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( أ.د نساا  ن فااي ةمصاار( د. سااهيا فاار . ةلب ااان( أ.د يوساا  أنمااد 02قساا طي ة

 يلاااا شااااو    ااا  ( أ.د 02أ. د ال اااالوي أنماااد ة ام اااة و اااران ةسااالط ة عماااان(.
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أ.د باااااااونفي مباااااااار ي ة ام اااااااة  (02د. داودي ناااااااور الااااااادي  ة . و اااااااران(02و اااااااران

د. نمدادو با  عمار ة ام اة  رمضان عاشور نس ن سالم ةالس ودية( (2و ران
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 الكلمة االفتتاحية

 من نقد العقل إلى نقد الفعل

*** 

صار انصب ال قد م ذ زم    يد عى  ال قا كبنية وملاة منسانية، و 

نقد ال قا  ا ا فالسفة النوار ثم الدارس ال اصرة. بيد أن 

الدراساال ال قدية غطت با تمامها الفرط بال قا   ض اي.قو  

الضروربة لل قد أصال، فل ا نقد ال قا  و الافيا بتجاوز ال ضالال 

اإلنسانية ونده. ونم  ن لم  يدا أن الفلسفة النجلوساسونية 

ف ا بد  ال قا، نتى شاد   ض الفالسفة تقدمت بفضا نقد ا ال

فيما يسمى أصال عقال، فدافيد  يوم يري أن ال قا الذي يقدما 

الفار اإلنساني مجرد و م كب  ، فال قا م  نيث ب  تا ما  و صي 

نقيقة المر سو  مجموعة التجار  وال اداال التي تمولت بف ا 

دال  فلسفتا  الزمان مل   ا مركب سمي اه عقال. من  يوم يماو  م 

أن يرسم ال قا مجرد تجررة ذاتية صي التاربخ   يدة ع  ال طى الذي 

لقد كان هيوم قد  و الوضوع، وصي  ذا الضمار قلب  يا دولوز " 

من دافيد  "أكد أن املعرفة تستبع مبادئ ذاتية تتخطى بها املعطى.

 يوم ي طلق م  فارة أن ال قا صي صورتا الد  ة ما  و مال ف ا 

متارر، اكتسب بف ا الزمان وال ادة نام اللاة الطبي ية، ع دئذ 

يصبح نقد ال قا مجرد نقد للف ا، غ   أن نقد ال قا وفق الفلسفة 

ال قدية سيج ا الفار يضيع عى  نفسا أسبا  الّ جاعة والف الية، 

مذ يقودنا نقد ال قا مل  الددو  صي متا اال اليتاف زيقا غ   أن نقد 

ا م  امتالك ال جا  لكون نقد الف ا مرتبط بما  و  ائ  الف ا يما  

  ومو ود وتجرببي.
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ي تب  الف ا صي الفلسفة النجلوساسونية م  أ م موضوعاال الفار،  

الرتباطا    صرب   ام ن ال جا  أو الف ا، فالفارة ال تقاس بب يقها 

اللغوي أو الغيبي أو الدبي بقدر ما تقاس بما تقدما م  نجا . 

طالقا م  أن  ا فارة تتمو  مل  ف ا بالضرورة، يصبح اي.ام عى  وان

صدق الفارة بما مد  ف اليتها اليدانية، ونقصد ال جا  الذي تمرزه 

ضم  زنم صراع الفكار. وم ا يصبح نقد الف ا م  أ م الوسائا التي 

مرك عملية منتا  الفكار، فكلما ف لت فارة ما صي تمقيق أ دافها 
ُ
ت

 البمث ع  فارة بديلة  و الغالب عى  اإلنسان الب غماتي. لما  ان 

  عبد القادر بوعرفة /أ.د 
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 املنهج الفينومينولوجي في العلوم اإلنسانية

 اللحظة اإليبوخية أنموذجا

 *أ.د عبد القادر بوعرفة

**** 
  **املولج

لو يا اي.قيقة ك ت ن رال م ذ س واال مقا  صي عدة مجالال عررية نو  الفي ومي و 

، وشرنت فيا الصو  الاب   لل ظربة، وشد انتباهي أ م أصا م  ***وال  اد

اإليبوديا( الذي أعتب ه أ م )والتمثا صي مبدأ اي.صر أو الت ليق -صي نظري -أصولها 

أصا صي ال هج برمتا. الأربد الاتابة ع  ال هج الفي ومي ولوجي لكونا اكتسب شهرة 

 د م أكث  ال اهج  دال صي ا جاالال الدبية والفاربة وال فسية عالية، أو لنا يُ 

صي الّدراساال اللحظة اإليبوخية بايخصوص، با أردال أن أكتب ع ا لتوظي  

مقق قدرا كب  ا م  الوضوعية والرو   اإلنسانية واال تماعية،
ُ
العتقادي أنها ت

ض الالنظاال الرئ سة ال لمية.ولا  قبا أن ن طلق صي الدراسة، ال بد أن أسجا   

 نو  ال هج الفي ومي ولوجي الذي ُسوق لا أكث  مما يجب 

أعتقد بأن  ا ال اهج تسدي مل  اكت اف بسرة وتخوم اي.قيقة ال اي.قيقة، وعليا -1

ال ينبغي م ستيميا االدعاء بأن ال هج الفالني  و السبيا أو الطربق مليها، وببقى 

لد    أكث  م  البسرة والّتخوم، فال هج الظا راتي يمتيقت فيم الّتمايز ب ن ال اهج 

  ملة م  الصو  تما ا ع د تطبيقها االقت ا    مق م  ُبسرة اي.قيقة.

                                                           
أأشدرراا   مد  اؤللفدات أأس تاذ التعلمي العايل بقسم الفلسفة ومدير خمترب الأبعاد القميية للتحوالت الفكرية والس ياس ية ابجلزائر. هل العديدد -*

 فرق.العرب وأأس ئةل اؤايض واحلارض واؤس تقبل، التجربة امجلالية يف الف  االإساليم، موسوعة اؤذااب والاؤدينة والس ياسة، 
** - Abstract: I have published many articles in several Arabic journals concerning phenomenology: 

the truth and dimensions. Through my explanation of the phenomenological theory, the attention has 

been drawn to the main significant points of its origin. According to my point of view, the principle 

of Epoch, «stop, interruption, cessation », is the most important source in this theory. 

 The reason of my contribution in dealing with the phenomenological approach is not simply because 

it has gained an international considerable importance and it has become the most controversial 

theme particular in the literary, intellectual and psychological fields. Beyond that, my aim is to 

employ the "Epoch" moment in human and social studies since I believe that it has achieved much 

objectivity and scientific spirit. 

The key words: يبوخيا، احلرص، التعليق، التقويس، العتبة  الظواارية، االإ  

ضافة اإىل كثري م  اجملالت االإلكرتونية.نرُش مبجةل امجلعية الفلسفية، أأوراق فلس  -***   فية، جمةل سوريم، اإ
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أعتب  صي الّسياق السابق نفسا، بأن الفي ومي ولو يا ل ست نظربة  ديدة صي  -2

اال، ال هج والفلسفة، با هي مجرد تركيب متآل   جموعة م  ال اهج وال ظرب

فال هج الّديكارتي نضر بقوة م  دال  تأمالال  وسر  ال قدية صي كتابي ديكارال 

ةتأمالال( وةمقالة صي الطربقة(، كما نلما نضورا ل هج الاركس ي ونوافث م  ال هج 

الهيجىي وب ض القاطع م  ال هج الكانطي... مما   ا  وسر  مجرد ُمركب بارع، مع 

ا ممتا  عب  تاربخ الفكار، نالنظا صي شخي أفالطون ال لم أن ال قا الت كيبي عق

وأرسطو وسان أوغست ن والفارابي واب  رشد ....وقد يخي ما سبق ايخوري صي قولا  

"من الوعي دائما ي ني أو يقصد ش ئا، فهذا لم يا  اكت افا  وسرليا... ومن  ان 

ن  ذور  ذا  وسر  يرّد  ذا االكت اف مل  م لما صي فّي ا فرانز برانتو، ف 

 1االكت اف ت ود مل  عصور غابرة ولم ُيبق ال ر  ذاتهم بم أ  عنها."

تزعم الفي ومي ولو يا القطي ة مع ديكارال، لا  الدراسة ال قدية تسكد أن  -3

القطي ة الزعومة  انت عى  مستو  الّدوافع والقاصد ال عى  الستو  التون 

را بقوة م  دال  ال د والت كيب والتمليا وال هج، مما يج ا ال هج الديكارتي ناض

 والرا  ة.

ال هج الظوا ري نتا  عصر أزمة ال لوم سواء صي الرباضياال أو علم ال فا   ان-4

بايخصوص، وتلد الزمة هي التي   لت شهرتا تاتسح ال الم بأسره، وم   هة 

م م  أص ام أدر  ف ن فار الزمة يتمو  بف ا الزمة ذاتها مل  عائق م ا ومل  ص 

 ال قا.

الفي ومي ولو يا عب  تطور ا ع   ساطتها وردا تها الول ، وألبست  انزلقت-5

مصطل.اال ومفا يم ضي ت وظيفتها الصلية، ومن اكسبتها صي القابا شهرة واس ة، 

و ذا يج ل ا نسكد نقطة رئ سة و امة، وهي أن ال اهج تبدأ  سيطة وواض.ة غ   أن 

 ت قيد ا وتأزبمها مما يج لها عصية ع  الفهم والمارسة. الفالسفة ي ملون عى 

 تب -6
ُ
ال لوم اإلنسانية الستفيد الكب  م  الظوا ربة م  نيث ال هج، وكذا م   ت

نيث الفلسفة والبنية، فال لوم اإلنسانية ترتبط بالقاصد ال  وربة مما يج ا 

 ور وما ي
ّ
تا، ونظرا لتلد ال ضلة الذاال ال ارفة صي مأزق مدراك ووص  طبي ة ال 

 "الفي ومي ولو يا تت لق عموما بدراسة وصفية أولية للم طى ال هجية ف ن

                                                           
ىل الفلسفة الظااراتية، دار التنوير، لبنان، ط  - 1  .183، ص 1984، 1خوري، أأنطوان، مدخل اإ
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الظا راتي، ل ا ت ايا صورة مجردة، و ذه الوصفية ترتبط بضرورة تمديد 

 1ال روط ال امة للظا رة باعتبار ا نفسها تمثا   دا  و ربا للكائ ."

 يةالفينومينولوجيا والعلوم اإلنسان-**

يجزم أغلب م  أردوا لتاربخ الفار الفلسفي أن مصطلح الفي ومي ولو يا ُعرف صي  

الفلسفة الاالسياية كمصطلح تا ع للدراساال ال فسية، وي ني ارتباط الوضوع 

بملاة ال  ور غ   الو مي ارتباطا يسدي مل  تمظهره تمظهرا يمقق الوضوعية مذا 

لة صي الوقت نفسا،  ر الظا رة ال فسية مل  ارتبط بقواعد ال هج ورونا، و و مماو 

ال هج التجرببي بد  ال هج الطبيعي الذي سيطر عى  الدراساال ال فسية. وي ت ف 

( صي ميالد الذ ب 1916-1838 وسر  بالفضا ل الم ال فا فرانز برونتو ة

ال ه   الظوا ري م  دال  أعمالا نو  الظوا ر السيكولو ية، وداصة كتابا 

(، والذي نبه ا م  داللا مل  ضرورة فهم الظا رة ال فسية انطالقا م  نفسال ك  ة

الوعي هو و و نفسا القائا "  2"املعرفة هي دائما نية موجهة نحو املوضوعالقصد " 

وبما  ايجزم أن علم الّ فا  و الرضية التي نبتت عى   3"دوما وعي بعض األشياء.

، وانبثق النفس القصديما ُسمي   لم أرضها الفي ومي ولو يا، وداصة م  دال  

 ع   ذا اليالد ارتباط ال لوم اال تماعية واإلنسانية با ارتباطا وظيفيا. 

انطلق  وسر  م  دال  نظربة فرانز برونتو التي تدعي أن ناالال ال قا ا ختلفة هي 

ناالال ع  موضوعاتا التباي ة أصال. لا  رغم  ذا التأث   فقد و ا مسسا 

ة نقدا للمذ ب الّ فس ي م  دال  ال هج التبع، الذي يري فيا انزالقا نمو الظوا رب

حالة الذ ب اإلسمي والوضعي، الذي يماو  أن يج ا م  الظا رة الّ فسية مجرد 

أو نالة طبي ية مثلما هي ع د باقي الكائ اال اي.ية، مت اسيا  كم قابلة للقياس،

 ور الباطني الذي يهدف  وسر  مل
ّ
  ك فا م  م طلق  ونا قائم عى  وظيفة ال 

 م  م ظور أنها تمثا ما ياال ندركها بواسطة اي.دس. تحليل املعاني

أراد أن ي طي للوعي اإلنساني مكانتا   يدا ع  ال ظرة الابلة لا ضم  أطر 

إن القيام ضد الناس ا واالنطباعاال، يقو  عبد الفتا  ممام عى  لسان ك    ارد " 

عند هوسرل كان يتجه أساسا ضمن إدراج الوعي ضمن النزعة السيكولوجية 

                                                           
1 -ENCYCLOPEDIE.c1993/1998. 
2-Ibid. 
3- ibid. 
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كائنات الطبيعة، بيد أنه كان يريد أن يصون الذات ويحفظها في صميمها داخل 

 1."املثالية الترنسنتالية

تب ن القولة التالية لهوسر  قيمة ال  ور الالممصور، الذي يمدده الوعي  

كل شعور هو شعور إذا ر  " القصدي م  دال  مدراك والتفرقة ب ن الظا ر والظهو 

 2."ذاته ويتحد معها وينغلق على نفسه انعدم إلىحاول الوعي أن يعود 

من الغاية م  ال  ور القصدي  و مدراك الشياء التي توا ها لغرض تموبا ذلد 

، والذي يهدف مل  الشعور الجديداإلدراك مل  طبي ة ما وبة ثابتة، تسسا ل لم 

معرفة م  دال  النوا  ال  وربة، والثاني  و  الوجودمعنى غرض ن  الو  م رفة 

 م  دال  دواصا وألياال اإلدراك. الشعور 

ي تب   وسر  علم ال  ور ايجديد ةالظوا ربة( امتدادا تاربخيا للفلسفة اليونانية 

العلم وداصة فلسفة أفالطون وأرسطو، منا يتماهي مع أفالطون م  دال  فارة 

 وسر  نال للت اقض اي.اصا صي بنية الفلسفة الغررية الذي يراه  الكلي اليقيني

عى  ال ظور ال لمي. يسم   الجزئياي.ديثة وال اصرة، التي ت تتت بف ا طغيان 

 وسر  بأن الدراساال التي يقوم بها ستسسا نتما ل لم ثوري  ديد لم يستطع 

سنا بهذه الدراسات نجد أنفم اصروه تسميتا   د، وم رفة أفقا الواسع   د " 

إزاء علم لم يصل معاصرونا بعد إلى تصور مداه الواسع. صحيحأنه علم 

ه علم لظاهريات الشعور في مقابل علم 
ّ
الشعور، لكنه مع ذلك علما للنفس، إن

 3."طبيعي عن الشعور 

ةلوك ودافيد  يوم( عالقة ال هج  *يوضح  وسر  م  دالل قد ال هج اإلسمي 

ة، بالرغم م  اعتقاده بأن ال طق سابق صي و وده الفي ومي ولوجي بال لوم اإلنساني

 كما ُي اع.عى  علم ال فا، وال يما  أن يكون ال طق فرعا م  فروع علم ال فا 

عى  فرضية  ون ال طق فرع م  علم ال فا ةنظربة  منهج الشكيج ل ا تطبيق 

ر ال فس ي، مسقاط القيمة( التسليم بانتمالية ال يار ال طقي مقارنة بانتما  ال يا

                                                           
مام، عبد الفتاح، كري اكرد رائد الوجودية، دار الثقافة للنرش والتوزيع-1  .29، ص1986، القاارة، اإ
 .12اؤرجع نفسه، ص  -2
 .42، ص2002، 1اورسل، الفلسفة علام دقيقا، تعريب  محمد رجب، اجمللس الأعىل للثقافة، ط  -3
 أأنظر كتابه )أأحباث منطقية(. -*
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وع دئذ تصبح  ا النكام ذاتية وفضفاضة، و ذا يج ل ا نغ   منتا  م ارف ا م  

  ديد، داصة تلد التي أصبمت م  البديهياال والسلماال.

وعليا، سأناو  أن أقدم تصورا مركبا مركزا عى  نظربة اي.صر وتبيان كي  يما  

  تمديد أربع عتباال استثمار ا كل.ظة مهمة صي شتى ال اهج الست ملة م  دال

 وهي عى  الّ مو اآلتي   اللحظة اإليبوخية،لتمقيق 

 الرفض( )كوجيتو الوعي االنقالبي  عتبة-1

ن لم أن  ا م  ديكارال و وسر  اشتغا بالرباضياال، و ذا ال يميا مل  القو  بأن 

الفي ومي ولو يا ترتبط بال لوم الدقيقة أكث  م  ارتباطها بال لوم اإلنسانية، 

 طلق الساس لكا م  ديكارال و وسر   و تاأس ا  و يتو داص بالذاال فال

ال ارفة. نيث تام  نقطة االدتالف ايجو ري بينهما صي ال طلق اإل ستيمي، الذي 

أنا يسطر عملية الفار م  دال  آليتي ال هج والتصور، فديكارال ي طلق م  مقولة "

م هجا م  دال   ت الي ممددا أسا  Cogito Ergo Sum" أفكر إذن أنا موجود

اال وتدن ا الوضوع(، ثم م  دال  
ّ
اال ال ارفة ع  موضوع ال رفة ةتقديا الذ

ّ
الذ

 رر انل بة الدور ةالدور الديكارتي( التي أتقنها بوضو  صي السائا اليتاف زقية ةالر  و 

ة اإلضافة(، أي االنطالق م  الا ية لل ودة مل  الا ية وفق دطواتا الربع  البدا 

والوضو ، التمليا، الت كيب، الرا  ة واإلنصاء. وم ا يصبح ال هج الديكارتي مبني 

ذاتها، بالرغم م  م هج ال د المارس  مسلمة للوصول إلى املسلمةعى  االنتقا  م  

بدقة وم هج. وعليا، ف ن التن الديكارتي مقبو  وم قو  فلسفيا، لا  يبقى ايخالف 

لوق  الديكارتي ذاتا.... وفق ما صر  با مدموند  وسر  نو  الّدوافع التي نددال ا

 ع  ذلد صي كتابا تأمالال ديكارتية.

 اء  وسر  ليقفز عى  شهرة ديكارال م  دال  الت ك ز عى  الّدوافع ال عى  التن، من 

م كلة ال هج تام  صي الّتواري دل  القو  الفلسفي ع  الدوافع ... لذا يصبح ال هج 

الدافع ال بثق م  الرغبة ال  وربة والذي ن ب  ع ا بالقصدية أو  أساسا الو   و

الغرضية .... والذي مفاده ررط ال هج بالنوا  ال  وربة ..... م    ا يصبح ال هج 

 EGO COGITO"أنا أفكر إذن أنا الالمفكر فيهيقوم عى   و يتو مقلو   " 

COGITATUMبصر م  قبا أنا ذاتية ، و و  و يتو مبني عى  فارة سلب الوضو  ال

ال أنا عالية  لية .... و دم ميتاف زيقا الّت الي السلبي وتموبلا مل  ت الي ميجابي م  

دال  ميمان  وسر  بال  ور الباطني الذي يقو  ع ا " ال  ور الصيا الذي ُو ب 
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من تأس ا  و يتو داص بالذاال  و انقال  صي بنية الوعي عى  النوا   1لإلنسان."

 ارف ونتى القاماال، و و ضروري صي  ا ثورة م رفية تماو  فد الت اقض وال

اي.اصا صي بنية ال رفة الرا  ة، كما  و معالن ع  ميالد وعي دالي يتجا صو  

القلب والهدم، و و صي الوقت نفسا م روع ب اء م ظومة م رفية ثوربة  ديدة. 

بكثرة في عصرنا الحاضر، أما فيما يتعلق بالثورة التي نلحظها يقو   وسر  " 

فالواقع أنها ذات اتجاه مضاد، في جوهره للمذهب الطبيعي. ويبدو مع ذلك أنها 

في االبتعاد عن خط الفلسفة العلمية -تحت تأثير املذهب التاريخي –ترغب 

 2."واالتجاه ببساطة نحو فلسفة في النظرة العامة إلى العالم

الفي ومي ولوجي الو ، الذي تمدث ع ا بالطور  الوعي االنقالبين ب  ع  ي.ظة  

 وسر  صي كتابا ال ه  ةفارة الفي ومي ولو يا(، فالوعي بال وائق  و صي ند ذاتا 

ثورة وانقال  عى  ال رفة غ   اليقينية، وبتغذ  الوعي االنقالبي بال د الديكارتي 

ية الذي يسطر للطور الو ، وبسطر صي الوقت نفسا االنقال  والثورة عى   دل

، الوضوعي والذاتي، ال لمي والروحي، يقو   وسر  شارنا الطور املحايثة واملفارقة

:" إن االعتبار" الديكارتي للشك" هو الذي يعطينا ها هنا بدءا: إن وجود الو  

( املعيش، في الوقت الذي نحن نعيشه ونتأمل أمره فقط،هو Cogitatioالفكر )

 الفكر أخذا حضوريا
 
مباشرا وامتالكه هو أصال معرفة  وجود واثق، أخذ

 3." (، هي املعطيات املطلقة األولىCogitationesاألفكار)

الواثق تنتج ممارسة ال د بالضرورة وعيا دالصا، ُياسب الذاال و ود ا 

الذي سيسسا للثورة ال رفية التأسسة عى  ال طياال ال  وربة  والصميمي،

 ارفة الوقوف موق  الرببة مما  و م لوم الطلقة الول ، والتي تفرض عى  الذاال ال

بال ادة أو التلق ن أو ال ا دة، من ي.ظة الوعي االنقالبي هي مماولة الثورة ع  

من هنا يبدأ التأمل طربق السسا  الذي ُيخلخا بنية ال ظوماال ال رفية التقليدية  "

غير املعرفي النظري األول بنحو طبيعي: ما الذي يجعل لهذه الحاالت صفة 

مشكلة، ومقابل ذلك ما الذي يجعل االمتثال عالقا بحاالت أخرى مدعية 

                                                           
ادد، ص  1389ين، طرابلس ليبيا، نقال  بوخينسيك، اترخي الفلسفة اؤعارصة يف أأورواب، تعريب  محمد عبد الكرمي الوايف، مكتبة الفرجا -1
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للمعرفة؟؟ لم االنقياد في بعض الحاالت إلى الريبة والسؤال الريبي، كيف لوجود 

ما أن يقع التعلق به في املعرفة، ولم في حال األفكار ال أثر ملثل هذا الشك وملثل هذا 

 1"العائق؟؟.

ال ائق وال د صي الوقت نفسا،  و عالمة م  عالماال يدرك  وسر  بأن و ود 

التمو  اإليجابي، ذلد الّتمو  الذي يتم وفق بنية انقالبية عى  الرا  ، من اكت اف 

علم ال  ور الظا ري أندث قطي ة  امة ورئ سة صي دراسة ال فا، فه اك فرق 

ل هج ب ن الوص  الطبيعي والوضعي لل  ور ور ن الوص  الظا راتي لا، لن ا

ل ملية لكون اظهوره وظاهره، الفي ومي ولوجي سيفرق ع د دراسة موضوع ما ب ن 

بذلك فإن ثورية هذه الرؤيا الهوسرلية، تكمن، كما "  مرتبط ببنية اإلدراك ذاتا

بشر بضرورة العيان األصلي املباشر 
 
نراها، في إبرازه، وهو الّداعي إلى البداهة وامل

م اإلدراكبالنسبة للمعرفة، ألهمية ا  2."لدور الذي يلعبه الِضمار في تقوُّ

 عتبة العصيان املعرفي-2

تام  أزمة ال لوم اإلنسانية واال تماعية صي نقطة رئ سة وأساس، تام  صي  ون 

اإلنسان دارس ومدروس صي الوقت ذاتا، مما يج ا النكام مقت نة بالاض ي ةسلطان 

وضع قطي ة نسبية ب ن زم  ال ادة، سلطان السل (. وتقتض ي قواعد ال هج 

ال  ور وزم  التداعي، ال نرفض بذلد قانون الّتداعي ولا  ن طي لل  ور نقا صي 

وهي م  دطواال  باللحظة اإلبيوخيةالّتجىي صي زم ا الرا  ... سميت  ذه الل.ظة 

 ال هج الظا راتي.

توق  ن ني باإليبوديا ي.ظة الّصمت بال نى الرسطي، فالصمت  و نالة معالن ال

ع  اللغو والددو  صي ممرا  التأما، فالصمت وفق فلسفة أرسطو  و مماولة 

التخلي م  السثراال الداللية واللغوبة، باعتبار أن النكام ايجا زة هي عبارة ع  

تراكيب لغوبة و ائ اال م طوقة، من الّصمت  و ت ليق  ا نام دار  ع  شروط 

 دث ع ا ن ن  ا م ال اي ن فمسب.قواعد اي.ام أصال، بالرغم م  أن أرسطو تم

، فالذاال ال ارفة ال واالعتكافعب  سان أوغست ن ع  تلد اإليبوديا بل.ظة التجرد 

" الذات ال تدري وجل ما تعرفه أنها ال تدري شيئابد أن تطبق مبدأه القائم عى  أن " 

                                                           
 .33اؤصدر نفسه، ص -1
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 ذا ال طق يسسا لرفض  ا م رفة ونام سابق، فال رفة الكلية اليقينية تأتي 

  د الوال. 

نفا القرآن الاربم ب صوص كث  ة تطلب م  الذاال الّتوق  ع  مصدار النكام 

 ايجا زة والتداولة، لن اي.ام ينبغي أن يكون مبنيا عى  علم يقيني بالمر والش يء،

ْ  وَلَات ال   }ونستد  عى  ذلد م  دال  قولا  ِ عِل مَْع ن َّ الإ  مٌ ۚ تَْقُف مَا لَيَْس لََك بِه س َّ
ولََٰئَِك كَانَ عَنْهُ وَا  .36آلية إلسراء اورة اس {لا  مَْسئُولْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل ُّ أُّ

طالب اي.س  ب  الهيثم صي كتابة ال اظر ال لماء بضرورة ممارسة الا  ع  مصدار  

النكام الولية ايجا زة والّتمرر م  سلطة الوائا، لن ال لم مبني عى  الّتمقق 

ول ا عى  اإلسقاط الباشر لكون الوقائع والظوا ر تتباي  صي والضبط واالدتبار 

اال م رضة للخداع اي.س ي وغ  ه م  السثراال الدادلية 
ّ
طرق مدراكها، وداصة أن الذ

ونبتدئ في البحث باستقراء املوجودات، وتصفح أحوال املبصرات، وايخار ية "

حال اإلبصار، وما ونميز خواص الجزئيات، ونلتقط باالستقراء ما يخص البصر في 

طرد ال يتغير وظاهر ال يشتبه من كيفية اإلحساس، ثم نرقى في البحث  هو م 

واملقاييس على التدريج والترتيب، مع انتقاد املقدمات والتحفظ في النتائج، 

ونجعل غرضنا في جميع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل ال اتباع الهوى، 

طلب الحق ال امليل مع اآلراء، فلعلنا ننتهي بهذا  ونتحرى في سائر ما نميزه وننتقده

ثلج الصدر، ونصل بالتدريج والتلطف إلى الغاية التي  الطريق إلى الحق الذي ي 

عندها اليقين، ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخالف 

 1."وتنحسم بها مواد الشبهات

أن فارة اي.صر والت ليق قديمة،  نات   م  دال  ال ماذ  التي ذكرتها سابقا، 

وأن  وسر  ناو  أن يوظفها ضم  رؤبة في ومي ولو ية تتمركز عى  ال  ور 

الباطني ايخالي، وشاعت مسدرا  ملة م  التسمياال ال اصرة  التقويا، اي.صر، 

السج ، ..... ونم  سنت اما مع اإليبوديا م  دال  مصطلح الت ليق أو التقويا .... 

إن الكلمة املفتاح على هذا طوان دوري صي  زء م  نصا التالي  " ونتفق مع أن

تعليقه. وبكلمات أدق: إنها تعليق  أو  Epochè الصعيد هي االمتناع عن الحكم

قيمة الحكم، تعليق صدقه أو كذبه على الّسواء. إنها إذا، االمتناع عن الحكم 

                                                           
 .03اب  الريمث، احلس ، كتاب اؤناظر، ص  -1
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ح لنا أن تعليق باملعنى املنطقي الصرف وليس بأي معنى بند نفس ي. بذلك يتض

الحكم أو االمتناع عنه ليس إطاحة بالحكم ينتهي بنا إلى الصمت الذي نصح 

غ   أنني أدالف الرأي صي  زئا الد  ، فالصمت ل ا  1."أرسطو به الشكوكيين

مو ها فقط مل  أنصار النزعة ال اية فمسب، با الّصمت الذي تمدث ع ا أرسطو 

 يث. وم   هة أدر ، يلزم  ا ذاال عارفة، لنا يفرض عليه
ّ
 وي والت

ّ
ا قاعدة الت

فت ليق اي.ام ل ا فقط م  نيث ال طى ال طقي، با كذلد م  نيث ال طى 

ال فس ي، فل ست  ا النكام تست د لساس م طقي، با أنيانا نخضع ال طق لل.ام 

ال فس ي مثلما  ان يف ا السفسطائيون ع د منتا  الغالطاال ال ه  ة. وقد عب ال ع  

إن لحظة التوقف عن إصدار األحكام مرتبطة بلحظة الصمت الهادف   " ذلد

تاريخية، وهي لحظة االطالع على األحكام واآلراء التي أطلقتها املذاهب واملدارس 

إن من شروط على الظاهرة التي هي بالضرورة موضوع اللحظة التأملية. 

ار األحكام، ألن الفيلسوف وفق معايير املذهب الفينومينولوجي التوقف عن إصد

املنهج الفينومينولوجي ال يهمه الحكم في ذاته، بل يهمه كيف استطاع املتأمل أن 

 2."يصل إلى ماهية وكنه املوضوع

، أي عصيان سلطة بالعصيان املعرفيوبما  أن نسمي تلد الل.ظة اليبودية 

كرا ية، الّسل  ةال نى ال ام( والّ ي والاض ي بكا نموالتا، و ا ما يمثا سلطة م

وال صيان الفي ومي ولوجي  و رفض سلطة ايجا ز والثابت والسرمدي والبدي ....، 

ار  ا عى  اعت اق م ارفها وأنكامها وم طقها، 
ُ
من ا نماو  أن ن ص ي  ا سلطة ت

ن ص ي  ا ش ور غ   أصيا وغ   باطني مثلما ن ص ي السلطة ي.ظة التمرد 

ن ظرفيا ومسقتا، يستو ب   د عملية السياس ي. ولا  بالرغم م  ذلد يبقى ال صيا

 الوص  ايخالصة للم طياال اتخاذ موق  ُي ب  ع  ت الي ميجابي للذاال.

ن تب  ذلد ال صيان ال رصي نوع م  الرد الا وي أو اإلر اع، ورم ظور ديكارتي قدرة 

اإليغو عى  فرض م طقة و ود داصة با، بميث ُي ب  ذلد ال صيان ع  دصوصية 

ب  مرانا الوعي مل  ت الي ميجابي يتمد مع الطلق اتمادا وظيفيا ال ذاتية تتمو  ع

تتماثا  ذه الل.ظة بالرنلة الثانية ع د  وسر ، والتي سما ا  اتمادا ما وبا.

كذلك نبلغ اآلن تميز هذا الحقل، بمرنلة الرد الفي ومي ولوجي والتي مفاد ا أن " 

                                                           
ىل الفلسفة الظااراتية، دار التنوير، لبنان، ط  -1  .137، ص 1984، 1خوري، أأنطوان، مدخل اإ
شاكلية اؤهنج يف الفلسفة الغرب  -2  .28، بريوت، ص69ية( جمةل اللكمة، العدد بوعرفة، عبد القادر )اإ
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م وهللا واملجموعات الرياضية وكل بأنه حقل معارف مطلقة يكون فيها األنا والعال

 1."املوضوعات العلمية في حال التعطيل

وم  دال  ما سبق، كي  يما  أن نستفيد م  الفي ومي ولو يا عموما وم   

ماذا  الل.ظة اإليبودية دصوصا ع د دراسة الظوا ر اإلنسانية واال تماعية؟؟؟

 ن لق أو نقوس وكي ؟؟؟

 االعتصام املعرفي عتبة-3

تب  الت ليق مجرد رفض أو سج  لألنكام السابقة واليو  والدوافع، با ال ن  

الت ليق  و ذاتا مبني عى  م هج، فالت ليق يمتا  مل  التزام الذاال ال ارفة   روط 

موضوعية تساعد عى  الت ليق، ترتبط بالكان والزمان وأمور أدر  ضروربة، من 

لتقص ي دطوة دطوة، وترك االعتصام ال رصي  و مماولة ممارسة التأما وا

ال طياال الطلقة لفد الت ارض الظا ري ب ن ا .ايثة والفارقة ع  طربق مدراك 

إال أن األمر ال يقف على حاله، إن نحن " ال طياال مد  من طاء ال فا تجاه 

فحصنا املعطيات عن قرب. أوال األفكار التي هي عندنا، وبما هي مجرد معطيات 

 2"، إنما تنطوي على كل ضروب املفارقات.غير حاملة ألي أسرار

يقوم االعتبار الفي ومي ولوجي الثالث ع د  وسر  عى  مبدأ اي.ا ة الاسة مل   

اعتصام الذاال صي مملاة ال قا، ل ا م راء  ملة م  االستقصاءاال الهمة 

نحن نحتاج األن إلى درجة جديدة من االستقصاءات حتى نترقى "والضروربة  

عدا بشأن  3"وضوح معنى الفينومينولوجيا واإلشكالية الفينومينولوجية. ص 

مل  تمثا نقيقة ال هج الفي ومي ولوجي م  دال  تتبع  االعتصام املعرفييسدي 

الذاال م ها، و ذا الت اطي  وإنعطاءالظا رة صي  ا  زئياتها وأنوالها، 

"   تبة تبة الفي ومي ولوجي مت وع ومت دد يفرض ممارسة الت ليق در ة بدر ة وع

يتعلق األمر األن بتقص ي املعطيات خطوة بخطوة في كل تحوالتها، وما كان منها 

أصليا وما كان زائفا، ما كان بسيطا وما كان مركبا، ما تقوم منها مرة واحدة، وما 

                                                           
 .39اورسل، فكرة الفينومينولوجيا )م.س(، ص  -1
 .40اؤصدر نفسه، ص  -2
 .39/40اورسل، فكرة الفينومينولوجيا، ص  -3
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أنبنى منها درجة درجة بحسب ماهيته. ما صدق منها باإلطالق وما كسب منها 

 1."ال حّد له في سيرورة املعرفةوتمام الصدق بتدرج  االنعطاء

  اآلتيةوبما  تمديد ا صي الفضاءاال  

  رفض مسقت لكا م تو  م رصي تم منتا ا عى  شكا أنكام أو التعليق العام-1

 يقينياال عى  مستو  

الصوا ، با يجب الت اما م هما عى  أنهما    ال يجب تصديق ايخطأ أوالّصدقية -

عملية الوص  والتمليا أن تتوصا مل  قيمة  قيمتان ذات تان يما  للذاال   د

فضى  م  دال  تصديق أند القيمت ن، أو التوصا مل  نام ثالث ي ما أ زاء م  

 اي.ام ن م ا.

  ال يافي ت ليق اي.ام، با يجب رفض مكرا اال ال القة التي يفرضها الداللية -

كام قبا أن تكون الدا  والدلو ، لن اليا مل  م نى ما  و ميا مل  نام ما، فالن

 قيمة م ياربة هي قيمة لغوبة، لها تأث   كب   عى  مجر  ال طوق واي.ام ال ياري.

  يل ب الزم ةالوقت( دورا مهما صي بنية اي.ام، فاي.دث الزمانية واملكانية -

والتقادم ُيغ   م  طبي ة اي.ام، وعليا ف ن ممارسة اإليبوديا صي مجا  الزم  

الظهور ول ا تاربخ الظا رة( ثم  ةزم صي زم  الظا رة فقط  والكان تقتض ي ال  ش

اال م  تأوبا ل بة الزم  مسقتا. وبما  الّت اما 
ّ
ع مالّتقيد   روط الكان، مع م ع الذ

 الزم  م  دال  نظرة  وسر  لا، مذ قسما مل  ثالثة أزم ة 

 الاض ي  االمت اع ع  استصدار نام سابق.-أ

 نام مال   د است فاذ عملية اإلدراك أو االستبصار.اي.اضر  الت يث صي مصدار - 

اي.اضر + الاض ي  ت ليق مقوالال اإليغو ي.ظة ما قبا الت كيب، م  دال  تجديد - 

 ال  ور الباطني.

  م  أ ا الوصا مل  ي.ظة الرد الا وي ال بد أن نمارس الت ليق التعليق املاهوي -2

 الا وي والتمثا صي 

وما يتا، والتي تماو  دوما الوصو  مل  ما ية الوضوع  تمديد م نى اإلدراك-أ

باعتبار الذ ب الفي ومي ولو ية يقصد التما ن لفلسفة الا ية، والتي ال يما  لها 

  اآلتيمال بثالث نر اال، هي عى  الّ مو 

                                                           
 .43اؤصدر نفسه، ص  -1
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 .ت ليق اإليغو  م  دال  تمديد قضية أو نام يصبح قابال أن يكون موضوعا لإلدراك -

ق ن  م  دال  ال د صي ما ية الوضوع الولي م  نيث  الصورة، الغاية، ت ليق الي -

 .الصدق

د  م  دال  معادة ب اء اإلدراك ايجديد، ل ا مثباال صوا  الوضوع أو دطئالت  -
ّ
 .يق ال 

يما  لهذه اي.ر اال الثالث أن ت طي للتجربد   دا في ومي ولو يا مهما، مذا ما  

 .ل نى ال طقي وال ني الفي ومي ولوجياستطاع ال قا أن يم ز ب ن ا

ناو   وسر  أن يررط الّ مو   ملية مدراك ال ني،   التعليق الهرمينوطيقي-3

وداصة علم اللغة التخصي صي قضايا الدا  والدلو ، وببمث صي تطور مدلوالال 

 التالية دال  ال  اد  م  .-السيم تاية أي-الاالم

 لدلو .اللغة  ت ليق ل بة الدا  وا-أ

   ت ليق قوان ن ايجذ  واالنف ا .ايجما - 

   ت ليق قوان ن الضبط والصرامة.ال طق- 

الذي  الشعور االنفعاليوالغاية م  الت ليق الهرمي وطيقي  و اي.د م  سطوة  

 يل ب دورا رئ سا صي تموبر اإلدراك ع  موضوعا.

  اه الطبيعي صي علم  ان  وسر  ضد النزعة الّتجرببية بمالتعليق االختباري: -4

الرو ، لن اإلدراك ل ا   ملية نسية فمسب، با  و عملية تكوثربة، وم ا ينبغي 

 –الرؤبة  اي.ا ت ليق التجررة اي.سية باعتبار ا غ   منسجمة مع مستوباال 

الذوق ..، فالوضوع ال يدرك م  دال  مند  ال طياال  –السمع  –ال م  –اللما 

 اي.ا السابقة فقط ......

للوصو   أكما يجب ت ليق فارة الولية والسبقية ب ن التجررة والفارة، فالبدء    

  و الو  ...  أ و ثاني وأن  بال ي ني أن  بمل 

الظوا ربة تتفرع مل  علم ن، علم يدرس الظوا ر م  لقد أشرال صي مقا  سابق بأن 

عى  أساس ال لة  نيث اقت انها بأسبا  ندوثها، وبخلي مل  تمديد ال القة البنية

وال لو ، يستمد شرعية نتائجا غالبا م  التجررة واالدتبار وفق القواعد التي 

وض ها  ا م  فرانس ا بيكون و ون ستوارال ميا، و و ما ي رف لد  ال ام 

وايخاص بالذ ب التجرببي، الذي يماو  أن يفصا الوضوع ع  الذاال ال ارفة، مذ 

ال رفة ي اسها موضوعها(. وعلم يدرس الظوا ر يصبح الوضوع  و أصا اي.قيقة ة

اال ع  الوضوع أو مقصاء النوا  
ّ
كما هي عليا صي الّزمان والكان دون فصا الذ

 وربة ال فسية ع  موضوع ال رفة
ّ
أما ال لم الثاني فهو علم الظوا ر، و و . ال 
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قي، وأن يج ا علم ي فر م  التجررة اي.سية الادية، وبماو  أن ي لق االدتبار الفزب

درس ضم  م ظور في ومي ولوجي يج ا دراسة الظوا ر ال فسية مرتبطا 
ُ
الظا رة ت

 :  القة النا بأنوالها ال  وربة، وبرتبط بمبدأي 

 ال طياال ال فسية م  دال  أعراضها. مالنظة-أ

النوا  ال  وربة وصفا دقيقا مستقال ع   ا قصد أو تصور أو نام  وص -  

 .سابق ع ا

 بة االنفراج املعرفي:عت-4

اال ال ارفة ت فر  آدر المر م  دال  قدرتها   د الوعي  من أزمةنستطيع القو  
ّ
الذ

وال صيان واالعتصام عى  الولو  مل  م طقة االنفرا  ال رصي، ونقصد با نقطة الّتمو  

اال قادرة عى  اتخاذ قرار م رصي م  دال  ب اء 
ّ
الفي ومي ولوجي الذي يج ا الذ

 مام فيا أربع آلياال هي عى  ال مو التالي ش ورتت

َم طقة. ( Neomaال وبما ةالّ ايم( ة-1
ُ
  و قوة اإلنساس ال

 ا .سوسة. (  الادةHYLE ياة-2

 الهيئة القصودة. ( MORPHEالورفة-3

 أو ال با( ةالوقظال  صر الن ط  ( NOESEال وزة-4

طاف تاربخي للذاال، مذ يجتمع الوضوع ُي كا التفاعا ب ن تلد ال  اصر الرب ة ي.ظة ان  

بالذاال صي بوتقة تفاعلية واندة، تج ا مدراك موضوع ما مما ا م  دال  التجاذ  الف ا  

ففي حالة رؤيتنا ب ن ع اصر الوضوع، والمر يفصلا بودينسكي عى  الّ مو التالي  " 

(. وباملثل فإننا Neomaلشجرة مثال، فإننا نتميز كذلك اإلحساس باإلدراك في حد ذاته )

في أثناء إصدار عملية الحكم، نتميز عبارة إصدار الحكم )أي ماهية هذه 

عبر عنه ) Uteilsnoesisالعبارة
 
(. وقد Uteilsnoema(، ونتميز كذلك إصدار الحكم امل

( لم تكن تحتوي Neomaيكون في اإلمكان تسمية األخيرة قضية باملعنىاملحض لو أن ال )

 1."طقية على ماهية ماديةبجانب صورتها املن

 :ختام-**

ناو  ال هج الفي ومي ولوجي م  دال  فلسفة أنصار مذ ب الا ية أن يمقق  

مساءلة فلسفية دالصة، تتمثا صي است فاد التجررة الغرضية م  ي.ظاال التأما 

                                                           
 .230بوخينسيك، اترخي الفلسفة اؤعارصة يف أأورواب، ص  -1
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ايخالي يجملة التجار  الرتبط بالنوا  ال  وربة، فيصبح بمو ب  ذا 

 .تبطا بالوضوع، والوضوع م طى أساسيا للمممو  ايخالياالست فاد ا .مو  مر 

 –من اي.قيقة ع د الفي ومي ولو  ن ل ست ش ئا مستقال، فهي مجرد ظا رة مجردة 

قابا للتجدد نتى  .والظا رة ما هي آدر المر مال م روع نية ووعي دالي-مو ود ما

 ولو تمأسا عى  ما يسميا  وسر  علم ال  ور.

ربع ةالوعي االنقالبي + ال صيان+ االعتصام + االنفرا ( مهمة تصبح الل.ظاال ال 

 دا صي عملية الل بة الوصفية لكونها تساعدنا عى  ممارسة الت رف والتفلس  م  

دال  الل.ظة الا وبة نظربة ةال نى(، ثم م  دال  الل.ظة القصدية ةاإلدراك(، ثم 

لمر بالل.ظة الت كيبية ةت ايا م  دال  الل.ظة اإلبيودية ةالت ليق(، وتنتهي أدر ا

  اي.ام(.

ال يما  أن تص    من الفلسفةولا  بالرغم م  التمليا السابق، ال بد م  القو  

علما دقيقا كما كتب  وسر ، فالفلسفة بمجرد التفا   صي تاميميها وتربضها 

   س فقد ا طبي تها وما يتها الول ، من الفلسفة ت فر م  ال لم والام م ا، هي تفا

نر يست د مل  ال  ور واي.دوس وال قا لا ا ال يتقيد بأي أند منهما تقيدا مطلقا. 

"... هل تستقر هذه املحاولة الهوسرلية عن يما  صي الد   أن نتساء  مع ايخوري  

وجهها فتبدو، في النهاية، تحايال على شجرة الحياة ذاتها وعلى الكرويم الذي 

وذلك بغية تطعيمها، هي ذاتها، بفروع من "  يحرس طريقها" بلهيب سيف متقلب"

 1...."شجرة املعرفة"؟؟ أو أنها مجرد حنين مغفل إلى فردوس مفقود
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 الجابري واملشكلة األخالقية

 في التراث العربي اإلسالمي 

  ام ة م سار  /د. رراني اي.ا 

*** 

 *املولج

ستمرار عى   ميع  انت القيم وال زالت تمثا مشكاال نقيقيا يطر  نفسا با - 

الثقافاال وال  و  وا جتم اال عى  ادتالف منتماءاتها اي.ضاربة، فم ذ فجر 

التاربخ، أدركت ا جتم اال الب ربة أنا ممكوم عليها بضرورة ال  ش ال ت ك القائم 

 واإلستقرار واإلنت ام التباد ، لذلد عملت عى  مرساء قواعد وم اي   عى  قيم السلم

دالقية، تدعم رغبتها صي اي.فاظ عى  ال ظام صي ظا الت اون قيمية ومباد ء أ

 والتضام  والتكاما، وت ما صي الوقت ذاتا عى  تقليي ومدفاال قيم الصراع

 وشق عصا الطاعة والوالء، ورث الفرقة.  وايخالف التي تسدي مل  اإلنقسام

                                                           
 *- Abstract :As far as the Arab Islamic civilization was described as civilization of poetry and sacred 

text, it can also be described as a civilization of strong and tyrant moral sense, since ethics is a 

fundamental problem in our consciousness, also it shapes our identity. This strong sense of morality 

in our personality has often played a decisive role in shaping our individual and collective 

consciousness; also it has prevented us from establishing a rational relationship with other values, 

such as the values of freedom, justice, truth and beauty. Nevertheless, it is so important to pose such 

questions: were all the values of our Arab-Islamic heritage so negative? It is true that there were no 

moral, rational and human values that deserve to be called, namely in the light of the rapid 

developments that humanity today knows in general and Arab Muslim societies in particular? On the 

other hand, has our Arab-Islamic heritage put the ethical problem as clearly and fully as we need it 

today? Can we talk about an Arab moral mind as Mohamed Abid AL- JABRI imagined taking in 

consideration the diversity of our heritage? Or ,on the other hand, the question of ethics was decided, 

and it is outside the circle of mental thinking, which led to the absence of an ethical philosophy in 

our heritage. This dilemma makes us today in a huge crisis of real values according to the context of 

human values, Such as freedom, rationality, justice, democracy, citizenship ethics of dialogue and 

communication, discussion, tolerance, mutual recognition and human rights. 

 اللكامت اؤفتاحية  الرتاث، الأخالق، اؤشلكة الأخالقية، الرتاث العريب االإسالم.
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د ظا مجا  القيم، مجاال نساسا يكاد اإلقت ا  م ا ي ذر ب عالن ميالد  دي

لإلنسانية، صي   د ا الفردي وايجماعي، فاث  ا ما يتغ   الفرد سلوكيا، وبتغ   

ا جتمع صي عوائده ومظا ره، ومع ذلد نجد  ا منهما يت بت صي وعيا الباطني 

بم ظومة قيم لم يصبح لها أي دور صي الواقع الذي يميا وي  ش فيا، م    ا ين طر 

م تضفى عليا  ا صفاال الطهر واإل ال  ال الم صي ذ  ا مل  قسم ن، عالم للقي

القد ، مما و  والتقديا، وعالم للواقع ال ا  تضفى عليا  ا صفاال الدنا والذم

 يفرز مل  السطح ال كلة الدالقية بكا ت قيداتها، وركا أ  اد ا الدينية والثقافية

ال كلة والتاربخية، فالتفا   صي ال كلة الدالقية  و تفا   صي أسا  واإل تماعية

اإلنسانية صي أ  اد ا ا ختلفة، تفا   صي كيفية ال ظر التي ال ت فصا ع  طربقة 

 ال ما، مما يج لها م كلة أكث  تركيبا، و و ما أدركا ايجابري وأشار مليا مرارا، صي

دراساتا الت لقة بالسياسة والدالق، ليب ن ص ورة مقتمام مجا  القيم وايجرأة عى  

   ع  مصادره وروافده وأ  اده الظا رة والكام ة.البمث فيا، والا 

من اإلشكالية التي تمرك فار ايجابري صي مجا  الدالق هي مشكالية فلسفية بالدر ة 

نست فا م  ع وان كتابا الضخم الذي دصصا للموضوع، منها  الول ، و و ما

 م الدالقية؟مشكالية ال قا الدالقي ال ربي، أو كي  فارال الثقافة ال ررية صي القي

ماهي مصادر وروافد القيم الدالقية صي  ذه الثقافة؟  ا تغ  ال م ظومة القيم صي 

الثقافة ال ررية أم ظلت عى  نالها مل  يوم ا  ذا؟ ما الذي   ا التجديد صي م ظومة 

القيم الدالقية صي الثقافة ال ررية أمرا مس ال باستمرار؟  ا يت لق المر  عجز 

الفردي وايجمعي  بة أم بت اث قيمي أدالقي فرض نفسا عى  الضم  عقىي و رأة فار 

 مما   لا أقو  م  أية رغبة م فردة صي التجديد والتغي  ؟

يتطرق ايجابري صي مقدمتا لاتا  "ال قا الدالقي ال ربي" مل  مماولة تشخيي 

  الدالق الوضع الرا   لسألة الدالق والقيم صي الثقافة ال ررية قائال " أما صي مجا

ونظام القيم فقد و دنا أنفس ا أمام ضرورة القيام بمهمة مزدو ة  القيام بدور 

السرخ الذي عليا أن يبمث ع  الصادر أوال ثم نقد ا وتقوبمها وتصنيفها ور اء 

التاربخ عى  أساسها م   هة، والقيام بالتمليا والقارنة وال قد والقراءة" م   هة 

 1أدر ".

                                                           
حدة العربية، بريوت، محمد عابد اجلابري، العقل الأخاليق العريب )دراسة حتليلية نقدية لنظم القمي يف الثقافة العربية(، مركز دراسات الو  - 1

 .18، ص2001، 1ط
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  ا، مل  مهمتا الزدو ة مزاء ال كلة الدالقية صي الت اث ال ربي ي    ايجابري 

دور  أدر  ل باإلسالمي، فهو م   هة مضطر لل ب دور السرخ، وم   هة 

الصادر والصو  م  م ظور عقالني  وتمليا وقراءةالفيلسوف الذي ي ما عى  نقد 

 وموضوعي. 

مسبوقا مليا صي نظره، مذ يقو   يجد ايجابري نفسا مغامرا صي مقتمام مجا  لم يا 

م ب ا ع  ذلد " يما  القو ، انطالقا م  نالة " الوضع الرا  " صي مجا  دراسة 

عمل ا صي  ذا  من-القدمةرصدنا صي  كما-اإلسالميالفار الدالقي صي تراث ا ال ربي 

الاتا  سيكون أشبا ما يكون   ما م  يقوم بمغامرة صي قارة سيكون عليا أن 

ها وبصفها، وبدرس أشياء ا ل  تبها وبررطها بأصولها وفصولها، قارة  م ت يستا ف

 1.خمس ثقافاتصي  وفها وعى  ساناتها موروثا م  القيم والدالق ينتمي مل  

منها مشارة واض.ة مل  تدش ن القو  الفلسفي صي مجا  القيم صي الفار ال ربي 

أو الرا   صي الثقافة ال ررية  ال اصر م  طرف ايجابري، يتجاوز فيا الوضع السائد

اإلسالمية، ومع ذلد فالمر ال يق  ع د ندود ال ظر الفلسفي وال يرتبط بايجانب 

ال مىي لألدالق اإلسالمية فمسب، با ير  ايجابري أن م تماما ي صب عى  ما 

يسميا " نظم القيم صي الثقافة ال ررية اإلسالمية" و و ما ي ني با " ال قا الدالقي 

 2ربي"ال 

 الت ظ   لها،و  تمثلهاو  من الت ك ز عى  ال ظم، ي ني اإل تمام بالقيم كما تم تصور ا

فايجابري ك ادتا، يهتم بتمديد موضوع بمثا   كا كب  ، و و يسكد باستمرار 

م تماما بالثقافة ال الة، أي الثقافة كما تم تأصيلها وتق يد ا وتدوبنها، ثقافة 

  ا  بالضرورة ثقافة المارسة وال  ش اليومي، فالمر ال ي الدون والاتو  ول ا

يت لق بتصوبب الوعي ال بتو يا السلوك، أي ال ما عى  فهم القيم صي ذاتها وكي  

مي يتم تب ير ا والدفاع عنها واإلعتقاد صي ص.تها م  طرف ايجماعة التي تتب ا ا أو تنت

 مليها أو تقع تمت تأث   ا بوعي أو بدون وعي منها.

      ا مل  نقطة أساسية تت لق بالرؤبة التي يتب ا ا ايجابري صي دراستا للم كلة ن

الدالقية م  دال  نظم القيم، تلد ال قطة الت لقة باي.فاظ عى  الصلة القديمة 

ب ن الدالق والسياسة،  ذا م   هة، أما م   هة أدر ، فهو يسكد عى  ت دد ال ظم 

                                                           
 .19محمد عابد اجلابري، اؤصدر السابق، ص - 1
 .21اؤصدر نفسه، ص  - 2



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26 
 

ة، بت دد مصادر الوروث الثقاصي ال ربي اإلسالمي، دادا الثقافة ال ررية اإلسالمي

ومع ذلد فهي تنتهي مل  نظام قيم موند يتيح ل ا ممكانية اي.ديث ع  عقا أدالقي 

أما م  نيث ال هج، فيبقى ايجابري مت بثا بال هج التكوبني التاربخي وال هج  عربي.

دالصة، وموروثاال دديلة  البنيوي، و و ما ينتهي با   ا صي مجا  القيم مل  موروثاال

من البمث صي الصادر يقود ايجابري مل  البمث صي اللفاظ والكلماال التداولة  وافدة.

 التي ت    مل  نقا القيم بصفة عامة، والقيم الدالقية بصفة داصة.

مرتباطها ، نظام القيم، ليا   مد  أدالق، قيم، أد في ما عى  تمديد  لماال، 

ة ال ررية ولت وتفاعلت عى  سانة مجا  القيم صي الثقافالتي تدا بالوروثاال

يقو  ايجابري  صي اللغة ال ررية  لمتان ي ب  بهما ع  ، اإلسالمية م ذ البداية

ةوايجمع أدالق(، وأد  ةوايجمع  الوصاف التي يوص  بها السلوك الب ري  دلق

واندة منهما ع  آدا (. والكلمتان غ   مت ادفت ن مع أن الواندة منهما قد ت و  ال

الدر  صي كث   م  النيان. لا  يبقى مع ذلد أن الفرق بينهما قد يتسع مل  در ة 

 1.يكون م ها م  غ   الما  وضع الواندة منهما، أو أند م تقاتها مما الدر  

يفتح ايجابري بهذه اإللتفاتة مجا  القيم عى  فضاء أوسع، بميث ي طي لهذا 

با يو ا فلسفتا الدالقية صي الفضاء ال ربي اإلسالمي، " اإلشتقاق اللغوي   دا فار 

قد تست ما مفردا أو  م ا للداللة عى  صفة أو صفاال صي  -أدالق–فكلمة 

الشخي، مممودة أو مذمومة، ولانها ال تست ما للداللة عى  مجموع قواعد 

 السلوك الذي يتمظهر صي تلد الصفاال، القواعد التي تكون موضوع تدربب وت ليم،

مال ب ضافة  لمة تفيد ذلد ة علم الدالق، ف  الدالق، ص اعة الدالق( و و ما 

 -أدالق -صي اصطال  التصوفة واليقا  -يتضح م  دال  قول ا  أد  السلوك

 2أدالق الصالة." –صي اصطال  الفقهاء واليقا   -ادا  الصالة -السلوك، كما يقا 

عى   لمتي أدالق وادا  صي ا جا   مثلما ناو  ايجابري أن ي طلق م  اإلشتغا 

التداولي ال ربي اإلسالمي، نجد ا جا  التداولي الغربي ي ما عى  التمي ز ب ن ما 

- 1913ةربكور يسميا أدالقا م   هة وما يسميا وا بية م   هة أدر ، يقو  

 (" الش يء صي علم اإلشتقاق أو صي تاربخ مست ما   ات ن الفردت ن يفرضا. الول 2005

تأتي م  اليونانية والدر  م  الالتينية، و لتا ما ت يدان ا مل  الفارة اي.دسية 
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لل اداال وال يم والتقاليد باإلضافة مل  الداللة التب ية الزدو ة التي نماو  أن 

نفااها مل  ما ي تب   يدا وصاي.ا وما يفرض نفسا  وا ب ملزامي. مني مذا، 

أ ا التطلع مل  نياة م جزة، والوا بية م   اصطالنا، أنتفظ بالت ب   أدالق م 

أ ا تمفصا  ذا التطلع دادا م اي   تتسم صي ان م ا بادعائها الكلية الكونية 

 1ةصالنها يجميع الب ر(، وانتواء ا قيدا ومكرا ا."

ومع ذلد، فكلمة أدالق و لمة وا ب يراد التمي ز بينهما اليوم، با تبدوا مت اقضت ن 

. étymologiquementت ن ت ودان م  ال انية اإلشتقاقية أنيانا، لا  الكلم

 2، مل  اي.قا نفسا.Historiquement-والتاربخية

م  وي، عقىي( ةأدالقي  و  عماوعى  الرغم م  مماولة التمي ز  ذه، فسواء تكلم ا 

مع مما بالقواعد السلوكية السلم بها صي عصر، صي مجت باآلدا ،باعتباره ما يت لق مما 

 .وال رأو باعتباره ما يت لق بالدرس الفلسفي للخ    م  ن.

أو تكلم ا ع  ةالدالق، الدالقية( باعتبار ا مجموعة القواعد السلوكية ال تب ة 

ف ن ال نى الذي تتضم ا الكلمة دوما  و أن ال ظربة القصودة  صاي.ة بال شرط.

لآلدا  أو نتى ترمي مل  عواقب م ياربة وقد ال تقا  عى  علم موضوعي ووصفي 

 3".لألنكام الدالقية

و اذا يكون المر نفسا صي ا جا  التداولي ال ربي اإلسالمي، سواء تكلم ا ع  آدا  

أو ع  أدالق ف م  ندور صي سياق ما و م ياري، مال أن ايجابري، ير  أن  ا م  

 لمة "أدالق" و لمة"آدا " ت اا تأثرا واض.ا بم ظومة قيم ممددة صي صراع ضد 

م ظومة قيم أدر ، ذلد أن السانة ال ررية اإلسالمية  انت مجاال مفتونا للصراع 

ب ن قيم يونانية وأدر  فارسية مت اقضت ن و و ما ان اا عى  م ظومت ا القيمية 

ال ررية اإلسالمية التي تداولت عليها موروثاال قيمية م  ثقافاال مختلفة ب ن أصيلة 

 ووافدة.

 القيم: عوصراالخالفة أصل األزمة:  -

عرفت الثقافة ال ررية اإلسالمية ت  جا وتوترا نادا صي نظام القيم م ذ أن و دال 

نفسها بمام الظروف التاربخية ال س  ة التي مرال بها، تمت وطأال موروثاال ثقافية 
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أدر  ممملة بالقيم السياسية والدينية والدالقية الكونة لها، مما   ا التفا   صي 

لردة ف ا عى  ف ا صادر ع  ذاال غرببة ع  منتماءنا  مسألة القيم استجابة

البمث صي مضامينها ودالالتها وصي السا و  اي.ضاري، و و ما أدر الاالم صي القيم

التي تقوم عليها وت طلق منها والغاياال التي تهدف مليها، ورت ب   آدر، من التفا   صي 

ا لزمة م تماعية وسياسية القيم، قيم اي.ربة وال دالة والس ادة وايخ  ،  ان وليد

الضم   ايجمعي صي ال مق، فأدال مل  نصو  و  ودينية أصابت الو دان الفردي

 أصبمت الدنيا غاية والدي  وسيلة لإلستمواد عليها. منقال  صي القيم مذ

لذلد يقو  ايجابري،" ومع ذلد تأبى الطبي ة الب ربة مال أن تفرض نفسها. فلم يمر 

نتى وق ت " دولة الدي ة صي أزمة  ان أبرز مظا ر ا مال نمو م  ع رب  س ة 

انتكاسة دط  ة عى  ص يد القيم التي   رال بها الدعوة ا .مدية وأقامت عليها 

 1دولتها".

فالزمة السياسية التي عاشها ا جتمع ال ربي اإلسالمي لم تا  مجرد أزمة صي نظام 

 جتمع، فزلزلت نظام القيم اي.ام أو صي أمر ايخالفة، با تغلغلت صي  ا نواحي ا

وتأس س ي للمجتمع  بكاملا، ع دما وض ت قيمة اإليمان بما لها م  دور مركزي 

اإلسالمي مما شد وامتمان، عى  دلفية دوافع سياسية ودنيوبة واض.ة لل يان، 

مذ تم استدعاء ال صوص القرآنية وال بوبة وال ما عى  توظيفها يخدمة القضية 

ذا  ميع السلم ن عى  ادتالف م اربهم، فو دوا أنفسهم ال خرط فيها، قام به

م خرط ن صي الزمة ب رادتهم أو غضبا عنهم، فاما يقا  م  لم ي تغا بالسياسة 

مشتغلت با، فال مجا    ا بالذاال صي عالم القيم لل.ياد الكاما، فكا موق  يجري 

 تأوبلا مع أو ضد.

ستدعاء الت اث ال ربي اإلسالمي من  ذا ايجو ا .موم لم ياتفي فيا ايخصوم با

 ايخالي، با ل ب فيا الوروث ال  بي دورا  اما، سواء  ان موروثا فارسيا أو يونانيا

ا، فالقيم الدالقية صي الثقافة ال ررية اإلسالمية لم تا  موضوع غ وصيأو صوفيا 

م رفة ونظر با  انت موضع صراع ع ي  واقتتا  فظيع عى  مص   دنيوي متلبا 

ص   أدروي وتدادلت فيا مسألة السلطان بمسألة اإليمان، وادتلطت فيا عواما بم

 القبيلة والغ يمة   واما ال قيدة وال ري ة أو اإليديولو يا كما نقو  اليوم.
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يقوم ايجابري بمسح واسع  جا  القيم صي الثقافة ال ررية، فيتجاوز ندود ايخطا  

ر  م  موروث ا الثقاصي،  اي.كاياال الفلسفي ليبمث ع  نظم القيم صي  وانب أد

والرواياال والقصي والمثا  واي.ام وغ   ا م  اآلدا  ا ختلفة، الروبة وا .اية، 

 لا  الدونة والاتورة صي التون والسلفاال ا ختلفة والتي تارس نظاما م ي ا للقيم

 ة وداعمة لها.وت ما عى  تمديد القيمة الركزبة فيا وما يدور صي فلاها م  قيم تا  

ي ما ايجابري  ا دا م  أ ا الا   ع  بنية وتاربخية ما يسميا "ال قا الدالقي 

ة، ال ربي" منطالقا م  تمليلا " ل ظم القيم " التي عرفتها ا جتم اال ال ررية اإلسالمي

سواء  انت تلد ال ظم ناتجة ع  تراث عربي أو مسالمي أصيل ن، أو  اءال م  ب ئاال 

بة أدر  وتغلغلت صي م ظومت ا القيمية بمختل  أ  اد ا، الدينية ثقافية ونضار 

والدالقية، ول بت دورا مهما صي تو يا فارنا ووعي ا الفردي  واإل تماعيةوالسياسية 

وايجماعي، وصي كث   م  النيان دون وعي م ا أو انتباه مل  مصدر ا الصىي وت كلها 

 التاربخي، ووظيفتها الساسية.

  عى  ترااث ا الثقاصي واإل تماعي والسياس ي، سيا   ل ا ع  مصادر تراث ا من اإلنفتا

م لالقيمي والدالقي وكي  تم منتقالها مل  سياق ا التاربخي، لا   ذا ل  يتمقق ل ا ما 

نوسع مجا  البمث ونغ   زاوبة ال ظر، ف خر  م  م طق السائد والرسمي وال روف 

ة، تصب  لها صي نطاق اي.فاظ عى  قيم السلطان والتداو ، الذي يخدم أغراضا م ي 

 وم ظومة التسلط التي ترفض تسر  قيم اي.ربة وال قالنية وال دالة والديمقراطية.

فكا قوة و ا تسلط مهما  انت طبي تها، البد لها م  حجج ومب راال، ودعائم تست د 

س فمسب، با مليها صي عالم القيم، نتى تصبح تلد القوة مهيم ة ال عى  أ ساد ال ا

تصبح مهيم ة عى  عقولهم وطربقة رؤبتهم لل الم الذي ي   ون فيا، فيسدي ذلد 

مل  انسداد أفقهم، بميث تكون  ا قيمة م  القيم دار   ذا اإلطار، غرببة عنهم، 

تث   صي نفوسهم ال د وايخوف والرببة، ف   رون أنهم أنرار صي قيود م ومقيدون 

ق  م  القيم، مسألة ناسمة صي نيات ا اإلنسانية، مذ ال لهذا، ي تب  الو  صي نربتهم.

يما  ا أن نتصور م نى إلنسانيت ا دار  عالم القيم، با يما  القو  أن اإلنسان 

  نسان ل ا مال قيمة، أكث  م  ذلد ناو  الفار الفلسفي الدالقي اي.ديث 

ا أدالقيا، يت  ع وال اصر أنس ة وعلم ة ال كلة الدالقية، ليج ا م  اإلنسان  ائ 

عى  عر  سلم القيم، فاي.ربة التي تم اإلرتفاع بها صي عال ا ال اصر مل  مرتبة 

التقديا، هي صي آدر الطاف قيمة أدالقية بها تتمدد كي ونة وقيمة اإلنسان صي 
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مجا  ايخاص، كما صي ا جا  ال ام، ومع  ذا، ف ن اإل تمام التزايد بم كلة القيم صي 

 اصرة، ال ي ني بأية نا  م  النوا ، أن اإلنسانية لم تهتم بهذه السألة صي الفت ة ال

 ماضيها القربب والب يد، مهما ت وعت وادتلفت انتماءاتها اي.ضاربة والثقافية.

 الجابري: القيم األساسية في الثقافة العربية ومصادرها: -

 أخالق الطاعة: -

بي م  تسر  وددو  الوروث الدالقي ي طلق ايجابري صي تمليلا لل قا الدالقي ال ر 

السانة الثقافية والسياسية ال ررية، وب د م اق تا الستفيضة  مل الفارس ي 

لل صوص التي سا مت صي غرس قيم  ذا الوروث صي مجال ا القيمي، يجد أن القيمة 

، وهي قيمة مصدر ا "كسر " الذي الطاعةالركزبة صي الوروث الفارس ي هي قيمة 

وسيطا ب ن  –ع د اي.ا ة  –لكا وال يخدم  و أندا، والذي يج ا نفسا يخدما ا

والكاتب،  ةالوزبرهللا وال اس. أما القيم الدر  فهي ت در  نزوال م  أقر  ال اس مليا 

ع ا صي  ذا ال ظام م  القيم   "سفلة ال امة "  أو الربد والتا ع ميخ( مل  م  ي ب 

" التي ال يكون ذه السفلة...منها "أدالق الطاعة  " صي أسفاوالغالب ما تأتي "النساء

أما طاعة فرد لفرد، أو بطاعة الجماعة للواحد الفرد. لها م نى مال مذا ت لق المر 

 1" القيم الاسرويطاعة فرد يجماعة فل ا مما يقبلا نظام 

يارس  ذا ال ظام م  القيم، قيم ايخضوع والطاعة الطلقة لل.اكم صي صورة 

ختل  المر صي نظر ايجابري، ع دما يت لق ذلد  سياق ا ال ربي كسر ، ال ي

ن ل ، واي.ربة والساواة، واإلستقاللية وال قالنيةاإلسالمي، فال م نى لقيم الفردانية 

سلم القيم مسسا   كا عمودي، يتجا م  العى  مل  السفا، مما يسدي مل  تاريا 

الم روطة، و و ما ي ني غيا  نظام سلطوي يستمد قيمتا م  طاعة ا .كوم ن ال

 فارة البادلة واإلعت اف التباد  صي  ذا السياق.

من نظام القيم الاسروي التممور نو  الطاعة، ت  دم فيا مفا يم الفرد با نتى 

مفهوم اإلنسان نسب ما ينتهي مليا ايجابري، فالفرد الب ري ل ا قيمة وال قيمة 

ع ا ب عتباره فردا  و كسر ، و و ناضر صي لا، والفرد الونيد الذي يما  اي.ديث 

 ا ش يء يزانم نضوره صي و دان الفرس نضور هللا. و اذا فاما أن الطاعة تجمع 

 ف ن الثورة صي السياسة تستلزم الثورة صي الدي .وكسر  ب ن هللا 

                                                           
 .249بري، اؤصدر السابق، صمحمد عابد اجلا - 1



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31 
 

يتولد ع   ذا من طار القيم مل  واندة م  ثالث  أدالق السلطان تقوم عى  التفرد 

أدالق ايخاصة وتقوم عى  ايخدمة واي.ذر، وأدالق ال امة تقوم عى  ، والت الي

 1".والصب الطاعة 

 أخالق السعادة:  -

من البمث " التاربخي الوضوعي يوضح بأن الدالق الفلسفية الوضوعة وض ا واعيا 

تختل  ع  نظم الدالق السابقة عى  ظهور الفار الفلسفي بأنها تدعي وند ا أنها 

 ةأيي.ة لبني اإلنسان، وأن أشكا  ال داف الدالقية السابقة عليها القادرة والصا

الفلسفة( ال يما  أن نرا ا صي برامج الت بية التي  انت سائدة صي القرن ايخاما ق. م. 

القدرة عى  اتخاذ السلوك الصائب صي اي.ياة ال ملية. لذا -وم   ذه ال داف

صي نهاية المر عى  الوصو  مل  أعى   فاإلنسان الذي يعي ذاتا وما نولا  و القادر

 هة اليقظة واإلست داد اللذي  يستطيع اإلنسان بهما  مليها م القيم، م ظورا 

مجابهة الظروف ا .يطة والسثرة، م  أ ا الوصو  مل  مفهوم أدالقي آدر  و 

الس ادة، وصي اي.قيقة أن اي.ركة السقراطية أسبغت عليها م نى  ديدا ونولتها مل  

بق  ديد  اعلة منها القيمة الونيدة والركزبة التي تدور وت طلق منها نظربة طر 

 2الدالق صي الفار اليوناني".

من التأس ا الفلسفي لل ظربة الدالقية عى  يد اليوناني ن، مرتبط بالنزو  

بالفلسفة م  السماء مل  الرض عى  يد سقراط الذي رسخ ذلد بمقولتا ال ه  ة" 

سد" نيث  انت عبارة ع   و يتو مدش  لنس ة وأدلقة الفار اعرف نفسد ب ف

الفلسفي، واإلنتقا  با م  الكوسموس أي التفا   صي الكون الطبيعي مل  النطولو يا 

بم نى التفا   منطالقا م  مفهوم اإلنسان وما يرتبط با وبدور نولا م  مفا يم 

اليونانية، قيمة الس ادة،  أدالقية. م  أ م القيم التي طرنتها الفلسفة الدالقية

 ما يتها، مفهومها، طبي تها، أنواعها، طرق الوصو  مليها؟

نظرا إل تمام الوروث الفلسفي اليوناني، بمسألة الس ادة وطرنها   كا مستفيض 

للبمث، م ذ السوفسطائي ن الذي  قالوا بأن اإلنسان  و مقياس الشياء، وصوال مل  

اء   د م م  الرواقي ن والبيقورب ن، ركز سقراط وأفالطون وأرسطو وم   

ال ربي اإلسالمي، متقفيا الثر الذي تركا  الوروث بالوروثايجابري، عى  عالقة  ذا 
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( بأنها أدالق ةالسياق اليونانيعى  السانة ال ررية اإلسالمية واصفا الدالق صي  ذا 

ياة اإلنسانية، أي الس ادة، باعتبار ا أدالقا ممور ا وموضوعها الساس ي  و اي.

 أف ا  اإلنسان الصادرة ع  رغبتا ومرادتا.

يشخي ايجابري أدالق الس ادة صي اتجا  ن رئ سي ن ير  أن أند ما  ان أكث  

نضورا م  اآلدر صي مجا  القيم ع دنا، متجاه يغلب عليا الطا ع ال لمي وآدر يغلب 

سفة اليونان الابار، عليا الطا ع الفلسفي ال ظري  ذا الد   الذي ارتبط بفال 

 سقراط وأفالطون وأرسطو، ب  ما مرتبط اإلتجاه الو    مبقراط و الي وس.

عليا صي الظا ر أنا يارس يبدو  ير  ايجابري، أن اإلتجاه الطبي صي تصور الس ادة"

نوعا م  اآللية وايجب ية، ف نا صي اي.قيقة يج ا الس ادة صي الت او ،   ا صي  ذه 

 اي.ياة، لنها  الص.ة البدنية تتوق  عى  الوقاية وال ال  ل ا غ  .الرض وصي  ذه 

وبما  القو ، منا  لما تقدمت وسائا الوقاية وال ال  زادال نسبة التمتع بالس ادة. 

أما الس ادة دار   ذه اي.ياة، فل ا للطب وال لل لم ما يقولا   أنها لنها تقع دار  

الي دار  اليق ن ال لمي. ومع ذلد يبقى ميدان ميدان التجررة وال قا مجتم  ن، ورالت

" الر ان "مفتونا  لتا  س  ة اإلنسان مممودة، لنا مذا  ان اإلنسان يسم  بأن ثمة 

نياة   د الوال فسيكون  زاؤه د  ا، ورالتالي ل  يخاف م  الوال با س بقى س يدا 

 بقى عى  س ادتا مل  آدر ي.ظة م  نياتا، أما مذا لم يا  يسم  باي.ياة الدر  فس

 1ال ش يء   ده". –مادام نيا فال يخاف الوال مذ صي نظره 

يدافع ايجابري، ع  النزعة الطبية صي الدالق تلد النزعة التي ي تسب مليها  ا م  

، مذ يلما فيها رو  الما نزم(، اب  س ان، اب  الهيثم، الا دي واب  ةالرازي 

الت اؤم وقطع الصلة باي.ياة  اد ع واإلبت اي.ياة  واإلرتباط بنبضوالتفاؤ  

وايخوف م  ا جهو  واإلغراق صي الثا وم  ثم فهي نزعة تر  أن ا مضطرون لل  ش 

 س داء، فالس ادة أمر نتمي وطبيعي وهي مما ة التمصيا   ا صي  ذا ال الم.

 ذا بالنسبة لإلتجاه الطبي الذي يقوم عى  نظرة عال ية لألدالق، والقائم عى  

 ط ب ن ال فا وايجسد، والررط ب ن الص.ة ال فسية والص.ة ايجسدية.اإلرتبا

أما النزعة الفلسفية صي الدالق، "فقد ت املت مع " الس ادة " عى  أنها س ادة 

الفيلسوف ةالفارابي واب  با ة(  اعلة مما انتهى مليا أرسطو صي كتابا " الدالق مل  
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صة بالفيلسوف" آدر ما ت اولا  انت " الس ادة ايخا  نيقومادوس" بداية لها

أرسطو، أما الفارابي فقد ا تم   " تمصيا الس ادة " ايخاصة بالفيلسوف لنا  و 

" وبنش ىء الدي ة الفاضلة وبضع قوانينها وبرتب طبقاتها ميخ مما  يكون أوالالذي " 

يج ل ا و ها لو ا مع "أردش  "، أمام القيم الاسروبة م   ديد....يستخلي 

أن  ذا اإلتجاه ةأفالطون، أرسطو، الفارابي، اب  با ة(، ي ظر مل  اإلنسان ايجابري 

يكون بامالا ال قىي. و ذا الاما  يكون بال رفة ال املة كماله النوعي م  زاوبة أن 

وتلك لذة عقلية ال تضاهى، تمصا م ها وبها  والسبباال التيللكون، م رفة السبا  

 1السعادة. هي

و النزوع الفلسفي ب ن تمصيا الس ادة ور ن تمصيا ال ارف ذ يررط  ذا اإلتجاه

ال قلية، وم  ثم فهو يهتم ب وع م  الس ادة الفلسفية التي يت تب عنها ايخلود 

والبقاء البدي، ول ا الس ادة الرضية الباشرة وال ابرة التي تنتهي فور نصولها، 

سفية ع    ضها الب ض صي لا  اي.ق يقتض ي اإلشارة مل  ضرورة تمي ز النزعاال الفل

 ذا السياق رغم أن ايجابري يماو  ايجمع بينهما ووض ها تمت مطار واند و و 

الررط ب ن الس ادة وال قا، فأرسطو صي كتابا" الدالق مل  نيقومادوس "يقو " 

الس يد م  نا  م  نس  الس  ة و ميا الف ا ، وذلد أن الس ادة تكاد تكون قد 

 2 ميا أف ا "و  وصفت بأنها نس  س  ة

وم نى ذلد أن الس ادة ل ست مرتبطة   الم ال قوالال فقط، با هي مرتبطة   الم 

اي.ياة والف ا ع د أرسطو الذي انتقد أستاذه أفالطون صي  ذا وتجاوزه   كا 

 واضح وعميق، و و ما ال يما  ا أن نتغاض ى ع ا تمت أي مبّ ر  ان.

ال القة ب ن الوروث اليوناني والثقافة  ومع  ذا يخر  ايجابري بانطباع سلبّي ع 

ساد القتبا " الرديء" م  الوروث  ف ال، لقدال ررية، و و ما نالنظا م  قولا" 

اليوناني صي ثقافت ا ال ررية. نقصد بذلد " بضاعة " النزعة التلفيقية التي ينتمي مليها 

الدالق " الو   مسكوبا " تهديب وكتا »واإلس اد  ا م  كتا  ال امري " الس ادة 
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م هور كفاية والثاني أكث  م ا شهرة وقد بقي مل  اآلن ي تب  أ م كتا  صي الدالق 

 1أنتجا الفار ال ربي"

اي.قيقة، أن ا نفهم أونتفهم اعتبار ايجابري  ذا الاتا  الذي مألال شهرتا اآلفاق، 

دور نو  وتصنيفا ضم  ما يراه رديئا، ع دما نتصفما ف جد ع وان فهرسا الو  ي

ال فا فيصفها بأنها ل ست  سما وال  زءا م   سم،  ذا الفصا  و ما يرفضا 

ايجابري، نظرا لا يت تب ع ا م  نتائج غ   مقبولة، فاب  مسكوبا صي نديثا ع  

فضيلة ال فا يقو  "أما شوقها مل  أف الها ايخاصة بها، أعني ال لوم وال ارف مع 

، فهو فضيلتها، ورمسب طلب اإلنسان لهذه أف ا  ايجسم ايخاصة با  روبها م 

الفضيلة ونرصا عليها يكون فضلا. و ذا الفضا يتزايد بمسب ع اية اإلنسان 

 2ب فسا وانصرافا ع  المورال ائقة لا ع   ذا ال نى، بجهده وطاقتا". 

 ةي طلق مسكوبا صي كتابا " تهذيب الدالق وتطه   العراف" م  اعتبار الشياء البدني

.واس عائقا أمام الفضائا ال فسية، و و ما يفهم م ا، اشت اط الفضيلة ايو 

باإلنفصا  ع  ايجسم، فايجسم عدو لل فا ومضاد لها،  ذا الوق  يق  عى  

 ال قيض م  النزعة الطبية التي ت ظر مل  الدالق أنها مسألة تت لق بالص.ة ال فسّية

جسمانية،  ذه الد  ة التي نر  التي ال يما  تمصيلها مال صي ظا تمقيق الص.ة اي

أن ايجابري يفضلها وبميا مليها، مذ يرفض النزوع الثالي الذي يتجا اتجا ا 

ميتاف زيقيا تصبح فيا الس ادة والقيم الرتبطة بها م  نربة ومسسولية وعدالة 

ومساواة مسائا أدروبة، يتأ ا ال قا  فيها مل  عالم آدر أو ل ا عالم أدروي كما 

 ماء الاالم، و و ما يسّسا وي ّرع لدالق الف اء.ف ا عل

 أخالق الفناء:  -

ذه يررط ايجابري، ما يسّميا " أدالق الف اء " بالوروث الصوصي صي الثقافة ال ررية،  

م   هة، التصّوف الفارس ي صي  اإلسالم الدالق التي تجد أصولها " فيما قبا 

ها صي ا جتمع ال ربي اإلسالمي فهي م   هة أدر ، أما ما يقابل والتصّوف الهرمس ي

 أزمة القّيم التي نجمت ع  " الفت ة الاب   ". تلد هي الصو  الرئ سّية.

، كما ةالطاعة(الكسروّية أّما القّيم الساسّية التي صي  ذه الدالق فهي القّيم 

ا الذي يسّسسا ايخوف م  اآلدرة، 
ّ
تتشخي صي عالقة ال يخ بالربد م   هة، والتو 
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أن الّدنيوي. أّما القيمة الركزبة هي أ
ّ
ع  الفناء ي م  الوال، ورالتالي ترك التدب   لل 

 الب ربة، وصي مقّدمتها " ال بودية "، واإلرتماء بالتالي صي " بمبونة " اي.رّبة. أوصاف

أّما دطا  أدالق الف اء  ذه فيتمّ ز بظا رة فربدة غرببة، وهي أّن  ميع " القّدماال 

 طلقاال صي " الاالم الّصوصي " تنتهي صي النهاية مل  عاسها. " أو ال 
ّ
مّن " أدالق وحقا

  1الف اء " تنتهي مل  " ف اء الدالق ".

ا صي الد    ا است داد للف ا وم  
ّ
مّن ما يلخي أدالق الف اء،  و أّنها أدالق ت ط

 والّتو ا، فال ثّم  ا قدرة عى  ال ما، فهي أدالق تنتهي صي آدر الطاف مل  ايجب ّية

مجا  للتفا   والتدب   والتغي  ،  ا ش يء مسطر ونم  مجب ون عى  الطاعة 

وايخضوع واإلنصياع، فال نربة فار وال نربة عما أو ف ا، ال مبادرة وال رّدة ف ا، 

 سواء  ان ذلد عى  الستو  الفردي أو ايجماعي، منا النزوع مل  موال اإلنسان.

لتصوف ل ا  لا دعوة مل  الف اء، با صي التصّوف دعوة ومع ذلد، يجب أن نقر أّن ا

مل  تهذيب ال فا وتروبضها وتزوبد ا بقيم ال فة ع  طربق نثها عى  الز د صي 

ي التالالامالياال وترغيبها صي الّضرورّباال وصي ملتزام ال ما الّصايح فردّيا و ماعّيا، ور

 ا م  نظم وثقافاال أو ل ست قّيم  ذا الوروث  لها دديلة وغرببة ووافدة ملي

الصيا الاث   م  القيم ذاال الصلة بقيم التصوف اإليجابية،  نضاراال، مذ صي تراث ا

نا يد ع  أن التصّوف كقيم وسلوك ل ا نارا عى  ثقافة دون غ   ا فهو دو طا ع 

منساني، ي ما اإلنسانية  م اء، بقدر ما ت ما النزعاال الرونية  ميع الثقافاال 

لد م  التصوفة م  رأ  أن التصوف  و اإلكتفاء باي.ال  واإلمت اع واي.ضاراال، لذ

 ع  اي.رام.

قد يساء مست ما   ذه القّيم، أو ايخرو  بها ع  مجالها اي.قيقي، فتت تب عنها  

 نتائج سلبية، با عاسية لقصد ا اي.قيقي، لا  المر ال يت لق بالقيم بمّد ذاتها.

ل طقا ايخاصة الذي يسدي مل   دمها ومفراغها منما يرتبط بم  ي ما عى  مدضاعها 

يقوم عى  أدالق الف اء، كما أن  م  مضمونها اي.قيقي، فل ا بالضرورة التصّوف

أدالق الف اء ل ست بالضرورة هي التسبب صي ف اء الدالق، فقد تكون أدالق البقاء 

 تكون أدالق القائمة عى  الصراع الادي هي الطربق القر  مل  ف اء الدالق، وقد

التصوف هي اي.ص  الد   الذي تتمت س نولا القيم، فالم   عبد القادر ايجزائري 
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الصوصي القاوم"  اء دفاعا ع  ال ر  ونضارتهم صي م رض مقارنتا باآلدر الذي 

 زما عساربا، و ان مصدوما با، بتسامما ورجمهوربتا ونضارتا، أث اء أسره 

بية، فلم يهزم م رفيا ونفسيا، ولو أّن نالة بفرنسا، ولانها  انت صدمة ميجا

التصّوف التي عاشها تا   ل ا ع  مأساتا م  قوما الذي  دذلوه، فلم ي ود 

للجهاد م  م نى ع ده سو  أنا  هاد ال فا، ونر  العداء  و نر  ال واء 

فأدالق التصوف قد تكون  1وال هواال، لقد أراد أن ينتصر عى  اآلدر ممّبة وم رفة.

 ا، صي اإلستمرار صي القاومة والبقاء، ولو بأساليب ووسائا مختلفة.س د

 أخالق املروءة: -

ير  ايجابري أن الروءة هي القيمة الركزبة صي الوروث ال ربي ايخالي، وهي 

مو ودة م ذ ما اصطلح عى  تسميتا بال صر ايجا ىي والذي يغلب عليا طا ع 

نقة كقيمة أساسية الت اث ال فوي غ   الاتو ، لانها استمر 
ّ
ال صي ال صور الال

سواء  ان ذلد صي أد  الدنيا أو صي أد  الّدي ، با هي قيمة منسانية تتجاوز ندود 

 ا جا  الديني، فهي تجري عى  نطاق أوسع وأشما  و مجا  الدالق.

  دما ي رض ايجابري، لصادر ومرا ع عايجت الروءة بصفتها قيمة أدالقية أو 

نية، يصا مل  القو  " مّن الروءة" قد بقيت تمثا صي الفار ال ربي، م تماعية أو دي

م ذ ال صر الموي مل  اليوم، القيمة ال ليا التي ال تتمقق " الدي ة الفاضلة 

 2 مطرونا؟ال ررية " بدونها؟ ومع ذلد ير  أن التساؤ  ع  نقيقة الروءة مازا  

قيم الدر ،  الارم وال رف الروءة هي قيمة مركزبة صي نظام قيم مدّجج بال

والفتوة، ومع ذلد فهي دلق مركب ت در  تمتا  ذه القيم، لذلد فالروءة ترتبط 

بايجهد وال قة وال اناة وال تأتي   كا تلقائي، با هي ثمرة ت ّبع أدالقي 

وم تماعي، م    ا يقو  ايجابري مستخلصا   د  ا ما قام با م  تمليا "والروءة 

ال وع م  الدالق، أعني اإل تماعية، فهي مذن سلوك م تماعي  تنتمي مل   ذا

مممود يقوم عى  مراعاة التقيد بما يستمس ا الّ اس وتج ب ما يستقبمونا.  ذا 

ي ني أّن سلطة ايجماعة هي القررة صي شأن" الروءة " ول ا سلطة ال قا ومن  ان 

 3.."   ض مقوماتها مما ير ع مل  نام ال قا  ال فة والنزا ة.
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من الطا ع اإل تماعي لقيم الروءة  و ما يم لها غ   قابلة أو م  غ   الما  أن 

تكون غاية صي ذاتها، مذ أّن القّيم ع دما تصبح مو هة م  طرف ايجماعة، ستكون 

عى  صلة مباشرة بالسلطة التي تمتا  مليها تلد ايجماعة، فهي تنتقا م   ونها 

إلنراز مكانة م ّي ة دادا ا جتمع و ذا ما يراه  غاية صي ذاتها مل   ونها مب را

ايجابري ض فا يتهدد ا، لا  مصراره عى   ذا التنّزه والتجّرد التام يج لا ولو ع  

غ   قصد عى  دطوط التماس مع ما يسميا بأدالق الف اء، مذ أّن اإلتصاف 

يكون بالروءة مذا  ان يخدمة ايجماعة والصايح ال ام، ونصا نولا اإلتفاق، س

سببا صي نهضتها وارتقاء ا. ومع ذلد، ير  ايجابري أن الروءة " تخي صي الصا 

 ، فقد نظر مليها عى  أّنها مصدر الّسلطة ال  وبة التي ت و  ع شيخ القبيلةمكانة 

سلطة الدولة صي مجتمع الالدولة. منها م   ذه ال انية  ماع دصا  الرستقراطية 

 ال ربي صي ايجا لّية.القبلية كما عرفها ا جتمع 

ي للمروءة   لها تبدو كفضيلة عررية ممض.
ّ
 1مّن  ذا الطا ع اإل تماعي ا .ى

فالروءة صي م ظوره، تت اسب مع مجتمع القبيلة، مجتمع شيخ القبيلة ال مجتمع 

رئ ا الدولة، لذلد  ان نضور ا صي موروث ا ال ربي متوافقا مع نضور 

  مل  ش يء م  عدم الرا  ة عليها إلنداث نهضة الرستقراطية القبلية. بما ي  

عررية صي مجتم ات ا اي.الية، مجتم اال الدولة التي أصبح فيها صوال القبيلة دافتا 

غ   مسموع، ومع  ا ذلد لم يخطأ ايجابري التقدير ع دما ادتار " الروءة " 

 كقيمة مركزبة صي الوروث ال ربي " ايخالي"؟ با "ايخالد "كما ي تقد.

 و ما يب ر م تمام مفاروا عصر النهضة ال ر  ب نياء وب ث قيم الروءة، و 

اعتقادا منهم، أن الروءة هي القيمة الركزبة التي تالما الوثر اي.ساس لإلنسان 

ال ربي وا جتم اال ال ررية، بما صي ذلد ايجابري الذي يأما أن يما الفرد مما 

ما ال تج مما الغ يمة، م  أ ا ب اء القبيلة، واإليديولو يا مما ال قيدة، وال 

 مجتمع ال قالنية والديمقراطية، ولقيم الروءة دور تل با صي ذلد.

 أخالق املصلحة: -

يضع ايجابري ما يسميا " أدالق ال ما الصايح " صي  و ر الوروث اإلسالمي 

مباشرة صي مجا  الدالق،  وبنها م اايخالي الذي يدور صي أساسا نو  " القرآن" 
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مذا  ان لكا دي  قيمة مركزبة هي " التقو  " أي " اإليمان باهلل ميمانا نقيقيا "، و 

ف ن دي  اإلسالم يقيم التقو  عى  ال ما الصايح وبررط بينهما ررطا قوبا، صربما 

 مما   ا الدالق اإلسالمية هي أدالق ال ظر الصايح صي نظر ايجابري. ومباشرا،

ي الروءة وال ما الصايح صي موروث ا مال أن ايجابر  بأصالة قيملا  رغم  ذا اإلقرار 

يتأس  لغيا  اإل تمام بالدالق صي سياق ا ال ربي اإلسالمي عى  مستو  

الدراساال واِلسلفاال، مما أفسح ا جا  لددو  الوروث الفارس ي والوروث 

 اليوناني_ الهلي  ستي مل  السانة الثقافية ال ررية اإلسالمية، فاإل تمام  ان

م صبا عى  فقا ال باداال وال امالال صي صلتا بايجوانب القانونية والت ري ية، 

وم لوم أن تسر  قيم الوروثاال الوافدة، كرس قيم اإلستبداد واإلتكالية 

 واإلن زالية.

  د  هد  هيد، يقر ايجابري أنا و د أو اكت   أن عالا واندا عى  القا  ان قد 

و و ال ز ب  عبد الّسالم، الذي قّدم صي نظره البديا ّسد الفراغ الذي اشتكى م ا، 

اإلسالمي اي.قيقي   د ا .اوالال التي قام بها  ا م  ا .اس ي والارودي والغزالي 

والراغب الصفهاني م  أ ا أسلمة الدالق اليونانية التي سيطرال عليها نظربة 

 أفالطون صي تصني  قو  ال قا وردر ة أقا نظربة أرسطو.

يجابري " وفرادة " سلطان ال لماء " ال ز ب  عبد الّسالم وأصالتا قائمتان يقو  ا

مع  ذه البنية اليونانية، وأدذ قطيعة نهائية وجذرّية وروضو  صي أنا أندث 

كبديا لها بنية مسالمية، تكونت دادا الفار ال ربي اإلسالمي. وم لوم أّنها تتكون 

 .الذات، الّصفات، األفعالم  ثالثة ع اصر  

 1فاي  يسّسا ال ز ب  عبد الّسالم الدالق اإلسالمية عى   ذه البنية؟" 

، الذاال الاالم( ةعلم  د تمليلا وشرنا لهذه البنية التي تقوم عى  دلفية كالمّية 

والصفاال والف ا ، ينتهي ايجابري مل  دالصة قائال " ورايجملة ينبغي التخلق بما 

انظر مل  أسمائا اي.سنى وتخلق م   ا مسم  الحسنى:أسماء هللا يما  وبجوز م  

منها بمقتضاه عى  نسب اإلمكان. وبنبغي أن تقابا  ا صفة م  صفاتا بما ينبغي 

م  ال امالال...أما الّتخلق بأف ا  هللا كما تمدث عنها القرآن فيما  تلخيصا صي 
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ا والسائ"مل  عباد هللا بمثا ما أن م با عليد "  اإلنسان لليتيم : اإلحسان

 1...". وا .روم

ال صلة لها ب ظم القيم  القرآن،يبمث ايجابري ع  أدالق مسالمية ممضة، مصدر ا 

اليونانية والفارسية، فيجد ا صي مسلفاال ال ز ب  عبد الّسالم، وي ب  ع  ذلد بقولا 

ايجديرة نقا بأن توص  بأنها  " تلد هي " أدالق ال ما الصايح "، أو أدالق الصل.ة

ونها ت تمد القرآن أساسا، دون ما أي من غا ، ال سلبا وال ميجابا بأي مسالمية لك

موروث آدر. ومذا  ان ال ز ب  عبد السالم لم ي رض   " السياسة "، فألن القرآن ال 

ي رع لل.ام والسلطان، و ا ما يما  اإلست اذ عليا صي مجا  " السياسة "، م  

 .2م والدالق صي اإلسالم  مبدأ الصل.ة "ال ظور القرآني،  و البدأ ال ام صي النكا

مبدأ الصل.ة  ذا مرتبط ومستمد م  أدالق ال ما الصايح الستنبطة م  القرآن، 

و و البدأ نفسا الذي أسا عليا اب  تيمية ما يسمى بالسياسة ال رعية " فا تماع 

قو   اللهم القوة والمانة صي ال اس قليا، ولهذا  ان عمر ب  ايخطا  رض ي هللا ع ا ي

مليد أشكو  لد الفا ر، وعجز الثقة، فالوا ب صي  ا والية، والصلح بمسبها، ف ذا 

ت  ن ر الن أند ما أعظم أمانة، واآلدر أعظم قوة  قدم أنف هما لتلد الوالية، 

وأقلهما ضررا فيها  فيقدم صي ممارة اي.رو  الر ا القوي الشجاع، ومن  ان فيا 

 3ال ا ز، ومن  ان أمي ا ".فجور، عى  الر ا الض ي  

فالدالق والسياسة مر  ها ومآلها الصل.ة، وهي مجا  للرأي واإل تهاد وال مجا  

فيها لل.قيقة واإلعتقاد، صي نظر ايجابري  ذا  و الصا صي اإلسالم، و اذا فالس ادة 

ي التي هي القيمة الركزبة صي الوروث اليوناني "قد فقدال مضمونها اإلنساني الواقع

لتصبح س ادة صي عالم ما ورائي تتمقق بتخليي ال فا م  أغال  البدن واي.ياة 

اي.ّسية. أما بلوغ  ذه "الس ادة " فلم ت د ايخلق الفاضا والف ا الّ افع وايجميا 

با انمصرال صي اإلعتقاد صي تصوراال م ي ة تخّي تكون ال الم و بوط ال فا 

تقاده تتخلي م   ذا الس.  وت ود وانغماسها صي سج  البدن. ورم رفة  ذا واع

 4مل  "مجالها الصىي" نيث الّس ادة القصو ".
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ولهذا السبب، يرفض ايجابري، البمث ع  نظربة أدالقية صي ثقافت ا ال ررية 

اإلسالمية، صي ندود ا جا  الفلسفي ايخالي، واإلتفتا  عى  مجاالال أدر   الفقا 

نظربة أدالقية متمررة م  نظام القيم  واآلدا  والتصّوف وعلم الاالم، عل ا نجد

الاسروبة، أي قّيم الطاعة والوالء وايخضوع للطغيان واإلستبداد التي تدمج ب ن 

ال قائد الدينية الرتبطة باإليمان م   هة، ور ن الدالق والسياسة الرتبطة بال قا 

بي " والصل.ة م   هة أدر ، لذلد ي  ون داتمة كتابا " ال قا الدالقي ال ر 

   وان الفت  و " لم يدف وا   د أبا م أردش  "، ملد الفرس ورمز القيم 

الاسروبة، أي أن ا لم نز  تمت وطأال نظام القيم الفارسية التمركز نو  اآلدا  

السألة السياسية تماما "  الّسلطانية وم  ثم انتهى المر مل  صياغة مبدأ كىي يلغي

وال تيجة هي الف ا صي تمقيق أي تغي   صي  1« .م  اشتدال وطأتا و بت طاعتا» مبدأ

مجا  القيم سواء صي الدالق أو صي السياسة، و و ما يج ا م  قيم الديمقراطية 

ةالفردانية، ال اركة، اي.ربة، الساواة( غائبة ع  أفق ا الفاري القديم، سواء لد  

اوردي أو الفارابي أو التكلم ن أو الفقهاء أو الفالسفة  ال تزلة أو الشاعرة أو ال

غ   م، ومع ذلد ير  ايجابري أن " ماتردد صي الر  ية الول  للثقافة ال ررية 

اإلسالمية، وأعني القرآن والس ة، م  ت وبا بال ور  وال د  ونث عى  ال ما بهما 

يما  أن يجد اليوم آذانا أدر  تج ا منهما، ورالتالي م  الديمقراطية بم  ا ا 

 –ة القيم فتسسا عليها فقها سياسيا  ديدا يج ا ال ور  ملزمة ال اصر، قيم

م  اآلدرة مل  الدنيا وبمرره م  قيود الطاعة « ال د  » وب قا  –ول ا م لمة فقط 

لألم   وم   ا ا الماثلة ب ن نظام الطبي ة ونظام ا جتمع وبقطع الصلة ب ن 

 2جتمع ميدان لل.ربة ".ال ظام ن، باعتبار أن الطبي ة ميدان لل.تمية وأن ا 

  في عاملنا املعاصر األخالق والعلم -

ي د ال لم اي.ديث أ م ماسب أنرزتا اإلنسانية صي الفت ة اي.ديثة وال اصرة، نظرا 

لا قدمتا التطوراال ال لمية م  وسائا وأدواال سا مت صي تمقيق نمط ع ش مربح 

التفتح الذاتي، مال أّن و  ونياة  يدة مزودة بالرفا ية و ا ما يساعد عى  التطور 

ال ودة الالفتة لإلنتباه لسألة القيم والدالق، تج ل ا ندرك ايخطر وايخوف الذي 

أصبمت تلد التطوراال ال لمية مصدرا لا، و و دطر يهدد تلد القيم   كا قوي، 

                                                           
 ،372، ص 2007، 6محمد عابد اجلابري، العقل الس يايس العريب )حمّدداته وجتلياته، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط - 1
 .80-79، ص ص 2003، 2محمد عابد اجلابري، قضااي يف الفكر العريب اؤعارص، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط - 2



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41 
 

با أفرز  ذا التطور قيما  ديدة ما  ان ل ا أن نفار فيها م  قبا، أي قبا نصو  

 لو ية ال لوماتية واله دسة الوراثية وغ   ا. الثورة البيو 

تقدم ال لم  اليوم،  راءمن  ذا " اإلنرا  ال ديد الذي تت رض لا القيم الدالقية 

   –يقو  ايجابري  –صي ا جا  البيولوجي والطبي  و الذي يق  عليا ما أسمي اه 

داصة، صي قيام وهي عودة تتمثا داصة صي ردود ف ا تبلورال، بايفية عودة األخالق 

 أوالبيولوجيا  أخالقيات أي «ميتيد البيو»ما أطلق عليا صي الس واال الد  ة مسم 

 1.النياء( ةعلم

 ذا ما   ا مسألة القيم تطر    كا مغاير تماما، ف م  ن ود م   ديد مل  طر  

أساس الدالق، صي عالم التمام الرئ س ي فيا  و ال لم ول ا ال قا ا جرد أو 

 د الديني ونده. ال تق

  م    ا يما  ا القو  أن التطوراال ال لمية  انت سببا صي منزا  ال كلة الدالقية م

السماء مل  الرض مرة أدر ، مذ السماء سماواال والرض أراض ن، فأصبم ا نتكلم 

ع  م كلة أدالق طبية وأدالق بيولو ية، وأدالق عملية مرتبطة بمه  ومجاالال 

ا التي تسطر ا وتم ز ا ع    ضها الب ض، فلم ت د القيم غاية لها دصوصيته ممددة

صي ذاتها تنتمي مل  عالم مجرد با هي مسألة م رائية وت ظيمية فمسب، ي ظر مليها 

نسب السياق الذي ُي ظر مليها فيا، صي ظا مجتمع يقدس ال ظام واإلنتظام صي مطار 

 صي نالة والالنظام. نسقا ال ام الذي أدش ى ما يخ اه  و اإلنفالال والددو  

يدرك ايجابري، أّن مسألة القيم عادال بقوة مل  الفار الوروبي ال اصر، ورالتب ية 

مل  الفار ال ربي، مذ تت ال  أصواال الفالسفة والفارب  وال لماء وب ض الساسة 

لتطر  ال انية ايخلقية القيمية فيما يستجّد عى  الّسانة، سواء صي ميدان ال لم أو 

واإلقتصاد، " فب  ما اتجا التفا   م ذ مائة س ة  ان السياسة واإل تماعصي ميد

ع دما  ان ال اس ي   ون عى  م ارف القرن ال  رب ، مل  نقد الدالق والت ك ز 

عى  نسبيتها والتأكيد عى  قدرة ال لم عى  بيان أصلها وفصلها، ف ن ا اليوم، ونم  

لعودة إلى ا» فس ا أمام اي.ا ة مل  عى  م ارف القرن الواند وال  رب ، نجد أن

 ديدة تفرض سلطتها عى  ال لم « أدالقية » ، أمام ضرورة تأس ا« األخالق

وتقدما، ل ا صي مجا  علم النياء والطب وتطبيقاتهما ونسب، با وأيضا صي مجا  
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ال لوم الطبي ية الدر  وتطبيقاتها الدّمرة ة السل.ة الذربة والايماوبة 

 «الدالق دعوة»...ميخ(. فها سيكون القرن الواند وال  رون متم زا   والبيولو ية

 1أساس؟ورأي م نى؟ وعى  أي 

 مّن الدالق تطر  اليوم كف ،   تيقا، لتمس ن ال  ش واستهداف اي.ياة ايجّيدة.

لا  السسا  الذي يتبادر مل  الذ  ، صي  ذا السياق،  ا نم  كمجتم اال عررية، 

 لمية وما ترف ا م  تمدياال صي عالم القيم، أم أن تفا  نا صي م  يون بالتطوراال ال

مجا  القيم تماما م طلقاال وموالياال أدر ، تأدذ صي اي.سبان وض  ا التاربخي 

ا وواق  ا اي.ضاري، مذ الزالت قيم ال قالنية والديمقراطية واي.ربة والساواة، و ا م

ن لها صي مجتم ات ا، تفرضا فلسفة الواط ة ونقوق اإلنسان، تبمث ع  مكا

 وثقافت ا رغم أن ا  زأ ال يتجزأ م  اإلنسانية صي ي.ظتها الرا  ة؟

   الخالصـــــــــــة

  د أن صا  و ا  ايجابري صي متون موروث ا الدالقي،  اد أن يقرر أّن  ذا الوروث 

ا يخلو أو يكاد م  نظر أصيا صي الدالق، رغم انتواءه عى  قيم أصيلة أصالة تراث 

ال ربي اإلسالمي، كقيم الروءة صي الت اث ال ربي، وقيم ال ما الصايح صي الت اث 

مستب دة م  دطابات ا ودراسات ا، ونلت مملها قيم  اإلسالمي، لانها ظلت   يدة أو

 الوروثاال الوافدة، قيم الطاعة صي الوروث الفارس ي، قيم الف اء صي الوروث الصوصي

ي الوروث اليوناني، ونتى  ذا الوروث الد   تم ت ويها والغ وص ي، وقيم الس ادة ص

وتموبره   كا نولا مل  شكا م  أشكا  القيم الاسروبة، التي يشخصها أردش   

 .الطاعةوالتي تتمركز نو  

ي تقد ايجابري أن القو  بخلو الت اث ال ربي اإلسالمي م  اإل تمام  -

لطة أساسية تتمثا صي نصر مجا  بالسألة الدالقية أمر غ   ص.يح مبني عى  مغا

التفا   صي نطاق ايخطاباال الفلسفية صي صورة مسكوبة "تهذيب الدالق "، لا  

البمث دار   ذا يا   ثراء وغنى  ذا الت اث صي م ايجتا للمسألة الدالقية 

 وموضوع القيم. 

ير  ايجابري أّن أسلمة الدالق اليونانية بهدف التوفيق أعطت مماوالال  -

 . مثال(صورة الغزالي  ةصيية تلفيق
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ير  ايجابري أّن الدالق ال ررية اإلسالمية، تقوم عى  قيم الروءة وأدالق  -

ال ما الصايح وهي تت اص  مع قيم الطاعة واإلستبداد والطغيان التي تقوم عى  ايجمع 

 ب ن طاعة هللا وطاعة اي.اكم وت ت ط طاعة  ذا بذاك.

مية تقوم عى  ال قا والصل.ة، وال ترتبط ير  ايجابري أّن الدالق اإلسال  -

 بمقيقة وال س ادة مطلقة، فهي منسانية وغايتها اإلنسان. 

ير  ايجابري أّن تمقيق النهضة والتجديد صي مجا  القيم، يستلزم الا    -

 ع  أصو  قيم الطاعة والف اء، باعتبار ا  ذورا لإلستبداد. 

اإلسالمي م  "دطيئة ير  ايجابري ضرورة ال ما عى  تمربر الضم    -

الفت ة الاب   " التي تب ر اإلستبداد والطغيان وترسخا صي ذ   الفرد، وتل ب دور " 

 ايخطيئة الصلية " التي تخلق ال  ور بايخضوع والطاعة واإلستسالم.
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  املكـان والزمـان

 أينشتاين في فكر 

 اي.ليم بو ال / ام ة زبان عاشور ايجلفة دد. عب 

**** 

 : *أوال/ مقدمة

لد ال شد أن مفتا  ال رفة بيد الكان والزمان بما أنهما  ما م  يسطران ال رفة، لذ 

تصدال  ا م  الفلسفة وال لم لهما بالسسا ،  غية مماولة اإلناطة بمقيقة  ا 

الس   صي الطربق  طلق الص.يح صيمنهما. مذ أن نيازة مثا تلد اي.قيقة س  كا ال 

الضمون نمو م رفة نقيقة الو ود، فتاربخ الفلسفة ي بئ ا بأنا ال يو د فيلسوفا 

 الزمان دارسا ومملال.و  الكان مال ورمث  ا دا صي موضوع

(، كزب ون Socrateففي الفلسفة اليونانية سع  فالسفة الطبي ة قبا سقراطة 

(، بكا  هد م Démocrite d’abdéreا البديري ةديمقربطو  (Zénon d’eléeاإليىية

ودصي  ( بالدراسة،Platonم  أ ا الا   ع  نقيقتهما. كما ت اولهما أفالطونة

قسما أساسيا م  كتا  ةالطبي ة(، نيث ت رض لهما فيا  (Aristoteلهما أرسطوة

(، م ل ا أنا انتار Plotinبالتمليا والتمميي.  ذا وقد وق  ع د ما أفلوط ن ة

( Saint Augustinالقديا أوغسط ن ة ت اولهماو  يهما فاره، ومن نست بهما نفسا.ف

ت ليق السسا  عنهما، فقد رأ  أن ا ال ن رفهما مال بهاذا سلوك، ف ذا و  بالسكوال

( مسسسا عليهما فلسفة Kantسأل ا عنهما  هل ا ما. وصي الفلسفة الغررية برز  انط ة

 وغ   م كث . نقدية.  ذا

( I.Newtonأيضا،  ان الكان والزمان مبمثا أساسيا، توق  ع ده نيوت ة وصي ال لم 

كث  ا فصاغ نظربة نولهما اعتب ال لزم  طوبا عى  أنها قدمت التصور الكما ع  

لا  ومع ظهور نظربة النسبية تجى  صي الفق تصورا  ديدا نو  الكان  الكون.

                                                           
* - Abstract: The concept of place and time is considerted as one of the most important issues that philosophers and scientists have expounded in search of its 

truth. The history of science and philosophy has advocated the importance given to them. If Newton had argued for absolute sp ace and absolute time, Einstein’s theory of 

relativity came to prove their relativity, which as a concept, greatly influenced the world and the philosophers’ view of the universe. The principles of relativity cre ated 

new philosophical positions. Gaston Bachlard, for example, announced the concept of epistemological break created by the theo ry of relativity with Newton’s theory of 

physics. This article deals with the concepts of space and time in Einstein’s work and investigates the nature of the approac h that brought him to those concepts. 

 Keywords Place, time, Einstein, theory of relativity, epistemological break. 
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ا  و الكان وما  و الزمان فلسفة  ديدة نو  الكون. فم فولدال بمو باوالزمان. 

(؟ و ا أناط بمقيقتهما؟ وما  و ال هج الذي است ملا A.Einsteinع د أين تاي ة

  أث اء الدراسة؟

  ثانيا/ مماولة نا اإلشكا   

 الكان والزمان صي النسبية القصورة  /1

 م  أزمة الف زياء ال يوتونية مل  ميالد النسبية القصورة  /1-1

 ظرباة النسبياة البالغاة مستمدتها م  مد  قدرتاها علاى دفع ال لمااء من أ مياة ال 

، ملاى ضرورة معاادة ال ظر صي مفاا يم ال لم والفلسفة السااسياة، يقاو  والفالسفاة

فابهاذه ال ظربة أدرك ال لماء لو  مرة اي.ا اة مل  التغي   " ( Heisenberg ايزنب   ة

اء، علاى  اذا ف ن م اق ة ال ا ا التاي أثاارتهاا ال ظربااة، فاي البادئ الساسية للف زي

وقاامت بما  زء منهاا،  ذه ال اق ة ترتبط ارتباطا وثيقا بم ايجتها للتضمي اال 

. وم  ب ن أ م  ذه الفا يم التي اضطر ال لمااء ملاى 1"الفلسفية للف زياء اي.ديثة

ا دفع بهايزنب   مل  اي.ديث ع  وقوع تغي   ا، نجد مفهوم  ا م  الكان والزمان، مم

  والزمان.تغي    ذري فاي ب اية الكان 

وسر  ذه القدرة التي تم زال بها  ذه ال ظربة، يام  صي التصوراال ايجديدة التي  

أبدعتها، واستطاعت بفضلها أن تقدم أفضا وأشما تصور للكون نسب الاث   م  

ها علماء نهاية القرن التااسع ع ر، ونلت ال لماء، فأزالت بذلد تلد اي.  ة التي عاش

الت اقضاال التي أسفرال ع  تجاربهم. يقاو  ألب ال أين تاي  صي مذكراتا التي تسمى با  

من الطربق التي  !نيوت ، أعذرنااي" مالنظاتا الشخصية صي مذكراتا، مخاطبا نيوت  

قة يما 
ّ
من يجد ا فاي  افتتمتها  انت الونيدة لر ا مو و  بذ اء الماع وررو  دال

ذلد ال صر، من التصوراال التي طورتها تقود كذلد اليوم حجج ا صي الف زياء، نتى 

لو ما عرف ا أنا يجب علي ااا م  اآلن فصااعدا استبدالها بتصوراال أدر  تسمح ل ا 

وند اا، أ  د ما  التجررة الباشرة، مل  الوصو ، مل  فهم أكث  عمقا لل القاال ب ن 

 .2"الشياااء

                                                           
 . 77ص. 1993، س نة 1اايزنربج، قرينر  الفزيايء والفلسفة، ترمجة أأمحد مس تجري، اؤكتبة الأاكدميية، القاارة، ط -1
ينش تني  النص نقال ع  -2  . 111ص .1993، س نة 1والتوزيع، بريوت، ط لنرشغاليلو ونيوت  )اؤاكن والنسبية(، ترمجة سايم أأدمه، اؤلسسة اجلامعية لدلراسات وا ابليبار، فرانسواز  أأ
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 من أين تاي  لم ي د ي.ظاة فاي أن تصوراتا ايجديدة، ترس ي القواعد لب ااء ف زياائي 

متمياز، ال ي تما الف زياء الاالسياية فمسب، با وبتجااوز ت ااقضااتاها. فيمقق 

 بذلد أند شروط القطي ة اال ستمولو ية كما ندد ا باشالر.

ل لم الف زيائي الاالسيكي، والتي  اذا انطلق أين تاي  م  الزمة التي انتهى مليها ا 

أوق ت ال لماء صي ن  ة كب  ة،   لتهم عا زب  ع  فد لغز الطبي ة الات  ، 

(، E.Morleyة ( وماورليA.Michelsonنيث   ا م  نتائج تجررة ميكلسونة

علياا ، أساسا بنى J.Maxwiell)(، وأبماث ماكسوبا ةH.Lorentzوتموبالال لورنتز ة

 .1905 س ااة 1لقصورةا النسبية نظربتا

 و أن الطبي ة ال تتآمر عى  أند،  وبما  أن ن    مل  أن أو  ما تفط  لا أين تاي  

فما دامت التجار  قد أثبتت أن  .2صي ن ن أن الذي  ر   و مساءة فهم ال لماء لها

بطالن فرضية ما يسمى بالث   با  فهذا ي نينركت ا ال يما  ضبطهاا بداللة الثيار، 

.  ذا ورما أن سرعاة الموا  الضوئية ثابتة وال تتأثر بمركة ال بع. 3تها صي نظرهومو 

يقرر أين تاي  أنا باإلمكان اتخاذ  ذه الات فاال ايجديدة، كم طلق لب اء مفا يم 

علمية مغايرة لتلد ال هودة، ليهدم نتيجة ذلد أسا ومفا يم الف زياء ال يوتونية، 

  الطلق والزمان الطلق، با ومزَ  ب ن الكان والزمان. وعى  رأسها مفهومي  الكان

 م لم النسبية القصورة وفرضياتها  /1-2

اي.وادث فاي مطار ال ظوماال الر  ية الغاليلية، وهي  أين تاي  بدراسةلقد قام  

تص  فيها اي.ركة بأنها مستقيمة م تظمة، بم نى أن التسارع فيها م  دم، 
ُ
التي ت

تكون نركتا مستقيمة ال تزبد وال ت قي، فتبقى سرعتا دائما ثابتة، فالتمرك فيها 

.  ذا وببقى اتجاه  ذه اي.ركة ثابت ال 0والتي ي ب  عنها رباضيا    س = سر ز + س

 .4يتغ  

 ذا وقد انطلق أين تاي  م  فرض ت ن  ت ي الول  منهما عى  أن   ميع القوان ن  

يج ا الصيغة  القصوربة، مماإلس ادية الف زيائية هي نفسها صي  ميع الطر ا

الرباضية لتلد القوان ن واندة ومن تغ  ال ايجما ال طالية، فال تو د مر  ية 

                                                           
لربت  النسبية، النظرية اخلاصة والعامة، ترمجة رمسيس حشاتة ومراجعة محمد مريس امحد، دار الهنضة، القاارة، بدون طبعة، س   -1   .50، ص1965نة أأينش تاي ، أأ
ينش تني، وزارة الثقافة واالإرشاد، -2  .164ص سوراي، بدون طبعة، بدون س نة، داغر، مارس يل  النسبية م  نيوت  اإىل أأ
لربت وأأنفدل، ليوبودل  تطور الفزيايء، ترمجة عيل اؤنذر، أأاكدمييا، بريوت، لبنان، ط -3  . 132ص ،1993س نة . 1أأينش تاي ، أأ
 . 119، ص1982، س نة 2ط (، دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، 2اجلابري، محمد عابد  اؤهناج التجرييب وتطور الفكر العلمي )ج -4
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. ف ذا  ان 1غاليلية أفضا م  أدر ، با هي متساوبة م  نيث صالنيتهاا صي القيااس

لدي ا مثال قطارا واقفا، وآدر يتمرك بجانبا  سرعة م تظمة، ف ن الراقب ل  يجد 

فرقا صي نساباتا القياسية، و ذا سواء يكون قد ب ا ا عى  أساس أن القطار الو  

 و الذي يتمرك. أو عى  أساس أن الثاني  و الذي  ان يتمرك. ثم التجررة اي.ياتية 

ن  ر كر ا  صي القطار الواق  و أن قطارنا  و الذي  البسيطة تثبت أن ا وصي ال ادة 

  نب ا  و الواق  الساك .يتمرك وأن اآلدر التمرك بجا

سرعاة صي الكون هي سرعة الضاوء وهي  أن  أقص ىأما الفرضية الثانية فت ي عى   

 300أثبتت اي.ساباال أنها تقدر با  الظروف، ولقد، ال تتغ   أبدا وصي  ميع 2ثابتة

من قانون ثبوال سرعة الضوء صي الفراغ قد "أل   لم / ث تقرببا. يقو  أين تاي   

. و ذا ما   ا علماء الف زياء ي ظرون 3"الاهروماغ ط سية والبصرباال أيده تقدم

مل   ذه السرعة عى  أنها ثابت عالمي، بميث ل  تتغ   قيمتا ومن تغ  ال ال الم 

 . 4ال طالية

وانطالقا م   ات ن الفرض ت ن، ولن التموبا التقليدي يت اقض مع الضوء م   

لتموبا، واستخدم بدال ع ا تموبالال نيث أنا ثابت، استب د أين تاي   ذا ا

.وما يما  أن نالنظا عى  فرضيتي أين تاي  أنهما يتم زان ع  باقي 5لورنتز

الفرضياال الدر ، م  نيث أنهما أقيمتا علاى وقائع تجرببية، و ذا عى  عاا باقي 

علماء الف زياء الذي  انطلقوا م  فرضياال تفتقد للب   ة التجرببية، ثم من بهات ن 

 فرض ت ن س تجاوز أين تاي  تماما فارة الكان الطلق والزمان الطلق.ال

  الكان نسبية  /1-3

، التي ن ر " سام التمركالدي اميكا الاهررية لأل "  من أين تاي  م  دال  رسالتا 

م  داللها نظرباة النسبية القصورة، يسكد عى  أنا يما  أن تبقى القوان ن ثابتة، صي 

 ا م  مكان مل  آدر، بميث يتمرك  ا واند منهما بالنسبة لآلدر، مذا نالة ما انتقل

. ذلد أن أين تاي  ي تقد أن فرض تاا الول  تتضم  6ما  ان الكان نسبيا ال مطلقا

                                                           
ول 1بواالل، عبداحللمي  ابس متولوجيا اكنط والفزيايء اؤعارصة، ملسسة كنوز احلمكة للنرش والتوزيع، اجلزائر، ط -1  .286، ص2017،السدايس الأ

2 - Einstein, Albert  Quatre Conférences sur la Théorie de la Relativité, traduit de l'allemand par Maurice Solovine, dunod, Paris,2005.P22.  
 .30.ص 2015، س نة1وأأراء، اإرشاف محمود عبد الرمح ، رشوق للنرش والتوزيع، القاارة، ط أأفاكر  أأينش تاي ، أألربت - 3
 .40، ص2011معريش، عبد اجمليد  رؤية فزيايئية لنظرية النسبية اخلاصة، ديوان اؤطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د ط،  - 4
لربت وأأنفدل، ليوبودل  تطور الفزيايء، )مصدر سابق(، ص - 5   .134أأينش تاي ، أأ
 .11، ص1945مرشفة، عيل مصطفى  النظرية النسبية اخلاصة، جلنة التأأليف والرتمجة والنرش، القاارة، بدون طبعة، س نة  - 6
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أساسا، أن السرعاة نسبية صي  ا النوا ، لن سرعاة أي  سم تتمدد بالنسباة 

الثاني، فهذا ال يغ   صي ال تيجاة  يجسم آدر. ومذا  ان ايجسم الو   و التمرك أو

ش ئا، مادامت أن ال ظومة الر  ية لكا منهما هي م ظومة مر  ية غاليلية، أي أن 

 نركة  ا منهما هي نركة مستقيمة م تظمة.

 ذا ما   ا أين تاي  يقرر نتيجة ذلد أنا ال يو د صي الفضاء أي  سم ُيما  أن  

، ونينئذ ال و ود 1ي نظره ما يسمى بالث  الطلق، لُي دم بذلد ص يتص  بالثباال

للمكان الطلق، فسرعاة ايجسم تختل  بادتالف ال ظوماال الر  ية ما  نيث 

 .2اي.ركة والسكون 

عى   ذا الساس اعتب  أين تاي  اليكانيكا ال يوتونية م لقة بأكملها صي الهواء، لن ا  

 .3ليانجها تماما نظام اإلنداثياال الذي يما  مر اعها م

من نركة السيارة مثال، ستمدد سرعتها بمسب نركة الراقب أو سكونا، ف ذا  ان  

كم  120لدي ا ر ال واقفا عى  الرصي  يراقب سياارة تس    سرعاة م تظماة تقدر با 

 20كم / سا، وصي اتجا ها ستكون 100سا، ف ن سرعتها بالنسبة ل  يتمرك وراء ا با /

 لم / سا،  100سباة ل  يس   عاا اتجا هاا، وبسرعاة كم /سا. أما سرعتهاا بالن

 لم / سا. مما دفع بأين تاي  مل  أن يقرر بأنا يما  أن نقو  مع  220 فستقدر با

القدماء بأن ال ما هي التي تدور نو  الرض، كما يما  أن نقو  مع  وررنيد بأن 

 كا مطلق، بأن الرض هي التي تدور نو  ال ماا، بما أنا ال يما  أن نثبت وب

 .4  اك  سم يتمرك واآلدر ثابت

، لذلد رفض تماما أن يكون مطلقا. 5من الكان صي نظر أين تاي  مقدار متغ   ونسبي 

ف ذا ك ت  ،فما  و متا  ل ا فقط  و وصفا بالنسباة مل  متغيار آدر يكون بجواره

ابت، مال أن تجلا اآلن أمام التلفزباون مثال، وتأملت نفسد، ف ند ستقو  بأند ث

 ذا االعتقاد ال يكون ص.يما، مال بالنسبة للتلفزبون والرض. أما بالنسبة للكون 

فالمر يتغ  ، لند والتلفزبون والرض  لام صي نركة. و اذا تصبح  ا الفا يم 

الرتبطاة باالتجا اال  ال ما  وايج و  وال رق والغر  وفوق وتمت، وبم ن 

                                                           
 .134أأينش تاي ، أألربت وأأنفدل، ليوبودل  تطور الفزيايء، )مصدر سابق(، ص - 1
 .119ص اؤصدر السابق، -2
 اؤصدر السابق  نفس اؤوضع. -3
  .303بواالل، عبداحللمي  ابس متولوجيا اكنط والفزيايء اؤعارصة، )مرجع سابق(، ص -4
 .12، ص1983، س نة 5مايه النسبية ؟، دار مري للطباعة والنرش، موسكو، ط   رومر، النداو -5
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، مذ نفتقد للم ياار الواند الذي با نتما  م  1سبيةوشما  وأسفا وأعى  مفا يم ن

تمديد مكان ش يء ما عى  أساس أنا مقياس ثابت. كما ال نستطياع تمديد السافاة 

ب ن  سميا    ااا مطلق، وال أن نمدد سرعة نركة  سم ما، و ذا ي ني أن الكان 

اند الونيد الذي والسافة واي.ركاة  لها تصوراال نسبياة، فلم ي د   اك ال لم الو 

أسقاط حجرا م   ن ن"يما  أن نق ا عى  أساسا اي.ركة والوقت. يقو  أين تاي   

مستقيماة نمو الرض ب  ما يرا اا  ف ني أر  نركاة سقوط ايحجر يجر ،نافاذة قطار 

، وال م ني لل.ركة مائالاة م مرفةشخي يجري عى  الرض دار  القطار نركاة 

 .2 " ع  ا جاا  الذي تمرك فيا الستقلاة ع  الالنظ وال

ئية، وما يما  اإلشارة مليا أن نسبية الكان التي يتكلم عنها أين تاي  هي نسبية ف زيا 

فمالنظة ش يء ما م  مكان واند م  طرف مجموعة م  الالنظ ن، ف نهم 

س  ت  ون صي رصد م لل.ركة أو السافة. لا  مذا  ان  ا واند منهم مو ودا صي 

تل ، ف نهم سيختلفون صي رصد م للمسافة واي.ركة. فمقياس اي.ركة  وكب مخ

، والسافة الكانية ومن  انت تبقى م  المور الوضوعياة التي يما  أن تقاس باآلالال

 القياساال ستختل  بادتالف الكان الذي ترصد م ا. أن  ذهمال 

رة، وأنا ل ا وبذ ب أين تاي  مل  أن الكان  و مجرد ترت ب لألشياء التجاو  

الكان ل ا م فصال ع  ال سام، " مفصو  الصلة ع  ال سام، يقو  أين تاي  

الكان الفارغ  ورالتالي يفقدول ست ال سام الادية صي مكان، ومنما هي امتداد مكاني، 

 .3"م  اه  ايخالء(ة

 تاي  الكان مذا، ال يو د مال بالشياء الو ودة فيا، و ذا ي ني أن برفض أينمن  

لو ود الكان الفارغ، يتجاوز بذلد تصور نيوت  ع  الكان، الذي بمو با  يو د 

مستقال ع  الشياء التي توضع فيا. وصي القابا انتصر لتصور ديكارال الت لق 

من " ( Mouris Sulguneبالكان. يقو  أين تاي  صي ني مو اا مل  موريا سولق ن ة

آلتياة  الااان م تهااه مع االمتداد  االمتداد مرتبط ديكارال يماجج تقرببا بالطربقاة ا

                                                           
 .6 -5اؤرجع السابق  ص ص  -1
 .15ص أألربت  النسبية، النظرية اخلاصة والعامة، )مصدر سابق(، أأينش تاي ، - 2
 اؤقدمة. اؤصدر السابق  -3



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 
 

أي ل ا   اك م  مكان  بايجسم، ورال تيجاة ل ا   اك م  مكان بدون أ ساام،

 .1 "فارغ

ويستد  أين تاي  عى  استمالة و ود الكان الفارغ، عى  أساس أنا ال يما  تصور  

كا سهولة  ذا السبق نفسيا. الكان مال مذا  ان مسبوقا بالوضع، وبما  أن نفهم ور

وبقصد بالوضع القطع الصغ  ة م  السافاة الرضية. فال يما  اعتبااره مستقاال ع  

الش يء الادي، فالش يء الذي يخصصا الوضع  و ايجسم، لذلد ال يبقاى   اك أي 

  .2م نى للمكان الفارغ

 نسبايااة الزماان   /1-4

بية. ةالطو  وال رض واالرتفاع( نس لكانية الثالثة  د ما تب ن لين تاي  أن ال  اد ا 

ولن اإلنسان ي  ش صي عالم ذي أرب ة أ  اد، اعتقد أن الزمان أيضا مفهوما نسبيا، 

مذ لم يقت ع بموق  ال لماء الذي  سبقوه م  فارة الزمان، وعى  رأسهم نيوت . 

دارجي، لم ي د  فالزماان الطلق الذي يجري بالتسااوي دون أية عالقاة بأي مسثر

 ي تب ه مقولة علمية، وال عقلية يما  أن تتص  بالثباال الطلق.

يقرر بأن الزمان  و مجرد ترت ب لل.وادث الت اقبة، مما يج ل ا غ    من أين تاي  

قادرب  نسبا عى  ضبط فت ة زم ية أو وقوع نادث ما عى  مستو  الكون  لا، لن ا 

 تمد عليا صي ذلد، مما ي نى أن لكا عالم زمانا ال نمتلد مقياسا ثابتا يما  أن ن

. أي أن تقدير الزم  يختل  م   وكب آلدر. ونظرا لذلد ير  3ا .ىي ايخاص با

أين تاي  أنا البد ع دما نربد قياس زمان اي.وادث، أن يكون ذلد بالنسبة للكوكب 

 مثا فكلماال  الذي نق ا فيا. و ذا ما يج ا فارة الزمان الطلق، فارة ال م نى لها،

  نسبية.اآلن، وقبا، وب د، وغ   ا... تصبح  لها تصوراال 

وللب   ة عى  نسبية الزمان يقدم ل ا أين تاي   ذا الثا   مذا  ان لدي ا مراقبيا  صي  

نظاميا  اث  ن، وكاان لكا منهماا قضياب مازود   دد م  الساعاال، عى  أن يكون 

. ف ن الالنظة 4راال تتمرك  سرعة الضوءتمديد تزام   ذه الساعاال بواسطة مشا

التي سنسجلها ع دما تتمرك  ذه الساعاال صي  ا نظام   كا م تظم بالنسبة 

                                                           
ينش تاي  غاليلو ونيوت ، اؤاكن والنسبية، )مرجع سابق(، ص -1  .112نقال ع   ابليبار، فرانسواز  أأ
 اؤرجع السابق  نفس اؤوضع. -2
 .92لطباعة والنرش، لبنان، بدون طبعة، بدون س نة. صأأينش تاي ، دار الغد ل   مرحبا، محمد عبد الرحامن - 3
 .139أأينش تاي ، أألربت وأأنفدل، ليوبودل  تطور الفزيايء، )مصدر سابق(، ص - 4



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52 
 

لألدر ، هي أن ميقاع الساعة التمركة سيختل  ع  ميقاع الساعة الساك ة، و ذا 

عاا ما  ان ُي تقد صي الف زياء الاالسياية، التي  انت تر  أن  ميع الساعاال 

 فا اإليقاع. لذلد ال فرق ع د ا ب ن است ما  الساعاال التمركة أو تتمرك ب

. ورالتاالي فان اي.وادث التزام اة هي نظام منداثي 1الساك ة للت ب   ع  الوقت

 تبقاى متزام اة صي أي نظاام آدر ع د ا. ، م يا 

نو ولتوضيح  ذه ال تيجاة افت ض أين تاي  و ود نظام ن منداثي ن ةأ( 
ُ
ظر ة (، ةا

ال كا أدناه(، نيث وضع صي ال ظام اإلنداثي ةأ( ساعة واندة، وصي ال ظام اإلنداثي 

ة ( عدة سااعااال متزام اة، و  ا  ا  ذه السااعااال م  نفا الت كيباة، ومضبوطاة 

لل ظاام ن االنداثي ن الذي يتمرك  ب فا الدقة. ثم قاام بتمديد ثالث مواقع متتالية

  2لآلدار وفقا لآلتي  ا واند منهماا بالنسباة

صي الوقع الو     ا مواضع عقار  الساعة ةأ(، وساعاال ة ( متماثلة، ورالتالي  

 .نفسا فهي  لها ت    مل  الوقت

وصي الوقع الثاني    د مدة قص  ة م  الوقت النظ أن ساعاال ة ( متزام ة، ب  ما  

ل ، لنها تتمرك بالنسبة ساعة ةأ( تتمرك ب يقاع مغاير، ورالتالي ت    مل  وقت مخت

 لل ظام ة (.

وصي الوقع الثالث  مع مرور الوقت مزداد الفرق صي مواضع عقار  الساعاال ب ن  

 ساعاال ة ( التزام ة، وساعة ةأ( التي ت    مل  وقت مختل .
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و د أين تاي  أن الراقب الساك  بالنسبة لل ظام اإلنداثي ة ( سيات   أن  

كة تغ   ميقاعها. أما مذا تم التمرك وفقا لل ظام ةأ(، ف ن الراقب الساعة التمر 

يتطلب  التمركة، مماالساك  بالنسبة لل ظام اإلنداثي ةأ( سيق  عى  تغ   الساعة 

 صي  ذه اي.الة أن تكون   اك عدة ساعاال صي ةأ( وساعة واندة صي ة ( .

  أن يكون مطلقا، فهو من  ذه ال تائج تب ن نسب أين تاي ، أن الزمان ال يما 

مقدار ال م نى لا، مالم ينسب مل  ال ظام اإلنداثي الذي أشتق م ا، و ذا ي ني أنا ال 

 . 1يو د زمان واند للكون  لاا

نظ ف ذا ك اا نال  ،وي تقاد أين تاي  أن نسبية الزمان، نسبية ف زيائية ال نفسية أيضا 

وثا سيكون واندا، أما مذا  ان م  مكان واند ش ئا ما، ف ن رصدنا لزمان وقوع ند

 ا واند م ا مو ود عى   وكب مختل ، ف ن رصدنا لزمان وقوع  ذا اي.ادث 

سيكون مختلفا. فالفت ة الزم ية، ومن  انت موضوعية،  ون ا نستطيع أن نق سها 

 باآلالال، مال أنها نسبياة لنها ستختل  بادتالف الكان الذي نق ا م ا. 

ت تمد عى  ش ورنا، با من الساعة الزم ية التي ت    مل  فت ة من نسبية الزمان ال  

م ي ة م  الزمان هي التي تطو  وتقصر نسب السرعة والكان. فبما أن كث   م  

الكواكب   يدة ع  الرض مما يج ا الضوء يستغرق وقتا أطو  نتى يصا مليها، 

عى  ال ما مثال، ف ن  ذا يستو ب بطالن ما يسمى بفارة التآني، فلو ظهرال بق ة 

  دقائق. وهي الفت ة التي يستغرقها الضوء نتى يصا ملي ا م 8ف ن ا ل  نرا ا مال   د 

  ال ما مل  الرض. وصي  ذا دليا عى  نسبية الزمان.

 من الزمان يتأثر بتغ   السرعة، فأي ر ا مذا نما ساعة وعما عى  رصد الوقت 

ت القاس  لما غّ   سرعتا، و لما ف نا سيالنظ أنا سيجد تغ  ا صي مقدار الوق

ازدادال سرعتا تباطأ الزمان، ف ذا بلغت سرعة الضوء، ف ن الزمان س توق  
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. مما ي ني أن سرعة الضوء هي أقص ى سرعة مما ة صي الكون، وأن الزمان 1تماما

مفهوم نسبي. فمقوالال  الزمان الطلق، والتآني الطلق ب ن ندث ن، أبطلت بف ا 

 . 2النسبية نتائج ال ظربة

 الااان والزماان صي ال ظربة النسبية ال ممة  / 2

 م لم النسبية ال ممة  /2-1

، وقدم م  داللها 1916التي اكت فها أين تاي  س ة  النسبية ال ممةمن ال ظربة  

تصوراتا ايجديدة ع  الكون، توص  بأنها أكث  ت قيدا مقارنة مع ال ظربة النسبية 

أن أين تاي  اعتمد صي  ذه ال ظربة عى  دراسة اي.وادث صي  القصورة. مذ يالنظ

. 3ال ظوماال الر  ية غ   الغاليلية، التي ال يبقى فيها مقدار السرعة واالتجاه ثابت ن

 نيث أصبح اي.ديث فيها عى  نركة متسارعة تمتلد عجلة.

لتالي ، ورا4 ذاولقد  ان  دفا م   ذا  و ت ميم النسبية لت ما  ميع الالنظ ن 

 ا ايجما القارنة سواء  انت عطالياة التي تت او  اي.ركة الستقيمة ال تظمة، أو 

متسارعة والتي تت او  اي.ركاة التغ  ة بانتظام.  غية مثباال أن الف زياء ثابتة و ونية، 

. وال ي ني  ذا أبدا أن النسبية ال ممة تت اقض مع النسبية 5ومن تغ   مكانها وزمانها

ة، با منها تتضمنهاا، مما ي ني أن النسبية القصورة نالة داصة م  القصور 

 . 6ال ممة

 ذو الرب ة أ  اد  الكاني-/ التصا الزماني  2-2

من م  أ م مات فاال  ذه ال ظربة باإلضافة مل  مبدأ الت اد  ب ن ال طالة  

لتي ت تب  امتدادا الكاني ذو ال  اد الرب ة، وا–وايجاذبية نجد فارة التصا الزماني 

لتصوره ع  الكان النسبي والزمان النسبي، ولقد ابتار  ذه الفارة ال الم الرباض ي 

(، والتي  ان لها تأث   كب   عى  موق  أين تاي  م  H.Minkovskyمي كوفسكي ة

الكان والزمان فيما   د. نيث وب د أن بّينت ال ظربة النسبية القصورة عدم و ود 

ت نسبية  ا م  الكان والزمان. رأ  مي كوفسكي أنا ال بد م  ميجاد الث  ، وأثبت
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مفهوم  ديد، يكون بديال للمكان الطلق والزمان الطلق. فوفقا ل لم م كوفسكي تم 

ال ظر للظوا ر الف زيائية عى  أساس أنها تمدث صي الكان والزمان، مما ي ني أن لها 

ةع( يرمز مل  ال رض. وةم( و يرمز مل  الطو . ط، ع، م، ز. هي ةط(  أرب ة منداثياال هي

 . 1يرمز مل  االرتفاع. وةز( يرمز مل  الزم 

ونتيجة ذلد رفض تماما الفصا ب ن الكان والزمان، عى  أساس أن   اك تدادا  

ي ني أن ا ن  ش صي عالم ذي  الااان، أو با ال الم. مما –بينهما، سماه بمتصا  الزماان 

 .2أ  اد أرب ة

فارة ال الم التي  اء بها مي كوفسكي، فتمت ا جا  أمام أين تاي  إلكما   من 

الزمان. فكان أن أعل  عى  أن  ذا الكون  و عبارة ع  و  تصوره ايجديد ع  الكان

متصا رراعي ال  اد، رافضا بذلد تماما فارة الفصا ب ن الكان والزمان، يقو   ا 

  أن الزمان والااان تظا رتان لاياان أكدال نظربة أين تاي" م  م  يو و  يفر 

؛ ذلد أن 3 " ( أو ةالزمكان(space-timeالااان(، ة –واند يدعوه ال لمااء ةالزماان 

النسبية القصورة قد  دمت فارة الكان الطلق والزمان الطلق، التي ت تب  أساس 

ا ي ني أن فارة  ذا الفصا. فما دام الزمان متغ   وبختل  م  مراقب مل  آدر، مم

لكا مراقب زمانا ايخاص با. وما دام أن الكان يختل  بمسب الراقب، مذ يختل  

م  نيث الطو  والقصر، م  مراقب مل  آدر مذا قس اه بالسطرة، نتيجة مرتباط 

 .4الطو  باي.ركة، واي.ركة بالزمان. ف ن الكان والزمان،  ا منهما مت لق باآلدر

مكاني. فكا نقيقة  –لم  لا  و عبارة ع  متصا زماني لقد قرر أين تاي  بأن ال ا 

تو د صي زمان ومكان م ا. فتأما  سيط للواقع س ب ن نا ت ا الل.ة والدائمة مل  

تمديد موضع الش يء صي الكان، وكذا ضبط طربقة تغ   موض ا صي الزمان أيضا. 

لف زياء أكث  من الوص  الدقيق لكان وزمان اي.دث مهم  دا صي ا" يقو  أين تاي  

 .5 "لهذا اي.دث م ا صي التاربخ، لن  ذه ال طياال ت كا الساس للوص  الامي

 ومما يب ن  ذا االتصا  ذي ال  اد الرب ة،  و أن القاي ا الزمانية، هي أصال

مقاي ا مكانية، فالثواني والدقائق هي مقاي ا لوضع الرض صي الفضاء، بالنسبة 

                                                           
 .45رؤية فزيايئية لنظرية النسبية اخلاصة، )مرجع سابق(، ص معريش، عبداجمليد  - 1
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م من القاي ا الكانية متوقفة عى  القاي ا الزمانية، مل  الكواكب وال جوم. ث

ف  دما نربد أن نمسب مواضع الشياء عى  سطح الرض بواسطة تمديد دطوط 

 .1ال رض والطو ، تجدنا ن تمد صي قياسها عى  الثواني والدقائق

ومن  ان م  الص ب تقدير  ذا التصا ذي ال  اد الرب ة، فهذا ال ي ني أنا غ    

 ود، مذ يما  صياغتا رباضيا. وما يوضح ذلد مثا  أين تاي  اآلتي  نيث رأ  مو 

قدما، م  عى  الرض، ف ن ا  256أنا مذا رمي ا بحجر صغ   م  بر  عى  ارتفاع 

 نستطيع أن نتنبأ ب نداثيي  ذا ايجسم صي أي ي.ظة   د انطالقا، فايجدو  أدناه  

 
ثوان، نيث نتمصا عى  دمسة أنداث.  4، 3، 2، 1، 0 يب ن ل ا مواقع ايحجر   د

يمثاا  ا واند منها   ددي   يد  الو  عى  الكان، والثاني عى  الزمان، و ذا لكا 

. 0قدما صي الثانية  256ندث. فيكون اي.دث الو  ع دما نرمي بايحجر م  علو 

د قدما، وذل 240واي.دث الثاني ع دما يلتقي ايحجر مع نقطة م  الب   عى  ارتفاع 

  د الثانية الول  م  االنطالق. وبكون اي.دث الد   صي وصو  ايحجر مل  الرض صي 

 .2الثانية الرا  ة

وي تقد أين تاي  أنا لو تصورنا  دوال زم يا، نررط فيا الوقع بجزء م  مائة م   

الثانية، أو بجزء م  أل  م  الثانية، سيكون لدي ا بمو ب ذلد عدد كب   م  

مذا  انت منداثياال الفضاء  " الااان. يقاو  أين تاي   –تو  الزماان ال قاط صي مس

 . 3 "م طاة ل ا كدالة صي الزم ، ع د ا تصبح مجموعة ال قاط دطا متصال 

وبر  أين تاي  أن  ذا الكون الذي  و عبارة ع  متصا رراعي ال  اد، يتكون م   

ادا م ها. فالو ة الضوئية نوادث، أي أن فيا أشياء تسبق أدر  أو تتب ها أو تتد
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و ذه اي.وادث نسب ، أو اإللات ون مثال،  ا منهما  و عبارة ع  مجموعة نوادث

أين تاي  ال يما  وصفها مال رباضيا. ثم من  ذه اي.ادثة تقع مرة واندة وال تتارر. 

كما منها ال تو د م  زلة ع  باقي اي.وادث، ورالتالي ف ن  ا الشياء صي تغ  ، فال 

فال ا د التي نرا ا، ومن بدال ل ا عى  أنها ش يء ،   اك ما  و ثابت أو مستمر ديو 

واند ودائم، مال أنها صي اي.قيقة هي نوادث متتا  ة، وم ا ف ن الذي يو د صي ي.ظة 

 .1واندة  و اي.ادثة

بتصور ربمان الكاني الاروي، م تقدا أن ف زياء النسبية ال  ولقد أدذ أين تاي  

. لذلد ف ن الضوء ال يتمرك عى  شااا 2سا عى    دسة مقليدسيما  أن تتأ

دطوط مستقيمة، داصة ع دما يمر صي مجا   اذبي، ليقرر أن  ا ايخصائي التي 

يوص  بها الكان الربماني م  أنا  مغلق، وزوايا الثلث الدادلياة مجموعهاا أكب  م  

 -ق عى  التصاا الزماني ، وأقصر مسافاة ب ن نقطتيا  هي ايخط ال مني. يصاد180°

دع ا نتصور الكون سطما كروبا بدال م  سطح مستو ،  " الكاني، يقو  أين تاي  

 .3" فيكون أي دط مستقيم دطا م م يا ي طوي عى  نفسا

وبر  أين تاي  أنا ب مكان ا تصور  ذا السطح الاروي، مذا ما تما ا م  تخيا سطح 

الكاني مقفا وممدود  –تصا الزماني مستوبا ملتو عى  نفسا، بما أن  ذا ال

كمميط الدائرة. وي ني بأنا مقفا، أند مذا ما تمركت عى   ذا التصا، ف ند 

ست ود مل  نقطة انطالقد. أي أنا ال يو د مميط لهذا التصا يما  أن نجد دار ا 

ش ئا آدر. فالفضاء م ثني عى  نفسا، وان  ان أين تاي  ي تقد أن الكون ممدودا، 

، ذلد أن الكون صي نظره ال يبقى عى  حجم ثابت، با يكون 4أنا يراه بدون ندود مال

مما صي نالة تمدد أو تقلي، مما يج ا السافر فيا ال يجد م  يوق  نركتا، 

ورالتالي سفره.  ذا وبر  أين تاي  أنا بمقدورنا نسا  الكون مذا ومذا فقط عرف ا 

 .5متوسط كثافة مادة الكون 

بة النسبية ال ممة تام  أساسا صي تغي   نظرت ا مل  الكون، فلم ي د من نتائج نظر  

الكان وال الزمان دلفية ثابتة لألندث، با منهما يسا مان صي نركة الكون، فالزمان 

                                                           
 .157اؤصدر السابق، ص - 1
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مل  أ  اد الكان الثالثة، ليصبح لدي ا ما يسمى بالزمكان،  أصبح   دا را  ا مضافا

 Dennisوبلر ة مليا دي  او ذا ما ذ ب  و ذا عاا ما ذ بت مليا ف زياء نيوت .

Weller ع دما رأ  بأنا بفضا  ذه ال ظربة أدرك ا أن الكان لم يصبح ميدانا )

 . 1عامال م ار ا فيها، و و ما يصدق عى  الزمان أيضا للف زياء، با

يبدو واض.ا أن  ذه ال ظربة م  دال   ذه ال تائج تتكاما مع النسبية القصورة،  

لد عامال آدر قوبا، يساعد عى  تهافت مفا يم ال لم الاالسيكي الطلقة لتكّون بذ

داصة مفهومي الكان والزمان. لا   ذا ال ي ني أبدا أنها أزالت ذلد ال لم، نيث ير  

( أن أين تاي  لم يذ ب بالب  ان مل  رفض ف زياء نيوت  تماما، فقانون Infildأنفلد ة

، منما ب ن قصور ا وندد 2لتفس   التجررة ال اديةنيوت  للت بيع ال اس ي مثال، يافي 

فم  الفار الالنيوتوني مل  الفار ال يوتوني ل ا "مجا  صالنيتها. يقو  باشالر  

 . 3 "  اك ت اقض با توتر فقط

 نتائج  /3

 نو  ال هج  /3-1

واضح أن أين تاي  قد استخدام م هجا دراسيا مغايرا، مذ عمد مل  وضع مجموعة  

دئ ال امة عى  شكا فرضياال، كم طلق ل ستنبط منها  ملة م  ال تائج، م  البا

النسبية القصورة عى  فرض ت ن كما مر  أقام نظربةتكون قابلة للمالنظة، نيث 

الفرض ت ن تم ز ما  وبالنظ عى علي ا، استنبط منهما نسبية الكان والزمان، 

ع  طربق اي.واس. مذ ير  باإلبداع، بم نى أنا لم ي تزعهما م  م ا دة الوقائع 

أين تاي  أن النداث التجرببية تبقى قاصرة، مالم تا    اك قاعدة تسها عملية 

تقدم نظربة النسبية  اتا، مثاال للطا ع الساس ي ". يقو  أين تاي   4االستنباط

للتطور ال صري لل ظربة، مذ أن الفرضياال ال طلق تصبح أكث  أكث  تجربدا وأكث  

 . 5" ال لمي بامتياز Idéalتجررة. وصي القابا، تقت   أكث  م  الثا  تباعدا ع  ال

لقد توق  أين تاي  ع د م هج الف زياء صي القرن التاسع ع ر فتوصا مل  ما مفاده   

من م  الدطاء الاب  ة التي وقع فيها ف زيائيي القرن التاسع أنهم استخلصوا القانون 
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 .120اؤرجع السابق، ص  - 2
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 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

59 
 

من الف زياء تكّون نظاما فاربا م طقيا صي " اي  استقرائيا م  التجررة. يقو  أين ت

نالة تطور يبدو أن أساسا ال يما  استخالصا م  التجررة بطربقة االستقراء ومنما 

 .1" يما  الوصو  مليا ع  طربق االبتكار اي.ر

وقد اعتمد أين تاي ، و و يستخدم ال هج الفرض ي االستنباطي عى  التصوراال  

أما است مالا  ، والتي اتسمت بالبساطة واالنسجام،2ول الف زيائية بالدر ة ال 

للرباضياال فجاء صي الرتبة الثانية، وندد  دفا صي تر مة تلد التصوراال الف زيائية 

مل   ما ممامة، فقد أعطى الولوبة دائماا لهاا، فأين تاي  ير  أنا توصا مل  

صي  ا نا قام بوضع ساعة مات فاتا ال لمية الت لقة بالكان والزمان ع دما تخيا أ

  مختل .صي الكون، بميث تتمرك  ا واندة منها ب يقاع  مكان

 نو  الفرضية الثانية  /3-2

من القو  بأن سرعة الضوء هي أقص ى سرعة صي الكون، فرضية تفتقد للب  ان  

التجرببي، مما يج لها بمثابة الصادرة عى  الطلو ، مذ ال يو د أي دليا واضح 

ت ذلد. مذ يبقى مثا  ذه الفرضية مجرد استنتا  ال يما  لا أن يصمد ومباشر يثب

أمام ال قد اال ستمولوجي، داصة وأن ا نفتقد للمقياس الواند الذي يما  أن 

 نست د مليا، ف صدر مثا تلد الفرضية.  ذا وأين تاي  صي ند ذاتا يقر بذلد قائال 

االسياية تف ا  أساس يمام  ا اليكانيكا ال ميجابيا أنورغم أن ا ن لم اليوم " 

الف زياء ف نها ال تزا  تمتا مركز تفا  نا  لا صي الف زياء. وذلد را ع مل  أن ا رغم 

التقدم الهام الذي توصل ا مليا م ذ أيام نيوت  لم نصا   د مل  أساس  ديد للف زياء 

ظمة نستطيع أن نتأكد بالنسبة لا م  أن  ا الظوا ر الت وعة مما البمث والن

  .3" ال ظربة  زئية ال جا  يما  أن ت تق م ا م طقيا

ض  مل  ذلد ما ك   ع ا الواقع التجرببي اليوم، نيث أصبح يتكلم عى  ممكانية  

و ود م   و أسرع م  الضوء. ف ن فقدال  ذه الفرضية صفة الثابت الطلق. 

 فمتما ستتأثر مفا يم النسبية الت لقة بالكان والزمان. 

 نقيقة الكان والزمان  نو   /3-2

                                                           
 .175)مصدر سابق(، صوأأراء، اإرشاف محمود عبد الرمح ،  أأفاكر  أأينش تاي ، أألربت -1
 .51بعد أأينش تاي  )البحث العلمي ع  نظرية الكون(، )مرجع سابق(، صاككو، ميش يو وتريرن، جينفر  ما  -2
 .148)مصدر سابق(، ص وأأراء، اإرشاف محمود عبد الرمح ،  أأفاكر  أأينش تاي ، أألربت - 3
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من تأما ما توصا مليا أين تاي  م  مفا يم تت لق بالكان والزمان، يوقف ا عى   

نقيقة فرضت نفسها وهي أن  فارة الكان والزمان افتقدال مل  الت رب  الدقيق 

ع ده، مذ غا  مفهومهما اي.قيقي ايجامع الذي يما  أن يجىي أمام ال قا 

الت لق بمقيقتهما ال يزا  قائما، فمديث أين تاي  ع    و ر ما، با من الغموض

الزمان،  و صي اي.قيقة نديث  –الكان النسبي والزمان النسبي، وع  التصا الكان 

فلم يمدد ل ا بالضبط  ما  و الكان ؟، وما  و الزمان ؟،  ذا ، ع  دصائي لهما

الكان والزمان  فقا  ع  مفا يم (Thomas kuhnوقد تفط  مل  ذلد توماس  ونة

كذلد ف ن ةأين تاي ( لم يضع ت ربفا واض.ا، ال لبا فيا " كما تصور ا أين تاي  

  .1"ةللوقت والسافة( لي طيهما م  ا  ديدا صي ممتوباال كتابا 

والسبيا مل   " وأكث  م  ذلد نجد أن أين تاي  ي ت ف بما توصل ا مليا أعاله قائال  

 ا ش يء تلد الكلمة الغامضة ةالكان(التي تقض ى ايجوا   و أن نمذف أوال وقبا 

نما مملها عبارة  فارة، ثمالمانة أن ن ت ف بأن ا ال نستطيع أن نكّون عنها أدنى 

، مذ م  مفهوم الزمااان. والمر يصدق أيضا عى  2"اي.ركة بالنسبة مل   ملة اإلس اد

جملاة اإلس اااد. يقو  الت ذر أن تكون نسب أين تاي  فارة ع  الزمان ما لم تررطا ب

فلكا  ملة مس اد زمانها ايخاص، وما لم ن  ن مجموعة اإلس اد التي " أين تاي  

 .3"نددنا بالنسبة لها زم  أي نادثة فل ا   اك أي م نى لهذا التمديد

ومزاء  ذا الوضع ال كلة، يبقى السسا  القديم الت لق بمفهومهما، والذي شغا  

 " وقائما. فقد قا  يوما أفلوط ن ع  الزماان  القدم،  ديداال لماء والفالسفة م ذ 

من اا نما مزاءه بخبارة م ي ة تمدث صي نفوس ا  غ   ع اء، وع دما نماو  أن نختب  

من لم " سئا ع  الزمان قائال  أوغسط ن، ع دما، وأ ا    ده 4"أفكارنا ع ا نمتار

الص ورة الت لقة  ش ر بهذه.  ذا وقد 5"أسأ  ف ني أعرف، ف ن سئلت ع ا ال أعرف

ونتى لو أدرك ا أن م نى الفهوم ال يما   "بم نى الكان والزمان  ايزنب   أيضا، فقا  

 .6"أبدا أن يمدد بدقة  املة، ف ن   ض الفا يم ت كا  زء متمما للم اهج ال لمية

                                                           
 .208، ص 1988، س نة 2كون، توماس  تركيب الثورات العلمية، ترمجة ماار عبد القادر محمد عيل، دار الهنضة العربية، ط - 1
 . I، ص 1992النص نقال ع   مجموعة م  اؤفتشني، مهناج الفزيايء، مديرية التعلمي الثانوي العام، وزارة الرتبية الوطنية، اجلزائر، د ط، س نة  - 2
 .Iالنص نقال ع   مجموعة م  اؤفتشني، مهناج الفزيايء، )مرجع سابق(، ص  -3
بدي -4 مرية حلمي مطر، دار اؤعارف، القاارة، بدون طبعة، س نأأفلوطني، التاسوع الثالث، الفصل السابع، "ع  الأ  .481ص 1998، ةة والزمان"، ترمجة ملحقة بكتاب  الفلسفة اليواننية، اترخيرا ومشالكرا، تأأليف أأ
 .249. ص 1962، بدون طبعة، س نة 11ترمجة اخلويل يوحنا، اؤطبعة الاكثولوكية، بريوت، الكتاب  أأوغسطني، القديس  الاعرتافات، -5
 .64اايزنربج، قرينر  الفزيايء والفلسفة، )مرجع سابق(، ص  -6
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 داتمة 

  ك    اذا يما  أن نستنتج أن ما قام با أين تاي ، هي مماولة  ادة س ت مل 

 نقيقة  ا م  الكان والزمان، لا  يبقى تصوره   يدا ع  نقيقتهما ما دام يت لق

بخصائصهما فقط. مذ أن نظربة النسبية   قيها بقيت عا زة عى  أن تمسد بهما. 

ومن أندثت بالف ا قطي ة ا ستمولو ية مع نظربة نيوت  اليكانياية، لا قدمتا م  

ء ال يوتونية نالة داصة منها، بميث يما    لت م  الف زيا مفا يم  ديدة،

اشتقاقها م  النسبية. باإلضافة مل  ذلد، نجد أن  ذه الد  ة قد فتمت ا جا  أمام 

مبداع تصوراال أدر ، با ونظرباال  ديدة، فها هي نظربة الوتار تماو  أن تجد 

صي مماولة  ل فسها مكانا صي عالم الف زياء انطالقا م  نتائج نظربة النسبية. لتسا م

  م رفة نقيقة الكان والزمان.
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  التاريخ كشكل رمزي 

 لدى " إ. كاسيرر" 

   ام ة ال ل  \د.بل الية دومة ميلود

**** 

 مقدمة:

، يبدو كما لو  ان ايخلفية م  سسا  أساس (E. Cassirer) ي طلق "مرنست  اس  ر"

ليها صي ت اولا ل كلة ال رفة التاربخية، منا السسا  ع  الفلسفية التي يست د م

بعد انهيار نظرية الوجود اإلغريقية ممكانية تأس ا أنت بولو يا فلسفية  ديدة، "

. من مهمة  ذه النت ورولو يا 1"ومن ثم انهيار النظرية الكالسيكية عن اإلنسان

م  وا   ديد عى  ضوء ايجديدة أن ت يد طر  السسا   م   و اإلنسان؟  غية تقدي

ال طياال ال رفية الهائلة التي يزدر بها تراث اإلنسان اي.ديث، وهي م طياال بقدر 

ما سا مت صي ترقية م طق التمليا وأدواال البمث، بقدر ما عمقت م  أزمة 

فلسفية نقيقية، مذ عى  الرغم م  وفرة  ذه ال طياال وكث تها بالقياس مل  الاض ي، 

اثرة وم زولة، وم  ثم تمثلت  ذه الزمة صي ص ورة ال ثور عى  م هج مال أنها ظلت مت 

يما  ا م  التمام صي  ذه ال طياال وتاليا ال ما عى  ت ظيمها بميث تأدذ شكا 

وندة مفهومية تسمح ل ا بتكوب  م رفة نقيقية بالطا ع ال ام للثقافة اإلنسانية. 

ر تمليا بداية ضرورة فلسفية م    ا يبدو أن اللجوء مل  التاربخ كم رفة  و أم

م هجية. مذ ت كا ال رفة التاربخية صي نظر " اس  ر" ن اطا فاربا مالئما لسد الثغرة 

                                                           
 Abstract: This article is intended as an explanation of the founding idea of the neo-Kantian 

philosopher "Ernst Cassirer" on History as an "essentially symbolic form". Indeed, the specific mode 

of understanding which marks the decisive effort of the historian and which decides the finality of all 

historical research is that of symbolic mediation. This being said, the historian is not supposed to 

remain in the confines of the empirical method which allow him only explanations in terms of simple 

causalities. On the contrary, the historian must, according to Cassirer, engage in the most complex 

task, namely, the "symbolic reconstruction" of the historical fact. Indeed, the historian is not only 

dealing with an objective description of the facts of the past solely on the basis of archival collections, 

but is mainly concerned with interpretive work in order to decipher the messages of the past codified 

And who constantly speak to us and teach us by the richness of their symbols, for what the historian 

discovers in the end is a "symbolic universe" to which he is continually invited to learn and to read. 

 Keywords: History - Internal form - Symbol - historical knowledge - Interpretation 
1.; p.241 homme, traduit par Nobert massa, édition de Minuit, 1975’ssirer, essai sur lCf. Ernest Ca -   
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اإل ستمولو ية وال هجية لل لم ذي الطا ع اإلنساني، عى  اعتبار أن  ذا الد   ظا 

م  ثم أس  ا للت دد النهجي ب ن نموذ  ال لوم الطبي ية ور ن نموذ  علوم الرو ، و 

أس  ا ي.الة التوتر التي تالزم ن اط الفار  سبب الهوة ب ن الاىي وايجزئي، ب ن ال ام 

والفربد، ب ن التجانا والت وع، وركلمة مختصرة  ب ن الف زيائي الطبيعي ور ن الثقاصي 

التاربخي، ولكي تستطيع ال رفة التاربخية أن تضطلع بهذا الدور الفلسفي، يجب أن 

انا ضم  انت بولو ية فلسفية شاملة ال يما  أن تجد تجذر ا تجد ل فسها مك

الفهومي مال صي الوندة الفهومية لل كا الرمزي. فاي  يما  أن تاتس ي ال رفة 

التاربخية شاال رمزبا عى  غرار الشكا  الرمزبة الدر  م  قبيا اللغة والف  والدي  

 والسطورة؟

 "كاسيرر" ونسق الفكر:

مل  فار "الو ود" وفار "الص  ورة"  و انقسام نصا دادا  من انقسام الفار

 اللوغوس اإلغربقي م ذ ما قبا سقراط، داصة مع  ا م  " راقليطا"

"بارم يدس"، المر الذي   ا الفار الفلسفي اليوناني يت او  ب ن أند طرصي و

 الصراع دادا ث ائية الو ود والص  ورة، الوندة والاث ة، وغ   ا م  الث ائياال

التقابلة التي شكلت صي النهاية الوضوعة ال ظربة الساسية للفلسفة اليونانية وررما 

للميتاف زيقا الغررية عى  امتداد عهود طوبلة. ول ا فضيلة "أفالطون" صي  ذا الصدد 

أنا "أو  م  ت رف عى  الو ود ال ك كا لو ود داص، ومنما الو ود كم كلة 

(Problème) الساس ي ال يت لق بايفية انتظام الو ود أو م رفة  ، أي صي  ون السسا

ورمغز   ذا الفهوم.  (Concept)تكونا ور  تا بقدر ما يت لق المر بالو ود كمفهوم 

وبهذا فقط اكتسب الفاراا ن ن اعتب ال الفلسفة اإلغربقية م ذ بارم يدس الفهوم 

أدذ الو ود م نى مالزما للو ود اا داللة  ديدة وعميقة. لذلد  ان ينبغي أن ي

ال كلة   كا ممدد بوضو ، نتى يكون باستطاعة الفار أن يتلقى  و اآلدر قيمة 

وم  ثم لم ي د ب مكان ، وم  ىاه   كا أكث  تمديدا ووضونا (Principe)البدأ 

الفار أن ياتفي بالتأما "صي" الو ود، با صار يمدد بواسطة شكلا الدادىي ونسب 

)Sa forme interne( 1ا الدادىي للو ود نفساال ك. 

                                                           
1 - E. Cassirer, la philosophie des formes symboliques, 1. le langage, traduit par Olé Hansen – lve et 

jean Lacoste, Editions de Minuit, Paris, 1972, p.14.  
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لا  بالرغم م   ذا التطور صي الداللة ال ميقة لن اط فار الو ود، مال أن ن اط 

الفار ظا ر  ن الث ائية النطولو ية، أي أن ث ائية الو ود والص  ورة، وم  ثم 

لبدأي  م فصل ن  "مبدأ التجانا" و"مبدأ الت وع". لقد  ان عى  الفار الفلسفي، 

لكي يتوق  ن اط  (E.Kant) ر"، انتظار الفيلسوف اللاني " انط"نسب " اس 

الفار ع  رؤبة الشياء عى  أساس  ذه الث ائية اليتاف زيقية، وم  ثم ايخرو  م  

نالة الصراع شبا اي.تمية ب ن مبدأي التجانا والت وع، مذ م ذ كتا  "نقد ال قا 

ن ميتاف زيقيا أو أنطولو يا بقدر ايخالي" لم ي د ي ظر مل   ذا االنقسام كما لو  ا

ما صار ي ظر مليا عى  أساس منهاجي فقط، وم  ثم اعتبار مبدأي التجانا والت وع 

بمثابة مقولت ن متالزمت ن للن اط ال لمي، فال ت ارض ف ىي ب ن البدأي  صي الفلسفة 

ي ة الكانطية، لنهما ال ي ب ان ع  أن ادتالف أنطولوجي أساس ي، أي ادتالف صي طب

الشياء صي ذاتها وما يتها. منهما يمثالن بالنر  مصل.ة مزدو ة لل قا اإلنساني. فال 

يما  للم رفة اإلنسانية اال تداء مل  غايتها مال مذا اتب ت الطربق ن م ا، واعتنت 

بهما م ا. ف ى  ال رفة أن ت ما وفقا لبدأي  "ناظم ن" مختلف ن  مبدأ ال ابهة ومبدأ 

بدأ التجانا ومبدأ الت وع، وال غنى ع  القاعدت ن عى  السواء،  ي يقوم االدتالف، م

  1ال قا اإلنساني بمهمتا.

 Une)لذلد ير  " مرنست  اس  ر" م  الضروري بمكان افت اض و ود "شكا دادىي" 

forme interne)  لكا أشكا  المارسة الفاربة لإلنسان تم يا مع فلسفة اللغة

سواء ت لق  –اض " ومبولدال" و ود شكا دادىي للغة" داصة مع افت   –اي.ديثة 

المر بالدي  أو الف  أو ال رفة ال لمية، شربطة أال نفهم، كما ينبا " اس  ر" صي 

مقدمتا "لفلسفة الشكا  الرمزبة"، مفهوم ال كا الدادىي "كما لو  ان مجرد 

الال، منما عملية تجميع   دية لظوا ر مأدوذة   كا م زو  دادا أند  ذه ا جا

. ول ا البمث ع   ذا القانون  و 2ينبغي فهما عى  أنا قانون تكون  ذه ا جاالال

الهمة الساسية التي  ان عى  الفلسفة أن تنهض بها صي  ا ن ن، وذلد بال ما عى  

اكت افا دادا  ا الظوا ر وم  ثم تجربده منها بميث تفت ض عملية التجربد  ذه 

مكونة وضروربة للمضمون اللموس لهذه الظوا ر.  أن يكون  ذا القانون ي.ظة

                                                           
رنس  اك - 1  .21م، ص 1975 –ه  1390سرير، ادلو  والأسطورة، ترمجة أأمحد محدي محمود، الريئة اؤرصية العامة للكتاب، القاارة، اإ

 2 - E.Cassirer, la philosophie des formes symboliques, op.cit ; p.22.  
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و ذا يفت ض أال يتم البمث ع ا  أق وم م طقي أو  مالي أو ديني، كما  انت تف ا 

الفلسفاال الوثوقية ني ما تبمث ع  مبدأ  وني ثم ت غلق دادا  ونية مجردة ال 

مغامرة إن تمت بصلة للثقافة الرونية صي مختل  أشكالها وصي  ليتها الشخصة  "

البحث عن هذا القانون ال تكون جديرة باملغامرة إال إذا استطاع التفكير الفلسفي 

أن يكتشف نقطة ثابتة بإمكانها أن تتموقع فوق كل هذه األشكال، ولكن ليس 

خارج حدودها إطالقا: نقطة ثابتة بحيث يمكننا أن نعانق كل األشكال بنظرة 

لعالقات الذاتية الخالصة التي تعقدها واحدة، وبحيث تهبنا هذه النظرة رؤية ا

هذه األشكال فيما بينها دون اعتبار لعالقتها بوجود ما أو بمبدأ ما خارجي أو متعالي. 

على هذا النحو ستمتلك الفلسفة ضربا من النسقية في الفكر حيث يستمد كل 

شكل خاص معناه من املكانة التي يحتلها في هذه النسقية وحيث يأخذ قيمته 

لته بالقياس إلى غنى وخصوصية عالقاته بغيره من الطاقات الفكرية األخرى، ودال

  .1"وفي نهاية املطاف عالقاته مع الكل

من " اس  ر" ال ي دم و ود مماوالال رائدة صي البمث ع  مثا  ذه الوندة النسقية 

للفار، وذلد باإلنالة عى  التطور اي.اصا صي الفلسفة الثالية اي.ديثة، بدءا 

كارال وانتهاء بهيغا، ولا ا ي ت ف صي ذاال الوقت بقصور  ذه ا .اوالال لكونها بدي

ادتزلت  ا ن اطاال وتو هاال الفار الت ددة صي شكا وندة نسقية ونيدة هي ما 

، (Unité de la forme logique)يما  أن نطلق عليا " وندة ال كا ال طقي" 

ثالية الفلسفية  و بمثابة اإلقرار اعتقادا منها بأن الت ار لهذه الوندة صي نظر ال

باستمالة اي.ديث ع  صرامة نسقية لشكا  الفار ا ختلفة، ولبدال  ذه الشكا  

مجرد  وماال مت اصة م  الضام ن اي.سية غ   ال تظمة، ال يررط بينها رابط 

م ت ك، وم  ثم استمالة اكت اف داللتها الرونية وت ب   ا الثالي. لا  " اس  ر" 

صي  ذا االدتزا  مأزقا م هجيا، لن الت بث بال كا ال طقي ونده م  شأنا أن ير  

ُيَضحي بخصوصية  ا مجا  ورفرادة مبدأه لصايح  ونية ال كا ال طقي،  ذا م  

 هة، وم   هة أدر  ف ن االكتفاء بتتبع ضرو  الفرادة دادا التو هاال ا ختلفة 

الن اطاال، وم  ثم مضاعة الطربق  لن اطاال الفار، أمر يهددنا بالضياع صي  ذه

نمو ما  و  وني. من الوسيلة الونيدة للخرو  م   ذا الأزق النهجي  و مدراك 

                                                           
1 - Ibid., p.23. 
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لل.ظة التي تجد نفسها صي  ا شكا م  الشكا  الرونية الساسية دون أن تأدذ 

 .1صورة التطابق ايخالي صي أي شكا م   ذه الشكا 

تأس ا  ديد لهمة الفلسفة م  دادا  مفاد  ذا الرأي أن " اس  ر" يبمث ع 

توسيع الرؤبة الثالية ال قدية ذاتها، أي م  رؤبة نقدية ضيقة لل قا كما تركتها 

ال قدية الكانطية، مل  رؤبة نقدية للثقافة، أي لكا أشكا  التجررة اإلنسانية التي 

يم برنامج يتوسا بها الفار فهم ذاتا. ول ا فلسفة الشكا  الرمزبة هي ال  ية بتقد

 اما نو   ذه الهمة  منها مهمة تفت ض مسبقا و ود وندة م  نمط مثالي تفسر بها 

 مختل  ا جاالال الفاربة ايخاصة. ففيم تتمثا  ذه الوندة؟

يو ا " اس  ر"  (Trois essais sur le symbolique)صي "القاالال الثالث نو  الرمزي" 

ع  اعتبار الوضوع فقط، مهمة مدراك لكا بمث نسقي صي ظوا ر الثقافة، ورم ز  

الوندة البدئية الكونة لكا شكا م  أشكا  الفار  الفار السطوري، الديني، 

اللغوي، والفني وغ   ا م  الشكا  الدر ، و و المر الذي يفسر عدم رضا 

" اس  ر" بالقارراال ال لمية التي قامت بها  ا م  "اللسانياال ال امة" 

(Linguistique générale)  "وكذا "اليثولو يا القارنة(Mythologie comparée)  صي

زم ا، وذلد ل دم كفايتها صي تقديم الوندة الفهومية الر وة لشكا  الثقافة، و ذا 

بالرغم م  تقدمها عى  ص يد البمث النسقي صي ظوا ر اللغة والسطورة، والسبب 

ة والتاربخية الشخصة دون االرتقاء صي ذلد  و بقاء ا عى  مستو  الضام ن الادي

 . 2مل  البدأ الصوري الوند لهذه الظوا ر صي  ليتها

من البمث ع  الوندة الكونة لن اطاال الفار ال يما  أن يكون بأي نا  م  

النوا ، نسب " اس  ر"، بمثا ع  وندة  و رانية، و ذا لنها وندة مالزمة 

لت ب  ي لن اط الفار بالذاال، م  نيث  و ل ملية تكون الوعي ذاتا، أي ال كا ا

ال تتحدد وال ، وعليا تكون  ذه الوندة ذاال طا ع وظيفي، بم نى أنها "3"شكل رمزي "

                                                           
 1 - Ibid., P.25.  

 – 33ر  ادلو  والأسطورة، مصدر سابق، خاصة اجلزء اخلاص ابلأسطورة واللغة، ص ص ؤزيد م  الاطالع ارجع اإىل كتاب اكسري  - 2

41. 
لصاق مضمون  3 - حيدد اكسرير مفروم الشلك الرمزي بقوهل  "جيب أأن نفرم م  عبارة "الشلك الرمزي" لك طاقة للفكر يمت بواسطهتا اإ

ادليين والف ، يقدم  –ذا اؤعىن جند الك م  اللغة والكون الأسطوري داليل رويح بعالمة حس ية مشخصة ومالمئة ذاتيا لرذه العالمة. هب
لينا كشلك ر مزي حمدد". أأنظر    E. Cassirer، Trois essais sur le symbolique، traduit de l’allemand par Jeanنفسه اإ

Carro avec la collaboration de Joel Gaubert، édition du Cerf، Paris, 1997, p.12. 
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تحتفظ انطالقا من املوضوع ]املدروس[، وإنما يتم كل ذلك انطالقا من الوظيفة 

 .1"التي ترتكز عليها

 "كاسيرر" ونسق التاريخ:

لفلسفة الشكا  الرمزبة يماو  " اس  ر" ال ظر  ضم  ندود  ذه الهمة ايجديدة

مل  التاربخ م  نيث أنا عالم الت وع الذي يسم  ا أشكا  التجررة اإلنسانية، مال أنا 

ال يما  أن يكون مفهوما ومسوال بلغة التغ   ا .ض، أو الت وع الالنهائي لنداثا مذا 

وندة ال كلية ةالرمزبة( لم يفت ض الفار مسبقا ضررا م  النسقية الصوربة أو ال

فال ينبغي أن ننظر إلى هذه تكون عالمة عى  مفهوم الو ود التاربخي ذاتا. ومع ذلد "

الوحدة كما لو كانت تتمتع بالحضور منذ بداية حركة هذا الوجود، بل إن وحدة 

، وبهذا االعتبار 2هذا الوجود ليست ممكنة إال إذا اعتبرناها هدفا نسعى لبلوغه"

التصور الساذج لعالقة الفكر بالوجود كما تفصح عنه نظرية اس  ر" يستب د " 

أي ذلد التصور الذي ي د الفار كما لو  ان ، (Théorie du reflet)االنعكاس

مجرد مرآة عاكسة لظوا ر الو ود، سواء  انت ظوا ر الو ود الطبيعي الف زيائي أو 

نفسا يدنض مثا  ذه  ظوا ر الو ود اإلنساني التاربخي، با من ال لم الطبيعي

"املفاهيم األساسية للعلم، أي أدواته التي يطرح بواسطتها  ال ظربة الساذ ة، لن

أسئلته ويصوغ أجوبته، ال تظهر أبدا كانعكاسات سلبية لوجود معطى هنا أو 

 .3"هناك، ولكنها تظهر كرموز ذهنية مبتدعة بطريقة مستقلة

ة منسانية أدر ، ن اط فاري ال يما  أن من ال رفة التاربخية، مثلها مثا أي م رف

ي ذ ع  نظام الوساطة الرمزبة م  نيث هي وساطة يبلغ م  داللها اإلنسان م رفة 

بذاتا ككائ  مبدع للرمز، أو بالنر  "كميوان رامز". ولا  كي  يما  اعتبار 

ة التاربخ نسقا رمزبا؟ و ا يما  يخاصية الت وع التاربخي لشكا  التجررة اإلنساني

أن تمو  ب ن ال رفة التاربخية ور ن ال رفة النسقية الرمزبة؟ يجيب " اس  ر" ع  

ألن عالم التاريخ هو عالم ينطوي، بنفس القدر، على  ذه الفارقة ال هجية بقولا "

مبدأ جوهري أو عنصر وجود ليس له، مع ذلك، نفس املعنى الذي نجده في عالم 

                                                           
1 - E. Cassirer, trois essais sur le symbolique, op.cit. p.11.  

2 - Ibid., p15.  
3 - Ibidem.  
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، و ذه 1"مكننا الحديث عن التاريخ كنسقالفيزياء. فبدون هذا العنصر ال ي

الفارقة ال هجية تجد مب ر ا ضم  أعما   ا السرد ن الابار، ورخاصة الاتاباال 

التاربخية اي.ديثة التي استلهمت ُمثلها م  نظراال  ردر ال ميقة للتاربخ والتي 

 (Taine)" ومبولدال"، با ونتى مع "ت ن"و استمرال صي الاتاباال الالنقة مع "راناا"

 .2بالرغم م  ادعاءاتا الوض انية"

لقد بدا التاربخ مع  ردر كما لو  ان ش ئا يعج باي.ياة، ورالرغم م  أنا لم يتما  م  

مقامة نسق موند و اما صي ذاتا للتاربخ، مال أنا أندث ثورة صي علم التاربخ أشبا 

ط أن ي د  وررنيد بالثورة الكوررنياية التي أندثها  انط صي الفلسفة، "فاما أراد  ان

كوبرنيك التاريخ )...( فقد رأى الفلسفة، كذلد يما  أن نطلق عى   ردر لقب "

تفسير التاريخ اعتمادا على طبيعة اإلنسان وحدها، وتصوره شيئا يكشف فيه 

.  ان يافي مجرد  ذا التصور لقلب رؤبت ا ي.قيقة الطبي ة 3"النقاب عن اإلنسانية

لإلنسان  ظر لإلنسان بأن لا تاربخ لن ل ا لا طبي ة، با "والتاربخ م ا، مذ لم ي د ي

تاريخ ألن له طبيعة"، وهذا هو الشعار الذي سيرفعه الكثير من املؤرخين 

املحدثين، حيث كانوا يأملون جميعا في اكتشاف، تحت التدفق الزمني وخلف 

 .4"تعدد أشكال الحياة اإلنسانية، املالمح الثابتة للطبيعة البشرية

" اس  ر" عى  نظرة  ردر التاربخية، صي أكث  م  موضع، ال ت ني موقفا  منالةمن 

دفاعيا ع  النزعة التاربخية عموما، بقدر ما تاتس ي أ ميتها م  طا  ها اإلرشادي 

الثالي لستقبا الاتابة التاربخية، مذ، والقو  لكاس  ر، "نيثما يصادف ا فهم حي 

، ول ا  ذا ما يج ل ا 5أن نر ع ذلد مل   ردر"وتفس   روحي للتاربخ، فم  الضروري 

نفهم السبب الذي   ا " اس  ر" ير  صي " ردر"، وم  ثم صي النزعة الرومانتياية 

عموما، كما لو  انت مصدر ملهام لا يسميا ب ظربة الفكار التاربخية صي أورورا دال  

رد ن الابار أمثا  القرن التاسع ع ر،  سبب التأث   الذي مارستا عى  كث   م  الس 

"راناا" و"ن بور" و" بمولدال"، وذلد عى  الرغم م  تباي  أطروناتهم فيما يت لق 

بم هج الاتابة التاربخية ومبادئها، مذ نتى ولو لم تا  الرومانتياية سببا مباشرا صي 

                                                           
.243-homme, op.cit. p.242’E. Cassirer, essai sur l - 1   

. اكسرير، يف اؤعرفة التارخيية، ترمجة أأمحد محدي محمود،  - 2  ، القاارة. 1997ب، ، الريئة اؤرصية العامة للكتا2طلالطالع راجع  اإ
 .9اؤصدر نفسه، ص  - 3

.homme, op.cit. p.243’E. Cassirer, essai sur l - 4   
 .14يف اؤعرفة التارخيية، مصدر سابق، ص  - 5
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ظهور ال لم ال قدي للتاربخ كما   رال با رو  النوار، يافيها فخرا بأنها أقامت ندا 

ب ن السطورة والتاربخ، وم  ثم سا مت صي تطوبر الوعي التاربخي وصي ترقية  فاصال

ال رفة التاربخية وتو يهها نمو أ دافها ال لمية الثالية، كما  و اي.ا  مع "ن بور" 

وتلميذه "راناا" صي س يهما، بخاصة لد   ذا الد  ، مل  تمري الوضوعية صي التاربخ 

 .1ربخية واي.قيقة التاربخيةدون الفصا ب ن اي.ياة التا

لا  الش يء الكيد الذي يمرص عليا " اس  ر" وراء ا تماما ب ظرة  ردر للتاربخ، 

يبقى صي تلد القفزة الساسية التي نقلت التاربخ م  شكلا الادي ايجامد مل  شكلا 

الروحي الحي، أي بادتصار "ال كا الرمزي"، ولقد عب  " اس  ر" ع  ذلد بوضو  

وترتب عن هذه النظرة )نظرة هردر للتاريخ( تغير موضع بؤرة التاريخ. ال  "تام قائ

فاألحداث أصبحت هامة فقط بقدر استطاعتها الكشف عن الطبيعة اإلنسانية، 

وإزالة الحجب عنها. كما أصبح كل ما حدث في املاض ي رمزا، فعن طريق الرمز 

 .2وحده يمكن فهم طبيعة اإلنسان والتعبير عنها"

ف ن مددا  ع صر الرمز صي ال رفة التاربخية ع د " اس  ر" ال يجد مب ره و اذا 

فقط صي نظربة الفكار ك ظربة مثالية تاربخية فقط، با يجد مب ره أيضا كم كلة 

فلسفية تت لق أساسا ب مكانية اكت اف صورة  ديدة للتفس   التاربخي وللبنية 

لمر الذي ي كا صي رأي " اس  ر" الفهومية والوظيفية للم رفة التاربخية، و و ا

  زءا ال يتجزأ م  فلسفتا كفلسفة شاملة للرمز ولألشكا  الرمزبة.

فبالرغم م  التقدير الاب   الذي يوليا " اس  ر" للمسرخ اللاني "راناا" ولعمالا 

، مال أنا ال ير  صي تصوره ةأي صي تصور السرخ راناا( لل.قيقة التاربخية 3ال ظيمة

 adaequatio res)رفها عى  أنها "التوافق التام أو تطابق الفار مع الوقائع" ني ما ع

et intellectus) لن  ذا التصور ر  ن نظربة االن كاس التي ما فتئ يتصد  لها ،

" اس  ر" بال قد صي مسلفاتا، مذ أن تصور اي.قيقة التاربخية عى   ذا ال مو 

ر يفتقر مل  التمديد، "لنا ةراناا( الوضوعي الزعوم م  قبا "راناا"،  و تصو 

                                                           
رخيية حت  لقد بني اكسرير اذا التأأثري يف الفصل الثاين م  اجلزء الثالث م  كتابه "مشلكة اؤعرفة" واو اجلزء اؤتعلق ابؤعرفة التا - 1

 .32 – 16عنوان  "الرومانتيكية وبداية العمل النقدي للتارخي. نظرية الأفاكر التارخيية  نيبور ورانكه وابول "، اؤصدر نفسه، ص ص 
 .10اؤصدر نفسه، ص  - 2
ن "يتضح ذكل يف قول  - 3 ادة مبناجه للبحث قد تقدم  اكن مل يتيرس هل الاس تفاكسرير"  "مل يك  لرانكه نظريا يف اذا الف  )التارخي(، واإ

بعد ذكل. ويف رأأيي أأنه جيب أأن يكون ماكن "رانكه" يف اذا اؤقام اإىل جانب العظامء، ليس فقط يف جمال الكتابة التارخيية، بل يف جمال 

 . 23ادلراسات بوجه عام كذكل". أأنظر  اكسرير، اؤصدر نفسه، ص 
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، با ونتى الالنظة ال ه  ة التي أراد 1يفت ض ما  و نق صي ما  و أصال موضع سسا "

م  داللها راناا أن يستب د الذاال تماما، لكي يت ك للموضوع ا جا  صي أن يتمدث 

ه في ألن رانكع  نفسا، أقو  نتى  ذه الالنظة أيضا اعتب  ا " اس  ر" ناقصة، "

هذه امللحوظة وجود صلة بين الذات واملوضوع. ولكن هذه الصلة مشكوك فيها 

إلى أبعد حد من وجهة النظر اإلبستمولوجية، وهي تبدو أكثر إثارة للمشكالت 

عندما يكون هذا املوضوع هو التاريخ وليس الطبيعة. ففي العلوم الطبيعية 

دفع دفعا ال مفر منه إلى مالحظة نفسها عندما يتضح لنا تكوينها الحقيقي، فإننا ن

أن املعرفة ال يمكن أن تفهم ببساطة كتمثل، وأنه ال يوجد موضوع يعرف بهذه 

الطريقة. فيجب االعتراف بمشاركة )الذات(، وعلينا أن ندرك أن هذه املسألة 

 ".2ذات قيمة إيجابية لكل معرفتنا بالطبيعة، وأنها ليست مجرد تحديد ضروري 

واإلقرار بتددا الذاال صي عملية تكون  اس  ر" للم رفة كتمثاال شد أن نقد " 

ال رفة  و نقد نا ع م  ميمانا ال ميق بقيمة التصور الكانطي الثوري صي مجا  

ال لوم الطبي ية، ور مكانية س.با عى  ال لم التاربخي ذاتا، منا التصور الذي قدما 

"، شياء هو ما وضعناه نحن فيهاإن الذي يعرف قبليا في األ  انط صي القضية اآلتية  "

ولذا ف ن الفضا صي الثورة التي تمققت صي م هج التفا   صي عالم الطبي ة ير ع، 

وإذا كان هذا الكالم صحيحا ، نسب رأي " اس  ر"، مل   ذا التصور ونده..."

بالنسبة لعلم الطبيعة، فإنه صحيح كذلك إلى حد كبير في ما يتعلق بالتاريخ. ففي 

تدخل الذاتية باملعنى العام للعقل النظري وافتراضاته السابقة. ولكن  ]التاريخ[

يضاف إليها عوامل أخرى تعلن عن ذاتها باستمرار كفردية املؤلف وشخصيته، 

 .3"وبغير هذه الذاتية لن يتم أي بحث تاريخي فعال، أو كتابة تاريخية

نو  بنية أو شكا م   ذا ال طق ال قدي بالذاال يسع  " اس  ر" لتقديم أطرونتا 

ال رفة التاربخية م  نيث هي أيضا واندة م  الشكا  الرمزبة، وتب ير ذلد أن 

الوقائع التاربخية مثلها مثا الوقائع ال لمية، ل ست مجرد م طياال مباشرة 

ي.واس ا، منها وقائع ت طى ل ا بواسطة تددا عملية ذ  ية م قدة هي عملية اي.ام، 

إلى نمط مختل  الوقائع ير ع مل  تمليا اي.ام، أي "لذلد فالفرق الونيد ب ن 

                                                           
1 .245Cf. Cassirer, essai sur l’homme, op.cit, p -  

 22اكسرير، يف العمعرفة التارخيية، مصدر سابق، ص - 2
 اؤصدر نفسه، ص نفسرا - 3
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. ول ا تمي زا أساسيا ب ن 1"املعرفة الذي يجعل بلوغ هذه الوقائع أمرا ممكنا

الوقائع ال لمية عموما م  شأنا أن يوضح نمط ال رفة التاربخية، مذ أن  ذه 

الم ممب يقي الوقائع  مي ا ال تتص  بال لمية مال بموضوعيتها، أي بانتمائها مل  ع

واند، ول ا ب مكان السرخ، صي ظا م طق ال لم اي.الي، أن يدع  استث اء ما   أن 

، با  ا ما صي المر أن شكا 2الوقائع التاربخية، وم  ثم ل مط النكام التاربخية

اي.ام الذي يصدره السرخ عى  موضوعا ال يق  ع د ندود ال طى اإلمب يقي، با 

تهداف   د آدر لوضوعا غ   الب د الادي الذي  و نام يفت ض مسبقا اس

يتموضع فيا، منا الب د اإلنساني والثقاصي. و ذا الب د،  و   د تأوبىي بامتياز، لنا 

 . 3تعبير رمزي يتخذ، نسب " اس  ر"، شكا الرمز، أو بالنر  شكا "

م التاريخ:
َ
 "كاسيرر" وعال

دال موضوعاال ال رفة اإلنسانية يسلم " اس  ر" بالبدأ الذي ي ي عى  أنا مهما ب

مت اثرة وم تتة مال أن أشكا  ال رفة تظا تمتلد وندة وانسجامية م طقيت ن. 

وم نى  ذا أن تباي  ن اطاال الفار ال ير ع مل  قواعد التفا   وصور االستدال  

والب   ة وغ   ا م  مستلزماال التفا   ال طقي، با  و تباي  تفرضا طبي ة 

م  البمث أو نمط اال تمام، وم  ثم يكون م  غ   ال اسب القو   الوضوع والهدف

بأن ادتالف التاربخ ع  ال لم  و ادتالف ب ن نمط ن م  ال طق  م طق ال لم 

وم طق التاربخ كما يزعم أنصار الذ ب التاربخاني عموما، كما ل ا م  ال اسب 

ا أنصار الذ ب الطبيعي، القو  أيضا أن التاربخ مجرد علم طبيعي كما يزعم بالقاب

با من الفرق اي.اسم ب ظر " اس  ر" يام  صي انتماء الوضوعاال التاربخية مل  دائرة 

م  ا تماماال ال قا غ   تلد التي تنتمي مليها الوضوعاال الف زيائية أو الطبي ية، 

 ذه الدائرة هي التي ت كا ندود ما يما  أن ندعوه، ل ا فقط صي مثر " اس  ر"، با 

                                                           
"ريكرت"، حت  تأأثري "ويندالبند"، بني أأحاكم التارخي وأأحاكم العمل يف اذا الس ياق ابذلات يرفض اكسرير الفصل اذلي أأقامه  - 1

ا او لكي، واذا لأن "اكسرير" يرى  "أأن احلمك او دوما وحدة تركيبية بني الطبيعي، حبجة أأن الأوىل تتعلق مبا او فردي بيامن الثانية مب

نه التعبري ع  وظيفة الفكر  اللحظتني  مبا أأنه ينطوي عىل عنرص لكي وعنرص جزيئ...وأأن لفظ "اللكية" ال يشري اإىل حقل ما للفكر، اإ

ن اؤلرخ ذاته يس تعني بأألفاظ لكية يف حديثه ع  احلواد ن اكن ينفث يف اذه اؤفاامي والألفاظ مشاعره ذاهتا". وم  مث فاإ ث الفريدة، واإ

 اخلاصة حىت يقدهما لنا يف صورة حياة خشصية.

 homme, op.cit,, p.261’essai sur l, Cassirer-262  أأنظر هبذا الصدد

2 - Cassirer، essai sur l’homme, op.cit, p.245 
ا أأن نفرم التعبري الرمزي، مبعناه الأوسع مدى، كتعبري ع  يشء ما رويح بواسطة يعرف "اكسرير" التعبري الرمزي بقوهل  ))علين - 3

 op.cit,, p.12 Cassirer, tois essais sur le symboIique , "عالمات " و"صور" حس ية((، أأنظر 
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 (Gadamer)و" غدام  " (Heidegger)الفيلسوف ن اللاني ن "  يدغر" ذلد صي مثرك

وذلد نتى نفهم عمق  (Le monde de l’être historique)باا  "عالم الو ود التاربخي" 

الداللة التي يم مها السرخ لوضوعا ويخصوصية الهدف الذي يربد بلوغا دادا 

 فة اإلنسانية.ذاال ال طق ال لمي الوند لكا ال ر 

، أي آثار ف زيائية (Archives)من ما يجده السرخ أماما ابتداء منما  و وثائق ودواوب  

أو مادية، عليا أن ي طلق منها وبب يها ب اء ممب يقيا، ومال ف ن علم التاربخ ال يستطيع 

أن يتقدم دطوة واندة. ولا   ذه الهمة ل ست بالنسبة للمسرخ مال مهمة ابتدائية، 

  ما ما ينتظره ش يء آدر، أشد ت قيدا، عليا استامالا  منا عملية "معادة الب اء ب

فعلى املؤرخ أن يتعلم قراءة وتأويل ، "(La reconstruction symbolique)الرمزبة" 

الوثائق والدواوين، ال كما لو كانت مجرد بقايا ميتة من املاض ي، وإنما كرسائل 

، و ذا من د  عى  ش يء ف نما يد  عى  أن 1"ةحية تخاطبنا من داخل لغتها الخاص

  اك مضمونا رمزبا ما يستهدفا السرخ بتوسط م  مادية اآلثار التاربخية، ولذلد 

كال م  السرخ وال الم الطبيعي ي  ش صي عالم مادي، ولا  مادية ال الم بالنسبة 

لم الرمز، عالم الثقافة اإلنسانية، أي عا للمسرخ مجرد م طقة عبور ضروربة لولو 

لن ما ي ث  عليا السرخ صي بداية بمثا نفسها ل ا عالا م  الوضوعاال الف زيائية، 

أن يت لم قراءة  ذه  –كما أسلف ا  –، وعليا (Univers symbolique)با " ونا رمزبا" 

 الرموز. 

أن كل واقعة تاريخية، مهما بدت بسيطة، ال بهذا ال نى يما  القو  مع  اس  ر "

ن يتم تحديدها أو فهمها إال بهكذا تحليل أولي للرموز )...( إننا ال نستطيع يمكن أ

أن ندرك املعطيات التاريخية الحقيقية، أي الحوادث ورجال املاض ي إال عبر 

 2".توسط وتدخل هذه املعطيات الرمزية

غ   أنا ل ا م  السها عى  السرخ ونده أن يضطلع بمهمة التأوبا الرمزي لآلثار 

خية، مذ يتطلب المر كفاءاال عديدة عى  رأسها كفاءة اللغوي أو اللساني، التارب

املؤرخ لسانيا أكثر منه عاملا، ال بمعنى أن يدرس فقط في ولذلد عد  اس  ر "

اللغات املكتوبة واملنطوقة لإلنسانية، بل أن يحاول فهم معنى مختلف اللغات 

                                                           
1 - Cassirer, essai sur l’homme, op.cit., p.249 
2 - Ibid., p. 246 
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" يت او  نظام ال رفة التاربخية ، و ذا  و المر نفسا الذي   ا " اس  ر1"الرمزية

 La catégorie de)م  دادا مطار مقولة "ال نى" أورالنر  مقولة "الداللة"

Signification) والتي ال يما  ادتزالها صي مقولة الو ود(La catégorie d’être)  وم ،

وصفها ثم ف ن دمج ال رفة التاربخية صي مقولة ال نى، أو قا الداللة، يتيح ممكانية 

ول ا فرعا م  الف زياء. منها قواعد  (Sémantique)كما لو أنها فرع م  علم الداللة

السيمانتيكا، ول ا قواعد الطبي ة، التي ت كا البادئ ال امة للتفا   التاربخي، 

ةوم  ثم( ف ن التاربخ يجد نفسا م خرطا صي نقا الهرمي وطيقا ول ا صي نقا علوم 

 . 2الطبي ة

س  ر"  ذا الب د الرمزي للم رفة التاربخية انطالقا م  مثا  ملموس، يوضح ل ا " ا

، حيث بدا في الوهلة األولى (Papyrus)املثال املتعلق بمخطوط ورقي قديم و و "

بغير أهمية تاريخية ملا تضمنه من مجرد نقاط سجلها رجل قانون أو موثق حول 

مدة من عمل عمله، أي عد هذا املخطوط مجرد موضوع مادي. لكن بعد 

التحقيق تم اكتشاف نص ثان تحت النص األول، حيث كشف عن أثر بقايا ألربعة 

ضروب كوميدية خاصة بالشاعر اإلغريقي الكوميدي املعروف باسم "ميناندر" 

(Ménandre) وإبتداء من تلك اللحظة أخذ املخطوط طبيعة أخرى وداللة .

دا ماديا وحسب، وبدا شاهدا أخرى، أي صار له وجود تاريخي بعد أن كان له وجو 

على مرحلة مهمة من تطور األدب اإلغريقي. وهكذا لم يعد هذا املخطوط مجرد 

ش يء من بين األشياء، بل موضوعا ملختلف الفحوصات النقدية والتحليالت 

اللسانية والفيلولوجية واألدبية والجمالية الدقيقة، لقد تم شحنه باملعنى فصار 

وهبنا معرفة جديدة بالثقافة اإلغريقية، أي بالحياة  بذلك رمزا، وهذا الرمز 

 .3"وبالشعر اإلغريقي

من دمج التاربخ ضم  نقا الهرمي وطيقا، بم  ا ا الواسع   ا، يفت ض بالسرخ أن 

يعي مهمتا، ال صي مجرد االلتزام باي.دود اإلمب يقية التي يفرضها عليا م طق الوثيقة 

راال الادية لرو  نقبة ماضية م  أ ا معادة الظا ري، با مهمة البمث ع  التمظه

ب اء  ذه الرو  ب اء مثاليا، وم  ثم م مها شاال نيا و ديدا تماما، ول ا  ذا ما 

                                                           
1 - Ibid., p. 249 
2  -Ibid., p. 273 
3  -Ibid., p. 246-247 
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يج ا العما  التاربخية عظيمة، عى  غرار أعما  " ردر" م  نيث هي ل ست أعما  

 لتذكر ما ندث فقط، با هي معادة   ث ومنياء للماض ي.

 ث الاض ي هي بمثابة معادة فهم  ديد للماض ي، المر الذي يتيح من مماولة معادة  

ل ا امتالك م ظور  ديد للمستقبا، فكأنما قدر السرخ أن ي  ش  ذا التوتر ب ن 

است  اع الاض ي وال ظر مل  الستقبا، ولا ا قدر تقدم التاربخ ذاتا، والذي يجد 

ا بقدر ما يجده صي نيوبة مب ره ال صي ماضوبة الاض ي وال صي مستقبلية الستقب

وأن املعرفة التاريخية هي اي.اضر. فاي.اضر فقط  و مرتاز و هة نظر السرخ، "

اإلجابة عن أسئلة جد محددة، إجابة ينبغي على املاض ي أن يمنحها، ولكن حاضر 

اهتماماتنا الفكرية وحاجاتنا الروحية واالجتماعية الراهنة هي املعنية بطرح 

 .1"وإمالء األسئلة

عى  ضوء  ذه الهرمي وطيقا يتمدث " اس  ر"، صي لغة شبا  يغلية، ع  الوعي 

التاربخي باعتباره "وندة أضداد"  منا يررط ب ن قطب ن متضادي  للزم ، وم    ا 

يم م ا ش ورا باستمراربة الثقافة اإلنسانية"، داصة عى  مستو  تاربخ الفكار. مذ 

ثقافية الاب  ، ما لم نسو  ون يد التأوبا ال يما  القيام بأي تأربخ لألعما  ال

وراستمرار لهذه العما  عى  ضوء مضام ن رمزبة  ديدة تماما، ول ا صي تاربخ 

، 2الفلسفة م  المثلة ما ي هد عى   ذه االستمراربة وعى   ذه اي.يوبة التأوبلية

ن هو أن تاريخ الفلسفة يبين لنا بوضوح تام أومب ر ذلد، صي رأي " اس  ر"، "

التحديد الكامل ملفهوم ما نادرا ما يكون ثمرة عمل املفكر الذي أدخله بداية. 

فاملفهوم الفلسفي هو في العموم مشكلة أكثر مما هو حل ملشكلة، ولكي تصير هذه 

املشكلة مفهومة بصورة كاملة، يجب أن تنتقل من حالة الكمون األولى إلى حالة 

 3".املستقبل الظهور، وهذا االنتقال هو ما يشكل عمل

                                                           
1  -Ibid., p. 251 

يرضب "اكسرير" مثاال يراه جد مناس با، لتأأكيد مدى أأمهية اذه العملية التأأويلية اؤس مترة، واو مثال يتكشف يف اترخي الفلسفة،  - 2

كسينوفان  ذ حن  نعرف أأن اناك سقراط كام نقهل اإ وأأفالطون، ونعرف سقراط يف صورة يتعلق بتغري صورة "سقراط" عرب اترخي الفكر، اإ

ال أأهنا ال تفتقر لكرا اإىل احلقيقة، فلك واحدة  مهنا رواقية، وسقراط الرييب، وسقراط العقالين والرومانيس. واذه الصور همام بدت خمتلفة، اإ

 لفلسفة الأخالق، بيامن تكشف ع  وهجة نظر جديدة وخاصة بسقراط التارخيي. فأأفالطون قدم لنا سقراط كأكرب دايلكتييك، وكأعظم معمل

قدمه لنا مونتاين كفيلسوف مضاد للوثوقية، أأما شليغل والرومانس يون فركزوا عىل خاصية الهتمك السقراطي. وما يقال عىل سقراط يقال 

 253أأيضاعىل أأفالطون نفسه. انظر، اؤصدر نفسه، ص 
3  -Ibid., p. 254 
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قد يتبادر مل  الذ   أن مثا  ذه الهرمي وطيقا ال تصلح مال عى  مستو  تاربخ 

الفكار، ب  ما يظا التاربخ اي.قيقي، أي تاربخ الب ر والنداث، كما لو  ان عصيا 

ع   ا تأوبا رمزي، و ذا العتقادنا ايخاطئ بأن ا أمام وقائع مستقلة وذاال و ود 

عت اف با كما  و، وم  ثم يقاوم  ا ما م  شأنا أن يستدعي ملموس، يجب نا عى  اال 

أن ما "  تغ  ا صي الرؤبة أو الضمون عى  مثر تأوبا النق. لا ، والقو  لكاس  ر

يصدق على تأويل مفكر عظيم وعلى أعماله الفلسفية، يصدق باملقدار ذاته على 

لسياس ي ال نهتم األحكام املتعلقة بشخصية سياسية عظيمة )...( ففي التاريخ ا

بفهم األحداث في صورتها العارية، إنما نريد، فضال عن فهم األفعال، فهم 

الفاعلين أيضا. فالحكم الذي نصدره على مسار الحوادث السياسية يتوقف على 

)...( فلكي أصل إلى تمثيل  1طريقتنا الخاصة في تصور الناس الذين شاركوا فيها

ور الذي لعبه في الحياة السياسية لروما، حقيقي عن "شيشرون" وعن حقيقة الد

يجب أال أكتفي بتحليل خطاباته وكتاباته الفلسفية، بل على أن أقرأ أيضا رسائله 

وإلى أصدقاءه الحميمين، كما يجب أن أكون منتبها إلى  (Tullia)إلى ابنته "تيليا" 

. 2"ةمزايا وعيون أسلوبه الشخص ي، ثم بعد ذلك أجمع كل هذه الشهادات الظرفي

و ذا ي ني أن   اك ضررا م  ال هجية ال امة للتأوبا التاربخي لألنداث السياسية، 

تفت ض تمليال للشخصياال الفاعلة، وهي طربقة تتددا   كا ضروري صي نسيج 

 الواق ة التاربخية، وم  ثم تم ح ال رفة التاربخية   دا رمزبا بامتياز.

لتاربخية ال يفقد الوقائع التاربخية من استظهار ال  اصر الشخصية صي الاتابة ا

موضوعيتها، بقدر ما يغ   فقط م  مفهومها، وبض ها صي نظام مختل  وصي مستو  

أرفع م  نظام الوضوعية ايخاصة بالوقائع الف زيائية. من  ذه الوضوعية مختلفة 

لنها تر  صي غنى التجررة الشخصية للمسرخ شرطا أساسيا صي ممكان بلوغ اي.قيقة 

لتاربخية، داصة ع دما يدرك السرخ بأنا م ني باكت اف تجررة اآلدر واي.ام ا

عليها، ول ا  ذا ما يفسر سوء فهم الب ض للمسرخ "راناا"  سبب عجز م ع  

مدراك الثر ال ميق ي.ياتا الشخصية ول  وره الديني اللذان سمما لا بال ظر مل  

                                                           
خي الروماين" (. فالأول يقدم يف كتابه "التارFerrero( وفرييرو" )Mommsen" )يبدو هجد لك اؤلرخني "مومس م  اذه الزاوية -35 

نا الاختالف ا  ما سببو صورة ع  الفرتة الرومانية خمتلفة متاما ع  الصورة اليت يقدهما فريرو عهنا يف كتابه  "عظمة روما وامضحاللرا"، 

ال يف التصور اذلي يقدمه لك مهنام لشخصية "شيرشون. اؤصدر ن   255فسه، ص اإ
2  -Ibid., p. 255 
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كأحداث ها الب ض، با "التاربخ، ال كم هد لنداث صرفا، م  زلة ع    ض

. من فت اض قو  1"محكمة، متبادلة التأثير، وصراعا محكما بين القوى الروحية

رونية وراء النداث التاربخية يد  عى  أن موضوعية التاربخ كما فهمها "راناا" 

ل ست موضوعية سمجة، ال أثر فيها لي ضر  م  الت اط  الذاتي، با هي ضر  

ال يتضمن أي معنى من معاني لفاري، أي الت اط  الذي "م  الت اط  ال قىي أو ا

الصداقة أو االنحيازية، إنه تعاطف يشمل كل األصدقاء والخصوم على السواء، 

ولعل أفضل ما نقارن به هذا التعاطف هو ذلك الذي نجده لدى الشعراء العظام 

وبالرغم  )...( فهو ال يشترط أي حكم أخالقي بالقبول أو الرفض لألفعال الفردية.

من أن للمؤرخ حرية الحكم بطبيعة الحال، إال أنه قبل أن يحكم تتملكه الرغبة 

 .2"في الفهم والتأويل

من مثا  ذا الفهم الت اطفي للمسرخ مع موضوعا  و الذي يضع السرخ صي قلب 

ال الم التاربخي م  نيث  و عالم مف م بال اعر اي.ية دون أن يج ا م  م رفتا 

را م  ال رفة ال اعربة أو اي.ماسية. ف ى  السرخ، مذا ما أراد أن التاربخية ضر 

يطالب بم روعية ما لل.قيقة التاربخية، أن يهب شاال نظربا  جموع الواد الذي 

تكونا  ذه ال اعر. من  ذا ال كا، مثلا مثا شكا ال ما الفني، ل ا نتا ا ل  ور 

شياء والنداث. ومذا  ان عالم نماس ي بقدر ما  و نتا  نام نر وممايد مزاء ال 

الطبي ة يضطر لنسيان اإلنسان أمام موضوعا، ف ن السرخ ال يما ا أن ُيميي 

إن وبن ط بمثا مال صي عالم اإلنسان. ولهذا السبب نفهم رأي  اس  ر ني ما يقو   "

"، شربطة أن نفهم  ذه التاريخ، مثل اللغة والفن، هو نزوع نحو التشبه باإلنسان

ال كضر  م  التمركز الذاتي لألنا الفردي، با لألنا التاربخي م  نيث  و  النزوع

نزوع منساني موضوعي، أي "أنا" يا   ع  نفسا صي  ميع أشكا  الو ود 

اإلنساني، وم  ثم ف ن ال رفة التاربخية ل ا  دفها الساس ي تفس   ما وقع فقط، 

 ظر للتاربخ كما لو  ان مرتاز با م رفة اإلنسان لذاتا م  دال  أعمالا. علي ا أن ن

ماهية النت ورولو يا الفلسفية التي ناو  " اس  ر" أن يسكد م  داللها أن "

"، أي مجموع الرموز التي أبدعها اإلنسان ليست شيئا آخر سوى مجموع أعماله

                                                           
 24اكسرير، يف اؤعرفة التارخيية، مصدر سابق، ص  - 1

2  -Cassirer، essai sur l’homme, op.cit,, p.264 
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 غرض انتزاع نفسا م  عالا اي.س ي الطبيعي، وم  ثم است ادة ذاتا صي ال الم وقد 

 خما بال نى.صار و وده مت

 خاتمة:

من البمث ع  مكانة للم رفة التاربخية ضم  نسق " اس  ر" الفلسفي الذي  سدتا 

بامتياز فلسفة الشكا  الرمزبة، يبدو بمثا ع  مكانة اإلنسان ذاتها ضم  شروط و وده 

الادي الطبيعي. منا بمثابة ادتبار لد  ممكان قيام أنت بولو يا فلسفية قادرة عى  نقا 

ا  اإلنسان م  مجا  علوم الطبي ة مل  مجا  علوم الثقافة، وم  ثم م  مجا  فلسفة سس 

ال رفة مل  مجا  فلسفة اي.ضارة. ودون أن تت ار فلسفة " اس  ر" لثر  ذي  ا جال ن صي 

تمديد و هة الفار، فهي قد تفط ت ل مق الهوة بينهما بميث ترتب ع   ذه الهوة تكوب  

، كما لو  ان (Un Homme conventionnel)قية ع  اإلنسان" صورة تمامية غ   نقي

منسانا  غ   ما ية أو شكا ممدد، وررما الصورة الونيدة لا هي التي ن ث  عليها صي 

ممارساتا ال ملية واال تماعية اليومية. ب  ما اإلنسان اي.قيقي، أي اإلنسان كقيمة مثالية 

زبة، ف ن ا ال نكاد ن ث  عليا مال بال ودة مل  تاربخا. عليا ال تظهر مال صي مبداعاتا وأعمالا الرم

التاريخ و و المر الذي فرض عى  فيلسوف ا اال تمام بال رفة التاربخية، ميمانا م ا بأن "

مثله مثل الشعر، هو أورغانون معرفة الذات، ووسيلة ضرورية إلعداد كوننا 

 . 1"اإلنساني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  -Ibid., p. 288 



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

79 
 

 بدياملعنى والترحال األ  ... النص

 بول ريكور و  غادامير 

 ع ساني مممد / الركز ايجامعي تسيمسيلت

*** 

 مقدمة

 ا لل ي م نى أنادي ُيمتجب وراء عبقربة الذاال البدعة، أم  و تفاعا ب ن  

؟  الذاال والوضوع، ب ن ف ا الفهم وش يء ال ّيِ

ديد ، نتى يوم ا  ذا، مل  تمSchleiermacherشاليرماخر تسع  الهرم يوطيقا م ذ  

  .م نى ال ّي، وتجاوز داللتا والوقوف عى  قصديتا، وتمربر م  ا ا

                                                           
 Abstract : 

 The word Hermeneutics was known in the old philosophies of the theological studies dealing with 

the interpretation of religious texts, in order to search for the true meanings and in greater depth in 

the depths of the sacred text. 

The evolution of the concept of Hermeneutics in modern times goes to search in divinity to the area 

of the human sciences, and It widened its scope and given other indications with Schleiermacher. The 

potent term from the scope of the theology and interpretation of religious texts is the interpretation 

of all texts. Moreover, it is to understand the text as understood by the author. Where abandoned the 

primary (initial) task of the follow-up on the sense to pour the bulk of its attention on the 

development of rules and criteria that would ensure the proper understanding of the texts. The 

grounds set by Schleiermacher in understanding the process opened the door to a more 

comprehensive theories by philosophers, the most including are: Wilhelm Dilthey, Heidegger, 

Gadamer and Paul Ricœur. 

 In this context seeks characteristic uncovered to put forward the idea of understanding the text 

between Gadamer and Paul Ricœur stemmed from the pivotal question: Do the text the meaning of 

single keep himself away behind the genius of creative self-reliance, or is it the interaction between 

self-reliance and subject, which means understanding the text depends on methodological standards 

mentioned by Schleiermacher and therefore succumb to the text to a set of laws, or the opposite, 

opening up the text on itself, where interact with him self-reliance and offers various meanings. 

When Gadamer is based on the concepts of interpretation, understanding and dialog, and the 

concepts associated with a dialectical in Hermeneutics process. And when Paul Ricœur focuses on the 

interpretation of texts in accordance with the curricula and rules that governing the interpretation, 

“like symbolism which is based on decoding language religious symbols.” 

Keywords: Hermeneutics, Schleiermacher, dialog, text, gadamer, paul recoeur, understanding, 

interpretation, symbolism, methodological. 
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وقد ك    ذا الفيلسوف ذلد م  دال  ةنظربتا صي التفس  ( التي تقتض ي و ود  

افت اضاال وا تماماال م ت كة ب ن الرومانسية واللسانياال اي.ديثة، مما ال يما  

همتها الساسية تمقيق كما   لت الهرم يوطيقا م  م .فهما بم ز  ع  اللغة

التجانا ب ن ال ّيِ والقارئ ةال اقد(، نيث ي لم القارئ اي.دث ال فس ي للم نى 

بمصطلح ةالدائرة شاليرماخر الذي دضع لا السل  أوال، و ذا ما يصفا 

الهرم يوطيقية(، فتصوره لها قائٌم عى  أن ال يَّ صي أساسا، وسيط لغوي ي قا فاار 

ِ  مل  القارئ، 
ّ
ملاى اللغِة بكاملها. وي     - فاي  انبا اللغوي  -و"بالتالي فهو ي   السل

، م    ا تصبح ال القة ب ن ايجانب ن (1ةمل  الفار الذاتي لْبِدِعا" –صي  انبا ال فس ي

ا،   ع َّ
ً
، فكلما تقدم ال يُّ صي الزم  أصبح غامًضا بالنسبة ل ا، وغرببا

ٌ
  دلية

ٌ
عالقة

 .قر  مل  سوء الفهِم م ا مل  الفهِم وم  ثم صار  ذا الْ اَتج أ

 :غادامير، اللغة تجربة للعالم ووسيطا فكريا -(1

صي نهاية ع ربنياال  ذا القرن عى  تأس ا نظربة  Gadamerغادامير لقد عما  

القائم عى  فهِم الو وِد فيت داُه الهيدغيري تأوبلية  ديدة يتجاوز م  داللها الطر  

ممما ايجّد، أي مخطط  Diltheyديلتاي بذلد سسا   مل  ندِث فهِم الفهم، نامال

، و و ما يمثا (2ةنركة ال ودة م  النطولو ية باتجاه القضايا اال ستمولو ية

بالساس ممور م روعا التأوبىي ذا الب د الكوني، أو ما يسميا فلسفة تأوبلية 

أربد  ، يقو  صي  ذا الصدد "Philosophie Hermèneutique Universselle وكبية 

 توضيح   ض السائا البسيطة بالا   ع  عالية و هة نظر اصطل.ُت عليها اسم

هيدغر أو الهرم يوطيقا باعتمادي عى  طربقة ت ب   است ملها  "التأوبلية"

Heidegger  ،صي بداية تفا  ه الفلسفي بتوسيع الفق ال رصي الذي ير ع، صي البداية

، كما يردف (3ةمل  عصرنا اي.ديث"ديلتاي ا مل  الال وال الب وتستانتي والذي نقل

، "االنطالق م  تجررتي السافة االغت ابية واالستالبية، ة...( أقصد تجررة  قائال  أودُّ

 .(4ة"الوعي ايجمالي وتجررة الوعي التاربخي

ي تمد م روعا بالساس عى  دلق است اتيجية فلسفية تأوبلية تقوم عى  ما يسمى  

 ذه االست اتيجية تا   ع  ، Le cercle hermèneutiqueبالدائرة التأوبلية 

مر  ية غ ية، يتمتع بها  ذا الد  ، ت ود مل  الفلسفة اليونانية والفلسفة الكانطية 

والهيغيلية والكانطية ايجديدة، وأد  ا الرومانسية، و" يت لق المر   ا بالدوائر 

ف، دوائر تميا عى  ال زاء ، وهي، صي نهاية الطاالجمالية والتاريخية واللغوية
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، صي انتوائها للتجررة Vérité et méthodeالثالثة الكونة لاتابا اي.قيقة وال هج 

الهرم يوطيقية وس يها إلعادة االعتبار لل.ام السبق والت اث وللسلطة ولطمونها 

 . (5ةمل  ال مولية"

ف  التأوبا   و غاداميرصي فلسفة  herméneutiqueمن م نى  لمة  رم يوطيقا  

الذي يميا عى  ظا ارة الفهم والتفس   الص.يمة لل صوص، "فالفهم وتفس   

ال صوص ال يت لق فقط بال لوم، ولا ا يت لق بتجررة اإلنسان التي يحي بها صي 

ال الم، وظا رة التأوبا ل ست بالساس م كا م هج، با هي م كا م رفة 

 . (6ةونقيقة"

فهو ير  أن ، ا مفهوم اي.قيقة م  دال  الف  والتاربخم   ذا ال طلق يبدأ صي تملي 

التي تفصا السو  عى  الوضوع ت د  La distance temporelleالسافة الزم ية 

السمة الساسية صي ال ملية التأوبلية، م    ا، يدعو السو  مل  متباع ايخطواال 

سثر صي ف   ينبغي للمرء أن ُيمضَر مل  وعيا أية أفكار مأوال"  التالية 
ُ
ا سبقة قد ت

 التأوبا.

  ينبغي لا أن يكون عارفا   ادة نديثة تتمثا بمماباة نمط م  ن م  النزعة ثانيا

ية التاربخية ةأي ال مط الذي ير  النسبية واللب  الية متضم تان صي القارراال التاربخ

 بوصفها قيما موضوعية(.

( ومعادة تقييما، لنا préjugé  ينبغي منياء مفهوم االنمياز ةاي.ام السبق ثالثا

 اقت ن م ذ عصر النوار بالتسرع صي التوصا مل  النكام والثقة بالر  ية اإلنسانية

م  دون استمقاق. وني ما يماو  الرء مصال  االنمياز، ف نا يصلح قيمة الت اث 

 .(7ةوالر  ية ب جا "

 :الفن كحدث ملعرفة الحقيقةتجربة الوعي الجمالي:  -

، عى  أساس أن الف  ال يهدف مل  الت ة غاداميرتجررة الوعي ايجمالي ع د تقوم 

ايجمالية فمسب، با  و استخالص فارة اي.قيقة م  مجا  التجررة الف ية أو 

من هنا يمكن طرح . (8ةتلقي "  ذا اإلبداع عى  أسا ما يقولا أو يمثلا م  م ان"

من الداللة على املوضوع السؤال التالي إذا كان دور الوعي هو إضفاء ش يء 

 )الش يء(، هل يمكن تصور عالقة بين الوعي والوعي اآلخر وكيف تكون؟
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 نى أن الهرم يوطيقا ال تتغاض ى ع  التاربخ صي مقاررتها ل االال الإيان ماكلين ير   

ال ص ي، نيث" تج لا  زءا ال يتجزأ م  م روعها مل  اي.د الذي تبدأ فيا  ميع 

 . (9ةقية، تقرببا، بتقديم تاربخ الهرم يوطيقا ذاتا"الدراساال الهرم يوطي

صي  -غاداميروللبمث ع  نوع آدر م  ال رفة مثا ما  و صي ال لم النهجي، يستلهم 

م  التجررة الف ية، فهي أوال عبارة ع  لقاء لل.قيقة.  ذه  -كتابا اي.قيقة وال هج

لن مدراك "كي ونة ال ما  اي.قيقة التي أراد لها أن تكون انطالقا م  ف ا القراءة

ل ما مال صي وعي أو تجررة الذاال أث اء اصطدامها با -صي نظر الظا راتية  -الفني ال يتم 

فهي تتخطى  (10ةسواء بالقراءة والتأوبا أو بال ا دة والسماع أو بالتمىي والتأما "

 اإلطار النهجي ال ظم.

ثر مالية، ولا  البد أن ن تب  أن الففي رأيا، ال يما  ادتزا  الثر الفني صي قضية  

الفني لا نقيقة.  ذا ال وع م  التوسع صي مفهوم اي.قيقة يسمح ل ا، مستقبال، 

 ب عطاء اي.ق ل وع ال رفة صي ال لوم اإلنسانية.

  فتجررة اي.قيقة صي الثر الفني، ال ت ود مل  انطباعاتي الشخصية، بقدر ما ت ود مل 

 فتح عي اي عى  ما  و عليا. البدَّ م  تمي ز اي.قيقة، التيالثر الفني نفسا الذي ي

 عنها 
ُ
ث ، ع  اإلدراك ال فعي الذي يقلي م  اي.قيقة عى  ما يما  أن غاداميريتمدَّ

 تكون عليا، لنا ل ا الثر الفني  و الذي ي مني لإلدراك، ومنما ال اا، ف درا ي  و

 الذي يتطور صي نضور الثر. 

ي يتوداه  و تفاعا ب ن الذاال والوضوع ور ن ف ا الفهم وش يء فف ا القراءة الذ 

ال ي الذي يتطور بتجدد ف ا الفهم عى  مرانا مغايرة.منا بهذا ال وع م  الثر 

الفني واالنضباط ي خرط صي ال لوم اإلنسانية، لن نقيقة ال لوم اإلنسانية، 

السيكي صي ف  التأوبا بمسبا، ت ود لل.دث م ا مل  ال هج، و ذا تجاوز للتصور الا

صي ترك ز ما عى  صرامة ال هج صي عملية دراسة  شاليرماخر ودلتايالذي  اء با 

 ال صوص.

 ذا الطر  الاالسيكي، م تب ا أن   اك نقيقة  ام ة  غاداميربهذا ال نى يتجاوز  

البد م  استخالصها ع  طربق فاعلية قراءت ا لل ي. و  ا تمدث ال القة الوثيقة 

  (.Le dialogueلسو  وال ّيِ أو ما يسميا  و نفسا باي.وار ةب ن ا

وعليا ُيصبح ال يُّ دطابا م فتما عى  " نركاة القراءة وال قد والتواصا الفااري  

مل  دراسة ظا رة فهم ال نى أو  به، المر الذي دفع (11ةة...( ب ن القارئ والكاتب "
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تجررة الف  كتجررة تتجى  فيها البمث ع  كي ونة و ود الفهم، وذلد م  دال  

نقيقة الفهم صي اكت اف نقيقة الثر الفني م  دال  القاصد الفردية وايجماعية 

 -والتاربخية التي سا مت صي ت ايلها كجملة م  ال روط. فاي.وار " و مسار تفس   

تفهم، فكا ممادثة نقيقية تتضم  تفاعال مع ما يقولا اآلدر، أي أن ن طيا اي.ق 

ُا بال نى الذي علي ا أن نفهما ال بوصفا صي مب
َّ
ضَع أنفس ا ممل

َ
داء و هاال نظره وأن ن

ية ما يفار فيا، بميث يما  ا أن  ذاتا، با فهم ما يقولا. فما َيهمُّ م رفتا  و أنّقِ

قُا بما نفار فيا نم   ِ
ّ
َق رأيا با شخصيا، با ن ل ِ

ّ
فق م ا عى  الش يِء نفسِا. فال ن ل تَّ

َ
ن

 نتى ت قطع ونثق فيا. وعى
ً
ِا م  ذلد، فما من ن ظر مل  اآلدر باعتباره ذاتا

ْ
  ال ا

وض ية التفس   والتفهم قط ا، كما  و ال أن صي ال ايجة الرضية أو صي استجوا  

 .(12ةمتهم"

  م و تب ير تجررة اي.قيقة صي ال لوم اإلنسانية انطالقا  لغاداميرواالقت ا  الصىي 

 ا يسا م صي ب اء مشكالية التأوبا.مفهوم م اركة الفهم. أي أن

 ال  ش، فهو يمثا التجررة  
َ
ِ ا
َ
ٌم مختل  ع  عال

َ
فالثر الفني فيما ير ،  و عال

 ول ست م
ً
جرد ايجمالية التي تلتقيها الذاال، " فخب ة االلتقاء   ما فني تفتح ل ا عالا

 ع  ال ظر مل
َّ
  ال ما عى  ان داه بلذة نسية مزاء ظا ر الشكا . ورمجرد أن نا 

( م  داللا، ع دئذ س درك
ً
 أنا ةموضوع( ونر  مليا عى  أنا ةعالم(، ع دما نر  ةعالا

، ورالتالي، فالف  يتضم  دادا مطاره (13ةأن الف  ل ا مدرا ا نسيا با ةم رفة("

ايجمالي ال اىي نقيقة، هي ال نى الذي يدعيا، نيث تتجى   ذه اي.قيقة " م  

ِي يستطيع الف ان م  دال  وسيط لا استقالل
َّ
ا الذاتي،  ذا الوسيط  و ال كُا الذ

َ  تجررتا الو ودية مل  م طى ثابت  ذا التثبيت للتجررة الو ودية  داللا أن يمّوِ

للف ان ة...( يج ا تلقي  ذه التجررة مفتونا لأل يا  القادمة، وبج لا عملية 

دية التي ي كلها الف ان  و اي.قيقة الو و  غادامير. لذلد فالف  ع د (14ةمتاررة"

 وي اسها ال ما الفني.

 ما ب ن التلقي وال ما الفني، وب فتح بذ 
ً
لد وعملية التلقي  ذه ت كا فيما   د نوارا

عالم  ديد،  ذا ال الم الذي نراه قرببا م ا، غ   غربب ع  ذوات ا، ن صهر فيا 

يا ممقق ن فهم ا ونددا بذلد مل  ذاتية اآلدر باعتبار ا عالا، ونصبح ناضرب  ف

اك  و أن ا لس ا م  يستجو  ال مَا، ومنما ال مُا  و م  
ّ
لنفس ا. "فما يمدث مذ

ْت با مل 
َ
ْتُا والتي أت

َ
ل
َ
غ
َ
 ا بالسألة التي ش

ُ
ل
َ
غ
ْ
 .(15ةود"الو  يستجور ا وبلقي سسالا، أي ي 
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ال   منا " هيلمهولتزالمر   ا يت لق بف ا الذوق أو الثقافة الف ية، نيث يقو   

 طربقة أفضا لوص  الايفية التي يتم ز بها ال ما صي ال لوم اإلنسانية م ا صي ال لوم

الطبي ية م  وصفا بالفني. والتطابق ميجابيا مع  ذه ال القة ال ظربة،  و ما قد 

فريديرك نسميا الوعي ايجمالي. فهو م طى مع و هة نظر الف  التي أو د ا 

 .(16ة"أو  مرة  Friedrich Schillerشيللر

ق  و شرط لفهم اي.قيقة. فالمر ال يت ل غاداميرمذا  ان فهم الثر الفني صي فلسفة  

بل.ظاال تاربخية عابرة، ومنما " بمقيقة ممايثة ل طق التجار  والمارساال 

. أي بتجررة م خرطة صي اي.ياة اليومية والمارسة الف لية. (17ةوالقاصد والف ا "

 (. بم نى أن بنية الفهم التيfusion d'horizonsر اآلفاق" ةو ذا ما يسميا با "انصها

يدعو لها، ال يما  لها أن تغفا عملية " ما قبا "الفهم، التي تتموقع فيها " 

 Préjugésاالفت اضاال السبقة " ة
ً
(. فال يما  نسبا لفق اي.اضر أن يت كا مطالقا

ض، من ا ب زاء ة دلية م  دون أفق الاض ي، فل ا ثمة أفاق ت فصا ع    ضها الب 

، ي ني أن تفهما كجوا  ع  سسا .  م طق السسا  وايجوا (، فأن تفهم ال يَّ

، تت كا لديا صورة   دسة قبلية يضع   فقبا أي عملية تأوبا يقدمها القارئ لل ّيِ

م  داللها  ذا ال يُّ أو الثر صي سياق تاربخي ولغوي داص وضم  م ظور منهجي 

  رصد موضوعاتا. "ففي الواقع، ل ا فقط وندة ال نى م  ن، يساعد الوعي عى

ا .ايث الذي تفت ضا ال ملية الف لية للفهم، فكا عملية فهم ل ٍي ما، يفت ض أن 

 م  طرف االفت اضاال الت الية والتي ينبغي أن تكون مو هة منها ع  
ٌ
تكون مو هة

م طق "االفت اض  ورالتالي يصبح (18ةالصِا صي عالقِة أ داِف ال ِي باي.قيقِة"

 آدر قبا ال ِي، وأنَّ   اك فهٌم آدر قبا الفهم. 
ً
 عى  أن   اك نصا

ً
 السبق" قائما

بوصفها تجررة تت كا صي الثر الفني،  غاداميروالثقافة ايجمالية التي يتمدث عنها  

 
َ
ال يما  لها أن تخلو " م  وعي السو  لو وده كذاال لها فروضها التي تضم  أصالة

مذ مهما تجرداِل الذااُل م  أنكامها السبقة وفهمها القبىي، ف نها ال تملد  رؤبتها؛

القدرة عى  ازانتها بصفة مطلقة، ومنما تقوم   ملية اإللغاء والت ديا دادا  ذه 

التجررة ايجمالية، فيت كا وعٌي  مالٌي، ال  و ذاتي ممض وال  و موضوعي، بقدر ما 

 م  الثر الفني
ً
مثر لقائ ا با، و ذا  لا عب  ف ا االنفتا  عى    و ش يء ينبُع دالصا

ِم  ذا الثر بما  و و ود نصغي مليا ونستجيب لدعوتا، ف نتقا بذلد، أي 
َ
عال

، نيث Distinction esthétiqueدادا تجررت ا ايجمالية، م  م ياربة التمايز ايجمالي
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مل  مبدأ يكون الفصا الصط ع ب ن الذاال والوضوع، أو ب ن ال كا والوضوع، 

، نيث تزو   ذه القسمة الث ائية esthétique non- distinctionالالتمايز ايجمالي 

الزعومة ب ن الذاال والوضوع م  دال  عملية التوسط التي يمدثها ال كا أو 

الصورة، بما  و الكان الذي تتمو  فيا تجررت ا الو ودية مل  ف   ميا  و ثمرة 

 . (19ة ذا اي.وار"

، صي فصا ال ما ة*(شيللرهوم التثقي  ايجمالي ع ده، والذي استمده م  يتمثا مف 

الفني ع  عالا، " نيث يرتاز ما نسميا  ماليا عما فّ ِ ودب ة عى  عملية تجربد 

م ي ة. وبغّضِ ال ظر ع   ا ش يء يتأصا فيا ال ما ةمثا سياق اي.ياة الصىي الذي 

 اللت ن تم مانا داللة(، يصبح  ذا ال ماينتمي مليا، والوظيفة الدينية أو الدنيوبة 

ةعمال ف يا دالصا(. ور قامة  ذا التجربد، يقوم الوعي ايجمالي بمهمة ميجابية بمد 

ذاتها. فهو يرب ا ما  و ال ما ايخالي للف ، و و يتيح لا أن ي و د. و ذا ما أسميا 

 . (20ة("Distinction esthétiqueةالتمي ز ايجمالي 

ل  اعتبار الوعي ايجمالي اي.قيقي  و نتا  مضفاء الذاتية عى  م غاداميريذ ب  

الفار، أي تأس ا م رفة عى  اليق ن واالعتباراال الذاتية، فالذاال التي تتأما ال ما 

الفني هي عبارة ع  وعي يتلقى مجموعة م  اإلنساساال. "  اذا ت فصا ةايخب ة 

ْ َبتُّ   ا جاالال ال ملية الدر ، 
َ
ون وال يما  قياسها بم يار الضماالستطيقية( وت

Contenu  لل كا 
ٌ
، منها ش يء ال صلة لا بفهم الذاال الدركة formeلنها استجابة

 .(21ةل فسها، وال صلة لا بالزم . منها ي.ظة غ   زمانية وال ت    مل  أي ش يء غ   ذاتها"

ي ثابت، وصي تأكيده عى  دور ال ما الفني، صي تجررة الوعي ايجمالي،  وسيط م رص 

يست هد بظا رة الل ب، فهو بذلد يا   ل ا "دور البدع والتلقي وال ما نفسا صي 

 م  (22ةظا رة الف "
ً
ِ ُب ل ا مجرد ن اط للتسلية ومنما يمما بدادلا نوعا

َّ
، فالل

اُ  ال ارك ن  ايجدية تضفي عليا دي امياية وصي نفا الوقت قوان  ا الذاتية، توّ ِ

فما  و ماثا أمام التفر  ن ل ا ذاتية الالعب ن، ولانها الل بة وتو ههم صي الو ود، "

. ف  دما ال نمما (23ةنفسها بقوانينها التي تتجاوز ذاتية الالعب ن والتفر  ن م ا"

الل بة عى  ممما ايجد ف ن ا نفسد الت ة لآلدرب ، فال مط النطولوجي لل ب ال 

  غاداميريتصرف صي موضوع ما. يقو  يسمح ل  يمارسا أن يتصرف مزاءه كما لو أنا 

" من الالعب ن ل سوا الذواال التي تل ب، با من الل ب يمضُر م  دال  الالعب ن. 
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ور مكان ا أن نر  ذلد م  دال  است ما  الكلمة، ال سيما م   هة است ماالتها 

 .(24ةعى  نمو داص" Buytendijkبايتندجك االست اربة، الش يء الذي أشار مليا 

 ة الوعي التاريخي: إعادة تفعيل التراث.تجرب -

 ا من اال تمام بالوعي التاربخي  و صي ند ذاتا قيمة منسانية، لنها تمثا عامال م ت   

صي م روعا  غاداميرصي صيغا الزمانية الت اقبة،  ذه القيمة التي أعاد تركيبها 

ور ن اي.ا  الفلسفي مسكدا " عى  ررط الصلة ب ن ال لوم اإلنسانية، صي مجملها،

. ذلد أن اي.ا التاربخي يميا مل  الوعي التاربخي صي ندود ال القة مع (25ةالتاربخي"

 الت اث. فاي  تمدث  ذه ال القة؟

بداية ينتقد عملية الوعي التاربخي القائمة عى  فارة التخلي م   ا ما  و ذاتي صي  

ل وازع وال واء "هي نام ا عى  التاربخ، ل مقق ال رفة الوضوعية، ففي نظره أن ا

التي تسسا موقف ا الو ودي الرا   الذي ن طلق م ا لفهم الاض ي واي.اضر 

ف ُا أكث  م  أن تت(26ةم ا"
َ
 كها ، لن الدعوة مل  التخلي م   ذه ال وازع وال واء ال ت

ة. تمارس ف لها صي ايخفاء، بدال م  االعتماد عليها ك واما أصلية صي ال ملية التأوبلي

م  قبا ع دما تكلم ع  موضوعات ا ال لمية و  لها  هايدغرما دعا مليا  و ذا

" م  دال  اي.يازة السبقة، والرؤبة السبقة، والتصور السبق م  الشياء 
ً
ُمْمامة

ي . فالتلقي عليا أن ييهئ نفسا للموضوع ليخب ه ش ئا ما، وتاليا يكون الوع(27ةذاتها"

. ذلد أن ال وع م  اي.ساسية مو ا تأوبليا ووعيا نساسا م ذ ال بداية آلدربة ال ّيِ

ال يكون نياديا صي عالقتا مع الوضوع، وال أن ي ار الرء ذاتا، "با يتضم  الرء 

ء الصدارة ل انيا السبقة وأنكاما السبقة، وتاييفها. والش يء الهم  و أن يعي الر

ايخاصة بمقابا م اني  انميازه ايخاص، ورذلد يستطيع ال ي أن ة...( يسكد نقيقتا

 .(28ةالرء السبقة"

فالتاربخ فيما ي تقد،  و ل ا و ودا مستقال ع  وعي ا الرا  ، وع  أفق تجررت ا  

اي.اضرة؛ فماضرنا ممكوم بالتقاليد ال قولة ملي ا عب  التاربخ، وعليا " ال يستطيع 

أن يتمو  مل   اإلنسان تجاوز أفقا الرا   صي فهم الظا رة التاربخية، ال يستطيع

الاض ي ليكون م ار ا فيا وبفهما فهما موضوعيا، فالتقاليد التي انتقلت ملي ا عب  

. ففهم التاربخ ال يتم مال م  دال  وعي يق  (29ةالزم  هي ا .يط الذي ن  ش فيا "

، ال يما  رؤبة الاض ي عى  أنا ش يء م  التاربخ " قد انقض ى، 
ً
صي اي.اضر. مذا

 ع 
ً
نلٌم يختل   –صي نطاقا الزعوم  –اي.اضر اآلتي. منَّ رؤبة الاض ي  وانفصا تماما
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ع  طبي ة الفهم ذاتها. مّن الو ا الزماني الدادىي لرؤبة ال الم أو الفهم يتمُّ صي ندود 

 . (30ة ام ة للماض ي، واي.اضر، والستقبا"

د الاض ي  وعليا، صي اي.قيقة، 
ُّ
د، تمل

ُّ
 مثا ما   اك دوف م  فارة التمل

ُّ
د ل ا أو تمل

الذاال لا، وكذلد فارة امتالك اي.اضر ل ا أو فرض نفسا علي ا باسم الاي ونة، 

فبالتالي يجب رؤبة الاض ي م  دال  اي.اضر ورأمر م ا، مذ ال يما  "التخىي ع ا م  

أ ا أن نخوض صي الاض ي. وم نى ال ما القديم أو الاض ي ال يما  أن ير  صي مضّيا. 

فم نى ال ما الاض ي ُيمّدد م  دال  مساءالال اي.اضر لا. ومذ المر عى  ال اا 

 و دنا السئلة التي نسألها م وطة بطربقة تصورنا 
ً
 يقظا

ً
ة الفهم فمصا فمص ا بنيَّ

ة التي  للمستقبا. وب بارة مختصرة نر  نزعة التاربخ الاض ي م ارة للتاربخية اي.قَّ

 .(31ةتددا صي نسيج اي.اضر"

، التي تر  هيدغرت ود مل   رم يوطيقا  غاداميراربخي التي يتب ا ا من فارة الوعي الت 

 با صي دادا ال الم، ولن ا  ائ اال تاربخية، " ف القت ا 
َ
ذف

ُ
أن اإلنسان  و  ائ  ق

 كما  -وفهم ا لا  -بالتاربخ 
ً
تقوم عى  ايجد  واي.وار، ال عى  اإلنصاال السلبي، تماما

تقوم عى  ما يطرنا علي ا م  أسئلة هي التي أن تلقي ا لل ما الفني عملية  دلية 

شكلت و وده. من التاربخ مثلا مثا ال كا صي ال ما الفني وسيط يما  ال اركة صي 

. فال يما  فهم ني تراثي بوعي مجرد ودا  م  النكام السبقة، فمثال " (32ةفهما "

ا ، أو صي أي ما يقولا لي شخي آدر، سواء أ ان صي ممادثة، أم صي رسالة، أو صي كت

ش يء آدر، ُيفت ض با عموما أن يكون ذلد رأيا ول ا رأيي أنا، و ذا الرأي  و ما عىيَّ 

. والنكام السبقة ل ا الهدف منها " (33ةمالنظتا م  دون أن أشارك فيا ضرورة"

صيانة أنفس ا بمقابا الت اث الذي ي ب  ع  نفسا م  دال  ال صوص، با هي 

ما  أن يم   ا م  فهم الت اث بمقتض ى مسألة استب اد أي ش يء ي

،وم  ثم معطاء الذاال فرصة معادة ب اء الاض ي تاييفا مع أفق (34ةموضوعا"

ال يت دد صي معطاء ال مية الاب    فهواي.اضر، وال ما عى    ث نياة  ديدة فيا، 

لألنكام السبقة وم روعيتها صي عملية الفهم، ذلد أنا م  ال س   علي ا مقاررة 

ص الت اث بمقاي ا الاض ي الذي طالا دعت مليا النزعة الوضوعية، التي تظ  نصو 

أن فهم الاض ي يكون بالتخلي م  افت اضات ا وآرائ ا الذاتية السبقة، و ذا " ضر  

اطرِة بأنكام ا السبقة ووض ها عى  ا .د"
َ
. (35ةم  االنغالق وعدم االست داد للُمخ

 تاربخيا، مذ ال و ود لفهم، بم ز  ع  الف
ً
روض السبقة، ففهم الت اث يتطلب أفقا
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و ذا دون أن نتجا ا أنفس ا صي ذلد. "  ذا الفق الذي ي قل ا مل  دادا نالة تأوبلية،

ضروري، بالطبع، بقدر ما يت  ن علي ا تخيا اي.الة الدر . و ذا  و فقط ال نى 

، ني ذاك التام لا"نقا أنفس ا". ف ذا ما وض  ا أنفس ا صي مما شخي آد
ً
ر مثال

أي نعي آدربتا، تلد اآلدربة التي هي فردية الشخي لآلدر غ    -نستطيع فهما 

 .(36ةم  دال  وضع أنفس ا صي موض ا" -القابلة لالنمال  

 اللغة كوسيط: اللغة تحقيق للفهم. -

مما ة، هي اللغة التي تمثا  غاداميروم   ذا  لا، وما يج ا مسألة الفهم ع د  

تواصىي صي ال ملية التأوبلية، "فاللغة التي تجري بها ا .ادثة تمما الوسيط ال

 م ذ 
ً
نقيقتها ايخاصة ضمنها؛ أي أنها تتيح لش يء ما أن ةيتجى ( وبكون مو ودا

فال فهم م  دون تفا م، وال تفا م م  دون نوار، وال نوار م  دون لغة. (37ةاآلن"

ة صي معطاء التأوبا ممكانية فهم  ا فانفتانا   ا عى  الظا رة التواصلية ي د مسا م

انطالقا م   Jürgen Habermasهابرماس أشكا  الت ب   اللغوي، و و ما طوره 

 دلية م طق السسا  وايجوا  مل  مجا  التفاعا التواصىي، واي.ديث ع  الفهم 

 مذن، ،لغادامير تأتى كي   و نفسا، يفرض الذي والسسا  كتجررة تواصلية.

 " الصدد   ذا صي يقو   فهو واللغة؟ الفهم ب ن ايجو ربة الصلة ةأطرون مل  الوصو  

 نقيقية ممادثة لكا تنتمي هي الطربقة، وبهذه ما. فهم لبلوغ عملية هي ا .ادثة من

  وبقبا اآلدر، عى  طرف  ا فيها ي فتح
ً
 ص.يمة، نظر  و هة نظره بو هة نقا

ا ردية  ذا اآلدر ايخاصة، با منفسا مل  اآلدر مل  الد  الذي ال يفهم فيا ف وبمّوِ  

يقولا. وما يجب أن ُيدَرك  و  و ر ص.ة رأيا، ورذلد نكون منسجم ن بصدد 

الوضوع. و اذا نم  ال نقرن رأي اآلدر با نفسا با بآرائ ا ايخاصة وو هاال نظرنا. 

 
ً
مة كما صي ممادثة لل ال ، أو استجوا  متهم بجرب -ومذ ي ني الرء باآلدر بوصفا فردا

 يماو  فيا طرفان بلوغ فهم"ف 
ً
 . (38ةن الوق  ل ا موقفا

 مدي ون  نم  " اآلتي  ال مو عى  والفار اللغة ع  م اق تا غادامير يستها 

 بالنسبة للممادثة اللفظية للطبي ة ال هجية ال مية لا فها اللانية للرومانسية

.أس واند ش يء  ما والتأوبا الفهم أن علمت ا فهي بأسره. للفهم
ً
 عاد ما نيث ة...( اسا

 الفكار تستخر  الفوري الفهم غيا  صي منا القائلة بال ظرة التمسد ب مكان ا

 لتلبية فيا تكون  الذي اللغوي  الستودع م  مليها، ماسة اي.ا ة تكون  التي التأوبلية،

 صي يمدث والفهم الفهم. فيا يمدث الذي الاىيّ  الوسط هي بالنر   اللغة من الطلب.
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 لغة ب ن فاالدتالف ،الت ب   صي داصة ل كلة و ود ال أن ال بارة  ذه ت ني ال با.التأو 

 م كلة مجرد ل ا الصا، ع  الت  م تفصا التي الهّوة أو السّو ، ولغة ما ني

 عينها. الفهم م االال هي اللفظي الت ب   م االال أن  و الواقع ال اا، عى  ثانوبة.

 يأتي أن للموضوع تتيح ما لغة وسط صي يمدث  لا والتأوبا تأوبا  لا فالفهم

 .(39ةايخاصة" السّو  لغة نفسا الوقت صي أنها مع بكلماال،

 اللغة ع  غادامير قدما الذي الب  ان من   " ونز دوغالس يقو   كما  ذا م  يفهم 

 :م طقيت ن مقدمت ن م  ي طلق

 .تأوبا  لا الفهم -1

 .لسانّي   لا التأوبا -2

 .(40ةلساني"  لا الفهم أن ذلد ويستتبع

بهذا يكون قد ب ن أن الفهم  و أقر  مل  اي.وار، والتأوبا  و مضافة مبداعية للغة  

 نمو عى  م نى مضافة عى  ي تما اي.وار أنداث صي متضّم أدر ، وعليا فكا فهم 

 مبداعي.

 ع  اي.ديث و و غادامير ع د التأوبا عملية صي أساسية فارة عى  يميل ا المر  ذا 

  اللغة. طبي ة

 ب ن اي.ميمية ال القة  انت القدم م ذ أنا ير   اللغة، مفهوم لتطور  تتب ا ففي 

، واض.ة والش يء الكلمة
ً
  ي دُّ  اي.قيقي االسم  ان نيث  دا

ً
 االسم، ناما م   زءا

( onomaغربقية  ان الت ب   ة لمة اإل  اللغة وصي
ً
( ي ني صي الوقت نفسا ةاسما

همت الكلمة  اسم ورايخصوص ةاسم علم(، 
ُ
" أي االسم الذي يدع  با ش يء ما. لقد ف

صي القام الو . ولا  االسم  و ما يدع  با شخي، وما با يجيب. فهو ي ود 

  .(41ةي.املا"

 Platonأفالطون ع  السماء والو ود، أن  Cratylusكراتيليوس  اء صي مماورة  

الف ا والتسمية أيضا نوع م  يرا ا  زءا م  الاالم ةاللغة( وأن الاالم نوع م  

الف ا، والف ا نوع م  الو ود يصدر ع  الو وداال أو الشياء، فاا"مذا  انت نقيقة 

الشياء ل ست كما تبدو لكّاِ فرد م ا، وأنها ل ست نسبية تختل  م  فرد آلدر، ف نا 

ينبغي أن يكون لألشياء الو ودة ما ّياال ثابتة مستقلة ع  ذوات ا وغ   متأثرة 

اال الثابتة هي التي تمافظ عى  ال القاال والصور الطبي ية  بأ وائ ا، و ذه الا يَّ

 .(42ةلألشياء"
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 دُّ نظرتا مل  اللغة بما هي توسط ب ن اإلنسان والو ود، دعوة مل  معادة التفا  
ُ
  صي ت

ء، عالقة اللغة بالكلماال والشياء، ف ذا  ان " ال ظر مل  الكلمة ك المة تد ُّ عى  ش ي

 تي ال نا صي علوم الرو  سلٌب لطبي تها اإلبداعية صي أْن تكون ذاتها، وقتا لوظائفها الف

، ونبا لقدرتها عى  مبداع الشياء م  عدم، أو معادة دلقها م   ديد 
ً
تنتهي عددا

 .(43ةدلقا آدر"

، فهو أكث  م  تطابق الكلماال logos ال القاال التي يتمدث عنها   ا، هي اللوغوس 

،  و اي.اما لل.قيقة وايخطأ، فالو ود ال ب  ع ا باللغة  و ش يء ثانوي والشياء

بالنسبة ل ظام ال القاال ضم  اللوغوس الذي يفصا الش يء وبسولا، كما ذ بت 

مليا الدرسة اإليلية بخصوص الو ود الذي  و   يد ع  اي.واس وأن نقيقة 

ية التي تمخضت عنها  ذه هي ايخالصة اي.قيق .(44ةالو ود ال تو د مال صي ال قا

مماورة كراتيليوس. و ذا ما يذ ب مليا صي اعتبار اللوغوس  و ايجانب الصوري م  

صي ت وع ارتباطاتا، بالنسبة للكلمة وال دد، نيث يصبمان " مجرد  noeticاإلدراك 

" 
ً
 وم  ثّم م روف سلفا

ً
. فالكلمة هي وسيلة ت قا مل  (45ةعالمة عى  و ود ممدد  يدا

الذي يربده ع دما يست ملها، فلها و ود صي التطبيق، لذلد فذاتها تام  الشخي ما 

 صي مشارتها مل  الش يء.

الكلمة عى  أنها عالمة صي طبي ة اللغة، " لنها ل ست ش ئا يصّر غادامير لهذا يرفض  

عى  مضمونا ايخاص. ة...( فكا الضمون الرئي ايخاص بال المة ُيختزُ  مل  ما  و 

 عى  ش يء ذي ضروري بدر ة 
ُ
دنيا ل ساعد صي وظيفتها اإلشهاربة. و لما دلت ال المة

م نى أنادّي  انت ال المة عالمة ممضة؛ ة...( فاإلشاراال، وال الماال ]التجاربة 

وغ   ا[، واي.روف الرمزبة، وما أشبا،  لها مثالية بقدر ما ي ظر مليها ك الماال، ة...( 

اتِسُب و  ا يكون و ود ال الماال متقّوما صي ش 
َ
يء آدر فقط، ة...( وصي  ذه اي.الة، ت

. فهي ال 
ً
 فقط فيما يت لق بالذاال التي تتخذ منها عالمة

ٌ
ال المة ال نى بوصفها عالمة

تتخذ داللتها الطلقة ضم  ذاتها؛ أي أن الذاال ال تستنسخ فيها. ة...( فاالدتالف ب ن 

نسان وبمقق و وده م  فاما ي  ش اإل، (46ةما هي عليا وما ت  يا ادتالف مطلق "

دال  فهم الف  والتاربخ بدأ م  را  ا ال  ش صي مطار اللغة، "فاللغة ال ت    مل  

الشياء، با الشياء تفصح ع  نفسها م  دال  اللغة. وفهم ا ل ي أدبي ال ي ني فهم 

تجررة السل ، با ي ني فهم تجررة الو ود التي تفصح ع  نفسها م  دال  ال ي، 
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 -ي ف ن[ عملية الفهم متغ  ة طبقا لتغ   اآلفاق والتجار . ولا  ثباال ال ي ]ورالتال

  .(47ة و ال اما الساس ي يج ا عملية الفهم مما ة" -ك كا

 :ريكور، اللغة خطابا -( 2

، قائمة عى  مبدأ ايجدلية اي.واري، وال تهتم بال هج غاداميرمذا  انت  رم يوطيقا  

د الف ا عى   ذا البدأ، ي تمد عى  ال هج وسيلة، ف ن   اك  دال م اصرا  اء كر 

 يصوغ قواعد وقوان ن ت صم ا م  سوء الفهم، 
ً
 وف ا

ً
و ذا باعتبار الهرم يوطيقا علما

صي ميطاليا،  Bettiببيتي م  قبا، يت لق المر   ا  شاليرماخر وديلتايكما ف ا 

وا مل  مقامة نظربة صي أمربكا،  سالء س  Hirshوهيرش صي فرنسا،  Recoeurوريكور 

موضوعية صي التفس  ،لن"الهرم يوطيقا ع د  سالء الفارب  لم ت د قائمة عى  

 .(48ةأساس فلسفي، ولانها صارال علم تفس   ال صوص، أو نظربة التفس  "

فاما ي  ش اإلنسان وبمقق و وده م  دال  فهم الف  والتاربخ بدأ م  را  ا  

 ال ت    مل  الشياء، با الشياء تفصح ع  نفسها م ال  ش صي مطار اللغة، "فاللغة 

دال  اللغة. وفهم ا ل ي أدبي ال ي ني فهم تجررة السل ، با ي ني فهم تجررة 

الو ود التي تفصح ع  نفسها م  دال  ال ي، ]ورالتالي ف ن[ عملية الفهم متغ  ة 

الساس ي يج ا  و ال اما  -ك كا -طبقا لتغ   اآلفاق والتجار . ولا  ثباال ال ي 

  .(49ةعملية الفهم مما ة"

فمهمة الهرم يوطيقا صي نظره هي " نظربة عملياال الفهم صي عالقتها مع تفس    

، أو منتا  ايخطا  ك ي،  ذا الد   الذي  و مجموعة م  (50ةال صوص"

الطبقاال، ت ما الهرم يوطيقا عى  ادت اقا، وعملية االدت اق  ذه، تقوم عى  تفس   

والت اما م ها عى  اعتبار أنها نافذة نطا م  داللها عى  ال نى،  ذه الطربقة الرموز 

صي تفس  ه لألسطورة  Bultmanبولتمان صي فد شفرة الرموز  ان قد اعتمد ا 

 صي الرمز ع د ة*(الدينية صي ال هد القديم
ُ
أن ُي ب  ع ا باللغة وتفس  ه  ريكور ، وُي ت ط

الداللة يد  فيها ال نى اي.رصي الباشر عى  ال نى دادا ال ي اللغوي، فهو بنية م  

؟ التفس   ع ده ي صب عى  ال صوص اللغوبة كيف ذلكالثانوي غ   الباشر.

بالا   ع  مستوباال ال نى الباطني لل ي، نيث أنا يرفض الفهم البنيوي للغة 

ياء والسيم Sémantiqueعى  أساس أنها نظام مغلق، فهو " يم ز ب ن علم الداللة 

Sémiotique دي سوسير ، وي يد ال ظر صي ث ائيةSaussure De  ع  اللسانLangue 

. فالاالم يمتاز بالت افر، و و فردي وت اقبي وعارض، ب  ما (51ة"Paroleوالاالم 
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اللسان يمتاز باالنسجام والت ا ا، و و ا تماعي وت اسقي، م   ذا ال طلق ي رع 

 .صي تأس ا نظربتا صي ال نى

 ذ بول ريكور م نظربة تقو  
ً
ا التأوبلية كما أسلف ا عى  ادت اق ايخطا   ونا " منتا ا

م نى واند نسبي بكلماال مت ددة ال اني، والت رف عى  نية أنادية ال نى صي 

 .(52ةاستقبا  اإلرسالياال،  و عما التأوبا الو  والكث  ا  ساطة"

 النص واالستعارة كخطاب. -أ(

ن أن نقول إن النص واالستعارة كليهما يقومان على نوع بأي معنى يمكننا اآل  

 الكيان الذي دعوناه الخطاب؟

أن  ا أنواع ال صوص هي دطاباال، بما أنها تن أ م  وندة ايخطا  التي  ريكور ير   

، واإلس اد  و Prédicationهي ايجملة، وأ م صفة للخطا  ع ده هي اإلس اد 

للغة قد تستغني ع  الفاعا أو البتدأ أو أن ا بنفنستاالست ارة، وقد " نقا ع  

 ع  الس د "
ً
، (35ةالف و  أو غ   ذلد م  القوالال اللغوبة ولانها ل  تستغني أبدا

ذلد أنا ال اما الساس ي صي ايجملة، وأنواع الس د هي  ا أسماء العالم والضمائر 

فهو ي    مل   واإلشاراال، وهي ت ت ك صي نيازتها عى   وبة واندة، والس د مليا،

 فايخطا  م  نيث  و 
ً
أنواع الصفاال وال القاال والف ا ، و و واند وثابت. مذا

نيث  و وظيفة مس اد متدادلة ومتفاعلة واقعي يتجى  صي ايجملة، أي م  " ندث

بوظيفة  وبة، ش يء مجّرد، ي تمد عى   ا عيني ملموس  و الوندة ايجدلية ب ن 

 . (54ةالواق ة وال نى صي ايجملة "

وللم نى مظهران دادا ايخطا ، ال نى الذي يربد نقلا صانب ايخطا  ةال ي(،  

م  مستو  الاالم مل  مستو  ريكور وال نى الذي يمملا ايخطا ، وم    ا ينتقا 

ال ي الذي  و صي الساس تثبيتا لل.دث اللغوي ةالاالم(، ونتى ومن  ان  ذا ال ي 

وي مل  التكلم، فهو يمما صي الوقت نفسا ي    مل   اتبا كما ي    اي.دث اللغ

استقاللية م  نيث ال نى. "  ذا االستقال  يمما صي طياتا أ مية عظيمة بالنسبة 

، (55ةللهرم يوطيقا، نيث يبدأ التفس   م  فض مغلق  ذا ال الم م  ال نى الستقا"

، ورالتالي  رة والباط ةوال فاذ مل  عالم ال ي وفد مستوباال ال نى بدادلا، الظا

عى  الب د الذاتي م  نيث الوظيفة االس ادية ةاالست اربة(، وعى  الب د اي.فاظ "

الوضوعي صي وظيفة الهوبة، وصي رأيا أن ذلد ال يتمقق مال م  دال  فلسفة صي 

 . (56ةايخطا  تمرّر التأوبلية م  أ وائها ال فسانية والو ودية"
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ال ي وت دد مستوباتا، ومع التسليم   القتا فمع الت ك ز عى  استقاللية ال نى صي  

قد انطلق م  رد ف ا للبنيوبة، " ناو  فيا أن يسسا نظربة  ريكور بمسلفا، يكون 

 م  البنية "
ً
 .(57ةلتفس   ال ي تركز ا تمامها عى  ال نى بدال

وع  الب د الفهومي للم نى ال يقصد ذلد ال نى اي.رصي العجمي الصىي للكلمة،  

" مجموع اي.قا الداللي، مجموعة االستخداماال السياقية الما ة التي تسل  ومنما 

. وبهذا يتفق فيما يقو  مع أص.ا  ال ظربة اي.ديثة صي (58ةت دد دالالال  لمة ما"

وغ   م، " صي أن  ة*(ريتشاردز وماكس بالك ومنرو برديسلياالست ارة لد   ا م  

 م نى است اري صي سياقاال م
ُ
 ما تتخذ

ً
مددة تتم فيها م ارضتها بكلماال أدر   لمة

مأدوذة نرفيا. من التمو  صي ال نى ين أ بصورة أساسية م  صدام ب ن م ان 

ستب ُد االستخدام اي.رصي للكلمة موضع الت او ، وتوفر مفاتيح إليجاد م نى 
َ
نرفية ت

 ديد قادر عى  التوافق مع سياق ايجملة،  اعال ايجملة ذاال م نى صي ذلد 

 .(59ةالوقع"

 من االستعارة إلى النص: التفسير. -ب(

ما الذي علينا أن نتصوره عن التفسير بالنسبة لوصفنا لالستعارة كمعنى جديد  

هي أكث  م  أن نستبد   لمة بكلمة، أو  ريكور ؟ االست ارة ع د يظهر في سياق جديد

تما  لمة مما  لمة أدر ، من ا .صلة م  ذلد تساوي صفر، فال م نى  ديد 

 " است اراال التفاعا ل ست قابلة للتمديد... بالكي بثق وال ش يء  ديد نت لما. يقو  

فهذا االستخدام لوضوع ثانوي النتضان استبصار دادا موضوع أساس ي  و عملية 

ذ  ية متم زة. وم  ثم ف ن است اراال التفاعا ال يما  أن تت  م مل  لغة مباشرة دون 

 .(60ةدسارة صي ممتوا ا ال رصي"

تمثا فائض م نى، وال نى وظيفتا انفتا  ال ي عى   ريكور لن االست ارة ع د  

، لغة تتجا مل  
ً
عوالم  ديدة، وطرق  ديدة للو ود صي ال الم. لالست ارة، مذا

الستقبا، لتب ر بطربقة و ود صي ال الم لم ُيتْح تجرببها   د.بهذا ال نى، ي يد 

 وتأوب"االعتبار لرمزبة اللغة، عى  اريكور 
ً
ما تت ّدد فهما  عتبار أنَّ اي.قيقة منَّ

ً
ب  عال

ي للرو  
ّ
تلد الطاقة الرمزبة التي يْمتام مليها ال ي، ة...( فالرمزي  و توسط الاى

 . (61ةبين ا ور ن ال ّي"
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عى  استقاللية ال نى دادا ال ي وت دد مستوباتا، وسلم   القة  ريكور لقد ركز  

أثر صي نظربتا صي التفس  ، نيث اعتب  أن التفس    و  ذا الد   مع مبدعا،  ذا ما 

  ال فاذ مل  مستوباال ال نى صي مكام  ال ي ع  طربق وسائا التمليا اللغوي.

 من النص إلى االستعارة: التأويل. -ج(

 بارٌز صي نياة ال ي، وأن ال َي  و دطاٌ  تم 
ٌ
 كما ُي ظر مل  الاتابة عى  أنها ندث

ة، وم  ثم يتو ب علي ا معادة ال ظر صي وض ية الرموز دادا تثبيتا بواسطة الاتاب

ال ي، " وذلد ب درا ها م  ضيق فلسفة الت الي مل  س ة ايخطا  الفلسفي، ة...( 

   ا 
ً
وتأس ا  رم يوطيقا الرموز، انطالقا م  قلب اللغة، وم  ال نى اي.اضر دوما

ما ، "يكور ر ، لن ال ي أضح  عالا مت دد م  الدالالال، فمسب (62ة"
ّ
يكون الرمز  ل

سانية بم  ا ا الث ائي أو م انيها الت ددة مع ن اط التأوبا"
ّ
، (36ةتالءمت ال بارة الل

ِ ب دور واضح فقط ع دما يتخذ ايخطا  "
َ
لن سماال ممددة م  ايخطا  تبدأ صي ل

يقصد بالسماال اإلناالال واإلناالال الذاتية، واإلنالة هي  .(64ةشكا عما أدبي"

  الذي  و صي الوقت نفسا يمثا ما ية ايخطا ، و ات ن السمت ن يما  الدلو 

الت رف عليهما م  دال  الونداال الصغر  للخطا  وهي ايجما، وبما  ميجاد  ذه 

اإلناالال دادا ال ي الاتو ، عى  اعتبار أن   اك ادتالف ب ن اللغاال الاتورة 

غة ال طوقة  و الوق  ال ت ك وال طوقة، " من ما ي    مليا اي.وار نهاية صي الل

أما  للمتماورب ، أعني  وانب الواقع التي يما  أن يتم مظهار ا أو اإلشارة مليها؛ ة...(

صي اللغة الاتورة،ف ن اإلنالة ال ت ود مشاربة، فالقصائد، والقاالال والعما  

القصصية تتمدث ع  أشياء وأنداث وأوضاع عامة وشخصياال يتم استدعاؤ ا، 

، لن ال صوص تكون دائما نو  ش يء ما  و عالم ال ما، (65ةأنها ال تكون ناضرة" مال

وعى   ذا ال مو " ف ن ال ي يمرر م  اه م  وصاية القصد الذ ني، وكذلد أيضا 

يمرر منالتا م  ندود اإلنالة اإلشاربة. ورالنسبة ملي ا، ف ن ال الم  و مجموع 

 مر  ية. وت.و"ت تب(66ةاإلناالال التي يطلقها ال ي"
ً
 االست ارة الكلمة وندة

ُ
   بالغة

ً
ب ا

م
ُ
قة صي  لمة واندة، وت تمّقِ

ُ
 االست ارة م  ب ن ُممّسِ اال ايخطا  ال

ُ
صّ  

ُ
دُ لهذا ت  دَّ

، فهي تام  صي نقا م نى الكلماال 
ً
باعتبار ا مجاز مت ابهة؛ وراعتبار ا ُمَمّسِ ا

 . (67ةوتوسي ها؛ وي ود تفس   ا مل  نظربة اإلبدا "

 داللة  عى  ذلد، ،ك ا د رئ ا ريكور وقد ادتار  
ْ
 Stephanستيفن أوملان

Ullmann  وب ض البماث ال ابهة لها عى  غرار أبماث 
ْ
 Gustaf Sternغ. ْسِتيْرن
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ة  K. Nyropوِنيروْب 
َ
ا ب ن تغ ُّ اال الدالل

ُ
ْمث
َ
لدراسة مكانة االست ارة ودور ا، " فهي ت

ُا كفاءة الل ِ
ّ
غ
َ
 
ُ
ة اإلناطة بظوا ر تغ ُّ  ال نى "ة...(، ة...(، وهي ت اُروِنيَّ

ْ
سانياال السان

 َم نى. فم  ب ن الونداال الربع الساسية التي ينبغي 
ً
خَتاُر الكلمة باعتبار ا ناملة

ُ
ت

نجد الكلمة التي  -الُفونيم والوْرفيم والكلمة وال بارة ةايجملة( –للسانياال م رفتها 

 ِ
ّ
عجمي لل

ُ
ستوَ  ال

ُ
د ال مّدِ

ُ
اللة بمصِر ال نى ع  ت ستَو ، تتمّ َز الدَّ

ُ
سانياال؛ وصي  ذا ال

ز ال نى ع  ال كا " رف كما يتم َّ يه . يقو  (68ةالصَّ  " يرتبط بكّاِ َمفهوم Meilletمِيّ

اال والتي تب ث نفا كلمةَمجموع صوتي، ُيسمىَّ 
َّ
د  ذا الفهوم صي فار الذ ، ُيجّسِ

 
ُ
 ع د ا 

ً
 شبيها

ً
 .(69ةخاطب "الفهوم أو َمفهوما

المر   ا يت لق   القة الكلمة بايجملة، نيث ال يما  ا دراسة تمديد الكلماال 

الفردة وال زولة كما تتطلب الداللة، ذلد أن أي تدب   صي تمديد وتأم ن وندة 

اللية والَوظيفة واة الدَّ  الكلمة يطر  ال ديد م  ال ا ا، " وكذلد ف ن تمي ز ال َّ

الكلمة صي  ذا ايُجزء م  ايخطا  أو صي آدر، ال يقوم بدون  ال موبة التي تضع

 ني ما ي ضمُّ دور الكلمة كجزء م  ايخطا  مل  نواتا 
ً
ص وراال كب  ة، وذلد مثال

لمة العجمية "
َ
 . (70ةالداللية دادا ُندود الك

 ، أن موق  ريكور أما ع  وض ية الداللة، ير   
ْ
دي ،  و نفسا موق  ستيفن أوملان

ا  ، فسوسير  -والدلو (، كذلد ةال بارة  -هو يركز عى  الظا رة الزدو ة ةالدَّ

 ا .تو ( ع د ة
ْ
مسِليف

ْ
وكز ال نى( ع د ة -(، وةاالسم Hjelmslevهل وْمب 

 
غ

Gombocz  ما نجد عالقة االسم ستيفن، (، كما يضي 
ً
ال نى، أي عالقة  -أنه ادرا

 ظيم لل لِم والتا ولو ية واإلدارة، لفظ بلفظ آدر، "باستث اء ال ا م البالغة التَّ 

 الت اُدف، والسم 
ُ
ة أسماء،  ذه هي نالة ة...(، فلم نًى وانٍد ُيما  أن تكون   اك َعدَّ

 م  ال اني، من  ذه نالة ال ت ك اللفظي"
ً
، وعى  " (71ةوانٍد قد نجد لا عديدا

وس  ي  ة بم  ا ا السُّ انارونيَّ اللة الوصفية ةالسَّ (، يسطر أساس  ذه الدَّ

 تب  االست ارة نوعا منها، وروْضع االست ارة م  ستيفن
ُ
دراستا لتغ ُّ اال ال نى التي ت

اللة  ها ت ود مل  الدَّ اللة الوصفية ولانَّ ب ن تغ ُّ اال ال نى، ف ن  ذه ال ت ود مل  الدَّ

اللي ُي دُّ ظا رة ص.ية صي الفلسفة التأوبلية، مذ ال (72ةالتاربخية" يما  .فالت دد الدَّ

د داللي، فذلد ادت اق لبدأ االقتصاد اللغوي وتوسيع   بدون ت دُّ
ً
أن نتصور لغة

واصا، " من ا صي نا ة مل  نسق  للمعجم مل  ما ال نهاية، وت طا م   هة قاعدة التَّ

ع التجررة  ياق، ل ا التَّ ب   ع  ت وُّ ُمعجمّي اقتصادّي، وَمرن ونّساس صي الّسِ
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اللي الذي  و (73ةاإلنسانية وتوصيلها" . فتغ ُّ اال ال نى تجد تفس   ا صي الت دد الدَّ

 .ة*(داصية تراكمية مرتبطة بم نى الكلماال 

د للفه ريكور مذن،  اذا نجد أن   م ي يد لرمزبة اللغة اعتبار ا، وأن اي.قيقة هي ت دُّ

ا بموالتأوبا عب  تلد الرموز التي يمتام مليها ال ي. وعليا ف ن عما " الهرم يوطيقا، 

 و فلسفة تأوبا نّي الو ود بامتياز،  و تفّمي تمّوالال الذاال االنسانية صي 

 يقيم دادا الص  ورة التاربخية تجررتا الو ودية، 
ً
 تاربخيا

ً
ن ل التاربخ، بوصفها  ائ ا

 نجده أو ن ث  عليا دادا الشياء، با  و كي ونة تميا ا 
ً
الفهم/التأوبا ل ا ش ئا

 وقبا  ا ش يء، فهم وتأو الذاال وتكونها، لذا ُيقا
ً
با   بأن فهم ال ّي وتأوبلا  و، أوال

. وتاليا يصبح تأوبا ال صوص مرتبط بذلد الزدم الذي يمملا م  (74ةللذاال"

 الرموز، فتت كا لدي ا رؤبة  ديدة ع  الذاال وال الم. 

بالبمث ع  القوان ن التي  شاليرماخروصي الد   نقو   أن الهرم يوطيقا بدأال م ذ  

اعد عى  عدم الوقوع صي سوء الفهم، فانتهت مل  وضع نظربة صي التفس  ، لانها ب ن تس

فت ة البداية والتطور، فتمت البا  عى  مصراعيا لكا آفاق  ديدة عب  مسا ماال 

ايجدلية ت د  غاداميرفاربة اعتنت بالتلقي ودوره صي ال ملية التأوبلية، ف ظربة 

فسر بال ي سواء م  دال  ال صوص الدبية أوصي نقطة البداية لل ظر مل  عالقة ال

فت دد مستوباال ال نى دادا  لريكور عملية ال ظر مل  الت اث. كذلد المر، بالنسبة 

 ث ايا ال ي تفتح عى  ت دد التأوبا، وترنا م نى ال ي م  متلقي مل  آدر.

 :الهوامش

 لغر ،اكاز الثقاصي ال ررااي، الدار البيضاء، نصر نامد أبو زباد، مشكالية القراءة وآلياال التأوبا، الر  -(1

 20ص. 2001الطب ة السادسة،

ة ا مهّم يقو  ديلتاي صي  ذا الصدد  " من ما ية التأوبا هي معادة ب اء الثر بوصفا ف ال نّيا للمسل ؛ وأّم  -*(
 تج وصي عالقتا التأوبا فهي تب ا لذلد التأس ا ال لمي إلعادة الب اء  ذه انطالقا م  طبي ة الف ا ال

غة ورال كا الفّني وكذلد صي نّد ذاتا" 
ّ
اربخ ت، ع  فتحي منقّزو، صي .Dilthey, GS XIV, 689; SW IV, 130بالل

 .39. ص2015، رريع 05التأوبلية  السائا والقراءاال، مجلة ألبا ، ال دد 

قي الزب ، من وراال مممد شو : انا  ور  غادام  ، فلسفة التأوبا،الصو ،البادئ،ال داف،تر -(2
 .92. ص2000االدتالف، ايجزائر، ةد.ط(، 

 .92الصدر نفسا،ص -(3

 .2000، س ة 14سيدي عمر عبود، مفهوم التأوبا ع د غادام  ، مجلة عالماال ال دد  -(4
 .2002ميان ما ل ن، التأوبا والقراءة، تر  دالدة نامد، مجلة أفق أفربا -(5

6)- Gadamer - Hans-Georg, Vérité et méthode, Les grandes lignes d’une herméneutique 
philosophique, Editions de seuil. Paris 1996, p. 11. 

 ميان ما ل ن، الر ع نفسا. -(7



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

97 
 

دسة، نصر نامد أبو زبد، مشكالية القراءة وآلياال التأوبا، الركز الثقاصي ال ربي، الغر ، الطب ة السا -(8

 .38. ص2001

 .2002ما ل ن، التأوبا والقراءة، تر  دالدة نامد، مجلة أفق، أفربا ميان -(9
 .2000، س ة 14سيدي عمر عبود، مفهوم التأوبا ع د غادام  ، مجلة عالماال، ال دد  -(10
 .16شوقي الزب ، الفي ومي ولو ية وف  التأوبا، مجلة فار ونقد ال دد  -(11

 . ةبالتصرف(2004صابر نباشة ع  مجلة أقواس، س ة ، تر  407غادام  ، اي.قيقة وال هج، ص  -(21
عاد  مصطفى، فهم الفهم، مددا مل  الهرم يوطيقا، رؤبة للن ر والتوزيع، القا رة، مصر، الطب ة  -(13

 .285. ص 2007الول ، 
 .39نصر نامد أبو زبد، ةمر. س(، ص  -(14

 .285عاد  مصطفى، ةمر. س(، ص  -(15

ي.قيقة وال هج، ايخطوط الساسية لتأوبلية فلسفية، تر  نس  ناظم وعىي  انا  ور  غادام  ، ا -(16
ناكم صايح، مر   و  كتورة، دار أوبا، للطباعة والن ر والتوزيع والت مية الثقافية، طرابلا، ليبيا، 

 .149. ص 2007الطب ة الول ، 
 . 16ة فار ونقد، ال دد غادام    انا  ور ، مددا مل  أسا ف  التأوبا، تر شوقي الزب ، مجل -(17

 شوقي الزب ، الفي وم ولو يا وف  التأوبا، ةمر. س(. -(18

عبد الغني بارة، الهرم يوطيقا والفلسفة، نمو م روع عقىي تأوبىي، من وراال االدتالف، ايجزائر،  -(19
 .286. ص 2008الطب ة الول  

 رة، يم، الهيئة الصربة ال امة للاتا ، القا اء كتابا الت بية ايجمالية لإلنسان، تر  وفاء مممد مبرا -*(
ية . قولا  "... ف ن الالمباالة بالواقع واالنتفا  بال كا أو بالظهر مضافة نقيقية لإلنسان1991ةد. ط(، 

 .79ودطوة ناسمة نمو اي.ضارة والثقافة" ص 

 .150 انز  ور  غادام  ، ةمي. س(، ص  -(20

 .284عاد  مصطفى، ةمر. س(، ص  -(21
 .40نصر نامد أبو زبد، ةمر. س(، ص  -(22

 .40نفسا، ص  -(23

 .173 انز  ور  غادام  ، ةمي. س(، ص  -(24

 .13عبد القادر فيدو ، ف  التأوبا ب ن الفلسفة اإلسالمية والفلسفة الغررية، ص  -(25
 .41نصر نامد أبو زبد، ةمر. س(، ص  -(26
 .373س(، ص   انز  ور  غادام  ، اي.قيقة وال هج،ةمي. -(27

 .372نفسا، ص  -(28

 .42نصر نامد أبو زبد، ةمر. س(، ص  -(29

 .294مصطفى ناص ، نظربة التأوبا، ع  عبد الغني بارة، ةمر. س(، ص  -(30
 .295الر ع نفسا، ص  -(31

 .42نصر نامد أبو زبد، ةمر. س(، ص  -(32
 .370 انز  ور  غادام  ، ةمي. س(، ص  -(33

 . 373ص الصدر نفسا،  -(34

 .216عاد  مصطفى، ةمر. س(، ص  -(35
 .415 انز  ور  غادام  ، ةمي. س(، ص  -(36
 .505الصدر نفسا، ص  -(37
 .507نفسا، ص  -(38

 .511نفسا، ص  -(39
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 ال تد  الثقاصي، ال دد، نامد دالدة، تر  الفار اللغة/  و ربة عى  غادام   برا  ن  ونز، دوغالس -(40

 .2005، س ة 359

 .530 انز  ور  غادام  ، ةمي. س(، ص  -(41
أفالطون، مماورة كراتيليوس صي فلسفة اللغة، تر  عزمي طا السيد أنمد، وزارة الثقافة، الملاة  -(42

 .37. ص1995الردنية، عمان، الطب ة الول ، 

 .322عبد الغني بارة، ةمر. س(، ص  -(43
 مجا د عبد ال  م مجا د، دار الثقافة للن ر والتوزيع،ولت  ست ا، تاربخ الفلسفة اليونانية، تر   -(44

 .51القا رة، ةد. ط(، ةد. ال(. ص 
 .539 انز  ور  غادام  ، ةمي. س(، ص  -(45

 .540، 539الصدر نفسا، ص ص -(46

 .42نصر نامد أبو زبد، ةمر. س(، ص  -(47
 .44الر ع نفسا، ص  -(48
التأوبا، تر  مممد برادة ونسان بورقية، عيون للدراساال  بو  ربكور، م  ال ي مل  الف ا، أبماث -(49

 .59. ص 2001والبموث اإلنسانية واال تماعية، القا رة، الطب ة الول ، 

 .58الصدر نفسا، ص  -(50

 صي مقابا  ذا الت اما مع الرموز نجد الطربقة الثانية التي يمثلها  ا م  فربد وماركا ونيت ا، وهي -*(
 مل  ال نى ا ختبالت اما مع الرم

ً
 ا. ئ وراءز باعتباره نقيقة زائفة ال يجب الوثوق بها، با يجب مزالتها وصوال

 ". 44" نصر نامد أبو زبد، ةمر. س(، ص 
غر ، بو  ربكور، نظربة التأوبا، ايخطا  وفائض ال نى، تر  س يد الغانمي، الركز الثقاصي ال ربي، ال -(51

 .10. ص 2003الطب ة الول ، 

 .59بو  ربكور، م  ال ي مل  الف ا، ةمي. س(، ص  -(52

 .12بو  ربكور، نظربة التأوبا، ايخطا  وفائض ال نى، ةمي. س(، ص  -(53
 .13الصدر نفسا، ص  -(54

 .46نصر نامد أبو زبد، ةمر. س(، ص -(55

 .15بو  ربكور، نظربة التأوبا، ايخطا  وفائض ال نى، ةمي. س(، ص  -(56

 .48مد أبو زبد، ةمر. س(، ص نصر نا -(57
 .173. ص 1999، س ة 60بو  ربكور، االست ارة وال كا الركز للهرم يوطيقا، مجلة الارما، ال دد  -(58
يالنظ ماكا بالك ومن وررديسىي أن م نى الكلمة ال ي تمد فمسب عى  القواعد الداللية والت كيبية  -*(

 
ً
عى  قواعد أدر  ةعى  الرغم م  ذلد فهي قواعد( يكون أعضاء التي تمام استخدامها اي.رصي، ومنما أيضا

يسىي  ماعة لغوبة ما ملتزم ن بها، وتمدد ما يدعوه بالك " نظام االقت اناال الت ابطية الألوفة" وبدعوه برد

  "الد  الما  لإليماءاال".
 .174الصدر نفسا، ص  -(59

 .176وطيقا، ةمي. س(، ص بو  ربكور، االست ارة وال كا الركز للهرم ي -(60
 .351عبد الغني بارة، ةمر. س(، ص  -(61

 .352الر ع نفسا، ص  -(62

 .352نفسا، ص  -(63
 .180بو  ربكور، االست ارة وال كا الركز للهرم يوطيقا، ةمي. س(، ص  -(64
 . 180الصدر نفسا، ص  -(65
 .180نفسا، ص  -(66
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َ
 ع  اإلنالة عى  ش يء آدر با من ش

ّ
 

َ
الئا لإلنالة عى  ش يء دون الا ونها دليال للثااست ما  الدَّ

َ
 نية  ورط  

 اكم الفهومي للكلماال  و مصدٌر 
َّ
ونها دليال عى  الول ، و ذا ما يج ا اللغة أداة م رفة.  ذا الت

َ
  

َ
صب د

 مصدر لتلد اإلْس اداال الت اسبية، التي م  ناللها فقط تأتي مل  الو ود الطاقة 
ً
للغموض، با  و أيضا

 الرمزبة للغة".

S. Ullmann (The principales …p 117) 

 .350عبد الغني بارة، ةمر. س(، ص  -(74
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 اللوغوس األفلوطيني

في فلسفة الفارابي   

 د. س دية ب  دنيا،  ام ة مستغانم 

*** 

 :*املدخل

من ددو  الفلسفة اليونانية مل  فضاء الفار ال ربي اإلسالمي، ل ا ندثا م رفيا 

م م ا التأث   عى  دصوصياال عالم لا ندوده وضوابطا الفاربة والدينية، با ُيفه

منا عى  م ح  م رصي آدر،  و بمثابة عاما ادتبار لل قا ال ربي اإلسالمي، ي ني 

ادتبار طرق التفاعا مع الوضوعاال ال قالنية ذاال الطا ع ال ظري واإلشكاالال 

 ا زبة  ذا ال قا الستقبا   ال رفية الرتبطة بها وكذلد الت رف عى  مد 

 .التصوراال الفلسفية التي تمتا  مل  ممكاناال ت ظ  ية كب  ة صي اللغة وال طق وغ   ا

وبما  أن ن تب  أن مبدأ االدتبار  و الذي نّرك الفار ال ربي اإلسالمي صي بداياال 

ا تفاعلا مع الفلسفة اليونانية عب  نركة الت  مة التي أن أال الرضية ا
ّ
 ك

َ
ل صية ت

للتفاعا والت اطي مع الفار الفلسفي اليوناني، ثم ادتبار ال ظومة الدينية م  

تصوراال وعقائد ونصوص   رضها عى  ال قا بمفهوما الفالطوني والرسطي صي 

مماولة ل رفة مد  صمود السا ال قالنية التي ُب  ت عليها تلد ال ظومة و و ما 

تاربخ الفار ال ربي اإلسالمي وهي مشكالية  سُيميا مل  طر  مشكالية مفصلية صي

ال القة ب ن ال قا وال قا التي ما تلبث أن تتمو  مل  قاعدة لب اء فضاء م رصي 

وعقائدي  و علم الاالم بوصفا ا جا  ال لمي لمارسة القواعد ال ظربة صي الفلسفة 

 اليونانية.

                                                           
 *- Abstract: This article examines and analyzes the Plotinian notions, in particular the Hypostases, 

active in the formation of rationality in El Fârâbî and its philosophical mediations (Neo-Platonism), 

which helped them to base their own method of understanding and reinterpreting Greek philosophy 

Waitress to develop her political project, ethics and practice in general. It seems that the reading of 

the Greek philosophical tradition is a multidimensional reading; In addition his method of reading 

will form a philosophical conception in itself, when we explores the mechanisms of its influence by 

Greek philosophy and the rational limits that control this influence and the way in which it treated 

this tradition. 

The keywords: hypostasis, logos, unity, mediation, reason, spirit. 
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ر مل   د  لقد تمّو  ادتيار الر  ياال الفلسفية صي الفار ال ربي ا
ّ
إلسالمي البا

فاري وعقائدي، قد يكون م  ب ن مزاياه تطوبر القدراال ال قالنية عى  التصور 

ا م روع الرور مل  اي.قا ال لمي 
ّ
والتخيا والت قا..، لا ا، م   انب آدر عط

مّو  
ُ
وفتَح با  التفا   صي ال قيدة عى  أ  د مّما يلزم لب اء م ظومة عقالنية ت

مل  ممرك عمىي ل ايجة ال االال السياسية والدالقية  التصور ال ظري 

واال تماعية..؛ ف م ، مذن، أمام مشكالية مموربة صي صلب ال قا ال ربي اإلسالمي 

هي مد  قدرة  ذا ال قا عى  تموبا الفلسفة اليونانية مل  م روع عمىي ودلفية 

 نظربة للتفا   صي م االال الواقع.

 
ً
لهذه اإلشكالية لد  الفارابي، باعتباره م  أ م الفالسفة  س جد تصورا فلسفيا ُمهّما

السلم ن الذي  ب وا م ظومة متكاملة م  التصوراال الفلسفية ال قالنية م  الدي  

والدالق والسياسة واللغة..، و و ما يج ا م  الفارابي مفارا عى  قدر كب   م  

ال مية صي اإلمكاناال ، وتام   ذه ال مية عى  مستو  الفار ال ربي اإلسالمي

ال رفية والقدراال ال هجية التي يسلاها الفارابي للوصو  مل  ال داف ال ملية 

وتجسيد الوعي الفلسفي ال ظري صي أشكا  م  الوعي ال مىي ايخاص بال ظومة 

 الفاربة والدينية ال ررية اإلسالمية.

 النص األفلوطيني الوافد:-1

لت ال صوص الفلسفية اليونان
ّ
ية الوافدة مل  ال الم اإلسالمي نالة م  االنقسام شك

ال رصي دادا ال ظومة الدينية والفاربة، ونالة م  صراع الر  ياال الفلسفية 

ن وسلطتها عى  الفكار وال صوص والنكام الت تبة عنها، مذ تافي اإلنالة مل  أفالطو 

الم، وصي  ذا ال اخ أو أرسطو ليتأسا رأٌي م رصي يما  م اق تا ع د فالسفة اإلس

الذي تهيم  عليا سلطة الفيلسوف اليوناني ونضوره صي قوة ال ي ال ربي اإلسالمي 

تأسست أشكا  م  التخّفي واالنتما  ال صوص ي دادا نركة الت  مة م  اليونانية 

 مل  ال ررية بما يوافق الفلسفة السائدة والهيم ة.

                                                           

 -  ز م  خالل ارايب ترب ُمرتمج كتاب الفارايب "حتصيل السعادة" اإىل الفرنس ية، يف مقدمته للكتاب، أأن " أأمهية دراسات مللفات الفيرى

 نظر أأ  .وادلي ." لفلسفةامقاربهتا للرصاع اذلي هيدد عامل اليوم ابلمتزق واذلي مصدره الرصاع حول مسأأ  الويح أأو العالقات اؤتوترة بني 

Al-Fârâbî, "De l’obtention du bonheur", trad. Olivier Sedeyn et Nassim Lévy, éd. Allia, Paris, 2005, 

P :07. 
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 مل  وصي  ذا السياق بالذاال، ي در  كتا  "أثولو 
ً
يا أرسطو" النسو  دطأ

، والذي س  كا بوابة لددو  الفالطونية ا .دثة مل  ال الم ال ربي أرسطو

اإلسالمي، "و و كتا  صي تفس   فورفوربوس الصوري، نقلا مل  ال ررية عبد السيح 

 مل  أرسطو فيما 
ً
سب دطأ

ُ
ناعمة اي.مص ي، وم  ا .تما أن يكون الثولو يا قد ن

غلغلت صي اإلسالم النزعاال الصوفية الفالطونية اي.ديثة تغلغال قوبا،   د، ن ن ت

، وم ا يما  1ون ن عال ذكر أرسطو وساد سلطانا عى  أنا الفيلسوف الفرد ال لم"

القو  أن ال صوص الفاعلة صي الفار الفلسفي ال ربي اإلسالمي لم يتم تو يهها وفق 

االنتما  والتلفيق، و و ما أد  مل  القواعد الفلسفية الصلية ومنما وفق مبدأ 

 انخفاض مستو  أصالة التفا   الفلسفي وكفاءتا ال قالنية.

يت كا كتا  أثولو يا أرسطو ال مو  م  أفكار التاسوعاال داصة الرا  ة 

وايخامسة والسادسة، نيث "تتكون م  نسخت ن قص  ة وطوبلة، النسخة القص  ة، 

وردوي، وت قسم مل  ع رة فصو ،  Dietericiس ي باللغة ال ررية ن ر ا  ا م  ديت ي

والنسخة الطوبلة، ماتورة باي.رف ال ب ي، ولا  باللغة ال ررية، تلتقي غالبا مع 

، فهي مذن تر مة رديئة مل  ند ما 2"1571، ثم 1519النسخة الالتينية، الطبوعة صي 

ا، نا يد ع  نسبتها وال يمانها صي  ذه اي.ا  نقا الفكار صي صورتها الصلية عى  الق

                                                           
 -  ىل أأن كتاب التاسوعات  –الإيضاح مع تغيري الرتتيب وتوسع يف النص ابتغاء ا –قد خلص  Ennéadesأأشار عبد الرمح  بدوي اإ

وم  اذا  –سطو" سة وتأألف م  اذه اخلالصة اؤمزوجة كتاب أأطلق عليه "أأثولوجيا أأر منه أأجزاء م  التساعات الرابعة واخلامسة والساد

ىل أأرسطوطاليس ال اإىل صاحبه احلقيقي أأفلوطني، كام أأنه انزتع منه فصول أأخرى أأصبح  ابمس "رسا  يف لريي  العمليبدو أأنه نسب اإ  االإ

ىل الفارايب، مع أأنه يف الواقع مس تخلص م ضع  و لأخرى ا  التساع اخلامس م  تساعات أأفلوطني، والشذرات للفارايب"، أأي أأنه نسب اإ

 ، وما بعداا.2، ص 1966، 2ابمس الش يخ اليوانين. أأنظر  عبد الرمح  بدوي، أأفلوطني عند العرب، دار الهنضة العربية، القاارة، ط
براامي الفيويم، اترخي الفلسفة االإسالمية يف اؤغرب والأندلس، دار اجليل، ب - 1  .247، ص 1997، 1ريوت، طمحمد اإ

ضم  كثريا ليت تتوقد الحظ اؤللف أأنه م  الغريب أأن فالسفة العرب اذلي  جاؤوا بعد الكندي مل خيامرمه الشك يف حصة اذه الأقوال ا

 م  الأحاكم اليت ال يقروهنا بطبيعهتم"، الصفحة نفسرا.

ت ىل اؤالحظاعايلون رفية جعل  العرب، ومهنم الفارايب فامي بعد، يتحواذا ما يلكد حصة الفرضية اليت ترى أأن امينة أأرسطو وسلطته اؤع

، اب الفارايبه لكتالظاارة عىل عدم تناسب أأفاكر الكتاب مع أأفاكر أأرسطو اجلوارية، ويف اذا اؤعىن، الحظ أألبري نرصي اندر، يف تقدمي

تب ك ما يف ابيق و وجيا" قة، مشلكة التناقض بني ما يف كتاب "أأثول"كتاب امجلع بني رأأيي احلكميني"، أأن الفارايب يعّرج عىل اؤشلكة ادلقي

ما أأن يكون بعض اذه الآراء لأرسط ما أأن أأرسطو انقض نفسه، واإ عض و والبأأرسطو، فريى أأن الأمر فهيا ال خيلو م  خالل ثالث  اإ

ن اختلف  ظوااراا، فتتط  ابق عند ذكل وتتفق.الآخر ليس هل، وأأما أأن يكون لرا معان وتأأويالت تتفق بواطهنا واإ

  ُ ال عىل الثالث، لأنه او اؤتفق مع مهنجه يف اذا امجلع والتوفيق بني رأأيي ويستبعد الفارايب الفرضني الأول والثاين، وال ي بقي اإ

اكن ذا لليه، اإ أأفالطون وأأرسطو، ولو اكن الفارايب تعمق الفرض الثاين، واو أأن يكون بعض الكتب منحوال لأرسطو غري حصيح النس بة اإ 

ت، ؤرشق، بريوا، دار قد أأدى خدمة اترخيية كربى للفكر العريب". نقال ع   مقدمة أألبري نرصي، الفارايب، كتاب امجلع بني رأأيي احلكميني

 .76، ص1968، 3ط
2 - Michel Fattal ; "Aristote et Plotin dans la philosophie Arabe" ; Le harmattan، Paris, 2008, p :60. 
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مل  صانبها الصىي ل رفة تو هها الفلسفي وسياقها ال رصي، وصي  ذا ال نى ذ ب 

، "أن مسل  تيولو يا أرسطو  و مجرد  اٍو للفلسفة اليونانية، R.Bragueبراق 

والدليا أن لا م رفة قليلة الدقة باللغة والثقافة اليونانية عموما، مع أدطاء 

 ني التأث   عى  دقة اللغة الفلسفية ال قولة مل  الفار الفلسفي ، مما ي1تفس  ية"

 ال ربي اإلسالمي، كما سيظهر صي تمّو    ض الفا يم وتغ   ا.

لقد النظ "دو م" أن " اتب الثولو يا يورد أنيانا ترت ب البادئ عى  ال مو اآلتي  

أي أنا أنيانا يضع الكلمة هللا، ثم الكلمة، ثم ال قا، وتليا ال فا الكونية، الطبي ة. 

اإللهية ضم  البادئ، وأنيانا أدر  يغفلها. ويستنتج دو م م  ذلد أن  اتب 

، وتلد م  آثار 2الثولو يا يج ا الكلمة أنيانا صي  وبة مع هللا وأنيانا يفصلها ع ا"

االنتما  ال وه لاتا  "أثولو يا أرسطو"، مذ ل ا م  ال قو  أن يفض ي مل   ا 

 صي صورة مركبة كهذه.ذلد أو 

وم ا النظ م  ا  فاتا  أن "النسخة ال ب ية التي ت قسم مل  أرب ة ع ر كتابا  

تضم ت مضافاال وادتالفاال مع النسخة القص  ة، وم  ب ن  ذه االدتالفاال 

، و  ا يما  اإلنالة مل  تسر  Verbe"3واإلضافاال نالنظ نضور مذ ب الكلمة 

اره، ولا  م  دال  أسلو  انتقائي مو ا يخدمة مصادر الفارابي الت ليمية صي ف

أغراض فلسفية ودينية وسياسية، مذ منا وكما أشار ممس  مهدي "بفضا أساتذتا 

ّرا  الفالطونية ايجديدة لدرستي أثنيا واإلسا دربة، أصبح 
ُ
السيمي ن وكتاباال ش

، 4وجي السيحي"الفارابي م خرطا كفاية صي الت اث الفلسفي لألفالطونية وتراثها التيول

ورذلد أما  تفس   تأثر الفارابي بالفالطونية ا .دثة م  دال  القوالال الدينية 

التي اشتغا عى  تطوبر ا أساتذتا وشرا  الفالطونية ا .دثة السيمي ن م  دال  

أفكار أفلوط ن نفسا. أي أنا استفاد م  عملهم عى  ابتكار تلد القوالال الدينية 

 الكلمة بايخصوص، ليقوم بمما اتا صي الفلسفة اإلسالمية. السيمية ومذ ب

                                                           
1 - Ibid, p 63. 

زكراي فلاد، "مدرسة االإسكندرية يف الفلسفة والعمل مع ترمجة التساعية الرابعة لأفلوطني"، دار الوفاء دلنيا الطبعة والنرش،  - 2

 .129، ص 2004االإسكندرية، 
3 - Michel Fattal، Aristote et Plotin dans la philosophie Arabe ; op.cit ; p: 61. 
4- Muhsin Mahdi، «La cité vertueuse d’Al-Fârâbî, la fondation de la philosophie politique en Islam », 

trad. François Zabal, éd. Albin Michel S.A, Paris, 2000, p: 10. 
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ور اء عى  ما سبق، ف ن   اك آراء ت ت ض عى  نسبة كتا  أثولو يا أرسطو مل  

أفلوط ن، لا يمتوبا م  كثافة دينية مسيمية، مذ "ير  القائلون أن الاتا  ال يما  

و يا يجاري برقلا ن ن يضع فم  أ مها أن كتا  الثول -أن ُيرّد مل  أفلوط ن مباشرة

ب ن الواند وال قا الو  وسطا  و الو ود الذي تستمد م ا  ا الشياء و ود ا، 

ومن  ان كتا  الثولو يا لم يستخدم لفظ "الو ود" با تمدث ع  الكلمة اإللهية، 

وعى  أية نا  فقد قا  مسل  ذلد الاتا  بمبدأ متوسط ب ن الواند وال قا، ب  ما 

ن أن ال قا يىي الواند مباشرة، ولم يج ا بينهما وسطا، كما أن مسل  رأ  أفلوط 

الثولو يا قد أكد الصلة الوثيقة ب ن الكلمة اإللهية ور ن هللا، أو الواند، و اد أن 

، ودادا 1يج لها نقيقة واندة، وم نى ذلد أن الكلمة اإللهية فوق ال قا الو "

ثولو يا أرسطو"، بدا الفارابي نربصا عى   ذه التموالال ال ميقة صي ال ي الوافد "أ

أال تظهر  ذه ال طياال صي نسقا ايخطابي مال بما يوحي بالتو ا الديني اإلسالمي 

 ةال بوة مثال(.

با من   اك م  ير  غيابا  ليا لتلد ال طياال فقد النظ ممس  مهدي بأن  

ند وال قا مذ ب الوا-"الغيا  الاىي للمذا ب الفلسفية لألفالطونية ا .دثة

نبا ا ختص ن صي الفلسفة اإلسالمية أنهم  انوا  -والرو 
ُ
صي كتاباال الفارابي الوثوقة، ت

، 2بمضرة فيلسوف ينتقي   ض ال  اصر م  الت اث الفلسفي لألفالطونية ا .دثة"

و و عما ال يت اقض مع رو  التفلس  بم  اه ال ام، مذ ل ا ضروربا أن تتم 

سفي لذ ب ما نتى يستطيع الفيلسوف أن يبني أفكاره أو است ادة  ا الت اث الفل

يثبت تصوراتا، مذ "ال يهم نقا التاسوعاال  لها، يافي أبوا  منها أو فقراال ك قطة 

بداية ثم مكمالها ب فا الرو  كما يف ا الوسيقي ع دما يقوم بت وي اال  ديدة عى  

مهما بقدر ما يهم الب اء  ، و ذا ي ني أن ال ي الوافد مل  الفارابي ل ا3ي.  قديم"

الفلسفي الذي ينتجا والقارراال ال رفية التي يفرز ا تلفيق ال ي وتموبره وتطوبر 

 آفاقا وامتداداتا.

                                                           
 .129فلاد زكراي، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Muhsin Mahdi، op cit, p :11-12 . 
بداع، اجمل - 3 ىل االإ دل الأول، النقل  التدوي  )التارخي، القراءة، الانتحال(، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، حس  حنفي، م  النقل اإ

 .361، ص  2000القاارة، 
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يما  ا القو ، مذن، أن عما الفارابي، صي االشتغا  عى  ال ي ال تما، أثولو يا 

وتاربخية، أرسطو، ل ا عمال تمقيقيا، با  و عما مبداعي تماما ضرورة فلسفية 

مذ "قد يكون السبب صي االنتما  والتلخيي القر  مل  االنتما   و غاياال مملية 

صرفا ل قد الوروث الديني أو الفلسفي است ماال لثقافة الغ   فثقافة اآلدر هي 

 .1علوم الوسائا، وثقافة النا هي علوم الغاياال"

الفلسفية والسياسية والدينية صي فار الفارابي قامت الوسائا الوافدة بتكوب  اآلراء  

عى  نمو يج ا م  مسلفاتا نفسها تأس سا نقيقيا لقوالال فلسفية صي الت اث 

الفاري ال ربي اإلسالمي، و ذا ما يتجى  م  دال  الرسالة النسورة مل  الفارابي 

 ل ظومة مفا يمية فلسفية لبمث 
ً
أيضا "رسالة صي ال لم اإللهي"، بوصفها تأس سا

الفلسفة اإلسالمية، ولذلد وكما أشار ن في أنا "م  الطبيعي أن تمتىئ  الدي  صي

الرسالة النسورة مل  الفارابي صي ال لم اإللهي م  تاسوعاال أفلوط ن بألفاظ هللا الذي 

  ا صي ال قا قوة  ميع الصور والذي ي لم  ا ش يء، بما صي ذلد ذاتا كما ي لم 

 ال ، الباري عز و ا، الباري ت ال ،..، مل  آدر ال قا وي تاق مليا،..، فاهلل تبارك وت

الت ب  اال الوروثة  و أيضا البدأ  و الو ، ال لة الول ، الفاعا الو ، ال قا 

ا .ض مل  آدر الت ب  اال الوافدة. ال تو د مذن تر مة نرفية لتاسوعاال أفلوط ن 

ع  نامة اإلشراق صي رسالة ال لم اإللهي للفارابي با   اك نقا نضاري والت ب   

 .2الوروثة بألفاظ الوافدة"

وم ا ف ن الفارابي يكون قد اكتسب قّوتا ال رفية م  دال  قدرتا عى  استي ا   

الوافد الفلوطيني استي ابا تأس سيا، بما أن أفلوط ن نفسا ظا   يدا ع  مركز 

غررية، بال نى ص اعة ال قالنية الفلسفية اليونانية وتّم نفيا دار  تاربخ الفلسفة ال

ال رصي لكلمة ال في، فقد اعتقد "ميميا بريهيا أنا يو د صي فلسفة أفلوط ن  انب 

، ول ا  ذا ما يفسر مبدئيا طرق الت اما مع 3صوصي أذا  النزعة ال قالنية اليونانية"

ال صوص الفلسفية الوافدة لد  الفارابي،  أثولو يا أرسطو، وم ا منتا  ال صوص 

لة التي ت كلت عليها صورة أفلوط ن صي ثقافتا الصلية م ذ البداية ال اسبة لل.ا

 التاربخية لقراءة ال ي الفلوطيني وشروناتا. 

                                                           
 .368، 367اؤرجع السابق، ص ص   ،حس  حنفي - 1
 .363، 362اؤرجع السابق، ص ص   ،حس  حنفي - 2

3 - Pierre Aubenque, et autres, Histoire de la philosophie, op.cit, p 229. 
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 املشروع التأسيس ي لفلسفة الفارابي:-2 

يتجى   هد الفارابي صي فهم الفلسفة اليونانية ومعادة تأوبلها بما يخدم م روعا 

وم ا يظهر أن قراءة الفارابي للت اث  .السياس ي والدالقي وال مىي بصفة عامة

الفلسفي اليوناني هي قراءة مت ددة اآلفاق كما أن م هجا صي القراءة س  كا تصورا 

فلسفيا بمّد ذاتا وذلد ع دما نستا   آلياال تأثره بالفلسفة اليونانية واي.دود 

ي ال قالنية التي تتمام صي  ذا التأثر وكذلد كيفية ت املا مع الت اث الفلسف

 اليوناني.

توا ه ا صي قراءة أعما  الفارابي ص وراال تت لق بالتو هاال القصدية لأللفاظ 

والصطل.اال الفلسفية الست ملة صي كتاباتا والتي ت يق القارئ صي مماولة ممساكا 

بخيط م رصي واند يصا ال صوص بب ضها الب ض، وبر ع أسبا  ذلد، أند 

ال" مل  أنا " قد ي ود ذلد مل  أن كتاباال البانث ن صي فار الفارابي "فيليب فاال 

الفارابي هي صي الساس ت ليم شفهي. ي ني أن مسلفاال الفارابي التي نقرأ ا اليوم هي صي 

، 1م ظمها تسجيا لدروس قدمت صي مطار مدرسة فلسفية صي  غداد ودم ق أيضا"

ا ايجهاز قد فالفارابي، مذن، لم يا  مهتما بب اء  هاز م رصي نظري، مذ اعتب  أن  ذ

، با ذ ب مل  أ  د م  ذلد، أي مل  استثمار  ذا ايجهاز اكتما مع أفالطون وأرسطو

صي ب اء أطروناتا الساسية نو  مصال  الواقع السياس ي والدالقي، وكذا تمصيا 

 الس ادة بأ  اد ا ا ختلفة.

رفية من الت رف عى  فار الفارابي يام  صي تلما نقاط اإلبداع صي م ظومتا ال 

والوصو  مل  آلياال اإلبداع ع ده بما يخدم الف ا الفلسفي التأس س ي صي الفار 

ال ربي اإلسالمي، ورذلد يتمما الفارابي مسسولية القيام بم روع تأس س ي كب  ؛ مذ 

                                                           
 - ا لنظام دا جديدلقد رأأى أأحد أأكرب اؤش تغلني عىل فكر الفارايب وحمققي كتبه، حمس  همدي، أأن "الأداين الساموية قد افتتح  عر

ة النبو   عىلاؤبين س يايس ديين جديد، واضعة تراث الفلسفة اليواننية يف جماهبة حتّد او حتليل اذا النظام وجعهل معقوال، اذا النظام

لريي، وميكننا التأأكيد عىل أأن الفارايب او أأول م  رفع اذا التحّدي". أأنظر    .Muhsin Mahdi, op.cit, P :09والويح والقانون االإ
1-Philippe Vallat, « Fârâbî et l’école d’Alexandrie, des prémisses de la connaissances à la philosophie 

politique », J.Vrin, Paris, 2004, P: 12. 
 -  منا ينقص امجلع بني فلسفتهيام، وذلكل يبتدئ كتابه  ع بني رأأييكتاب امجل"لقد جعل الفارايب م  أأفالطون وأأرسطو مرجعني مكمتلني، واإ

ن ا، وممتامولررا وأأصاحلكميني" ابلتأأكيد عىل ذكل بقوهل " واكن اذان احلكامين )أأفالطون وأأرسطو( اام مبدعان للفلسفة، ومنش ئان لأوائل 

لهيام اؤرجع يف يسرياا وخطرياا، وما يصدر عهنام يف لك ل اؤعمتد منا او الأص ف  اإ لأواخراا وفروعرا، وعلهيام اؤعول يف قليلرا وكثرياا، واإ

ن مل يك  م  الاكفة مف  الأكرثي  م  ذوي الأ  ناصعة ل الباب عليه، خللوه م  الشوائب والكدر. بذكل نطق  الألس ، وشردت العقول، اإ

 .80والعقول الصافية". الفارايب، " كتاب امجلع بني رأأيي احلكميني"، مرجع سابق، ص 
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 ان عليا، كما ير  عىي نر ، " أن ي ما عى  تب ئة الفار اليوناني صي ال الم 

غة ال طق باللغة ال ررية، و ان عليا أن يوا ا اإلسالمي، و ان عليا أن ي يد صيا

أ ا ايجد  والاالم بم طق الب  ان. وراالم آدر،  ان عليا أن "يسسا" للفلسفة 

وال طق صي الثقافة اإلسالمية، وأن ي يد ترت ب ال القة ب ن الفلسفة واللة، أو ب ن 

واندة، وتتطلب  ، ولن  ذه الهام ل ست مجتم ة صي قضية فلسفية1ال طق وال مو"

ب اء م رفيا متكامال، كما تتطلب تمثال موسوعيا للفلسفة اليونانية وأ  اد ا 

 ا ختلفة.

وعليا ف ن نظرة الفارابي الفلسفية هي نظرة متكاملة، ورذلد اتسم فاره باالنتظام 

والت كيب، وبكّون ذلد دطة م هجية للوصو  مل  أ داف عملية أ مها الس ادة ب اء 

ة فلسفية متكاملة، و"يما  تفس   موسوعية الفارابي بقابلية فاره عى  عى  م ظوم

الت كيب وطمونا للوصو  مل  البادئ، مل  ال لا الول ، وايجمع ب ن ال لوماال 

، أي أن الفارابي أراد أن يستفيد م  تراكم الفلسفة 2التفرقة صي لونة واندة"

 هجية لل.صو  عى  السبا  اليونانية أماما ليقوم   ملية تركيبية كخطوة م

 ال طقية التي تقوم عليها الس ادة بمختل  أ  اد ا.

ن وم ا يما  ا الت رف عى  التكوب  الفلسفي ل هج الفارابي واست اتجيتا ال رفية دو  

االلتفاال مل  النكام ال امة التي تطلق عى  البنية ال هجية للفارابي  التلفيق 

ة الفارابي الفلسفية مبنية عى  دطة لها أ دافها والت كيب ال اىي، لن م هجي

وظروفها باعتبار أن الفارابي نفسا  ان قد اعتب  أن الب اء ال طقي وال ظري 

للفلسفة قد اكتما مع أفالطون وأرسطو ولذلد لم تا  اي.ا ة مل  معادة التفا   صي 

 البنياال ال ظربة للفلسفة با مل  معادة تركيبها لتصبح م تجة أكث .

وصي موا هة  ذه الهام وال داف التي سطر ا الفارابي، ف نا يقوم بتصميم نظام 

م رصي لفلسفتا مبني عى  ال طق الرسطي نفسا ليق ع قارئيا باي.لو  التي ابتار ا 

ب اء عى  مقدمة أساسية هي ايجمع ب ن فاري أفالطون وأرسطو وصوال مل  مقارراال 

يها مقدماال أدر  تخي القضايا الدينية الفالطونية ا .دثة التي سيجد ف

 ال قائدية.

                                                           
ىل أأفالطون وأأرسطو، بني الاحنياز للفلسفة والاحنياز للحقيقة"، مض   جمةل الفكر العريب اؤعارص، العدد  -1 عيل حرب، "نظرة الفارايب اإ

مناء القويم، بريوت، 68-69  .48، ص  1980، مركز االإ
 .47، ص1986قامسجانوف، " الفارايب"، ترمجة براان اخلطيب، دار التقدم، موسكو،  - 2
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ورذلد يظهر أن "االنتظام واالتساق النهجي لهو اللمح الساطع صي أسلو  مبداع  

الفارابي، الذي يرتفع بالقضايا الفلسفية ال امة صي نهاية الطاف مل  الستو  النهجي 

من تو هاتا ال هجية وبصا بها نتى الا   ع  وسائا وأشكا  م رفة الواقع، ثم 

تجد تطبيقها ال مىي ع د بمثا لدائرة عربضة م  الوضوعاال، ال  ر والف ، 

الف زياء والرباضياال، الفلد وعلم الوسيقى، الطب والدالق، وبتبد   ذا اللمح 

، غ   أن اتباع م هجية ما 1ع د الفارابي عى  أشده صي عملا "كتا  الوسيقى الاب  "

ي ني أنا صمم م رفة فلسفية ب اء عى  قوالب  ا زة وم طياال  لد  الفارابي ال

م طقية ثابتة ولا ا أضاف لهذا الطا ع الت كيبي الذي ي تمد عى  ما  و م طى م  

مقوالال ونصوص، طا  ا تخيليا ل ستطيع معطاء  ذه القوالال وال صوص أ  ادا 

 داعيا.فلسفية أدر  كما يستطيع أن يررط ب ن أفالطون وأرسطو ررطا مب

 منهج الفارابي والوسائط األفلوطينية:-3

لقد أعطى الفارابي للتخيا، بم  اه الفلسفي، أ مية صي صياغة أفكاره ونظرباتا، 

ولذلد وكما النظ م  ا  فاتا ، ف نا "يما  أن نسجا أن الفارابي  ان أكث  قررا 

 -ا خيا " ع دما يساند مقاررة De animaمما وصفا أرسطو صي كتابا "صي ال فا 

دالفا لفالطون الذي انتقد التخيا، فقد أعطى  (nous)لل قا (phantasia)التصور 

، لنا بواسطة 2أرسطو أ مية كب  ، لنا بدون تخيا أو تصور ال يما  أن نفار"

 ذه الوظيفة يستطيع أن يررط ب ن مجموعة م  القوالال الفلسفية دون اي.ا ة مل  

أو يتا ع م ظومة مفا يمية ممددة، وصي  ذه أن ي خرط صي تو ا فلسفي واند 

ال قطة يستفيد م  الفار الفلوطيني وم  التاسوعاال   كا داص صي طر  قضاياه 

 وأسسها الفلسفية.

وم ا يما  وص  فار الفارابي بالفار الوسائطي، ف  دما يتمدث ع  ال والم  

، الطا ع الوسيط ا ختلفة وانتظامها، ف ن الفارابي "يبّ ن، ب فا طربقة أفلوط ن

للرو  ب ن ال الم ال قو ، أي ال قا، وال الم ا .سوس أي الطبي ة، بقولا " من 

ال قا متمد مع ايخالق، مثلما هي الرو  متمدة مع ال قا، والطبي ة مع ال فا، 

فف ا "اتمد" الستخدم لد  الفارابي ي ني "الرابطة" التي يمافظ عليها صي مختل  

، ورالنسبة لفلوط ن، ف ن  ذه الرابطة تتم م  دال  ما سماه بنياال النسق ال ظم

                                                           
 .48قامسجانوف، مرجع سابق، ص - 1

2-Michel Fattal, « Aristote et Plotin dans la philosophie Arabe », op .cit, pp: 121-122. 
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بالفيض، ال اركة وا .ا اة، و ا مستو  ينتمي وبمايث للمستو  العى ، 

فالفيض، ال اركة وا .ا اة تتضم  التمام ال ظام مع نفسا وكذلد مع وندة 

  الررط ، ورذلد يستمد الفارابي أدواتا ال هجية م  أفلوط ن م  دال1الواقع"

والوساطة ل  كا عوالم  ديدة تخي عالقة الفلسفة بالدي  وعالقة الفلسفة 

بالسياسة وغ   ا م  ال القاال التي تمتا  مل  م هج للررط ب ن القضايا والقوالال 

 الفلسفية صي نظام م رصي ممدد.

  وبظهر اللمح ال ام ل هج الفارابي صي ت او  السائا ومقاررة الوضوعاال م  دال

ث ائية ال ظري وال مىي، مذ يرسم دطتا الفلسفية ب اء عى   ذا ال ظور، ف  دما 

يسكد عى  أ مية ايجزء ال ظري يقو  "صي م افع ايجزء ال ظري صي الفلسفة وأنا 

ضروري صي ايجزء ال مىي م  و وه  أند ا أن ال ما منما يكون فضيلة وصوابا متى 

فضائا باي.قيقة نق م رفتها وعرف  ان اإلنسان قد عرف الفضائا التي هي 

، فهو بذلد، مذن، 2الفضائا التي يظ  بها أنها فضائا ول ست كذلد نق م رفتها"

يج ا م  الفلسفة ال ظربة ةقراءاتا للت اث الفلسفي اليوناني( مقدمة ضروربة لب اء 

ال ظام الفلسفي ال مىي، بما أنا سيمتوي عى  ا ختلفاال والت اقضاال ب ن فلسفتي 

فالطون وأرسطو م  دال  فلسفة أفلوط ن فيمو  مقوالتهما مل  قيم ةفضائا( أ

 .يستنبط م  داللها مقوالال السياسة والدالق

وعليا، ف ن الفارابي ينبا مل  أنا "مذا انفردال ال لوم ال ظربة، ثم لم يا ، ل  

 نصلت لا، قوة عى  است مالها صي غ  ه،  انت فلسفة ناقصة، والفيلسوف الكاما

عى  اإلطالق  و أن تمصا لا ال لوم ال ظربة، وتكون لا قوة عى  است مالها صي  ا 

، فهو ير  أن الفلسفة الاتملة هي تلد الفلسفة 3م  سواه بالو ا الما  فيا"

 القادرة عى  است ما  ال لوم ال ظربة صي و وه م رفية مما ة.

فة قاعدة نظربة لب اء من الفارابي يربد م  وراء  ذا الطر  أن يج ا م  الفلس

نموذ  تطبيقي يمارس م  داللا الفضائا الطلورة لتمقيق الس ادة، نيث "أكد 

، وصي 4الفارابي عى  أن أي علم وأية طربقة صي اي.ياة هي عواما ضروربة للس ادة"

                                                           
1-Michel Fattal, « Plotin face à Platon, suivi de Plotin chez Augustin ET Fârâbî », éd. L’Harmattan, 

Paris, 2007, p: 95. 
 .95، ص 1993، 2الفارايب، " فصول منزتعة"، دار اؤرشق، بريوت، ط - 2
 .87، ص 1995، 1الفارايب، " كتاب حتصيل السعادة"، دار ومكتبة الرالل، بريوت، ط - 3

4  - Leo Strauss، «Le Platon de Fârâbî », éd. Allia, trad. Olivier Sedeyn, Paris, 2002, P: 71. 
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 ذا اإلطار يقيم القارنة والماثلة ب ن الفيلسوف واي.اكم ليب    عى  تمو  القيم 

فضائا عملية، نيث ير  أنا "مذا تسّما أمر الفيلسوف عى  اإلطالق لم ال ظربة مل  

يا  ب  ا ور ن الرئ ا الو  فرق، وذلد أن الذي لا قوة عى  است ما  ما تمتوي 

عليا ال ظربة صي  ا م  سواه أ ا  و أن تكون لا القوة عى  ميجاد ا م قولة وعى  

عى   ذه أعظم  ان أكما فلسفة، ميجاد اإلداربة منها بالف ا. و لما  انت قوتا 

فيكون الكاما عى  اإلطالق  و الذي نصلت لا قدرة عى  ميجاد ا  مي ا صي المم 

 1".والدن بالو ا والقدار الما  ن صي  ا واند منهم

ه فالفارابي بذلد يص ع نظاما تراتبيا ل قوالتا، شبيها بال ظام الت اتبي الذي تصور  

، فبهذا ال نى ف ن الفلسفة تفيض فضائا نظربة وهي أفلوط ن ع  الفيض اإللهي

بدور ا تفيض مو وداال م قولة ثم تفيض فضائا عملية ثم تفيض مو وداال 

  ليانية صي نقا عمىي أكب   و المم والدن.

من استفادة الفارابي م  أفلوط ن ل ست استفادة مفا يمية فقط با م هجية 

تراتبيا دادا اليتاف زيقا التي تقتبا م   كذلد، ف ذا  ان أفلوط ن قد طّور نظاما

الذ ب الرواقي شكلها ال رصي، ف ن الفارابي طّور نظاما تراتبيا عمليا مستفيدا م  

ال ظومة الفلوطينية نفسها ولا ا يو هها نمو م روعا ال مىي الدالقي والسياس ي 

ي ةالصوصي( نمو م طلقا م  مستو  تخييىي ع  تصور الواند، مذ "من االرتقاء الرمز 

 .2الواند يما ا أن يوفر ل ا مثاال آدر ع  ال ظام الت اتبي للمو وداال"

  نظربة الفيض بطربقة مختلفة وصي اتجا اال م رفية  
ّ
ومذا  ان الفارابي قد وظ

وتطبيقية تختل  ع  ال داف الفلوطينية، مال أنا يتوافق مع أفلوط ن صي البدأ 

لد التصوراال ع  النظمة الت اتبية للمو وداال سواء ال رصي الذي يما  أن يب ر ت

دادا اي.قا اليتاف زيقي أو دادا اي.قا ال مىي، وذلد ي.ا الفارقاال التي تن أ م  

تدادا القوالال ةالقانيم( واي.دود النطولو ية التي تنتج ع   ذا التدادا، بميث 

تجررة صوفية، بميث أصبح  "يما  ا التفا   فيما مذا  ان أفلوط ن والفارابي تقاسما

بالنسبة مليهما ال ارف وال رفة ش يء واند، وأن الوضوع الفار فيا والذاال الفارة 

                                                           
 .88-87  الفارايب، " كتاب حتصيل السعادة"، مرجع سابق، ص ص - 1

2-Dominic j. O’meara, « Structures hiérarchiques dans la pensée de Plotin, études historiques ET 

interprétives », éd. E.J. Brill, Leiden, Netherlands, Pays-Bas, 1975, P: 121.  
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، فبهذا البدأ الصوصي يما  للفارابي التغلب عى  ال االال 1 ما ش يء واند"

اليتاف زيقية والنطولو ية التي تن أ م  مسألة الفيض نفسها وتوليد الو وداال 

  قا  ذا التوليد.وطربقة ت

وبهذا ال نى يسكد الفارابي أن "  ا ما يصدر ع  وا ب الو ود ف نما يصدر بواسطة  

عقليتا لا، و ذه الصور ال قولة يكون نفا و ود ا نفا عقليتا لها، ال تمايز ب ن 

اي.ال ن، وال ترتب لند ما عى  اآلدر، فل ا م قوليتها لا نفا و ود ا ع ا. ف ذن، 

، وعدم ترتب 2مو ودة م قولة، وم  نيث هي م قولة مو ودة" م  نيث هي

أند ما عى  اآلدر، أي ذلد التماهي ب ن الت قا والو ود ةالو ود(  و تماهي 

ميتاف زيقي وم طقي ي.ا م كلة الفارقة ب ن الوندة صي ايخالق ةالبدأ( ور ن الاث ة صي 

الو ود، مستفيدا م  ا خلوقاال ةالو وداال(، وذلد م  دال  مي.اق ال قا ب

الوساطاال التي أقامتها الفالطونية ا .دثة ب ن القانيم والو وداال صي نظام الفيض 

وبهذا "يمدث ا الفارابي ع  ال قا كمو ود، ول ا بوصفا  زءا م  ال فا أو ملاة 

لل فا، واست الء  ذا الو ود الذي  و ال قا بالنسبة مل  ال فا التي هي تا ع لا 

 ذه الد  ة "وسيطا" ب ن ال قا والطبي ة، وسيكون لدي ا، مذن، ا خطط يج ا م  

 التالي 

 اإللا= ايخالق. -

 ال قا= الو ود، ول ا ملاة و زءا م  ال فا. -

 . 3ال فا= التي تتبع ال قا والتي هي " الوسيط" ب ن ال قا والطبي ة" -

يتغلب عى  ورالتالي ف ن الفارابي يقوم بتوظي  ل بة الوسائط الفلوطينية ل

الص وراال ال طقية الت تبة ع  ت ظيم نركة الفيض م  العى  مل  السفا وم  

ا، بالسفا مل  العى  بما يتوافق مع ال تقداال اإلسالمية ع  اإللا والتنزيا الرتبط 

ودصوصا صي مسألة التونيد والقوالال التي نملتها م ها الفلسفة الفلوطينية 

 ابي.ا .دثة مل  فار الفار 

                                                           
1 -Michel Fattal, « Plotin face à Platon », op.cit. p :106. 

 .44، ص 1988، 1الفارايب، " التعليقات"، حتقيق  جعفر أ ل ايسني، دار اؤناال، بريوت، ط - 2
3-Michel Fattal, « Aristote et Plotin dans la philosophie Arabe », op.cit, P: 104. 

-ذكران ميشال فااتل أأنه جيب أأن نشري اإىل أأنه يوجد نوعني م  الطبيعة دلى أأفلوطني  طبيعة تقع عىل مس توى النفس واليت تصبح النفسي

الطبيعة اؤشلّكة للموجودات احملسوسات ولك  حييل -الطبيعة، وطبيعة تقع عىل مس توى العامل احملسوس، وانا ال يشري الفارايب اإىل النفس

ىل الطبيعة احملسوسة"، أأنظر  اإ  Michel Fattal، «Aristote et Plotin dans la philosophie Arabe, op.cit. P :105. 
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ولذلد  ان عى  الفارابي ت ديا اللوغوس اليوناني بلغة عقالنية  ديدة تستجيب 

لل روط ال قيدية للفار ال ربي اإلسالمي، نيث ير  م  دال   ذا اللوغوس أنا 

"كما أن و ود البارئ ل ا مال نفا م قوليتا لذاتا فالصور ال قولة يجب أن يكون 

ال لكانت م قوالال أدر  علة لو ود تلد نفا و ود ا ع ا نفا عقليتا لها، وم

 .1الصور، فكان الاالم صي تلد ال قوالال  الاالم صي تلد الصور، وبتسلسا"

 األفالطونية املحدثة في لوغوس الفارابي:-4

من توليد الصور وت قلها يتم وفق وظيفة عقالنية للفيض،  ذه الوظيفة التي 

ب ن م طياال الفلسفة اليونانية والسا ي تمد ا الفارابي صي لوغوسا هي آلية ايجمع 

ال قائدية لإلسالم ولذلد "نر  كي  أن الفارابي ي طلق م  التصور الرسطي لل قا 

بوصفا " زءا م  ال فا" ليصا تدربجيا مل  تصور الفالطونية ا .دثة لل قا 

 ، وبأتي  ذا التصور صي مطار2بوصفا "مو ودا" أو أق وما ساميا ومتم زا ع  ال فا"

ال هج الفلسفي ال ام للفارابي الستوح  م  الفالطونية ا .دثة وتاسوعاال أفلوط ن 

عى  ايخصوص، كما ي در   ذا التصور صي م ظومة الفارابي النطولو ية لتوليد 

الو وداال وتصور ال قوالال انطالقا م  البدأ الو  مل  مو وداال اي.ياة، وم  ثمة 

لتوليد وت قلا بمسب مفهوم الفيض الفلوطيني أي تقوم فلسفتا عى  تب ير  ذا ا

م  دال  اللوغوس، ذلد أن "اللوغوس قادر عى  أن يكون واندا وقابال للتقسيم 

 .3ليوافق اإلنتا  وتموبلا مل  نياة، اي.ياة هي لوغوس الفيض"

وبهذه القدرة االنقسامية للوغوس، دون أن يفقد الواند وانديتا صي كث ة اإلنتا ، 

الفارابي م  ايجمع ب ن و ود الصور ال قولة وت قا الواند لها دون أن يسو  يتما  

ذلد مل  ت اقض ب ن الوندة والاث ة، بواسطة تلد اللغة التي تستطيع تمما 

 االنقساماال وانتوائها دادا وندة ال قا.

وم ا ف ن "اللوغوس،  و  ذه الوندة النطولو ية للصورة، أو  و السلو   

يض وصي  ذا اإلطار، ف ن لغة الصورة ترافق تجىي الفيض م  الواند اللساني للف

بميث أن اللغة هي  ذا التماثا وتارار الصور والشكا  نسب نموذ  تضاعفها، من 

                                                           
 .45الفارايب، " التعليقات"، مرجع سابق، ص  - 1

2- Michel Fattal, « Aristote ET Plotin dans la philosophie Arabe », op.cit.p106. 
3- Michel Fattal, « Logos et langage chez Plotin et avant Plotin », op.cit. p: 170. 
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، بهذا 1اللوغوس كصورة  و تارار لكا مستوباال لوغوس الواند بواسطة التأما"

توليد الصور التاررة م  ال نى يوظ  الفارابي اللوغوس الفلوطيني بمثابة آلة ل

الواند مع اي.فاظ عى  عدم الت اقض ب ن تلد الصور بما ي كا م طقا يتم القياس 

، وم ا ف ن اللوغوس، وبهذا با تراتبيا ب ن الصور الفائضة التولدة م  الواند

ال قا" صي استمراربة الفيض، كما تجب اإلشارة -ال نى، " يسسا لل القة " الواند

، وبما  القو  2ة النسبية ك  صر للررط والتل.يم ل ظام فيض القانيم"مل  الوظيف

بأن  ذه الوظيفة التي يتخذ ا اللوغوس صي الررط والتل.يم، هي وظيفة تدّعم 

 الوظيفة الصوفية  خيا  الفارابي صي تصور الفيض الواندي.

نسق م  من فيض القانيم صي ال ظومة الفلسفية لألفالطونية ا .دثة ي خرط صي 

الروابط الضروربة ب ن الواند وال قا وال قا والو ود وبتخذ  ذا النسق لغة 

ل رض  ذه الروابط والوسائط أي إلظهار ا وتجليها صي غيا  الواند ع   ذه 

التجلياال ايخطابية، وم ا ف ن اللوغوس يمثا لغة دطا  الواند م  دال  

، (Logos hénologique) الفيض، بميث تصبح "لغة الفيض هي اللوغوس الواندي

بميث من اللوغوس كرابطة مع الواند يقدم لغة "طبي ية" و"وظيفية" صي الفيض 

لن المر يت لق باإلنتا ، ب  ما اللغة هي م  منتا  صورة قوة التوليد للواند 

، وبتا ع الفارابي  ذا التصور ع  3ا .تفظ با بواسطة ال قا، كما ير  أفلوط ن."

للغة ال اسبة للفيض بميث يمافظ عى  م قولية الصور التولدة اللوغوس ليقدم ا

 م  الواند م   هة وبمافظ عى  واندية الواند م   هة أدر .

من لوغوس الفارابي الوروث ع  فلسفة أفلوط ن ي ما بآلية ال قو  الو ود 

والو ود ال قو ، وم  ثمة ف ن الفارابي يسسا لفلسفة االدتالف النطولوجي 

ندة الواند م  دال  ت قا الصور الت ددة التي تفيض ع  الواند صي نظام لو 

تراتبي. وبتخذ  ذا الت قا أ  ادا أدالقية ةايخ   والس ادة( وسياسية ةاي.اكم 

                                                           
1 - Ibid, p: 172. 

 - لريي" اؤنسوبة خطأأ اإىل الفارايب واليت تندرج يف نفس " اؤنبع مثل "  طيين" مثلراالأفلو  لقد الحظ ميشال فااتل أأن "رسا  يف العمل االإ

ن تكل الرسا  ترتمج لكمة لوغوس ب  "  صفة" أأو " قياس" و"منطق". أأنظر ش به تيولوجيا أأرسطو"، فاإ

Michel Fattal, et autres, « Etudes sur Plotin », l’Harmattan, Paris, 2000, p: 225. 

ن اذه الرتمجة تقارب تصور الفارايب ع  اللوغوس ووظيفته اؤنطقية يف الربط والتوسط بني توليدات الواحد   لعقل.اواسطة بومنه فاإ
2- Michel Fattal, « Logos et langage chez Plotin et avant Plotin », op.cit. p: 173. 
3-Ibid, p: 175. 
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والدي ة( وأنطولو ية ةنظام الو وداال(..، ف  دما يصبح ال قا مو ودا مت اليا 

فة الفارابي م روعا إلعادة ول ا مجرد  زء م  ال فا ف ن ذلد يج ا م  فلس

قراءة الفلسفة اليونانية بما يسمح بأقلمة القضايا اإلسالمية دادلها باالعتماد عى  

 الفالطونية ا .دثة ومدونة أفلوط ن بايخصوص.

 أن لوغوس الفارابي ي تغا بالقوة التخيلة، ذلد أن الفارابي ير  أن "الوقوف 
ّ
مال

الب ر. نم  ال ن رف م  الشياء مال ايخواص عى  نقائق الشياء ل ا صي قدرة 

واللوازم والعراض، وال ن رف الفصو  القومة لكا واند منها الّدالة عى  نقيقتا، 

، وي زو الفارابي عدم القدرة عى  ال رفة 1با ن رف أنها أشياء لها دواص وأعراض"

داداال اي.ا اي.قيقية مل  ض   التمقيق الو ود صي ال قا بما أنا ي تمد عى  مم

صي الت رف عى  موضوعاتا، فمسبا أن "اإلنسان ال ي رف نقيقة الش يء البتة، لن 

مبدأ م رفتا الشياء  و اي.ا، ثم يمّ ز بال قا ب ن الت ابهاال والتباي اال، وي رف 

نينئذ بال قا   ض لوازما وذاتياتا ودواصا، وبتدر  م  ذلد مل  م رفة مجملة 

 .2غ   ممققة"

الفارابي   ا عى  نقد ال قا فقط، با يربد وضع مقدمة لا سيأتي م   وال ي ما 

نظرباتا السياسية والدينية والدالقية..، من "الفارابي، شأنا شأن الا دي، ير  أن 

ال قا اإلنساني لونده عا ز، وأنا يستطيع ال ما بقوة نفوذ ال قا ال المي الف ا  

ل قا ال المي الف ا ، ص ودا، ال يكون ، أما االتصا  بهذا ا3والتماما با فمسب"

مال بآلية التخّيا بوصفها اإلمكانية القو  ل رفة أكث  تمقيقا للو ود و ذا بالضبط 

 ما يضفي الطا ع الصوصي عى  ال رفة لد  الفارابي كما هي ع د أفلوط ن.

دئ وعليا يسكد الفارابي أن "ال فوس اإلنسانية، مذا أدذال م  القوة ايخيالية مبا 

علومها نتى ال تمتا  صي ش يء مما تماو  م رفتها مل  أدذ مبادئا م  القوة ايخيالية، 

تكون قد استاملت. ومذا فارقت  انت متخصصة االست داد لقبو  فيض ال قا 

، فالتط يم ايخيالي للوغوس الفارابي ي ما عى  تهيئة النسق اللغوي 4الف ا "

لتضاداال صي تفس   فيض ال قو  ع  لفلسفتا الستقبا  وتايي  الت اقضاال وا

                                                           
 .40الفارايب، " التعليقات"، مرجع سابق، ص  - 1
 .51اؤرجع نفسه، ص  - 2
رورية العراقية، ماكوفيلسيك، أأ.أأو، " الفارايب، بني مناطقة عرصه"، ترمجة  جليل كامل ادلي ، جمةل اؤورد، عدد خاص ابلفارايب، امجل  - 3

 .61، ص 1975، 4، م 3العدد 
 .51الفارايب، " التعليقات"، مرجع سابق، ص  - 4
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ال قا الف ا  والوسائط الضروربة صي تراتبية  ذا الفيض، لن الغرض م  ذلد 

التفس    و االرتقاء ةال قالني والصوصي( لل قا نمو ال قا الف ا ، "فالفيلسوف، 

كما يمدده الفارابي، ل ا الر ا الذي يطر  نظاما ميتاف زيقيا يبمث فيا ع  

، 1رار اي.قيقة، ولا  اي.ايم  و صي الواقع متمد   قلا بال قا الف ا "طربقة إلق

وبمر  ذا التوند عب  لغة قادرة عى  التوسط ب ن ال قو  صي شكا لوغوس 

 مخصوص أعطت مالمما الساسية الفالطونية ا .دثة صي فار الفارابي.

لغة الفيض  من عما الفارابي تركز بالساس عى  ميجاد التوازناال الساسية، صي

وأشكا  ت قلا، ومعادة منتا  الفلسفة الفالطونية ا .دثة دادا الت اث ال ربي 

اإلسالمي م  دال  تقديم قراءة مختلفة لفلسفتي أفالطون وأرسطو وتاييفهما بما 

يسمح بب اء القوالال الضروربة لفاره وأ دافا ال ملية داصة، وبهذا يذكرنا أرنالديز 

الفاضلة ةللفارابي(، أن غاية ا جتمع الثالي الفاضا هي تهيئة أنا و"طبقا للمدي ة 

ال اس التماد م مع ال قا الف ا ، الذي يجب عليا أن يضع أسا كما  

، صي  ذه الرؤبة الثالثية ةالفضيلة، ال قا، الس ادة( يتضح م روع 2س ادتهم"

روع كتأس ا الفارابي البني عى  القاررة الفالطونية ا .دثة، بوص   ذا ال 

 الدتالف عقالني دادا ال قا ال ربي اإلسالمي.

 تتجى  صي تو يا مسار البمث الفلسفي 
ً
كما أن أ مية است ادة الفارابي م رفيا

انطالقا م  التوفيق ب ن ال قا ةالفلسفة اليونانية( والدي  ةال قيدة اإلسالمية(، 

، ممثلة صي ب اء 3الدنيوي  والذي يسدي صي النهاية مل  اكت اف مفتا  الس ادة لل الم

نظام سياس ي فاضا ةبال نى الدالقي والسياس ي( يتم فيا ت قا الدي  فلسفيا 

لتتجسد ال قوالال صي النهاية صي الو وداال ةالدنيوبة( باعتبار ا ان كاسا للفهم 

الص.يح للو ود اإللهي وكذلد تموبا  ذا الفهم مل  عما سياس ي وأدالقي دادا 

 تجسدة صي كيان عقالني  و الدي ة.م ظومة سياسية م

                                                           
روجيه أأراندليز، " ما وراء الطبيعة والس ياسة يف تفكري الفارايب"، ترمجة  أأكرم فاضل، مقال مض   جمةل اؤورد، "مرجع سابق، ص   - 1

38. 
 .38أأراندليز، مرجع سابق، ص   - 2

ىل أأن " الفارايب مل يرش يف اذا الكتاب اإىل "احلياة الآخرة" وابلتايل يشري  - 3 مرتمج كتاب الفارايب "حتصيل السعادة" اإىل الفرنس ية، اإ

ذن تفكريا دنيواي، وتفكريا فلسفيا حول السعادة اليت ترتبط مبارشة ابلنظام الس يايس، أأو ما يسميه الفارايب ابلنظام الفاضل".  س نجد اإ

 ينظر 

Al-Fârâbî, « De l’obtention du bonheur », op.cit.: 12. 
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ن مما سبق أن الفارابي لم يتمّر  صي استقبا  مقوالال أفلوط ن الفلسفية،  ب َّ
َ
لقد ت

وأصبغ عليها ال ظور ال قائدي لتصبح مالئمة لوروثا اإلسالمي، و و بذلد يكون قد 

  مرنلة  د  اي.وار ب ن ال قا واإليمان صي ال ظومة الفاربة اإلسالم
ّ
 ية. دش
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 هبرماس: مبدأ االعتراف 

 القاعدة الذهبية للسلم

 د. عبد القادر مالفي/  ام ة مستغانم

**** 

  *قدمةم

يستثمر  ب ماس مبدأي  لتمقيق اي.وار البني عى  الف ا التواصىي الذي م  شأنا 

فلسفة السلم، فالبدأ الو  متمثا صي االعت اف، والذي أدذه م   ان أن يسسا ل

سا لبلورة فارة اإلرادة ال امة التي بها يمدد م   هة فارة 
ُ
 اك روسو، و و مبدأ أ

السلطة، والتي ما فتئت ان شكلت مفهوم السيادة التي هي بيد ال  ب ورالتالي 

الفصا ب ن السلطاال. وم   هة الايفية التي تمارس بها الديمقراطية الدعمة ب

أدر  فارة نق ال اركة صي ال قا ، م اركة تارس المارسة الديمقراطية السطرة 

باإلرادة ال امة، وم ا  انت  ذه اإلرادة ع د روسو مرتبطة بالرأي ال ام. رأي يت كا 

دة باي.وار نو  قضايا تخي ال الم ال  ش لكا فرد. أما البدأ الثاني تمثا صي القاع

الذ بية التي أسا بها  انط مفهوم الف ا ال رطي، كقاعدة أدالقية مأدوذة م  

فكا ما الديانة السيمية، داصة ما  اء صي منجيا متى الذي نأدذ م ا اآلية التالية  

تربدون أن يف ا ال اس بام اف لوا  اذا أنتم أيضا بهم، لن  ذا  و ال اموس 

عدة الذ بية التالية  ال تف ا ما ال ترض ى أن يف ا وتلخي  ذه اآلية القا (،والنبياء

                                                           
* - Abstract :Habermas poses the principle of recognition to reach the founding ladder on 

communicative action, to allows him that to collect between language act and social act on the one 

hand, and between Kantian ethics on the other hand, his description is mated with the golden rule 

for peace. A base built on the Kantian tradition inspired by christianity, especially what came in the 

following verse: « therefore whatever you desire for men to do to you, you shall also do to them; for 

this is the law and the prophets ». This verse summarizes the following golden rule: do not do what is 

not pleased to do to you. His origin has matched up to sayings of the prophet Mohammed, peace and 

blessing be upon him « no one of you becomes a true believer until he likes for his brother what he 

likes for himself ». Habermas looked at a dialogue which based on communicative action, where he 

collected between language act and social act, which requires the principle of the right to participate 

in the debate directed by moral values, a participation devotes the practice of democracy framed by 

general will, linked to Rousseau with general opinion. An opinion is formed through dialogue within 

the public space, where issues are discussed concerning the world of Living. 
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لد. والتي تتطابق ما نديث الرسو  صى  هللا عليا وسلم " ال يسم  أندكم نتى 

 يمب لديا ما يمب ل فسا". 

صي ن ن الف ا التواصىي الذي  و صي الصا استثمار لفهوم الف ا اال تماعي لاكا 

و  قسما مل  قسم ن  ف ا عمىي مو ا نمو فيب  والف ا اللغوي يجون اوست ن. فال 

 دف وف ا است اتيجي مو ا نمو النهاية. الف ا الو  مبني عى  فارة السببية، وصي 

 ذا ال يختل  مع  ا م  أو ست  ونت ودوركهايم، ب  ما الف ا الثاني مبني عى  

ب ن  الفهم الذي ي ت ط ف ا اللغة م  نيث أنها أداة للتواصا. ففيمَّ يام  الررط

 فيب " للف ا" ما ب ن مفهوم الف ا اال تماعي والف ا اللغوي؟ يررط  ب ماس

الثاني نمو و  مفهوما ع د "أوست ن"، م  نيث  ونا ع د الو  مو ا نمو  دفو 

التأث   بال الم ايخارجي م  دال  الاالم، فاال ما يتفقان عى  اي.ركة التي تتم صي 

نتى نستمر و  لغوي، فاللغوي و  في عقالنيالذ   مذ  ا واند يست د عى  تصور فلس

ثالث أف ا   الف ا اللغوي  الذي م ز ضم  ف ا الاالم عى  نفا الوت  ة مع أوست ن

 ( وي ني ع ده ا .توي التبليغي الذي يربده التكلم ب  ما الف ا ال جزlocutoireة

(  و Perlocutoire( يمو  التبليغ مل  ف ا، غ   أن الف ا ال الق ةillocutoireة

 الف ا ال الق بالف ا السببي الثر الذي يمدثا التكلم بالتلقي. وم ا يررط  ب ماس

( أي ما ي رف لد  التكلم م  دال  الاالم أنا قد ندد  دفا. فم  téléologiqueة

 ذا الررط نصيغ مشكاليت ا نو  القاعدة الذ بية التي تمقق السلم، ف ل  أي ند 

 سج ديوطها نو  مفهوم الف ا التواصىي لتأس ا السلم؟يما  لهذه القاعدة أن تن

 جنيالوجيا مفهوم االعتراف: 

ي د أفالطون أو  م  طر  مفهوم االعت اف م  دال  قصة الاه ، مذ  أفالطون:

سقراط  تخيا  ائ اال   ربة قب وا صي كه  تمت الرض، لا   اء صي مضمونها ما يىي 

ا  سالء ال 
ّ
اس   اك م ذ ن ومة أظافر م، وقيدال ممر طوبا باتجاه ال ور، ظ

أر لهم وأع اقهم بأغال ، بميث ال يستطي ون التمرك م  أماكنهم أو رؤبة أي ش يء 

ن السالسا م  تهم م  مدارة رؤوسهم، دلفهم نار 
ّ
سو  ما يقع أمام أنظار م، ل

متأججة م  مسافة، ب ن ال ار والسج اء طربق مرتفع، ل تخيا عى  طو   ذا 

طا م خفضا، م ابها لتلد اي.وا ز التي يض ها أمامهم ال عبو الدمى الطربق نائ

 التمركة. 

 غلو ون  انها نقا لصورة عجيبة، تص  نوعا غرببا م  السج اء.
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سقراط  انهم ي بهون ا، ذلد أوال لن السج اء صي موق هم   ا ال يرون م  أنفسهم 

 الوا ا لهم، أل ا كذلد؟ وم     انهم غ   الظال  التي تلقيها ال ار عى  ايجدار

غلو ون  كي  يمانهم دالف ذلد ما داموا عا زب  طوا  نياتهم م  تمربد 

 رؤوسهم ...؟

سقراط  فل تأما اآلن ما الذي سيمدث مذا رف  ا عنهم قيود م وشفي ا م م  

 هلهم. فل فرض أن ا أطلق ا سرا  واند م   سالء السج اء، وأرغم اه عى  ان ينهض 

رأسا ويس   راف ا عينيا نمو ال ور. ع دئذ سي اني آالما نادة وبضايقا فجأة وبدير 

التوهج، سوف ي بهر مل  ند يعجز عى  رؤبة الشياء التي  ان ير  ظاللها م  قبا. فما 

الذي تظ ا سيقو  مذا أنبأه أند ما  ان يراه م  قبا و ُم باطا وأن رؤبتا اآلن أدق، 

الشياء الكث  نقيقة. ل فرض أن ا أرب اه  لنا أقر  مل  اي.قيقة، متجها صو 

مختل  الشياء التي تمر أماما ودف  اه تمت مي.ا  أسئلت ا مل  أن يتذكر ما هي. أال 

تظ ا س   ر باي.  ة وي تقد ان الشياء التي  ان يرا ا م  قبا أقر  مل  اي.قيقة 

 (؟1م  تلد التي نريها لا اآلنة

 هة اي.قيقة التي قد تبدو مخيفة صي أو  المر، فالطون   ا مل  أ مية مواأي    

ولذا قد يهرع   ضهم لل ودة للخل ، ليفضا البقاء صي الظالم ولا  الوا هة 

والصراع بجانب ال رفة ستج ل ا قادرب  للوصو  مل  اي.قيقة والت اما م ها   كا 

الو م أفضا، وم ا  ان مفهوم اي.  ة ا .رك الذي ي قا السج ن م  عالم الظ  و 

أو الثا كما عرفا أفالطون مل  عالم الواقع او اي.قيقة. فال ملية عرفت ع د 

أفالطون بالتجسد. فاي  يتم االعت اف انطالقا م   ات ن اي.ركت ن؟  ا نركة 

 التجسد ونركة التذكر  ما اللتان يوقظهما ال  ور باي.  ة أو الد  ة؟

عالم ا جرد ةالتصوراال = عالم  يقوم عى  االنتقا  م  ( Réificationالتجسدة -

الثا( مل  عالم الشياء ةعالم ا .سوس(. مفهوم ينتقا مل  الفلسفة الاركسية تمت 

(، أي  تتمو  القيمة اإلنسانية مل  ش يء يقابا قيمة Chosificationُمسمى الت يئ ة

  عّرفت بقوة ال ما التي يبي ها ال اما مقابا أ ر.

  ش ور يص ب اإلنسان م   هلا لا يميط با (Etonnementةالد  ة أو اي.  ة  -

 وبصانبا ش ور بالرغبة صي ال رفة إلزالة التوتر أو تخفيفا.

                                                           
أأفالطون، امجلرورية، )الكتاب السابع  أأسطورة الكرف( ترمجة ودراسة د. فلاد زكراي، دار الوفاء دلنيا الطباعدة والنرشد، االإسدكندرية  - 1

 403، ص  2004
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(  عودة ال ارف مل  سانة ال  ور أو الوعي أي  يتم Réminiscenceالتذكر ة -

الت رف عليها  أن نقو  بأنها اعت اف بو ود ا م  قبا، مذ هي ع د أفالطون ال ارف 

 يقية التي تاتسبها الرو  وهي صي عالم الثا.اي.ق

فاالعت اف بال نى الفالطوني صيغ عى  أساس أنا ف ا الذ  ، أي أنا م رصي م  با  

أنا مدراك لذكرباال سبق م رفتها وتمتا  مل  معادة الت رف عليها، م ا اشتق الف ا 

 ف"، مي أعاد ( "اعتreconnaitreثم الف ا الثاني ة (،connaitreةالو  "َعرف" 

( الذي  و صي الساس Reconnaissanceمصطلح االعت افة ثم ت كام رفتها، م  

 صيغ صي سياق نظربة ال رفة. و  م رصي

 نظرية القانون وميتافيزيقا األخالق: كانط:

ي د  انط مر  ية رئ سية بالنسبة للم ظرب  لالعت اف، داصة وأنا م  مسسس ي 

بنية عى  فارة أن  ا الب ر أ ا للارامة واالنت ام. سياسية الارامة بالتساوي، وال

( Thématiqueة فلسفة  انط الدالقية والقانونية ال تم ح قط الفضاء لتيمة

االعت اف بذاتا، كدعو  يخطا  مم ز مرتبط بمر  ية مضمرة صي ذاتا، التي تفرض 

ا القواعد االستقاللية الطالب بها وب رف م  قبا الدالق الكانطية، التي تقابله

الفروضة عى  االنسان م  ايخار . غ   أن استقاللية الذاال ل ست موظفة   ا 

بواسطة القدرة عى  الت ي ن الذاتي، با كماكم م  دال  اي.ام الركب ال طوي 

تمت لواء فارة االستقاللية التي بدور ا مه دسة لفارة القانون. استقاللية 

( Thèmeركيب قبىي دون أن ت كا تيمة ةاالستقاللية ال تمدث م نى مال ضم  ت

ل لا. من ا ال نجد بالف ا ضم  فلسفة الدالقية والقانونية لكانط تيمة داصة 

باالعت اف للذاال، غ   أن  ذا ال ي ني انا مرَّ عى   انب  ذه التيمة. فضم  الفقرة 

 la raison pureالتي يمدد فيها الب راال ايخاصة بال قا ايخالي ال مىي ة

atiqueprنجد أنفس ا أمام م كلة االعت اف بالذاال م  دال  السسا  التالي  1(ة ،)

كي  يما  للذاال الر فة باإلنساس ان تت رف عى  ذاتها ضم  ال قا ايخاص 

ال مىي؟ وكي  يقوم الش يء عى  الضرورباال ال مولية؟ مثا  ذا ال كا ال يما عى  

نها تيمة االعت اف التي ال نجد ا ال صي انفراد دون اعت اف متباد  فيما ب ن الب ر، م

الفلسفة الدالقية وال بالقانونية، با صي الدي  ع دما يطر  صورة السيح كا"صديق 

                                                           
1- Kant (Emmanuel), traduit par: J.-P. FUSSLER, Critique de la raison pratique, Paris, GF-Flammarion, 

2003  
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بهذا ال ي يطر  تمي زا ب ن االست داداال اي.يوانية ور ن تلد ايخاصة (. 1لإلنسان"ة

ابا "دطا  باإلنسانية التي ال تختل  صي مضمونها ع  تلد التي طرنها روسو صي كت

نو  أصا الال مساواة ب ن الب ر"، داصة مع مفهوم اي.ب صي ذاتا الذي  و صي 

الصا داصية ت ت ك فيها  ا اي.يواناال، لنها ممكومة  غربزة نب البقاء، ب  ما 

اي.ب ايخالي ين أ م  ا تمام االنسان بقيمتا ضم  اآلدرب . فاإلنسان ال يقدر 

مع اآلدرب ، لهذا  ان ا تمام اإلنسان بالقيم وكي  س ادتا او ت استا مال بمقارنتا 

تت كا كرأي ع د اآلدر. يقصد  انط م  وراء اي.ب ايخالي ال  اية التي توليها 

الذاال لذاتها، ع اية يسقطها ال قا ال مىي ايخالي ع د صياغة قرب تها مع م رفة 

قيم مال   رط تقدير الذاال لذاتها الذي ترتبط بالقانون الدالقي ارتباطا ال يست

الصدق مع القانون الدالقي الذي يلزم لكا شخي قيمة. فكا انسان عاقا يتساو  

مع قرب ا أمام القانون الدالقي الذي  و ممدث م  قبا ال قا. قانون يلزم االنت ام 

  ن لم نقا االعت اف.م

 فينمولوجيا الروح(:)والسيد : جدلية العبد هيجل 

بد عى  أن السيد وعي قائم لذاتا يتوسط وعيا آدرا. يطر   يجا  دلية السيد وال 

وعي ما يتا االرتباط بالو ود الستقا أو بال يئية بو ا عام. السيد متصا بهات ن 

الل.ظت ن  بالش يء كش يء أال و و موضوع الرغبة، ثم بالوعي الذي تل.ق ال يئية 

در، لن  ذا الوعي ما يتا. صي  ات ن الل.ظت ن يتم للسيد االعت اف با م  قبا وعي آ

اآلدر يسلد صي  ات ن الل.ظت ن  أنا ش يء ثانوي  ففي الرة الول  يغ   الش يء بجهده، 

وصي الثانية بارتباطا بو ود ممدد. صي  ات ن الل.ظت ن يقصر  ذا الوعي ع  السيطرة 

عى  الو ود وع  بلوغ ال في الطلق، فهه ا تمضر م  ال رفان تلد الل.ظة التي 

ا الوعي اآلدر نفسا بما  و قائم لذاتا، مجررا عى  نفسا ما يربد الو  ُيبطا فيه

تمديد م رائا عليا، كما تمضر بذاال الوقت الل.ظة الدر  التي ال يفت ق فيها ف ا 

الوعي الثاني م  الف ا الو ، لن مما يأتيا ال بد  و عى  و ا الص.ة ص ع السيد، 

ال بد فل ا ف ال دالصا، با ف ال مجانبا أما ف ا  فلهذا الد   ت تسب الا ية،

للما ية. وع دئذ يبقى أن ال رفان بال نى الص.يح للكلمة مفتقدا مند  ي.ظاتا  

                                                           
1Kant (Emmanuel), La Religion dans les limites de la Raison (1794), traduit par André - 

Tremesaygues , édition librairie Felix Alcan 1943 
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بجري ال بد عى  السيد و  تلد التي يجري السيد عى  نفسا ما  ر  عى  الفرد اآلدر

ما يجري عى  نفسا، فال ينتج م  ذلد سو  اعت اف م   انب واند دا  م  

  (.1واةةالسا

فلقد ب ن  يجا أن  ا وعي يسكد ذاتا ل فسا، وصي ذاال الوقت يثبت كيانا لآلدر، 

منها  دلية الوعي بالذاال والوعي باآلدر، وقد  سد  ذه القضية م  دال   دليتا 

ال ه  ة،  دلية ال بد والسيد  الوعيان بالذاال وراآلدر متضادان. فالوعي بالذاال 

(، 2ب ن ال بد والسيدة منها "دراما" عدم الساواةيتضاد قبا  ا ش يء مع نفسا، 

مذ م  دال   دلية  أو الوال، والالنظ بالنسبة لهيجا أنا صراع م  أ ا اي.ياة

السيد تدرك نتمية الصراع التي فرضت عى  أند ما ا جازفة بمياتا، مما  ال بد

لرغم م  عى  او  ما ا م  االنتصار عى  اآلدر الذي ادتار اي.ياة مع ال بودية،

و مي،  ل ا وعيا نقيقيا با  و –السيد عى  نسب  يجا  –بالذاال  نصو  الوعي

لن الذي اعت ف با لم يا  سيدا مجازفا مثلا با  ان عبدا، وال بد نسب  يجا ال 

يما  أن يكون منسانا كما يقو  أرسطو، فلكي يكون   اك وعي نقيقي بالذاال ال بد 

بخض ها لسيده بفضا و  أن ال بد يطوع الطبي ة أن ي ت ف با قرب ا، عى  الرغم م 

والطبي ة إلشباع رغباال السيد، مادام ال ما  ال ما، فالصراع أصبح مذا ب ن ال بد

م  القيم اال تماعية الساسية. لذلد يصبح ال بد سيدا للطبي ة متمررا م  

ة، ضغوطها، فال تيجة ان ال ما نرر ال بد. لا   يجا يسكد أن نربة ال بد رواقي

لنا ي  ش تمزقا ب ن وعيا باي.ربة كفارة مجردة ور ن واق ا ال بودي الف ىي. ول ا 

أبرز ما نستنتجا م   ذه ايجدلية أنها تستو ب وعي اآلدر، مذ صي غيابا ال يما  

اي.ديث ع  وعي نقيقي بالذاال، غ   أن الهيجلية ال تستب د الصراع ك مط 

 و ي  مرة  ألاس درالصراع الذي يسكد عليا  لتمديد ال القة ب ن النا واآلدر. و و

السيد، ال بد بال ما يصبح و  أدر  ع دما ي لق عى  تصور  يجا يجدلية ال بد

سيدا للطبي ة، ورذلد يتمرر م  ذاتا، وم  طبي تا التي   لتا عبدا، وبتمرر م  

 فطرتا التي ررطتا بالطبي ة وم  السيد كذلد. ففي ال الم الطبيعي ايخالي ال بد

 و عبد لسيده، ورال الم التقني التمو  بال ما يسود ال اما، أو عى  القا يسود 

                                                           
 147-146، ص  2001، 3ايجل، عمل ظرور العقل، ترمجة مصطفى صفوان، دار الطليعة بريوت، ط - 1
ىل قراءة ايجل" ترمجدة وفداء شدعبان، جمدةل الفكدر العدريب اؤعدارص، عددد - 2 كوجييف )أألكس ندر(، جدلية العبد والس يد م  " اؤدخل اإ

مناء القويم، الكوي ، ص  114-115  54-49، مركز االإ
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وبهذا التمام التولد م  ال ما وم  التمو  الستمر لل الم يتمو   كسيد مطلق،

ال طى م  ال الم وراإلنسان، الذي ال يكون مال  سيادة السيد. فكا م  الستقبا 

لذي لديا مص   واند مما الوال أو يستمر بصفة والتاربخ بموزة السيد ا .ار ، ا

 بال بد و  نهائية ضم   وبتا،
ً
مع ذاتا ك بد عاما.. مذا  ان القلق م  الوال مجسدا

(. وبهذا االعت اف يمقق ال بد 1ا .ار  فهذا شرط التطور التاربخي ا .قق بال ماة

  سيادتا بأنا سيد الطبي ة.

 ي بذاتا بطربقة تلقائية أي  يرتبط بالوعي بذاالوتتم عالقة االعت اف الرتبطة بالوع

اآلدر، بم نى أن وعي الذاال ال يمقق اشباعا مال باتصالا بوعي ذاال اآلدر. غ   أن 

الفارة ايجو ربة الطرونة بجدلية ال بد والسيد، هي ذلد ال  ور باالعت اف الذي 

 ت ف بها السيد. يقتض ي اي.ربة، وال بد ي ت ف بمربة السيد، ولا  نربة ال بد ال ي

لنها تتطلب نربة أدر  عى  مستو  الوعي صي ذاتا، واست ادا مل  قوان ن ايجد  التي 

تقتض ي السلب. ف ملية السلب ال تتجا نمو السيد با نمو الطبي ة، لن بالفهوم 

الهيجىي السيد ل ا سيدا صي ذاتا، با الصل.ة التي تت كا م  مص   واند لتق  

يظهر م  الطبي ة أن الب ر ل سوا ذواتا أدالقية يبمثون ع  صي موا هة الوال. 

اعت اف ادالقي، با   ر ي   ون صي صراع دائم م  أ ا اي.صو  عى  القوة 

والث وة، لذلد ظهرال ال القاال االنسانية بأنها أل ا  مصارعة التي تذكرنا بم ا د 

اع م  أ ا اي.ربة الصارعة الرومانية واإلنجازاال البطولية لسب تا  وس، منا الصر 

واالعت اف. لذلد  ان عى  الب ربة أن تلتزم ضم  عالقاال أصيلة أي  يكون الب ر مما 

 
ُ
ا نفسيا أو أدالقيا يرنو للبمث ع  الصل.ة ال امة وال ادلة، وصي الد   منا الَتَمث

 ال قالني للطبي ة االنسانية.

 

 

 نبتشة: ما وراء الخير والشر 

ل نى االعت اف م  قو  شبنهاور ةال كلتان الساس تان ي طلق نيت ة صي تمديده 

لألدالق( الذي  اء فيا أن القضية الساسية التي يتفق عى  مضمونها  ا الدالقي ن 

والتمثلة صي القولة التالية  "ال تسذي أندا با ساعد  ا واند بقدر ما صي مقدورك أن 

                                                           
1- Kojève (Alexandre), Introduction à la lecture de Hegel, Paris, Ed. Gallimard, 1947, p 29 
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الدالق مل  تأس سها ... منها البدأ  تساعد "، بالف ا منها القضية التي يسع   ا م لمي

الف ىي ل لم الدالق الذي يبمث ع ا الرء م ذ آالف الس  ن، بمثا ع  حجر 

م لوم أن "شورنهاور" لم و  الفالسفة قد تكون ص بة لتأس ا القضية الذ ورة.

 انت  ركا عمق كمو  لا و  أنا ذاال يوم أنس  ا .اولة، مال-ي جح صي ذلد  و اآلدر 

ولررما  .القوة.عالم ما يتا مرادة  صي-اإلنسانفارة –عاطفية و  مبتذلةو  ة زائفةمماول

أعل   انط أيضا بأدالقا ضم  القولة التالية " ما يستمق االنت ام صّي  و انني 

أستطيع أن أنصاغ، فمثا  ذا المر  و عى  غ   ما  و عليا ع دي، ورادتصار مثا 

(. وم   ذا التصور ي يد 1غة عوالم ال  ر ة ذه النماط م  الدالق ما هي مال ل

وال اطفة   كا عام،  "نيت ا" ب اءه ل نى القيمة الدالقية   يدا ع  ال  ر والرأفة

 لي مو نمو ادالق قائمة عى  القوة التي تلزم االعت اف. 

وصي  ذا االتجاه يطر  مفهوم الغرور ك قطة انطالق، فالغرور ع ده ل ا بال نى 

سد لألدالق با م   انبا اإليجابي الذي يبني قيمها ال ليا، لهذا نستلهم السلبي الف

" الغرور منسان م  الثلة الوض ية  ثمة أمر قد ي ز فهما عى  اإلنسان  منم ا قولا 

(. فهو يميا مل  vanité و الغرور ةو  ال بياةالبور وازي( أكث  م  أي أمر آدر أال

آدر. وال كلة بالنسبة مليا هي ص ورة تصور منكاره نتى ومن ديا مل َّ ضر    ري 

 ائ اال تجهد صي ميهام الغ   رأيا نس ا بصدد ا، رأيا لم تا  ت اطره .. وسيقو  عى  

سبيا الثا  "قد أدطئ صي تقييم قيمتي وأطلب مع ذلد م  اآلدرب  أن ي ت فوا لي 

ي الغالب بقيمتي كما أطرنها بالضبط، لا   ذا ل ا غرورا ةبا ص  او ما يسمى ص

ر لرأي نس  صدر ع  الغ   لسبا  عديدة، ررما لنني  سَّ
ُ
ض ة و"دعة"( أو قد أ

أكرمهم وأنبهم وأشاطر م بكا سرور، أو ررما لن رأيهم اي.س  يسكد لي، وي زز ما 

ع دي م  ٍاي نس  فاّي، أو ررما لن الرأي اي.س  الذي يبديا فاّي، نتى صي نا  لم 

بفائدة. ولا   ا  ذا ل ا غرورا، وعى  اإلنسان أشاطره، يقيدني وبب رني 

ال بياةالبور وازي( أال يغالب نفسا أبدا، وأن يست  ن بالتاربخ تمديدا،  ي ]يكون 

بوس ا أن[ يتصور أن اإلنسان ال امي م   ا الطبقاال ال  بية عى  ادتالف در ة 

ب  فال امي، لم تب يتها، م ذ أزم ة قديمة ال يطالها الفار. لم يا  يوما مال ما نس

يت ود البّتة عى  أن يطر  ب فسا قيما، ولم ينسب ل فسا أي قيمة غ   تلد التي 

                                                           
، 2003ترمجة جزيال فالور جحار، مراجعة موىس وابة، دار الفرايب، س نة  وراء اخلري والرش )تباشري لفلسفة اؤس تقبل(، نيتشة، ما - 1

 130-129  ، ص188-187الفقرة 
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(. وم   ذا يتب ن 1أقر ا لا أسياده ةفخلق القيم  و نق السياد بم  اه الص.يح(ة

أن أدالق القوة تستلزم االعت اف لا  م   انب واند، ورالتالي نبقى دائما صي اعت اف 

  لساواة.قائم عى  عدم ا

 جان جاك روسو )في العقد االجتماعي(:

 قد الذي يلزم الطرف ن تطر  مسألة االعت اف ع د  ان  اك روسو ع د أبرام ال

بالتمتع باي.ربة واإلرادة، فدون ذلد ال يتم ال قد، منا ال قد الصىي قبا أي عقد  

  ب ك  ب، وال قد فيما م  اه ما يب م ضم  وثيقة م  داللها يتم االعت اف بال

وم ا طرنت سيادة ال  ب، ك في نهائي لسيادة اللد لتستبد   سيادة القانون. منها 

فارة لهذا  انت و  ا .كوم،و  الوثيقة الساسية التي تمدد ال القة ب ن اي.اكم

االعت اف ت ود صي أصولها مل  نظربة ال قد اال تماعي، أي  يستبد  ال قد بوض ية 

ال دادا اإل راءاال التب يربة التي يفت ض أن تصا مل  أولية تتضم    ض الضغوطا

 (. 2اتفاق أصيا نو  مبادئ ال دالةة

كتابا " صي ال قد اال تماعي" مرانا ت ريع القانون، وكيفية  فلقد ندد روسو صي

ممارستا، وال تتم  ذه المارسة مال بمقتض ى القانون اي.اصا ع  اتفاق ما ب ن أفراد 

قا  م  نالة طبي ية مل  نالة أدر  والتي عرفت ع د  ورز ا جتمع، مذ يمقق االنت

ُي با روسو  ذا االنتقا  للسلطة  انتقالها ع د ال ، و  وروسو باي.الة السياسية.

ففي البداية  انت قائمة عى  الطاعة، ثم تمولت مل  االنت ام، فال  يفرض الطاعة 

وبصبمون ر اال يطلب منهم ع  طربق القوة لا يكون أب اؤه أطفاال، ع دما ياب ون 

بت  م االنت ام صي  ذه الرنلة مل  القانون، فال  أو اي.اكم ل ا قوبا و  االنت ام،

. (3ةبدنيا، با قوتا استمدال م  قدرتا عى  تموبا القوة مل  نق، والطاعة مل  وا ب

 وا .كوم ن  و القانون، وم بع  ذا مّن الذي يمدد ال القة الو ودة ما ب ن اي.اكم

الد   اإلرادة ايجماعية، لن القانون  و ال ب  لها، وبمثا السلطة ال ليا التي نسميها 

السيادة. فهذه اإلرادة لديها القدرة عى  ت ريع القوان ن، وهي ل ست مرادة داصة، با 

هي مرادة  ماعية تجمع  ا أفراد ا جتمع دادا  سم واند، أي أّن اإلرادة واندة 

لّن   اك فرق آدر ما ب ن مرادة الكّا واإلرادة ايجماعية ةال امة(، تجمع مرادة الكّا، 

                                                           
 253-251، ص  261اؤصدر نفسه، الفقرة  - 1

2 -Rawls (John), Théorie de la justice, traduit par Catherine Audard, Edition du Seuil, 1997,p :29 
3 - Rousseau (Jean-Jack), Du contrat Social, Edition Garnier Frères. Librairie-Editeurs, Paris, p: 242. 
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فهذه الد  ة ال تر  مال الصل.ة ال ت كة ب  ما الول  تر  الصل.ة ايخاصة، واإلرادة 

ايجماعية ما هي صي الصا مال مجموع الصايح ايخاصة، وهي مختلفة عى  مستو  

ق، والتي تتجمع صي مرادة واندة عرفت لا  ع  طربق الت اض ي واالتفاو  الفراد.

. وال يمدث تراض مال مذا اعت ف  ا طرف بأنقية  ا واند صي ابرام (1ةباإلرادة ال امة

ال قد، لن اإلرادة ايجماعية صي  ذا ال نى ت ني مجموع اإلراداال الفردية ا جتم ة 

 عى  أساس االعت اف.

 النقاش(: يورغن هبرماس )الفعل التواصلي وحق املشاركة في

مصدر لل.ام أي  يتم االعت اف بمصداقيتا و  من اللغة الطبي ية ف ا الذ   الب   

م  دال  ملفوظة لغوبة، فالتكلم يفار فيما يقو  ب تباعا قاعدة م طقية تدرك 

لكانط م  دال  تمليالتا للمفا يم اللغوبة  (. ونلما   ا عودة  ب ماس2باي.دسة

صي تمليالتا اللغوبة ليصا مل  مفهوم  مد  ب ماسف ل  أي ند ي ت، لافي ج ت ن

التواصا؟ شكلت اللغة الوسيط الساس ي للتواصا ومبدأ ت كا الف ا التواصىي، 

عى  أعما  أوست ن الب زة لل ملية اللغوبة م  الزاوبة  ويست د صي  ذا  ب ماس

ر عى  ال الم. اإل رائية، فهو يربد أن يب ز ال القة ب ن اللفوظة والف ا ال جز السث

فال ملية تن أ ع دما يبنى ف ا الاالم بواسطة  ملة مركبة م   ملت ن،  ملة ذاال 

ملفوظة م رائية، وأدر  النقة ذاال ممتو  يفيد التواصا ب ن التكلم والستمع عى  

مع أوست ن صانب كتا  " كي   بذ ب  ب ماس. و موضوعاال تخي نالة الشياء

(" لتوضيح مفهوم How to do things with wordsن جز الشياء بالكلماال ة

التواصا، فال ملية تتوق  عى  تمديد مفهوم الافاءة التواصلية مثلما تقدمها 

التي تقوم عى  وضع الرسا بوض ية تما ا م  نقا الضام ن و  التداولية الت الية،

(. فه اك ونداال ذاال صلة 3م  لغة مل  أدر  تتماثا مع مضام ن مت ابهةة

ام ن اال تماعية، وأدر  مرتبطة بال مو والونداال ال طقية التي تقام عليها بالض

التداولية الت الية الو هة لل ملية التواصلية عى  أساس الافاءة، والتي م  شأنها 

أن تساعد التكلم عى  نس  ادتيار الكلماال، ورالتالي ايجما وفق ترم ز ي تمد عى  

                                                           
1 - Ibid, p: 256. 
2- Ferry( Jean-Marc),Philosophie de la communication (1-De l’antinomie de la vérité à la fondation 

ultime de la raison) , Op.cit,p :15 
3 -Jürgen Habermas , Logique des sciences sociales et autres essaies , traduction avec un avant-propos 

par: Rainer Rochlitz, PUF-Paris , 1987, p p: 369-367  
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ل ملية تقوم أوال عى  التجرد م  اللفوظاال اللموسة الوروث الثقاصي واال تماعي. فا

ا .ددة الداللة ذاال صلة باللسانياال اال تماعية، ثم ثانيا م   ا الضام ن ذاال 

الزمان، ثم ثالثا م   ا الف ا  اللغوبة اإل رائية نتى نبقى عى  و  صلة بالكان

 (.1ي.الة الشياءةالت ب  اال اللسانية ذاال أشكا  اسمية تمدد الونداال الولية 

للف ا ومفهوما ع د "أوست ن"،  "فيب " ما ب ن مفهوم وبهذا الستو  يررط  ب ماس

م  نيث  ونا ع د الو  مو ا نمو  دف، والثاني نمو التأث   بال الم ايخارجي م  

دال  الاالم، فاال ما يتفقان عى  اي.ركة التي تتم صي الذ   مذ  ا واند يست د عى  

الذي م زَّ ضم   عقالني ولغوي، فاللغوي ونتى نستمر مع "أوست ن"تصور فلسفي 

( وي ني ع ده ا .تو  التبليغي locutoireثالث أف ا   الف ا اللغوي ة ف ا الاالم

( يمو  التبليغ مل  ف ا، وم  illocutoireالذي يربده التكلم، ب  ما الف ا ال جز ة

ر الذي يمدثا التكلم صي التلقي. وتتم ( و و الثPerlocutoire  ده الف ا ال الق ة

ال ملية ع ده عى  ثالث مرانا  ف ا الذ   أي  يتم التفا   صي ال ملية اإلن ائية 

م  ادتيار اللفوظاال التي تقوم بالتبليغ ثم منجازه أي تمرباا نمو التلقي الذي 

ق بالف ا الف ا ال ال وم ا يررط  ب ماس (.2ينتظر م ا أن ي ب  ع  أثر اللفوظةة

( أي ما ي رف لد  التكلم م  دال  الاالم أنا قد ندد téléologiqueالسببي ة

(. و  ا ال يختل  مع "فيب " ع دما يررط الف ا بهدف ما ي تب ه صانبا 3 دفاة

است اتيجيا، فكا منسان متكلم وفاعا لديا است اتيجية تو ا أف الا نمو  دف م  

يضع أماما ال موذ  السببي  الهدف، فافيب  نيث أن ال ملية عقالنية يتمدد بها

يو ا نمو  للف ا، مذ م  دال  ت ربفا لا م  نيث  و ن اط منساني ذو م نى ذاتي

فيب "  و الف ا " م  دال  (. وال نى الذاتي الذي يقصده  ب ماس4 دٍف ا تماعي ٍ ة

  الو ا نمو التفا م باعتباره أساس التواصا.

                                                           
1 - Habermas (Jürgen), Sociologie et théorie du langage, , traduit par Rainer Rochlitz, Arman Colin 

,p: 88 
2 - Austin (J L) , Quand dire , c’est faire , Introduction ,Traduction et commentaire par Gilles Lane 

Postface de François Récanati , Seuil-Paris 1970, p :124  
3- Habermas (Jürgen), Théorie de l’agir communicationnel (tome 1: Rationalité de l’agir et 

rationalisation de la société) traduit par Jean Marc Ferry , Fayard-Paris ,1987, p: 299 
4- Weber (Max), Economie et société, traduit par :J. Chavy et d’Eric de Dampierre, édition Plon- 

Paris, 1971, p :28 
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ة التي دلص ا بها مع  ب ماس، والقائمة عى  التذاوال ول ا التفا م  وندة م رفي

 Jargonتأدذ صيغتها ال طقية، لتصبح مقولة شمولية ضم  السياق الكانطية

kantien من أردنا أن يكون كذلد، ت طى لا ممكانية منتا  ال نى، (، فالتفا م 

التي ال طق الذي يمرك عملية اإلنتا  الذي أدذ ت اليما م  اللغة الطبي ية و 

بدور ا تمرك الن اط اللغوي. فالدالة التي شملت عى  متغ   التفا م وال طق 

( التي ت ب  Universelواللغة الطبي ية ال يما  لها أن تتساو  مال مع مقولة شموليةة

 ع  الوندة.

( اي.ق الذاتي Hans Kelsenي رف  ب ماس صي سياق آدر واست ادا لا" انا  لس " ة

(، والذي  و ع د اللان وضعي قابا 1  م  قبا اي.ق الوضوعيةبال ف ة التي تضم

للتجدد. ورالتالي يكون اي.ق الوضوعي موضوع تفا م ناتج ع  اتفاق  ماعي 

للممافظة عى  الصل.ة الذاتية وفق ال طياال اآلنية مما يج ل ا ن ود مل  طروناال 

لتصور القائم عى   ا م  روسو و ورز م  دال  تصور م لل قد اال تماعي، منا ا

مبدأ االعت اف باي.ق. فال قد اال تماعي بالنسبة لروسو يما  سيادة مبدأ اي.ق 

داصة ع دما يرتبط باإلرادة السياسية للم رع ضم  شروط اإل راءاال 

الديمقراطية، ويسمح كذلد بتكون اي.رباال الفردية التساوبة مع مبدأ السياادة 

ما  م  و ود اإلرادة السياسية وت ريع ت ال  بية. فالديمقراطية التجسدة

 القوان ن القائمة عى  مبدأ السيادة ال  بية.

مل  أن  ب ماس صي تمليالتا التي دصها للديمقراطية، م  نيث هي  اإلشارةجدر تو 

 ويا لدولة القانون، مذ ررطها بمفهوم الدني الذي تأسا عى  مصطلح روسو؛ 

. فهو م   هة ي رفا بكا (Autodéterminationوالتمثا صي مبدأ تقربر الص  ة

اإلرادة ال امة ك ملية و  وضو  داصة م  دال  الصلة الو ودة ب ن الرأي ال ام

(أي  يكون الرأي ال ام عفوي وتلقائي. 2ديمقراطية ادتي بها مبدأ تقربر الص  ة

ف وم   هة أدر  كت ب   ع  اي.الة اال تماعية التي ي   ها، والتي تستلزم االعت ا

بها م  قبا  ا واند. وم ا ارتبط الفهوم بما  و م رائي وتمولا مل  مبدأ تمارس م  

داللا الديمقراطية بواسطة ن اطاال تواصلية التي تفت ض عى  أشكا  اي.ياة 

                                                           
1Droit et démocratie (Entre faits et normes), traduit par Rainer Rochlitz et  Habermas(Jürgen): -

Christian Bouchindhomme, Gallimard, Paris, 1997, p:101  
2 - Habermas(Jürgen),L’espace public, traduit par Marc B de Launay , edition Payot , 1990, , p: 106 
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الرتبطة   القاال متبادلة تقتض ي االعت اف. وم  ذاال القياس تباشر الدالق 

صي التن ئة  كلا الت ظ  ي، عى  السا مةال ملية باالعتماد عى  بنية االعت اف وش

 (.1اال تماعية، التي يفت ض أن تكون سليمة وصادقة ومستقلة ع  ايخ   الفردية

فمسألة ايخ   كقيمة أدالقية نجد ا م   هة تمدد تقربر مص   الفرد م  با  أنا 

رب ، نر، م   هة أدر  ورف ا التن ئة اال تماعية البنية عى  االعت اف تررطا باآلد

وبت كا مفهوم الدني م  مبدأ تقربر الص   الذي  الذي  ي ت فون با كمدني نر.

تأسا ضم  فلسفة روسو اال تماعية القائمة عى  الضم   التصا "نم "، مذ ي    

 ب ماس صي  ذا السياق أن ال موذ  ايجمهوري للمدني يستدر  قيم اي.ربة 

لتوقفة  ليا عى  ما يقوم با ال  ب السسساتية الصانة بالقانون الدستوري، وا

الت ود عى  ممارسة اي.ربة السياسية كتجسيد لقولة "نم " و و داص بمبدأ 

تقربر الص  . ومثا  ذا اإل راء سا م صي توضيح مبدأ االعت اف البني صي الساس عى  

 (.2الن اط التواصىي، أي  يضم الدني صي سياق ثقاصي سياس ي مسسا لل.ربة ة

مبدأ االعت اف أو االندما  الذاتي ناتج ع  نراك فاري انتقا  مني مل  القو  ونخل

م  داللا الف ا التواصىي مل  نق ال اركة صي ال قا  الدعم باي.ق الوضوعي، 

وم  ثم يما  للفرد دادا ا جمع التواصىي م  تمقيق ال دالة التي ت د  دفا لكا 

انون. أال تكون ال دالة الساس الذي تبنى نظام ديمقراطي يرنو مل  تأس ا دولة الق

 م  أ لا دولة القانون؟ مذا  ان المر كذلد، فما مفهوم ال دالة وما هي مبادئها؟

 مبادئ نظرية العدالة:

ل ا القاعدة ال تمدة م  قبا  ب ماس والتي شكلت ايخلفية السسسة لبادئ ال د  

ب ن ال اس، لن  ا واند يتمتع  هي دلفية الساواة الكونة م  الت ابا الطبيعي

بالقدرة الاتسبة التي تما ا م  فهم البادئ وتب يها. وتمدد نفا القدراال عملية 

توزيع وب كا سليم للث وة والسلطة. ض  مل  ذلد وم  م ظور ال ف ية التقليدية 

أن  ا واند يمركا مبدأ تزوبد الرفا ية قدر الستطاع، وما ي طبق عى  الفرد 

 ى  ايجماعة بميث نفا البدأ ي طبق عى  ا جموعة دادا ا جتمع.ي طبق ع

                                                           
1 -Habermas( Jürgen),L’intégration républicaine , traduit par Rainer Rochlitz, édition Fayard , Paris 

1998, p :56 
2- Ibid ,p: 76 
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 ا واند لديا اي.ق ورالتساوي ضم  نسق واسع لل.رباال الساسية،  املبدأ األول:

وذلد تماشيا مع النساق الدر  لل.رباال. وتتضم  اي.رباال السياسية اي.ق صي 

ام، وكذا نربة الت ب   االنتخا ، واي.ق صي اي.صو  عى  م صب شغا صي القطاع ال 

والتجمع ونربة التفا   والضم   ونرباال الشخاص التضم ة عدم االعتداء سواء 

بالضغط ال فس ي أو االعتداء ايجسدي. وبضاف مل  ذلد اي.ق صي اللاية الشخصية 

مع اي.ماية الشخصية م  أي توقي  أو نبا تتم بطربقة اعتباطية. وبتساو  

 . ثا ما هي ممددة صي التصور ايخاص بادولة القانون ايجميع صي  ذه اي.قوق، م

  يستلزم عدم الساواة اال تماعي واالقتصادي،  أن يكون م   هة املبدأ الثاني 

م ظمة بالصيغة التي تما  م  تمقيق ال زة ال تظرة م  قبا  ا واند ورطربقة 

نة م   هة أدر  أن يكون مرتبطا بالوض ياال ورالوظائ  الفتو و  م قولة.

(. ونلما م   ذي  البدأي  الثانوب ن م  ي ن  م نى داص بم زة لكا واند، 1للجميعة

وآدر مفتونا للجميع. البدأ الو  وفيما م  اه م زة لكا واند، وب طبق عى  ال د  صي 

توزيع الددا والث وة، وفق ايخطوط ال ربضة ا .ددة م  قبا الت ظيماال 

ولياال، والثاني وفيما م  اه أن يكون مفتونا الستخدمة  ختل  السلطاال والسس 

للجميع، أي يكون لكا واند ممكانية االستفادة م  الث وة داصة تلد الت لقة 

 بالصادر الطبي ية والدعمة للددا القومي.

يطبق عى  الهيكا القاعدي الذي يأدذ كمر  ية لا ينتظره الفراد  مبدأ الفعالية: -

(، مذ م ا يما  أن تصاغ السألة عى  ال مو التالي   ا Représentatifsالتمثيلي ن ة

يما  القو  بأن الت ظيم ايخاص باي.قوق ورالوا باال ضم  الهيكا القاعدي 

للمجتمع أنا ف ا  مذا وفقط مذا لم تظهر ممكانية تسمح بتغي   القواعد ومعادة 

اإلقال  لآلدر؟ ت ربفا، بميث ُيزاد فيما ينتظره الفرد التمثيىي م  امتيازاال دون 

الوض ية و  ومثا  ذا ال يلزم الساس باي.رباال الساسية التساوبة لد  ايجميع

الفتونة للجميع، مال أن ما يج ا عملية التوزيع ال صفة للخ  اال تتغ   وفق أولئد 

الذي  يمتلون م اصب صي السلطة والسسولية، أولئد الذي  يس  ون الت اونية 

ذا مال مذا ندث ت ارض مع اي.رباال وما ينتظره  ا فرد اال تماعية، وال يتم  

(. وعليا تطر  ف الية الهيكا القاعدي ع دما ال تو د أي وسيلة تما  م  2تمثيىية

                                                           
1- Rawls (John), Théorie de la justice, Op.cit., p: 91 
2 -Ibid , p 101 
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 رف 
ُ
منداث أي تغ   عى  مستو  التوزيع. ل فت ض وفق ال ظربة االقتصادية التي ت

توزع وب كا ف ا  باقتصاد السوق الت افس ي ورال روط ال ادية أن الددا والث وة 

وبكون التوزيع ف اال مذا تمدد بالوا ب والهباال الطبي ية،  صي مدة زم ية م لومة.

بميث  ا توزيع مبدئي نصا م  داللا مل  نتيجة ف الة وعادلة. و ذا ال يمدث مال 

مذا قبلت القاعدة ا .ددة للتوزيع البدئي ايخاص بالن اط والافاءاال، وبلتزم بها 

  الت اونية اال تماعية، وت ما بها الهيا ا القاعدية للمجتمع. ا فرد دادا 

يرتبط أساسا بالتساوي صي الفرص، و ذا بمقتض ي  مبدأ التساوي الديمقراطي: -

الهباال الطبي ية بميث أن الظروف اال تماعية تستلزم الراقبة أي  ال ت فلت الفئة 

صي الوا ب والافاءاال التي اال تماعية الفق  ة، لكونها نرمت م  الهبة الطبي ية 

 
ً
تسمح باي.صو  عى  م زاال، با منا م  ال د  أن نج ا م  تكافس الفرص مبدأ

شكليا ي ما  ا أفراد ا جتمع دون استث اء ون ما عى  تمس ن وتطوبر ظروفهم. 

ل ا الهدف المثا اللتما م  التصور الرستقراطي الطبق عى  النسق الفتو  أي  

بالنسبة للذي  تم زوا طبي يا بال د ، مذا ما تمصا أولئد  نجد أنس  وض ية

عطَي للطبقة ال ليا. ومثا  ذا 
ٌ
الذي   م صي الطبقة السفى  عى  نفا القدر الذي أ

التصور ال يتقار  مع ما  و مو ود صي التصور الليب الي بميث يفضا اي.رباال 

ة والوا ب الطبي ية. الطبي ية ع  الظروف اال تماعية وأن التوزيع يتوافق مع اله بَّ

( نتى Loterie naturelleالطبي ية ةاليانصيب ولل.د م  االدتالف ا .دث بف ا 

ال يكون  ذا أمرا أدالقيا اعتباطيا، لنا م  غ   الما  أن تستمر عملية التوزيع 

للث واال وفق التفضيالال الطبي ية والصدفة اال تماعية أو التاربخية. ولهذا تمتم 

بيق مبدأ تكافس الفرص   كا سليم نظرا لتوا د أشكا  م  ال ائالال غ   علي ا تط

قادرة عى  تجاوز االعتباراال الطبقية. فاال التصورب  غ   مضبوط ن واعتباطي ن 

م  و هة نظر أدالقية، لنا مهما  انت الطربقة التي ن د بها نسق اي.رباال 

 (.1صور الديمقراطيةالطبي ية، ف ن ا ال نمقق الرض ى مال مذا التمس ا الت

ومثلما نللا راولا وفق ال القة التسلسلية لفراد مختلف ن صي  مبدأ االختالف:

الوض ية اال تماعية، ذلد أن منهم الغني القاو  وال اما الس ا وال اما بدون 

تأ يا، ولكا واند لديا ما ينتظره م  امتيازاال لتمقيق الرفا ية. مذ يبدو م  

                                                           
1 -Ibid , p 105 
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لتوزيع تفضا م   م أقا نظا م  أولئد الذي   م أكث  نظا ال قو  أن عملية ا

الطبي ية. مما يستو ب عى  السسساال القاعدية أن توزع قدر  م  اليانص ب

الستطاع وب كا واسع ال زاال ا .ققة للرفا ية مع االعتماد عى  مبدأ االدتالف. 

ما اعتمد كمبدأ وبهذه اي.الة ال يختل   ذا ع  مبدأ الف الية الوضح آنفا، مذا 

ممقق لل د  م  نيث منا مبدأ لديا دصوص تا، وبطبق عى  البنى القاعدية 

( الذي قد يطر  ص ورة Maximinللمجتمع، فهو يقوم عى  م يار الزبادة القصو  ة

صي عملية التطبيق، بميث م  غ   الما  أن نزبد لل اما غ   الس ا ب فا الدر ة 

ورالتالي  انت  يصبما صي مستو  الرفا ية نفسها. التي نزبد ا للمقاو  لدر ة أن

اإلنسان م  نيث  و  تشّرفالزبادة ال تقاس بالرفا ية، با باي.ا ياال الولية التي 

  ائ  أدالقي.

 هبرماس وراولس:

يتضح م  دال  مقابلة نصوص  ب ماس ب صوص راولا نجد أن   اك مسائا 

دالة والبادئ التي ب  ت عليها، ناق ها فيها  ب ماس داصة تلد التي ت لقت بال 

فال دالة م  الو هة الدالقية لم ت فصا عّما قدم صي الفلسفة الدالقية داصة صي 

وال ف ي ن، غ   أن السألة لم تتوق  ع د  ذا اي.د،   انط وأرسطوأعما   ا م  

كذا و  با طرنت م  موقع يكون فيا ال ربد صي ال قا  قد وضع القيم الدالقية

 ئ القانونية ال ظمة للقضاء.الباد

 (:Consensus par recoupementمبدأ االتفاق بالتقارب )

يطر   ب ماس مبدأ م هجيا آدر  ان مهما لد  راولا ع دما استخدما صي وضع  

أسا ال دالة السياسية القائمة عى  الديمقراطية الدستوربة، فالبدأ طر  كما 

ة والدالقية والدينية. فيتم البمث أمام ت ارض الذا ب الفلسفية والسياسي

 تكون مما اتفاق يمقق التوازن و  بواسطة الت اور ع  نقطة تتقاطع فيها الذا ب،

(. فالفارة ذاال أساس أدالقي تختل  مع الفارة 1الوندة اال تماعي ن   كا دائمةو 

ت التي ب  ت عى  التسامح الديني،  التي عرفتها ال  و  الورورية لوضع ند ولو مسق

لل.رو  الدينية. وبتخذ التسامح كما مسقت لصراع مذ بي ديني أو سياس ي أو 

عرقي، و و ما ت ارف عليا بمصطلح االتفاق مع اإلبقاء عى  أسبا  الصراع 

                                                           
1- Rawls(John), Justice et démocratie, traduit par: C.Audard, P.DeLara et A. Tchoundowsky, édition 

du Seuil,1993,P: 248  
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. وم  اه طربقة صي ال  ش أدذ  ذا الصطلح م  أصلا التيني، (1(ةmodus vivendiة

ا أضف ا  لمة دائم نكون قد ليصبح طربقة صي ال  ش  سالم، ومذفي سالم ونضي  

(، أي  عايج صي مند  2اتفق ا مع  انط ع دما طر  م روعا م  أ ا سالم دائمة

الساواة أمام الدستور. منا مصدر ت ريع قانوني ومما اتفاق و  مواده مسألة اي.ربة

بالنسبة لهب ماس الذي ندد مبهام  ذا البدأ، صي  ونا بالنسبة لراولا قائم عى  

(. ب  ما 3وفق تصور شاما ومفهوم ال يستمر مال مذا است ما قوة الدولة ة اتفاق عام

ي تب ه  ب ماس نا  ا م  فضاء مصغر تتمدد فيا السائا الدالقية وكذا القيم 

 (.4اإليديولو ية اي.يادية القبولة بطربقة شموليةة

ة ارتبطت ول ا ما نصا مليا أن مبدأ االعت اف عالوة عى  أنا صي الصا وندة م رفي

أنا نركة م رفية تسكد عى  م رفة سابقة كما  و اي.ا  ع د أفالطون، و  بالد  ة،

لا  ع دما انزا   ذا الفهوم مل  ما  و ا تماعي وأدالقي ارتبط مما بالساواة أو 

  دمها، فاي.الة الول  نجد ا م  ع د  ا م  روسو و انط ب  ما نجد الثانية ع د 

ذا و دنا  ب ماس يتجا بالف ا التواصىي الذي أوصلا مل   ا م   يجا ونيت ا، وله

مبدأ االعت اف ع د  ا م  روسو و انط، لنهما الونيدان اللذان ما اه م  الوصو  

تا م  دال  مفا يم ممققة للسلم. فالسلم بالنسبة مل   مل  ال دالة. والتي شدَّ

صا وأدالقياال  ب ماس ناتج ع  نركة انتقلت م  ف ا االعت اف السسا بالتوا

ال اق ة أي  القانون الدالقي  و الفيصا صي   لا مقصدا ا تماعيا ي ظم اي.راك 

السياس ي م  دال  اي.ق صي ال اركة وصي ال قا ، والذي  و أساس قيام الفضاء 

صا ال ام. غ   أن  ذا الفضاء يمتا  مل  تأط   قانوني تلتزم با دولة القانون. ولهذا ن

أ االعت اف كقاعدة أدالقية يمقق السلم   رط ال د  الذي  و مبد منمل  القو  

 نب اس دولة القانون. 

 

 

 

                                                           
1 -Ibid , p 260 
2 -Kant (Emmanuel), Projet de paix perpétuelle, Traduction J.Giblin, Edition J.Vrin, 1989, p :31. 
3 -Ibid , p 251 
4- Habermas (Jürgen) , Droit et démocratie ,Op-cit, p: 75 
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 املعتمد( السائد-املستقل)املعرفي سلوب األ 

 وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة املدارس الثانوية

 الردنالفربماال/ ام ة البلقاء  عبد هللاد. عمار  

***** 

 *ظري الن اإلطار 

 مرتبة صي تقع التي للشخصية، الفرعية ال ظوماال مند  ال رفية الساليب ت تب 

 وبما ، الفراد ب ن الفروق بتمديد تختي التدربجي، والتي ت ظيمها عليا دادا

 الددالال ب ن تتوسط التي الفرضية، التكوب اال بوصفها مند  مليها ال ظر

 استخدامها عى  والتي معتاد لألداء، ةالفرد الفضل طربقة تص  والتي وا خر اال

 والو دانية االنف الية ت ظيما يخب اتا أو ع د ال قلية، الهام  ختل  م ايجتا ع د

 تتمايز أنها كما إلنجاز الهام، السلوكياال ال سرة تو يها ع د أو لذلد، الصانبة

 ولا  ز الهدفبمستو  منجا تت لق ال بأنها الهار   والستو   ال رصي، ا .تو   ع 

 التي ال رفية القدرة مل  ال رفية (.وت    الساليب2003منجازه ةعامر، بايفية

 وت تب  واالستنتا ، والفهم واإلدراك التفا   موضوعاال تفهم عى  الفرد تساعد

 الهام أو والعما  الوا باال، وأداء ال االال نا صي لشخصية الفرد الم ز ال مط

                                                           
 *- Abstract  This study aimed at examining the cognitive style (field dependence / independence) and 

its relationship with the level of aspiration of the secondary school students at Kufranjeh district in 

light of variables of gender and family financial status. The sample consisted of (300) male/female 

students, selected by the stratified sample method. To achieve the goal of the study the researcher 

used the group embedded figures test developed by (Witkin, et al., 1971), and adjusted for the 

Jordanian environment by (Eliyan and Awad, 1986).The researcher also developed a tool to measure 

the level of aspiration consisting of (36) paragraphs. The study outcome showed that: the prevailing 

cognitive style among students is the independent. There are differences of statistical significance 

between the main of the grades of the study sample concerning the cognitive style attributed to 

gender and for the advantage of the males. There are no differences of statistical significance 

concerning the cognitive style attributed to family financial status. The study sample proved a high 

level of aspiration, and there are no differences of statistical significance concerning the level of 

aspiration attributed to gender and family financial status. Finally, the study outcome pinpointed a 

positive relationship of statistical significance between the cognitive style and the level of aspiration 

among the secondary school students at Kufranjeh district. 

Keywords: cognitive style (field dependence / independence), level of aspiration, secondary school 

students. 
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 اإلدرا ي ا جا  أ زاء عى  التمليا والت ك ز عى  ت تما ال رفية، التي

 ع  الا   صي أنها  تسا م صي ال رفية الساليب أ مية وتتمثا .2002)ةايخول ،

 اإلدراكية والو دانية ال رفية والكوناال صي ال  اد الفراد ب ن الفردية الفروق

 م  يمارسا ما ظيمت  صي الفرد لد  تفضيال الكث  الطربقة ع  وت ب .االنف الية

 الن اط. وتهتم  ذه بممتو   اال تمام دون  و دانيا، م رفيا أو  ان سواء ن اط

 نياتا مواق  صي لها يت رض التي ال االال الفرد بها يت او   التي بالطربقة

للم لوماال،  استقبالا صي الفرد لد  الم زة االست اتيجياال ع  وت ب .اليومية

(.كما تمتاز االساليب  1995ةال رقاوي، ال رفية لياالدال  ال م م  م ها والت اما

 فهي بممتواه، ال الفرد يمارسا الذي ال رصي الن اط   كا ال رفية بانها  تت لق

بها  وبملون  وبفارون الفراد بها يدرك التي الايفية صي الفردية الفروق ت    مل  بذلد

  ثابتة وهي.ال االال
ً
 بصورة ال تتغ   لها وتغ   ا ولا الفراد، وبما  ت دي لد  نسبيا

 ت ظر ال بال مومية، مذ للفرد .كما أنها تتص  ال ادية اي.ياة صي مفا ئة أو سري ة

 قياس وبما .ايجوانب  ميع م  ت ظر مليها ومنما وأند،  انب م  للشخصية

 ث ائية ال رفية الساليب وت تب .لفظية وغ   لفظية بوسائا ال رفية الساليب

 والقدراال الذ اء التمي ز ب ن صي ال مية م  كب  ة در ة عى  ايخاصية هذهف القطب

(عى  أن Ryder and Rayner,1998. وبسكد ربدر وربن  ة1994)، ؛الفرماو   ال قليةة

السلو  ال رصي كغ  ه م  التغ  اال ال فسية ة االتجا اال(يتكون م  ثالثة مكوناال 

الكون االنف الي  وب طوي عى  ال اعر التي  تمدد م ا أسلو  الفرد صي التفا   وهي 

تصانب الفرد ع د الت اما مع الواق  ا ختلفة. الكون السلو ي  وبت لق 

بالسلوكياال التي تصانب السلو  ال رصي أم تنتج ع ا. الكون ال رصي  وبت لق 

 وانب بم رفة الفرد ووعيا بأسلورا ال رصي. وهي بذلد قادرة عى  تفس   الاث   م  

الشخصية ال رفية واال تماعية واالنف الية مما ي طيها القدرة عى  أن تل ب دورا 

 اما صي ت ظيم ب ئة الفرد وسلوكا كمو ا لسلو  الفرد صي الت اما مع مواق  

اي.ياة ا ختلفة. وت ظر الساليب ال رفية مل  الشخصية بطربقة شمولية و لية 

ال رفية ع  الكوناال االدر   الكوناال االنف الية  نيث ال ت ما عى  تجزئة الكوناال

 ال تمد ةع -ال رصي( الستقا السلو  واال تماعية والداف ية صي الشخصية. وي تب 

 نيث واله ية، الت بوبة ا جاالال الساليب الستخدمة صي أكث  م  اإلدرا ي ا جا 

 م  با وما الوضوع أو ق الفرد الو  بها يدرك التي بالطربقة السلو   ذا يهتم



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

139 
 

 أو مستقا ا جا  كش يء م  يجزء مدراكا عى  الفرد قدرة يت او   أنا أي .تفاصيا

فالفرد  تمليا الوق . عى  الفرد قدرة يت او   أي ككا، ا .يط ا جا  ع  م فصا

 ) الاى ( ال اما للت ظيم مدراكا يخضع اإلدراك، صي ا جا  عى  باعتماده يتم ز الذي

 يتم ز الذي الفرد يدرك ن ن صي، مبهما ا جا  ل زاء ،وبكون مدراكاللمجا 

 ع  مستقلة أو م فصلة صورة صي ا جا  اإلدرا ي أ زاء ا جا  ع  باالستقال 

( بأنا " طربقة 2010(.وت رفة الدندو  ة1997 ، ال رقاوي ( لا ال ظمة الرضية

قة ت او  ال لوماال التوفرة صي الفرد صي استخدام قدرتا تجاه الهام ال رفية، وطرب

ا جا  ا .يط با التصلة منها وغ   التصلة، نيث أنا مما أن يكون قادرا عى  مقصاء 

الوضوع الدرك عما يتدادا م ا م  ع اصر أدر ، و ذا  و االستقال  ع  

ا جا ، ومما أن يكون غ   قادر عى  مقصاء الوضوع الدرك عما يميط با م  ع اصر 

االفراد الستقل ن  ال  أن 1وي    ال ديد م  البانث ن ا  و االعتماد عى  ا جا ".و ذ

ع  ا جا  اإلدرا ي يتصفوا   دد م  ايخصائي ال رفية وال فسية واال تماعية 

 تمليا طربق ع  ال االال نا عى  بالقدرة يما  م مالها بما يىي  يتمت ون 

 واالن زالية التفرد مل  ديدة. وبميلون   بطربقة ومعادة ب ائها ونقد ا الواق ،

 تفضيا مل  وبميلون  التفاعا اال تماعي. مهاراال وتدني الذاال، نو   والتمركز

 أو بالث  اال يتأثرون وال بصورة  لية، الب ئة صي الو ودة والشياء الث  اال مع الت اما

 تا ولو ية،ال الطبي ة ذاال االعما  نولهم. وبفضلون  الو ودة الت اقضة االشياء

 مع تتطلب التي اله  يفضلون  وال
ً
 مع الت اما عى  بالقدرة وبمتازون االدرب ، تفاعال

 م  عالية بدر ة يتسمون  كما مرتفع طمو  بمستو   ال قدة. وبمتازون الواق 

 اي.س ي، واإلدراك الن ط بالتمليا ذاتهم. وبمتازون ال فس ي وم رفة التمايز

 الطموناال م  ت طلق أ داف بتمديد وبتم زونالستقلة.  الن طة وبفضلون 

وأنهم أكث   بهم. داصة ووضع است اتيجياال ت ليمهم، ت ظيم وبفضلون  الدادلية،

ا تماما بالهام التي ت تمد عى  ال ملياال ا جردة، و م أكث  قدرة عى  مدراك 

نا اتهم وم اعر م وب كا واضح. وبمتاز تفا   م بأنا م ظم ومسيطر عليا 

صي ن ن أن االفراد  اٍع، وبمتازون بأساليب الدفاع الفاري صي موا هة الواقع.  كا و 

ال تمدي  عى  ا جا  اإلدرا ي يتم زوا   دد م  ايخصائي ال رفية وال فسية 

                                                           
1 - Riding, 1999؛ اخلويل، 2002؛ الرشقاوي، 2003؛ Fritz, Stewart, and Norwood, 2002 
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أكث  ا تماما بال القاال اإلنسانية  واال تماعية والتي يما  م مالها بأنهم 

درب ، وأنهم بما ة دائمة مل  تأييد واال تماعية، ومقامة ال القاال الودية مع اآل 

وبدر وا ع اصر  ويس وا ال  الود والت اط  مع اآلدرب . والتفاعا م هم. اآلدرب ،

و م غ   قادرب  عى  مدراك  ا جا  بطربقة  لية شاملة م تمده عى  ت ظيم ا جا .

 وت ظيمها.
ً
وبكونوا  وال يستطي ون تمي ز ذواتهم ع  اآلدرب ، الواق  ال قدة م رفيا

 نو  الذاال، وي تمدون 
ً
مر عي وال  مطار عى  للم االال نلهم صي أقا تمركزا

تستهويهم القيم الفردية. وان تفا   م أكث  ندسية بما صي ذلد مددا  ال اعر صي 

وبتأثروا بايجوانب وايخب اال االنف الية السائدة صي الوق ، و م قرببون  القراراال.

 م  اآلدرب .
ً
 وماديا

ً
 التي اله  وبمتازون بمستو  طمو  عادي. يفضلون   سديا

 التي اله  وببت دون ع  اال تماعية، ايخدمة مثا اآلدرب  مع التفاعا تتطلب

وقد ت او  ال ديد م  البانث ن االسلو  ال رصي وعالقتا  والتمليا. التجربد تتطلب

لا   ع  ( ا2003بمتغ  اال ا ختلفة بدراساال مت وعة فقد  دفت دراسة ال  وزة

االعتماد( السائد لد  طلبة  ام ة  –ال القة ب ن السلو  ال رصي ةاالستقال  

 ال  موك وب ض التغ  اال الديمغرافية  ايجنا، والتمصيا، والستو  الدراس ي.

 وطالبة، تم ادتيار م بالطربقة الطبقية 1292تكونت عي ة الدراسة م ة
ً
( طالبا

كا  التضم ة ايجمعي. أشارال نتائج الدراسة مل  تم استخدم ادتبار الش ال  قودية.

أن السلو  ال رصي السائد لد  طلبة  ام ة ال  موك  و السلو  ال رصي االعتماد 

عى  ا جا  اإلدرا ي، كما أشارال ال تائج عدم و ود فروق ذاال داللة منصائية صي 

 لتغ  ي ايجنا وا
ً
لستو  الدراس ي. كما السلو  ال رصي ةاالستقال / االعتماد( تب ا

( يتصفون 
ً
أشارال ال تائج مل  أن الطلبة ذوي التمصيا الرتفع ةممتاز،  يد  دا

بالسلو  ال رصي االستقال  ع  ا جا  اإلدرا ي والذي  تمصيلهم ة يد، فأقا( 

( بدراسة 2007يتصفون بال مط ال رصي ال تمد عى  ا جا  اإلدرا ي. وقام السلوط ة

االعتماد( ومستو   –قة ب ن السلو  ال رصي ةاالستقال   دفت فمي ال ال

 وطالبة م  طلبة  لية الت بية صي 321الطمو . تكونت عي ة الدراسة م  ة
ً
( طالبا

 ام ة ال  موك. ولتمقيق  دف الدراسة تم استخدام ادتبار الشكا  التضم ة 

رصي االعتماد عى  ايجمعي، ومقياس مستو  الطمو . أشارال ال تائج أن السلو  ال 

ا جا  اإلدرا ي  و السلو  السائد لد  الطلبة، كما أشارال ال تائج و ود فروق 

 ت ز  لتغ   ايجنا صي السلو  ال رصي ةاالستقال 
ً
االعتماد( ولصايح -دالا منصائيا
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االعتماد( -الذ ور، وو ود عالقة ارتباطية ميجابية ب ن السلو  ال رصي ةاالستقال 

( بدراسة  دفت الا   Young, 2009لطمو  لد  الطلبة. وقام يونغ ةومستو  ا

ع  ال القة ب ن السلو  ال رصي والستو  الدراس ي وايجنا. تكونت عي ة الدراسة 

 وطالبة م  طلبة  لية التجارة. تم استخدم ادتبار الشكا  التضم ة 89م  ة
ً
( طالبا

 لالستقال   ايجمعي صي عملية  مع البياناال. أشارال ال تائج
ً
أن الطالباال أكث  ميال

ع  ا جا  ال رصي أكث  م  الطال ، وأن طلبة الس ة الرا  ة يميلون مل  االستقال  

 بطلبة الس واال الدراسية الثالث الول  والذي يميلون مل  االعتماد 
ً
اإلدرا ي مقارنة

 رفية ( دراسة  دفت الت رف عى  الساليب ال2010اإلدرا ي. وأ رال الدندو  ة

وعالقتها بالتوتر ال فس ي لد  طلبة ايجام اال الفلسطينية. تكونت عي ة الدراسة م  

 وطالبة م  طلبة ايجام اال الفلسطينية. لتمقيق  دف الدراسة تم 229ة
ً
( طالبا

استخدام ادتبار االشكا  التضم ة ايجمعي، ومقياس التوتر ال فس ي. أشارال 

 صي السلو  ال رصي ةاالستقال  ال تائج ال  عدم و ود فروق دالا منص
ً
 –ائيا

االعتماد( عى  ا جا  اإلدرا ي ت ز  لتغ  ي ايجنا، والستو  الدراس ي. كما أشارال 

 صي السلو  ال رصي ةاالستقال  
ً
االعتماد(  –ال تائج مل  و ود فروق دالا منصائيا

قام بربن  عى  ا جا  اإلدرا ي ت ز  لتغ   التخصي ولصايح التخصي ال لمي. و 

(Preener, 2011)  بدراسة  دفت الا   ع  الساليب ال رفية التي يمارسها

الطلبة م  دال  الن طة الدرسية صي الوالياال التمدة االمرباية. تكونت عي ة 

 وطالبة م  طلبة الدارس صي الوالياال التمدة االمرباية. 978الدراسة م  ة
ً
( طالبا

اليب ال رفية. أشارال ال تائج عدم و ود فروق ب ن استخدمت الدراسة مقياس الس

الطلبة صي أساليبهم ال رفية ت ز  لتغ   ايجنا، أو التخصي، وأن السلو  

الفضا لد  الطلبة  و أسلو  االستقال  ع  ا جا  اإلدرا ي.و دفت دراسة 

 طلبة لد  السائد ( مل  الت رف عى  السلو  ال رصي2011أ را ا أبو  ادو وال  وزة

 1189ال ما ، تكونت عي ة الدراسة م  ة مقليم الرسمية صي ايجام اال
ً
( طالبا

 م   ام ة ال  موك، وال لوم والتا ولو يا، وآ  
ً
وطالبة تم ادتيار م ع وائيا

الب ت. ولتمقيق أ داف الدراسة تم استخدام ادتبار الشكا  التضم ة ايجمعي 

أشِارال  (Witkin, Raskin& Oltman, 1971) الُ د م  قبا وتا  وراسا  وولتمان

 ال رصي السلو   ان الدراسة عي ة أفراد لد  السائد السلو  ال رصي ال تائج أن

 در اال متوسطاال ب ن فروق ذاال داللة منصائية و ود عى  ا جا (، وعدم ةال تمد
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 فر    اك والس ة الدراسية، كما أشارال ال تائج أن ايجنا لتغ  ي  ت ز   الطلبة
ً
 وقا

 الكلية، ولصايح طلبة لتغ   ت ز   الطلبة در اال متوسطاال ذاال داللة منصائية ب ن

 الطلبة در اال متوسطاال فروق ذاال داللة منصائية ب ن ال لمية، وو ود الكلياال

والتا ولو يا، وو ود فروق ذاال  ال لوم ولصايح طلبة  ام ة ايجام ة، لتغ   ت ز  

صيا ال اديمي، ولصايح ذوي التمصيا ة يد داللة منصائية ت ز  لتغ   التم

، وممتاز(
ً
قياس ال القة ب ن االستقال   (2012و دفت دراسة  اسم ومسلم ة . دا

لد  طلبة  ال اديميع  ا جا  االدرا ي وعالقتا بمستو  الطمو  ومفهوم الذاال 

طالب  ( 256ة  ايجام ة وفقا لتغ  ي ال وع والتخصي. تكونت عي ة الدراسة م 

طالبة تم ادتيار م بالطربقة ال  وائية م   ام ة  غداد. طبق البانثان ثالثة و 

مقاي ا لقياس اسلو  االعتماد وقياس مستو  الطمو  وقياس مفهوم الذاال 

اال اديمية .وقد اشارال نتائج الدراسة ال  ان طلبة ايجام ة يستخدمون اسلو  

ت ال تائج عدم و ود فروق االستقال  اكث  م  اسلو  االعتماد فضال ع  ذلد بين

ذاال داللة انصائية ب ن ايجنسي ن أوالتخصي الدراس ي وال يو د أي تفاعا ب ن 

التغ  ي  بالنسبة الستخدام االسلو  ال رصي .كما أظهرال ال تائج ان عي ة البمث ان 

ورينت ال تائج ال  فروق ذاال داللة انصائية وفقا لتغ    لديها مستو  طمو  مرتفع

لصايح الذ ور فضال ع  ذلد تو د فروق ذاال داللة انصائية وفقا لتغ   ايجنا و 

وبو د تفاعا ذاال داللة انصائية وفقا ، التخصي ولصايح التخصي ال لمي

لتغ   التخصي ان   اك تفاعا ذاال داللة انصائية ب ن متغ  ي ال وع 

  والتخصي. واظهرال ال تائج عدم و ود عالقة ب ن االسلو  ال رصي ومستو 

صي ن ن  ال اديميالطمو  وال  عدم و ود عالقة ب ن ا جا  ال رصي ومفهوم الذاال 

اظهرال ال تائج و ود عالقة ذاال داللة انصائية بمستو  الطمو  ومفهوم الذاال 

( الا   ع  الساليب ال رفية وعالقتها 2012اال اديمي. و دفت دراسة أبو غانم ة

 663  موك. تكونت عي ة الدراسة م ةبأساليب التفا   لد  طلبة  ام ة ال
ً
( طالبا

، وة281وطالبة، منهم ة
ً
( طالبة. استخدم البانث ادتبار الشكا  382( طالبا

 &Witkin, Raskin)التضم ة ايجمعي الُ د م  قبا وتا  وراسا  وولتمان 

Oltman, 1971)   د م  قبا ست  نب  غ ووا ن 
ٌ
ومقياس أساليب التفا   ال

(Sternberg & Wagner, 1992)  أشارال ال تائج أن السلو  ال رصي السائد لد .

طلبة  ام ة ال  موك  و السلو  ال تمد عى  ا جا ، كما أشارال ال تائج عدم 
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و ود فروق صي متوسطاال در اال طلبة  ام ة ال  موك عى  ادتبار السلو  ال رصي 

ال الطلبة عى  السلو  ت ز  لثر متغ  ي ايجنا، وو ود فروق صي متوسطاال در ا

الستقا ع  ا جا  ت ز  لثر التخصي لصايح التخصصاال ال لمية، ولثر 

 الستو  الدراس ي ب ن طلبة الس ة الول  والثالثة لصايح طلبة الس ة الثالثة.

كما وتام  أ مية الساليب ال رفية صي  ونها تسا م   كا كب   صي الا   ع  

صي  ميع ال  اد سواء  انت م رفية أم مدراكية أم  الفروق الفردية ب ن الفراد

انف الية، والتي يستخدمها الفرد صي ت ظيم ما يمارسا م  ن اط م رصي مدرا ي أو 

(.وم   ذه اال  اد مستو  الطمو  والذي ي تب  أند 1995انف الي ةال رقاوي، 

الفرد  (، و طاقة2004ال واما االساسية التي تمدد أن طة الفرد وسلوكاةنس ب،

االيجابية والف الة التي تدفع الفرد وتو ها نمو تمقيق  دف م  ن يسع  ال  

(. و نتا  تفاعا 1997تمقيقا م  أ ا مواصلة اي.ياة التي ي   ها ةشق  ،

ع صرب   ما  وعي الفرد بذاتا، وقدرتا عى  موا هة نفسا بأن يج ا م  نفسا ذاتا 

لف ا وت فيذ أ دافا بميث ي  ر وموضوعا صي آن وأند، والثاني قدرتا عى  ا

وي اا  (.2001ةابو زباده، بتقديره لذاتا، وتمقيقا لها وكذلد الب ئة الثقافية للفرد

مد  قدرة الفرد عى  التفوق  (Jayaratne,2010ة يارت   مستو  الطمو  كما ي   

والتم ز ورغبتا صي التغي   والتي تتضح م  دال  سلوكياتا وممارستا التي يسديها 

وعي  اما م  أ ا الوصو  ال  مكانة أعى  مما  و عليا. كما وي اا مستو  ب

الطمو  التو ا الستقبىي للفرد م  دال  تمديده لهدفا وس يا لتمقيق  ذا 

 ما يوا ا م  ص وراال، ودوضا ا خاطر متمت ا برو  الغامرة، 
ً
الهدف، متمديا

جا  والس ادة، وأن نتى يمقق  دفا مما ي  اا ميجابا عى  ش ور الفرد بال 

وي د مستو   (.Stutze,2004الطمو  لا دورا صي تمقيق الس ادة ال فسية لألفراد ة

الطمو   زءا مهما واساسيا صي الب اء ال فس ي لإلنسان فهو يبلور وي زز االعتقاداال 

التفاؤلية ع د الفرد بكونا قادرا عى  الت اما مع أشكا  مختلفة م  الضغوط 

لذي يسم  بقدرتا عى  تمقيق أ داف م ي ة يكون قادرا عى  ال فسية، فالشخي ا

مدارة مسار نياتا الذي يمدده بصورة ذاتية ورن اط أكب ، و ذا بدوره يسدي ال  

(.وبتم ز مستو  Schwarzer , 1997ة اإلنساس بالسيطرة عى  الب ئة وتمدياتها

الداء الذي ي تب ه الطمو  بثالثة  وانب أساسية وهي   انب االداء  وي ني ذلد نوع ا

الفرد مهما وبرغب صي القيام با صي عما م  االعما . و انب التوقع  وي ني ذلد توقع 
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الفرد لدائا لهذا ال ما أو ذاك. و انب اال مية  وي ني ذلد ال  أي ند ي تب   ذا 

(.وبو د مستو  الطمو  لد  الكافة تقرببا 2010 ةش بان، االداء مهما بالنسبة لفرد

ر اال متفاوتة صي ال دة وال وع و و ي ب  ع  التطلع لتمقيق أ داف ولا  بد

مستقبلية فرببة أو   يدة، وبتم الت ب   ع   ذه السمة ت ب  ا علميا باستخدام 

    الطمو  عادة ب وع ن م  ال واماوبتأثر مستو  (.2002مستو  الطمو  ةعىي،

 وضغط القران، تماعية،ال واما االسربة، الطموناال والتوق اال اال  البيئية مثا 

ال افسة، وتماسد ايجماعة....ايخ .وال واما الشخصية مثا  والقيمة اال تماعية،

وايخلفية ، مستو  الذ اء رغباال الفرد وايخب اال السابقة،القيم، وايجنا

. وقد ت او  ال ديد م  البانث ن مستو  الطمو  وعالقتا 1اال تماعية واالقتصادية.

(ال  م رفة 2008بدراساال مت وعة، فقد  دفت دراسة بر االةبمتغ  اال ا ختلفة 

عالقة مفهوم الذاال بمستو  الطمو  لد  طلبة  ام ة القدس الفتونة صي ضوء 

، والتمصيا اال اديمي .لهذا الغرض طبق مقياسان، والتخصي، متغ  اال  ايجنا

(طالبا 378واالدر لستو  الطمو  عى  عي ة مكونة م  ة، االو  لقياس مفهوم الذاال

وطالبة، وقد اظهرال نتائج الدراسة ان مستو  مفهوم الذاال ومستو  الطمو  لد  

افراد الدراسة  ما بالستو  التوسط، وعدم فروق  و ربة صي  ذه الدر اال تب ا 

 ايخجا عى  الت رف مل  (2010الدراسة ش بانة لتغ  ي ايجنا والتخصي.  دفت

 بالرنلت ن بصربا، ال اق ن لد  الطلبة الطمو  ومستو   الذاال بتقدير وعالقتا

 ) م  الدراسة عي ة غزة وتكونت بمدي ة والما ال ور  مدرسة صي والثانوبة، اإلعدادية

 ومقاي ا الذاال مقاي ا تقدير البانث استخدم اإلناث، (م  (31 الذ ور، م  (30

 داللة ذاال و ود فروق عدم التالية  ال تائج الدراسة أظهرال، معداده م  الطمو 

 ذاال داللة فروق و ود عدم ايجنا، لتغ   ت ز   الذاال تقدير مستو   صي منصائية

الدراسة القط اني  ايجنا. و دفت لتغ   ت ز   الطمو  مستو   صي منصائية

بمستو   وارتباطها الذاال ومفهوم ال فسية اي.ا اال ب ن ال القة م رفة مل  (2011ة

 اي.ا اال بادتالف الطمو  مستو   عى  فوالت ر ،  غزة الز ر  ام ة لد  الطمو 

  ( 530 ) م  الدراسة عي ة م خفض(.تكونت – الذاالةمرتفع ال فسية ومفهوم
ً
 طالبا

 واستخدم والتخصصاال،  ميع الستوباال عى  موزع ن ايجام ة طال  م  وطالبة

                                                           
1 - Senthilselvam,Subramonian,2015 
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 ومقياس ال فسية، مقياس اي.ا اال البانث استخدم كما الوصفي، ال هج البانث

 و ود :التالية ال تائج أ م مل  الدراسة الطمو ، وتوصلت ومقياس، الالذا مفهوم

الدر ة  صي والطالباال الطال  مجموعتي در اال متوسط ب ن منصائيا دالة فروق

( ال  الت رف ال  Singh,2011اإلناث. و دفت دراسة ساي ة لصايح للطمو  الكلية

جنس ن صي مستو  الطمو ، مستو  الطمو  لد  طلبة الرنلة الثانوبة والفرق ب ن اي

( طالب م  طلبة الص  ايخاما م  مدارس 500تكونت عي ة الدراسة م  ة

مقاط ة ا وال اله دية. اشارال نتائج الدراسة ال  ان مستو  الطمو  لم يا  موزعا 

توزي ا طبي يا وان   اك فروق ب ن ايجنس ن صي مستو  الطمو  ولصايح الذ ور. 

 الطمو  بمستو   ال فس ي لت رف ال  ال القة الضغط( ا2013دراسة   اء ة و دفت

 (طالب 255ورقلة. تكونت عي ة الدراسة م ة بجام ة القيم ن طلبة ايجام ة لد 

 علوم و لية اال تماعية واالنسانية ال لوم  ليتي م  ايجام ية باإلقامة مقيم

 بطربقة تم ادتيار ا والثالثة، وقد الول  الدراس ي الستو   م  واي.ياة الطبي ة

 الضغط ب ن منصائية داللة ذاال عالقة ع وائية .اشارال نتائج الدراسة ال   و ود

 فروق وعدم و ود، القيم ايجامعي لد  الطالب الدراس ي الطمو  ومستو   ال فس ي

 الطالب لد  الطمو  ال فس ي ومستو   الضغط صي مستو   منصائية داللة ذاال

 والكلية.  تو  الدراس يايجنا، والس تب ا لتغ   القيم ايجامعي

(الت رف &2014Chandrasekaran, Rajesh دفت دراسة را  ش و اندراسكارنة

عى  ال القة ب ن مستو  الطمو  لد  طلبة الرنلة الثانوي وعالقتا بب ض 

(طالب وطالبة تم 300التغ  اال الشخصية والديمغرافية .تكونت عي ة الدراسة م  ة

(اشارال نتائج الدراسة ال  Chennaiانوبة صي مدي ةة ادتيار م م  طلبة الدارس الث

عدم و ود فروق صي مستو  الطمو  ت ز  يجنا الطالب، ومستو  ت ليم 

وصب  ة وبونا  الدراسة كميلة ومه ة الوالدي ، وادارة الدرسة . دفت، الوالدي 

 ومستو   للوالدي  والت ليمي االقتصادي الستو   ب ن ال القة ت رف مل  (2014ة

  الطمو  مستو   صي الفروق وت رف,أب ائهم لد  لطمو ا
ً
 الت ت ب لتغ  ي  وفقا

 مدي ة الثانوي  الثالث لص  طال ، م  عي ة عى  الدراسة أ ربت .وال وع اليالدي

 ( طالب، وأشارال ال تائج64(طالبة وة ( 113طالبا وطالبة (177عدد مة الالذقية. بلغ

 عالقة ب ن تو د ال كما ال وع، متغ   وفق الطمو  مقياس عى  ال   عدم و ود فروق

 وعدم و ود عالقة الب اء، طمو  ومستو   للوالدي  والت ليمي االقتصادي الستو  
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 دفت دراسة .طمونا ومستو   ب ن مدوتا للطالب اليالدي الت ت ب ب ن

( الت رف عى  عالقة مستو  الطمو  بالتمصيا الدراس ي لد  2015 وبدةة

ن بمركز الت لم والتكوب  ع    د بوالية ت زي وزو صي ضوء التالميذ التمدرس 

تكونت عي ة الدراسة م  ، متغ  اال ايجنا والستو  الت ليمي وتارار الس واال

(تلميذ وتلميذة م  مختل  الستوباال والتخصصاال .أشارال ال تائج ال  ان 202ة

مستو  وال  عدم و ود عالقة ب ن ، مستو  الطمو   ان لد  التالميذ مرتف ا

وو ود ، وال  عدم و ود فروق ب ن ايجنس ن صي مستو  الطمو ، الطمو  والتمصيا

فروق ب ن التالميذ ب ن الستوباال الدراسية االرب ة لصايح الستو  الرا ع، وعدم 

 دفت دراسة  و ود فروق ب ن التالميذ صي مستو  الطمو  ت ز  لتارار الس ة.

ن قلق الستقبا وفاعلية الذاال ومستو  ( ال  الا   ع  ال القة ب 2015عابدة

الطمو  لد  طلبة الثانوبة ال امة صي مديربة شرق غزة، صي ضوء التغ  اال التالية 

(طالبا م  طلبة 220مستو  التمصيا(.بلغت عي ة الدراسة ة -التخصي-ايجناة

وتوصلت الدراسة ال  مجموعة م  ال تائج  ان م  أ مها. أن . الرنلة الثانوبة

الطمو   ان مرتف ا ومستو  مرتف ا لد  الطلبة وتو د فروق ذاال داللة  مستو  

انصائية ب ن متوسطاال افراد عي ة الدراسة صي مستو  الطمو  ت ز  لتغ   ايجنا 

ولصايح الذ ور، وتو د فروق ذاال داللة انصائية صي مستو  الطمو  ت ز  لتغ   

 % فما فوق.90التمصيا ولصايح الطلبة الذي  مستوا م التمصيىي 
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 مشكلة الدراسة 

نظرا ل مية ايجانب ال رصي صي شخصية الفرد   كا عام والساليب ال رفية   كا  

داص والتي ت تب  االساليب ال رفية وسيلة مهمة صي تمديد الفروق الفردية صي 

 القدراال ب ن االفراد والتي تم ز م صي الت اما مع مواق  اي.ياة ا ختلفة وم االتها

 ال تمد( عى  ا جا . والذي ي    ال  مد -م   ذه االساليب أسلو  ةالستقاو 

عى   اعتماده صي ا جا ، صي مدراكية ك  اصر الوضوعاال مع الت اما عى  الفرد قدرة

ع ا، ولا لا م  صلة وثيقة بجوانب الشخصية الدر   الفكار  استقاللا وصي ا جا 

سا صي تفس   الاث   م  أ  اد الشخصية والتي منها واالنف االال ي د  ذا االسلو  أسا

مستو  الطمو  والذي يسدي دورا مهما صي نياة الفرد؛مذ أنا م  أ م أ  اد 

الشخصية االنسانية، وذلد لنا ي د مسشرا يم ز أسلو  ت اما االنسان مع نفسا، 

افاية ومع الب ئة وا جتمع الذي ي  ش فيا وبوض.ا؛ وأن ال القة ب ن الطمو  وال

االنتا ية هي عالقة طردية نيث ترتبط ميجابا بالستو  ال الي م  الطمو ، كما أن 

 صي تمديد ايجوانب 
ً
 ف اال

ً
م رفة السلو  ال رصي السائد لد  الطلبة  ان عامال

كم رفة قدراتهم، وأساليب ت لمهم، وتفا   م، وا تماماتهم، ، االيجابية لديهم

وما يفضلونا م  ب ئة الت لم، وي د طلبة الرنلة وأساليب ت ب   م ع  أنفسهم، 

الثانوبة شربما  امة دادا ا جتمع ون تب  مرنلتهم م  ا م الرانا صي نياتهم، 

نيث يت رض الطلبة لاث   م  الواق  صي نياتهم ال لمية وال ملية و ذا يتطلب 

ياء ومتخاذ منهم ايجهد للت رف عى   ا ما يميط بهم وع  طبي ة ال القاال ب ن االش

لذا  اءال  ذه الدراسة ، القرار ال اسب لهم بما يت اغم مع مستو  الطمو  لديهم

 ال تمد( السائد لد  طلبة الدارس الثانوبة -للت رف عى  السلو  ال رصي ةالستقا

صي لواء كفرنجة وعالقتا بمستو  الطمو  لديهم. وذلد م  دال  اال ابة عى  

 االسئلة التالية

ال تمد( السائد لد  طلبة الدارس الثانوبة صي  –لو  ال رصي ةالستقاما الس .1

  لواء كفرنجة؟

ال تمد( السائد لد  طلبة  – ا تو د فروق صي السلو  ال رصي ةالستقا  .2

 الدارس الثانوبة صي كفرنجة ت ز  لتغ  ي ال وع اال تماعي ةذكر، أنثى( 
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ال تمد( السائد لد  طلبة  –قا  ا تو د فروق صي السلو  ال رصي ةالست .3

ةمرتفع،  الدارس الثانوبة صي كفرنجة ت ز  ال  الستو  االقتصادي لألسرة

 متوسط، متدني(

  ما مستو  الطمو  لد  طلبة الدارس الثانوبة صي لواء كفرنجة؟ .4

 ا تو د فروق صي مستو  الطمو  لد  طلبة الدارس الثانوبة صي كفرنجة ت ز   .5

 اال تماعي ةذكر، أنثى( لتغ  ي ال وع 

 ا تو د فروق صي مستو  الطمو  لد  طلبة الدارس الثانوبة صي كفرنجة ت ز   .6

 ةمرتفع، متوسط، متدني( ال  الستو  االقتصادي لألسرة

 – ا تو د عالقة ارتباطية ب ن مستو  الطمو  والسلو  ال رصي ةالستقا  .7

  ة صي لواء كفرنجة؟ال تمد( عى  ا جا  لد  طلبة الدارس الثانوب

 أهمية الدراسة

تستمد الدراسة اي.الية أ ميتها م  أ مية الوضوع الذي تت اولا و و ال القة ب ن 

ال تمد( عى  ا جا  ومستو  الطمو  مذ تتمثا  ذه  –السلو  ال رصي ةالستقا 

 ال مية م  دال   

 رف عى  ال القة ب ن مساعدة السسول ن الت بوبون، والرشدي  ال فسي ن صي الت -

ال تمد( عى  ا جا  ومستو  الطمو  لد  طلبة  –والسلو  ال رصي ةالستقا 

الدارس الثانوبة، لوضع الب امج اإلرشادية ال مائية، والوقائية، وال ال ية التي 

تساعد صي رفع م  مستو  الطمو  لديهم، واستخدام طرق وأساليب تدريا تتالءم 

 ية لد  الطلبة دال  ال ملية الت ليمية.مع الساليب ال رف

توف   أطر نظربة تت لق بالساليب ال رفية ومستو  الطمو ، لد  الطلبة، داصة  -

 ال تمد( عى  ا جا ، والتي يما  أن يستفيد –ما يرتبط بالسلو  ال رصي ةالستقا 

التي تت او  منها البانث ن ضم   ذا ا جا ، بالقيام ب  راء الدراساال ا ختلفة و 

 متغ  اال ادر  لم تت اولها  ذه الدراسة

:
ً
 وإجرائيا

ً
 تعريف املصطلحات مفاهيميا

مستو  الطمو   "  و سمة م  سماال الشخصية تظهر صي مقدار التفاوال ب ن ما  -

يمققا الفرد م  أداء صي نطاق عما م  ن ةم  نيث السرعة والافاءة( ور ن ما 

 
ً
 بالدر ة التي يمصا عليها الطالب عى  مقياس يتوقع أن يمققا، وت ّرف م رائيا

 مستو  الطمو  الُ د صي  ذه الدراسة. 
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ال تمد( عى  ا جا   " و سمة شاملة تظهر صي قدراال  –السلو  ال رصي ةالستقا  -

الفرد اإلدراكية، وت ب  ع  طربقتا ايخاصة صي الت اما مع ال لوماال م  نيث 

 بالدر ة التي يمصاستقبالها وترم ز ا واالنتفا
ً
ا ظ بها واستخدامها". وت ّرف م رائيا

 عليها الطالب عى  ادتبار الشكا  التضم ة ايجمعي وال د م  قبا وتا  وآدرون.

 محددات الدراسة: 

 يتمدد ت ميم نتائج الدراسة صي ضوء ما يأتي  

 ا .دد الكاني  الدارس الثانوبة صي لواء كفرنجة -

 .2015 /2014ا الدراس ي الثاني لل ام الدراس ي ا .دد الزماني  الفص -

 ا .دد الب ري  طلبة الدارس الثانوي صي لواء كفرنجة  -

أدواال الدراسة  تتمدد نتائج الدراسة بمد  توفر ايخصائي السيكومت يا م   -

صدق وثباال لألدواال الستخدمة وهي  ادتبار الشكا  التضم ة ايجمعي، ومقياس 

 مستو  الطمو 

 واالجراءاتالطريقة 

 م هج الدراسة -

لتمقيق غرض الدراسة استخدم ال هج الوصفي التمليىي ل اسبتا طبي ة وذلد 

ال تمد( عى  ا جا  السائد لد  طلبة الدارس  –لقياس السلو  ال رصي ةالستقا

 الثانوبة صي لواء كفرنجة، وعالقتا بمستو  الطمو  لديهم

 مجتمع الدراسة وعينتها

( طالبا 1722لدراسة م   ميع طلبة الدارس الثانوبة والبالغ عدد م ةتكون مجتمع ا

وطالبة موزع ن عى  الدارس الثانوبة صي اللواء نسب انصائياال مديربة الت بية 

 ( طالبا300 .افظة عجلون وقد تم ادتيار عي ة ع وائية طبقيا مكونة م  ة

طالبا،  (161منهمة ة،كفرنجوطالبة، م   ميع صفوف الرنلة الثانوبة صي لواء 

 طالبة. (139وة

 دوات الدراسةأ

 وال مقياس االسلوب املعرفي:أ

قام البانث باستخدام مدتبار الشكا  التضم ة ايجمعي الذي أعده وتا  

 (،1986للب ئة االردنية ةعليان وعوض، ، والذي ق  ا(Witkin, etal., 1971)وآدرون

سم الو  وال د للتدربب وال يددا صي وبتأل  االدتبار م  ثالثة أقسام وهي  الق
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االدتبار وبتكون م  سبع فقراال.القسم الثاني  وبتكون م  تسع فقراال وتددا صي 

االدتبار.القسم الثالث  وبتكون م  تسع فقراال وتددا صي االدتبار.وتمثا  ا فقرة 

   دسيا  سيطا بصورة 
ً
 يتضم  شاال

ً
 م قدا

ً
   دسيا

ً
م  فقراال االدتبار شاال

ية أو ضم ية وبتطلب الا   ع  ال كا البسيط م  دادا ال كا الركب مخف

 م  التفا   م  الفموص وذلد م  دال  تمليا ا جا  اإلدرا ي مل  ع اصره 
ً
قدرا

إلدراك الصورة ا خفية   كا م فصا ع  ا جا  الاىي، وبتطلب طربقة اإل ابة م  

ل كا ال قد باستخدام الفموص أن يوضح ندود ال كا البسيط التضم  صي ا

قلم الرصاص وال يسمح للفموص برؤبة ال كا البسيط وال قد صي آن وأند با 

علية ال ظر مل  ال كا البسيط الو ود عى  ظهر صفمة الغالف الد  ة،ثم ي ود مل  

ال كا ال قد ليوضح ندود ال كا البسيط التضم  فيا،وذلد باستخدام قلم 

شكا  التضم ة ايجمعي دالالال صدق ا .د، نيث قام الرصاص.وبتوفر الدتبار ال 

( بمسا  م اما االرتباط ب ن الدر اال عى  Witkin & etal, 1971وتا  وآدرونة

 –ادتبار الشكا  التضم ة ايجمعي، والدر اال عى  ادتبار الشكا  التضم ة 

 (،كذلد نسبت قيم0.75الصورة الفردية للراشدي ، مذ بلغ م اما االرتباط ة

م امالال االرتباط ب ن الدر اال عى  ادتبار الشكا  التضم ة والدر اال عى  ادتبار 

(،كما قام عليان 0 .67السشر واإلطار، و انت قيمة م اما االرتباط ة

(باستخرا  الصدق التالزمي لالدتبار بصورتا ال دلة للب ئة الردنية 1986وعوضة

لشكا  التضم ة،ور ن ادتبار السشر م  دال  نسا  م اما االرتباط ب ن ادتبار ا

واإلطار اللذي  يق سان الب د نفسة، نيث تم تطبيقا عى  عي ة استطالعية م  

وللتمقق م   (0.50).طلبة الرنلت ن الثانوبة وايجام ية، وقد بلغ م اما االرتباط

والطلب  صدق ا .ام ن قام البانث   رضا بصورتا الولية عى  عدد م  ا .ام ن

م مبداء القت ناال نو  مالئمة الداة لغراض الدراسة، وأشار ا .امون مل  منه

ولم ، ال تمد( لد  عي ة الدراسة –قدرتا عى  قياس السلو  ال رصيةالستقا 

يجروا أي ت ديا عى  أي شكا م  أشكالا. وللتمقق م  ثباال االدتبار بصورتا 

باستخدام طربقة التجزئة  (,.1971witkin, etalة الصلية قام وتا  وآدرون

التصفية م  دال  نسا  م اما االرتباط ب ن الدر اال عى  القسم ن الثاني 

 (.كما قام عليان وعوض0 .82والثالث،وقد بلغ م اما ثباال االدتبارة

(بالتمقق م  ثباال االدتبار بصورتا الطورة باستخدام طربقة التجزئة 1986ة
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ط ب ن در اال القسم ن الثاني والثالث ال صفية م  دال  نسا  م اما االرتبا

وقد تم تص.يح  (،0 .76( طالبة ورلغ م اما الثباال ة25لالدتبار عى  عي ة مكونة م ة

. 86براون،ورلغ م اما الثباال الصحح ة –م اما الثباال باستخدام م ادلة سب  مان

دة ومعا -طربقة االدتبار  وللتأكد م  ثباال االدتبار قام البانث باستخدام (.0

 60( م  دال  تطبيق الداة عى  عي ة استطالعية بلغت ةtest-retestاالدتبار ة
ً
( طالبا

م  طلبة ا جتمع االصىي، ورفاصا زمني مدتا أسبوعان ب ن التطبيق ن الو  والثاني 

ثم ُنسب م اما ارتباط ب  سون ب ن در اال التطبيق ن ي.سا  م اما الثباال فبلغ 

ية فتمت م  دال  نسا  م اما كرونباخ ألفا، للتأكد م  (.أما الطربقة الثان0.85ة

(. وبتم تص.يح االدتبار م  0.87االتساق الدادىي للمقياس، مذ بلغ م اما الثباال ة

دال  االطالع عى  م ابة الفموص عى   ا شكا وت د اإل ابة ص.يمة مذا استطاع 

الذي لم الفموص أن يوضح  ميع ندود ال كا البسيط الطلو . أما ال كا 

، كما ت د اإل ابة غ   
ً
يستطع الفموص توضيح  ميع ندوده فال ي تب  ص.يما

الص.يمة مذا وضع الفموص ندود شكا آدر غ   مطلو . وت طى  ا فقرة در ة 

واندة صي نالة اإل ابة الص.يمة، وت طى صفر صي نالة اال ابة ايخاطئة، ورما أن 

( در ة. 18النهائية القصو  لالدتبار هي ة ( شكا، ف ن الدر ة18االدتبار يتكون م  ة

( در اال 9وي تب  الفرد يميا مل  االستقال  ع  ا جا  اإلدرا ي مذا نصا عى  ة

( در اال ف نا يميا مل  االعتماد عى  9فأكث ، صي ن ن مذا نصا عى  در ة أقا م  ة

 ا جا  اإلدرا ي.

 مقياس مستوى الطموح: ثانيا

و    د الر وع ال  أدبياال الوضوع صي  ذا تم تطوبر مقياس مستو  الطم

( فقرة. تم عرض القياس بصورة 40ا جا .وقد تكون القياس صي صورتا الولية م  ة

االولية عى  ع رة ممام ن م  ذوي االدتصاص للتمقق م  صدق ا .تو  

وب د م راء الت ديالال التي أوص ى بها ا .ام ن تم نذف أربع فقراال ، للمقياس

 ديا صياغة   ض الفقراال وقد بلغ عدد فقراال القياس بصورة النهائية وكذلد ت

غالبا، ، (فقرة نيث أعطي لكا فقرة وزن مدر  وفق سلم متدر  دماس ي ةدائما36ة

(عى  الت ت ب .كما تم نسا  صدق الب اء 1,2,3,4,5انيانا، قليال، نادرا ( الدر االة

(طالبة م  مجتمع الدراسة 60م  ةوذلد بتطبيق الداة عى  عي ة استطالعية مكونة 

 فقرة  ا الصىي، وم  غ   افراد الدراسة، وتم نسا  م امالال االرتباط ب ن در اال
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للمقياس، و انت م امالال االرتباط ذاال داللة  الكلية والدر ة القياس فقراال م 

(.كما تم استخرا  م امالال الثباال ع  طربق االدتبار 0٫69-0٫53والتي تراونت ب ن ة

بفاصا زمني ، معادة االدتبار، وذلد ب عادة تطبيق الداة عى  ال ي ة االستطالعيةو 

مقداره أسبوعان، وقد بلغ م اما ارتباط ةب  سون( ب ن مرتي التطبيق للمقياس 

( كما تم نسا  م اما الثباال باستخدام م ادلة كرونباخ ألفا. وقد تراونت 0٫70ة

( وهي دالة 0,80لدادىي للمقياس ككا ةم امالال االستقرار وم امالال االتساق ا

انصائيا، وقد تم اعتبار  ذه القيمة م اسبة لغراض الدراسة. مما سبق يتب ن أن 

مقياس مستو  الطمو  يتمتع بدالالال صدق وثباال مقبولة، تب ر استخدامها 

 .لغراض  ذه الدراسة

 حصائية املستخدمةاالساليب اإل 

ي لتمليا البياناال فقد تم نسا  التوسطاال االنصائ( SPSSة تم استخدام برنامج

 وادتبارةال( اي.سابية واالنمرافاال ال ياربة لإل ابة عى  السسال ن االو  والرا ع،

وتمليا التباي  االنادي للسسال ن الثالث والسادس  لسسال ن الثاني وايخاما،

 .وم اما االرتباط ب  سون للسسا  السا ع

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

ائد املعتمد( الس –ائج املتعلقة بالسؤال االول: ما األسلوب املعرفي )املستقلالنت

 لدى طلبة املدارس الثانوية في لواء كفرنجة؟

لإل ابة عى   ذا السسا  نسب متوسط در اال افراد عي ة الدراسة عى  ادتبار 

 (1االشكا  التضم ة ايجمعي، كما يب ن ذلد ايجدو ة

 ي واالنمراف ال ياري لدر اال ال ي ة عى  ادتبار االشكا ( التوسط اي.ساب1ايجدو ة

 التوسط  ال دد

 اي.سابي*

 االنمراف

 ال ياري  

 االسلو  ال رصي الذي يقابا التوسط اي.سابي

 مستقا عى  ا جا  ال رصي 4,3 10,63 300

 (18* الدر ة ال لياة

الدراسة  و االسلو   ( أن االسلو  ال رصي السائد لد  أفراد عي ة1يب ن ايجدو ة

( و و أكث  10,63الستقا ع  ا جا  ال رصي نيث بلغت قيمة التوسط اي.سابي ة

 (9م  الدر ة الفاصلةة

وي زو البانث  ذه ال تيجة ال  طبي ة الرنلة ال مربة التي يمر بها الطلبة صي الرنلة 

صي االستقال  ع  االسرة  الثانوبة وهي مرنلة الرا قة والتي يمتاز بها الرا ق صي رغبتا
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وميلا نمو االعتماد عى  ال فا وتأكيد الذاال فهو صي نظر نفسا لم ي د الطفا الذي 

فهو يسع  أن يكون لا مركز ب ن  ماعتا ول ا أن ت ت ف تلد ، يتكا عى  والديا

ايجماعة  شخص تا ف نا دائم القيام بأعما  تلفت ال ظر اليا ؛لذا فهو يسع  ال  

تقاللية ورفض ايخضوع للوسط ال ائىي أي أن الرا ق يميا مل  التمرر تمقيق االس

م  سلطة والديا لتأكيد ذاتا والتمرر م  التب ية الطفلية مما ينتج ع  ذلد تغ  اال 

صي شخص تا وداصة صي عالقتا مع االدرب . كما أن أساليب التن ئة االسربة صي  ذه 

قبا الوالدي  م  نيث تشجيع الرا ق  الرنلة والتي تقوم عى  مراعاة دصائصها م 

وادتلفت نتيجة  ذه الدراسة مع  عى  االستقال  التدربجي واالعتماد عى  نفسا،

 (2011وأبو  ادو وال  وزة (،2007والسلوطة (،2003نتائج دراسة  ا م  ال  وزة

( والتي بينت  مي ها أن السلو  ال رصي السائد  و أسلو  2012وأبو غانم ة

ودراسة  اسم ومسلم  (Preener, 2011). واتفقت مع نتائج دراسة بربن  االعتماد

التي بينت أن السلو  الفضا لد  الطلبة  و أسلو  االستقال  ع   (2012ة

 ا جا  اإلدرا ي

–هل توجد فروق في األسلوب املعرفي )املستقل النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:

وع لثانوية في لواء كفرنجة تعزى ملتغيري الناملعتمد( السائد لدى طلبة املدارس ا

 االجتماعي )ذكر، أنثى(

لإل ابة ع   ذا السسا  تم استخدام ادتبارةال(لفمي الفروق ب ن التوسطاال 

ال تمد( السائد لد  طلبة الدارس  –اي.سابية صي السلو  ال رصي ةالستقا 

 ن يب (2وايجدو ة ةذكر، أنثى(، الثانوبة صي لواء كفرنجة ت ز  لتغ  ي ال وع اال تماعي

 .ذلد

 ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار)ت( في األسلوب2جدول )

عزى املعتمد( السائد لدى طلبة املدارس الثانوية في لواء كفرنجة ت –املعرفي )املستقل 

 ملتغيري النوع االجتماعي )ذكر، أنثى(

 التوسط  ال دد ال وع

 ابياي.س

 االنمراف

 ال ياري  

 قيمة قيمةةال(

 الداللة 

 مستو  

 الداللة

 دالة  0,003 3,007 1,848 10,932 161 ذكر

 1,571 10,331 139 انثى انصائيا

 1,96(=0,05وع د مستو  داللةة (298قيمة "ال" ايجدولية ع د در ا ة
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االناث صي ( مل  أن   اك فروق ذاال داللة انصائية ب ن الذ ور و 2ي     دو ة

االسلو  ال رصي لد  طلبة الدارس الثانوبة صي لواء كفرنجة ولصايح الذ ور.و ذا 

ي ني أن الذ ور أكث  استقال  ع  ا جا  االدرا ي م  االناث .وبما  مر اع ذلد ال  

والتن ئة االسربة التي ت طي الذ ور در ة م  االستقاللية أكث  م   ال واما الثقافية

عى  ذلد صي ن ن أنها ال تسمح لألنثى باالستقاللية وت زز لديها االناث وتشجع 

االعتمادية عى  ال ا ودصوصا صي مثا  ذا الس  .وقد  اءال نتيجة  ذه الدراسة 

(التي بينت و ود 2007(ونتائج دراسة السلوط ة2013متفقة مع نتائج دراسةةعىي،

 –ل رصيةاالستقال  فروق ذاال داللة منصائية ت ز  لتغ   ايجنا صي السلو  ا

(، والدندو  2003االعتماد(لصايح الذ ور وادتلفت مع نتائج دراسة ال  وزة

( ودراسة  اسم ومسلم 2011وأبو  ادو وال  وز ة ،(Preener, 2011)ورربن  (،2010ة

(والتي بينت عدم و ود فروق ذاال داللة منصائية ت ز  لتغ   ايجنا صي 2012ة

 ,Young)االعتماد(،كما ادتلفت مع نتائج دراسة يونج  –  السلو  ال رصي ةاالستقال

والتي بينت و ود فروق ذاال داللة منصائية ت ز  لتغ   ايجنا صي السلو   (2009

 االعتماد( لصايح اإلناث. –ال رصي ةاالستقال  

 – النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: هل توجد فروق في األسلوب املعرفي )املستقل

 السائد لدى طلبة املدارس الثانوية في لواء كفرنجة تعزى الى املستوى  املعتمد(

 )مرتفع، متوسط، متدني( االقتصادي لألسرة

لإل ابة ع   ذا السسا  تم استخدام تمليا التباي  االنادي لفمي الفروق ب ن 

السائد لد  طلبة  ال تمد( –ةالستقا  السلو  ال رصي التوسطاال اي.سابية صي

س الثانوبة صي لواء كفرنجة ت ز  لتغ  ي الستو  االقتصادي لألسرةةمرتفع، الدار 

 .(يب ن ذلد3متوسط، متدني(وايجدو ة

 –األسلوب املعرفي )املستقل  في للفروق نتائج تحليل التباين االحادي يوضح (3جدول )

املعتمد( السائد لدى املدارس الثانوية في لواء كفرنجة تعزى ملتغيري املستوى 

  )مرتفع، متوسط، متدني( االقتصادي لألسرة

 مصدر 

 التباي 

 مجموع

 الرب اال 

 در اال 

 اي.ربة

 متوسط

 الرب اال 

 قيمة

 "ف" 

 قيمة 

 الداللة

 مستو  

 الداللة 

 غ   دالة  0,379 0,974 18,873 2 37,746 ب ن ا جموعاال

 19,382 297 5756,504 دادا ا جموعاال انصائيا

  299 5794,250 ا جموع
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( ال  عدم و ود فروق ذاال داللة انصائية صي السلو  ال رصي 3ي    ايجدو  ة

ال تمد( السائد لد  عي ة الدراسة ت ز  ال  مستو   –ةالستقا 

االقتصاديةمرتفع، متوسط، متدني( وي زو البانث ذلد ال  و ود نالة م  التوافق 

د  الطلبة عى  ادتالف مستو  ددا االعتماد( ل –صي السلو  ال رصي ةاالستقال  

االسرة، نيث أن الطلبة ي   ون دب اال متقاررة سواء صي الب ت أو صي الدرسة أو صي 

ا جتمع  غض ال ظر ع  الستو  االقتصادي، فالساليب ال رفية مهارة يما  أن 

تتطور ع  طربق المارسة والتدربب، ورما أن الطلبة يت لمون وبتدررون صي نفا 

م ل ئة ف ن االساليب ال رفية تكون متقاررة، و ذا ما أا ارال مليا نتائج الدراسة. الب

 يجد البانث دراساال سابقة تسبد او تخال  نتيجة  ذه الدراسة

ة لنتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: ما مستوى الطموح لدى طلبة املدارس الثانويا

  في لواء كفرنجة

التوسط اي.سابي واالنمراف ال ياري والوزن لإل ابة عى   ذا السسا  تم نسا  

 ( يوضح ذلد4النسبي الستجاباال الطلبة عى  مقياس الطمو  وايجدو  رقم ة

( املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي ملقياس مستوى 4جدول)

 الطموح

 مقياس

 الطمو 

 التوسط

 اي.سابي

 االنمراف

 ال ياري 

 الوزن

 النسبي

77,35 9,40 88,33% 

(ور نمراف م ياري 77,35( أن متوسط طمو  عي ة الدراسة بلغ ة4يب ن ايجدو ة

(.و ذا ي    ال  أن مستو  الطمو  مرتف ا لد  عي ة %88,33( وروزن نسبي ة9,40ة

الدراسة.وبر ع البانث ذلد للمرنلة ال مربة التي يمر بها الطلبة الدارس الثانوبة 

صانبها تغ  اال سيكولو ية مطردة وسري ة ونمو م  وهي مرنلة الرا قة والتي ي

 ميع  وانب التفا   مما يساعد الرا ق ن عى  البمث واالرتباط بال الم ايخارجي 

  يدا ع  االسرة لتمقيق واشباع نا اتهم وصوال ال  تمقيق طمونهم الذي  

اتها وتل ب االسرة دورا  اما صي  ذه الرنلة نيث تسخر  ا امكاني، يس ون اليا،

واشباع نا اتهم وتوف   الظروف ال فسية واال تماعية  وظروفها يخدمة اب ائها،

ال اسبة لساعدتهم عى  التطور والتقدم وصوال بهم ال  زبادة ثقتهم بأنفسهم نتى 

يمققوا مستو  طمونهم الن ود صي الستقبا وأن  ذا الش يء و ذه االمكانياال 

كونوا عى  قدر كب   م  التخطيط والسعي ت ما عى  توف   الظروف ال اسبة لي
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لتمقيق اال داف بطرق سليمة وص.يما. وكما وبر ع البانث أيضا ال  دور الدرسة 

التم ز صي ددمة  سالء الطال  وتطوبر قدراتهم وتماينهم علميا وعمليا وثقافيا، م  

ي ن والتي دال  توف   ال ديد م  الب امج ال فسية التي يقوم بها الرشدي  واالدصائ

توعي الطال  وت مي قدراتهم وت زز ثقتهم بأنفسهم وتذلا امامهم ال قباال التي تسثر 

عى  مستو  طمونهم. قد  اءال نتيجة  ذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسة  اسم 

( وادتلفت مع نتائج 2015( ودراسة عابدة2015( ودراسة  وبدةة2012ومسلم ة

  ان مستو  الطمو  لد  افراد الدراسة والتي اشارال ال (2008دراسة بر االة

( التي اشارال ال  ان مستو  الطمو  Singh,2011بالستو  التوسط ودراسة ساي ة

 لم يا  موزعا توزي ا طبي يا.

هل توجد فروق في مستوى الطموح لدى طلبة  النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس:

 ع االجتماعي )ذكر، أنثى( املدراس الثانوية في لواء كفرنجة تعزى ملتغيري النو 

لإل ابة ع   ذا السسا  تم استخدام ادتبارةال(لفمي الفروق ب ن التوسطاال 

اي.سابية صي مستو  الطمو  لد  الدارس الثانوبة صي لواء كفرنجة ت ز  لتغ  ي 

 ( يب ن ذلد.5ال وع اال تماعي ةذكر، أنثى(، وايجدو ة

املعيارية ونتائج اختبار)ت( في مستوى  ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات5جدول )

الطموح لدى طلبة املدارس الثانوية في لواء كفرنجة تعزى ملتغيري النوع االجتماعي 

 )ذكر، أنثى(

 التوسط ال دد ال وع

 اي.سابي 

 االنمراف 

 ال ياري 

 قيمة  قيمةةال(

 الداللة

 مستو  

 الداللة 

 غ   دالة 0,643 0,464 4,202 55,22 161 ذكر

 4,578 55,46 139 انثى صائياان 

 1,96(=0,05( وعند مستوى داللة)298قيمة "ت" الجدولية عند درجه )

( أن   اك عدم و ود فروق ذاال داللة منصائية ع د 5يالنظ م  نتائج  دو  رقمة

( صي مستو  الطمو  لد  عي ة الدراسة ت ز  لتغ  ي α≤0,05مستو  الداللة ة

نثى( .وي زو البانث ال تيجة اي.الية ال  أن مستو  الطمو  ال وع اال تماعي ةذكر، أ

الذي يسع  اليا الطلبة يكون نا ع م  الواقع اال تماعي واالسري الذي ي  ش فيا 

 سالء الطلبة ونتيجة التطور والتقدم التا ولوجي وظروف اي.ياة اال تماعية م  

ع  نياة متطورة نانية اشت اك الطال  والطالباال م  كال ايجنس ن صي البمث 

ومتقدمة ورغبة كب  ة صي تمقيق اال داف اال تماعية، وبكون م  دال  ايجد 
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واال تهاد صي الدراسة للوصو  ال  انجاز ت ليمي نقيقي يساعد م صي االلتماق 

بايجام اال.وتمقيق ذاتهم واثباال شخصيتهم م  دال  تطوبر قدراتهم وامكانياتهم. 

االناث م  الطلبة ي ت  ون صي اال داف والطمو  ولذلد فان ايجنس ن م  الذ ور و 

وسبا تمقيق ال جا  م  ا ا الوصو  صي نياتهم ال  مراكز متقدمة لتمقيق 

طمونهم ونجانهم   كا كب  .وقد  اءال نتيجة  ذه الدراسة متفقة مع نتائج 

 ( ودراسة كميلة2103( ودراسة   اء ة2010( ودراسة ش بانة2008دراسة بر االة

 ,2014Chandrasekaranة ودراسة را  ش و اندراسكارن  (2014ناةوصب  ة وبو 

Rajesh&والتي بينت عدم و ود فروق ذاال داللة منصائية 2015( ودراسة  وبدة ة )

( ودراسة  اسم Singh,2011ت ز  لتغ   ايجنا،وادتلفت ونتائج دراسة ساي ة

منصائية  ( التي بينت و ود فروق ذاال داللة2015( ودراسة عابدة2012ومسلم ة

ت ز  لتغ   ايجنا صي مستو  الطمو  لصايح الذ ور، كما ادتلفت مع نتائج دراسة 

( والتي بينت و ود فروق ذاال داللة منصائية ت ز  لتغ   ايجنا 2011القط اني ة

 .مستو  الطمو  لصايح اإلناث

النتائج املتعلقة بالسؤال السادس: هل توجد فروق في مستوى طموح طلبة 

)مرتفع،  الثانوية في لواء كفرنجة تعزى الى املستوى االقتصادي لألسرةاملدارس 

 متوسط، متدني(

لإل ابة ع   ذا السسا  تم استخدام تمليا التباي  االنادي لفمي الفروق ب ن 

التوسطاال اي.سابية صي مستو  طمو  طلبة الدارس الثانوبة صي لواء كفرنجة ت ز  

 ( يب ن ذلد.6وايجدو ة مرتفع، متوسط، متدني(ة ال  الستو  االقتصادي لألسرة

في مستوى طموح طلبة  نتائج تحليل التباين االحادي للفروق يوضح (6جدول )

 املدارس الثانوية في لواء كفرنجة تعزى الى املستوى االقتصادي لألسرة )مرتفع،

 متوسط، متدني(

 مصدر

 التباي 

 مجموع

 الرب اال 

 در اال 

 اي.ربة

 متوسط 

 الرب اال

 قيمة 

 "ف"

 قيمة

 الداللة 

 مستو  

 الداللة 

 غ   دالة 0,127 2,077 59,039 2 118,074 ب ن ا جموعاال

 28,424 297 8442,073 دادا ا جموعاال انصائيا 

  299 8560,146 ا جموع

( ال  عدم و ود فروق ذاال داللة انصائية صي مستو  طمو  لد  6ي    ايجدو  ة

ال  الستو  االقتصادي لألسرةةمرتفع، متوسط، متدني(،وي زو عي ة الدراسة ت ز  
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البانث أن  ميع افراد ال ي ة التي شملتهم الدراسة  م م  طلبة الدارس اي.كومية 

ع  الستو  االقتصادي لألسرة  والتي تتيح الت ليم يجميع الطلبة  غض ال ظر

  الوضع يق  ورالتالي ال
ً
 الوارد وفرة تزبد فب  ما الطال ، طمو  أمام الادي عائقا

 اإلي.ا  مل  زبادة الادي الوضع ضيق يسدي قد والطمو ، الت لم مصادر الالية

  ي د لم نيث الادي، ال قي وت وبض أ داف لبلوغ والسعي والصب 
ً
 أند عى  دافيا

 أو للفقراء بالنسبة سواء ا جتمع صي مكانة لتمقيق والتفوق  الت لم واال تهاد أ مية

 تطبيق ا جتمع الذي تم طبي ة دال  م  ال تيجة  ذه تفس   كما وبما .اءالغ ي

 يدر ون  االقتصادية مستوباتهم ادتالف وعى  الطال  ذوي  أن نيث الدراسة فيا

 ال لومة، عصر اليوم ن  ش لن ا باإلضافة  ذا،لألفضا والطمو  السعي أ مية

 وعى  در اتها ال لمية بمختل  وال اس والتفوق، ال لم أ مية يدرك وايجميع

نا يد ع  عملية ، الطمو  م  عالية مستوباال تشجيع يماولون  مستوباال مختل 

االعداد الت بوي والت ليمي هي نفسها صي  ميع الدارس ولهذا لم تظهر فروق ذاال 

داللة انصائية صي مستو  الطمو  ت ز  ال  الستو  االقتصادي. وقد  اءال نتائج 

 (.2014وصب  ة وبونا ة نتائج دراسة كميلة  ذه الدراسة متفقة مع

رفي النتائج املتعلقة بالسؤال السابع: هل توجد عالقة ارتباطية بين واألسلوب املع

 املعتمد( على املجال ومستوى الطموح لدى طلبة املدارس الثانوية في –)املستقل 

  لواء كفرنجة؟

ن ب ن السلو  ال رصي لإل ابة ع   ذا السسا  تم استخرا  م اما ارتباط ب  سو 

ال تمد( ومستو  الطمو  لد  طلبة الدارس الثانوبة صي لواء كفرنجة، -ةالستقا

 .( يب ن ذلد7وايجدو ة

 ( معامل ارتباط بيرسون بين االسلوب املعرفي ومستوى الطموح:7جدول)

 مستوى الطموح املقياس

 0,58 درجة االرتباط االسلوب املعرفي

 0,000 مستوى الداللة

 0,113(=0,05( وعند مستوى داللة )298قيمة )ر(الجدولية عند درجة حرية )

( و ود عالقة ميجابية دالة منصائيا ب ن مستو  الطمو  7يتب ن م   دو ة

ال تمد( لد  عي ة الدراسة. وت د ال تيجة مقبولة علميا -والسلو  ال رصي ةالستقا

  ال رفية وم طقية فالساليب
ً
 أ ت تب  أمرا

ً
 السلوك ب وع التنبس صي عليا ي تمد ساسيا

 مع ت املهم أث اء ال رفية أساليبهم صي ا ختلفون  الفراد با يقوم أن الذي يما 
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 تفضيا صي أو ت ليمية، أو ا تماعية، الواق   ذه  انت ا ختلفة، سواء الواق 

 الن اط أساليب فهم صي يفيد ال رصي السلو  اله ة فم رفة ادتيار أو الدراسة، نوع

 م ظم صي الفرد يمارسها التي وغ   ال رفية ال رفية أو ال قلية  وانبا بمختل 

نياتا كما انها ت د رك ا اساسيا بمياة الطلبة، ورذلد تسهم صي تف يا  مواق 

القدراال ال قلية لد  الطلبة مما يسدي ال  ت مية عواما التفا   واالبداع لديهم 

  التفا   واالبداع والطمو  تتطلب توف     ض السماال نيث أن قدرة الطلبة عى

ال رفية التي تج ا م ا طالبا وأثقا م  نفسا م تمدا عى  ذاتا ولديا قدر كب   م  

الطمو  التزايد االمر الذي ي مي ثقتا صي نفسا. وقد  اءال  ذه الدراسة متفقة مع 

 (.2012مسلم ة( وادتلفت مع نتائج دراسة  اسم و 2007نتائج دراسة سلوط ة

 :التوصيات

ررط ال اهج بمواق  ت ليمية تسمح ب ظهار االسلو  ال رصي للطالب نتى تما  -

ال لم م  تقديم الادة   كا يت اسب مع الفروق صي االساليب ال رفية للطال  

 .لت ميتها وتزبد م  مستو  الطمو  لديهم

مختلفة مع ادذ متغ  اال ا راء الزبد م  الدراساال صي  ذا ا جا  عى  عي اال -

 . ديدة ومسثرة صي االسلو  ال رصي ومستو  الطمو  لم ت ملها الدراسة اي.الية

 واملصادراملراجع 

(. ال مط ال رصي السائد لد  طلبة ايجام اال الرسمية صي 2011أبو  ادو، صايح وال  وز، س د ة -

 .259-219(، 22. ةتمجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسامقليم ال ما ، 

(.عالقة الفهوم بالذاال بمستو  الطمو  لد  ال اق ن نركيا 2001مسماعيا  ابر ة، أبو زبادة-

 ام ة ال جا  الوط ية، ، رسالة ماجستير غير منشورةم  مصاب ن االنتفاضة صي قطاع غزة .

 .فلسط ن، نابلا

التفا   لد  طلبة  ام ة ال  موك.  (.النماط ال رفية وعالقتها بأساليب2012ةس يد أبو غانم، -

 .  ام ة ال  موك، مررد، الردن.رسالة ماجستير غير منشورة

(.عالقة مفهوم الذاال بمستو  الطمو  لد  طلبة  ام ة القدس الفتونة صي 2008ةزباد ، بر اال-

 255-219(،2ة1.املجلة الفلسطينية للتربية املفتوحة عن بعد ضوء   ض التغ  اال.

 عليا واالتكا  اإلدرا ي ا جا  ع  ( االستقال 2012 (ما ود مبدر؛ مسلم، ز رة اكرش،  اسم -

ال دد  مجلة البحوث التربوية والنفسية ال اديمي. الذاال الطمو  ومفهوم بمستو   وعالقتا

 . غداد (،  ام ة34ة
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 ن (.عالقة مستو  الطمو  بالتمصيا الدراس ي لد  التالميذ التمدرس2015ةبأنمد ،  وبدة-

.  ام ة مولود رسالة ماجستير غير منشورة بمركز الت لم والتكوب  ع    د بوالية ت زي وزو.

 .م مري ت زي وزو، ايجزائر

(.القلق الت افس ي كدالة تفاعلية ب ن ايجنس ن وداف ية االنجاز 2004ةمممد نس ب، نس ب -

شر الشباب من اجل املؤتمر السنوي الحادي عومستو  الطمو  لد  طلبة ا .لة الثانوبة. 

 425-381، 1ا جلد  . مركز االرشاد ال فس ي،  ام ة ع ن شما،املستقبل

دار الاتا   القا رة  .األساليب املعرفية وضوابطها في علم النفس(.2002ة  ام ايخولي، -

 اي.ديث

(. الساليب ال رفية وعالقتها بالتوتر ال فس ي لد  طلبة ايجام اال 2010الدندو ، أسماء ة

 ، ايجام ة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشورةلسطينية، الف

(.ال مط ال رصي وعالقتا بمستو  الطمو  لد  طلبة  لية الت بية صي  ام ة 2007ةدالد  السلوط،-

 ،  ام ة ال  موك، الردنرسالة ماجستير غير منشورة ال  موك صي ضوء   ض التغ  اال،

قا رة  . الاملعرفية في بحوث علم النفس وتطبيقاتها في التربية باألسالي (.1995ةأنور. ال رقاوي، 

 ماتبة النجلو الصربة.

 ، القا رة  ماتبة االنجلو الصربة.علم النفس املعرفي(.2003ال رقاوي، أنور.ة-

 االنجلو ماتبة ,الثاني ايجزء -ودراسات أبحاث التعلم سيكلوجية 1997)أنور ة ,ال رقاوي -

 لقا رةا ,1 ط الصربة، 

 عي ة لد  الطمو  ومستوي  الذاال بتقدير وعالقتا ايخجا  (2010) ررا عبد، ش بان-

. ال اق ن م 
ً
  .فلسط ن  غزة، اإلسالمية ايجام ة .منشورة غير ماجستير رسالة بصربا

( الهاراال اال تماعية ومستو  الطمو  وب ض الهاراال الشخصية 1997زبنب مممود ة، شق  -

بحث منشور ال م  ذوي االضطراباال مختلفة ال دة م  السيكوسوماتي ن، االدر  لد  عي ا

 53-52، مركز االرشاد ال فس ي،  ام ة ع ن ال ما، ا جلد االو ، ص ص باملؤتمر العلمي الرابع

الستقبا وعالقتا بفاعلية الذاال ومستو  الطمو  لد  طلبة  ( قلق2015 يام زباد ة، عابد-

 .ايجام ة االسالمية، غزة .رسالة ماجستير غير منشورة غزة.الثانوبة ال امة صي ممافظة 

 مصر  مهوربة. واألسلوب الوعي بين للمشكالت اإلبداعي الحل (2003) أيم  عامر،-

 .للاتا  ال ررية الدار ماتبة :القا رة ال ررية،

 رسالة ماجستير غير ( االتزان االنف الي وعالقتا بمستو  الطمو . 2002عىي، اما  فهمي ة-

 .،  ام ة ع ن شمامنشورة

رسالة (. السلو  ال رصي السائد لد  طلبة صي ضوء   ض التغ  اال، 2003ال  وز، س د. ة-

  .  ام ة ال  موك، مررد.ماجستير غير منشورة

 ا. القا رة  االنجلو الصرباالساليب املعرفية بين النظرية والتطبيق(.1994نمدي ة، الفرماوي -
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  ام ة لد  الطمو  بمستو   وعالقتها الذاال ومفهوم ال فسية اي.ا اال (2011) عالء، القط اني-

،  غزة الز ر  ام ة، غير منشورة ماجستير رسالة، الذاال ممدداال نظربة ضوء صي  غزة الز ر

 فلسط ن.

   ض ضوء صي الطمو  (.دراسة لستو  2014أنمد ة غز   فساد؛ يونا، صب  ة، كميلة،ربم؛-

 للبحوث تشرين جامعة مجلةالالذقية.  مدي ة صي الثانوي  الثالث طال  م  عي ة التغ  اال لد 

 535-521ص ص (,6ة 36،اإلنسانية والعلوم اآلداب سلسلة-العلمية والدراسات

 القيم ن طلبة ايجام ة لد  الطمو  بمستو   ال فس ي الضغط ( عالقتا2013 (صالحي،   اء-

 .مررا  ورقلة، ايجزائر قاصدي ة. بجام غير منشورة رسالة ماجستير ورقلة. بجام ة
  :املراجع االجنبية
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 .مستوى جودة حياة الطالب الجامعي

 ."علم النفساختصاص " دراسة ميدانية على طلبة 

 بل ربي فوزبة /قربصاال ز رة د.  /تواتي نياةأ. 

 / ام ة تلمسان أ.د   الغم يحي مشراف  

*** 

 :*مقدمة

ا جاالال اليادي  و تسارع صي  ميع ميتم ز ا جتمع ال اصر بدي امياية  ائلة وتغ   

تسارع يزداد العية وال فسية والثقافية واالقتصادية وغ   ا، بقدر ما يزداد اال تما

. س يا لبلوغ التقدم والسيطرة عى  م احي اي.ياة والتمام فيها، اال تمام بالستقبا

ظا رة عامة وشاملة تص ب ال  و  وا جتم اال مع االدتالف صي  ذا الصراع ي تب  

بتوف   مختل  وسائا إلرضائا  تمام باإلنسان الدر ة وال كا،  دفها السمى  و اال 

بأعى  بلوغ الس ادة مل  ومشباع نا اتا سواء الادية أو غ   ا، وم    ا ف ن ا نسع  

 وتوف   مختل  ايجوانب االيجابية لرانتا. قدر مما .

لقد تزايد اال تمام با جتمع ورمختل  شرائما سواء الطفا  أو ال با  أو ال يوخ 

اال تتكلم ع   ذا الغرض وتص  مختل  اي.ا اال وال  اصر الساسية و اءال دراس

م  ب ن الفراد الوا ب اال تمام واالعت اء بهم  م التي يتبنها صي تطوبره واال تمام با، و 

أب اء اليوم ور ا  الغد الذي  بهم يفلح وبتطور  ةطلبة ايجام ال با  وداصة شربمة 

                                                           
* - Abstract :The Recent research aimed to understand the real behaviours on the level of the 

university students satisfaction with life quality ;which we applied a original 

survey(Touati.t,bouchlaghem,2015), For the survey, 211 randomly sampled university male and 

female students and over were interviewed in their own universities (MOSTAGANEM; TILEMCEN, 

BATNA, CONSTANTINA), Multiple regression analyses showed that relatively little of the variance 

in overall was explained by the objective, who indicated a higher life satisfaction status, achieved 

higher grade point average, and were more satisfied with their social life, public health quality, 

academic living conditions, personal happiness, self-esteem and psychological health. The results 

demonstrated that a significant differences on life quality satisfaction (public health quality, family life 

and social life)between the three universities ,However, the final model still only explained a modest 

amount of the variance in quality of life ,confirming the amorphous nature of quality of life for 

university students 
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نيث  .ايجامعي دال  تكوبنهموتطوبر ا م   ا جتمع، وبتمقق  ذا بت مية شخصياتهم

 الغربب بأنها  ات تب  ايجام ة مركزا ل ملية الت ليم والتكوب  لا لها م  أ مية، يذكر 

"الساس الو  لتطوبر أي مجتمع صي  ميع مظا ره وقطاعاتا، فموضوعاال الت ليم 

 قو ، نيث ن تب  لها قيمة كب  ة صي نياة المم، لنها تتصا بتكوب  ال فوس ور اء ال

وصي  ذا السياق يذكر عمور  1.التكوب   زءا مهما صي نظام ب اء الشخاص وقدراتهم"

"بأن التكوب  يهدف مل  معطاء قابلية االكتسا  والت لم لد   (MOSKIع  موسيكي ة

الفرد، ونقا  ذه ال لوماال والاتسباال مل  أفراد آدرب ، والتكوب  كمافز، بميث 

ثر مع تددا قدراتا ايخاصة، والتكوب  كتطور ذاتي، و  ا يتطلب الفرد يسثر وبتأ

اي.ضور الذاتي للفرد لل روع صي عملية الت لم، والتكوب   اتصا  ةب ن الكون والتكون 

(، و  ا يكون الت اون والتوافق صي اآلراء وذلد وفقا لقدراال التكون، والتكوب  كمغ   

داللا وذلد بهدف ت مية شخص تا، وكذا  للسلوك، بميث أن الفرد يسثر وبتأثر م 

 ذه الف الية التي  .2"مطالق ال  ان إلمكاناتا وقدراتا ايخاصة للوصو  با مل  الف الية

يصبو التكوب  مل  غرسها صي الطالب ت مي فيا مجموعة م  القدراال والهاراال يستطيع 

مية مما ياسبا م  داللها أن يتاي  مع التسارع اي.اصا صي شتى م احي اي.ياة اليو 

نوعا م  الرانة ال فسية أو الس ادة واالطمئ ان والرضا ع  اي.ياة التي ي   ها والتي 

التي يرا ا   ض ال اس بأنها الس ادة التي تتمقق و  ترقي با مل  ما ي رف بجودة اي.ياة.

بتلبية نا اتهم الدادلية وايخار ية ولا  نسب متطلباال والضوابط ايخاصة بالب ئة 

 مدراك" بأنها WHO1994)ال الية ة الص.ة م ظمة والتي ت رفها    ون فيها.التي ي

 فيا، ي  ش الذي ا جتمع صي والقيم الثقافة أنظمة سياق صي ال  ش ي لوض ا الفرد

وعبد  سمية طاوتري  3."ا تماما ومستو   وتوق اتا بأ دافا اإلدراك  ذا وعالقة

 اتهم ال فسية والرونية وال قلية  ودة نياة الطال  تلبي انتيا" بأن الو ا ،

والبيئية واال تماعية م  دال  مكسابهم ال ارف، وغرس االتجا اال اإليجابية، وت مية 

الهاراال اي.ياتية، واالستمتاع بها دادا الدرسة ودار ها وناضر ا ومستقبلها، وذلد 

                                                           
دور التكوي  يف عمل النفس يف تمنية اؤرارات احلياتية عند الطالب اجلامعي "دراسة عىل طلبة عمل النفس ببعض جامعدات توايت حياة،  - 1

  .2013مذكرة خترج لنيل شرادة اؤاجس تري يف عمل النفس، جامعة تلمسان، الغرب اجلزائري"، 
سرامات بعض أأساليب التدري - 2 س احلديثة يف الرتبية البدنية والرايضية عىل تمنية بعض اؤرارات احلياتية دلى طلبة اؤدرحةل معور معر، اإ

 .2009اجلامعية، أأطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر س نة 
لكيدة الآداب جمدةل  تطوير وتقنني مقيداس جدودة احليداة دلى طلبدة اجلامعدة سدلطنة عدامن، محمود عبد احللمي منيس وعيل همدي اكظم، - 3

 60ص. 771 -714ص ،2006، س نة 99العدد /
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  دة  بتوظي  ممكاناال الدرسة والسرة وا جتمع وتتأثر  ودة نياة الت لم ن

مجاالال، م  دال   ودة الب ئة الدرسية و ودة الت ليم، و ودة اي.ياة السربة، 

و ودة الرعاية الص.ية، و ودة نياة ا جتمع، كما أن الذ اءاال تستخدم صي نا 

م االال اي.ياة اليومية، وصي ا جا  ال اديمي، وأن  ذه الذ اءاال الت ددة ذاال صلة 

عد الفرد عى  الت اما مع الواق  اي.ياتية، وفهمها م  بجودة اي.ياة، فيما  أن تسا

  1و هاال نظر مت ددة.

ال  رب   للقرن  الثاني ال ص  بداية م ذلقد تم اال تمام بجودة اي.ياة   كا عام 

اإليجابية  ال ظرة أ مية مل  استجابة  اء والذي اإليجابي، ال فا   لم مرتبط كمفهوم

م   السلبية للجوانب ال فا علماء أواله الذي الاب   للت ك ز كبديا الفراد نياة مل 

 الذاتية وال اداال ايخب اال ف ملت اإلطار،  ذا صي البمث قضايا ت ددال وقد نياتهم،

 وقد أكدال اي.ياة.  ودة تمس ن مل  يسدي ما و ا للشخصية، اإليجابية والسماال

 م  أكث  بروزا  و اإلنسان شخصية صي اإليجابي ايجانب أن الاض ي القرن  دراساال

 ومنما اتجا  ن مت اكس ن، بالضرورة يمثالن ال ايجانب ن  ذي  وأن السلبي، ايجانب

  بينهما اإلنساني السلوك يتمرك
ً
و ذا ما 2.السلوك بهذا مرتبطة كث  ة ل واما طبقا

، اي.ديثة الفا يم م  ي د مبرا يم وصديق بأن مفهوم  ودة اي.ياة يسكده
ً
 ومع نسبيا

 يرتبط ال فهو والتخصصاال، ال لوم  ميع ل  ما توسع قد ستخداماأن ا نر   ذلد

 ا جاالال، الص.ية ل  ما اغلب امتد ومنما اي.ياة مجاالال م  ممدد بمجا 

 ع  الت ب   عى  النيان   ض صي وبد  والبيئية، واالقتصادية واال تماعية وال فسية

 يستخدم انا أو ا جتمع، دلفرا تقدم التي واال تماعية الادية ايخدماال رقي مستو  

 نا اتهم مشباع عى  ايخدماال  ذه لد  قدرة الفراد مدراك طربقة ع  للت ب  

 واال تماعية، واإلنسانية الطبي ية ال لوم وم  ا جاالال التي ا تمت بها 3.ا ختلفة

 مختل  صي الفهوم  ذا ىتبنوب د ذلد  الول ، بدر ة اي.ياة  ودة بدراسة نيث ا تم

                                                           
مسية طه مجيل وداليا خريي عبد الوااب، جودة احلياة يف ضوء بعض اذلاكءات اؤتعددة دلى طدالب وطالبدات اؤدرحةل الثانويدة مد   - 1

مد  ختصصدات خمتلفدة. دراسدات  ختصصات خمتلفة، جودة احلياة يف ضوء بعض اذلاكءات اؤتعددة دلى طالب وطالبات اؤدرحةل الثانويدة

 .105-68البحث الثالث، ص ص  م،2012العدد الثاين والعرشون. اجلزء الأول. فرباير. (، ASEPعربية يف الرتبية وعمل النفس )
. 181-145ص 2012-العدد الأول-28اجملدل–رغداء عيل نعيسة، جودة احلياة دلى طلبة جامعيت دمشق وترشي ، جمةل جامعة دمشق - 2

 150ص
براامي وس يدة عبد الرحمي صديق. دور الأنشطة الرايضية يف جودة احلياة دلى طلبة جامعة السدلطان قدابوس، وقدائع  - 3 محمد عبد هللا، اإ

 277. ص2006ديسمرب  19-17ندوة عمل النفس وجودة احلياة، جامعة السلطان قابوس مسقط 
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 فهم صي السبق ال فا ل لم  ان والتطبيقية، فقد ال ظربة منها ال فسية، صصاالالتخ

 أن مل  الو   صي القام ذلد وبر ع اإلنسان نياة  ودة عى  السثرة التغ  اال وتمديد

 بالنسبة فاي.ياة ايجودة، لتلد الذاتي اإلدراك ع  ت ب   هي النهاية صي اي.ياة  ودة

 1. م ا ما يدركا هي لإلنسان

نيث أ ربت دراساال عديدة تهتم بجودة اي.ياة وادتلفت م  نيث أ ميتها و دفها 

والعمار والظروف الت لقة باإلفراد، منها الص.ة ايجسمية وال قلية وال فسية وغ   ا 

مستو   ودة  موضوعب لها عالقةالتي منها ، ادت نا م  المور الدر  الرتبطة باإلنسان

  اظم وعبد ايخالق نجم دراسة عىي مهديمنها  رنذك نياة الطالب ايجامعي

 دراسة ثقافية" الُ ماني ن والليبي ن (  ااودة اي.ياة لد  طلبة ايجاام ة2006البهادلية

ارتفاع مستو   ودة اي.ياة صي   دي ،  ما  ودة اي.ياة  والتي توصلت مل  "،مقارنة

 صي   دي ،  ما  ودة الص.
ً
ة ال امة، و ودة شغا الساربة واال تماعياة، ومتوسطا

 صي   دي   ما  ودة الص.ة ال فسية و ودة ايجانب ال اطفي
ً
 وقت الفراغ، وم خفضا

 صي متغ   البلد وال وع، ور ن ال اوع والتخصي
ً
دراسة و  2وو ود فرق دا  منصائيا

قياس  ودة اي.ياة لد  عي ة م  طال   ام ة تبوك بالملاة نو  ) 2008سليمان ة

بان مستو   ودة ، نيث توصلت وتأث     ض التغ  اال عليها ال ررية الس ودية

 ما  ودة اي.ياة السربة، و اودة  اي.ياة  ان مرتف ا صي   دي  م  أ  اد  ودة اي.ياة

اي.ياة ال فسية، وم خفض صي   دي   ما   ودة اي.ياة الت ليمية و ودة مدارة الوقت 

( 2010ن  سة ة عى رغداء أدر  لودراسة  3.]9[ومتوسط صي   د  ودة الصامة ال امة

توصلت مل  والتي  ودة اي.ياة لد  طلبة  ام تي دم ق وت رب ،    وان مستو  

و ود مستو  متدٍن م   ودة اي.ياة ايجام ية لد  طلبة  ا م   ام تي دما ق 

مازن عبد الهادي انمااد ونس ن عبد وغ   ا م  الدراساال كدراسة  4.]10[وت رب 

دراسة مسماعيا صايح الفرا و  ،(2011وما ار عبد اي.مزة ناردانة الز رة عبد أليمة

                                                           
نسدانية والاجةعيدة، عريب دراسة حتليلية،(، حبوث جودة احلياة يف العامل ال2015مسعودي أأمحمد ) - 1 سدبمترب  ،20العددد جمدةل العلدوم االإ

 .204. ص 220-203، ص2015
مقارندة"، جمدةل العلدوم  دراسدة ثقافيدة" الُعامنيدني والليبيدني الهباديل، جودة احليداة دلى طلبدة اجلامعدة اكظم وعبد اخلالق جنم عيل همدي - 2

نسانية والاجةعية، دورة  ،The Scientific Journal of Arab Open Academy in Denmark) 2015بمترب سد  ،20العدد االإ

 87-67ص علمية حممكة نصف س نوية(،
شاار خادل سلامين، قياس جودة احلياة دلى عينة م  طالب جامعة تبوك ابؤملكة العربية السعودية وتأأثري بعض اؤتغريات علهيا، جمةل  - 3

 .2008(، 117د )العد –رسا  اخلليج العريب 
 .145ص .رغداء عيل نعيسة، مرجع ذكر سابقا - 4
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دراسة  سماء (، و 2013دراسة بمرة كربمةة، و (2012وز    عبد اي.ميد ال واج.ة ة

، وو ا  ذه الدراساال اتفقت عى  و ود ادتالف صي (2014أدم وباسر ايجا انة

سامة ل ودراسة أدر   مستوباال  ودة اي.ياة ع د عي ة الدراسة وتباي  ب ن أ  اد ا.

( 2006س د أبو سريع ومرفت انمد شوقي وعب   انمد أنور وصفاء مسماعيا مرس ي ة

 دفت ل رفة الثر االيجابي لب ض الب امج عى  ت مية الهاراال اي.ياتية صي تجوبد 

أي لكا أطوار ما قبا  1.]11[اي.ياة ع د تالميذ مدارس الت ليم ال ام بالقا رة الاب   

( تمت ع وان 2016شمالة ة أبو الهادي عبد مممد كما تطرقت دراسة ر اءايجام ة. 

ال هداء بقطاع غزة.   ودة اي.ياة وعالقتها بتقدير الذاال والهاراال اي.ياتية لزو اال

 والهاراال الذاال وتقدير اي.ياة  ودة الت رف مل  در ة  ا م  مل والتي  دفت 

  ودة م  دال  اي.ياتية والهاراال الذاال بتقدير التنبسبة ال القة اي.ياتية، ودراسة

  اي.ياتية والهاراال الذاال وتقدير اي.ياة دراسة الفروق يجودةو  اي.ياة،
ً
 لتغ  اال تب ا

 الزوا ، س واال عدد الت ليمي، الستو   نمط السا ، السا ، مكان ال مر،( اآلتية

، س وراية، م نصرانو  ودراسة تيمور، أ2.  ]12[ال هري( مستوي الددا الب اء، عدد

 Teymor Ahmadi Gatab ;Nasram Shayan ;Roya Medizadeة ومه يد، ال

Tazangi ;Mahshid Theri ,2011)  التي  دفت ل رفة تنبس بجودة اي.ياة م  دال ،

 3 الهاراال اي.ياتية ع د طلبة ايجام ة.

 و  اك دراساال أ  بية  انت السباقة صي دراسة موضوع  ودة اي.ياة بصفة عامة 

( تمت ع وان رضا اي.ياة  Henry P. H. Chow, 2005ةنذكر منها دراسة  ن ي وشو 

 Sung-,1995ةسان موك   ج  وكذلد دراسة 4والتي  رال با دا  ب ن طلبة ايجام ة

                                                           
سامعيل مريس - 1 أأثر برانمج تمنية اؤرارات احلياتيدة يف جتويدد احليداة . أأسامة سعد أأبو رسيع ومرف  امحد شويق وعبري محمد أأنور وصفاء اإ

ديسدمرب،  19-18مسدقط -ة احلياة، جامعة السلطان قابوسدلى ثالميد مدارس التعلمي العام ابلقاارة الكربى، واقع ندوة عمل النفس وجود

 . 228-205، ص 2006لكية الآداب جامعة القاارة، س نة 
غدزة، مدذكرة  قطداع يف الشدرداء دلى زوجات احلياتية واؤرارات اذلات بتقدير اوعالقهت احلياة شام ، جودة أأبو الرادي عبد محمد رجاء - 2

سالِميةِ  الَْجاِمَعةِ  يِف  الرتبية ِبمُكِيةِ  النفس ية اجملمتعية صحةال يِف  الَْماِجس ِتريِ  لنيل شرادة
ِ
 ، ص ب.2016ِبغَزة. س نة  اال

3 - Taherid. Students' life quality prediction based on life skills,Sciverse ScienceDerect, Procidia –

Social and Behavioral Sciences 30) , 2011,p p 1980-1982. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.384 
4 - Henry P. H. Chow.Life Satisfaction Among University Students in a Canadian Prairie City: a 

Multivariate Analysis 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11205-004-7526-0?LI=true 

January, Volume 70, Issue 2, 2005 ; pp 139–150 

http://journals.sagepub.com/author/Hong%2C+Sung-Mook
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.384
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11205-004-7526-0?LI=true
https://link.springer.com/journal/11205/70/2/page/1
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Mook Hong ) الة ايجام ية عى  الرضا ع  تمت ع وان آثار ال مر وايجنا واي.

تمت ع وان ال ما م   ( Xiao Jian Jing,2008ة   ج   ن قزاو وكذا دراسة .1 اي.ياة

ودراساال أدر  كدراسة  .2 أ ا الس ادة  السلوك الالي ورضا اي.ياة م  طال  الكلية

ث      وان التأما صي التأث   والتأ ( Yi Fang Shi Mei He Dan ,2013ة دان هي وأدرون

عى  ال القة ب ن التقييم الذاتي الساس ي ورضا اي.ياة ب ن مجموعت ن م  الرا ق ن 

 3.الص  ي ن

 وأ ميتها ايجام ة طلبة ب ن اي.ياة  ودة لدراسة الهم الب د الدراساال  ذه بينت لقد

 ال فسية بمالتا التنبس عى  والساعدة ايجامعي الطالب شخصية تكوب  صي البالغة

 .واال تماعية

 مشكلة البحث:

 فن صي تمديد مفهوم واند ودقيق يجودة اي.ياة و ذا نظرا الدتال مدتل  البانثو 

الفراد والواق  التي مجاالتها و تتغ   بتغ   ا جاالال واليادي  والتخصصاال، لنها 

  ور بالرضا والس ادة م  دال  ال باي.ياةباإلنساس   زمتي   ونها، فهي ت

ت ود  ،الية م  االضطراباال السلوكية وال فسية والص.يةوع ش نياة د ،والرفا ة

أما  عليا بالم  واالستقرار واالرتيا  نتى يخدم نفسا وا جتمع الذي ي  ش فيا.

( بأنا صي مجا  2012ة وآدرونر الهادي أنمد اشابالنسبة يجودة نياة الطالب 

صب فيها ف الياال الت ليم البد م  اإلشارة  جموعة م  ال اي   والسشراال التي ت

وم    ا البد م   يالن طة واإل راءاال التي تهدف مل  تطوبر وت مية ايجانب الت ليم

م رفة عدد م  ال واما السثرة صي ال ملية الت ليمة بالنسبة للطلبة ايجام ي ن 

                                                           
1 -Sung-Mook Hong. Effects of Age, Sex, and University Status on Life-Satisfaction 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/pr0.1994.74.1.99 
2esteem and humor style as mediators of the effects of shyness on loneliness -Xiao. Self Jian Jing -

among Chinese college students 

 ect.com/science/article/pii/S0191886911005915?via%3Dihubhttp://www.sciencedir 

 JingjingZhaoFengKongYonghuiWang Volume 52, Issue 6, April 2012, Pages 686-690 
3 - Dan He. Mediating Effects of Affect and Loneliness on the Mei Shi Fang Yi  

Relationship Between Core Self-evaluation and Life Satisfaction Among Two Groups of Chinese 

Adolescents 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11205-013-0508-3 

November 2014, Volume 119, Issue 2, pp 747–756 Social Indicators Research 

http://journals.sagepub.com/author/Hong%2C+Sung-Mook
http://journals.sagepub.com/author/Hong%2C+Sung-Mook
http://journals.sagepub.com/author/Hong%2C+Sung-Mook
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/pr0.1994.74.1.99
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886911005915?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886911005915?via%3Dihub#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886911005915?via%3Dihub#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886911005915?via%3Dihub#!
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869/52/6
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11205-013-0508-3
https://link.springer.com/journal/11205/119/2/page/1
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ةالقدراال الذ  ية وال قلية، اإلمكانياال ايجسمية، اإلمكانياال الهاربة،  التمثلة صي

 1 ايخ(...والطمو ، كذلد الدوافع والشخصية التو هاال

ي تب  ادتصاص علم ال فا م  االدتصاصاال التي تدرس صي ايجام ة ايجزائربة م د 

ى  فت ة زم ية كب  ة  دا وهي التي ت رف مقباال كب  ا عليها م  قبا الطلبة اي.اصل ن ع

ةعلم  عة منهاالتفر شهادة البكالوربا وبتخر  منها أالف التخصص ن صي ادتصاصاال 

ال فا الرض ي، علم ال فا الدرس ي، علم ال فا ال ما والت ظيم وتسي   موارد 

 متو هتساعد صي تجوبد نياتهم و التي و   ربة، علم ال فا السري وايج ائي ...ايخ( 

. وقد عرف  ذا التخصي عى  التخر مل  اي.ياة ال ملية   د اي.صو  عى  شهادة 

   ا صي القرراال والب امج وال اهج وكذا صي طربقة التكوبغرار التخصصاال الدر  تغي 

م مل  غ  ه م  االدتصاصاال الو ودة صي التكوب  
ّ
وس   التدريا ونمط الدراسة لي ظ

 ال الي أو ما ي رف بالتكوب  ايجامعي. 

بصفة عامة وصي ادتصاص علم ال فا  من الطالب التخر  م  ايجام ة ايجزائربة 

يتم ز بمجموعة م  ايخصائي والقوماال التي تسمح لا بصفة داصة يجب أن 

بخدمة نفسا وا جتمع الذي ي  ش فيا ورولو  عالم ال غا وتمدي سوق ال ما 

الذي يتسم بالت افسية، وعى   ذا يجب أن تتوفر صي ايخربج مجموعة م  القدراال 

و الهاربة أ التي يستطيع م  داللها مثباال و وده وممكانياتا وقدراتا سواء ال فسية أو

 اال تماعية.

ولهذا  اءال  ذه الدراسة لتسليط الضوء عى   ودة اي.ياة ع د الطالب ايخربج صي 

   السئلة التاليةادتصاص علم ال فا طارن ن 

 ما مستو   ودة نياة الطالب ايجامعي صي ادتصاص علم ال فا؟ -

  ا تو د فروق صي  ودة نياة الطالب ايجامعي ت ز  لتغ   ايجام ة؟ -

 الفرضيات:

يختل  مستو   ودة نياة الطالب ايجامعي صي ادتصاص علم ال فا  -

 نسب  ا   د وصي  ودة اي.ياة   كا عام.

 ت ز  لتغ   ايجام ة. يطلب ايجامعالتو د فروق صي  ودة نياة  -

                                                           
مازن عبد الرادي أأمحد، حسني عبد الزارة، عبد أألمية وماار عبد امحلزة حردان، دراسة مقارنة يف جودة احلياة بني اؤامرسني للرايضة  - 1

 .207-181، ص 2012، س نة 5اجملدل  3جمةل علوم الرتبية الرايلضية، العدد . وغري اؤامرسني لطلبة لكيات جامعة كربالء
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 أهداف البحث:

الا   ع  مستوي  ودة نياة طلبة ايجام ة صي ادتصاص علم ال فا  -

 .ياة   كا عام.نسب  ا   د وصي  ودة اي

 ايجام ة.متغ    ايجام ة نسبالا   ع  الفروق صي  ودة اي.ياة طلبة  -

 تحديد املفاهيم األساسية للبحث:

 تعريف جودة الحياة 

 الفرد مدراك" بأنها اي.ياة  ودة WHO 1994)ال الية ة الص.ة م ظمة ت رف

 وعالقة فيا،   شي الذي ا جتمع صيوالقيم  الثقافة أنظمة سياق صي ال  ش ي لوض ا

  .1ا تماما ومستو   وتوق اتا بأ دافا اإلدراك  ذا

( مل  و ود ال ديد م  الفا يم 2006الغ بوص يةمبرا يم اله داوي نقال ع   ي   

وانديلمان  . 2الت ددة التي تقابا مفهوم  ودة اي.ياة مثا ال وعية والتم ز واإلتقان

تمي مل  عائلة م  الفا يم ال ائ ة بأنا ين ,Andelman & Others) 1999وآدرون ة

  .3الس ادة والرضا واي.ياة ايجيدة والرضا الذاتي

،  ما  ا م  السشراال القابلة للقياست ودة اي.ياة تعريف جودة الحياة إجرائيا: 

وبظهر م  دال  الدر ة الكلية التي يمصا عليها الطالب لقياس  ودة اي.ياة 

 لت ليمو ودة ال امة الصمة  ودة ا: التاليةوت ما ال  اد  طالب ايجامعي.ال

الس ادة الشخصية ة اال تماعية و لمياوالسرية ة المياةال اديمية( وا لدراسةوا

 الص.ة ال فسيةوالرضا ع  اي.ياة و 

 إجراءات البحث امليدانية:

 .استخدم ا صي البمث ال هج الوصفي دراسة مس.ية منهج البحث:

 حدود البحث:

                                                           
 .64، مرجع ذكر سابقا، ص2006، يساكظم ومن - 1
براامي الرنـداوي، ادلمع الاجةعي وعالقته مبس توى الرضا عد  جودة احلياة دلى اؤعداقني حركيداحم حمافظدات غدزة، - 2 مدذكرة  حمـمد حامـد اإ

 .32، ص 2011لنيل شرادة ماجس تري يف عمل النفس، جامعة الأزار، غزة، س نة 
ح ومحمد حسني سعيد حسني، العوامل الأرسية واؤدرسد ية واجملمتعيدة واؤنب دة ةدودة احليداة دلى الأطفدال فوقية امحد الس يد عبد الفتا - 3

ذوي صعوابت التعمل مبحافظة بين سويف، حبث مقدم اإىل ملمتر العلمي الرابع بلكية الرتبية ببين سويف " دور الأرسة واؤلسسدات اجملمتدع 

، أأطفال اخلليج دوي الاحتياجات اخلاصدة، اؤكتبدة الالكرتونيدة 2006ماي  4-3ت اخلاصة" اؤدين يف اكتشاف ورعاية دوي الاحتياجا

www.gulfkids.com ،2006 11. ص. 
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طلبة  ام ي ن تخصي علم ال فا م  الس ة الثانية ماست  صي   و الدراسةمجتمع 

( طالب وطالبة الوزع ن 211 ي ة ةالبلغ عدد أفراد مختل  التخصصاال التفرعة، 

، بطربقة ع وائية ا(، ادت  و، بات ة2ةمستغانم، تلمسان، قس طي ة ام اال عى  

 .2016/10/15 ال  2015/09/25م  الدراسة  وأ ربت

 توزيع الطلبة حسب الجامعة( يمثل 01جدول رقم )

 الجامعة العينة نسبة املئوية

 باتنة 51 %24.2

 مستغانم 55 %26.1

 تلمسان 56 %26.5

 قسنطينة 49 %23.2

 املجموع 211 %100

 

أ داف البمث قم ا باستخدام أداة  ودة نياة الطالب  لتمقيقالبحث:  اةأد

 .(2015  م يحيايجامعي ال دة م  طرف ةتواتي نياة،   الغ

( ب دا تمثا،  افة ا .اور قيد الدراسة، والتي 67ةتتكون الداة م  وصف األداة: 

دة  و -3لسرية اة لميادة ا و- 2 ل امةالصمة ا  ودة-1 نرتبها عى  ال مو التالي 

 الس ادة الشخصية -5 ةال اديمية(سة رالدوالت ليم دة ا و -4 ة اال تماعيةلمياا

 .الص.ة ال فسية -7 اةالرضا ع  اي.ي -6

مفتا  اإل ابة نوض.ها صي سلبي، ذاال اتجاه   اك فقراال ذاال اتجاه ايجابي وأدر  و 

 عى  السئلة الطرونة عى  ال مو التالي  

 .( يمثل مفاتيح اإلجابة لألسئلة األداة02جدول رقم )

  سلم التقدير 

 االتجاه

بدر ة 

 كب  ة  دا

بدر ة 

 كب  ة

بدر ة 

 متوسطة

بدر ة 

 ليلةق

بدر ة قليلة 

  دا

 نقاط 01 نقاط 02 نقاط 03 نقاط 04 نقاط 05 االتجاه االيجابي

 نقاط 05 نقاط 04 نقاط 03 نقاط 02 نقاط 01 االتجاه السلبي
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 ( يوضح العبارات ذات االيجابي والسلبي03الجدول رقم)

 العبارات االتجاه

-57- 55-50-44-43-34-38-31-30-29-28-26-20-18-13-6-4- 2 االتجاه السلبي

59-62-64-65-66-67 

-36-35-33-32-27-25-24-23-22-21-19-12-11-10-9-8-7-5-3-1  االتجاه االيجابي

37-39-40-41-42-45-46-47-48-49-51-52-53-54-55-56-58-

60-61-63 

 

 والثبات(:  )الصدقلألداة الدراسة األسس العلمية 

طالب ايجامعي عى  عي ة م  مجتمع النياة قم ا بدراسة السا ال لمية لداة  ودة 

الصا والتمثا صي طلبة علم ال فا، والذي  تم ادتيار م بطربقة ع وائية، يتم 

 .استب اد م م  الدراسة الساسية

 عينة الدراسة االستطالعية: -

( طالب  امعي م  ادتصاص علم 60ستون ة قوامهاتم تطبيق الداة عى  عي ة 

 جدو  التالي اي موزع ن نسبتخر ، ال فا القبل ن عى  ال

 ( يمثل توزيع عينة الدراسة االستطالعية.04جدول رقم )
 ايجام ة عدد الطلبة

  ام ة س يدة 15

  ام ة مستغانم 15

  ام ة مسيلة 15

  ام ة قس طي ة 15

 ا جموع 60

 

و ذا ي ني أن تكون ا .اور والفقراال أو الداة ككا تق ا  األداة:صدق  1-1

لتمقيق  ذه ايخطوة قم ا بدراسة الصدق الظاهري: . ا وض ت لقياساف ال م

الرا ع ال لمية والاتب التي ت اولت موضوع  ودة الدبياال و دال  تمليلية م  

اي.ياة نتى ن طي لألداة شكلها ايخارجي الظا ري م  نيث ا .اور والفقراال وغ   ا 

 م  ال قاط الساسية صي الداة
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صي  باعتماد عى  أراء السادة ايخب اء وا ختص ن وذلد املحتوى:صـدق  -1-2

 .ا جا  ال فس ي والت بوي واال تماعي

 صدق االتساق الداخلي: حساب -1-3

قم ا بمسا  االتساق الدادىي لألداة وذلد بمسا  م امالال االرتباط ب ن أ  اد 

  ودة اي.ياة، وتوصل ا مل  ال تائج التالية  مقياس

 تباط ألبعاد مقياس جودة الحياة للطالب الجامعي( يوضح معامالت ار 05الجدول رقم)

متوسط  ا .اور  الرقم

 اي.سابي

االنمراف 

 ال ياري 

م اما 

 االرتباط

 الداللة

 دا  ,354** 4,62846 36,9667 ل امةالصمة  ودة ا 01

سة رالدوالت ليم دة ا و 02

 ةال اديمية(

 دا  **648, 6,05054 37,0333

 دا  **590, 6,38050 49,0333 لسريةة الميادة ا و 03

 دا  **627, 7,26222 33,1500 ة اال تماعيةلميادة ا و 04

 دا  **746, 5,80473 42,0000 الس ادة الشخصية 05

 دا  **636, 5,10995 35,5833 الرضا ع  اي.ياة 06

 دا  **783, 7,75187 44,1000 الص.ة ال فسية 07

 - 1 27,53024 277,8667 الداة ككا -

 0.01ع د مستو  الداللة ** دا 

نالنظ م  دال  ال تائج التوصا مليها أن  ا االرتباطاال دالة منصائيا ع د مستو  

 0.01الداللة 

ع  طربق التجزئة ال صفية باستخدام  نسا  الثباالتم ثبات األداة:  -1

  وكيتمان وسب  مان براون فكانت ال تائج كما يىي  كرونباخ وروالنم ادلة ألفا 

 ثبات لكل محور  سابح-1-2

 ( يوضح معامالت ثبات بطريقة التجزئة النصفية لكل محور 06الجدول رقم )
 ودة  مماور الداة

لصمة ا

 ل امةا

لت ليم دة ا و

سة رالدوا

 ةال اديمية(

دة  و

ة لمياا

  لسريةا

ة لميادة ا و

 اال تماعية

الس ادة 

 الشخصية

الرضا 

ع  

  اي.ياة

الص.ة 

 ال فسية 

 558, 436, 349, 439, 502, 186, 478, ألفا كرونباخ

 716, 609, 517, 612, 669, 315, 345, روالن وكتمان

 716, 604, 512, 610, 669, 310, 310, سيب مان براون 

 ثبات ألداة جودة الحياة ككل  حساب-2-
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 جزئة النصفية ألداة جودة الحياة ككل( يوضح معامالت ثبات الت07الجدول رقم)

 املعادالت 

 األداة ككل

روالن 

 وكيتمان

سيب مان 

 براون 

ألفا 

 كرونباخ

 

 الداللة

 دا  629, 776, 773, املتوصل إليها القيمة

جودة الحياة  أداة"ال تائج التوصا مليها كما  و موضح صي ايجدو  السابق تد  عى  أن 

  يدة م  الثباال.تتسم بدر ة للطالب الجامعي" 

 .( يمثل املحاور وعدد البنود قبل وبعد دراسة األسس العلمية08جدول رقم )

عدد الفقرات قبل  املحور  عدد

 األسس العلمية

عدد الفقرات بعد 

 األسس العلمية

 ( ب د07ة ( ب د11ة لعامةالصحة جودة ا 1

سة رالدوالتعليم دة اجو 2

 )األكاديمية(

 ( ب د10ة ( ب د11ة

 ( ب د10ة ( ب د12ة ألسريةة الحيادة اجو 3

 ( ب د10ة ( ب د11ة ة االجتماعيةلحيادة اجو 4

 ( ب د10ة ( ب د12ة السعادة الشخصية 5

 ( ب د08ة ( ب د11ة الرضا عن الحياة 6

 )البعدالصحة النفسية  7

 السيكولوجي(

 ( ب د12ة ( ب د12ة

 ب د 67 ب د 80 املجموع الكلي 

دير صدق وثباال تم االنتفاظ بكا الب ود ةال باراال( التي أظهرال   د االنتهاء م  تق

  .اتساق دادىي  يد

 اإلحصائية املعالجة

 الدراسة تم استخدام الوسائا اإلنصائية اآلتية لإل ابة ع  أسئلة

 التوسط اي.سابي واالنمراف ال ياري. 

  .One-Sample T-test ادتبار "ال" ل ي ة واندة

 . Pearson Correlation Coefficientن م اما ارتباط ب  سو  

 (ANOVAةتمليا التباي  النادي االتجاه 

 عرض النتائج املتوصل إليها ومناقشتها:
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و ود فروق صي مستو   ودة اي.ياة ع د التي ت    مل  عدم  األولي:فرضية البحث 

 الطالب ايجامعي صي ادتصاص علم ال فا. 

اي.سابي واالنمراف ال ياري لكا  للتمقق م  فرضية البمث تم نسا  متوسط

واستخدام ادتبار "ال"   د م  أ  اد مقياس  ودة اي.ياة للطالب ايجامعي، 

أو عدم و ود  منصائيةمذا  انت الفروق ذاال داللة  مما جموعة واندة نتى نتأكد 

 .منصائيةالفروق ذاال داللة 

لفرض ي في محاور ( يوضح الفرق بين املتوسط الحسابي واملتوسط ا09الجدول رقم )

 .جودة الحياة وأداة ككل
 اإلحصاء 

 األبعاد

درجة 

 الحرية

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

قيمة ت 

 املحسوبة

املتوسط 

 الفرض ي)الصفري(

 مستوي 

 الداللة

 املستوى  الداللة

جودة 

الصحة 

 العامة

 مرتفع دالة 000, 21 6.737 04807, 23,3412 210

الجودة 

 األكاديمية

210 34,1991 5,63393 
10,826 

30 
,000 

 مرتفع دالة

جودة 

الحياة 

 األسرية

210 43,1422 7,85213 

24,312 

30 

,000 

 مرتفع دالة

جودة 

الحياة 

 االجتماعية

210 28,7393 7,32402 

-2,500 

30 

,013 

غ   

 دالة

 متوسط

السعادة 

 الشخصية

210 34,7962 6,00168 
11,608 

30 
,000 

 مرتفع دالة

الرضا عن 

 الحياة

210 25,7488 4,98841 5.092 24 
,000 

 مرتفع دالة

جودة 

الصحة 

 النفسية

210 43,8294 8,47738 13.416 36 

,000 

 مرتفع دالة

مقياس 

جودة 

 الحياة

 مرتفع دالة 000, 30 12,125 4,07262 33,3995 210
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 مالحظة: 

والذي يساوي  ،الصفري(قم ا بالقارنة ب ن التوسط اي.سابي والتوسط الفرض ي ة -

(، وهي اإل ابة ا .ايدة نسب سلم ليارال ايخماس ي م  واند مل  دمسة 03ة

صي  3والرقام الظا رة صي ايجدو  نو  التوسط الفرض ي تمثا ةالتوسط الفرض ي 

 عدد عباراال  ا   د( 

 سالبة هي ا .اور التي مجموعها اقا م  الوسط الصفري  t ا .اور التي لها قيم أوال:

 (.ض يالفر ة

مو بة  ذا ي ني أن ا .ور تمقق أي أن  t ومشارة ان ا .ور م  وي  مذا ثانيا:

 بدر ة كب  ة.و بدر ة كب  ة  دااالتجاه االيجابي نمو تميا اتجا اال ال ورة 

 أن اتجا االو  سالبة  ذا ي ني أن ا .ور تمقق t ومشارة ان ا .ور م  وي  امذ ثالثا:

اتجاه السلبي ورالتالي هي أقا م   ردر ة قليلة  داو  ةبدر ة قليلتميا مل   ال ورة

 التوسط الفرض ي.

مقق أي أن اتجا اال يت ذا ي ني أن ا .ور لم  ان ا .ور غ   م  وي  مذا رابعا:

 .ةمتوسط( ممايدتكون ال ورة 

مليها تقر توصا م  دال  ال تائج الظا رة صي ايجدو  أعاله يتب ن ل ا بأن ال تائج م

ة مماور يجودة اي.ياة ذاال مستو  مرتفع ة ودة الص.ة ال امة، ايجودة و ود ستب

ال اديمية،  ودة اي.ياة السربة، الس ادة الشخصية، الرضا ع  اي.ياة،  ودة 

وب د واند مستواه متوسط و و  الص.ة ال فسية(، ومقياس  ودة اي.ياة ككا.

  ودة اي.ياة اال تماعية.

 :وتفسيرها األوليمناقشة فرضية  

صي ادتلفت و اتفقت الدراسة اي.الية مع   ض الدراساال صي نتائج   ض ا .اور 

( التي اتفقت م ها صي مماور  ودة اي.ياة السربة 2008، منها دراسة سليمان ةأدر  

أما ، 1و ودة اي.ياة ال فسية و ودة اي.ياة الت ليمية والتي  انت صي الستو  الرتفع

 فيما  أن نر ععية التي  انت صي الستو  التوسط فيما يخي  ودة اي.ياة اال تما

صي نياة السبب مل  ال  ربة السوداء التي عاشها ايجزائربون وتركت أثار سلبية 

ي مها ايخوف والقلق ع د  سالء الشخاص أصبح .ياة ال با  نيث نالنظ أن اي

                                                           
 .117شاار خادل سلامين، مرجع ذكر سابقا، ص  - 1
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يج لهم  وعدم الثقة صي اآلدرب  مهما  انوا ة   ان، أصدقاء وغ   م...(، و ذا ما

أما فيما يخي مقياس  ودة اي.ياة ككا فكان مستوا ا . يت املون مع اآلدرب  نذر

مرتفع لد  طلبة ايجام  ن ادتصاص علم ال فا م  م ظور م، فقد توافقت 

التي  ان مستو   ودة  (2007نتائجها مع نتائج دراسة نس  وممرزي ومبرا يمة

ودراسة  1 يد م   ودة اي.ياة لديهم، مما ي    مل  مستو   ،اي.ياة مرتفع مل  ند ما

التي  انت متوسطاتها اي.سابية اكب  م  التوسط ال ظري  (2006الضام  ونس ة

وت ارضت مع نتائج رغداء ن  سة  2،ةومنها  ان مستو  مرتفع صي مقياس  ودة اي.يا

( التي  انت نتائجها ت    مل  و ود مستو  متدن صي  ودة اي.ياة لد  طلبة 2012ة

صي  (2006، واتفقت مع نتائج دراسة  اظم والنس ي ة3م   ام تي دم ق وت رب  ا 

ممورب   ودة اي.ياة السربة و ودة اي.ياة الت ليم والدراسة وت ارضت مع بقية 

ا .اور  ودة الص.ة ال امة و ودة شغا وقت الفراغ ومدارتا  ان مستوا ما 

اطفي  ان مستوا ما متوسط، أما ممور الص.ة ال فسية و ودة ايجانب ال 

 .4م خفض

ف ال دتمالتي ت    مل  و تمققت م  دال  ما تقدم يما  أن ن    عى  أن فرضية 

مستو   ودة اي.ياة ع د الطالب ايجامعي صي ادتصاص علم ال فا نسب  ا   د 

 وصي  ودة اي.ياة   كا عام.

يجامعي طالب االالتي ت    مل  و ود فروق صي  ودة نياة  لثانية:فرضية البحث ا

.سا  ي( ANOVAتمليا التباي  النادي االتجاه ة  ااستخدام ت ز  لتغ   ايجام ة.

 الفروق ب ن التوسطاال كما  و موضح صي ايجدو .

( ألبعاد جودة ANOVA( يبين تحليل التباين األحادي االتجاه )10جدول رقم )

 .الحياة عند طلبة علم النفس

 

                                                           
بدراامي - 1 ية واسدرتاجتيات جدودة احليداة وعالقهتدا ابلضدغوط النفسد   ،عبد امحليد سعيد، حس  وراشد ب  سد يف احملدرزي ومحمدود محمدد اإ

ص . 2006ديسدمرب  19-17مقاومهتا دلى طلبة جامعة قابوس، وقائع ندوة عمل النفس وجدودة احليداة، جامعدة السدلطان قدابوس مسدقط 

289. 
قمي العمل ودوراا يف جودة احليداة دلى طلبدة جامعدة قدابوس، وقدائع نددوة عدمل  ،منذر عبد امحليد، الضام  وعبد امحليد سعيد حس  - 2

 .181. ص 2006ديسمرب  19-17وجودة احلياة، جامعة السلطان قابوس مسقط  النفس
 .145ص  رغداء نعيسة، مرجع ذكر سابقا، - 3
 .41اكظم واؤنيس، مرجع ذكر سابقا، ص  - 4
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أبعاد 

 املقياس

مصدر 

 التباين

مجموع 

 املربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

نوع  الداللة

 الداللة

جودة 

الصحة 

 العامة

ب ن 

 ا جموعاال
266,495 3 88,832 

3,616 

 

,014 

 
دادا  دا 

 ا جموعاال
5084,936 207 24,565 

 
 210 5351,431 ا جموع

الجودة 

الحياة 

 األكاديمية

ب ن 

 ا جموعاال
146,898 3 48,966 

1,555 

 

,201 

 
دادا  غ   دا 

 ا جموعاال
6518,742 207 31,492 

 
 210 6665,640 ا جموع

جودة الحياة 

 األسرية

ب ن 

 ا جموعاال
562,917 3 187,639 

3,136 

 

,026 

 

 

 دا 

 

 

دادا 

 ا جموعاال
12384,818 207 

59,830 

 210 12947,735 ا جموع

جودة الحياة 

 االجتماعية

ن ب 

 ا جموعاال
576,377 3 192,126 

3,721 

 

,012 

 

 

 دا 

دادا 

 ا جموعاال
10688,286 207 51,634 

 
 210 11264,664 ا جموع

السعادة 

 الشخصية

ب ن 

 ا جموعاال
209,355 3 69,785 

1,964 

 

,121 

 

 

 غ   دا 

دادا 

 ا جموعاال
7354,882 207 35,531 

 
 210 7564,237 ا جموع

الرضا عن 

 الحياة

ب ن 

 ا جموعاال
111,017 3 37,006 

1,498 

 

,216 

 

 

 غ   دا 

دادا 

 ا جموعاال
5114,670 207 24,709 

 
 210 5225,687 ا جموع

جودة 

الصحة 

 النفسية

ب ن 

 ا جموعاال
194,085 3 64,695 ,899 

 

,443 

 

 

 غ   دا 

 71,970 207 14897,772دادا 
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 0,05 و مستو  الداللة الأدوذ للمقارنة 

جودة اي.ياة يثة أ  اد صي ثال دالة منصائيا يتضح م  ايجدو  السابق و ود فروق

 ودة اي.ياة اال تماعية(، وعدم   ودة الص.ة ال امة،  ودة اي.ياة السربة،وهي ة

 ةايجودة اي.ياة ال اديمية، الس ادةوهي و ود فروق صي أرب ة أ  اد م   ودة اي.ياة 

 ودة الص.ة ال فسية(، وعدم و ود فروق صي  اي.ياة،الشخصية، الرضا ع  

 اة الاىي.مقياس  ودة اي.ي

ولدراسة نوع وداللة الفروق صي ال  اد الدالة ب ن ايجام اال قم ا بمقارنة متوسطاال 

( بين LSD( يبين قيمة األقل فرق دال )11جدول رقم )ال  اد عى  ال مو التالي  

 .طلبة الجامعات عند املحاور الدالة

مقارنة  1الجامعة املتغير

بالجامعة 

2 

فرق 

 املتوسطات

مستوي 

 الخطأ

نوع  الداللة

 الداللة

 

جودة 

الصحة 

 العامة

 ام ة 

 بات ة

 ام ة 

 مستغانم

 غ   دا  058, 963, 1,836-

 ام ة 

 تلمسان

 دا  012, 959, *2,424-

 ام ة 

 قس طي ة

 غ   دا  878, 991, 153,

 ام ة 

 مستغانم

 ام ة 

 تلمسان

 غ   دا  533, 941, 588,-

 ام ة 

 قس طي ة

 دا  042, 974, *1,989

 ام ة 

 تلمسان

 ام ة 

 قس طي ة

 دا  008, 970, *2,577

  ا جموعاال

 210 15091,858 جموعا 

مقياس 

 جودة الحياة

ب ن 

 ا جموعاال
119,167 3 39,722 

2,444 

 

,065 

 

 

 غ   دا 

دادا 

 ا جموعاال
3363,940 207 16,251 

 
 210 3483,107 ا جموع
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جودة 

الحياة 

 األسرية

 ام ة 

 بات ة

 ام ة 

 مستغانم

 غ   دا  740, 1,504 499,

 ام ة 

 تلمسان

 غ   دا  148, 1,497 2,173-

 ام ة 

 قس طي ة

 دا  021, 1,547 *3,586-

 ام ة 

 مستغانم

 ام ة 

 تلمسان

 غ   دا  070, 1,468 2,672-

 ام ة 

 قس طي ة

 دا  008, 1,519 *4,085-

 ام ة 

 تلمسان

 ام ة 

 قس طي ة

 غ   دا  351, 1,513 1,413

 

جودة 

الحياة 

 االجتماعية

 ام ة 

 بات ة

 ام ة 

 مستغانم

 دا  043, 1,397 *2,845-

 ام ة 

 تلمسان

 دا  041, 1,391 *2,863-

 ام ة 

 قس طي ة

 دا  001, 1,437 *4,740-

 ام ة 

 مستغانم

 ام ة 

 تلمسان

 غ   دا  989, 1,364 018,-

 ام ة 

 قس طي ة

 غ   دا  181, 1,412 1,896-

 ام ة 

 تلمسان

 ام ة 

 قس طي ة

 غ   دا  183, 1,406 1,878-

فروق ب ن  ام ة بات ة و ام ة تلمسان  و ود العامة:محور جودة الصحة  أوال:

 ام ة  وقس طي ة لصايح ام ة مستغانم لصايح  ام ة تلمسان. و ود فروق ب ن 

مستغانم، وو ود فروق ب ن  ام ة تلمسان و ام ة قس طي ة لصايح  ام ة 

وعدم و ود فروق ب ن  ام ة بات ة و ام تي مستغانم وقس طي ة، ور ن  تلمسان.

  ام ة مستغانم وتلمسان 

ة قس طي ة و ود فروق ب ن  ام ة بات ة و ام  محور جودة الحياة األسرية: :ثانيا

لصايح  ام ة قس طي ة، وو ود فروق ب ن  ام ة مستغانم و ام ة قس طي ة 
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لصايح قس طي ة، وعدم و ود فروق ب ن  ام ة بات ة و ام تي مستغانم وتلمسان، 

ور ن  ام ة  عدم و ود فروق ب ن  ام ة مستغانم و ام ة تلمسان.وكذلد 

 تلمسان و ام ة قس طي ة

و ود فروق ب ن  ام ة بات ة و ام ة  االجتماعية:محور جودة الحياة  :ثالثا

، وعدم و ود وقس طي ةمستغانم وتلمسان وقس طي ة لصايح مستغانم وتلمسان 

 .وقس طي ةفروق ب ن  ام اال مستغانم وتلمسان 

 وتفسيرها: الثانيةمناقشة فرضية 

 طالب ايجامعيالالتي ت    مل  و ود فروق صي  ودة نياة  لثانيةفرضية البمث ا

 ت ز  لتغ   ايجام ة.

أشارال ال تائج مل  أن متغ   ايجام ة دا  منصائيا صي ثالثة مماور  ودة الص.ة 

و ود فروق صي  ودة  ودة اي.ياة السربة،  ودة اي.ياة اال تماعية، ال امة، 

الص.ة ال امة ب ن  ام ة ال رق قس طي ة و ام اال الغر   انت لصايح  ام اال 

ن ومستغانم(، وبر ع البانث ن السبب مل  طبي ة ال طقة الغر  ايجزائري ةتلمسا

فقد أما تلمسان فلها تقرببا نفا دصائي مدي ة مستغانم . السانلية ال روفة

بلغت أرفع مكانة صي ايجما  وايجال  والاما  واستمقت بفضا ذلد  لا أن تدع  

ال الم الندلسية فخورة بماضيها ا جيد والزد ر، ذاال وأنها  بلسلسة الغر  الاب  ،

متأصلة صي الغر  اإلسالمي الاب  ، وصانبة الواقع الطبي ية ايخالبة هي "مدي ة 

نستنتج مما سبق ذكره  ف ليا . ور  الفربد مارص يالف  والتاربخ" كما  ان يسميها 

أن أي مكان مربح ومم ز بخصائصا االيجابية يساعد عى  الرانة والس ادة 

أن ال القة  د وثيقة ب ن الطر الثقافية  (2014وي    مختار رنا  ة ،الص.ية

القيمية  ن اي.الة الص.ية وال ظومةوايجوانب الص.ية، و  اك تأث   متباد  ب 

مكوناال ال ظومة  تدتلفاالسائدة صي ا جتمع وقد ت ددال النماط الثقافية و 

و ذا ي اا ما توصل ا  1الثقافية دادا ا جتمع الواند داصة صي مجتم ات ا ال امية.

 مليا م  دال  نتائج الدراسة اي.الية صي ممور  ودة اي.ياة السربة و ودة اي.ياة

 .جام االاياال تماعية والتي أظهرال فروق ب ن 

                                                           
وم الانسدانية خمتار رحاب، الصدحة واؤدرض وعالقدهتام ابلنسدق الثقدايف للمجمتدع مقاربدة مد  منظدور الانرتوبولوجيدا الطبيدة، جمدةل العلد - 1

 177. ص2014جوان  /15والاجةعية، العدد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/).فعليه
https://ar.wikipedia.org/wiki/).فعليه
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و ود فروق ب ن واال تماعية ودلصت ال تائج ل أما فيما يخي  ودة اي.ياة السربة

 ام ة قس طي ة لصايح  ام ة قس طي ة، وو ود فروق طلبة  ام ة بات ة و طلبة 

، أي أن طلبة  ام ة لصايح قس طي ةتلمسان  ام ة مستغانم و ام ة طلبة ب ن 

الفاعلية اي.ياة السربة والتي ت    لها أما مبرا يم "بأنها يتمت ون بجودة  س طي ةق

 ئعضاأسرة وتمتع انتيا اال ال صي القيام ب
ً
 أسرة مت اغمة وامتالك  ها بمياتهم م ا

، اي.ياة اليومية، ومهاراال سري التفاعا ال    وه السربةالفرصة يجودة اي.ياة 

الص.ة و  ،الب ئة الاديةو  ،االتزان االنف اليو  ،الدي اي.الة الادية الت سرة للو و 

 1."التماسد ةالت ابط(، و اال تماعية

أما فيما يخي أداة  ودة اي.ياة ككا فال تيجة  انت عدم و ود فروق دالة ب ن 

السبب مل  طبي ة الطالب ايجامعي والتخصي الذي  الدراسة، نر ع ام اال مما 

الذي يتم ز بمجموعة م  ايخصائي مقارنة يتكون فيا و و ادتصاص علم ال فا 

أن علم ال فا  و التخصي ( 2015مع تخصصاال أدر  كما أشار ددام م ابقة ة

الذي يساعد الفرد صي الوصو  مل  در ة م  ال ضج الشخص ي وال فس ي اللذان 

يمققان لا الس ادة الذاتية وم  تم ميجاد م نى ي.ياتا م  دال  الما الذي يب ثا 

دعوة  مل وأشارال  ودال  2شكا  نياتا بميث يصبح راضيا عنها.عى   افة أ

مل  أن ي ما  APA السبق للرابطة ال فسية االم  ياية الرئ ا Seligmanسيلجمان

علم ال فا عى  دراسة ما يج ا اي.ياة  ديرة بال  ش م  دال  ش ور اإلنسان 

يفيد ال يا  اي.اضرة بجودتها أو م  ا ا الستثمار و وده الصيا صي ب اء وابتكار ما 

 3.والالنقة

م  دال  ال تائج التوصا مليها فان فرضية البمث تمققت صي ثالثة أ  اد يجودة 

 ودة اي.ياة السربة،  ودة اي.ياة اال تماعية( أي اي.ياة ة ودة الص.ة ال امة، 

و ود فروق دالة منصائيا صي ثالثة مماور سابقة الذكر يجودة اي.ياة ت ز  لتغ   

                                                           
رشادي يف تمنيدة التواصدل الاجةعدي دلى - 1 براامي الفقي، فاعلية برانمج اإ آمال اإ  .احليداة الأرسيدة مريضدات الرسدطان وأأثدره عدىل جدودة أ

bu.edu.eg/.../Amal%20Ibrahim%20Abd%20Elaziz%20El%20www. 
محمد أأمحد خدام مشابقة، جودة احلياة مكنئب لقلق اؤس تقبل دلى الطالب لكية الرتبية والآداب يف جامعة احلدود الشاملية، جمةل جامعة  - 2

 .49-33، ص1/2015، العدد10طيبة للعلوم الرتبوية، اجملدل 
، 2010/10/12-3152حلوار اؤمتدن، العدد اندية جودت حس ، ا - 3
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 ، الس ادة الشخصية،اي.ياة ال اديمية ة ودةأ  اد أرب ة صي  ولم تتمقق يجام ة.ا

والرضا ع  اي.ياة والص.ة ال فسية( وأداة  ودة اي.ياة ككا أي عدم و ود فروق 

 دالة منصائيا صي  ودة اي.ياة ت ز  لتغ   ايجام ة.

 خاتمة: 

 صي تكوب  الطالب صيايجامعي نظرا لأل مية البالغة والاب  ة التي يقوم بها الت ليم 

وال  ش صي ك   الم  تجوبد نياتا،  مختل   وانبا ورالتالي مساعدتا عى 

والس ادة الدادلية ال فسية التي تمقق لا االتزان صي شخص تا تج لا قادرا عى  

مواكبة التطوراال اي.اصلة صي ا جتمع وتساعده عى  موا هة م االال اي.ياال 

ءال  ذه الدراسة لتب ن الب د الهم للتكوب  ال اديمي صي التغ  ة باستمرار.  ا

ادتصاص علم ال فا عى   وانب الشخصية ع د ايخر  ن م ا والذي  سوف 

يلجون عالم ال غا ويسا مون صي االستقرار والم  البلد، م  دال  م رفتهم ووعيهم 

.ا لسار لا يدور م  تقلباال سواء سياسية  انت أم اقتصادية، وبرسمون دطا واض

 ال ما والتفاني صي ددمة الوط  والسا مة صي النهوض با. 

لقد بينت ل ا الدراسة اي.الية وم  دال  نتائجها وب كا  ىي ال مية الاب  ة 

الدتصاص علم ال فا داصة وكذلد التكوب  ايجامعي   كا عام، مما يتيح ل ا 

التكوب  صي ادتصاص علم ا جا  عى  الدذ    ن االعتبار ايخصائي الفردية لسع  

ال فا، و ذا مهما ادتلفت ال اطق والتضاريا ايجغرافية، والتي توضح ل ا   كا 

  ىي االنتماء الوطني للطالب ايجامعي صي ايجزائر. 

 ودة جودة اي.ياة وهي يثالثة أ  اد و ود فروق صي ولقد دلصت الدراسة اي.الية مل  

ب ن طلبة  ام اال  ودة اي.ياة اال تماعية و   ودة اي.ياة السربةو  الص.ة ال امة

مما الدراسة. و ذا يج ل ا نهتم بهذه الفروق م  أ ا ترسينها أي   لها متقاررة م  

نيث الستوي وتميا مل  الستوي الرتفع مما يطفئ عليها طا ع الوندة صي ايخصائي 

الس ادة و  يةال اديمأو ما ي رف بالتقار  لتصبح  ال  اد الدر  وهي  ا م    د ة

ال فسية( ب ن طلبة  ام اال مما  ودة الص.ة و الرضا ع  اي.ياة و  الشخصية

 الدراسة.

 ذه الدراسة أنا ال يو د فروق صي مقياس  ودة اي.ياة ككا ب ن طلبة  اللقد أظهر 

يجودة اي.ياة وهي  و ود ستة مماور ذاال مستو  مرتفع ام اال مما الدراسة. 
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الس ادة و   ودة اي.ياة السربةو  اديمية ايجودة الو  ودة الص.ة ال امة 

 . ودة الص.ة ال فسيةو الرضا ع  اي.ياة و  الشخصية

ي من  ذه ال تائج ت طي ا االنطالقة لل ما عى  اقت ا  بموث تهتم بال  اد الدر  الت

أظهرال مستوباال م خفضة صي  ودة اي.ياة، ودراسة السبا  اي.قيقة وراء  ذا 

 الستوي ال خفض.

ودب تهم، وكذلد مكون ن نقت   أن ترتاز الدراساال الدر  عى   وانب يجب لهذا 

طلبة الكتسا  اال است داددراسة وأيضا  ال اسب،الدتصاص عى  نس  ادتيار ا

 ا ا جاالال، وذلد نتى نضم  مخر اال ذاال مستو   وال ارف صي ذه الهاراال 

 عا . 
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  تمدرس األطفال الضعاف سمعيا

 مقاربة ارطوفونية بيداغوجية

  ام ة مستغانم /مممد نولة

**** 

  *الويج

صي مجا  ت ليم الطفا  ض اف  pragmatiqueياتس ي اإللام بال هج االست مالي  

م رفية، تتم ع  طربقة  -ضرورة مل.ة تمدده طبي تا باعتباره عملية نفا  1السمع

َمة(؛ م لوماال آلياال م رفية مختلفة تمدد ا طبي ة ال لوما
ّ
ال الاتسبة ةالاُمَتَ ل

 اتا ال ملية الت ليمية تسمح للطفا ض ي  السمع بت لم  بيانية أو م رائية  انت،

البسيطة منها وال قدة اعتبارا عى  أن الطفا ذو ة مختل  ن اطاال م ايجة ال لوم

                                                           
* - Abstract The aim of this attempt is to examine the optimal way and methodology for the education 

of children with hearing impairment through working on the educational program for the hearing 

impaired in relation to the issue of language, based on some observations of cases presented to the 

examination of orthophonic problems with language resulting from auditory weakness in the absence 

of other common disorders , this was evident at the moment of trying to integrate it with the children 

attending regular schools. 

As a result of this problem we see that this problem is due to the difficulty of the interaction of the 

weak child audio integrated into the primary schools with the curriculum which is based on the level 

of education, the adopted program neglect about the characteristics of the nature of the child's weak 

voice, on the one hand, and does not care much about the nature of the content presented to him on 

the other hand: in the sense that the current traditional program does not take into account the 

conditions of the educational process as a communication process, which is considered the most 

important language, requires consideration of its adaptation to the language disorder and 

communication in this category. 

Therefore, we propose a practical approach that deals with the general conditions in which the 

educational exchange is achieved and is based on the interactive relationship between the weak child 

and the external environment and takes into consideration the present situation and the 

communicative abilities of the hearing impaired child. The subject of our conversation takes into 

account the presented content, in addition to giving importance to the nature of the cited content in 

the context of cognitive psychology (identifying basic concepts of what is related to procedural 

concepts.) 

key words: Hearing Impairment  - The pragmatic approach - Language interaction - Information 

processing - Educational process - Language and cognitive abilities. 
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ئا ُيظهر ص ورة ونقي صي قدراتا اللغوبة وال رفية ع  طربق وسا الض   السمعي

اتصالية مختلفة ت تب  اللغة أ مها، نيث ت كا اللغة عالمة  ختل  الفا يم 

واإلكتساباال اي.اصلة عب  عملية الت ليم، فهي وسيط لب اء ال لوماال والقدراال 

 نفسا ال قلية  أي أنها مست ملة إليصا  ال لوماال م   هة، وت كا صي الوقت

   هة ادر ،  ذا الدور الزدو  الذي مند   اتا ال ارف وال لوماال الاتسبة م

تل با اللغة كغاية م  نانية و وسيلة م  نانية أدر ، يدف  ا مل  تمديد 

 دصائصها الت ليمية صي مطار الب د االست مالي الذي يهتم باللغة صي مطار است مالها.

كما أن الض   السمعي لد  الطفا ال ت ود لديا السسولية الكاملة صي ص ورة تلقي 

الاتسباال الدرسية با يتقاسم صي ذالد السسولية مع عواما مت ددة تتمثا صي مد  

 غنى الث  اال القدمة لا وصي طبي ة الدوار التي تل بها مند  ع اصر دائرة االتصا 

  الست ملة عى  مستو  القسم عى  غرار الرسا والرسالة والق اة.

فهو دراسة  1صي عالقتها بمست مليهايهتم بدراسة ال الماال  املنهج االستعمالي:

لغوي  -الف ا  اللغوبة ضم  السياق الذي تنتج فيا، يأدذ    ن االعتبار االتصا  

يأدذه كف ا وكتفاعا ب ن التكلم ن، فمثال ع دما أقو   يجب أن - ان أم غ   لغوي 

ذه تخر  فالتكلم ال ي ب  فقط ع  نالة ما، با يجسد ف ا مميا مل  ش يء م  ن، فبه

القولة يددا التكلم صي دطا  نقيقي مع متكلميا باست ما  الوسائا ايخطابية 

 .2نفسها، فهو بذلد ال يهدف مل  ميصا  ال لوماال وفقط، با مل  منجاز ف ا

فال هج االست مالي يتجاوز دراسة الستو  البنيوي م  اللغة مل  البمث صي عالقة 

أ مية دراسة اللغة ع د است مالها، ورالتالي فهو ال الماال اللغوبة بمسوليها، مما يب ز 

م ن م  مرسا ومرسا مليا، وممكانية تبليغا ميا ا صي  ِ
ّ
ُيْ َنى بدراسة مقاصد التكل

م ن  ِ
ّ
مستو  يتجاوز داللة القولة اي.رفية، كما يهتم أيضا بايفية توظي  التكل

داللي( صي سياق م  ن ةالصوتي والعجمي والت كيبي وال للمستوباال اللغوبة ا ختلفة

ل ا أن يكون منتا ا موافقا لهذا السياق، وذالد بررط منتا ا اللغوي    اصر  ذا 

السياق الذي ندث فيا. كما نجد ضم  ا تماماال ال هج االست مالي ال  اصر 

م ن وم تقداتهم ورغباتهم، وكذالد  ِ
ّ
الذاتية التمثلة صي مقاصد وأغراض التكل

                                                           
1 -CARON (Jean): Les régulations du discours. Ed. PUF 1983 Paris.50ص  
2- NOUANI (Hocine): Ebauche d’analyse du discours. In psychologie N° 5-6. 1996. SARP. 213-239 
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لتي تتمثا صي الواقع ايخارجي مثا الزم  الذي يمدث فيا القو  ال  اصر الوضوعية ا

  ومكانا وكذلد ال القة التي تررط التكلم ن وايخطا .

تسا م  ذه ال  اصر صي تمديد ال نى ع د الستقبا بميث ي تمد عليها صي تأوبلا 

للخطا  وفهم مقاصده، وبهذا فال هج االست مالي يساعد عى  دراسة ما ي  يا 

طا  صي سياق م  ن كما يساعد عى  م رفة أثر السياق صي لغة ايخطا  ع د ايخ

  منتا ا.

من مفهوم التفاعا عى  مستو  الفرد وايجماعة يظهر اللغة  وسيلة تفاعا وصي  

نفا الوقت  أداة تظهر م  داللها ع اصر  ذا التفاعا، صي  ذه اي.الة يجب الدذ 

وظيفي، لن القوالال ل ست فقط وص  ي.الة    ن االعتبار والت ك ز عى  ايجانب ال

ِميا صي  ِ
ّ
أو لش يء م  ن، با هي الف ا الذي يددا م  داللا التكلم صي عالقة مع متكل

وض ياال دطابية م ي ة.  اتا ايخاصية الوظيفية ل ست دديلة عى  ال ظام اللساني 

ع با با هي  زأ م ا، مما يسمح للغة بأن تكون ل ست وسيلة لتصور ووص  الواق

 . 1هي كذلد وسيلة اتصا 

ورالتالي فاال تمام صي ال ملية الت ليمية يجب أن يكون م صبا صي مدما  الب د 

 االست مالي الذي يتأسا عى  ال واما التالية 

  من  ا ف ا اتصالي يتممور ضم  سياق م  ن؛ ف جد السياق ال فس ي

ن وعى  طبي ة ال لوماال وبرتاز عى  شخصية التكلم  2واال تماعي والر عي والف ىي

 التبادلة.

   من وظيفة االتصا  اللغوي تتطلب تجاوز القولة ال زولة والباشرة عى

مستو  ايخطا ، لن ف ا القو  ال يأدذ م  اه مال ضم  الوضع ايخطابي ال ام 

لستو  ايخطابي يصبح ضرورة مل.ة، لن ا، فأدذ    ن االعتبار 3الذي أنتج فيا

ا لسانية ال تسدذ صي م ز  با صي تفاعا تطب ا عملية االنسجام ال ملياال ال ف

 وااللتمام.

  من عملية االتصا  اللساني ترتاز عى  شروط عامة تتمثا صي شروط

 القصد وشروط الرسو؛
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ف روط القصد فارتها مستمدة م  نظربة الف ا  اللغوبة التي تر  بأن  ا لغة 

غوبة بصيغ مختلفة، فهي تتمثا فيما تمتلد مختل  الوسائا إلرسا  الرسالة الل

بالقوا  اإلن ائية، فهاتا ال باراال ال تخي مطالق نام  1962 يسميا أوست ن

 ول ست لها وظيفة وص  وتصور ناالال م ي ة با تهدف مل  تمقيق ف ا. 

ّو   من ف ا القو  ي تب  أصغر وندة تمقق بواسطة اللسان ف ال
َ
 أوطلب( ُيس

ً
ةأمرا

قصد التكلم وأوست ن ي تب  أن منتا  ف ا قولي تتولد ع ا ثالثة انطالقا م  فهم و 

 أف ا   

  ف ا ال ما القولي، أي  تنتج سلسلة م  الصواال ذاال ت ظيم تركيبي مميلة

 عى  ش يء ما. 

 ر ال القا َمّوِ
ُ
ال ف ا ال ما الضم  صي القو ، بميث ن جز صي كالم ا ذاتا عمال يا

ن( م  قبيا اإلثباال والوعد وال ر  والتب ير ةالتفاعل  ب ن الفواعا الت املة

 والطلب...

   . ف ا التأث   بالقو   الذي يتمثا صي الثر ال فس ي ال ا م ع  القو 

أما شروط الرسو فت  ع مل  نظربة القولة لا ب في  ست التي تر  أن  ا لغة تمتلد 

  البصماال وسائا الت ب   ع  نضور عبارة التكلم صي مقوالتا التي تظهر م  دال

واإلشاراال وعب  مختل  الشكا  الزم ية، فال الماال تكون فارغة وهي م فصلة ع  

 الر ع وتصبح ناملة للم نى لا يددلها التكلم صي دطا  ما.

 الضعف السمعي واآلليات املعرفية للتعلم

من الت ليم مرتبط بايفية أدذ نالة  ديدة م  ال لوماال؟ فهو مرتبط بايفية 

صي مجا  م  ن، ب دما     م  نالة نقي ايخب ة مل  نالة اكتسا  ايخب ةاالنتقا

ا ضم  مجا  االكتساباال السابقة ع  طربق فاالكتساباال ايجديدة م  طرف الط

أي عالقاال االكتساباال  عمليتي الت ظيم والب اء، كما يمما أيضا ن اط الت ابط؛

ال التي أدذال و ذا ما الذي ي تب  شرط ي.فظ ال لوما بب ضها الب ض ورالسياق

يفسره "النسيان" الذي ي تب  تدادا ب ن االكتساباال السسسة صي وض ياال زم ية 

مختلفة ور ن ما لم يتم دمجا صي نظام مرتب  لية، فما يمدث   ا لد  الطفا 

ض ي  السمع يما  ا تفس  ه عى   ذا الستو  بميث ت يق قدراتا اللغوبة 

اعلا مع وسط غ   ف ا  فهو يمتا  ل هج وطربقة وال رفية ممكانية انسجاما وتف

تتماش ى وطبي ة قدراتا ال رفية واللغوبة، كما أن طبي ة االكتساباال ونوعيتها هي 
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التي تتم م  داللها وهي  التي تمدد اآللياال ال رفية لد  الطفا ض ي  السمع

 ت قسم مل  قسم ن 

  ة و ال لوماال البيانية فهذه الداكتسا  الفا يم  تتمثا صي ال لوماال الرمزبة أ -أ

تتمثا صي م لوماال أولية تخي م ارف نو  نالة ما، تكون مرتبط بقوان ن ال الم 

ةماذا ؟م  ( وهي تتمثا أساسا صي الفا يم، فالفهوم  و رمز يصور ل ا ش يء م  ن ة 

ا تماعية وثقافية، وبكون م ظم صي  -ملموس أو مجرد(، يمتلد دصائي نفا 

 ررطا مع بقية الفا يم.عالقة ت

من اكتسا  الفهوم ي كا الساس لكا االكتساباال لنا ي تب  الداة ال رفية 

ما  و مفهوم ومخزن صي و  ويستقبلا، الساسية التي ي ظم بها الفرد ال الم ايخارجي

الذاكرة يكون را ع صي  ليتا مل  اللغة  أي  ت كا مسشر  ختل  ال ارف اي.اصلة 

، فالكلماال تمثا الرمز الذي يسمح للطفا التمدرس صي عملية 1ة الت ليمأث اء عملي

 تتجى ت ليمية بأدذ الفا يم ومنتا ها عى  مرنلة ثانية صي الوقت نفسا، و 

نقيقتهاةم  ا ا( ضم  سياق تفاعىي؛ أي أن ال نى اي.رصي يتمقق صي تجررة التلميذ 

نيث تكون  métalinguistiqueالتمثلة صي ال روط اللسانية واللسانية ال ارنة

وال نى اإليمائي ةالسياقي( يأدذ ضم  السياق وكذا  ،الكلمة مست ملة صي نضوره

 ا تماعية الرتبطة بالدا .  -ايخصائي ال فا 

وم ا وصي  ذا اإلطار فالطفا الض ي  سم يا صي القسم أث اء ال ملية الت ليمية 

 ها(، يأدذ الفا يم ةالعجم اللغوي( صيةت لم اللغة صي ند ذات للغة م  نيث هي غاية

م  ا ا اللفظي اعتمادا عى   انبها البنيوي السسا لل ملية اللسانية ةعالقة الدا  

بالدلو  صي مصطل.اال سوس  ( ولا  ال يتما  م  مدراك مختل  م اني ال نى 

  ن التوسع فيا مالم  دال  عملية االست ما  لهذه ال القة اللسانية ضم  سياق م

 ووض ياال دطابية م ي ة. 

اكتسا  ال لوماال اإل رائية   ذا ال وع م  ال لوماال يت لق بم ارف الف ا  -  

ةكي ؟( التي تهدف مل  معطاء نتيجة فهي تخي ال لوماال الت لقة بوض ياال 

م ي ة، فمثال الفا يم التالية  ايخط الفقي، ايخط عمودي، ايخط الائا نمو 

ائا نمو ال سار، تت لق بال لوماال البيانية، صي ن ن عملية تكوب  اليم ن، ايخط ال
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مربع أومثلث انطالقا م   اتا الفا يم السابقة، فه ا يت لق المر بال لوماال 

اإل رائية التي تتمقق ع  طربق م ايجة ال ارف فكا ت لم للم ارف اإل رائية يتم 

سب ع  طربق ،1ع  طربقها
َ
ل ست قراءة  ال طرنج مثال فل بة المارسة؛ فُيات

للوصو  مل  اكتسا   المارسة للقواعد با بمث صي نلو  ذاتية للم ا ا ع  طربق

 صي الرانا التالية  2ال ارف اإل رائية التي يمدد ا أندرسون 

 مرنلة اكتسا  ال لوماال البيانية ايخاصة بمالة م ي ة.  ·

 ث ع  نلو  للم ا ا.ثم است ما   اتا ال لوماال البيانية م  أ ا البم  ·

 تتبع باكتسا  الفرد ل ارف" الف ا" و" القو " ليصبح مستقا.  ·

ف ى  مستو  ال لوماال الاتسبة ع  طربق الطابقة يتمقق الت ليم بم ايجة 

ال لوماال ع  طربق التماثا، والذي  و مست ما صي اي.الت ن السابقت ن ةال لوماال 

ل لوماال ايجديدة التي تخي الوضوع القصود البيانية واإل رائية(، يتم ب ضافة ا

ع  طربق االستي ا  مل  ال لوماال الاتسبة سابقا والتي تخي الوضوع الصىي، 

فالوضوع القصود يكون مدرك انطالقا م  ال المة التي تررطا بموضوع الصدر، 

موبا  ذا اإلدراك يهدف مل  التفا   والقيام باالدتالفاال صي الوضوع الصىي وت

ال تائج التمصا عليها صي ا جا  القصود، فمثال صي ال ملية اي.سابية البسيطة 

ةال ص  + ال ص (  و لد  الطفا ض ي  السمع صي بداية  1=  2/1+  2/1التالية  

التمدرس نتيجة لتطبيق اكتساباال الصدر أي  مثال نبة اي.لو  هي عبارة ع  

  اآلدر ت طي ا اي.بة الواندة  املة. نصف ن، وأث اء  م  ا لل ص  زائد ال ص

فهاذا الوض ية الاتسبة والستدعاة م  الذاكرة هي وض ية الن أ أو الصدر،  ذا 

االستمضار مرتبط بالايفية التي يطور بها الطفا ض ي  السمع الوض ية اي.الية 

التي هي وض ية الهدف القصود، فهو يست ما صي الوض ياال القصودة التفا   

ي است ملا صي الوض ية الصلية ول ا  ذا يماو  الررط ب ن ال  اصر الكونة الذ

لكا م  التصورب  صي اي.الت ن  وض ية الن أ ووض ية الهدف لي مم التصورب  صي 

ال تيجة مما يج لا يمصا عى  وض ية مصدر أكث  عمومية ورالتالي تايي  أكب  

 عدد مما   ديد م  م ايجة ال ا ا.

 فل ضعيف السمع في التفاعالت اللغوية في القسممكانة الط

                                                           
1- HOUDE (O ) et all: vocabulaire de sciences cognitives. PUF.1998.  

ليه يف   -2  63ص XUAN 1998مشار اإ
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مما ال شد فيا أن أول  القدراال التي تتأثر بال ا ا السم ية لد  الطفا تتمثا صي 

القدراال اللغوبة وال رفية، وعليا فالتبادالال اللغوبة تل ب دورا أساسيا صي تطوبر 

است ما   القدراال اللغوبة وال رفية للطفا ض ي  السمع، وذالد ع  طربق

التي تتطلب بدور ا تطبيق واست ما  عدة أنواع دطابية  شر ،  الافاءة اللسانية

باعتبار أن ايخطا  يهدف مل  ميصا  ال لوماال للطفا، ففي  اتا  1تب ير، وص ...

ال ملية التواصلية يسسا ال لم عباراتا التي تكون مو هة للطفا ا .دد صي الزمان 

د   يسسا لهذا القصد أثر فهما للمقولة والرسالة تكون والكان، وردوره  ذا ال 

مبنية تب ا لوظيفة ودصائي الطفا؛   ا يت لق المر بايخصائي الساسية لفهم 

، ورما أن ا 2ال لومةم ايجة  ال باراال التي تأدذ    ن االعتبار دور السياق صي مطار

تأس ا  ا نتكلم ع  مدما  الطفا ض ي  السمع صي الوسط الدرس ي فيجب 

 ماسبق عى  أساس قدراتا وممكان تا.

من م نى الكلمة  و متوق  عى  است مالها؛ بم نى وظيفة ال بارة دادا وض ية  

 دطابية م ي ة صي ميصا  وفهم ال لوماال اللذان ي تب ان ن اط ال القاال الب  ذاتية

intersubjectivités ل لوماال ورالتالي يصبح م  الهم صي وض ية ت ليمية تأس ا ا

، مما يستدعي مراعاة دور 3نسب انتيا اال الطفا الذي سيأدذ ال نى ال تظر

 السياق التداولي أث اء االتصا  ةالقصد، وض ياال التباد ...(.

من است ما  اللغة إليصا  ال لوماال ةال ملية الت ليمية( يأدذ    ن االعتبار  

وط االنتباه وو هاال نظر شروط مختل  ممتوباال ال لوماال أي  يجب مراعاة شر 

اإلنتا  اللغوي، و ذا ل ا نفسها صي وض ياال   ا م  الطفا ض ي  السمع وم لما

، نفسا والسياق نفسها فهم القولة الد  ة التي يرتبط م  ا ا ب عطائها التطل اال

ففي است ما  الكلماال   اك ما يت لق  سياق ال بارة م   هة وما يخي الوض ية 

ال بارة ةقصد الستمع( م   هة ثانية، فالتفاعا مع السياق ال ير ع ال تجة كمر ع 

مل  القدراال اللسانية فقط، ولا  يت لق بقدراال الطفا صي استقبا  ال لوماال 

مما يستدعي مراعاة وأدذ    ن االعتبار  دادا القسم ودلق وض ياال للتاي ،

 .
ً
 طبي ة  ذه الد  ة لد  الطفا الض ي  سم يا

                                                           
1 -FRANCOIS (F): conduites linguistique chez le jeune enfant. PUF. Paris, 1984.  
2 -CARON (Jean): Les régulations du discours. Ed. PUF. 1983. Paris45 ص 
3 - VEZIN (L): communication des connaissances et activité de l’élève. 1986 PUV.18ص 
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اللغوي يجب أن يأدذ مفهوما الواسع الذي يتضم  وي تب  الساس  من التفاعا

الذي يقوم عليا ت ليم الطفا ض ي  السمع، فهو الوسيلة الساسية التي تسمح 

، دون أن 1بتمقيق س  وراال الت لم صي الدرسة اعتمادا عى  نتائج س  وراال ال مو

، فهو ةالتفاعا اللغوي( يقوم بتغي    اتا الد  ة لنها عبارة ع  قوان ن طبي ية

التي تسمح للطفا ض ي   métacognitionمرتبط بالقدراال ال رفية ال ارنة 

السمع باالنتقا  م  نظام سيميائي مل  نظام سيميائي آدر، بميث يتم تفس   

 النظمة الرمزبة ا ختلفة ب ددا  ال  اصر ال طوقة وغ   ال طوقة. 

د عى  المارساال اللغوبة التي تتطلب است ما  فهذا الت لم صي شكلا ال رصي ي تم

كفاءاال لسانية تتجسد صي تطبيق عدة أنواع دطابية؛ م  مثا ال ر  والتب ير 

والوص ، و اذا فال ارف ةال لوماال البيانية واإل رائية( تاتسب دال  ال ملية 

ا التفاعلية ب ن ال لم والطفا ض ي  السمع، نيث يبني ال لم ةالرسا( أقوال

ةالادة الت ليمية( ب اء عى   دفا صي االتصا  وعى  طبي ة الطفا ض ي  السمع 

ةالرسا مليا( وعى  كفاءاتا اللغوبة وال فسية وال قلية وال رفية وردوره  ذا الد   

يتلقى الرسالة انطالقا م  است داداتا الستقبالها وب القتا بالر ع ورالسياق الذي 

م الرسا مليا ب عادة منتا ها ومثرائها م  دال  ردود أف الا تنتج فيا القوالال، فيقو 

ف اليتا  ؛عدم ف الية  ذا االتصا  ةنواني وفرانسوا( وأقوالا التي تظهر ل ا ف الية أو

عدم فهما  بال روناال والفكار ايجديدة والسئلة التي ي ب  بها الطفا ع  فهما أو

ا  صي السياق ال ت ك ورالوض ية لهذه الرسالة، و ذا مرتبط بدر ة تأس ا ايخط

الزمانية والكانية التي ينتج فيها وداصة   القاال التباد  الذاتي التي يتأسا عليها 

ع   2أي  تسمح لكا م  التكلم ن بقراءة أفكار   ضهم الب ض ،التفاعا التباد 

عى   طربق االست اتيجياال التبادلة ثقافيا والست ملة صي ايخطا  مما ي طي انسجام

 مستو   ذا الد  . 

من ت ليم اللغة صي ند ذاتا ةاللغة كهدف( ي تمد أساسا لغة التخاطب والتواصا 

م طلقا تكون فيا القواعد ال موبة والت كيبية ضم ية تاتسب ع  طربق المارسة 

االست مالية، فالطفا عموما وذو الض   السمعي دصوصا ال يأدذ باللسان 

                                                           
1 - VYGOTSKY ل يه يف   1985 ص BRONCKART95 مشار اإ
2 -BRUNER (J.S): Y-a-t-il une fin aux révolutions cognitives ? In Revue Française de pédagogie. n° 

111. Avril – Mai – Juin 1995. 76ص  
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  قبا ذلد م  الدواال اللغوبة التي تسمح لا بالتاي  لغرض است مالا ولا  يتما

 دادا نلقة ت ليمية. 

 املتابعة األرطوفونية 

يتمثا عمل ا   ا كمختص ن صي علم ال فا الرطوفوني صي مدما  ومتا  ة عملية 

دلقية بدر ة متوسطة لل.الة  ض   سمعيتمدرس نالت ن ت اني كال منهما م  

ثماني س واال ونص  ت  ش صي أسرة تتكون م   غ م  ال مرصي بنت تبلالول  التمثلة 

ولد يبلغ م  ال مر ثماني صي ن ن اي.الة الثانية تمثلت صي أبوب  وأدت صغر ، 

 س واال ينتمي مل  أسرة يبلغ عدد أفراد ا ستة ي تب  أصغر م مضافة مل  البوب .

 ا ا نفسية  انت التن ئة اال تماعية لكا منهما  انت عادية لم يسبق وأن ت رضا ل

 م  ال مو، عى  أوعالئقية، تم اكت اف الض   السمعي لديهما صي الرانا الول 

مثر ا تمت مباشرة التافا الرطوفوني لل.الت ن  انت اي.الة الول  نينها تبلغ م  

ال مر سنت ن ونص  ب  ما بلغت الثانية عام ن، توالت اي.صي الرطوفونية التي 

تطوبر لغتهما نتى بلغا س  التمدرس نيث تم مدما   ا منهما  اي.الت ن عى  ساعدال

صي مدرسة عادية نظرا ل تائج التافا الرطوفوني االيجابية، الش يء الذي تطلب م ا 

متا  ة قوبة بالت ك ز عى  مرشاد الوالدي  وال لمة صي القسم، و ذا  لا م  أ ا 

ا لف اليتا صي نالة الض   اقت ا  م هج ارتأي ا أن يكون ال هج االست مالي نظر 

 السمعي  ذه وقد تم  ا  ذا موازاة مع اي.صي الرطفونية.

 تاجسد ال ما مع اي.الت ن عى  مستوب ن 

رس الذي  ان يهدف مل  دالستو  الو  تمثا صي ايجلساال الرطفونية قبا وأث اء التم

 ن م  دال  الت ك ز عى  مرشاد الوالدي  وال لمة صي طربقة ت املهما مع اي.الت

ال ملية الت ليمية عى  مستو  القسم م   هة، ومل  معادة االعتبار للمفا يم 

الساسية القاعدية للتباد  اللغوي صي مطار است مالها  مفا يم الزمان والكان، 

مفا يم اإلحجام، مفا يم ايجانبية، وداصة مفا يم الت ابا واالدتالف ومفا يم 

ساس أن  اتا الفا يم التي ت تب  أساسية لكا الضداد م   هة ثانية، عى  ا

  االكتساباال  ان يت ذر عى  اي.الت ن معادة منتا ها صي القسم.

صي تمدرس اي.الت ن صي الرنلة الول  أولي ا أ مية كب   كذلد لل ما صي شكا موازي 

هدف ل ملية التافا الرطوفوني وعى  ال لوماال التبادلة بين ا ور ن ال لمة، وذلد ل

معطاء أ مية لوض ية اي.الت ن صي القسم باعتبار ما طرف فاعا مهم صي  ذه 
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ال ملية الت ليمية، ومراعاة ا تماماتهما واالنطالق م  اكتساباتههما اللغوبة 

وال فسية وال قلية وال رفية، بدون م ما  ردود أف الهما التي ت تب  عاما أساس ي 

 ا أو عدم تمانهما م  التاي  صي القسم.يماوالن م  داللا أن ي ب ا ع  تمانهم

فخال  نصي التافا الرطوفوني التي  انت صي شكا نصي فردية ونصي 

  ماعية أفرزال ما يىي 

بالنسبة لل.صي الفردية  ان الت ك ز أكث  عى  الب د التداولي صي معادة االعتبار  

ل ملية الت ليمية للافاءاال ال فسية وال قلية لل.الت ن التي تل ب دورا أساسيا صي ا

م  نيث هي عملية نفسية م رفية، ارتاز عمل ا كث  ا عى  الفا يم التالية التمثلة 

 صي 

الزم ؛ م  مثا معطاء أسئلة تخي اليام وترتيبها ةاليوم، الغد، الما..(، ماذا  

ف لت البارنة، أي  ستذ ب   د ايخرو  م    ا، متى ال تدرس صي الدرسة، مضافة 

 ة تخي القبا والب د صي وض ياال مختلفة.مل  أسئل

الفضاء الكاني  تمارب  تت لق بالشكا  ةالربع، الثلث، الدائرة...( ومختل  

الوض ياال التي تأدذ ا ةكب  ، صغ  ...(. والحجام صي عالقتها بمختل  أنواعها 

، ووض ياتها ةأكب  م ، أصغر م ، مو ود صي ايخل ، مو ود صي المام، عى  اليم ن

 عى  ال سار...(.

وب ض التمارب  الت لقة بايجانبية صي شكا است مالي، مع االرتكاز عى  مفا يم  

وش ئا ف  ئا نقوم ب ضفاء نوع م  الت كيب …الت ابا واالدتالف، التساوي والضداد

والت قيد عى   اتا الوض ياال والتمارب  مع دفع اي.الت ن لسرد نكاية أوقصة 

م ي ة لراعاة مد  مدما هما للب د االست مالي، كما نماو   أوالت ليق عى  نادثة

 االنطالق م  ماتسباتهما وا تماماتهما، ونت ك لهما الفرصة لي ب ا ع  ردود أف الهما

 وشروناتهما.

فأل ا تطوبر قدراتا ال رفية يمتا  الطفا ذو الض   السمعي مل  استخدام 

أن يراعي ممتو  الواضيع القدمة  الث  اال اي.سية م  نركة وألوان ول ب. وبجب

التكاما ب ن الوضوعاال وبتص  بتدربب القدراال الساسية للقراءة والاتابة 

 وشمولية ال داف ال رفية واال تماعية.
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كما يجب ضرورة مراعاة التوازن ب ن قيمة ال لوماال كهدف صي ند ذاتها، والقيمة 

رتبط بما اال وميو  الطفا  الض اف الوظيفية لهذه ال لوماال والتي ت ال ف ية أو

 بالقدر الذي يمانهم م  فهم ما يميط بهم م  أشياء صي الب ئة.
ً
 سم يا

أما بالنسبة لل.صي ايجماعية فا ا نهدف م  داللها مل  مالنظة تفاعا اي.الت ن  

مع باقي اي.االال م   هة، ومل   دف ت مية الب د اال تماعي لديهما م   هة ثانية، 

طائهما الفرصة لالندما  والتباد  م  دال  تطبيق مختل  تمارب  وذلد ب ع

الوض ياال اي.ركية ا ختلفة والت لقة با خطط ايجسمي ورايجانبية ومفا يم 

 الفوق، التمت، ايجانب، اليم ن، ال سار، بصفة متوازبة مع اإلنتا اال اللغوبة.

ا  ة ال لمة والطربقة أما الستو  الثاني تمثا صي القسم نيث تركز ال ما عى  مت

ال تمدة صي التدريا، وذلد ع  طربق نصائح ومرشاداال تقدم للم لمة صي شكا 

نوار وم اق ة متبادل ن، م تمدي  عى  أسا ومبادئ ال هج االست مالي وم رفة 

نقيقة الض   السمعي و وانب تأث  اتا اللغوبة وال رفية، وكذلد ف الية  ذا 

، بميث تجسدال  ذه البادئ صي أدذ    ن االعتبار التغذية ال هج صي تدارك ال قائي

الرا  ة عى  مستو  اي.وار صي القسم، اعتمادا عى  الوسائا الت ليمية اإليضانية 

الألوفة لد  اي.الت ن؛ بمباشرة اي.وار بينهما ور ن بقية التالميذ ال ادي ن نتى 

.الصطل.اال ال ملية الكث  تدايتسنى التقليد االيجابي وال افسة الثمرة، وانتقاء 
ً
 وال

عمل ا عى  أن يكون تمض   الدروس ي تمد عى  مصادر مختلفة مضافة مل  الاتا  

 ز الدرس ي ل ا اإلثراء ال رصي والت وع صي ال لوماال، كذالد االعتماد عى  تقديم مو 

داصة تمهيدي قبا ال روع صي الدرس، مضافة مل  تمض   التالميذ السَبق مع ع اية 

 باي.الت ن، وررط الوضوع بالواقع م  دال  المثلة والت بيا والقارنة.

طبي ة اللغة ال تمدة صي القسم تكون ممزو ة بلغة اي.الة عى  مستو  النز  

وا .يط بصفة عامة، ل ا أن تت اما اي.الت ن مع الفرداال والصطل.اال بواق ية 

يتم االعتماد عى  المثلة   كا دائم  فتجسد صي نياتهما اليومية. وأث اء ال ر 

لتقربب ال نى وتكوب  صورة واض.ة ع   ا فارة ن ظرا لطبي ة  ذه الرنلة ع د 

، بميث ال تتما  1الطفا ض ي  السمع التي توافق الذ اء ال مىي ع د بياجي

اي.الت ن م  الت اما مع الفا يم ا جردة و ذا ما يستدعي أيضا ضرورة تطابق 

                                                           
1 - PIAGET (Jean): Le langage et la pensée chez l’enfant. Ed. Delachaux et Niestlé 9ème édition 1976, 

Paris 
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ع ال نى القدم لتوضيح الفارة أكث ، و ذا يتمقق م  دال  الت وع صي الصورة م

است ما  الساليب اللغوبة الست ملة عى  مستو  القسم  الت بيا والقارنة 

  ومعطاء المثلة والوص .

مضافة الست ما  الوسائا اإليضانية  الصور والشرطة وداصة القصي التي 

ل رصي لد  الطفا ض ي  السمع. كما تجدر ب ا ت تب  أ م رك زة لل مو اللغوي وا

اإلشارة كذلد مل  أ مية العما  اليدوبة والتطبيقية صي القسم  ونها تجسد وتطور 

ايجانب الوضوعي اللموس  ذه الد   الذي يساعد الطفا ض ي  السمع عى  

استي ا   ملة ال ارف وال لوماال القدمة لا، و ذا نظرا لتماش ي قدراتا 

 ستي ابية الرتبطة صي  ذه الرنلة   كا أكث  باللموس م ا با جرد.اال 

صي االتصا  البيداغوجي مكان وطربقة ايجلوس مهمة  دا للطفا ض ي  السمع 

فيجب أن تكون   كا يسها االتصا  والتفاعا اال تماعي لل.الت ن لتباد  الفكار 

ذلد مل   انب الفهم مع زمالئا واالستفادة م  دب اتهما. كما يجب التطرق ك

واالستي ا  لد  اي.الت ن م  سبيا تقديم أسئلة وم راء تطبيقاال للتأكد م  

 فهمهما واستي ابهما لا يجري عى  مستو  القسم.

ال اق ة ومبداء الرأي وطر  الفكار م  طرف اي.الت ن   كا داص ورقية التالميذ 

درس ن وتشجيع م  طرف   كا عام تمتا  مل  تلقائية وعفوبة ي  ر بها التم

 ال لمة و ذا ي ت ط ال القة اإلنسانية الطيبة التي تسود ا الثقة.

بدأال تظهر بوادر اال تمام لد  اي.الت ن عى  مستو  القسم والنز  وردأ يتا  ان 

تدربجيا ال طياال دادا القسم، وبواصالن مس  ة تمدرسهما بوت  ة أنس  باث   

 مما  انا عليا. 

 خاتمة 

م مت ا  ذه الامماولة صي مجا  البمث عى  لغة الطفا ذو الض   السمعي لقد 

ّ ا نطمح
ُ
 مجموعة م  الفكار واآلفاق، عى  الرغم م  أن ا لم نستوصي داللها  ا ما ك

مليا بخصوصية اإلشكالية الاُمخصصة لهذا الغرض، فقد دلص ا م  دال  نتائج 

االضطرا  اللغوي  ي ةبمث ا  ذا مل  ضرورة تخصيي ا تمام متزايد لطب

ودصوصية انتيا اتا صي عملية اندما ا صي ال ملية الت ليمية، وما تتم ز با لغتا 

 عى  الص يد الصوتي والامعجمي والداللي والصرصي واالست مالي.
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ومماااا تقودناااا الياااا ال تاااائج التوصاااا اليهاااا صاااي  اااذا ال ماااا بأناااا يت ااا ن عىااا  القاااائم ن عااا  

الضااااااااااا   السااااااااااامعي مراعااااااااااااة دصوصاااااااااااياتا الت ليمياااااااااااة  تررياااااااااااة وت لااااااااااايم االطفاااااااااااا  ذوو 

وانتيا اتااااااا االتصااااااالية اللغوبااااااة، بميااااااث يجااااااب تايياااااا  ال اااااااهج والباااااا امج والوسااااااائا 

  للتماش ى مع امكاناتا اللغوبة وتستجيب لتطلباتا ال رفية.

 
ً
كما أنا يتطلب م  االبماث الت لقة   ملية تمدرس  اسالء االطفاا  الضا اف سام يا

ااا ل سِسّ
ُ
قاررااة ونظربااة تقاادم الفهاام اي.قيقااي لطبي ااة االضااطرا  اللغااوي وال رصااي أن ت

لديهم، م  م طلق أن  ذه الفئة يمانها التغلب عى  ال ا ا واالدتالالال اللغوبة التي 

  .ت اني منها، صي ظا غنى وثراء الث  اال التي يقدمها ا .يط الذي يتوا دون فيها

 ا  م هج يهدف ال  توف   ال روط الضروربة من  ذا البمث الذي تمثا فمواه صي اقت

التي تمقق ال ملية الت ليمية، وتسسا لل القة التفاعلية ب ن الطفا الض ي  

 
ً
 ومميطا ايخارجي، ارتاز عى  الوض ية اي.الية للطفا الض ي  سم يا

ً
سم يا

وعى  طبي ة القدراال اإلتصالية لديها، كما تم أدذ    ن االعتبار ا .تو  القدم 

الوض ية الزمانية والكانية التي يتم فيها الت ليم. لذا نأما م ا ان يجيب بصفة و 

.
ً
  ف الة عى  االسئلة التي يقدمها االضطرا  اللغوي لد  الض اف سم يا

 اذا تجلت ل ا اآلفاق التي ك   عنها  ذا البمث والتي يما  االستفادة منها 

جسدة صي تمدرس وت ليم االطفا  ذوو واعتبار ا م طلق للغوص صي  ذه االشكالية الت

 الض   السمعي، التي ت كا موضوع  دير بالبمث والدراسة والتقص ي.
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 االتصال وأزمةبين أزمة الوجود  محاوالت االنتحار

 ثقافية(-سوسيو )مقاربة

  02 ام ة و ران /د. كبداني دديجة  

**** 

 :*مقدمة

االنتمار  و قتا الذاال، يظهر  ذا الف ا صي أو  المر ك رض مرض ي، كما ي تب  

 داللة وبمماكف ا مو ود لد  الفرد ال ادي، نيث ي ب  ع  قيمة عاطفية 

 اال تماع وعلماءذا  ان الفالسفة ي تب ونا   ثباال لل.ربة اإلنسانية  ف دية.و و 

ي تب ونا  ان غا   ال فسانيون  والدصائيون ي تب ونا كف ا ا تماعي، فان الطباء 

  و ري يطر  اشكاال مهما صي مجا  الص.ة ال قلية.

ة(، ا تماعية، اعتباراال م  وبة ةأدالقي مطارن االنتمار  و ف ا عقالني، ي فذ صي م

دينية، فلسفية أو شخصية، أو بال اا ف ا مرض ي يكون نتيجة تطور مختل  

االضطراباال ال قلية داصة صي نالة االكتئا ، ايخبا، أو م  دال  أزمة و ودية 

فيها الشخي عى  االنتمار أو ت وبا  يقدم ومفا ئةنادة عى  شكا نزوة ع يفة 

 ذاتا.

 :مختلفةثالث وظائ   تتضم  ر،االنتماان االنتمار أو مماولة 

 كسلوك للتج ب للهرو  م  وض ية غ   مقبولة أو مسلة. -1

                                                           
* - Abstract: Suicide or more explicitly suicide attempts in our society have taken another dimension. 

People in such a situation do no longer aim at killing themselves but put an end to a dramatic 

situation, which pushes the individual towards distress and hopelessness. This insuperable situation of 

clash between mutations and factors is due to the family or social system the individual belongs to. 

In the light of these mutations, the instrumental communication has taken a material dimension 

where the individuals have lost all interaction and emotional sharing. This loss of affective and 

interactive communication has established suicide attempts as an escape link between the family and 

society, and these acts, therefore, show the absence of communication. 

The main objective of this paper/study/intervention is to target a group of young people as a sample 

in order to inquire into the problems causing harm to this category of young people amongst their 

family and their society and what solutions they consider to overcome these problems; and then work 

with suicidal people and define the factors pushing them to this act. 

Key words: suicide attempt, family, society, communication, existence. 
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 كسلوك نقيقي لتجسيد ال دوانية الو هة نمو الذاال. -2

نوع م  الرسائا الو هة للمميط ع دما  فهو واإلنقاذك داء لطلب ال جدة  -3

الدر  يفقد الفرد  ا ق واال االتصا  التي تررطا بم  يميط بهم، أي يطلب م 

  التددا لنا وصا ال  وض ية يأس.

عى   ذا الف ا لد  أوساط ال با ، داصة  االقبا  وعوامالقد ت ددال أسبا  

م  طرف الدر سواء ت لق  بالرفض واالنساسمنها البطالة، االنساس بالوندة 

 المر با .يط السري أو با جتمع ككا.

لالنتمار س ة  Durkheim ر ايم ذه ال واما تت اسب صي غالبيتها مع دراسة دو 

 .اال تماعية وال زلة، نيث اعتب ه ك تيجة لفتور الروابط ال ائلية 1897

 أدذال ظا رة االنتمار تتزايد ع د الرا ق ن وال با ، وبر ع ذلد أساسا ال  الف ا

 Drieuاستمالة أو ص ورة االندما  النهي واال تماعي،  ذا ما تثبتا مقولة الكاتب و 

ellela Roch   1 ." االنتمار  و ف ا، ف ا الذي  لم يتما وا م  اتمام أف ا  أدر 

نجد أن مماوالال االنتمار ع د فئة الرا ق ن تكون نتيجة االنفصا  ع  الوسط 

الول ، اذن البد م  التسليم بواقع مفاده أن ظا رة  ال اطفية واالنقطاعاالالسري 

 وال وامان ال واما اال تماعية االنتمار مرتبطة غالبا بان كاس التفاعا ب 

  .الشخصية

 ان االنتمار أو بالنر  مماوالال االنتمار صي مجتم  ا، أدذال   دا أدرا نيث أنها ال

تهدف ال  وضع نهاية لل.ياة لا  وضع نهاية لوض ية قا رة تددا صانبها صي دائرة 

ت ب   عنها ،  ذه الوض ية التي ال يتما  الفرد م  تجاوز ا أو الوالق وطاليأس 

غالبا ما ت ود ال  ال ظام الذي ينتمي اليا سواء  أدر   وعوامالتصادمها بمتغ  اال 

 .ككات لق المر بالسرة أو با جتمع 

باالتصا  اآللي أي   المر وبت لقففي ظا  ذه التغ  اال اتخذ االتصا  م منى ماديا 

يفتقدون ال  ما نسميا  أي االنف الية وال اركةأصبح  ا الفراد يفتقدون للتفاعا 

 .الو دانيباالتصا  

                                                           
1 -Jacques Postel,(1998), Dictionnaire de psychiatrie et de psychopathologie clinique, Larousse, Paris 

p460 . 
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 ذا الغيا  أقر مماوالال االنتمار ك افذة أدر   .اولة ررط االتصا  مع السرة 

مماوالال االنتمار تت  م ت ذر و ود لغة اي.وار صي اي.ياة  أصبمت ورالتالي وا جتمع

 رة صي يتجسد صي ظهور أغلب اآلفاال اال تماعية ال ت الفقدان و ذااليومية 

مجتم  ا، فكانت  ذه ا .اوالال االنتماربة ت ب  ا واض.ا عى  عدم القدرة عى  

 الوامر بد  ال قا . عى  واالعتماداالصغاء 

ان الهدف الساس ي م   ذه الدراسة يتمثا أساسا صي التقر  م  عي ة م  ال با  

 اي.لو  التي هي وما وا جتمعللت رف عى  أ م ال ا ا التي ي اني منها دادا السرة 

ال ما مع عي ة قامت بمماوالال انتماربة  ثم وم يرونها كفيلة لتجاوز  ذه الزماال 

التي يرونها  الساليب وكذاللت رف أكث  عى  ال واما الساسية السدية لهذا الف ا 

  ديرة للتقليا م   ذه الظا رة صي مجتم  ا.

 شكالية الدراسة:إ

ما تتم ز بال  ور  ص بة، غالبا ووض يةنالة انباط ن مماوالال االنتمار ت ب  ع  م

 تتغلب والوالبالضيق، مما يج ا نياة الفرد م رضة  خاطر نيث أن فارة النهاية 

 عى  أفكاره.

سلوك  ماعي م   هة و  م  ثم ي تب  الف ا االنتماري كسلوك فردي م   هةو 

 Denisلد  ا م  أدر ، أي أن  ذا السلوك يما  ا أفراد السرة، كما ي ب  ع  ذ

Vallée et Nathalie Duriez بأن مماولة االنتمار هي درو  الفرد لبضع  1(2004ة

 ساعاال ع  الوسط السري.

"االنتمار  و مفهوم يطلق عى   ا نالة ، Emile Durkheimنسب اميا دور ايم و 

 2التي تكون ك تيجة مباشرة أو غ   مباشرة لف ا سلبي أو ايجابي"و  موال

 ، االنتمار عى  أساس ثالث فئاال (1981ر ايم ةكما فسر دو 

 التمركز نو  الذاال -1

 الغ  ية -2

 الالم ياربة. -3

                                                           
1- Angel,P.,et Mazet,Ph (2004), Guérir les souffrances familiales, P.U.F, Paris, p 522.  
2-Durkheim,E in Moutassem-Mimouni, B., (sous direction/), (2010), Tentatives de suicide et suicide 

des jeunes, désespoir ou affirmation de soi ? CRASC, Oran, p11. 
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فالب غم م  الفئاال التي است د اليها دور ايم صي تفس  ه لالنتمار، تبقى ال واما 

 م ا لا وتجاوز الفرد صي نا  ف ا وهينتيجة واندة  لت طي ا ومتدادلةمتباي ة 

النسق الذي ينتمي اليا، انطالقا  مع والتاي لتفاعا العجز ع  ا مطار صي وصراعاتا

 ل  ا جتمع.مم  السرة وصوال 

عى  مستو   أنجزال والتيان ال تائج التوصا اليها صي الدراسة نو  ذاال الوضوع 

تسكد أن مماوالال  ،2005 س ة والثقافيةمركز البمث صي النث بولو يا اال تماعية 

و ران ت ود ال  ال واما التالية  نقي االتصا  صي  االنتمار صي وسط ال با  بمدي ة

اال تماعية، الظروف اال تماعية،  الروابط وفقرالوسط السري، الألم  

مستقرة، المر الذي يسدي بال ا  ال  فقدان ثقتا  الغ   والسياسيةاالقتصادية 

ي ص تددلا والظروف، فكا  ذه ال واما ذاتا وتقديرب فسا مما ي  اا عى  اثباال 

 ا جتمع. م  واالنس.ا دائرة اليأس، 

 م  دال   ذا التقديم، يما  طر  االشكالية التالية 

 انت مماوالال االنتمار صي مجتم  ا هي رسالة مو هة لآلدر فماذا يما  أن تمما  مذا

 ومابم نى آدر ما  و مدلو  مماوالال االنتمار صي ا جتمع ايجزائري   ذه الرسالة؟

 لتفس    ذه الظا رة؟ ثقافية-والسوسيالقراءة  هي

 التحديد االجرائي ملفاهيم الدراسة:

ناتجا ع  عواما شخصية  يكون  وقد و ف ا يم ح فيا الفرد الوال لذاتا،  االنتحار:

 مت لقة بالوسط الذي ينتمي اليا. ا تماعية وعوامامت لقة بالفرد 

الوال، فهي ف ا هي مماولة لوضع ند لل.ياة دون الوصو  ال  محاولة االنتحار: 

 يهدف ال  وضع ند للو ود.

 :امليدانيةمنهج الدراسة 

 وشملتتم ادتيار ا بطربقة ع وائية  األولىتضم ت الدراسة اليدانية عينت ن، 

(، تت او  أعمار م أنثى 35وذكرا  45ةفردا  80م  الفراد يقدر عدد م    مجموعة

 .س ة 30و 17ب ن 

أنثى(، قاموا بمماوالال  14ذكرا و 11فردا ة 25فقد شملت  الثانيةأما ال ي ة 

  .س ة 34و 15انتماربة، تت او  أعمار م ب ن 

ال   فب اير 06تم ا راء  ذه الدراسة صي مدي ة و ران، صي الفت ة الزم ية المتدة ما ب ن 

 .2017فب اير  22
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 :امليدانيةأدوات الدراسة 

التمثا صي تمليا مضمون اعتمدال صي  ذه الدراسة عى  ال هج التمليىي الوصفي 

كذا أ م و  الت رف عى  مختل  ان غاالتهمو  ايخطا ، قصد التقر  م  فئة ال با 

ذلد م  دال  طر    ض و  ال واما التي يرونها أساسية للمرور ال  الف ا االنتماري 

سسال ن لفراد و  السئلة عى  أفراد ال ي ة، نيث قدمت سسال ن لفراد ال ي ة الول 

ان غاالتهم داصة و   ان الهدف م  ذلد الت رف أكث  عى  اتجا اتهمو  ثانيةال ي ة ال

اي.لو  التي و  فيما يت لق بال ا ا اليومية التي أصبح ي اني منها ال ا  ايجزائري 

يرا ا كفيلة لتجاوز مختل  الص وراال التي ت ت ضا، أما بالنسبة لفراد ال ي ة 

اي.قيقية التي   لت ال ا  يفار صي  الثانية  ان الهدف  و الت رف عى  ال واما

 االقدام عى   ذا الف ا .و  االنتمار

 :األولىاألسئلة املوجهة ألفراد العينة 

 صي رأيد، ماهي ال ا ا اليومية التي ي اني منها ال ا  ايجزائري؟ -1

 صي رأيد، ماهي اي.لو  التي ترا ا م اسبة ي.ا مثا  ذه ال ا ا؟ -2

 :الثانيةة األسئلة املوجهة ألفراد العين

 ما هي ال واما الساسية التي أدال بد ال  التفا   صي االنتمار؟ -1

   د مماولتد االنتماربة،  ا ت تقد أن  ذا الف ا يقدم نال ل ا لد؟ -2

 :النتائجعرض 

  د تفريغ ا اباال البموث ن، تم اي.صو  عى  اال اباال التالية نسب التصني  

 :الوالي

 األولى:بالنسبة ألفراد مجموعة البحث  -1

 توزيع أفراد العينة حسب النوع.: 1الجدول رقم 

النسبة  التارار ال وع

 الئ ية

 56,25 45 ذ ور 

 43,75 35 اناث

 100 80 ا جموع

يب ن  ذا ايجدو  عدد أفراد ال ي ة التي  رال عليهم الدراسة اليدانية، نيث بلغ 

 .أنثى 35وذكرا  45فردا أي  نجد  80عدد ا 
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 توزيع أفراد العينة حسب السن. :2الجدول رقم 

 – 17 الس 

20 

% 21- 

24 

% 25 – 

30 

 ا جموع %

 45 37,77 17 33,33 15 28,88 13 ذ ور 

 35 45,71 16 28,57 10 25,71 09 اناث

 80 41,25 33 31,25 25 27,50 22 ا جموع

 30و 17يب ن  ذا ايجدو  توزيع أفراد ال ي ة نسب الس ، نيث تت او  العمار ب ن 

س ة بنسبة تقدر    30و 25س ة وترتاز النسبة العى  بالنسبة للذ ور صي الفئة ب ن 

 20و 17وأد  ا الفئة ب ن  %33,33بنسبة تقدر    24و 21، تليها الفئة ب ن % 37,77

 .%28,88س ة بنسبة تقدر   

أما فيما يخي اإلناث،  انت الفئاال ال مربة تتوزع عى  التوالي نسب النسب 

س ة(، وأد  ا نسبة  24- 21ة % 28,57س ة(، نسبة  30- 25ة %45,71ة  التالي

 س ة(. 20 – 17ة % 25,71

 توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي. :3الجدول رقم 
الستو  

 الت ليمي

 ا جموع %  امعي % ثانوي  % متوسط % ابتدائي

 45 31,11 14 28,88 13 24,44 11 15,55 07 ذ ور 

 35 25,71 09 45,71 16 22,85 08 05,71 02 اناث

 80 28,75 23 36,25 29 23,75 19 11,25 09 ا جموع

يب ن  ذا ايجدو  توزيع أفراد ال ي ة نسب الستو  الت ليمي، نيث تمركزال 

، يليها الستو  %31,11الغلبية م  الذ ور صي الستو  ايجامعي بنسبة تقدر   

الستو  االبتدائي و  %24,44التوسط بنسبة ثم الستو   %28,88الثانوي بنسبة 

 .%15,55بنسبة 

 ، يليها%45,71أما بالنسبة لفئة اإلناث، تمركزال الغلبية صي الستو  الثانوي بنسبة 

الستو  و  %22,85، ثم الستو  التوسط بنسبة 25,71%الستو  ايجامعي بنسبة 

 .%05,71االبتدائي بنسبة 

 لعينة حسب الحالة العائلية.توزيع أفراد ا: 4الجدول رقم 
 ا جموع % مطلق % متزو  % أعز  اي.الة ال ائلية

 45 00 00 04,44 02 95,55 43 ذ ور 

 35 11,42 04 17,14 06 71,42 25 اناث

 80 05 04 10 08 85 68 ا جموع
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يب ن  ذا ايجدو  توزيع أفراد ال ي ة نسب اي.الة ال ائلية، بالنسبة لفئة الذ ور 

تمثا فئة % 04,44ثم نسبة % 95,55 لها صي نالة العز  بنسبة تمركزال 

 .التزو ون 

تمثا فئة  %17,14 ونسبةتمثا فئة ال ازراال،  %71,42بالنسبة لإلناث، نجد نسبة 

 تمثا فئة الطلقاال. %11,42التزو اال، أما نسبة 

 :اليوميةاملشاكل  -

 ( .%68الفراغ ة -1

 .%64,33ي يفهمد( عدم الفهم م  طرف الدرب  ةما  انش الى -2

 (.%58ة ال ا ا مع الدار -3

 (.%57ة الفقرو  البطالة -4

 (.% 42 ة النانية -5

 .(%41,50اي.قرة ة -6

 
 

يوضح  ذا ا خطط البياني، مجما ال ا ا اليومية التي أصبح ي اني منها ال ا  

، فجاءال  ذه ال ا ا يواال تماعايجزائري، المر الذي أصبح ي يق توافقا ال فس ي 

 وفق تصوراال أفراد مجموعة البمث مرتبة 

(، ال ا ا السربة %64,33(، عدم الفهم م  طرف الدرب  ة% 68 اآلتي  الفراغ ة

 (.%41,50اي.قرة ةو  ( %42ة (، النانية%57الفقر ةو  ، البطالة(%58ة
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 الحلول املناسبة حسب أراء أفراد العينة: -2

  %71 االبت اد ع  ال اس -1

  %69اي.رقة "للخرو  م  الغرقة "  -2

 %68 ال ما -3

 %49 االستغفار -4

 %41 ال وم -5

 %39 الهرو  -6

0
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80
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Série 1

 
يوضح  ذا ا خطط مجموعة م  اي.لو  التي يرا ا ال ا  ايجزائري كفيلة بما 

  اءال  ذه اي.لو  مرتبة  التي  االبت ادو  ال ا ا التي يصادفها صي نياتا اليومية،

(، ال وم  %49(، االستغفارة %68(، ال ما ة %69، اي.رقة ة(%71ع  ال اس ة

  (. %39الهرو  ةو  (%41ة

 ملجموعة البحث من محاولي االنتحار: بالنسبة-2

 توزيع أفراد العينة حسب النوع: :5الجدول رقم 

 النسبة الئ ية التارار ال وع

 44 11 ذ ور 

 56 14 اناث

 100 25 ا جموع

ذا ايجدو  توزيع أفراد ال ي ة نسب الس ، نيث نالنظ أن نسبة الذ ور يوضح  

 .% 56، ب  ما نسبة االناث   %44الذي  ناولوا االنتمار قدرال   
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 توزيع أفراد العينة حسب السن :6الجدول رقم 

 

 الس 

19 – 

23 

% 24- 

28 

% 29 – 

33 

 ا جموع %

 11 18,18 02 54,54 06 27,27 03 ذ ور 

 14 42,85 06 21,42 03 35,71 05 اناث

 25 32 08 36 09 32 08 ا جموع

يوضح  ذا ايجدو  توزيع أفراد ال ي ة نسب الس ، نيث يظهر أن أكب  نسبة 

س ة وذلد  28و 24 .اولي االنتمار م  الذ ور  انت للفئة التي تت او  أعمار ا ب ن 

التي تت او   للفئة %18,18ب  ما أصغر نسبة والتي قدرال    ،%54,54بنسبة 

 س ة. 33و 29أعمار ا ب ن 

 أما بالنسبة لإلناث،  انت أكب  نسبة  .اوالال االنتمار للفئة ال مربة التي تت او 

ب  ما أصغر نسبة سجلت لد  االناث  ،%42,85س ة بنسبة  33و 29أعمار ا ب ن 

 .%21,42التي قدرال   و  س ة 28و 24اللواتي تت او  أعمار ا ب ن 

 توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي :7الجدول رقم 
الستو  

 الت ليمي

 ا جموع %  امعي % ثانوي  % متوسط % ابتدائي

 11 18,18 02 63,63 07 9,09 01 9,09 01 ذ ور 

 14 21,42 03 51,14 08 21,42 03 00 00 اناث

 25 20 05 60 15 16 04 04 01 ا جموع

 ة نسب الستو  الت ليمي، نيث نالنظ أن يوضح  ذا ايجدو ، توزيع أفراد ال ي

%، 63, 63مستو  مماولي االنتمار م  الذ ور ذووا الستو  الثانوي قدر بنسبة 

 .%09,09ثم الستو  االبتدائي بنسبة  %18,18يليا الستو  ايجامعي بنسبة 

أما بالنسبة لإلناث،  انت أكب  نسبة للمتمصالال عى  مستو  ت ليمي ثانوي نيث 

 %21,42   قدرال والتي، كما سجلت نفا النسبة %51,14النسبة   قدرال 

 .وايجامعيللمستو  التوسط 

 توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائلية :8الجدول رقم 
 ا جموع % مطلق % متزو  % أعز  اي.الة ال ائلية

 11 9,09 01 18,18 02 72,72 8 ذ ور 

 14 14,28 02 07,14 01 78,57 11 اناث

 25 12 03 12 03 76 19 جموعا 
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يوضح  ذا ايجدو ، توزيع أفراد ال ي ة نسب اي.الة ال ائلية، نيث نسجا أكب  

، ما يقار  أكب  %72,72نسبة م  مماولي االنتمار م  الذ ور عزا  و ذا بنسبة 

 .%78,57نسبة سجلت ع د االناث صي نفا الوض ية ال ائلية والتي قدرال   

 ؤدية الى التفكير في االنتحار:العوامل األساسية امل

 %77 ال ا ا السربة -

 %65السرة ان دام اي.وار ب ن أفراد  -

  % 49 ان دام االتصا  مع ال  -

 %47 البطالة -

 %45 الفراغ -

 %32ال اطفية ال ا ا  -

0
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 م  دال   ذا ا خطط البياني، تتضح مجما ال واما السدية ال  التفا   صي

تصوراال أفراد مجموعة البمث، نيث نجد و   اءال مرتبة نسب م ا و  االنتمار،

االتصا  دادا السرة و  ، ان دام اي.وار(%77ال ا ا السربة صي الرتبة الول  ة

( وال ا ا %45(، الفراغ ة%47(، البطالة ة%49، ان دام االتصا  مع ال  ة(%65ة

 (.%32ال اطفية ة

 حال: وهل تعتبر لة االنتحارية تفسيراملرور الى املحاو  -

 %83 ل ست نا، لا  اليأس  و الذي أد  ال  التفا   صي  ذه النهاية -

 %65 عدم ايجاد نال أدرا -

  %61 تفهمني(البمث ع  تفهم السرة ةبا  دارنا  -

 n’exister) 56%ي رفوا أني  ةبا االعت اف بالو ود  -
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 %23 ال باد(و  نتنهى م  البالد ةبا تمقيق الرانة  -

0

20

40

60

80

100

               
      

         
     
       

        
       

      
      

Série 1

Série 1

 
 %83 ذا ا خطط، يوضح تفس   الرور ال  ا .اولة االنتماربة، بميث اعتب ال نسبة 

م  ال با  الذي  أقدموا عى   ذا الف ا أنها ل ست نال، لانها  انت  سبب اليأس 

م  ايجاد نلو  أدر ، مما دف هم ال  الرور ال   ذا الف ا، و ذا ما أكدتا نسبة 

 أ د نال أدرا(. ةلمصي ت ب   م  65%

اعتب ال  %56فسرتها عى  أساس البمث ع  تفهم السرة لهم، اما نسبة  %61نسبة 

، اعتب و ا كتمقيق %23أن مماوالتهم لالنتمار ت ب  عى  أزمة و ود، أما ما يقدر   

 للرانة.

 :النتائجمناقشة 

لواقع طالا تغافا ان نتائج الدراسة ا .صا عليها، تقدم ل ا مسشراال نقيقية 

النسق اال تماعي ع ا سواء ت لق المر بالسرة كقاعدة أساسية لتن ئة الفرد أو 

 ا جتمع الذي ينتمي اليا  ذا الد  .

 .1ان مماوالال االنتمار ع د ال ا  قد تكون ع وانا ل قطت ن أساس ت ن 

 طرف السرة م  وت ديلهاتص.يمها  الوا ب وال اداالاضطراباال التكوب   -1

 .اال تماعية والتن ئةم  دال  الت بية 

 .البوبةال وعية الس ئة للصورة  -2

                                                           
1- Pierre Moron (1975), Le suicide, PUF, Paris 60. 



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

210 
 

نسب  ذا الطر ، ي تب  الرور م  الفارة ال  الف ا االنتماري مرتبط بالسرة  ونها 

ال ا  ا .او   الفرد، بم نىتمثا ال ظام أو النسق الذي يقوم بصقا شخصية 

 ع أشخاص آدرب  يمثلون واق ا.لالنتمار بما ة ال  اقامة عالقة و دانية م

ان مجما ال واما التي طرنها أفراد ال ي ة سواء ت لق المر بال ي ة الول  أو بال ي ة 

الثانية التمثلة صي الفراد الذي  قاموا بمماوالال انتماربة، تجلت أساسا صي ال واما 

و ذا ما  السربة بالدر ة الول ، داصة صي ال ا ا ال الئقية وم ا ا االتصا ،

تثبتا أغلب الدراساال نو   ذا الوضوع أال و و أن مماوالال االنتمار رغم اتخاذ ا 

ل دة وظائ ، تبقى وظيفة ال داء هي الوظيفة الساسية،  ون الفرد ع دما يقرر 

دار ا أن االعتداء عى  و  الرور ال  الف ا االنتماري يكون واعيا بان كاساال ف لا  ذا

ن  ذا ايجسم الذي يتمتع با ل ا ملكا لا، وصي  ذا االطار أست د الذاال أمرا ممرما ل 

" ني ما اعتب  أن أغلبية الفراد الذي  يقومون بمماوالال انتمار  Stengelال  مقولة 

 دفها نداء اآلدر لنهم ش روا أو و دوا أنفسهم غ   قادرب  عى  موا هة وض ية أو 

 .1وض ياال م ي ة".

يما  أن يكون سليما م  ال دوانية المارسة اتجاه بذلد الف ا االنتماري ال 

 بالف ا اتجاه الذاال. ال  ور  وكذااآلدرب  

ن أفراد ال ي ة، عب وا ع  الفراغ الذي أصبح يطغ  عى  نياتهم مما يددلهم صي م

الروت ن الذي عرقا س   نياتهم ال ادية، وبما  تفس    ذا ال  ور و  دائرة اليأس

اعي، فالفراغ يسثر عى  الفرد لنا يما مفهوم الزم  بالفراغ ك تيجة لضيق  م

لديا، نيث يصبح الفرد ي  ش ا ت ارا للماض ي وبفقد تدربجيا ادراكا للمستقبا، 

مما يددلا صي دائرة االنغالق عى  الذاال واالنس.ا  م  ال اركة اال تماعية، المر 

اد ال ي ة والتمثلة صي الذي ي  اا عى  مختل  ال ا ا ال الئقية التي عب  عليها أفر 

اضطرا  االتصا  واي.وار مع اآلدر فال يما  للفرد أن يمقق ذاتا ومكانتا صي 

مميطا اال تماعي مال اذا  ان متواصال مع اآلدرب ، فهذا الفرد م ذ نداثتا ينتظر 

الدر، "فالنا  و  بة اآلدر و  نضجا ال قىي لكي يتما  م  طر  سساال نو  النا

                                                           
1 -Stengel in Pierre Moron,op.cit, p 71. 
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يكون أناه م  دال  الوضوع ايخارجي أي اآلدر " فالفرد ال يو د لآلدر بم نى الفرد 

 .1راآلدرو  لا  يو د مع

صي  التمثلة والصراعاال ذا ما يفسر ا اباال البموث ن ايخاصة بم ا ا االتصا  

عدم امكانية تمقيق ذاال متزنة صي وسطهم اال تماعي، مما ي ب  أكث  عى  أزمة و ود 

 (.n’existerي رفوا أنني مو ود  عى  ند ت ب   م ةبا 

يا ان مماوالال االنتمار التي قام بها أفراد ال ي ة الدروسة ما هي مال ت ب   ع  القل

 والكآبةم  دائرة الضيق  ايخرو  ورالتالي والساندةم  الما قصد البمث ع  الفهم 

ي لل الم االستثمارالوضوع ثم وم صي اعادة ب اء اي.ياة الدادلية  الرغبة وابراز

 السابقة. ال ا ا وتسوبةايخارجي، ف عادة الب اء  ذه ت ني مماولة نا الصراعاال 

فمماوالال االنتمار ما هي مال ت ب   ع  صراعاال شخصية تفاعلت مع عواما 

دار ية أفقدال اي.االال توازنها، فالصراعاال الدادلية تظهر صي نالة و ود ادتال  

 وضغطذه الوضاع دلقت لديها نالة انباط با،  ا   تقوم وماب ن ما ت  ر با 

، ما سبب لها مجموعة م  االنباطاال التي أدال بها ال  ال  ور ب قي القيمة، وع  

 صي الو ود.  الرغبة وفقدانفقدان تقدير الذاال 

نو  الزم  ال ا  صي  ذه القولة  "ش ور  Minkowskiكما أود االشارة ال  دراسة 

مر الستقبا الفارغ بالنسبة مليا فال يو د ش يء ينتظره، الفرد ا .او  لالنتمار يد

 .2الستقبا يختفي، الزم  ال ا  يموال"

 وببقىاذن، مماوالال االنتمار صي ا جتمع ايجزائري ت دال  ونها سلو ا يسلاا الفرد 

، نيث أن الفرد ع دما والصراعاالبا لا  ظا رة تخفي الاث   م  الفارقاال  م فردا

لف ا فانا ي ب  عى  عرض م ت ك ي ود أساسا ال  السرة ثم ا جتمع يقبا عى   ذا ا

و ذا ما تضم تا نتائج  ذه الدراسة، نيث اتخذ االتصا  صي مجتم  ا أسلورا أليا 

بال اركة االنف الية، ال اطفية  يتسم ومال   ا ما  و و داني م نفتقد وأصبم ا

 .واال تماعية

ا .صا عليها صي  ذه الدراسة تتمثا أساسا صي  ثقافية لل تائج-ان القراءة السوسيو

أن ا .اوالال االنتماربة صي أوساط شباب ا ما هي مال لغة رمزبة تجسد مختل  

                                                           
1 -Mohamed aziz Lahbabi (1974), De l’être à la personne, essai de personnalisme réaliste, éd. SNED, 

Alger, p 178. 
2 -Minkowski in Pierre Moron, op.cit, p 79. 
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الصراعاال نيث ير  القبا عليها أنا بفضلها سوف يماو  االتصا  مع ا .يط 

وي ب  عى  عواطفا اي.قيقية التي تكون تمت الرقابة أو مم وعة  راء ايخوف 

قمع، فالالم ت كا ب فسها لغة مبنية، ت ما عى  ماء ثغراال ال القة الفقودة أو وال

الستميلة،  أن  ذه اي.االال تصبح تقدم ما نسميا بأعراض الفصام اال تماعي، 

بم نى اي.الة ل ست لوند ا مضطررة أو مربضة ولانها صي نقيقة المر تقدم 

 مربض أفقد ا توازنها.و  أعراض مميط مضطر 

 ذا ايجسد و دال فيا اي.االال الكان ال اسب لتصرب  صراعاتها ال فسية  اذن

 لكون النا  و وندة  لية، ف لغاء ايجسد  و ما بالنا الاىي.

و بالتالي تصبح ا .اوالال االنتماربة لد  شباب ا تطر  ضم يا م ا ا و ودية، 

الكائ  الذي يطلب " التفرغ للذاال  و و ود  J.P.Sartreت اولها الفيلسوف الو ودي 

التفرغ لها  و ود للكائ  الذي يطلب دائما ما و  ، ع دما عرف الذاال1دائما ما   د" 

الذاال هي م روع مستقبا الفرد م نى و  (،(un projet  د، أي الوال ل ا م روع 

و ود الفرد ال يتمقق مال انطالقا م  استثماره لذاتا، اذن ال و ود للموال صي الكائ  

 ا.الذي  و لذات

ان مماوالال االنتمار لد  شباب ا لم تا  أبدا م  أ ا التخلي م   ذه الذاال لا  

ت ب  عى  أزمة و ود، "فالوال  كما وسطها،للبمث ع  ذاال تكون أكث  انسجاما مع 

اي.يوبة،  للدي امية ومهمةمتالزمة مع اي.ياة، فهي أي الوال سلبية أساسية 

   ال ادي لهذه التالزمة  اي.ياة يكون ك  صر م و  للس بال اا واالنتمار

 .2والوال"

مّن االنتمار اضطرا  يتضم  ال اناة ايجسدية وال فسية واال تماعية، فتالزم  

الفرد م اعر االنمطاط والالقيمة والفراغ ال الئقي، فاالنتمار يمثا مذن ذلد 

ي مل  اإلطار الذي يمما صي مر  يتا التارار ال قيم لل واما ايخار ية مّما يسد

انهيار، ورالتالي تصبح  ذه الوض ية تمما و  االنفجار وم  ثم السقوط صي نالة يأس

ش. اال انف الية وتقدم مظا ر  سدية للت ب   ع  التصّدعاال الن  سية التي 

تغطي الشخصية االنتماربة م  دال  تذبذ  ال القاال عى  نمو مم ز ب ن اإلفراط 

                                                           
1- J.P.Sartre, in Pierre Moron, op.cit, p 76. 
2 -Mohamed Aziz Lahbabi, op.cit, p 310. 
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قار مل  الت اط  ك دم القدرة عى  الت رف عى  صي الثالية ونقي تقدير الذاال واالفت

 ما ي  ر با اآلدرون.

مطار ورالتالي التّصدعاال الن  سية التي مست الب اء الشخص ي لل.االال، صي 

الوضوعي للمميط ايخارجي وذلد بتو يا الطاقة الليبدية مل  ايخار   االستثمار

 .والوضوعاال ا .اوالال االنتماربة كنهاية لتدم   الذ تفسر ورالتالي

مرنة والغ   متايفة مما  فهذه التصدعاال الن  سية تمثا نمط الشخصية الغ  

ين أ عنها ف ا ا تماعي وم اناة ذاتية، ف كون أمام شخصياال تتسم بتقلب وتغ   

 الزا  وسرعة اإلثارة مما ي  اا عى  سلو اتهم اليومية.

ة ص بة غ   مطاقة، أو اذن، ت تب  مماوالال االنتمار كبوابة للخرو  م  وض ي

اذن  و نركة  بالنر  م فذ لل جدة "أربد أن أموال ت ني أرفض اي.ياة، االنتمار

  "  رو  ول الإلقالع أو االنطالق 

 :الخالصة

 والفراغان مماولة االنتمار ت كا رد الف ا الد   للفرد ني ما ي  ر باليأس 

تب    شارة دالة  ونها تخفي اآلدر فهذا الف ا ي  مع وال القةاالتصا   الستدراك

الاث   م  الت اقضاال التي ي   ها الفرد، "فالوال أمر غ   م قو  لنا ال يما  أن 

يكون موضوع لي م روع، ما م نى اي.ياة؟ هي امكانية الستقبا، انتظار فهي تملد 

،  ذه ال داف التي يفتقد ا  ا فرد لم 1أي اي.ياة القدرة عى  تمقيق ال داف"

، فيتخذ م  الوال است اتيجية للبمث ع  اي.ياة، ما وصراعاتانال ل ا لا يجد 

" النا يما  أن يسقط عى  الستقبا ب وع م   :القولةصي  ذه  Minkowskiيسكده 

 2الوال ال تو د بالنسبة الي، لنا   اك ما   د الوال". االندفاع، فمسبا

ا سدال أواصر التواصا مع اآلدرب  ان الفكار االنتماربة، تولدال لد  اي.االال ع دم

وص ورة الت ب   وعدم ايجاد م  يصغي اليها ويساند ا صي وض يتها الص بة،  ذا ما 

ي ب  ع  ألم ناد، ضيق نفس ي مسلم ونقي تقدير الذاال، فاي.االال ت اني م  وندة 

مزدو ة تتوزع ب ن ص ورة االتصا  بالدر وص ورة االتصا  بالذاال، ما   ا 

قى ر ي ة ماضيها ولم تتما  م  االستي ا  الوضوعي ي.اضر ا اي.االال تب

ومستقبلها و ذا را ع الدتال  دي اميايتها وتفاعلها مع ا .يط الذي يلتزم صي نركية 

                                                           
1- Pierre Moron, op.cit, p76. 
2- Minkowski, in Pierre Moron, op.cit, p 79. 
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الشخصية   يقاع لتمي ن الوعي صي الستقبا، نيث ير  ممفوظ بوسبس ي أن 

هي ت ب  ع  ف ا صي مماولة االنتمار لد  الرا ق ن صي ايجزائر، كظا رة  ديدة و 

 .1البمث ع  نظام  ديد أمام طربق مسدود وببقى الرور ال  الف ا اللجأ المثا"

ل باده، علي ا أن نصونها  أمانة و اأد  ا، ان  ذه اي.ياة التي أودعها هللا عز 

عانى االنسان منها  طالا وصراعاالبأن ندف ها ثم ا ل ا ا  نقبا وال عليها ونمافظ

عى  االستمراربة، التواصا  القدرة وم متانتى أصبمت  زء م ا  م ها وت ايش

 .واالبداع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Boucebci, M.(1978), Psychiatrie, société et développement, éd. SNED, Alger, p 19. 
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  املثقف الجزائري 

 ياسيةوالهوية الّس 

  2د. زب  الدي  زمور، د. نس ن ب  شارف/  ام ة و ران 

**** 

 :*مقدمة

 مبنية عى  فارة 1الديمقراطي صي  زائر اللفية الثالثة التمو   عملية نفت ض أن

التي تقوم عى  مبدأي   ما  معادة الوازنة صي الصالنياال  الدولة،  يكلة دةمعا

الت فيذية واي.قوق والوا باال ب ن ال ظام السياس ي ايجزائري اي.اكم ناليا ور ن 

ب عادة ال ظر صي السياساال  االقتصادية الزمة نا عى  ال ماوا جتمع، م   هة، 

والرفاه االقتصادي والصحي للجزائرب ن  الت موبة ومعادة  يكلة ال ساد اله ية

 .2علميا، م   هة أدر  

ن تقد أنتجت التموالال السوسيو اقتصادية والسياسية والثقافية يجزائر اللفية 

الثالثة م  نيث هي مماور لقاررة الهوبة الوط ية صي عالقتها بطبائع ال مران الب ري 

، دمسة أنواع م  2016ا س ة مل  يوم ا  ذ 2000ايجزائري اي.ديث، أي م ذ س ة 

"، نددنا ا كما  El Kenz Aliال خب م  م ظور مفهوم الثق  ال وعي "ل ىي الانز 

                                                           
* - Abstract: The social and political and economic reforms of the modern Algeria produced 

modifications on the laws and the legislations, organizations of the state influenced on and the civil 

society, created a form of alienation in the social link between the rulers and the citizens. 

The Algerian intellectual participates in providing the substitutes for the constitutional organizations 

and the civil society even the social order balances; he explains his political choices through his work 

experience.  

As the politicians and military and economists and religious leaders compete to the possession of the 

authority, the citizens compete to the Stability of their buying ability. 

The striving towards materials transforms the form and content of the social relationships which 

became crossbred. 

The national identity became crossbred when the society abandoned the traditional social values and 

replace them with globalization values. 

Keywords: The Specific Intellectual, Intelligentsia, Political and Professional Identity. 
، ابلتحديد قصدان العردات الرئاسد ية الأربعدة للدرئيس "عبدد 3000وس نة 2000 نقصد ةزائر الألفية الثالثة الفرتة الزمنية ما بني س نة  - 1

وتربويدة وأأمنيدة  وقانونيدة يةواصالحات اقتصادية ايلك  وما حصهبا م  حتوالت س ياس ية 2019اإىل  2016و 1999العزيز بوتفليقة" ما بني 

 وغرياا.
وقدادة وأأعضداء الأحدزاب  والأسالك التابعدة لردا والقضائية والتنفيذية نقصد هبا موظفي احلكومة اجلزائرية م  قادة السلطات الترشيعية - 2

 الس ياس ية ومس ئويل امجلاعات احمللية ابلوالية.
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، الفاعا اال تماعي 1يىي  ةالفاعا اال تماعي السياس ي، الفاعا اال تماعي ال ساري 

 (.5وال ولمي 4، والفاعا اال تماعي ال ائع3، الفاعا اال تماعي الديني2االقتصادي

ق صي منتا   ذا ال ما م  ال خبة التي أسمي ا ا بالفاعا اال تماعي ال ائع ن طل

-GUERID Djamelوال ولمي باالقتباس م  نموذ  البانث " ما  الدي  غربد 

Eddineبميث نختي 6"، الذي نددناه ب ن الثق  ال وعي ال اشط وغ   ال اشط ،

ب الص اعية ونخب اله  بدراسة الثق  ال وعي ال اشط، الذي نددناه ب ن ةال خ

 (.بالقطاع الوهراني )واليات الغرب الجزائري(اي.رة ةالليب الية( وال خب ال ساربة 

م زنا صي البمث ال ظري للموضوع عدة مقارراال بمثية نو  مسألة الهوبة الوط ية 

للدولة ايجزائربة اي.ديثة،   قوقها السياسية واله ية والدينية وغ   ا، صي مختل  

  ال لمية ايجزائربة، طرنت صي عدة أعما  أ اديمية م  با  رسم مالممها اي.قو 

النث بولو ية، غ   أن ا ناول ا تقديم مقاررة ميدانية تطبيقية للتو ا ال خبوي 

 اي.ديث صي  زائر اللفية الثالثة.

 

 :املقاربة النظرية 

 البناء النظري للهوية السياسية: (1

                                                           
 رية والأسالك اؤدنية التابعة لرا.نقصد هبا قادة وموظفي وزارة ادلفاع الوطين اجلزائ - 1
 " وأأرابب الاستامثر اجلزائريني والأجانب.la Tripartiteنقصد هبا ممثيل الثالثية " - 2
 نقصد هبا قادة وموظفي وزارة الشلون ادلينية اجلزائرية وادلعاة ادلينيني اجلزائريني. - 3
 جامل غريد"، نقصد به الف ات العاملية اجلزائرية احمللية واؤغرتبة غري اؤثقفة.اقتبس نا اذا اؤفروم السوس يولويج م  الأس تاذ الباحث " - 4
 واؤغرتبة اؤثقفة. اقتبس نا اذا اؤفروم السوس يولويج م  الأس تاذ الباحث "جامل غريد"، نقصد به الف ات العاملية اجلزائرية احمللية - 5
والثقافية ويف اؤلسسة ادلينية، بسبب طبيعة  قتصادية والس ياس ية والاجةعيةنقصد ابلنشطاء م  ال يتأأثرون ثقافيا ابالإصالحات الا- 6

 همهنم وملسسات انةهئم اؤرين واس تقرارمه اؤادي، ينقسمون اإىل ثالثة  النخب الصناعية والليربالية والعسكرية.

وانطراك، بفرع سواؤرندسني العاملني مبلسسة  N2 à N3النخب الصناعية تمتثل يف  )االإطارات اؤتوسطة اؤلكفة ابلبحث وادلراسات -

رية اجلروية ابؤدي TRC، وفرع النقل عرب القنوات اؤوسوم LRPأأو  ACTIVITE AVALمتييع الغاز الطبيعي وتكرير البرتول اؤوسوم 

آرزيو بواران(، بشلكRTOالغربية لنقل احملروقات  زي ع  غريمه ملحوظ وممت ، اؤتواجدة ابلقطب الصناعي ؤلسسة سوانطراك مبدينة أ

 يف القطاعات الاقتصادية لدلو  اجلزائرية. 

 لبيولوجيون،يون، االنخب الليربالية )اؤر  احلرة( متثل  يف  )الأطباء اخلواص، اؤمرضون دلى اخلواص، الصياد ، احملللون اخملرب -

الك اخلاصة ابؤر  وممتزي ع  غريمه يف الأس (، بشلك ملحوظاحملامون، اؤوثقون، احملرضون القضائيني، اؤرتمجون، احمللفون الرمسيون

 الليربالية.

رور ابلكيفان واؤ لالنخب العسكرية متثل  يف ضباط الصف ابلأاكدمييات العسكرية التابعة للقطاع الواراين  )اؤدرسة التطبيقية للنق-

طارات اؤشاة بس يدي بلعباس، مدرسة ضببتلمسان، اؤدرسة التطبيقية ؤصاحل الصحة العسكرية بس يدي بلعباس، مد ف اط الصرسة اإ

سة ضباط ، مدر لدلرك الوطين بس يدي بلعباس، اؤدرسة الوطنية العليا للطريان بطفراوي بواران، مدرسة ضباط الصف للبحرية مبس تغامن

 رية.الصف للعتاد بعني الرتك بواران(، بشلك ملحوظ وممتزي ع  غريمه يف الأسالك اخلاصة ابؤر  العسك

 ة.مسينا ابلفاعلني النخبويني السوس يو همنيني غري النشطاء، م  يندرجون مض  ابيق الف ات السوس يو همنية لدلو  اجلزائري
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صي ظهور ا ورلورتها با جتمع الص اعي والدالق  ن تقد أن الهوبة السياسية ارتبطت

الب وتستانت  ية، بم نى أنها ارتبطت بالرأسما  وسيولة االتصا  ب ن الفراد وم  ثم 

تكوب  الرأسما  ب اء عى  منتا  ال القاال ب ن الفراد ووسائا اإلنتا ،   ا ي    

بطت ناليا بتوزيع مل  أّن الهوبة السياسية ارت ″Ernest Gellnerارنست  لن  ″

 .1الث واال عب  ال الم وغيابها ي ني بالضرورة غيا  القومية مباشرة ونهائيا

صي تفس  ه للرأسمالية ال اصرة  ″Samir Amineسم   أم ن  ″ ذا الطر ، يقار  

والتي تمدث اليوم دلال صي م زان القو  السياسية ال الية، بم نى أن    اك  وباال 

ا وأمربكا وروسيا اي.الية صي مقابا  وباال مميطة تمثلها دو  مركزبة تمثلها أورور

وسياسيا م   هة،  آسيا ومفربقيا وأمربكا ايج ورية باعتبار ا تا  ة اقتصاديا

  صي ال الم م   هة أدر  
ّ
 .2وراعتبار انتوائها عى  أكب  نسبة تخل

دي أعى  م  نقو  بدورنا أن الهوبة السياسية يمانها أن تدوم وترتقي مل  نمط تجرب

، الفهم والوعي بالو ود صي ال الم ال مالي والغربي وتموال صي ال الم ايج وبي وال رقي

سياس ي صي  ذه ا جتم اال أ وال  و   –ترروي  –اقتصادي  –الن دام م تو  ثقاصي 

 من صّح الّت ب  .

م ي تمد عى  
ّ
الهوبة السياسية ت نى بالدولة هي مرتبطة بمجتمع سياس ي م ظ

مل  أّن الت ليم يقوم بم ايجة ونماية الفضاء الثقاصي  ″ لن ″،   ا ي    الاتابة

غوي، نخلي بدورنا مل  أن الدولة تقوم بمماية وع اية ودعم نظامها الت بوي 
ّ
الل

 .3والثقاصي باعتباره ي د أ ياال واعية ومثقفة منها ر االال الدولة مستقبال

تي أفرزتها الدالق  لن " يضي  مل  ما سبق عملية الت ل″غ   أّن 
ّ
يم ال

تي أشار مليها 
ّ
"الدالق  ׃صي كتابا ″ماكا فيب ″الب وتستانت  ية صي أورورا وال

الب وتستانت  ية والّرو  الرأسمالية"،  انت سببا فاعال صي منتا  السياس ي والرفع م  

، بالّتالي، دلق أدوار ا تماعية 4مستو  االقتصاد ودلق سلطة سياسية مركزبة

  .5وتقسيم لل ما اال تماعي  ديد ديدة 

                                                           
1 - GELLNER Ernest: ((Nations et Nationalisme)), traduit de l’Anglais par: ″Bénédicte Pineau″, 

éditions Payot & Rivages, bibliothèque historique: Payot, France, (1999). 211 – 238. 
 .79 – 77(. 1988لبنان، ) –مسري أأمني  ما بعد الرأأساملية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأوىل، بريوت  - 2

3 - Ernest Gellner: (Nations et Nationalisme) , op.cit. 213. 
4 - Ernest Gellner: (Nations et Nationalisme), op.cit. 229. 

 .87(. 1996مسري أأمني  يف مواهجة أأزمة عرصان، دار سينا، الطبعة الأوىل، القاارة، ) - 5
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الدولة  ׃الهوبة السياسية م  دال  مفهوم ن أساسي ن  ما ″مرنست  لن ″ي ّرف 

والوط ، ي تب  أن القومية هي بالساس مبدأ سياس ي يقر بأن الوندة السياسية 

والوندة الوط ية يجب أن يكونا مالئم ن لب ضهما الب ض، وم  دال  وظيفة  ذا 

ما  ت رب  الهوبة السياسية عى  أنها  "... ش ور باالنتماء، م  البدأ فقط ي

الغضب، ال   ، الّرض ى، االنتماء،  ׃مقّوماتها اإلنساس بالوط ية وم  مفا يمها

 .1الهوّبة، الّدفاع ع  الّدي  ..."

الركز وا .يط " صي تمليلا التاربخي  ׃  ″سم   أم ن″الهوبة السياسية أسما ا 

دو  ال ما  ودو  ايج و  "، القومياال الورورية فقد نج.ت صي للرأسمالية ب ن 

االنتقا  م  ا جتمع الزراعي مل  ا جتمع الص اعي، شملت  وبتهم السياسية الثورة 

الص اعية والّتطّور التا ولوجي وصدام اي.ضاراال، علما أّن  ذا ال جا   ان قائما 

ا صي الدو  ال ررية اإلسالمية فقد أو م بثقا م  دال  الديانة الب وتستانت  ية، أمّ 

 .2ارتبط نجانها بظهور شبا قومية ناتجة ع  استقال   ذه ال  و  نديثا

 البناء النظري لسوسيولوجية املثقفين: (2

مفهوم  "PARETO Welfredoاست ار عالم اال تماع اإليطالي "فيلفربدو باربتو 

تماعية، نيث ال م  علم االقتصاد، ليطبقا ضم  البموث اال  Eliteال خبة 

، كما ال تتأسا القوة فيا عى  الادية وعالقاتهايتأسا ا جتمع عى  سيطرة اي.ياة 

" MAX Karlسيطرة الطبقة االقتصادية اي.اكمة التي أطلق عليها "  ار  ماركا 

الطبقة الب  وازبة، با عى  أسا مختلفة للتكوب اال اال تماعية ال وطة   ملياال 

 .3التص ع والتمضر

"م  لز" ي     ذا الفهوم مل   سالء الفاعل ن " وم ظور "باربتو"و"موسكا م 

بفضا  والتمام والث وةالقوة اال تماعي ن الذي  يمتلكون  زءا م  مقاليد 

 . 4دصائصهم الشخصية

                                                           
1 - Ernest Gellner: (Nations et Nationalisme), op.cit. 236. 

 .89 – 87(. 1996مسري أأمني  يف مواهجة أأزمة عرصان، دار سينا، الطبعة الأوىل، القاارة، ) - 2
 113(. 2005ومرص(، مكتبة مدبويل، الطبعة الأوىل، القداارة، مرصد، )  عروس وأأمحد زايد  النخب الاجةعية )حا  اجلزائرالزبري - 3

– 115. 
 .113الزبري عروس وأأمحد زايد  النخب الاجةعية )حا  اجلزائر ومرص(، مرجع سابق.  - 4
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نو  مفهومي القوة والسلطة، دعاه مل  " WEBER Maxأعما  ماكا "ماكا فيب  

ية، نيث تت ابد مصايح وعالقاال تمديث صياغاال مفهوم ال خبة السياس

 . 1الفاعل ن اال تماعي ن دادا ور ن ت ظيماال مختلفة أنث بولو يا

"، طر   Politics as Vocationأيضا، صي مقالا ال ه      وان  "السياسة كمه ة" "

ممكانية تمو  ال ما السياس ي مل  مه ة، ت ظمها الهارة واي.ذق والقدرة عى  اإلدارة 

 . 2ديمقراطيةوالمارسة ال

، نيث افت ض أن القوة توزع صي Elitismمفهوم  Robert Dahlأوضح روررال دا  

 أي  تمتلد  ماعة واندة  ا القوة وتمرم منها بقية 
ً
 صفربا

ً
ا جتمع توزي ا

 م  "نخبة  Plural Elitesايجماعاال، التي يمانها بدور ا ت ايا نخب مت ددة 
ً
بدال

 القوة" أو "ال خبة اي.اكمة".

و ود نخب  1963الن ورة عام "KILLER Susanتضح صي دراسة "سوزان كيلر ا

، ت ما صي ت ظيماال مختلفة، دون أن تصا بالضرورة Strategic Elitesاست اتيجية 

 . 3مل  سدة اي.ام

 املقاربة املنهجية:

 االشكالية: (1

 ها." ن رن Élites techniquesنخب تقنية ن تقد أنتجت ايجزائر الستقلة ثالثة " 

الول ، ظهرال دال  نظام نام اي.ز  الواند   د االستقال  مل  غاية أنداث 

والت ب ة بالت بئة ال مولية، أسمي ا ا بال خب الوندوبة، وهي  1988أكتورر 

 م تو  لل.ركة الوط ية ايجزائربة بأ  اد ا التاربخية.

نداث أكتورر ول  1986الثانية، ظهرال ك تيجة لألزمة البت ولية صي ايجزائر لس ة 

 ونرباال الفار والرأي والت ب ة باي.رباال الشخصية وال  ربة السوداء 1988

واال تماعية، أسمي ا ا بال خب  والت ب   واي.قوق والساواة واي.رباال االقتصادية

ا ج دة، وهي امتداد لل.ر  الباردة ب ن القطب ن  ةالغربي، التمثا صي الوالياال 

(، وما أنتجاه URSSرقي، التمثا صي االتماد السوفياتي سابقا وال  التمدة المرباية

                                                           
1 - WEBER Max: La Ville، trad ; Allemand par: Philippe Fritsch, editions: Aubier Montaigne, 1er éd., 

Paris, (1982). 84 – 85. 
2  -WEBER Max: La Science: Profession et Vocation, trad ; Allemand par: Isabelle Kalinowski, edition: 

AGONE, Paris, (2005). 83 – 87. 
 .95 – 89(. 1986لبنان، ) –احلداثة، الطبعة الأوىل، بريوت عامر بلحس   أأنتلجنتس يا أأم مثقفون يف اجلزائر، دار  - 3
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واالقتصادية ونتى الدينية للدو  ا .يطة بها،  وصي ال قيدة الم ية م  آثار ثقافية

 وهي امتداد لل.ركة الوط ية ايجزائربة بأ  اد ا التاربخية.

طرف الرئ ا  الثالثة، ظهرال مباشرة   د نهاية ال  ربة السوداء وتولي السلطة م  

"عبد ال زبز بوتفليقة" والت ب ة بالتسامح وانفتا  الت ليم ال ام وال الي بفضا 

، وهي امتداد 1تطبيقاال ال ولة م  تا ولو ياال نديثة، أسمي ا ا بال خب السديجة

 لل.ركة الوط ية ايجزائربة بأ  اد ا التاربخية.

س ي واالقتصادي يجزائر ن تقد أنتجت معادة  يكلة ال مران اال تماعي والسيا

م  دال  الت ديالال عى   2016مل  اليوم س ة  1999اللفية الثالثة م  س ة 

القوان ن والت ري اال وال اريع التصني ية وآلياال ال ظوماال الت بوبة والت ليمية 

ومسسساال االنتماء النهي وال  ش االقتصادي، ما نسميا قطي ة صي الرابط 

طاال الدستوربة و ماعاال الضغط االقتصادية والدينية اال تماسياس ي ب ن السل

 ال ائ ة والواط  ايجزائري ال ائع.

 –صي  ذا الصدد، ن تقد أن الواط  ايجزائري ال ائع ال ي زف ع  اي.ياة السياسية 

لنا أساسا ممور ا، ومنما  –كما أفادت ا با  ملة م  البماث ايجزائربة وال  بية 

آللياال واالست اتيجياال الفردية وضم   ماعاال  و يمدد ا ينتج ب فسا  ملة م  ا

ب فسا، وبضع قواعد ل بتا السياسية انطالقا م  ن اتا اله ية الاتسبة م  دال  

تمثالتا وممارساتا  .يط عملا، الذي يمثا لا مجسما مصغرا للممارساال 

 . 2السياسية ضم  قالب منهي م ظم

لموضوع صغ ا مشكا  م روع البمث،  التالي  ب اء عى   ذا التصور السوسيولوجي ل

ما مدى وعي األنتلجنتسيات ضمن املهن الصناعية والليبرالية والعسكرية »

ثة؟ بالقطاع الوهراني بالتغيرات السياسية واملهنية الحديثة لجزائر األلفية الثال

 «.السوسيو سياسية واملهنية؟ كيف ينتجون أدوارهم

 الفرضيات: (2

 الفرضية األولى: (1-2

                                                           
بوزيدي الرواري  حدود الثقافة الوطنية دلى الأنتلجنتس يا يف اجلزائدر، رسدا  ماجسد تري يف عدمل الاجدةع السد يايس، حتد  اإرشاف  - 1

 .2003/  2002عة واران ابلسانية، الس نة اجلامعية  أأس تاذ التعلمي العايل  العالوي أأمحد، قسم عمل الاجةع بلكية العلوم الاجةعية، جام
ثنوغرافيدة ببدليدة وادي تلديالت(، رسدا  ماجسد تري يف عدمل الاجدةع  - 2 سريات فتحي  البىن الاجةعية للسدلطة الس ياسد ية )دراسدة اإ

لكية العلوم الاجةعية، جامعدة وادران التحول الاجةعي والروية، حت  اإرشاف أأس تاذ التعلمي العايل  العالوي أأمحد، قسم عمل الاجةع ب 

 .2005/  2004ابلسانية، الس نة اجلامعية  
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الثة ث" التغيرات السياسية واملهنية الحديثة لجزائر األلفية الثالثة، تسيطر عليها 

أنتلجنتسيات أو نخب سياسية ثقافية، ضمن املهن الصناعية ممثلة، باإلطارات 

واملهندسين العاملين بمؤسسة  N2 à N3املتوسطة املكلفة بالبحث والدراسات 

األطباء الخواص، املمرضون لدى  سوناطراك، وضمن املهن الليبرالية ممثلة،

الخواص، الصيادلة، املحللون املخبريون، البيولوجيون، املحامون، املوثقون، 

املحضرون القضائيين، املترجمون املحلفون الرسميون، وضمن املهن العسكرية 

 ممثلة، بضباط الصف باألكاديميات العسكرية التابعة للقطاع الوهراني ".

 الفرضية الثانية: (2-2

االنتماء املنهي وعاء حاوي للمشارب الثقافية واالقتصادية واالجتماعية " 

 وخصوصا املهنية والسياسية كمحددات إلنتاج الهوية السياسية واملهنية".

 نموذج التحليل: (3

 El KENZع د ةعىي الانز  1م  نظربتي  ةال خبة السياسية(نستمد نموذ  التمليا 

Ali)  )د ةمصطفى بوتف وشت ع 2وةمبادئ التغ   اال تماعي BOUTEFNOUCHET 

Mustapha)وال  ش  واله ية ، باالعتماد عى ، تمليا االنتماءاال السياسية

وال ساربة بالقطاع الو راني  والليب الية السوسيو اقتصادي لل خب الص اعية

 .2016و 1999يجزائر اللفية الثالثة للفت ة ما ب ن س واال 

مبموث( ادت نا م ع  طربق ال ي ة ال  وائية  1500مجتمع الدراسة يتكون م ، ة

، مقسم ن عى  ثالثة فئاال سوسيو مه ية ةرا ع Aléatoire simple البسيطة

 الفرضية الول (.

استخدام ا م هج تمليا الضمون، الذي يقوم بالوازنة ب ن التغ  اال صي الوضوع 

، مجتم اال البمث مما الدراسة، وبما  ا م  تمديد أو ا الت ابا واالدتالف ب ن

با ، الثالثة أوال، ثم التالزم صي التغي   ثانيا، وم  ثم التوصا مل  تمديد ال لا والس

غة ثم يأتي مل  تبوببها وتمليلها وبررط ب ن مدلوالتها، قصد تفس   ا، وبوصل ا مل  صيا

 استنتا اال صي مطار التمليا ايجزئي الوندوي، يسهم صي كتابة ني سوسيولوجي.

   ا  أدواال  مع البياناال ما يىي استخدم

                                                           
1 - EL KENZ Ali: «les ingénieurs et le pouvoir »، op.cit. 38. 
2 - BOUTEFNOUCHET Mostefa: Société et Modernité (les principes du changement social)، office 

des Publications Universitaires، 1er ed، Place Centrale – Ben Aknoun، Alger، 2004. 41.  
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هي وسيلة م  وسائا  مع البياناال، ت ني، مراقبة  املالحظة املباشرة: (1

نقوم بمالنظة أف ا  ا تماعية م ي ة وم اي ة الظا رة الراد دراستها بدقة نيث، 

 م  دال  اتصال ا الباشر بالشخاص والشياء التي درس ا ا.

  مجموعة أسئلة مغلقة، نقوم ب عداد ا هي عبارة ع االستمارة املغلقة: (2

وصياغتها صي شكا واضح مع   ض ال ر  اإلضاصي، مع ال لم أن حجم االستماراال 

استمارة( موزعة، بالتساوي ب ن ال خب الص اعية والليب الية  1500الغلقة  و ة

 استمارة لكا نخبة(.  500وال ساربة الدروسة ة

  كا مباشر، م  اي.االال  وماالنصل ا عى  ال ل املقابلة املوجهة: (3

، الذي  مثلوا اي.الة و ها الشخاص ب  راء مقابالال مو هة معوذلد،  البموثة

وسجل ا االنطباعاال  االستفساراال لهم ل مصا عى  اإل اباال الطلورة لو ا، و ه ا

 مقابلة 30الضروربة، التي يتطلبها البمث، مع ال لم أن  حجم القابالال الو هة  و ة

وال ساربة الدروسة  والليب الية موزعة، بالتساوي ب ن ال خب الص اعية هة(،مو 

والستة ساعاال عى  مدار  مقابالال لكا نخبة(، دامت ما ب ن أرب ة ساعاال 10ة

لقاءاال متاررة، تمدد ا وفرة وقت الفراغ لد  البموث، نيث ندد مكان ا راء 

  القابالال نسب ظروفا، دائما دار  مكان ال ما.

 

 :البحث امليداني 

البناء املؤسس ي للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وجمعنة  (1

 الفعل االنتخابي:

ارتباط التمثالت حول النظام التشريعي والقضائي والتنفيذي في الجزائر  (1-1

 وطبيعة النخبة:

ما رأيد صي عقالنية   %ا جموع طبي ة ال خبة
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عما السلطاال 

الدستوربة 

الت ري ية 

 والقضائية

والت فيذية يجزائر 

 لفية الثالثة؟ال

 ال خبة 

 الص اعية

 ال خبة

 الليب الية 

 ال خبة

 ال ساربة 
 

تقييد اي.رباال 

ايجماعية وايخاصة 

 الفردية

500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

 % ا جموع الاىي
500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

 عى  أن %100ية والليب الية وال ساربة  جتمع البمث بنسبة تجمع ال خب الص اع

والقضائي والت فيذي صي  زائر اللفية الثالثة ي ما عى  تقييد  ال ظام الت ريعي

 اي.رباال ال امة وايخاصة، يفسرون ذلد، بأنا 

)... رغم تأكيد بنود الدستور الجزائري على الحريات العامة وضمان حقوق 

حسب  –ييد لحريات التعبير، ومثل ذلك في مهنة الصحفي ...( األفراد، هناك تق

 .–ضمن املقابالت املوجهة  23إفادات املبحوث رقم: 

لس ا تض يق عى  نقا الطالب اال تماعية وتبيانها للرأي ال ام، فاإلصداراال 

الص.فية واإلعالمية  لها تمر عب  الماناال ال امة لوزارتي الدادلية وال د  قبا 

  ا.مقرار 

 ذه السسساال الدستوربة بيد ا مقاليد السيطرة والرقابة عى  ال مران الب ري 

ايجزائري، نيث أن ذمتها الالية وصالنياتها تخضع التجا اال م ار  نظام اي.ام 

 صي ايجزائر.

كما ن تقد م  دال  الالنظاال اليدانية أن الواط  ايجزائري ال ائع فاقد ال رفة 

  فضال أنا يهتم فقط باإلصالناال االقتصادية.بمقوقا ووا باتا، 

ارتباط التمثالت حول عالقة املواطن الجزائري بالسلطات الدستورية  (2-1

 الثالثة في الجزائر وطبيعة النخبة:

كي  تقيم الرابط   %ا جموع طبي ة ايخبة
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اال تماعي ب ن الواط  

ال ائع والسلطاال 

الدستوربة صي  زائر 

 اللفية الثالثة؟

ة ال خب

 الص اعية

ال خبة 

 الليب الية

ال خبة 

 ال ساربة

ان دام الثقة صي ايخطاباال 

 واالنجازاال

500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

 % ا جموع الاىي
500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

 ى  أنع %100تجمع ال خب الص اعية والليب الية وال ساربة  جتمع البمث بنسبة 

الرابط اال تماعي ب ن الواط  ايجزائري ال ائع والسلطاال الدستوربة الثالثة صي 

الثقة صي التصربماال واالنجازاال، يفسرون   زائر اللفية الثالثة مسسا عى  فقدان

 ذلد بالتب يراال التالية 

غيا  الوعي واإليمان بفارة سيادة القانون عى  الصايح الشخصية لد   (1

 ة السامي ن بمختل  السالك ايخاصة.مطاراال الدول

 عدم استقاللية القضاء. (2

عى  الس   ال ادي واي.ر  FLNالتددا الباشر ي.ز   بهة التمربر الوطني  (3

يجميع مسسساال الدولة بما فيها القطاع ال ساري والسسساال الدستوربة، 

ومية والتو هاال الفاربة اإليديولو ية لباقي النزا  السياسية وايجم ياال اي.ك

 وغ   اي.كومية والت ظيماال اله ية والطالبية.

 غيا  السائلة الالية والادية لألنزا  السياسية ومطاراال الدولة السامي ن (4

 ضم  مختل  السالك ايخاصة ل هزة الدولة.

الواط  ال ائع فاقد لل.رباال الفردية صي اإلبداع الفاري واالدت اع مما  (5

 وغ   ال رعية أو منتا  ف ا عقالني ع فوي.يدفع با مل  الهجرة ال رعية 

التددا الستمر لل.كوماال ال  بية صي مظا ر اي.ياة اال تماعية  (6

 للجزائر الستقلة. واالقتصادية والثقافيةوالسياسية 

 سوء التخطيط للسياساال ال مومية وايخاصة لل غا. (7

 سوء توزيع الددا القومي. (8
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قتصادية وال ساربة صي آلياال تددا السسساال الدستوربة والسياسية واال (9

عما مسسساال ا جتمع الدني، دصوصا، السرة ومختل  ال ساد اله ية 

 وال ظوماال الت بوبة والت ليمية والبمثية والدينية والثقافية واإلعالمية، ذلد أّن 

الّ ظام الت بوي والبيداغوجي ايجزائري ال يقوم عى  قراءة للثقافة التقليدية 

 للجزائرب ن.

ذي أفرز 
ّ
بم نى صي قراءة للّرابط الثقاصي والّرابط الّديني والّرابط اال تماعي، المر ال

منباط ا تماعي وثقاصي واقتصادي، فسياس ي، نيث يصا  ذا اإلنباط مل  بنية 

ما  انت شرعّية الدولة غ   م ت ف بها
ّ
   ل

ّ
 .1 ديدة هي ع   ا جتمع والذي يتجى

ضم  القابالال الو هة  ة... شوف  07بموث رقم صي  ذا الصدد، نست هد بدلو ال

الدبار ن ا الدوولة الونيدة الىي ع دنا السسول ن ياذذبوا صي   ضا هم صي 

التصربماال وبتسالوا عادي وو و هم ص.يمة ... اوو مازل ا صي التباعية للخار  بال 

 كذ  ...(.

هم ال ولة ال يثقون صي أما تأوبا البانث فهو  ةال يزا  الفاعلون كمثقف ن تدا م

الرابط اال تماعي مع اي.اكم ال تخب والسلطاال الدستوربة ومسسساتها وبسم ون 

بالتددا ايخارجي صي ال قيدة االقتصادية واال تماعية والثقافية يجزائر اللفية 

 الثالثة(.

ارتباط التمثالت حول النظام االنتخابي وسير االنتخابات في الجزائر  (3-1

 ة:وطبيعة النخب

كي  تقيم ال ظام االنتخابي 

 وال ملية االنتخابية صي ايجزائر؟

 طبي ة ال خبة

ال خبة  %ا جموع

 الص اعية

ال خبة 

 الليب الية

ال خبة 

 ال ساربة

االنتخابي ان دام الثقة صي ال ظام 

 االنتخابية وال ملية

500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

 % ا جموع الاىي
500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

                                                           
 راجع أأعامل ادلكتور حريب محمد. - 1
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بفقدان  %100تجمع ال خب الص اعية والليب الية وال ساربة  جتمع البمث بنسبة 

الواط  ايجزائري ال ائع للثقة صي ال ظومة االنتخابية، يفسرون ذلد بهذه 

 االتجا اال 

م ظم اإلطاراال السطرة لألنزا  السياسية شيخة، ال تزا  مستمساة  (1

ال رعية الثوربة، والذي  ي قط ون ع  مدطار الواط  ال ائع بأن طتهم اي.زرية ب

وممارساتهم السياسية مباشرة   د انتهاء ال ملياال االنتخابية، مل   انب عدم منتا  

 دطاباتها الفاربة السياسية.

ممدودية اال تمام بال أن السياس ي لد  الواط  ال ائع عى  مستو   (2

استطالع الواقع ا .ىي للسياس ي صي ايجزائر، يظهر ذلد صي عدم  االستهالك م  نيث،

 أند ال ساد ايجم وبة صي ايجزائر. سياس ي أواالنتماء مل  نز  

ا تمامهم بال أن السياس ي يبقى صي ندود تمقيق االست اتيجياال والصايح  (3

 ايخاصة.

ال يو د معادة منتا  للو ا السياس ي التمثا صي  مهور اي.كام وقادة  (4

 النزا  السياسية.

ممدودية عمياء للف ا السياس ي صي ايجزائر يخلوه م  مفهوم االنت افية  (5

 السياسية صي مدارة شسون الرعية. 

ضمن املقابالت  26ما جاء في افادات املبحوث رقم:  –يؤكد على هذا الطرح 

 السلطة عمية والشعب عمى كثر منها ...(.)...  –املوجهة 

: )أن القرارات املتخذة في األفق السلطوي تسير عكس أما تأويل الباحث فهو

 انتظارات الشعب الجزائري وترسم مالمح ديمقراطية عمياء(.

 ذه اإلفاداال تتفق مع   ض اي.قائق التي توصلت مليها   ض الدراساال السابقة، 

التي ت اولت بالبمث ايخصائي الثقافية والسياسية لإلطاراال صي ايجزائر، والتي م  

، الوسومة  "Mirani Hassan"مراني حسان الدراسة التي قام بها البانث  بينها

 .1"اإلطارات في الجزائر: االمتيازات أو الغربلة"

                                                           
 راجع أأعامل ادلكتور مراين حسان. - 1
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توصلت  ذه الدراسة مل  غيا  االنت افية السياسية والدبلوماسية إلدارة الرعية صي 

ع د ايجزائر، التي تفسر االغت ا  ع  ال اركة السياسية وايجم وبة دصوصا 

  اإلطاراال التوسطة الص اعية.

البناء املؤسس ي للعمل الجمعوي والنقابي والتنظيمات الطالبية في  (2

 الجزائر: 

 ارتباط التمثالت حول العمل الجمعوي في الجزائر وطبيعة النخبة: (1-2

كي  تقيم الف ا وال اركة 

 ايجم وبة صي ايجزائر؟

 طبي ة ال خبة

ال خبة  %ا جموع

 الص اعية

 ال خبة

 الليب الية

ال خبة 

 ال ساربة

يمثا أند و وه ال ارضة 

 السياسية صي ايجزائر

34 47 27 108 

2,3% 3,1% 1,8% 7,2% 

يمثا أند ميكان زماال ضبط 

 السلطة صي ايجزائر

466 453 473 1392 

31,1% 30,2% 31,5% 92,8% 

 % ا جموع الاىي
500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

بأن  %92,80تجمع ال خب الص اعية والليب الية وال ساربة  جتمع البمث بنسبة 

ال ما ايجم وي صي  زائر اللفية الثالثة،  و أند آلياال نفوذ م ار  أنظمة اي.ام 

صي ايجزائر، مسشر ا الونيد  و الأسسة بم نى، القوان ن الدستوربة والنكام 

 د ل الم شخصية واض.ة.الت ري ية، وت قصا الشخص ة بم نى؛ فاق

ايجم ياال صي ايجزائر ل ست لها برامج موضوعية ممددة وفق رزنامة عما مسطرة، 

 يتم عرضها عى  الرأي ال ام ا .ىي، ت اا صفة اي.داثة التي تتمتع بها ايجزائر، لها

صفة الهواية ال االنت افية،  ونها م  الفت ض دستوربا وت ظيميا تمما م روعا 

أو رفض الرأي ال ام  ها مثا النزا  السياسية، وت ب  ع  قبو  مجتم يا مثل

ا جتمعي الست اتيجياال اي.كام صي مدارة شسون الدولة، وتبقى ممدودة وغ   نا  ة 

 م  نيث الف ا اال تماعي والسياس ي، يابح عملها ال ظام السياس ي قيد اي.ام.

ضمن املقابالت  13ما جاء في افادات املبحوث رقم:  –يؤكد على هذا الطرح 

العمل الجمعوي هذا مكانش منه عندنا في الجزاير، تعرف عاله، )...  –املوجهة 
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والعقلية وحدة، يتسمى مكانش كيف ... أو هاذ الجمعيات  الوجه السياس ي واحد

مكانوش عندنا، ظهروا برك مين لحزاب ماولت الدير والوا، أو ماوليناش نفوطوا 

 ودار العجزة ، دي ليسانسييه، يحكونا على الرياضةعليهم، جابونا هاذوا الجوناس

وصحاب السيدا ... بصح نتا كباحث، في ميزك عالش مكانش جمعيات الدافع على 

 والال على صحاب التريت مين يهدروا على الزيادة يصوطوهم ...(. والسكر  الزيت

رها تأويل الباحث فهو: )هناك اغتراب للظاهرة الجمعوية في الجزائر، يفسَّ أما

ظهور سلطتين في الجزائر، هما أصحاب املال وأصحاب السياسة، أديا إلى فسخ 

 ....( الحكام والرعيةأو بتر الرابط االجتماعي املبني على العقد االجتماعي بين 

تتفق  ذه التمثالال مع   ض اي.قائق التي توصلت مليها   ض الدراساال السابقة، 

 وي صي ايجزائر، والتي م  بينها الدراسة التي التي ت اولت بالبمث أشكا  ال ما ايجم

"الحدث الجمعوي في والية الوسومة   "Omar Derras"دراس عمر قام بها البانث  

 .1وهران"

استنتج ا م   ذه الدراسة أن ال ما ايجم وي صي ايجزائر مخت ق ومس ا، بميث 

 يس سا كث ة القوان ن التي كث  ا ما تت اص  مع   ضها.

تمثالت حول دور نقابات العمل في الدفاع عن املطالب ارتباط ال (2-2

 النخبة: العمالية وطبيعة

 

كي  تقيم دور اي.ر اال ال قابية صي 

الدفاع ع  الطالب ال مالية صي 

 ايجزائر؟

 طبي ة ال خبة
ا جموع

ال خبة  %

 الص اعية

ال خبة 

 الليب الية

ال خبة 

 ال ساربة

 تدافع ع  الطالب ال مالية
16 24 15 55 

1,1% 1,6% 1,0% 3,7% 

يمثا أند ميكان زماال ضبط السلطة 

 صي ايجزائر

484 476 485 1445 

32,3% 31,7% 32,3% 96,3% 

                                                           
آفداق، جمدةل انسدانيات  - 1   اجملدال والفعاليدات CRASCدراس معر  الظداارة امجلعويدة يف ظدل الاصدالحات اجلاريدة يف اجلزائدر  واقدع وأ

 .2005جوان  –، أأفريل 28عية والغريية، عدد الاجة
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 % ا جموع الاىي
500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

 06الصادر بتاربخ  90/14يست د قانون ممارسة اي.ق والف ا ال قابي عى  القانون 

م  قانون ال ما ايجزائري، مفاده الدفاع ع  الطالب ال مالية دادا  1990 وان 

الت ظيم النهي، وع  مطالبهم اال تماعية واالقتصادية دادا الت ظيم السياس ي 

 .La Tripartite للدولة، أي بالتفاوض مع أطراف الثالثية

بة م    ا، تجمع ال خب الص اعية والليب الية وال ساربة  جتمع البمث بنس

الت ظيماال ال مالية صي  زائر اللفية الثالثة، تمثا أند آلياال نفوذ بأن  96,30%

 م ار  أنظمة اي.ام صي ايجزائر، يفسرون ذلد بهذه التب يراال 

صي كث   م  النيان ي ما ال دور ن ال قابي ن لل ما  عى  تمقيق مصاي.هم  (1

قابي ن لررا  ال ما، لرسم ايخاصة، م  دال  التفاوض مع اإلدارة أو ال دور ن ال 

 السياساال ال امة للت ظيم السسساتي النهي.

صي نالة تضار  الصايح االقتصادية للت ظيماال ال قابية والصايح  (2

 السياسية للثالثية، تلجأ  ذه الد  ة مل  اضراباال مفتونة.

يست هدون باإلضراباال التي مست قطاعاال  الص.ة ال مومية والوظيفة ال مومية 

 – 2016مل  س ة  2011الت بية الوط ية التي مست   ض والياال ايجزائر م ذ س ة و 

من  19املبحوث رقم  –)... كرد فعل لغياب الحوار االجتماعي املؤسساتي ...( 

 املقابالت املوجهة.

ي تب  مس   واي.كومة التا وقراطية بأن االضراباال هي مساسا بأم   (3

مباشر مل  التددا صي س   عما الت ظيماال  ونركة قطاعاال الدولة، مما أد    كا

 ومتا  ة م دوريها قضائيا. ال قابية وأنيانا غلقها وشا نركتها

ارتباط التمثالت حول دور التنظيمات الطالبية في التنشئة االجتماعية  

 والسياسية واملهنية للطالب: 

كي  تقيم دور اي.ر اال الطالبية صي 

اال تماعية والسياسية التن ئة 

 للطال ؟ له يةوا

 طبي ة ال خبة

ال خبة  %ا جموع

 الص اعية

ال خبة 

 الليب الية

ال خبة 

 ال ساربة
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اال تماعية  م م تج ن للتن ئة 

للطال   والسياسية واله ية

 ايجزائرب ن

14 19 9 42 

,9% 1,3% ,6% 2,8% 

يمثا أند ميكان زماال ضبط السلطة 

 صي ايجزائر

486 481 491 1458 

32,4% 32,1% 32,7% 97,2% 

 % ا جموع الاىي
500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

بأن  %97,20تجمع ال خب الص اعية والليب الية وال ساربة  جتمع البمث بنسبة 

الت ظيماال الطالبية صي  زائر اللفية الثالثة، تمثا أند آلياال نفوذ م ار  أنظمة 

 د بهذه التب يراال اي.ام صي ايجزائر، يفسرون ذل

مرادة الطالب ل ست صي ص ع القرار السياس ي دادا ايجام ة، التي هي م   (1

ادتصاص الّ ظام السياس ي با   اك مرادة صي التمثيا الطالبي ومرادة صي البمث ع  

ا فاعا مجتمعي، يبلور مميط 
ّ
اعت اف ا جتمع ودصوصا االعت اف ب فسا عى  أن

ث ال يهتم بالفارة السياسية والفارة الدينية، ثقاصي م  منتا ا  و كمثق ، ني

 بة الدينية، التي ت ّي عى  الصل.ة والاسب 
ّ
 بة السياسية والل

ّ
لا ، يهتم بالل

 الاّدي وميجاد مكانة مجتم ية لها صورة نس ة.

ال ظماال الطالبية دادا ايجام ة عبارة ع   ماعاال مصل.ة نجها  (2

كي  ينتظم  رمها  ، روعها التوعوي أعضائها وكي  ينتخبون، ما  و مضمون م

 اإلداري وما هي ال اريع التي تمملها مل  الطلبة س وبا، دصوصا ما هي طبي ة الرابط

 السوسيو ثقاصي بينها ور ن الطلبة.

ذي  يطالبون بتمثيا  (3
ّ
غيا  نضور ا الاّدي اللموس صي مخيا  الطلبة ال

ية لهم، ال  سبب غيا  اي.وار أنفسهم بأنفسهم دون اي.ا ة مل  و ود  ماعة تمثيل

ب ن الطلبة وال ظماال الطالبية أو الساتذة واإلدارة، با لغيا  الثقة وأساليب 

بقة صي ظّا نوار أ اديمي م ظم.
ّ
 الّت ب   الل

من املقابالت املوجهة: )... مكانش ي  08في هذا الصدد، نستشهد بدلو املبحوث رقم 

بكري ... الطالب يروح يقرا ماش ي بزناس ي تنظيمات خاصة الكل تابع للددوولة من 
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... هاذو لجمعيات الطالبية هاي خطيرة على لجاميعة ... لجاميعة كانت في 

 ...(. un grand parcليوم صارت بارك كبير  السبعينات والثمانينات

أما تأويل الباحث فهو: )يؤمن الفاعلون بأن التنظيمات الطالبية هي آليات 

للنظام السياس ي، كما أنها تشكل خطورة على دور  سياسية تابعة مباشرة

 الجامعة كمنتج للكفاءات(.

 البناء املؤسس ي لإلعالم والتعبئة الثقافية والعزوف عنها: (3

ارتباط التمثالت حول املؤسسات اإلعالمية واالشهارية في الجزائر  (1-3

 وطبيعة النخبة:

كي  تقيم دور السسساال االعالمية 

 صي ايجزائر؟

 ةطبي ة ال خب

ال خبة  %ا جموع

 الص اعية

ال خبة 

 الليب الية

ال خبة 

 ال ساربة

تدافع ع  الطالب اال تماعية والرأي 

 ال ام للمواط  ال ائع

6 9 6 21 

,4% ,6% ,4% 1,4% 

يمثا أند ميكان زماال ضبط السلطة 

 صي ايجزائر

494 491 494 1479 

32,9% 32,7% 32,9% 98,6% 

 % ا جموع الاىي
500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

بأن  %98,60تجمع ال خب الص اعية والليب الية وال ساربة  جتمع البمث بنسبة 

السسساال اإلعالمية واالشهاربة صي  زائر اللفية الثالثة، تمثا أند آلياال نفوذ 

 م ار  أنظمة اي.ام صي ايجزائر، يفسرون ذلد بهذه التب يراال 

سياسية الباشرة الستسقاة م  ال ائلة وا جتمع ومميط ال ما وم  التن ئة ال

  تفس  ال ظوماال الت بوبة والت ليمية والبمثية والدينية والثقافية لم ت د قادرة عى 

السياسية للمواط  ال ائع ايجزائري، بميث عوضتها السسساال اإلعالمية  ال اركة

لياال إلنتا  ما قد نسميا "بالثقافة واإلشهاربة ومواقع التواصا اال تماعي،  آ

السياسية ال ياربة"، التي تسمح بفهم ال  ش اال تماعي ال ام صي الدولة والتاي  

 مع قوالبا.
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)... املؤسسات اإلعالمية واإلشهارية كانت وال تزال دائما مسيسة من طرف 

 الحكومات التكنوقراطية الجزائرية، وخاضعة لرقابة املؤسسات الدستورية،

باعتبارها ممارسات لضبط الرابط االجتماعي بين املواطن الشائع واملمثلين 

السياسيين الشائعين، وحيث تسمو السيادة الوطنية واألمن القومي للجزائريين 

 –التي تستلزم التفاوض املستمر مع دول املحيط على املطالب االجتماعية ...( 

  جهة.من املقابالت املو  11حسب إفادة املبحوث رقم: 

ارتباط التمثالت حول دور البرامج التلفزيونية واإلذاعية في التنشئة  (2-3

 السياسية للمواطن الجزائري: 

كي  تقيم دور السسسة 

الوط ية للتلفزة واالذاعة صي 

التن ئة السياسية للمواط  

 ال ائع صي ايجزائر؟

 طبي ة ال خبة

ا جموع

% 
ال خبة 

 الص اعية

ال خبة 

 الليب الية

 ال خبة

 ال ساربة

هي م تج للتن ئة السياسية 

 لد  الواط  ال ائع

30 41 23 94 

2,0% 2,7% 1,5% 6,3% 

يمثا أند ميكان زماال ضبط 

 السلطة صي ايجزائر

470 459 477 1406 

31,3% 30,6% 31,8% 93,7% 

 % ا جموع الاىي
500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

بأن  %93,70ة والليب الية وال ساربة  جتمع البمث بنسبة تجمع ال خب الص اعي

ار  واإلذاعية صي  زائر اللفية الثالثة، تمثا أند آلياال نفوذ م  الب امج التلفزبونية

 أنظمة اي.ام صي ايجزائر، يفسرون ذلد بهذه التب يراال 

  السسساال الوط ية وايخاصة لإلذاعة والتلفزة  انت وال تزا  دائما مس سة م (1

 طرف اي.كوماال التا وقراطية ايجزائربة.

داض ة لرقابة السسساال الدستوربة، باعتبار ا ممارساال لضبط الرابط  (2

 اال تماعي ب ن الواط  ال ائع والمثل ن السياسي ن ال ائ  ن.
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م ظوماال ثقافية ت ما عى  معادة منتا  القيم اال تماعية وال رفة ا جتم ية  (3

مثالال الواط  ال ائع نمو اتجا اال المثل ن السياسي ن بأسلو  معالمي، لتغي   ت

 ال ائ  ن، م  دال  ما قد نسميا    

قابالت من امل 13حسب إفادة املبحوث  –)... التأثير الثقافي اإلعالمي املحدود ...( 

 املوجهة.

أما تأويل الباحث فهو: )تعتمد وسائل االعالم الجزائرية على صقل املعرفة 

ائعة بأفكار إيديولوجية مجردة، يتم تكييفها حسب مستوى فهم املجتمعية الش

ووعي الفاعلين االجتماعيين، ينتج عنها آليا ممارسات اجتماعية متشابهة أو 

متالزمة للممارسات السياسية التي يتم إنتاجها على مستويات عدة من هرم 

 الدولة(.

عن  ارتباط التمثالت حول دور وسائل اإلعالم في الدفع بالعزوف (3-3

 املشاركة السياسية وطبيعة النخبة:

عدة تياراال سياسية تتفق 

عى  ان االعالم ايجزائري 

يدفع بالواط  ال ائع ال  

ال زوف ع  ال اركة 

 السياسية؟

 طبي ة ال خبة

ال خبة  %ا جموع

 الص اعية

ال خبة 

 الليب الية

ال خبة 

 ال ساربة

 مع  ذه الفارة
500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

 % ا جموع الاىي
500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

بأن  %100تتفق ال خب الص اعية والليب الية وال ساربة  جتمع البمث بنسبة 

وسائا اإلعالم صي  زائر اللفية الثالثة تدفع بالواط  ال ائع مل  ال زوف ع  

لياال نفوذ م ار  أنظمة اي.ام صي ايجزائر، ال اركة السياسية، م  نيث هي أند آ

 يفسرون ذلد بهذه التب يراال 

 ت ما عى  نقا ايخطاباال اإليديولو ية بأسلو  معالمي. (1
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يقومون بالقارنة ب ن تقييد نربة اإلعالم صي دسات   النادية اي.زرية وم   (2

مل  ثمة صي دسات   الت ددية االقتصادية والسياسية واي.زرية ونتى الثقافية، 

 .2011م ارف س ة 

م ار  نظام اي.ام يقيدون اي.رباال ال امة م  دال  تلبية الطالب  (3

اال تماعية ب اء عى  الريع البت ولي وسياساال التخوب ، وب د الزمة االقتصادية 

ة التمثلة صي انسداد االقتصاد ايجزائري  سبب تغي ب باقي الوارد والقطاعاال اي.ياتي

واي.رف اليدوبة والسيانة، والزمة السياسية التمثلة صي مثا  الت ليم والص.ة 

صراع النزا  السياسية ومسئولي السسساال الدستوربة وأررا  االقتصاد ايخاص 

نو  تقليد السلطة السياسية لرنلة ما   د الرئ ا  ةعبد ال زبز بوتفليقة(، أ وما 

 يسمى ةبم روع ايجمهوربة ايجزائربة الثانية(.

ن الشائع ال يثق في املعلومات اإلعالمية كونها مشبعة باتجاهات )... املواط

إيديولوجية مغلوطة، ويثق فقط بما يستقيه من معطيات من محيطه العائلي أو 

- املنهي، ممن يعملون في الجماعات املحلية أو املؤسسات األمنية باختالفها ...(

 من املقابالت املوجهة. 06حسب إفادة املبحوث 

 حث:نتائج الب 

يتأسا بمث ا عى  ثالثة أنواع م  ال خب ةص اعية وليب الية وعساربة(  (1

 التي أسمي ا ا بال ائ ة م  القطاع الو راني.

ال يسم ون ب عادة منتا  للو ا السياس ي التمثا صي  مهور اي.كام وقادة  (2

النزا  السياسية وأن مسسساال انتمائهم النهي هي ايجسم الصغر لل ظام السياس ي 

ايجزائر، مما يدف هم ال  التفا   صي التقاعد السبق والتأس ا ل روع منهي   د صي 

 التقاعد.

ترتبط  ميع تمثالتهم ومواقفهم اي.ياتية بايفية است ما  الدي   (3

 ةاإلسالم( لفهم الواقع. 

لس ا غيا  الثقافة ال قابية وايجم وبة لد  مجتمع البمث، ن تقد قد  (4

ة مسسساال االنتماء النهي، كما قد تفسر باغت ا  صي تد  عى  نقي ال رفة بثقاف

 الهوبة اله ية والسياسية.
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يجم ون عى  أن  زائر اللفية الثالثة تتبنى اقتصادا هجي ا، يجمع ب ن  (5

آلياال االنفتا  االقتصادي الرأسمالي، كمظهر للتمو  الديمقراطي، يسثر عى  

ليم وصي انتيا اال السسسة السياساال ال مومية لل غا والسا  والبطالة والت 

دعم الدولة للوض ية ال   ية يجميع الفئاال ال ساربة، م   هة، وآلياال 

، كمظهر l’Etat Providenceالسوسيو مه ية، م  دال  مفهوم الدولة اي.امية 

للمقاليد االشت اكية، باإلشارة مل  دعم القروض والس ار االستهالكية، م   هة 

 أدر . 

أررا  العما  وا جم اال الص اعية صي ايجزائر م   يسبدون فارة م ع (6

قائما، م   l’Etat Providenceالتددا صي السياس ي، نتى يبقى مفهوم الدولة اي.امية 

 دال  دعم الدولة للقروض االستهالكية وديمومة م اصب ال ما.

 .الرأة للم اصب السياسية صي سلد الت ليم والص.ة فقط يقبلون تولي (7

د اد االقتصاد ايجزائري عى  الريع البت ولي أكث  م  باقي الوار يجم ون باست  (8

وأن عزوف  الدر  قد يهدد السيادة الوط ية للجزائرب ن عى  الد  التوسط،

 وال انب ع  االستثمار صي ايجزائر سببا غيا  الوعي النهي الرأسمالي ن ايجزائرب ن

ايجم وبة لد  كث   م  الفئاال و  والسياسية والثقافة اله ية وايجم وي  والسياس ي

صي  السوسيو مه ية، كما أن التزايد السكاني، الزمة الم ية اي.الية، التزايد الستمر

وارتفاع اإلنتا ية كممدداال سوسيولو ية أفضت مباشرة مل   است ما  اآلالال

 سعي وتسربح ال ما    دة قطاعاال اقتصادية، يفسرون ذلد،  دفض مدة ال ما

 السياس ي ال  شراء السلم اال تماعي. م ار  اي.ام

 خاتمة:-

ن تقد م  دال  ال ايجة اليدانية، النظ ا أن مجتمع البمث  ان  ا مرة يفسر 

التساؤالال الت لقة بالثقافة اله ية والسياسية انطالقا م  مه تا ووظيفتا دادا 

ل طلق الذي الت ظيم، أي  ان يجيب ع  السياس ي م  دال  النهي، بالتالي،  ذا  و ا

 ب   ا عليا البمث.

ايخطا  الفاري نو  الهوبة ن تقد م  دال  ال طياال اليدانية للموضوع، أن 

ال    ة وال ائلة وغ   ما م  مسسساال الوط ية يجزائر اللفية الثالثة، عطا عما 

التن ئة اال تماعية كم ر  ووعاء ناوي لل.ر اال االنتجا ية ومن  انت أساسا 

 أنقية. م روعة ولها
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ن تقد ت تب  دراسة مظا ر ال اركة السياسية وال زوف عنها ع د ال خب ال ائ ة 

وال ساربة  جتمع بمث ا، م ب ة ع  مظا ر ال مران الب ري  الص اعية والليب الية

للدولة ايجزائربة اي.ديثة، باعتبار م مصدر التجديد والتغي   الدائم والستمر صي 

 ا جتمع.
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 Lyautey -ليوتي سياسة الجنرال

 (1908-1903في منطقة الجنوب الوهراني )

 مممد برشان/  ام ة   ارد. 

*** 

 *تمهيد 

مّن ف ا اي.مالال ال ساربة التي استهدفت مدضاع ايج و  الو راني م ذ س ة  

وما نجم عنها م  صراع ب ن اي.كومة الفرنسية وقيادة ايج ش،   ا السلطة  1847

  ن ليوتياالس
ُ
عى  رأس  "Jonnart"ت ماربة وعى  رأسها اي.اكم ال ام  ونار للجزائر ت

القيادة ال ساربة إلقليم ال  ن الصفراء نتيجة تجررتا السابقة صي اله د الص  ية، 

 وم ارضتا لألسلو  الفرنس ي صي مدارة الست مراال والبني عى  اإلدارة الباشرة.

غ   الباشرة  و الذي   لا يضع تصورا داصا با اإلدارة  Lyautey'تفضيا ليوطي 

"السلم اال تماعي" م  النتال  م طقة ايج و  الو راني مرتازا صي ذلد عى  فارة 

دال  التقّر  الباشر م  السكان، ومماولة استمالتهم ومدما هم صي ال ظومة 

 - 1958ة  De Gaulle–اال تماعية الفرنسية. و و ال هج الذي سلاا ايجن ا  دوغو  

( صي م ايجتا للقضية ايجزائربة ع دما أكد عى  ضرورة استبدا  السيادة صي 1962

 ايجزائر بمبدأ ال راكة ب ن الدولت ن.

 Lyautey'ليوطي وقد وقف ا صي  ذا القا  عى  الظروف ال امة التي سبقت ت ي ن 

ا مماولة قائدا عساربا لتوسيع نفوذ االنتال  الفرنس ي صي ايج و  الو راني. وكذ

ة تب ا ا صي منجا  م روعا اإلدماجي، وم  ثّم تذوبب رو  القاوم التيالساليب  مبراز

 صي ال طقة. 
                                                           

* - Abstract: The place given to the General Lyautey and the fame obtained through activation and the 

speed up of the process of colonial penetration in the South of Oran returns not only to his work 

with dedication to serve the purposes of his colonial State, but basically to the way and the policy 

approach that he followed under military rule in the South of Algeria. Once joining the military 

territory in the region of Ain sefra in 1903, he adopted the policy of appeasement and indirect 

management after he had been convinced that the military solution decisiveness alone will not 

succeed, which had avoided to his country much of human and material losses. This does not mean at 

all that the force option was not on the table, as evidenced by the severe repression exerted against 

Sheikh Bouamama resistance. 

Key words: General Lyautey- South of Oran - the military territory - the policy of appeasement - 

Idéologie de la tribu – Zaouias. 
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 (1ةLyaute -ليوتيالجنوب الوهراني قبيل تعيين الوضع األمني بمنطقة  -* 

مّن انتال  م طقة ايج و  الو راني  ان طوبال وص با صي نفا الوقت، وُبرد ذلد مل   

فت اي.كومة الفرنسية أسبا  دي
ّ
نية و غرافية ونتى سياسية، وهي السبا  التي  ل

دسائر فادنة صي الروا  والموا ، وتسببت صي ندوث أزمة سياسية دانقة، وضجة 

معالمية صادبة بفرنسا، نيث طالب الب لان والص.افة بضرورة انس.ا  القواال 

 ل  اصة والص.راء عموما.فالفرنسية التي تخوضها صي انتال  ايج و  الو راني د

غاية فت ة نهاية السب ي اال م  القرن التاسع ع ر لم تفلح السلطة االست ماربة صي 

مدضاع م طقة ايج و  الو راني، وفرض سيطرتها عليها وعى  القصور ا .اذية لها، 

و و ما ي ني ( 2ةنيث است ص ى عى  القواال الفرنسية اقتمامها   كا  اما ونهائي.

 ريع وتبذير الموا  الطائلة بالنسبة لل.كومة الفرنسية.الف ا الذ

وم  ثّم فقد ك فت  ذه ال ملياال ع  مد  تأثر االست مار بالعجز الالي والت دد صي 

 ال داف القصودة م   هة، والصراع ب ن ايج ش واي.كومة م   هة أدر .

رب  الرئ سي ن لالس
ّ
 ظ
ُ
ت مار نست   ذلد م  تصربح دو است ي و و أند ال

الفرنس ي ع دما أشار مل  أّن  "... ايج و  ايجزائري قد ضّيع لفرنسا نص  قرن م  

الزم ، والموا  الضخمة التي قدرال بالالي ن،  ان م  الفيد استثمار ا صي توسيع 

 ( 3ةنفوذنا صي م اطق نيوبة  الغر  القص ى مثال...".

                                                           
 مبدينة اننيس " 1854سبمترب  17ودل يف  Hubert. Gonsalve-Louis yauteyL -او لويس اربريت جونسا لف ليويت - 1

Nancy 22ىل رتبة نقيب يف اإ ، لريتقي بعداا 1877وخترج مهنا برتبة مالزم س نة  1873" دخل اؤدرسة العسكرية اؤتخصصة س نة 

ىل رتبة جرن  1893مارس  22. ويف 1882سبمترب   19، مث ماريشال يف 1907ال يف جويلية عني مسلوال ع  رسية، مث ارتقى بعداا اإ

جويلية  21تويف يف  ومدغشقر، حيث اكتسب شررة واسعة يف الأوساط العسكرية. Tonkin -. جنّد يف طونكني 1921فيفري 

يس (، قبل أأن يمت نقل جامثنه اإىل ابر 1925-1912.بناء عىل وصيته دف  ليويت يف اؤغرب الأقىص اذلي عني به كأول مقمي عام )1934

 بطلب م  اجلرنال شارل دوغول. 1961س نة 

قلمي العني الصفراء س نة  Jonnart -عيّنه احلامك العام للجزائر جوانر  الحيات واسعة، حىت ص، ومنحه 1903عىل رأأس القيادة العسكرية ابإ

اران، و ّر عرب قطاع ري اذلي اكن مياكن يتصل مبارشة ابحلامك العام ووزير احلرب، متخطيا بذكل السمل العسك Lyaute -أأّن اجلرنال ليويت

 فالفيلق التاسع عرش. ينظر  

Peyronnet, R, Livre D’Or Des Officiers Des Affaires Indigènes, T2, Notice et Biographies, Imprimerie 

Algérienne, Alger, 1930, PP. 488.495. 
2 - De La Matinier، (H .M.P), Lacroix, (N), Documents Pour Servir a L’Etude Du Nord Oust 

Africain, T2, Gouvernement General De L Algérie, Alger, 1897. T II ,P. 416. 
ايف لكوس ، برينان أأندري، أأندري نويش، اجلزائر بني اؤايض واحلارض ترمجة اسطنبويل راحب وأآخرون اجلزائر، اؤلسسة الوطنية  - 3

 .387.ص، 1984زائر، للفنون اؤطبعية الرغاية، اجل
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 21صي  Rinn -ابط رب نفسا تب اه رئ ا ماتب ال سون ال لية الض الوق  

 1864بايجزائر ع دما صّر  قائال بأّن  "...اي.مالال ا ختلفة م ذ س ة  1881 انفي

تر   وتا   مذ  1870عى  م طقة القصور بايج و  الو راني، ثم   د ذلد صي س ة 

 (1ةما تجاوزنا م  البالغ الهائلة ال فقة عليها، بأّن أ داف ا السطرة لم تتمقق."

ا انتدم ة القرن ال  رب  انتقا الصراع مل  دادا السسسة الت ري ية لصي بداي 

ال قا  ب ن نوا  الب لان نو  مصدار قانون يتضم  م روع ت ظيم م اطق 

 21ايج و ، ووضع م زانية داصة لها. ذا القانون اقت نتا اي.كومة الفرنسية صي 

 24صادقة عليا يوم ، وب د م اق اال نادة بباريا وايجزائر تمت ال1902مارس 

ّسم ايج و  ايجزائري مل  أرب ة أقاليم، عى  رأس  ا (2ة1902ديسمب  
ٌ
. وتب ا لذلد ق

واند منها قائد أعى  برتبة رائد، و ا مقليم ُمقّسم مل  دوائر ومل.قاال و ا مل.قة 

مجزئة مل  مراكز عساربة يس   ا ضابط. وم  ب ن  ذه القاليم  ان اإلقليم 

الصفراء، الذي ضّم ال زاء ايجغرافية التي شكلت م طقة ايج و  ال ساري لل  ن 

  ار والساورة "بني عباس" ومل.قة  الو راني وهي  ال  ن الصفراء، ال ربة، البيض،

 تواال "تميمون". 

 ومسألة احتالل الجنوب الوهراني Lyaute -ليوتي -* 

الااااو راني بلغاااات  ج و الم يااااة باااااي' فاااا ّن الوضاااا ية Lyauteyايجناااا ا  ليااااوتي 'بم ظااااور  

ال اااغب ن »...در ااة  ااُد دطاارة بف ااا مااا سااّماه بالفوضاا ى الغرريااة، ع اادما صاار  بااأّن  

التفااق عليهااا باا ن ساالطة ا خاازن الغربااي،  1845توغلااوا ملي ااا  سااهولة لّن م ا اادة ساا ة 

    مل  عدم و ود ندود مقليمياة ُمقاماة با ن البلادي  ماا دامات الراضا ي غ ا  
ُ
وفرنسا ت

 1845مااارس  18. تجاادر اإلشااارة ملاا  أّن م ا اادة آللااة مغ يااة اي.دوديااة صااي (3ة«عااة مزرو 

ت اولت ثالثة م اطق أساسية منهاا ماا  ااء صاي الب اد الثاام   ب ن،الت لقة برسم اي.دود 

ااا ال يُمااا  ترساايم اي.اادود باا ن الاادولت ن صااي الرق ااة 
ّ
ماا  ال ا اادة نيااث أشااار ملاا   "... أن

م طقاااة القصاااور، أيااا  يتوا اااد بمااارا مااا  الرماااا ، ومااا  ثاااّم  ايجغرافياااة الواق اااة   اااو 

                                                           
 اؤرجع نفسه. - 1

2 - Lehuraux (Léon), «Le Statut Territorial Des Territoires Du Sud De l’Algérie », Revue Africaine, N° 

81,1937, P.171. 
3 - Lyautey، Pierre، Vers le Maroc, Lettre Du Sud Oranais (1903-1906), Librairie Armand Colin, 

Paris, 1937. P 06. 
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ايج اااااو   و اااااو الوضاااااع الاااااذي تااااارك قبائاااااا (1ةيت اااااذر وضاااااع عالمااااااال لت سااااايم اي.ااااادود ".

 الو راني ت  ش صي الظا.

وتظهاار غايااة االنااتال  والتعجيااا صااي عمليااة التوسااع ال ساااري بااايج و  الااو راني ماا   

مذ يقاااو   '' مّن اناااتال  م طقاااة ايج اااو   "Lyautey"-داااال  ماااا صاااّر  باااا ايجنااا ا  لياااوتي

الو راني  و قبا  ا ش يء أمر يت لق بال ظام ال ام ي.ماية ال طقة التلية، والهضا  

ال ليا، وهي ال اطق التي نستقر فيها، ول ا يج ا ال طقة ورقة تجاربة مفتونة أمام 

قبااا أن يكااون  . بم نااى أّن انااتال  ايج ااو  الااو راني أضااح  ضاارورة أم يااة(2ةال ماارب "

-مصايح اقتصادية عى  القا صي الرنلة الول  م  مدضاعا. ُعرف عى  ايجن ا  ليوتي

"Lyautey"  ميولااا ملاا  ال مااا والغااامرة،   ااد نظااره واست اارافا للمسااتقبا ماا   هااة، و

وكر ااااا ال ااااديد لألساااالو  الفرنساااا ي صااااي مدارة الساااات مراال والبنااااي أساسااااا عىاااا  اإلدارة 

 ل  صر ال ىي. الباشرة ومقصاء ل

 ما هي صي الواقع مال م راءا است اتيجيالذلد ف ّن رؤبتا النتال  ايج و  الو راني  

دال اي.كومة 
ّ
إل  اد الكولون ع  فارة االستثمار صي الص.راء داّصة   دما تأك

بأّن ايخربطة  البماث ايجيولو يةو  الفرنسية م  دال  اي.مالال االستا افية

 اتنز ال ديد م  الث واال الباط ية.الطبوغرافية للص.راء ت

أم يا وعمال ي د م راء  "Lyautey"-ايج و  الو راني بم ظور ليوتيكما أّن مدضاع  

است اتيجيا ُيسم  موقع االست مار الفرنس ي صي ايجزائر وم  تمقيق االنتال  الكاما 

وال اما م   هة، والتمض   النتال  ومدضاع الغر  القص ى م  ايج و  بحجة 

ا النقة الثوار الذي  و دوا صي اي.دود الغررية م قال آم ا لقاومتهم، والقصود   م

ال يخ بوعمامة. ورالتالي استاما  انتال  الغر  ال ربي. داصة وأّن فرنسا  انت 

م ذ بداية القرن ال  رب  وصي مطار الت افا الدولي عى  الغر  القص ى بصدد مبرام 

 ورورية ُعرفت با' اتفاقياال اللصوص' لالنفراد بانتاللا.اتفاقياال سربة مع الدو  ال 

م  الت دد صي الدادا الغربي عب  اي.دود  Lyautey -أكث  ليوتي  1905وم ذ س ة 

أّو  ُمقيم عام  Lyautey -ايج ورية للمملاة. لذلد ال نستغر  صي أن يكون ليوتي

 ( 1925-1912لفرنسا صي الغر  القص ى دال  الفت ة المتدة ب ن ة

                                                           
1 - Céard، (L), Gens et Choses de Colomb Bechar Archives Institut Pasteur d’Algérie, Tome 11, N°01, 

Alger, mars 1933.P. 91. 
2 - Lyautey, Op. Cit. P.46. 
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أشارال   ض الوثائق الفرنسية مل  أّن ال داف اي.قيقية التوداة م  وراء ب اء أو   

عيادة طبية بالق ادسة،  و مماولة سلطاال االنتال  فرض نوع م  الوصاية والتأث   

عى  السكان بال طقة، وم رفة ما  ان يدور بدادا الزاوبة الزبانية، وم  ثمة 

، أي م  الغر  القص ى باعتبار (1ةتي  انت تأتيها م  الغر الوصو  مل  ال لوماال ال

أّن نفوذ الزاوبة  ان يمتد مل   هاال عديدة م  الغر . كما أّن فرنسا  انت تجمع 

ال لوماال الكافية لتسهيا عملية ضم الغر  مل  نفوذ ا االست ماري داصة   دما 

 .1906 تلقت التزكية السياسية صي مستمر ايجزبرة ايخضراء س ة

 '' على رأس القيادة العسكرية في الجنوب الوهرانيLyauteyليوتي '' تعيين-*

عى  رأس " Jonnart'' م  قبا اي.اكم ال ام  ونار "Lyauteyاندر  ت ي ن ليوتي '' 

م  أ ا ضمان  1903القيادة الفرنسية باإلقليم ال ساري لل  ن الصفراء س ة 

الصالنياال الكاملة صي اتخاذ القراراال  وتأكيد السيطرة الفرنسية، مانما مياه

م  أ ا التسريع صي عملية التوسع ال ساري،  ال اسبة، واي.ربة التامة صي التصرف

لم يا  ادتيار .(2ةووضع ند لالضطراباال بم طقة ايج و  الو راني

م  قبا اي.اكم ال ام صدفة با نتيجة تجررتا ال ساربة الطوبلة،  ''Lyautey''ليوتي

والسياسة التي  ان يسم  بها، والبنية عى  انت ام "ال الي" واي.ام وللطربقة 

بواسطتهم  أنجع وسائا التغلغا االست ماري مقت  ا صي الوقت نفسا بأّن اي.سم 

أي أّن اعتماده وتفضيلا لسلو  اإلدارة غ   .ال ساري ونده ل  ياتب لا ال جا 

لسيطرة عى  ال طقة صي مطار الباشرة  و الذي   لا يضع تصورا داصا با لبسط ا

 . Pacification -سياسة التهدئة

اتبع سياسة ذاال و ه ن  سياسة القبضة  ''Lyautey'وصي الواقع نجد مّن ليوتي 

القوبة التي طالب بها، ونا  بها م  اي.كومة الفرنسية االعت اف با سّيدا مطلق 

 ميع الصايح  السيادة عى  اإلقليم ال ساري لل  ن الصفراء يخضع لوامره

ال ساربة بما صي ذلد  هاز االستخباراال، و افة الصايح السياسية. وتمثلت 

السياسة الدر  بالنسبة مليا صي القيام بمبادراال تهدئة، وعملياال مغراء ومهادنة صي 

                                                           
1 -A.N.O.M.Série 16H65, Rapport du Général Lyautey au Gouverneur Général, Date du 1 mars 1906 

à Ain Sefra. 
براامي، "التوسع الاس تعامري يف الصحراء اجلزائرية"،  - 2 ، اؤركز الوطين لدلراسات والبحث يف احلركة جمةل سلسةل ملتقياتميايس اإ

 .244-225الوطنية والثورة، ص.ص.
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اتجاه ذوي ال فوذ م  رؤساء القبائا وال  ائر نتى يمرم القاومة التي قاد ا ال يخ 

 (1ةقة م   ّا دعم عساري.بوعمامة صي ال ط

عى  القيادة ال ساربة بال طقة تموال  ذربا صي  Lyautey -لقد  ان ت ي ن ليوتي 

السياسة ال ساربة التي وظفها القادة ال ساربون الذي  سبقوه، نيث سارع ليوتي 

Lyautey  مل  الت ا ع ع  ال ما ال ساري، ورأ  أّن القضاء عى  القاومة وتهدئة

لب نال سياسيا، ومراقبة مداربة أكث  م  اعتماد ال ما ال ساري السكان يتط

 .اإلستئصالي

عما ليوتي  1903  د ت ي  ا عى  رأس القيادة ال ساربة إلقليم ال  ن الصفراء س ة 

Lyautey  م  دال  مست اتيجيتا اال تماعية التي ت تمد سياسة التهدئة ال املة مع

عى  تجسيد سياسة اإلدما  التي شكلت قّوة السكان، أو ما ُعرف بالتددا السلمي 

ف الة صي م روعا، والذي ركز عى  مبدأ تما ن القبائا م  الرعاية اال تماعية  أّو  

نيث  ان ير  بأّن القوة ل ست الونيدة التي ت هي  دطوة لتمقيقا عى  أرض الواقع.

ولذلد  اي.ر اال ال اوئة ولا  يجب أن يصانب االنتال  بالقوة انتال  م  وي،

ناو  استمالة السكان مل  ايجانب الفرنس ي فوزع الئونة، وناو  تمب ب الفرنسي ن 

 (2ةللسكان بتوف   الم  والرداء الادي.

صي  Lyautey - ذه ايخطواال غ   الألوفة صي السياسة الفرنسية التي قام بها ليوتي

مفصال مل  رئ ا  ياتب ع ا تقربرا" Jonnartال طقة،   لت اي.اكم ال ام  ونار "

،  دما أثنى فيا عى  1904نكومة فرنسا بباريا   د زبارتا مل  بني وني  صي أكتورر 

تمقيق الم  والسيطرة عى   صي، أبرز نجاعة السياسة التي يسلاها Lyautey -ليوتي

 فيا عى  ضرورة 
ّ
الوضاع الضطررة، التي عرفتها م طقة ايج و  الو راني، ونث

ب اال تماعي منها صي قولا "علي ا ... معطاء الدليا لهسالء السكان الت ك ز عى  ايجان

 ا نربد بكا الوسائا ددمة مصاي.هم 
ّ
السلم ن ال ضوب  مسدرا تمت رعايت ا، أن

                                                           
 .195، ص.2007، وزارة اجملاادي ، 1954 – 1830بوعالم بساحي، أأعالم اؤقاومة اجلزائرية ضّد الاحتالل الفرنيس ابلس يف والقمل -1

 .144.ص. 2010عبد القادر خليفي، اؤقاومة الشعبية للش يخ بوعاممة، ديوان اؤطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 2
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 ّا الدعم والتأييد صي مست اتيجيتا  ذه م   Lyauteyليوتي . كما لقي (1ةالادية"

 (2ةمختل  أعضاء اي.ز  االست ماري الفرنس ي.

ومن  ان يفضا سياستا السلمية، ف ّن  ذا ال  Lyautey-ضاف مل  ذلد أّن ليوتيي  

ي ني مطلقا أّن ديار القوة لم يا  مطرونا لديا. مذ  ان صي ناالال عّدة يوظ  

الت  يب   د ف ا الت غيب. فهو يجمع ب ن ث ائية الت غيب والت  يب.  ان يتج ب 

 طقة  راء عملية االنتال  أو االستيالء مي.اق أّي ضرر يت رض أفراد القبائا صي ال

عى  الراض ي الزراعية وم اطق الرعي، لّن ذلد بم ظوره  ان ُمشّج ا عى  استمرار 

ا  دد قبائا ذوي ال يع التمركزة بوادي ق   صي ماي 
ّ
القاومة، وي هد عى  ذلد أن

ة وطلبت منهم معالن دضوعهم   كا رسمي، ودّ  تهم ب ن ايخضوع للسلط 1905

  (3ة.1901االست ماربة أو مغادرة م طقة ق   طبقا لب وتو و  

 في املجال االجتماعي. "Lyautey"-سياسة ليوتي-*

صي م روعا الهادف مل  Lyauty -اعتمد ليوتي فبمجرد التماقا بايج و  الو راني 

تسريع عملية التوسع ال ساري ووضع ند للقالقا واالضطراباال التي عمت أر اء 

عى  عدة أساليب وم راءاال ا تماعية واقتصادية،  ان الهدف الساس ي ال طقة، 

التي تب ا ا صي مطار م روعا ال روف با  Pacification -منها تمقيق سياسة التهدئة

"السلم اال تماعي" م  دال  التقّر  الباشر م  السكان ومماولة استمالتهم 

يدر ون الفارق اي.ضاري ب ن  ومدما هم صي ال ظومة اال تماعية الفرنسية،   دما

واق هم اال تماعي التقليدي، والواقع ايجديد الستمد م  اي.ضارة الغررية. بم نى 

أّن أراد غرس عقدة ال قي صي نفوس السكان م   هة، ودلق ال  ور لديهم أيضا 

 بالتفّوق اي.ضاري الوربي الفرنس ي، ورالتالي فرض الهيم ة والسيطرة عى  السكان.

لب اء مجتمع عصري ب قا ال مط اي.ضاري الفرنس ي،  Lyauty -انقطع ليوتي وم  ثّم 

عمال بتوصية وزبر االست مار صي مطلع القرن ال  رب   و  ف  ي، والتزاما بم هج 

                                                           
(، اجلزء الأول، الطبعة 1845-1912أأمحد مزاين، اجملمتع والسلطة اخملزنية يف اجلنوب الرشيق اؤغريب خالل القرن التاسع عرش ) - 1

 .195-194ص ص. ، 2007-1428وىل، منشورات وزارة الأوقاف والشلون االإسالمية، اؤغرب، الرابط، الأ 
، 2006ترمجة أأمحد بوحس  مطبعة اؤعارف اجلديدة، الرابط،  1912-1881اجملمتع واؤقاومة يف اجلنوب الرشيق اؤغريب  روس أأ.دان، - 2

  .263ص.
3 - Lyautey، Op, Cit. P P.293.294. 
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يقوم عى  الفهم ايجيد للواقع م  أ ا عما  يد يمت م ال القاال الثقافية، أو 

 (1ةبالنر ، ادتالف الثقافاال واي.ضاراال.

درك بأّن الطب أداة نا  ة وف الة لالنتواء وتمقيق اإلدما  اال تماعي وتجى   ان ي 

ذلد م  دال  الراسلة التي   ثها مل  أند القادة ال سارب ن يب ز فيها أ مية الطب صي 

عملياال التهدئة اال تماعية نيث يقو  " أفكاري نو  أ مية الطب ب صي الست مراال 

التهدئة م روفة... فاث   م  سوء الفهم يزو  ووظيفتا، ومسا متا صي عملياال 

بمجرد ما تمصا الثقة وبتم التفا م... وال أند أفضا م  الطب ب لب اء  ذه الثقة، 

مّنها تتمقق ب ن ع ية وض.ا ا بمجرد أن يقت ع أّي منسان عادي بزبارة الطب ب 

عى  اي.ا ز  الفرنس ي  لما ألّم با الرض، ف ذا غادر الطب ب ودفت آالما يتم التغلب

  (2ةال فس ي مما يسها اإلقدام عى  القيام بايخطواال الول  لررط عالقاال الودة.ّ

تظهر أّو  مماولة لتجسيد سياسة مدما  السكان عب  الراكز الص.ية، ع دما 

أقدمت السلطاال االست ماربة عى  مقامة عيادة طبية بمماذاة قصر الق ادسة 

المر الذي أثار نفيظة شيودها مبدي  رفضهم  الركز الروحي للزاوبة الزبانية،

ا بمسبهم  ان يمما أ  اد سياسية، وبرمي مل  مماولة 
ّ
للم روع م  أساسا، لن

لت م ذ تأس سها عى  يد 
ّ
مض اف ال فوذ اال تماعي واالقتصادي للزاوبة التي شك

شيخها سيدي مممد ب  بوزبان، وصي ظّا غيا  الدولة القائمة مسسسة نضاربة 

. (3ةلة ترع  شسون ا جتمع م   ا  وانبا وتفرض وصايتها الكاملة عى  أفرادهشام

ا دصوصا وأّن 
ّ
 ك

ُ
ت ت

ّ
ظا رة التب ك بأولياء هللا الصاي. ن وزبارة شيوخ الزاوبة ظل

االعتقاد الراسخ لد  عامة ال اس الوسيلة الثى  لل.صو  عى  ال فاء م   ا 

وصي القابا يدفع الزائر زبارة عينية أي  زء السقام وال افية م  الصائب والبالء، 

 م  مالا نظ   تلد الوسيلة و و ما زاد م  ثروة ومداديا الزاوبة.

وأشارال   ض الوثائق الفرنسية مل  ال داف اي.قيقية التوداة م  وراء ب اء  ذه  

 ال يادة الطبية بالق ادسة، فب دما تلقت اإلدارة الفرنسية بال طقة تقربرا مفصال

                                                           
آي  الفقيه، " - 1   .2012 /13/09، 3849، العدد احلوار اؤمتدناؤارشال ليويت بني الانةء العريق والانةء الثقايف"، جمةل حلس  أ
نساين اإىل أأداة للترسب الاس تعامري السلمي، ملتقى دويل "الاس تعامر بني احلقيقة التارخيية  - 2 مبارك زيك، الطب الاس تعامري م  معل اإ

  .111، ص.2007، اجلزائر، منشورات وزارة اجملاادي ، 2006جويلية  03، 02يس، واجلدل الس يا

 
3 - A.N.O.M.Série 16H65، Rapport du Général Lyautey au Gouverneur Général، Date du 1 mars 1906 

à Ain Sefra. 
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قائد الفيلق ال ساري الفرنس ي  Piéron -م  ال قيد ب  و  1906ي اير  18مسردا صي 

التمركز بب ار ك   فيا ع  ظهور   ض المراض وتف يها ب ن مربدي الزاوبة 

 . (1ةالزبانية بالق ادسة بهدف القضاء عى  تلد المراض اقت   مقامة م روع ال يادة

لي م  ال روع  و مماولة سلطاال االنتال  ورمسب نفا الوثيقة ف ّن الهدف الّو 

فرض نوع م  الوصاية والتأث   عى  السكان بال طقة، وصي رصد ا لل وائق التي 

ت ت ض سبيا تمقيق م روع اإلدما  أكدال اإلدارة ال ساربة االست ماربة عى  أّن 

استاما  مهمتها صي التقر  م  ا جتمع الص.راوي تستو ب تاثي  ايجهود م  

وضع ند لألمراض والكوارث اال تماعية التي يتخبط فيها سكان ال طقة  سبب  أ ا

سم  
ُ
غيا  الرعاية الص.ية الكافية م   هة، وانت ار   ض الفكار ايجامدة التي ت

م   هة أدر ، والقصود   ا طب ا ظا رة ( 2ة"fatalismeبايجب ية والقدربة "

 االست فاء والتب ك بأولياء هللا الصاي. ن.

 -ليوتيوعى  ص يد آدر وصي مطار تذوبب القاومة صي م طقة ايج و  الو راني يجأ  

Lyauty من اء فرق الاتائب الص.راوبة- Compagnie Saharienne  ُعرفت أيضا

بمصطلح ا خزن. تألفت  ذه الفرق م  ُمجّ دي القبائا الت اونة مع السلطاال 

 اة، ووندة ايخيالة والفرسان، االست ماربة، وهي مقسمة مل  وندت ن  وندة ال

، والقادة ال سارب ن الذي  ُعي وا م    ده صي مدارة اإلقليم Lyauty -استغلها ليوتي

ال ساري لل  ن الصفراء صي مالنقة ر ا  القاومة أو القبائا ال اوئة لفرنسا، و انت 

أال أن  1905وصي س ة  (3ة.1902أو  شركة ص.راوبة قد أن ئت ب قليم تواال س ة 

دما كتائب ص.راوبة  الول  ُندد ن اطها صي نراسة ال اطق المتدة ب ن وادي 

زوزفانة ووادي ق  ، وتمثا مهام الات بة الثانية صي ال ما عى  انتال  ونماية م طقة 

الساورة ومل.قة بني عباس، وأما الثالثة فقد امتد عملها مل  توف   اي.ماية ل طقة 

الاتيبت ن الرا  ة، وايخامسة صي م طقة تيد لت،  تواال قورارة، وتممور ن اط

 (4.ةوال اطق الص.راوبة ال رقية

                                                           
1 -Ibid 

2Exemplaire, N° 20/25 Colomb Pigeot, Col, Monographie Politique du Territoire, D’Ain Sefra,  - 

Bechar, 1953.P.126.  
3 - Armaud (E), Cortie (M), Nos Confins Sahariens, Etude » D’organisation Militaire, Paris, 1908, PP. 

77. 84. 
4 - Humbert Charles (J), La Découverte du Sahara en 1900, L’Harmattan, Paris, 1996, P.275. 
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عى  أّن قواال ا خزن بمام م رفة ع اصر ا بخبايا الص.راء و غرافيتها الص بة 

فقد ُوظفت صي مالنقة ر ا  القاومة، التي  انت تتخذ م  م طقة ايج و  الو راني 

مع ال لم بأّن مجموع ع اصر تها وت ظيم صفوفها.م قال لها ومالذا آم ا لتجميع قوا

مخازنيا  685ا خزن ب قليم ال  ن الصفراء ال ساري بلغ است ادا مل  نفا الب قية 

 71موزع ن عى   ا مراكز اإلقليم، و ذا ي ني بأّن م طقة   ار نازال عى  أكث  م  

 (1ةم  مجموع ع اصر ا خزن صي اإلقليم ال ساري لل  ن الصفراء. %

نيطت بها ال ر اال الص.راوبة ع  مهمة مكاتب ال سون  
ُ
ال تختل  الهمة التي أ

التم زية صي تفت ت الوندة القبلية  « Bureaux des Affaires Arabes »ال ررية 

والسيطرة عى  اإلدارة ا .لية، نيث  ان ضباط ال سون ال لية صي مراكز زوزفانة 

قبائا ذوي ال يع التي تمسات بخيار يواصلون صي نفا الوقت تشجيع   ض فروع 

القاومة عب  الوسطاء، فكان  سالء الضباط ي رضون عى  شيوخ القبائا تّولي 

م اصب "القائد" الرسمي، وبقدمون لهم صي وقت النق الساعداال الالية، والغذائية 

مقابا تقديم الساعدة للسلطاال االست ماربة م  أ ا مق اع الفروع الرافضة 

 (2ةللخضوع.

مل   Lyauty -ليوتيصي مطار سياستا وبهدف ادت اق الطا ع القبىي للم طقة يجأ  

تشجيع النزعاال القبلية والطائفية ب ن الطرق الصوفية، ومثارة ال رقية ب ن مكوناال 

ا جتمع ا .ىي ة عر ، أمازيغ، زنو ( م  أ ا بلوغ  دف أساس ي و و تفايد 

ى  ررط انتماء القبائا الرنا  سكان تجسيدا لذلد عما ع ا جتمع ومض افا.

القصور والواناال، وبهذا التدب   ُيما  مراقبة قبائا ال طقة ومذ اء الت اقضاال ب ن 

القبائا الرنا ذاال الصو  ال ررية وسكان القصور ذوي الصو  المازيغية، وعادة 

ة كقلع ما تب ز القصور والواناال الص.راوبة صي الاتاباال اال تماعية الكولونيالي

م زولة ونصون تماصر ا القبائا البدوبة م   ّا  انب، سع  االست مار بكا 

الوسائا التانة مل  ت زبز  ذه القطي ة الفت ضة ب ن البدو وسكان القصور، أو ب ن 

  (3ةالرب  والدي ة.

                                                           
1 - A.N.O.M.Série 23H84, Rapport N’842, du 27 Février 1928, « Réorganisation Des Compagnie 

Saharienne ». 
  .224روس، ا، دان، اؤرجع السابق، ص. - 2
لكيدة العلدوم جمدةل ادلراسدات والبحدوث يف اجملمتدع والتدارخي، اؤواقدف محمد برشان، "الاس تعامر واجملمتع القبيل يف الصدحراء اجلزائريدة"،  - 3

نسانية والاجةعية، جامعة مصطفى اسطنبويل  . 166، ص. 2016، ديسمرب 11معسكر، العدد -االإ
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توظي    ض ال ائالال والشخصياال التي نظيت بمكانة ب ن قبائلها، كما سع  مل   

لت كا  فيها مجموعة م  صفاال القيادة والطمو ، والهارة والذ اء. والتي توفرال

واسطة بينها ور ن تلد القبائا التي رفضت ايخضوع لالنتال ، وأو لت لها مهمة 

 باية الضرائب، مقابا نصولهم عى   ملة م  االمتيازاال، واللقا  التي تليق 

لإلدارة ن لتهم مل  أعواقادة للقبائا، أو شيودا للقصور، وم  ثّم نوّ بمقامهم ك

 . (1ةاالست ماربة

وتم بذلد منداث م اصب سيادية  ديدة كم صب القايد واآلغا والباشاغا، ف ينت  

عى  رأس  ا قبيلة أو قصر قايد، وأنيانا اليكون م  الو هاء أي م  كبار ايجماعة 

ا والذي يساعده مجلا ة ماعة( ُمكّون م  العيان، والش يء ايخط   م  وراء  ذ

مثا 
ُ
ا دلق مركزبة  ديدة ُم افسة ورديلة لركزبة الزاوبة، التي  انت ت

ّ
اإل راء أن

مسم ت وقاعدة لّي نراك يقوم با سكان ال طقة وظهر ذلد   كا  ىّي صي مقاومة 

الد   صي لّم شما القبائا وتونيد ا تمت رايتا.  نجح  ذاال يخ بوعمامة. نيث 

ليلة مل  ال يخ بوعمامة.   دما دعمتا تلد قدم  ذا التمال  القبىي ددماال  

القبائا   ربا وماديا، و و ما أعطى القاومة نماسا أكب ، ونفسا أطو  صي مجابهة 

(. و انت تلد القبائا ومل  عهد قربب م  انطالق مقاومتا 1908-1881االست مار ة

 ت  ش تطان ا وصراعا قبلي ن.

مت لواء مقاومة ال يخ بوعمامة وصي بهدف تفايد  ذا التمال  القبىي ال ضوي ت 

 -ليوتيمماولة منها إلض اف نفوذ ال يخ بوعمامة صي أوساط  ذه القبائا، أقدم 

Lyautey  عى  غلق السواق التجاربة أمام تلد القبائا فاضطر الب ض منها تب ا

لتأث  اال  ذه السياسة مل  مرسا  ممثل ن ع  القبيلة للتفاوض م ا مطالب ن برفع 

ر االقتصادي مقابا ت هد م   دم االعتداء، أو نتى الوقوف صي و ا القواال اي.صا

ت قبائا أدر  صامدة تقاوم تمت قيادة ال يخ بوعمامة الذي 
ّ
الفرنسية. ب  ما ظل

  (2ةيجأ مل  م اقبة القبائا التخلفة عى  تصّرفها االنفرادي.

التي سلاها ليوتي  لية  ذه السياسة أي فارة " ال راكة" صي اإلدارة ا .لية أو ال  

 ّ بت السلطاال االست ماربة دال  فت ة قيادتا لإلقليم ال ساري بال  ن الصفراء 

                                                           
1 - Yazid Ben Hounet، L’Algérie des tribus. Le fait tribal dans le Haut Sud- Ouest contemporain, 

Paris, L’Harmattan, 2009, collection « Connaissances des Hommes », P.226. 
2 - Céard، L.op.cit، P. 92. 
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كث  ا م  ايخسائر الب ربة والادية، وذلد باستمالتا ل يوخ القبائا والزوايا. فقد 

أطلق أيديهم صي م اطق شاس ة وسمح لهم باستغاللها نسب أ وائهم شربطة ضمان 

ما ت فرنسا صي الد   م   سط سيطرتها عى   ّا أ زاء ا. وصي القابا الم  دادله

ايج و  الو راني با صي توسيع دائرة االنتال  الفرنس ي صي الغر  القص ى عب   ذه 

( وسوف 1925- 1912ال طقة، نيث سي  ن ليوتي أو  مقيم عام فرنس ي بالغر  ة

 ئر صي ا جا  الثقاصي واال تماعي.ل  يتخى  ع  تلد الساليب التي اتب ها صي ايجزا

بايجانب اال تماعي لم تم  ا م  الت ك ز عى  ال روع Lyautey -مّن ا تماماال ليوتي 

الثقاصي م  دال  ادت اق السسساال الثقافية، وتن يط نركة الت ص   كمماولة 

ترسيخ است مار بديا ي وض نا  ة لدمج ا جتمع بم طقة ايج و  الو راني، و 

مدر ا بأن تمقيق االستمراربة صي  Lyautey -ليوتي  ال ساري. وم  ثّم  ان االنس.ا

 سط الهيم ة الفرنسية عى  مست مراتها ال يمر بالضرورة عب  التوا د ال ساري، 

 ولا  قد يكون المر أقا  لفة وأكث  ررما م  م ظور االست مار الثقاصي.

بهذا ال كا ف ّن المر  ان  وما دامت اللغة هي الددا الرئ س ي صي أي است مار 

يتطلب التفا   صي الوسائا الالزمة لفرض اللغة الفرنسية والقضاء عى  اللغاال 

لت الدرسة وسيلة ثالثة إلتمام االست مار   د االنتال   ا .لية صي الست مراال،
ّ
فمث

ال ساري والقضائي، لّن ت ليم ايجزائرب ن بصفة عامة أضح  بال ظور الفرنس ي 

ا ُي ّززه وُبرّسخ أفكاره. ضرورة
ّ
صي  ذا اإلطار يقو   بالنسبة لل.ام االست ماري، لن

 " يجب الافا  بكا الوسائا التي نمتلاها ضّد انت ار اللغة  Lyautey -ايجن ا  ليوتي

وبركز صي ذلد عى  ال اطق التي تجمع صي تداولها اللغوي ب ن ( 1ةال ررية واإلسالم..."

وب طبق ذلد عى  م طقة ايج و  الو راني التي تضم قبائا  ال ررية والمازيغية،

البيض بال  ن  لآلباءتا  ة  تّم فتح أو  مدرسة وصي  ذا السبيا. عررية وأمازيغية

س يا م ا  عى  قيادة اإلقليم Lyautey -ليوتيتزام ا مع ت ي ن  1903الصفراء س ة 

 '(2ة.ت ويع أساليب التغلغا السلمي صي ال طقة عى 

شأنا شأن ال ظرب  الكولونيالي ن Lyautey -ما ي ني بصورة واض.ة أّن ليوتي و و 

 ان يرمي م  دال  الدرسة والت ليم مل  ُمماولة القضاء عى  الثقافة الوط ية 

                                                           
  .23، ص.20112محمد عيل دااش، دراسات يف اترخي اؤغرب العريب اؤعارص، تونس، دار مركز الكتاب الأاكدميي، – 1

(، اجلزائر، دار احملابر، 1942-1956النشاط الس يايس وبداايت العمل الثوري مبنطقة العني الصفراء )محمد برشان،  - 2

 .49..ص2012
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والدينية للمجتمع، وم  ثم تسهيا عملية دمج أفراده صي بوتقة اي.ضارة الغررية، 

موبره ومع مرور الوقت نملا عى  ت ليم بم نى تموبا ا جتمع اإلسالمي ال ىي وت

اللغة الفرنسية، واالنتكام مل  القضاء الفرنس ي، تبني العراف والتقاليد الغررية. 

وكُممّصلة نهائية تموبا ا جتمع ال ربي وفق متطلباال اي.ضارة السيمية مل  

 (1ةاالعتقاد بمبادئها الدينية والفلسفية.

 ة.االقتصادي "Lyautey"-سياسة ليوتي

مع بداية القرن ال  رب  عرفت ايجالية اليهودية بم طقة ايج و  الو راني تطورا 

ممسوسا صي بيانها ال ددي وتمس ا مل.وظا صي مركز ا االقتصادي واال تماعي بف ا 

الهجرة الرتف ة ليهود تافياللت باتجاه ال طقة. وقد  ان لالمتيازاال والتسهيالال التي 

" لليهود  غية القضاء عى  تجارة القوافا وتشجيع Lyauteyأطلقها ايجن ا  ليوتي"

صي  ذه  تأث  ا واض.االتجارة القارة التي يتمقق م  داللها االستقرار بال طقة 

 . 2الهجرة

" للقضاء عى  تجارة القوافا عب  الص.راء م  Lyauteyوتأتي مماولة ليوتي " 

ستقرار المني واال تماعي الولوباال التي وض ها صي م روعا الرامي مل  تمقيق اال 

لسكان ال طقة. فكان يجوؤه لتشجيع ايجماعاال اليهودية الها رة عى  مقامة التا ر 

وصي الوقت ذاتا شدد  (3ةوالد اك ن القارة  أسلو  ف ا  لتجسيد تلد ال داف.

عى  م ع عودة اليهود الها رب  مل  ديار م الصلية م  دال  مصدار  Lyauteyليوتي "

 يماال ت ي عى  مصادرة  ا المالك التي اكتسبو ا.ت ل

بمو ب  ذه التسهيالال انتقا عدد كب   م  يهود تافياللت مل    ار، الق ادسة،... 

" ليصبموا وكالء تجارب ن ليهود آدرب  فضلوا البقاء صي Lyauteyورتشجيع م  ليوتي "

ّم فقد شكا وم  ث( 4ةموطنهم الصىي، أو فتموا لهم متا ر للبيع بالتقسيط.

الوافدون ايجدد م  يهود تافياللت  مزة وصا تجاربة  امة ب ن الغر  ممثال صي 

                                                           
1 -Colonat (F). Les Instituteurs Algériens (1883 – 1939), Alger, Imprimerie Chiral, 1975, P. 80. Voir 

aussi: - -Turin (Yvonne), Affrontement Culturels Dans L’Algérie Colonial, Ecoles, Médecines, 

Religion (1830 – 1880), Maspero, Paris, 1971, P.73.  
2 - Céard، L.op.cit, P. 81. 
3 - De Clermont, Gallerand,« Le Mouvement Commercial Des Confins Oranais » Renseignement 

Coloniaux, juin 1905,PP.227.228 
4 - Ibid. .P.543. 
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مقليم تافياللت والست مرة الفرنسية بم طقة   ار. فخال  اإلنصاء الذي أ ري 

 4500مل   عدد م بب اروالذي تزام  مع هجرة اليهود مل  فلسط ن وصا  1948س ة 

 . (1ةيهودي.

 سياستا مل  أ  د ندود ا، شجع مقامة السواق التجاربة  Lyautey -وليدفع ليوتي

السبوعية بايج و  الو راني، كمجا  نيوي واسع للمبادالال التجاربة، ذلد أنَّ 

ُعّد م  أبرز الُسبا  Lyautey -مقامة مثا  ذه السواق م  م ظور ايجن ا  ليوتي

ن ادتارال مقاومة اي.ركة الستمالة القبائا التي رفضت ايخضوع واالستسالم،   د أ

لت  ذه السواق ملتقى تتجمع فيا 
ّ
التوس ية لالست مار الفرنس ي بال طقة.كما شك

 .(2ةأفراد القبائا الوافدة م   ا ايجهاال.

 لم م  مدي ة   ار  110 ان ب اء سوق تجاري أسبوعي بمركز بني وني  عى    د  

،   د Lyautey -سياسة ليوتي أّو  م روع اندر  صي  ذه السياسة التجاربة لتجسيد

أن دعما بكا الوسائا الادية والم ية، قصد   لا يرق  مل  أن يكون أ م سوق 

ا يقع عى  نقطة ندودية مع الغر  
ّ
تجاري صي م طقة ايج و  الو راني، دصوصا وأن

زاد م   ذه  1903القص ى، كما أّن وصو  الساد اي.ديدية مل  بني وني  صي مارس 

 ساعد صي توسيع التجارة الفرنسية مل  ال اطق ايج ورية التي ظلت مل  عهدال مية، و 

 قربب م  االنتال  مجاال رنبا لن اط القوافا التجاربة.

أصبح  ذا السوق م  أ م السواق صي ال طقة دصوصا   د أن وصلت مليا الساد  

اي.ضربة وأضح  السوق بهذه ال مية ملتقى تقصده القبائا البدوبة و اي.ديدية، 

كقبائا ذوي ال يع، وأوالد  ربر، وقبائا القصور لبيع ما فاض عليها م  منتا  

 نيواني وزراعي، واقت اء ما يلزمها م  الواد القادمة م  ال ما  ايجزائري   ال اي،

 .(3ةالسار، ومواد النسيج وغ   ا... القهوة،

دي امياية االقتصاد  وعى  الرغم م  أّن  ذه السواق ل بت دورا نيوبا صي تن يط

م   هة، وسا مت صي تدعيم ال القاال اال تماعية ب ن قبائا ال طقة داصة 

 أّن أ داف 
ّ
م  تأس سها  انت أ  د م   Lyautey -ليوتيالت انرة م   هة ثانية، مال

 ذا باث  ، ف ست اتيجيتا التمثلة صي مقامة السواق ُعدال م  أنجع الطرق والوسائا 

                                                           
1 - Ceard, Op.Cit.P.81. 

 .263روس ا. دان. اؤرجع السابق، ص. - 2
3 - De Clermont، Gallerand, Op.cit. P.227. 
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اق ا جتمع القبىي بال طقة ومدضاعا للم ظومة االست ماربة السلمية الدت  

ايجديدة، نيث استخدمها ل ا عملية الراقبة التي مارستها مدارة االنتال  عى  

قبائا ال طقة، كما اعتب ال  ذه السواق موردا ماليا لالنتال  م  دال  م بار  ذه 

 وغراماال.القبائا عى  دفع ما و ب عليهم م  ز اة وع ور وفروض 

  ا السواق وسيلة لتمربر  Lyautey -ومل   انب  ذا الهدف ايجبائي، ف ّن ليوتي 

مبادراال فرنسا ومقاصد ا السياسية ب ن القبائا، وترصد أدبار ا وت قالتها، ورالّتالي 

فرض السلطة الفرنسية بال طقة، ومدضاع سكانها، ومذاللهم واستنزاف ايخ  اال 

ومماررة القاومة الوط ية ع  طربق  ذه القوان ن مادية  انت أم   ربة، 

 ا الدعم والتأييد صي مست اتيجيتا  ذه م   Lyauteyليوتي واإل راءاال، وقد لقي 

 (1ةمختل  أعضاء اي.ز  االست ماري الفرنس ي.

 خــــاتمة 

ا أّن  
ّ
ومن اعتمد صي رسم م الم سياستا مزاء تردي  Lyautey -ليوتي نخلي م   ذا  ل

لمني بم طقة ايج و  الو راني عى  مبدئي ال قالنية والب اغماتية، ُمتب ا الوضع ا

تماما ع  السلو  الفرنس ي  و و ال هج الذي يختل  أسلورا أكث  تمضرا، ومنسانية،

م  دال  ذلد استمالة واستقطا  السكان مل   ناو   صي مدارة الست مراال.

تصا  والتقر  منها. ف ن  انت  ذه السسساال االست ماربة، والذي  طالا رفضوا اال

 أّنها ادفت صي طياتها الفارة 
ّ
السياسة تمما   دا منسانيا صي ش اراتها وطرقها مال

 انت تمثا أسلورا است ماربا صرفا يددا ضم  أ داف اي.ركة اإلدما ية. و 

 االست ماربة.

ية والب ربة التغلغا االست ماري بال طقة ورأقّا التكالي  الاد بهدف تسهيا عملية 

ومة اال تماعية التقليدية التي  لسلطة االنتال 
ُ
ناو  باسم اي.داثة تفايد ال ظ

ب  ت عى  مسسستي القبيلة والزاوبة، وتمطيم سلطة شيودها م  دال  تموبر 

أدوار م ووظائفهم، و  لها تصّب صي ددمة االست مار وسياستا الهادفة مل  ضبط 

الص الضرائب منهم واالست الم ع  أنوالهم. تمر اال السكان ومراقبتهم، واستخ

صي ايج و  الو راني لم تسد مل   Lyautey -وم  ثّم ف ّن السياسة التي تب ا ا ليوتي

تمطيم سلطة القبيلة كايان بقدر ما أّدال مل  ت طيا فرض وصايتها عى  ا جتمع، 

                                                           
 .263، ص. روس دان، اؤرجع السابق - 1
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مثا الرمز الروحي وا
ُ
لادي للمجتمع وم  ثّم فقدال م ها ال ائالال الاب   التي  انت ت

 مراكز ا اال تماعية والدينية.
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 املالمح األسطورية

 في رواية الحمار الذهبي لــ أبوليوس لوكيوس 

 و ران CRASC /كاااااربداال ناااوربة

**** 

  *الويج

ا م  دال  
ّ
 فرديا يت ك

ً
ا اإلبداع بصفة عاّمة، صي  ميع الشكا  الف ية وعيا

ّ
ي ك

لفاربة وم ار  ثقافية مختلفة، و ذا الوعي يسسا لتجررة شخصية الرؤ  ا

رؤبوبة عميقة، ت طلق م  م اناة الذاال البدعة لتصّب صي التجار  اإلنسانية، نيث 

 ت ارك صي الوعي ايجمالي لإلبداع. 

فالطاقة اإلبداعية لل ما الدبي تاسبا دلقا فربدا م  الدالالال والوظائ ، وكذلد 

جد ا صي   ض ال صوص ت تمد الزم  السطوري أو الغامرة الرموز التي ن

، أبوليوس أو رواية التمو  لا الحمار الذهبيالسطوربة، و ذا ما لس اه صي رواية 

 التي تمما طا  ا أسطوربا صي بنيتها اي.كائية وصي   د ا اإلنساني. 

، 1ظة م  الزم مّن السطورة هي ذلد الش يء الذي يقّدم ت ابكا عقليا وش وربا صي ي.

وت طي ا ذلد اإلنساس بالوندة ب ن ال ظور والغيبي، ب ن الحي وايجامد، ور ن 

، ف ظام 2اإلنسان ورقية مظا ر اي.ياة وال ظام الذي تخلقا السطورة فيما بينها 

  الذي يزبد م  ثراء السطورة ايخاص لبنيتها يماما م طق الغامرة وم طق التموّ 

 عجائبيتها.و  السطورة
                                                           

* - Abstract :Summary  Mythical features in the novel The Golden Ass by "Apuleius": “The Golden 

Ass” is considered to be the first novel or the first literary document in human history, which 

included forms of literature that were represented in stories, theater, and poetry. The mythical aspect 

distinguished it and controlled its path which gave it a beautiful and imaginary dimension. The 

reincarnation or the shift which got into the structure of the novel changed the events because of the 

protagonist’s desire of shifting to a bird, but the opposite happened, he became a donkey. This 

incident revealed an existing flaw in the human nature and an imbalance between the stable and the 

variable in the accountability of the human conscience .Apuleius used the structure of the myth, 

which served the novel’s idea, so he could disclosure shape shifting, magic and supernatural 

transitions in the novel. 

Key Words: Myth - narrative structure – golden ass – supernatural – tronsformations  
 43ص PDF نسخة  عامد ادلي  اخلطيب، الأسطورة معيارا نقداي دراسة يف النقد العريب احلديث، د ط، د ات - 1
، 1997، 1دراسات يف اؤيثولوجيا وادّلايانت اؤرشقية، منشورات دار عالء ادّلي ، دمشدق، ط فراس السواح، الأسطورة واؤعىن،  - 2
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كما لها م طق آدر، فالسطورة هي أيضا قصة تمامها مبادئ الّسرد القصص ي؛ م  

وشخصياال، ناتجة ع  ايخيا  ال ت ك للجماعة، نيث تل ب اآللهة  نباة وعقدة

وأنصاف اآللهة الدوار الرئ سة فيها، بميث تجري أنداثها صي زم  مقدس غ   الزم  

  ا   ض  و ذا ماالّ اس ونفوسهم، اي.الي، تتمتع فيا  سلطة قدسية عى  عقو  

البانث ن ُي ّرفونها عى  أّنها قصة العما  التي يقوم بها أند اآللهة صي ال قائد القديمة 

 .1أو مند  ايخوارق الطبي ية

 الحمار الذهبي:  .1

فهما "لوكيوس أبوليوس" صي  
ّ
"اي.مار الذ بي" أو "التمّوالال" هي ثاني روايت ن دل

تيني، أن
ّ
، نيث تمّ زال  ذه الّرواية بامتزا  2د أشهر كّتا  القرن الثانيالد  الال

أساليب شّتى؛ م  ت وبق وفكا ة ومثارة  نسية ورعب وفظاعة وفخامة و ال ، ولها 

صي م رفة الدياناال ال ت رة صي اإلمب اطوربة الرومانية صي ذلد  كذلد قيمة تاربخية

 ال صر.

الغامرة،  الفضو  ونّب شا  يسا ا  بطا رواية اي.مار الذ بي "لوكيوس"، و و 

و ذا التمّو  يج ا  يتوّرط  سبب فضولا  ذا صي التمّو  مل  ما لم يا  يرغب فيا.

 م  لوكيوس يتمّنى ايخالص م  ورطتا التي وقع فيها  سبب ايخطأ الذي ارتابا.

بتا الصدف 
ّ
يتمّو  لاوكيوس مل  نمار، لاّ ا يظّا ممتفظا بقدراتا ال قلية، وقد قل

ب ن أيٍد شّتى، نيث شارك م  دال  ت قالتا صي عّدة مغامراال -وفق رؤبة الكاتب  –

 وم ا د مختلفة، نتى تلد التي سمع عنها. 

تص  الرواية، صي أسلو  غلب عليا الطا ع الهزلي، م اناة اي.مار عى  أيدي ال اس 

أراد م   ، لا  ثّمة قرائ  عديدة تمما عى  االعتقاد بأّن أبوليوسصغار م وكبار م

 .3دال  مغامراال نماره المت ا تبليغ ا رؤبتا الفالطونية

ي العناصر األسطورية في الرواية: .2
ّ
 تجل

مّن  ذا الاتا   و قصة طوبلة، تسرد ل ا مغامرة ال ا  لوكيوس الذي يسا ا 

، وصي طربقا 4 ثيساليامتو ها مل   كورنثونب االستطالع، يغادر مدي ة  الفضو  
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مع م  أند ما نكاية عجيبة نو  العما  الس.ربة، و ذا ما أثار يلتقي بر ل ن يس

فضولا، وني ما وصا مل  مدي ة  يباتا نز  ضيفا ع د ر ا غني، لاّ ا بخيا ُيدع  

رتا م  العما  الس.ربة التي  "ميلو"
ّ
وقد التقى، ع د وصولا، بقرببة لّما قد نذ

ل رفة طقوس  "لوكيوس"ضو  م  ف "، و ذا التمذير زاد أيضاميلوتمارسها زو ة "

صوص "بامفيال"الس.ر التي تمارسها 
ّ
صتا م  تهمة قتا الل

ّ
، وداصة   دما دل

الذي  هجموا عليا، وب د ا .اكمة تبّ ن أّنها ل ست  ثثا، با هي ثالثة ِقَر  مملوءة 

 وبهذا قد نجا م  التهمة التي سج   سببها.  بالاء،

والتوّدد مليها، لتماّ ا م  الّت رف  "فوتيس" م  دادمتها التقر  لـوكيوس"يماو  "

عى  تلد الطقوس والقو  ايخارقة والغامضة صي العما  الس.ربة. وقد تمقق مراد 

 تا ايخادمة م  الوصو  مل  الكان ايخفي، نيث استطاع أن ير   "لوكيوس"
ّ
وما

 وهي تقوم بد   الر م عى   سد ا فتتمو  مل  بومة. "بامفيال"

اااد  
ّ
رغبااااة شاااديدة صاااي أن ي اااا ش تجرراااة التماااّو  ملاااا  ط ااا ، وبطلاااب ماااا   وكيـــوس""لتتمل

 أّنهاا أدطاأال صاي ال لباة 
ّ
فوت ا أن تمضر لا ذلد الر م، فت جح صي منضاار الار م مال

مر مااا غ اا ه. فلّمااا د اا  لوكيااوس  سااده بااالر م الااذي  لبتااا مليااا  الطلورااة، وأعطتااا

بقاي عقاا منساان، فو اد نفساا نبا ا ايخادمة تمّو  مل  نماار باساتث اء عقلاا الاذي 

 ورطة  ّره مليها فضولا. 

وعدتا ايخادمة بأّنها ستمضر لا وردا صاي الصابا  لي اود ملا  طبي تاا الولا ، لن عاال   

هجااااام اللصاااااوص عىااااا   لوكيـــــوس"،التماااااّو   اااااو قضااااام الاااااورد، لاااااا  مااااا  ساااااوء ناااااظ "

التااي "السااادرة اإلسااطبا لاايال، وساايق اي.مااار مااع السااروقاال. وماا    ااا، تباادأ الرنلااة 

الرباااارة أنفاسااااا،  فيهااااا ال اناااااةاي.مااااار، ضاااام  مغااااامرة مث اااا ة، تجااااّرع لوكيــــوس/  عاشااااها

عىااا  نقيقتهاااا، ملااا  أن ي اااود  ال ااااس وأفكاااار مطباااائع  –مااا  داللهاااا  –  لتاااا يات ااا  

 . 1لآللهة مل  طبي تا الب ربة" الدعاء والتضرع سبب 

يست  ن باليثولو يا مثا  الفني " مل  اي.ا ة صي مثراء عملاأبوليوسن ن ي  ر " 

ا .توم بالونش الغرور وال رس الذي  ايجميلة وزوا هاالفتاة  "بسيشة"نكاية 

 الررا . الب ر وبر بايخ اه 
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لها دور صي ان طاف مجر   الحمار الذهبيمّن توا د ال  اصر السطوربة صي رواية  

ايجمالية لي عما أدبي.  ت ايا ال ي الروائي، الذي تفرضا ال  اصر النداث وصي

فوظيفة الرسالة ايجمالية ال تام  صي ميصا  ال نى فقط؛ با صي القيمة التي تمملها 

 .1صي ذاتها

رواية اي.مار الدبي نكاية أدبية تقليدية، لها أسلو  داص صي سرد النداث 

 ال ّر والمارساالالذي  ياسو م ثو   باآللهة وايج  والونو  والب رالت لقة 

   دارقة وعجيبة، وعى لس.ربة التي تاسب السانر قو  ا
ّ
 أبوليوسغرار ذلد يوظ

السطورة ال ّب ة باي.كاياال التقليدية التي تل ب فيها الكائ اال الاورائية أدواَر ا 

 . 2الرئ سة

ي ي أدبفما يما  ا تمي زه صي الرواية، مضافة مل  الساط   التي َنوتها صي متنها، أّنها ن

التمّو   و  بايخطأ، و ذاني ما يتمّو  البطا مل  نمار  سطورة، وذلدال ي با 

الفيصا الساس ي صي القصة نيث تتمرك الشخصية البطلة وفق تغ  اال ب ن 

اإلنسان، ومستو  ضّد طبي ة اإلنسان و و التمّو  الّو ؛  الطبيعي و والستو  

 مل  نمار. لوكيوستمّو  

 رؤبة ف  
ّ
ّية يرصد فيها الكاتب طرق التفا   التي يتم ز بها الب ر  ذا التمّو  ما  و مال

كاتا 
َ
يتا صي موا هة ال الم ورجميع مل

ّ
ال قلية آنذاك. فالسطورة تضع اإلنسان بكل

ش وربة، وتستخدم  ّا ا جازاال الما ة م  أ ا تقديم  ، ال  وربةواي.دسية
ّ
والال

ني ي اد  ت
ّ
نية وغ  جررة اإلنسان رؤبة متكاملة لهذا ال الم، ذاال "طا ع كال

ّ
 الاال

 . 3التجزئة م ا"

ها 
ُ
تمامها مبادئ السرد  قصة-الذكركما سبق -ت ّد السطورة م  نيث شكل

تسهم وشخصياال، وغ   ا م  ال  اصر الساسية التي  نباة وعقدةالقصص ي؛ م  

  صي
ّ
ون ما تك أّنها غالباب اء دعائمها الف ية الت ارف عليها صي ال قد اي.ديث، مال

صياغتها صي قالب ش ري يساعد عى  ترتيلها صي ال اسباال الطقسية وتداولها 
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ُياسبها نزعة رونانية تستجيب لها ال واط  وال فوس، عى  دالف  م افهة، كما

 . 1ال ي ال ث ي الذي يفتقر ال   ذه ايخاصّية 

ا مضافة مل  ذلد، ترتبط السطورة ب ظام ديني م  ن، وت ما عى  توضيح م تقدات

"مذا انهار  ذا أسطورة، ووتددا صي صلب طقوسا. وهي تفقد  ّا مقّوماتها باعتبار ا 

ال بيهة الّ ظام الّديني تتمّو  مل  نكاية دنيوبة تنتمي مل  نوع آدر م  النواع 

 .2" بالسطورة

 الذهبي:الطابع السحري في الحمار -3

 ا جردة، وتثبيتلفكار الفّ ا  صي توصيا ا لألسطورة وأثر امّن الطا ع الس.ري 

ال تقداال، يفّسر ل ا تلد الوندة الص  ية ب ن الّدي  والسطورة، فمادامت 

ت ما كخم  ة لكّا أشكا  الت ب   الفني، وتضع ب ن  ميال ونزوعاالسطورة باعتبار ا "

مل  اي.ياة ف ّن باستطاعت ا الر ون مليها  البهجة وال نىأيدي ا م ظارا ملّونا ي يد 

 . 3" الثقافة واستهالكهامنتا   ميجابيا صيعتبار ا مصدرا با

 ع  عظمة اللو ة و و ر ا، فقد  
ّ
لاّما  ان ايخلق  و الف ا الساس ي الذي ي  

ال ماء،  ان عى  الّدوام مهّمة يضطلع بها أعظم اآللهة شأنا، "في ت ا الكون م  يّجة 

ذاال طا ع  الحمار الذهبي"" ، وما يج ا رواية 4ال ظام م  رنم الهيول " وبص ع

 س.ري يتواشج مع بنية السطورة  و اعتماد ما تيمة التمّو . 

ا صي التمّو  م   يئة منسانية مل   بأّن ع صريما  ا القو  
ّ
ايخلق صي الرواية يتمث

أن   يئة نيوانية، فالّرواية تتأرجح ب ن ظّاِ أّنها تقت   م  السطورة لاّنها ال تكاد

 آدر  و أّنها تاتفي باست اراال م  السطورة. كذلد، وظّا تكون 

تتأل  عى  انزباناال كث  ة، نيث ت مرف ع  اي.كاية الحمار الذهبي  مّن رواية 

الرئ سة لتمكي قصصا قص  ة أدر ، كقصة اي.ب وال فا مثال ضم  الرواية 

وم  ثّم ف ن رواية التمّو ، هي أيضا مجموعة قصصية مثا نكاية ايخادم  الطوبلة.

التي تستموذ  "إزيس"اُمس  صي مغارة القراص ة، وع  فتاة تمب ايج ، وع  اإللهة ال
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 ذلد صي أسلو  يت او  ب ن الديني والسطوري واليتاف زيقي أبوليوس،  ّا عى  فار 

 .1وايخراصي 

فجو ر السطورة ال يام  صي أسلوبها أو موسيقا ا أو صي بنيتها، ولا  صي القصة التي  

طورة لغة يتّم تن يطها ع د مستو  مرتفع   كا داص وتتا ع فيا تمايها، "فالس

غوبة لها صي نالة نركة دائمة" 
ّ
، و ذا مازاد م  2ال اني   كا يج ا ايخلفية الل

" طا  ا أسطوربا س.ربا، داصة ع دما ضّمنها نكاية الذهبي "الحماررواية 

 . "كيوبيد"و "بيسيشه"

  الساط   قد ت طي 
ّ
ال الم الذي ي  ش فيا، أو  اي.ياة وع ية ع  اإلنسان صورة  ل

"ليفي "تزّوده بصكوك للن اط اال تماعي أو كما يقو   "مالينوفسكي"كما يقو  

ب ماذ  م طقية تكون قادرة عى  قهر الت اقضاال التي يوا هها صي الواقع  شتراوس"
ام ن، ال طقية نجد ا صي الرواية مت ددة الض الس.ربة وغ   ذه ال  اصر  ومثا»3

 مل  نالة التموالال. الثباال واالستقرارالتي نّولت ال ي الروائي م  نالة 

 حمار؟ملاذا التحّول إلى  .3

تقوم بنية الرواية عى  ثالث وظائ  نكائية يسرد ا الكاتب صي ثالث رنالال بطلها 

 الفضو ، ورنلةالرئ ا التمثا صي رنلة  الرئ سة، واي.دثالشخصية  "لوكيوس"

 .اإلنسان الول  وهيمل  الهيئة اي.قيقية  التورة وال ودةايخالص، أو  ةالتمّو ، ورنل

التمّو ،  الس.ر وطربقةقبا أن يتمّو  لوكيوس،  ان شغوفا  دا ل رفة طقوس 

 أيضا، لاّ ا عى   و ان
ً
يمتما الف ا صي أي ي.ظة، أّما أن  ذلد،  ان الرغم م ي.ونا

 أبدا، وصار  مل   يئة أدر ، لم يتوق ا يبلغ با المر أن يقع صي ايخطأ، أي التموّ 

 سب مصراره مل  ما  ان يرغب فيا،  لوكيوسدالف ما طمع فيا. وصي النهاية، وصا 

"، لاّ  الفا أة التي ميلونيث و د مكان الس.ر الذي  انت تستخدما زو ة " 

  
ً
ذت " أخغّ  ال مجر  الرواية هي تمّو  البطا مل  نمار، و ذا ما   لا يتعجب قائال

 
ً
ب البصر وال وسيلة للخالص في أعضاء بدني، فال أراني طيرا بل حمارا

ّ
 . 4" أقل

                                                           
مددد  اؤوقدددع الالكدددرتوين -2006، قدددراءة يف روايدددة امحلدددار اذلاددديب احلدددوار اؤمتددددن،عبدددد اللطيدددف اسدددوف، مثقدددف أأمدددازيغي - 1
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 "الحمار الذهبي"؛تبدأ الالمح السطوربة م  عتبة الّرواية التي تمثلت صي ال  وان 

فا
ّ
 الت قا ومالزمتاي ود مل  قدرتا عى   "أبوليوس" فادتيار اي.مار الذي وظ

 أماكنها، وتمّركت مغامراتها، وادتلفتية، ت دّدال لإلنسان. مّما يسهّا كتابة روا

 أّن عمق أفكار ا   لها تمما داللة فلسفية.الَب ر واي.يوانأنداثها ب ن 
ّ
 ، مال

ا " اي.مار صي الّديانة الصربة القديمة رمزا  
ّ
ريمث

ّ
، ب  ما البومة صي لل.مق وال 

اي.امة صي مقدمة مبادئ ملهة  منيرفةاليثولو يا اليونانية الّرومانية ط   أث  ة 

يا،  "منيرفة"فلسفة اي.ق، وقد شّبا  يجا الفلسفة بط   
ّ
 صي الل

ّ
الذي ال ي طلق مال

ىوصي منجيا 
ّ
صي الت اث اإلسالمي كرسالة  بممامة، وكذلدشّبا الرو  القدس  مت

ار الغزالي، وفربدالطيور لبي نامد  س  ا، ورسالةالط   الب  
ّ
ياّني  الّدين العط

ب فا ال نى صي قصة  اي.امة وتقت ن ع   القرآن الاربم ال فا، وصيع  بالط   

  .1" ليلة ودم ةاي.مامة الطوقة صي 

السطورة، صي عملا الدبي تجررة  ديدة قامت عى  ع اصر  أبـوليوس يستمضر

الو ا  نمار، وأّماذلد  لّيا م  و ه ن  فأّما الو ا الّو  فهو التمّو  مل   وببدو

 الغامرة. الثاني فهو

 تا م  م رفة سّر  
ّ
 لاذا التمّو  مل  نمار؟، ذلد أّن اي.مار عا  مغامراال عّدة َما

 الش يء ايجو ري الذي يجمع ب ن سائر الب ر. اي.ياة وم رفة

" الا   ع  نقيقة الب ر، نيث ادتار الحمار الذهبيناو  أبوليوس صي روايتا " 

يسع  صي التمّو  مل  ط  ؛ فالط    أن يكون التمّو  عاا رغبة البطا، الذي  ان

ا  اي.امة، وأّمايمثا 
ّ
 ، لا  لااوكيوس بطا الغباء والبالدةاي.مار فيمث

َ
  

َ
 الرواية ك

 و السر الكام  صي بنية السطورة  نمار، و ذاصي  يئة  ايخالي و وع  سّر الب ر 

أو مبدأ أّنها تا   اي.قيقة فقط ع دما يتمقق فيها مبدأ الضد أو مبدأ ال اكسة 

 الت اقض.

غاية التمّو  صي رواية "اي.مار الذ بي"  ان م طلقا فلسفيا، ذا م طق أسطوري،  

فالفلسفة ت ظر مل  السطورة " م  نقطة است راف عالية  ّدا بمثا ع  داللتها 

ال ماذ  التي تقّدمها  اإلنسان، وع الكث  غورا بالنسبة ي.ياة  العمق ومغزا ا

 .2ل القتا بال الم"

                                                           
 .76م  اوامش منت الرواية امحلار اذلايب، لوكيوس أأبوليوس، تر  عامر اجلاليص، ص. - 1
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م  دال  روايتا "اي.مار الذ بي"، تضم ن أفكاره بم طق السطورة  أبـوليوس ناو   

للوصو  مل  أعماق ال فا الب ربة، والتي سع  م  داللها مل  الا   ع  أسرار 

مت اقضة، فالط   ال ي با اي.مار، الط   يرمز  مختلفة وأنياناال الم    اصر 

 ي نضاراال مختلفة، أّما اي.مار رمز للبالدة،لل.رّبة قبا أن يرمز للم رفة واي.امة ص

لا  أباوليوس ضّم   ذا الرمز م طق الا   ع  سّر الب ر الكام  صي ايخ   

ي م  ال ّر أو وال ّر،
ّ
والّدعاء،  التوّرط صي ال ّر يكون ع  طربق التورة والتخل

 و ذا ما ندث مع لوكيوس صي م ا اتا لآللهة للتخلي م  ورطتا. 

 ت الكاتب "أبوليوس" م  ايخرو  برؤبة منسانية فاربة لها ُ  ٌد  ذه الورطة ا
ّ
 لتي ما

أسطوري صي فهم السر الذي يجمع ب ن الب ر، وايجو ر الكام  صي ال فا الب ربة 

داصة وأّن ال  وان يمما داللة الذ ب، والقيمة التي يمملها م دن الذ ب صي 

 بي م  نيث ال  وان أيضا يفتح االرتقاء والت الي عى   ميع ال ادن، واي.مار الذ

بابا آدر للتساؤ  صي فهم القيمة اي.قيقية لرو  اإلنسان والرغباال التي يمملها صي 

  دوادلا.
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 البوابة الوطنية لحفظ األدب الرمادي الجزائري 

 يقظة ضد السرقات العلمية

 ايجزائر /مبتو  نوا  / الدرسة الوط ية للص.افة وعلوم اإلعالم

**** 

 *مقدمة

 صي والبمثي ال لمي ايجهد ع  ال اتج الفاري  اإلنتا  صي كب  ا تطورا ال الم "ي هد

, فأصبمت م ظم دو  ال الم التقدم تتسابق فيما بينها 1ال رفة" مجاالال  ميع

لوضع است اتيجياتها ودططها لتطوبر تا ولو يا ال لوماال و ذا ما صانبا ظهور 

التي أض.ت بماثابة ضرورة نتمية تمتا ها  ميع وانت ار اي.واسب اآللية 

السسساال ل زتها القوبة صي م ايجة وتخزب  كم  ائا م  ال لوماال بطربقة م ظمة 

وسري ة ودقيقة باإلضافة مل  تطور أ هزة االتصا  والقمار الص اعية، فأصبح صي 

 ايلها مقدرة البانث مهما   د ع  مصدر ال لوماال م  الوصو  مليها ومعادة ت

 الاتباال ومسسولياال أعباء زادال والدراساال البموث ورزبادة" .ل ستثمر ا صي أبماثا

 ال لوماال أدصائي وا ا ال لوماال أوعية تطور أشكا  ومع ال لوماال، ومراكز

أوعية  استخدام م  الواقع تغ  اال لوا هة للتطور  وضرورة نقيقية نقيقي تمدي

 ال لوماال وكث ة تادس ومع .طورة وسري ةمت ددماال وتقديم مختلفة م لوماال

 وأكث  تطورا ددماال أكث  تقديم مل  اي.ا ة ظهرال التا ولو ية الوسائا وتطور 

 أتا  تقديم مما والب مجياال االتصاالال، ال هزة صي تطورا  ذا  ا وصانب مفادة،

 صي النيان م  الاث   صي تت ابا نوعها،  ان من الاتباال، مهما متطورة. ددماال

 النتيا اال ال اسبة ايخدماال تقديم عا ال داف والن اطاال، أ مها ال ما

                                                           
* - Abstract :Gradual development in all areas of life has created an urgent need to develop 

information systems to respond to these evolutions and respond to the increasing complexity in 

various spheres of life, including libraries. Use of information and communication technologies has 

made a significant contribution to the development of library services.  

Due to the growing size and accumulation of knowledge and information has led to the emergence of 

many challenges as: how to organize, treat and protect the themes of Research, and theses of theft 

and plagiarism. It is in this perspective that the research center on scientific and technical information 

(CERIST) to develop the National Portal Thesis Reporting (PNST). 

Keywords  Information system, gray literature, national thesis reporting portal, PNST, scientific 

research. 
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 الرغباال شتى وتلبية لتمقيق الوثائقية  ذه السسساال م  وس يا الستفيدي .

 طرف م  الو هة تب ا للطلباال وذلد القدمة ايخدماال صي الت ويع مل  عمدال

 الفاري  م  الستو   الرفع ثلة صيلها، التم ال وطة الوظيفة تأدية الستفيد صي مطار

 .1الستفيدي " انتيا اال م  قدر أكب  لرواد ا وتمقيق وال لمي

مماولة منها التمام صي الام الهائا م  ال لوماال التي تمتا ها والتي تنتجها، قامت 

السسساال ال لوماتية ةماتباال ومراكز ال لوماال( ب ن اء أنظمة للم لوماال، 

مجموعة أدواال تسها عملية تجميع، م ايجة، ورث ال لوماال  الهدف منها  و وضع

 ذه النظمة ظهرال لو  مرة دال  س واال الست  اال  . ختل  ال ر اء والت اون ن

 باالستخدام الاث  لدواال اإلعالم اآللي نيث 
ً
  ليا

ً
وتطورال ملاى غاية   لها آليا

دقيقة للم لوماال، وقدرة أصبمت ال لوماتية تسمح للفرد بال ايجة السري ة وال

، باإلضافة إلنتا  وثائق  يدة CD, DVD) ب  صي أماك  قليلة التكلفة ةأقر ائلة للتخز 

ع  رسائا الا ست   والدكتوراه  ال اتجة ال لوماال لامية الهائا فالتزايد .2ال وعية

ة فيها دفع الاتباال ايجام ي والتمام عليها السيطرة ص ب م  مهمة ال اق ة س وبا

م  متباع م اهج  ديدة صي مدارتها وتسي   رصيد  ا ايخاص بالطروناال. أصبمت 

تست ما نظم م لوماال، م صاال ورواباال  غرض ميصا  القارئ بالذكراال التوا دة 

ى  مستو  مركز البمث صي اإلعالم ال لمي عصي رصيد ا. وعى  مثر ذلد، تم تطوبر 

وط ية إلش ار ع  الطروناال م  شأنها  والتقني، بطلب م  الوزارة الوصية، بوابة

تما ن ادتصاص ي الاتبة الت رب  برصيد الطروناال التا ع لاتبتا عى  الص يد 

الوطني والدولي م   هة، فهي تتبع موضوع الطرونة م د مش اره عى  مستو  

البوابة مل  غاية م اق ة الطرونة ون ر ا، وم   هة أدر  تزوبد البانث ايجزائري 

 الام الهائا بما يسمى" الد  الرمادي".  بهذا

و صي  ذا الصدد  اء بمث ا لإل ابة ع  اإلشكالية التالية  كي  سا مت البوابة 

الوط ية لإلش ار ع  الطروناال ك ظام م لوماتي صي تسي   الد  الرمادي 

                                                           
لكرتونية اؤعلومات أأنظمة العيايش، بدرادلي . خدمات - 1  العليا اؤدرسة مبكتبة ميدانية اؤس تفيدي  دراسة احتياجات يف تلبية ودوراا االإ

 .01,ص.2012اجس تري يف عمل اؤكتبات، جامعة منتوري قس نطينة، مذكرة لنيل شرادة اؤ - قس نطينة - للأساتذة
دارة واقتصاد.  - 2 دارة اؤعرفة. الأاكدميية العربية اؤفتوحة. اإ academy.org-www.ao( ON / 2011طارق فيصل، المتميي .أأساس يات اإ

LINE)  11/06/2015مت تصفح اؤوقع يف 

http://www.ao-academy.org/%20(ON
http://www.ao-academy.org/%20(ON
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د ميصالها مل  الستفيو  ايجزائري، ابتداء م  تسجيا ع وان الطرونة مل  غاية ن ر ا

 االنتما ؟و  , وكي  يتم نمايتها م  السرقة النهائي

 ولتسهيا اإل ابة ع   ذه اإلشكالية نطر  التساؤالال الفرعية التالية 

 ما هي البوابة الوط ية لإلش ار ع  الطروناال؟ -1

 ما هي ال داف الساسية م  من اء  ذه البوابة؟ -2

 ة؟كي  يتم تزوبد، ت ظيم ون ر الطروناال عى  مستو  البواب -3

 ما هي ايجهاال الف الة صي البوابة الوط ية لإلش ار ع  الطروناال؟ -4

 لإل ابة عى   ذه اإلشكالية نقت   الفرضياال التالية 

البوابة الوط ية لإلش ار ع  الطروناال أداة تمت تصرف الاتبة لت ظيم  -1

 وشر ونماية رصيد الطروناال.

 ن البانث ن البوابة الوط ية لإلش ار ع  الطروناال نلقة وصا ب  -2

 ايجزائرب ن والرصيد الوطني لألطروناال.

 منهج البحث:

 و الطربقة التي يتب ها ال لماء صي وضع قواعد ال لم وصي استنتا  م ارفا عى  ضوء 

 تلد القواعد. 

ادتل  ال لماء صي تفس   ال اهج ال لمية، لا  الغلبية استقر عى  و ود أرب ة  

  1م اهج

 ال هج التاربخي،-1

 ال هج االنصائي،-2 

 ال هج التجرببي،- 3 

 ال هج الوصفي.- 4 

ولإل ابة ع  اإلشكالية الطرونة دال  بمث ا، ارتأي ا استخدام ال هج الوصفي 

التمليىي.  ذا الد    و النسب صي دراساال ال لوم اإلنسانية واال تماعية م   هة 

إلش ار ع  الطروناال م  ويسمح ل ا تمليا ووص  مد  است ما  بوابة الوط ية ل

طرف مستخدميها م   هة أدر . يما  ت رب  ال هج الوصفي عى  أنا طربقة 

                                                           
دارة اؤعرفة  دراسة ميدانية ابؤكتبة اؤركزية جلامعة قس نطينة  .مرمي، بوحلليب - 1 وجامعة  01مدى جاازية عامل اؤكتبات اجلامعية لتبين اإ

 .2013. مذكرة لنيل شرادة اؤاجس تري يف عمل اؤكتبات، جامعة منتوري قس نطينة، 02قس نطينة 
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لوص  الوضوع م  دال  م هجية علمية ص.يمة، وتصوبر ال تائج عى  أشكا  

 رقمية يما  تفس   ا.

من وص  وتمليا قاعدة البياناال لإلش ار ع  الطروناال يسمح الدتصاص ي 

ما ية أ م مجاالال البمث ال لمي عى  مستو  ايجام اال الاتبة م  م رفة 

 
ّ
أيضا صانعي القرار صي ايجزائر م   ايجزائربة م   هة ة ا نسب تخصصا(. وما

م رفة مجا  البمث الكث  طلبا ورمثا م  طرف مجتمع البمث ايجزائري م   هة 

 أدر .

ميدان(،  13ي بالف ا، وب د نصر ميادي  البمث التوفرة عى  مستو  البوابة ةوه

تم وص  أ م االدتصاصاال التا  ة لها. وب د ا تر مت نتائج صي شكا أرقام 

ونددال أ م ميادي  البمث فيما يخي الا ست   والدكتوراه التي تستقطب 

 البانث ايجزائري.

-Iالبوابة الوطنية لإلشعار عن األطروحات : 

ة للوصو  مل  اإلنتا  لبوابة الوط ية لإلش ار ع  الطروناال وسيلة شاملا ت تب 

 (.LMDال لمي للبانث ن فيما يخي الطروناال ةما ست  ، دكتوراه، دكتوراه 

وهي ت ما  ميع مرانا معداد الطرونة  م  مش ار الوضوع ال  الصادقة عليا، 

 م اق ة الطرونة وميداعها صي الاتبة الركزبة للجام ة ثم ن ر ا. 

لي والبمث ال لمي قام مركز البمث صي اإلعالم مذن ورطلب م  وزارة الت ليم ال ا

لبوابة الوط ية لإلش ار ع  الطروناال صي شهر مارس م  عام اال لمي وتقني بتطوبر 

نلقة وصا ب ن دزان شاما لعما  البمث م   هة، و ، لتكون  ذه الد  ة 2010

 القراء، البانث ن والرصيد الوطني لألطروناال صي ايجزائر م   هة أدر .

  الوط ية لإلش ار ع  الطروناالب ن ال داف الساسية للبوابة  م 

 *اي.صربة عى  موضوع البمث ونماية اللاية الفاربة عليا،

 *ت د البوابة مخزن شاما للبموث صي طور االنجاز صي ايجزائر والطروناال ال اق ة.

 تسريع عملية الصادقة عى  الواضيع.* 

 ال ال اق ة.تسهيا عملية ميداع الطرونا *

 *ن ر البموث عى  مستو  الت ا  الوطني. 

 *تفادي تارار وانتما  البموث.

 *من اء شبكاال للبمث والبانث ن.
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 *توف   الوصو  مل  ال ي الكاما لألطرونة.

 *ضمان أرشفة دائمة لعما  البمث.

  تستخدم كقاعدة لرسم ايخرائط للبموث وشبكاال م  البانث ن. *

إلش ار ع  الطروناال ت د وسيلة شاملة وال ا  ة للوصو  مل  فالبوابة الوط ية ل

 اإلنتا  ال لمي للبانث ن فيما يخي الطروناال، وهي نلقة وصا ب ن 

 * ميع أطروناال الا ست   والدكتوراه صي طور االنجاز صي ايجزائر

* ميع أطروناال الا ست   والدكتوراه ال اق ة صي ايجزائر مع ممكانية الوصو  مل  

 ال ي الكاما.

 صي  ذا السياق ف ن عملية اإلش ار ع  الطروناال ت ما أرب ة وظائ ، هي  

 الن ر-4اإليداع، -3الت ظيم،  – 2التزوبد، -1

تجدر اإلشارة مل  أنا إلنجا  عما البوابة يستو ب تظافر  هود قسم ن مهم ن عى  

 مستو  ايجام ية و ما 

 بمث لا   د التدر ،قسم ما   د التدر  يجرد  ميع مواضيع ال -1

 الاتبة الركزبة ل ايجة ون ر الطرونة. -2

وا خطط الوالي يلخي أ م الرانا التي تمر بها الطرونة عى  مستو  البوابة 

 الوط ية لإلش ار ع  الطروناال.

 قسم ما   د التدر 

 

 البانث

 ا جلا ال لمي  

 

 الاتبة الركزبة

 

 البانث

 

 

 تسجيل الباحث

تحميل األطروحة عبر النظام 

ني للتوثيق اإللكترونيالوط  

 إشعار الموضوع

 التحقق من أصالة املوضوع

 املصادقة عن املوضوع

 تقديم األطروحة
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من اء البوابة الوط ية لألطروناال تضافر  هود ال ديد م  مسسساال  ولقد استدع 

  1اتخذال م  ال رفة والبمث ال لمي مجاال لها، وهي

 .وزارة الت ليم ال الي والبمث ال لمي 

 49 .ام ة ايجزائربة  

 10.الراكز ايجام ة 

 16.الدارس الوط ية 

 05.ال ا د الوط ية 

 ألطروحات كنظام معلوماتي:أهمية البوابة الوطنية لإلشعار عن ا

ل ا م  ب ن أ م التمدياال التي رف تها البوابة الوط ية لإلش ار ع  الطروناال 

 باعتبار ا نظام م لوماتي داص بتسي   الطرونة نذكر ما يىي 

 14ل °153 رقم  2اي.ماية القانونية لألطرونة  و ذا است ادا عى  أنكام القرار -

ق ب ن اء الل  الركزي لتخزب  الطروناال وتوضيح كيفية  2012مايو 
ّ
والت ل

نيث أن التسجيا صي البوابة يخو  للبانث نق  .مثراءه واالستفادة م ا

 السبقية عى  موضوع الطرونة. 

اره عى  مستو  البوابة مل  ممكانية تتبع ع    د موضوع الطرونة م د مش  -

 غاية م اق ة الطرونة ون ر ا

اي.صو  عى  ال ي الكاما لألطرونة ع    د  يسمح بذلد للمستفيدي   -

باالطالع عليها م  أماك  عملهم أو م ازلهم، كما يما  ل دد كب   م  

الشخاص االطالع عى  نفا الطرونة صي الوقت نفسا، لن  ذا ال ظام 

 ن، مما يوسع م  نطاق الفائدة، فهي غ   ممصورة بالكان مت دد الستخدم

فال ضرورة لل.ضور مل  مبنى الاتبة لالطالع عى  رصيد الطروناال كما أنها 

غ   ممصورة بالزمان مذ أن موقع البوابة ي ما طوا  ساعاال الليا والنهار 

 وطوا  أيام الس ة دون توق .

                                                           
 اؤوقع الرمسي لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي www.mesrs.dzمت تصفحه بتارحي  20/09/2015 - 1
  www.pnst.cerist.dzاؤوقع الرمسي للبوابة الوطنية لالإشعار ع  الأطروحات اؤتوفر عىل اؤوقع  14/06/2015مت تصفحه بتارحي  - 2

https://www.pnst.cerist.dz/pnstARABE/Pnst-Ar.pdf
https://www.pnst.cerist.dz/pnstARABE/Pnst-Ar.pdf
http://www.mesrs.dz/
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 ار ع  الطروناال سهولة البمث صي سهولة البمث  تتيح البوابة الوط ية لإلش -

مجموعة الطروناال. فهي توفر بمث مت دد ال اي  . قد يكون مما وفق  لمة 

 م  ال  وان الوضوع، مسل  الطرونة، التخصي، السسساال ايجام ية...

استخدام ف ا   تتيح البوابة ممكانية االستخدام الف ا  لألطروناال، نيث   -

  اع مقدار  ائا م  الطروناال.توفر ممكانية تخزب  واست  

سهولة االتصا  وال اركة  تسع  البوابة مل  دلق شبكاال اتصا  ب ن البانث ن  -

  والسسساال ايجام ية والبمثية

اي.د م  استهالك الورق  يما  اإلقال  م  است ما  واستهالك الورق مما يخفض -

  لفة الورق وبوفر مكان التخزب .

II-وحدات البوابة : 

ت ما  ميع  سبق ل ا اإلشارة مل  أن البوابة ايجزائربة إلش ار ع  الطروناال لقد

مرانا معداد الطرونة  م  مش ار الوضوع مل  الصادقة عليا ثم م اق ة 

لونداال الطرونة وميداعها صي الاتبة الركزبة للجام ة. م  ثم نستخلي أ م ا

 التوفرة صي البوابة، وهي 

 طور االنجاز: إشعار املواضيع في-1

ي تب  اإلش ار بالواضيع صي طور االنجاز ممارسة علمية  امة صي الت رب  بالبموث 

عى  شكا أطروناال صي ايجزائر. تضم   ذه ال ملية نصربة ملاية الطالب الفاربة 

للموضوع. وم  ا ا  ذا تّم وضع بوابة تمت تصّرف الت امل ن تمت ال  وان 

 http://www.pnst.cerist.dz االلات وني التالي 

من تصفح قاعدة البياناال التوفرة عى  مستو  موقع البوابة مفتو  يجميع 

مستخدميها ةبانث ن، م رف ن، ا جتمع ال لمي،(. و ذا يمانهم م  الت رف بصفة 

  ام ية عى  الستو  الوطني.دقيقة عى  وض ية البمث فيما يخي الطروناال ايج

 ؟كيف يتم إشعار مواضيع البحث على مستوى البوابة

 يتم اإلش ار بالواضيع صي طور االنجاز عى  مرنلت ن 

 املرحلة األولى:  

  )يتمّصا طالب الدكتوراه عى  نسا  داص ةاسم الستخدم و لمة الرور

بم ح  ذا لإلش ار بموضوعا. تتاّفا مصل.ة ما   د التدّر  للمسسسة 

 .اي.سا 

http://www.pnst.cerist.dz/
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 املرحلة الثانية:  

   يكون اإلش ار بالوضوع مما م  طرف الطالب نفسا أو موظ  م ّ ن م

مصل.ة ما   د التدّر ، وذلد بماء استمارة الات ونية متخصصة متوفرة 

عى  مستو  البوابة. يستطيع الطالب القيام بالتغي  اال قبا أن تتم 

 .الصادقة عى  موضوعا

 لى املواضيع من املجلس العلمياملصادقة ع-2

 .ابةعملية الصادقة عى  الواضيع م  أ م الرانا التي يمّر بها الوضوع صي البو  ت تب 

 ؟كيف تتم املصادقة على مواضيع البحث على مستوى البوابة

 :تمر عملية الصادقة عى  الواضيع صي طور االنجاز عى  ثالث مرانا

 املرحلة األولى: 

  بمرنلة التمقق عى  مستو  قاعدة البياناال للمواضيع صي يمر الوضوع

طور االنجاز أو ال اق ة. يقوم بهذه الوظيفة عون التمقق ةعضو م  

  .ا جلا ال لمي أو موظ  م  القسم التا ع لا

 املرحلة الثانية: 

  تفّمي ا جلا ال لمي نتيجة التمقق إلصدار قراره الد   فيما يخّي

 .الوضوع

 الثةاملرحلة الث: 

يوضع قرار ا جلا ال لمي ةمصادقة، رفض أو طلب تغي   الوضوع( صي اي.ّ ز 

  .ا خّصي لذلد م  االستمارة االلات ونية للموضوع

 إيداع األطروحات لدى املكتبة الجامعية-3

م  ب ن أ م أ داف البوابة، ضمان أرشفة دائمة لألطروناال ومظهار أعما  البمث 

يبّ ر ضرورة ميداع نسخة الات ونية لكّا أطرونة م اق ة صي عى  الص يد الوطني. ما 

 .الّرصيد الوطني لألطروناال

 ؟كيف يتم إيداع األطروحات املناقشة على مستوى البوابة

يتم ميداع النسخة االلات ونية لألطرونة وم ايجتها صي الفهرس ال ت ك ايجزائري 

CCDZ ."عى  مستو  ال افذة "ميداع أطرونة 

  ب يداع الطروناال نسا  صي موقع الفهرس. يجب أن يك
ّ
ون لوظ  الاتبة الكل

و ذا اي.سا  يم ما مسسو  الاتبة نتى يتم ميداع وم ايجة الطروناال ال اق ة 
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يما   .والتي قد قام الطالب ب يداعها مسّبقا صي الاتبة الركزبة التا  ة للمسسسة

البوابة الوط ية لإلش ار ع  ال ثور عى  روابط الطروناال عى  مستو  موقع 

 .الطروناال، أي  ب مكان فمي ال صوص الكاملة لألطروناال

و  ا تام  ال مية القصو  للبوابة الوط ية لإلش ار ع  الطروناال، فهي توفر 

رصيد الطروناال ال اق ة عى  مستو  القطر ايجزائري مع ممكانية تصفح ال ي 

 الكاما.

III -ردع للسرقات العلمية : ر عن األطروحاتالبوابة الوطنية لإلشعا 

من الهدف الساس ي والرئ س ي إلن اء البوابة الوط ية لإلش ار ع  الطروناال يتمثا 

الرصيد الوطني لألطروناال صي  تارار وانتما  البموث وذلد بتجميعصي وضع ند ل

ؤبة وعاء واند، وتما ن أي بانث متوا د صي أي م طقة بايجزائر ةونتى صي ايخار ( ر 

 ميع البموث والواضيع الت اولة صي ايجام اال الدر  ورالتالي يما ا الا   ع  

أي مماولة شرقة أو انتما  موضوعا. وم   هة أدر  يما  مسسولو الاتباال 

ايجزائربة توف   الام الهائا م  الطروناال لرواد الاتبة، داصة طال  الا ست   

ابة الوط ية إلش ار الطروناال بلونة مراقبة والدكتوراه. وعى  مثر ذلد سميت البو 

 البمث ال اديمي ايجزائري صي مجا  االطروناال.

 يما  الدتصاص ي والاتباال وال لوماال االستفادة م  البوابة بطربقت ن 

وضع رصيد الطروناال التا ع لبانثيهم عى  مستو  البوابة لتما ن  -1

  شأنها ن ر البموث عى  مستو  البانث ن اآلدرب  االطالع عليا.  ذه ال ملية م

الت ا  الوطني وتفادي تارار ا، باإلضافة مل  تج ب سرقة مواضيع البمث. نيث أن 

ن ر البموث ومظهار ا صي مطار قانوني م ظم هي أنجع طربقة ي.مايتها م  السرقة 

 واالنتما .

اإلطالع عى  مواضيع البمث الت اولة صي السسساال ال اديمية الدر   -2

يا ال ي الكاما لألطروناال ال اق ة. و ذه ال ملية م  شأنها دلق شبكاال وتمم

 للبمث والبانث ن.

والاتباال وال لوماال والبانث ن ايجزائرب ن االستفادة م   ذا  ولتما ن ادتصاص ي

ايخزان الوطني لألطروناال، تم من اء عى  مستو  مركز البمث صي اإلعالم ال لمي 

صاال ةمعالم آلي، نقوق وعلوم مداربة، علم ماتباال والتقني فربق مت دد التخص
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وتوثيق، تر مة(.  ذا الد   أنيطت لا مهمة تطوبر البوابة، مدارتها وتكوب  

 مست مليها. 

وعى  مثر ذلد قام  ذا الفربق بدوراال تكوبنية م تظمة لصايح ادتصاصيو الاتباال 

برنامج س وي مسطر  ومسسو  ومصل.ة ما   د التدر .  ذا التكوب  يددا صي مطار

 م  طرف فربق البوابة و و يت لق بالرانا التالية 

من اء نساباال داصة بمستخدمي البوابة ةمسسولو مصل.ة ما   د  -1

 طلبة الا ست   والدكتوراه، مسسو  الاتبة الركزبة( التدر ،

 مددا  مواضيع الا ست   والدكتوراه صي طور اإلنجاز -2

 ال اق ة صي البوابة  مددا  ال ي الكاما لألطرونة -3

 Rameauفهرسة الطروناال ال اق ة ةقائمة رؤوس الطروناال،  -4

وببقى الفربق ال اما صي مركز البمث يرافق باستمرار الونداال الوثائقية م  أ ا 

 البوابة الوط ية إلش ار الطروناال. واالستفادة م تماينها م  نس  است ما  

-IV  في" أرقام" طروحاتالبوابة الوطنية لإلشعار عن األ 

عرفت البوابة مقباال كب  ا م  طرف السسساال ال اديمية  2010م ذ من ائها صي 

والدارس اإلنصائياال التي تب ن مد  م اركة ايجام اال  ايجزائربة، وفيما يىي  ذه

مثراء ا. ة ذه اإلنصائياال أدذال م  موقع البوابة  وال ا د صي والراكز ايجام ية

  2015الطروناال وقد نددال صي عام  الوط ية إلش ار

أطروحة 

 مودعة

 موضوع مشعر

 موضوع 29254 أطرونة 44747

 : عدد املواضيع املشعرة واملناقشة على مستوى البوابة01جدول 

 ايجدو  الوالي يبن نسبة مش ار الواضيع صي طور االنجاز عى  مستو  البوابة 

 

 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015

سةاملؤس  

 الجامعات 87.27% 94.63% 92.22% 92.98% 75.02% 85.43%

35.17% 
21.45% 

11.27% 7.56% 
4.82% 

املراكز  1.28%

 الجامعية

 املدارس 0.85% 1.05% 0.21% 2.25% 3.49% 4.5%
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 2015و 2010صي الفت ة المتدة ب ن س تي  م  دال   ذا الرسم البياني، تب ن ل ا أنا

قد تمت عملية مش ار مواضيع الا ست   والدكتوراه عى  مستو  البوابة بصفة 

تدربجية وم تظمة. فقد عرفت م اركة أغلب السسساال ال اديمية ايجزائربة 

 ةبمختل  أص افها(.

ال البمث صي ، نالنظ ترا ع ةنسبي( صي مش ار موضوعا2014مال أنا فيما يخي س ة 

طور اإلنجاز عى  مستو  ايجام اال. و ذا السبب را ع أنا صي  ذه الفت ة عمدال 

اي.كومة ايجزائربة عى  تغي   وضع ال ديد م  الراكز ايجام ية وترقيتها مل  

د لتزوب والب ربة الالزمة ام اال، بالتالي فهي لم تتما  م  توف   اإلمكانياال الادية 

وارتف ت م   2015.لا  سرعان ما استقر الوضع صي س ة البوابة بمواضيع البمث

  ديد نسبة م اركة ايجام اال صي مش ار مواضي ها عى  مستو  البوابة.

 ايجدو  الوالي يب ن نسبة م اركة الاتباال ايجام ية صي ميداع الطروناال ال اق ة 

 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 املؤسسة

 الجامعات 84.09% 75.19% 34.80% 37.25% 32.21% 38.43%

44.57% 
42.47% 

38.93% 36.54% 
10.24% 

املراكز  18.47%

 الجامعية

 املدارس 6.33% 5.65% 8.65% 3.81% 5.31% 5.5%
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نسبة ميداع الاتباال  ب ن ل ا الرسم البياني أنا فيما يخي ايجام اال نالنظ ارتفاع

ايجام ية لألطروناال عى  مستو  البوابة بمجرد تطوبر ا ووض ها تمت تصرف 

. لا  سرعان ما انخفضت  ذه النسبة بصورة 2011و 2010مستخدميها أي صي س ة 

 .2014و 2012تدربجية وواض.ة ب ن فت تي 

اع  ان ميد 2011و 2010وبما  ا تفس    ذه الظا رة  ون أنا دال  س تي 

الطروناال مركزي ةأي عى  مستو  مركز البمث صي اإلعالم ال لمي والتقني( لا  

 سرعان اعتمد  ذا الد   عى  الالمركزبة صي ميداع 

الطروناال  سبب كث ة العباء وعدم و ود مساناال  افية لتخزب  الام الهائا م  

افا برصيد أصبمت  ا الاتباال ايجام ية تت 2012الطروناال. فابتداء م  س ة 

 الطروناال وتودعا ب فسها عى  مستو  البوابة.

أما بالنسبة للمدارس وال ا د ايجام ية فقد تم ميداع الطروناال التا  ة لها 

 بصورة م تظمة وتدربجية.

IV-  ميادين البحث على مستوى البوابة الوطنية لإلشعار عن األطروحات 

طروناال يسمح الدتصاص ي من وص  وتمليا قاعدة البياناال لإلش ار ع  ال 

الاتبة م  م رفة ما ية أ م مجاالال البمث ال لمي عى  مستو  ايجام اال وال ا د 

ايجزائربة ة ا نسب تخصصاتا(. ت تب  البوابة بالنسبة لسسو  الاتبة مرآة يجميع 

التخصصاال وميادي  البمث التوفرة عى  مستو  السسسة اال اديمية التا ع لها. 

فهو ير ع صي  ا مرة مل  البوابة ع د معداده سياسة مقت اء الاتب نسب  لهذا السبب

 مجا  م تمام البانث ن.

 ميدان، و م عى  التوالي  13وقد تم نصر  ذه اليادي  صي 
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 االقتصادية، التجاربة وعلوم التسي  .ميدان ال لوم  -1

 ميدان الرباضياال واإلعالم اآللي -2

 ميدان اي.قوق وال لوم السياسية -3

 ن ال لوم وتق ياال الن طة البدنية والرباضيةميدا -4

 ميدان الف ون  -5

 ميدان علم الواد -6

 ميدان علوم وتا ولو يا -7

 ميدان علوم الرض والكون  -8

 ميدان ال لوم الطبي ية واي.ياة -9

 ميدان اللغة ال ررية وآدابها -10

 ميدان اللغة المازيغية وآدابها -11

 ميدان اآلدا  واللغاال ال  بية -12

 انية واال تماعيةميدان ال لوم اإلنس -13

تجدر اإلشارة مل  أنا تقسيم اليادي  مل  تخصصاال  ان بمو ب قراراال وزاربة 

أصدرتها الوزارة الوصية ةوزارة الت ليم ال الي والبمث ال لمي( إلستمداث 

 تخصصاال صي ميادي  م ي ة وعى  مستو  مسسسة أ اديمية م لومة.

  الوطنية إلشعار األطروحات؟ كيف يتم الحصول على النص الكامل من البوابة 

من أ م ما يم ز البوابة الوط ية إلش ار الطروناال توف   ا عى  رصيد م  

الطروناال مزودة بال ي الكاما.  ذا الرصيد صي ددمة ادتصاصيي الاتبة يض ا 

 تمت تصرف الطلبة والبانث ن.

ائر. فهي تقلي ت تب  البوابة الوط ية إلش ار الطروناال الول  م  نوعها صي ايجز 

السافاال ب ن البانث ن ال ت ك ن صي نفا مواضيع البمث م   هة، وم   هة أدر  

توفر ال ي الكاما لألطروناال يجميع البانث ن ايجزائرب ن  غض ال ظر ع  

توا د م ايجغراصي ةونتى ال انب(، و ذا نوع م  الوثائق عادة ما يص ب اي.صو  

صي السسسة التي تمت ال اق ة فيها فقط. لا  عليا لن ميداع الطروناال يكون 

نيث ما ت البانث ايجزائري التوا د صي  الوا هة،المر تغ   بظهور البوابة عى  

 شرق أو غر  ايجزائر.   و ،شما  الوط  اإلطالع وتمميا أطروناال نوق ت صي 
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ة سجلت (، أن  ذه الد   2015وقد أثبتت اإلنصائياال الد  ة للبوابة ةشهر ديسمب  

أطرونة مزودة بال ي الكاما. وفيما يخي م د  تمميا الطروناال م   43388

 أطرونة يوميا. 200مل   150طرف البانث ن ايجزائرب ن/أدصائيو ماتبان قدر   

و ذا مذا د  عى  ش يء، منما يد  عى  مد  اعتبار البوابة الوط ية إلش ار ع  

 صي ايجزائر.الطروناال مصدر مهم للوصو  مل  الطروناال 

مذن فقد وض ت البوابة تمت تصرف مستخدميها  ذا الام الهائا م  الطروناال،  

  والتمثا صي

أطرونة مزودة بال ي الكاما, صي  ميع اليادي  والتخصصاال التوفرة صي  43388

 ايجام اال ايجزائربة.

خطواال إلمكانية تمميا ال ي الكاما لألطروناال م  البوابة الوط ية يجب متباع اي

 التالية 

مّن  ا بانث  زائري صي طور تمض   شهادة ما  د التدر  ةما ست  /دكتوراه( لا 

اي.ق صي تصفح الرصيد الوطني لألطروناال واي.صو  عى  ال ي الكاما لألطرونة 

 الراد تمميلها.

 : 1الخطوة 

 ذا اي.سا  يتكون م   الاتبة،اي.صو  عى  نسا  شخص ي م  طرف مسسو  

 و لمة مرورم مسم مستخد

 :2الخطوة

 6مست ما   ذ اي.سا  للددو  مل  موقع ال ظام الوطني للتوثيق اإللات وني.
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تم  www.sndl.cersit.dz الوقع الرسمي ل ظام الوطني للتوثيق اإللات وني (6ة

 11/06/2015تصفما بتاربخ 

لددو  مل  قاعدة البياناال لل ظام الوطني للتوثيق فهذا اي.سا  يسمح لا ا

اإللات وني م   هة، وم   هة أدر  يما ا تمميا الطروناال التوا دة صي البوابة 

 الوط ية لإلش ار ع  الطروناال.

 

     إ ى   ق  
   ظ          

     ث    إل       

http://www.sndl.cersit.dz/


 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

276 
 

 
 

البواباال"، يقوم بادتيار ضم  قائمة البواباال »  دما ي قر عى  أيقونة  :3الخطوة

الوطنية  التقني، البوابةو  ركز البمث صي اإلعالم ال لميالتوا دة عى  مستو  م

 .لإلشعار عن األطروحات

ع د ا يما ا م راء بمث مت دد ال اي   ع  الواضيع والطروناال الراد تمميلها 

 التي تت لق بموضوع بمثا. وتضم  لا البوابة نتيجة دقيقة.

لبمث، اسم البانث، يتم البمث مما بكلمة م  الوضوع، اسم السسسة، تخصي ا 

 نوع الطرونة...

 كما يما  للبانث م راء بمث مت دد ال اي   ةبمز  م يارب  أو أكث ( .

     إ ى   ق  
                
 إل        
        ت

 إ             

""        ت  
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 :4الخطوة

يقوم البانث ب دتيار الطروناال الراد تمميلها نسب تخصصا وموضوع بمثا. 

 تجدر اإلشارة مل  أن البانث يما  تمميا عدد غ   ممدود م  الطروناال.

 حبث متعدد املعايري

 تحميل النص الكامل لألطروحات
 نتائج البحث
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 :لخاتمةا

 ال يما  تفاديا، ذلد أن االنتقا  مل  عالم اللفية الثالثة
ً
 توا ا ماتبات ا تمديا

، يتطلب  ملة م  ال روط وال
ً
هام تأتي عى  رأسها مهمة االنتقا  مل  مجتمع ف ليا

 ال لوماال، واستي ا  أطره وأدواتا وآفاقا.

فقد أندث التطور التا ولوجي وتطوبر الدواال الرقمية ثورة صي منتا  ومستخدام 

ال لوماال   كا عام وصي تا ولو يا اإلعالم ال لمي والتقني   كا داص. من اإلعالم 

م ب ة الساسية  جتمع ال رفة، ولا  ان مركز البمث صي اإلعال ال لمي والتقني  و الل

 ال لمي والتقني أند أعمدة  ذا ا جا  م تهد صي تطوبره م  دال  

 .مرافقة الونداال الوثائقية عى  مستو  القطر ايجزائري  -

 .ةتجميع الوارد والهاراال وال ما ايجماعي لصايح الاتباال والراكز التوثيقي -

   نظم م لوماال م  شأنها تسهيا الوصو  مل  ال لومة، ول ا تطوبر وتوف -

أ م  ذه الدواال  البوابة الوط ية إلش ار الطروناال التي  انت والزالت نلقة 

وصا ب ن البانث ن ايجزائرب ن م   هة، وأداة لردع  ميع مماوالال سرقة أو منتما  

 مواضيع البمث.

 يىي  ت ن صي  ذا البمث نستنتج ماصي الد  ، وفيما يخي الفرض ت ن القت ن

الوط ية إلش ار الطروناال أداة تمت تصرف الاتبة لت ظيم،  : البوابة01فرضية

 ن ر ونماية رصيد الطروناال.

فرضية مسكدة  بالف ا من البوابة الوط ية إلش ار الطروناال تما  ادتصاص ي 

لبوابة ورالتالي يسمح الاتبة م  ن ر رصيد الطروناال التا ع لاتبتا عى  مستو  ا

للمجتمع ال لمي اإلطالع عليا واالستفادة م ا. ون  هة أدر  هي وسيلة لل.ماية 

نيث أن تسجيا  .2012أنكام القرار رقم القانونية لألد  الرمادي ايجزائري طبقا 

موضوع الطرونة عى  مستو  البوابة م  شأنا معطاء للبانث السبقية والولوبة 

 .عى  موضوع البمث
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البوابة الوط ية لإلش ار ع  الطروناال نلقة وصا ب ن البانث ن  02فرضية

 ايجزائرب ن والرصيد الوطني لألطروناال.

فرضية مسكدة  م  الواضح أن البوابة الوط ية لإلش ار ع  الطروناال قدمت 

ددمة ال يستهان بها للبمث ال لمي ايجزائري. فقد أصبح  ا طرف صي شباة البمث 

 لة فيها.نلقة ف ا

 ذه البوابة ما ت  ا بانث ايجزائري اإلطالع عى  أعما  اآلدرب  وتمميلها مع 

ممكانية تمديد مواق هم والسسساال ال اديمية السجل ن فيها ة ذا ما يسها عملية 

 اإلتصا  بينهم(.
 قائمة املراجع

 www.pnst.cerist.dz  الطروناالموقع البوابة الوط ية لإلش ار ع  -1

  www.sndl.cersit.dzال ظام الوطني للتوثيق اإللات وني موقع--2

جام ة ي ا زبة عما  الاتباال ايجام ية لتبني مدارة ال رفة  دراسة ميدانية بالاتبة الركزبة  مربم، بوي.ليب. مد -3

. مذكرة ل يا شهادة الا ست   صي علم الاتباال،  ام ة م توري قس طي ة، 02 و ام ة قس طي ة 01ة قس طي 

2013. 

www.ao- 2011. ومقتصادمدارة ال رفة. ال اديمية ال ررية الفتونة. مدارة  التميمي. أساسياال فيصا،طارق -4

/ academy.orgةLINE ON) 11/06/2015تصفح الوقع صي  تم 

 ميدانية الستفيدي  دراسة انتيا اال صي تلبية ودور ا اإللات ونية ال لوماال أنظمة بدرالدي . ددماال ال ياش ي،-5

ل يا شهادة الا ست   صي علم الاتباال،  ام ة م توري  مذكرة- قس طي ة- لألساتذة ال ليا الدرسة بماتبة

 .2012قس طي ة، 

  www.mersr.dz والبمث ال لمي موقع الرسمي لوزارة الت ليم ال الي -6
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 التكافل االجتماعي أنواعه وأسسه 

  التربوية في القرآن الكريم

  01و ران د بتبغور عبد القادر/ ام ة  

****  

  :*املولج 

د الدي ، وبلتصق بأ دافا وغاياتا من التكافا مفهوم ا تماعي روحي يرتبط بمقاص

 م  
ً
 أصيال

ً
السامية؛ ولذلد اعتنى با اإلسالم اي. ي  ع اية بالغة، با   لا  زءا

قوام ا جتمع السلم وأساس قوتا الادية والرونية، لنا يهدف مل  غاياال كربمة، 

 جتمع.تنتهي مل  تمقيق الرعاية االقتصادية واال تماعية والدالقية يجميع أب اء ا 

 مل   وبتا اإلسالمية مذا ان دمت فيا  
ً
ولهذا يص ب ت رب  ا جتمع اإلسالمي است ادا

رابطة التكافا اال تماعي، و  اك الاث   م  ال صوص ال ربفة التي أشارال لهذا 

ْقَو  ال نى، مثا قولا ت ال    ِبّ ِ َوالتَّ
ْ
  ال

َ
وا َعى

ُ
َ اَون

َ
ِمُ وَن وقولا أيضا   1َوت

ْ
س
ُ ْ
 َوال

ْوِلَياُء َ ْ ٍض 
َ
ِمَ ااُل َ ْ ُضُهْم أ

ْ
س
ُ ْ
 .  2َوال

وال يمصا  ذا التضام  ال اما ب ن أب اء ا جتمع وتساند م، سواء  انوا أفراًدا أو  

 ماعاال أو نكاًما أو َممكوم ن مال ع  طربق الت اون بكافة صوره، م  مواساة 

                                                           
med: Educational foundations and the types of social :Summarized of the article na Abstract - *

solidarity in the Saint Koran by Docteur: Bettebghor Abdelkader The .solidarity is a social and 

spiritual concept that is linked to the objectives of the Islamic Religion, and it is for this reason that 

Islam gave him a great importance. There are three type of solidarity in Islam: The first is the 

economic solidarity, the Coran in its verses order the Muslims to well spend their money and to help 

the poor with this money as well as orphans. The second type is the moral solidarity, which include 

all the good attitudes toward the other, to ensure that the members of the community is united and 

are characterized good morals. For the third type is the scientific solidarity which requires to scholars 

in all areas to educate the ignorant to disseminate science and culture in the whole community On 

the other hand, social solidarity is based on three educational foundations, the first is the belief in 

Islamic religion which encourages the Muslims to do well and prohibit the evil and created a 

competition of Good Acts in learned that all will satisfy the good God The second foundation is the 

brotherhood between the Muslims who joined their hearts and make helpful and altruism between 

them. The third foundation it is the modesty that pushes the Muslim to characterized of morality and 

purify their Ames of evil 

آن؛ االإسالم؛ التاكفل؛ الاجةعي؛ الأسس؛ الرتبوية.  لكامت مفتاحية  القرأ
 .02سورة اؤائدة  الآية  - 1
 .71سورة التوبة  الآية  - 2
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قيمية نتى ين أ أب اء بالا  أو بايخدماال اال تماعية ا ختلفة، نسية  انت أو 

ا؛ وعى  قدر  ذا اإلن اء تصبح لب اال  ا و سمًيا وسلوكيًّ ا عقليًّ ا جتمع من اء داصًّ

ا جتمع قوبة متماساة، تصمد أمام الطوارئ والزماال والفكار الهدامة الذي قد 

 تظهر صي ا جتمع.

 تماعي صي وم  دال  البمث ن اآلتي ن سأوضح  ذا الت وع اي.اصا صي التكافا اال  

 اإلسالم، والسا التي يرتاز عليها  

 : أنواع التكافل االجتماعي أوال

يقصد بالتكافا اال تماعي أن يكون آناد ا جتمع صي كفالة  ماعتهم، وأن يكون  ا  

قادر أو ذي سلطان كفيال صي مجتم ا يمده بايخ  ، وأن تكون  ا القو  اإلنسانية صي 

ة عى  مصايح اآلناد ودفع الضرار ع  الب اء اال تماعي ا جتمع متالقية صي ا .افظ

 .1ومقامتا عى  أسا سليمة 

أن يتضام  أب اء ا جتمع وبتساندوا فيما  وما يقتضيا  ذا ال نى ايخاص للتكافا 

بينهم عى  اتخاذ أشكا  مختلفة م  الت اون والتضام ، إليجاد ا جتمع الصايح، 

ش ور ميماني وأدوي عميق ينبع م  أصا ال قيدة ودفع الضرر ع  أفراده بدافع م  

اإلسالمية، لي  ش   ضهم صي كفالة   ض؛ و ذا ي ني أن التكافا اي.اصا ب ن 

، ال اس صي اإلسالم شاما لنواع مختلفة م  الت اون والت انم فيما ب ن أفراد ا جتمع

 فهو تكافا متكاما والزم. 

  وبما  تفصيا ذلد صي الطالب اآلتية  

 التكافل االقتصادي  -1

ا السيما  
ً
م ا، لنا  ايجانب الاليا تم اإلسالم بايجانب االقتصادي ا تماًما بالغ

اي.ياة؛ فلو فقد الا  ما نيي اإلنسان، وما قام كيانا، م ا يستمد قوتا  عصب

وعافيتا، فهو سر ن اطا وتما ا وديمومتا عى   ذه الرض. وبهذا االعتبار  ان الا  

أمر القرآن  اإلنساني، ولذلدساسية وضرورة للممافظة عى  ا جتمع وسيلة أ

أن بتو يا الث وة فيما يخدم مصل.ة السلم ن، دون أن ينس ى نق الفرد فيهم؛ عى  

يطغ  بما  أو يستبد با عنهم، أو ي فقا صي غ   صاي.هم، أو يتصرف فيا م  ال  ال

                                                           
 .7لأيب زارة  ص انظر التاكفل الاجةعي يف االإسالم - 1
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ولا أو التصرف فيا، قا  يمس  است مالا ومدارتا، ولذلد نهى السفهاء ع  ت ا

هُ ل َكُْم قِيَامًا وَلَا  ت ال   فَهَاءَ َأْموَال َكُمُ ال َّتِي َجعََل الل َّ  . 1تُؤْتُوا الس ُّ

ا صي اإلنفاق ب ن اإلسراف والتقت  ؛ 
ً
 كما نث ت ال  السلم ن عى  أن يكونوا وسط

، 2ا وَلَْم يَْقتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلَِك قَوَامًاوَال َّذِيَن ِإذَا َأنْفَقُوا لَْم يُسْرِفُومخاطبا ميا م بقولا 

وَلَا َتجْعَْل يَدَكَ مَغْلُولَةً ِإلَى عُنُقَِك وَلَا تَبْسُْطهَا كُل َّ الْبَْسِط فَتَْقعُدَ مَلُومًا  وقولا أيضا  
؛ كما نذر م م  عدم الت اطي مع الا  ميجابيا وصي صايح السلم ن بانز 3َمحْسُورًا

ةَ   وعدم منفاقها صي سبيا هللا صي قولا ت ال   الموا هََب وَالْفِض َّ وَال َّذِيَن يَْكنِزُونَ الذ َّ
ِ فَبَش ِْرهُْم بِعَذَاٍب َألِيمٍ  ه ، ونذر م م  البخا وأن يضيقوا 4وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي َسبِيِل الل َّ

هُ وَلَا َيحْسَبَن َّ ال َّ عى  ال اس م اشهم وأرزاقهم صي قولا ت ال    ذِيَن يَْبخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ الل َّ
 ِ َ الْقِيَامَة ِ يَوْم قُونَ مَا َبخِلُوا بِه ٌّ لَهُْم َسيُطَو َّ َ شَر  َ خَيْرًا لَهُْم بَْل هُو ِ هُو .  ا ذلد 5مِْن فَْضلِه

يبقى الا  ب ن أيدي فئة داصة م  ال اس يتداولونا فيما بينهم، وقد  أالم  أ ا 

 .6لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلَأْغنِيَاءِ مِنْكُمْ  كَيْ  بقولا لمر نذر ت ال  م   ذا ا

ولذلد رتب نقوقا عى  الغ ياء صي الا  تتمثا صي الز اة، وند  مل  أداء نقوق أدر   

د للم وزب ، واإلنسان مليهم، مثا القرض واإلنفاق صي  م  رعاية ا .تا  ن، وتفقُّ

هَ لة الرنام... ميخ، قا  ت ال   صو اليتيم، سبيا هللا، وكفالة  مَْن ذَا ال َّذِي يُْقرُِض الل َّ
 ٌ ٌ كَرِيم ُ َأْجر ُ وَلَه ُ لَه ِ ذَوِي ، وقا  أيضا  7قَرًْضا َحسَنًا فَيَُضاعِفَه وَآتَى الْمَاَل عَلَى ُحب ِه

ائِلِينَ وَفِي ا بِيِل وَالس َّ ْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاِكينَ وَابَْن الس َّ َ وَآتَى الْقُر لَاة َ الص َّ لر ِقَاِب وََأقَام
 َ  . 8الز َّكَاة

م نسيًجا م  الت اون الادي  وغ   ا تتكاما  مي ها  ا  ذه النواع ِم  التكافا  لُتقّدِ

 صي اي.ياة اال تماعية، م  أ ا اإلسهام الف ىي صي مقامة الصايح ال امة، نتى يسلم
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ب  م ويس د وبطمئن أفراده وبخدم ا جتمع السلم م  البطالة والفقر وال وز، و 

ٌ   ضهم   ًضا؛ لن السم  ن مدوة صي اإلسالم قا  ت ال    مَا الْمُؤْمِنُونَ ِإْخوَة ، 1ِإن َّ

فيجب عليهم ب اء عى   ذه الدوة اإليمانية ميجابا دينيا أن يت اونوا وبتضام وا 

ا  الب  التي ت فع وبتكاملوا فيما بينهم، وأن ي  ن   ضهم   ضا عى   ا عما م  أعم

 .ال اس أفرادا وأقواما صي دينهم ودنيا م

ولم يقتصر القرآن عى  التضام  البيني أي ب ن السلم ن با فتح البا  واس ا،  

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر ِ ورنب بأن نت ارك مع غ  نا صي  ذا الت اون والتكافا، قا  ت ال   
 َ ْقوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَل ، السيما ال ا دي  ل ا والسال ن أو الذي   2ى اْلِإْثِم وَالْعُْدوَانِ وَالت َّ

ُ عَِن بين ا ورينهم صل.ا وسلما، كي  ال وقد قا  ت ال  صي مثا  سالء   ه ُ الل َّ لَا يَْنهَاكُم
و هُْم وَتُْقِسطُوا ِإلَْيهِْم ِإن َّ ال َّذِيَن لَْم يُقَاتِلُوكُْم فِي الد ِيِن وَلَْم ُيخْرُِجوكُْم مِْن دِيَارِكُْم َأْن تَبَر ُّ

هَ ُيحِب ُّ الْمُْقِسطِينَ   . 3الل َّ

  التكافل األدبي: -2

والتكافا الادي أو ال  ش ي ل ا  و  ا ما طلبا اإلسالم صي  ذا ا جا ، با   اك  

أنواع أدر  م  التكافا رغب فيها القرآن ونث عليها، وبقع صي مقدمتها التكافا الدبي 

ومرشاد وتررية ودعوة مل  هللا؛ باعتبار أن التكافا اال تماعي صي اإلسالم م  نصيمة 

بما اشتما عليا م  عقيدة وأنكام وآدا  نظام متكاما يهدف بالدر ة الول  مل  

تزكية اإلنسان، وترسيخ القيم والثا ال ليا صي ا جتمع، وبو ا أفراده لتمقيق ذلد 

  ال املة والصدق والوفاء والمانة، صي أنفسهم، التواص ي باي.ق والصب  ونس

وك  الذ  ع  ال اس وغ   ا م  القيم، باعتبار أن ذلد دصيصة أساسية م  

ْ خَيْرَ دصائي  ذه المة، وردونها تفقد عزتها وكرامتها وكي ونتها، قا  ت ال    ُكنْتُم
اِس تَْأمُرُونَ بِالْمَعْرُوِف وَتَْنهَوْنَ  ْخرَِجْت لِلن َّ ةٍ أُّ م َّ ِ أُّ ه  . 4عَِن الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالل َّ

ذلد أن ال ري ة اإلسالمية ن ن وض ت ت ري اتها ومبادئها ا ختلفة م  أدبية  

وسياسية واقتصادية م ظمة ل الئق ال اس   ضهم مع   ض راعت فيها مكارم 

                                                           
 .10ة سورة احلجرات  الآي - 1
 .02سورة اؤائدة  الآية  - 2
 .08سورة اؤمتحنة  الآية  - 3
 .10سورة أ ل معران  الآية  - 4
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  ؛ فلو فرض ا مجتم ا ترك فضيلة المر بال روف وال هي ع  ال ار، فاي1الدالق

يما  ا أن نتصور  ذا ا جتمع وقد فقد أعز صفة و وده، ورقاء كيانا واستقراره؟ 

باعتبار أن فقدان ذلد ي ني انت ار  ا رذيلة؛ و ب أن مجتم ا غابت ع ا فضيلة 

المانة، وشاعت فيا ايخيانة وايخداع، فاي  يصبح نالا؟ وكي  يما  أن يستقر 

يما  أن تسد  اي.قوق مل  أ لها وذويها صي  نظاما صي ظا  ذه الرذائا واآلفاال؟ وكي 

مجتمع لم يأم    ضا   ضا؛ وم  ثم فايجماعة  لها تكون آثمة مذا رأال ال ر قائما 

 أند ي اره. لن ال ر ال ل   و الذي يغري ال اس وبدعو مليا. ع ا، والوساتت 

بت ك وبسبب ترك ذلد ل   القرآن الاربم بني مسرائيا، لنهم أفسدوا مجتم هم  

ال َّذِيَن َكفَرُوا مِْن بَنِي  لُعِنَ ت ال   اآلثم ن يرت ون صي مثمهم م  غ   أن ينهو م، قا  
َ ذَلَِك بِمَا عََصوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، كَانُوا لَا  يَم َ وَعِيسَى ابِْن مَْر ِيَل عَلَى لِسَاِن دَاوُود ِإسْرَائ

 ْ ُ لَبِئ ، فاعتب وا  مي ا عصاة لنهم لم 2َس مَا كَانُوا يَْفعَلُونَيَتَنَاهَوْنَ عَْن مُنْكَرٍ فَعَلُوه

ُ اْلِإْثمَ  لَوْلَا أيضا وقولا  3ينهوا ع  الفساد. ُ عَْن قَوْلِهِم ونَ وَاْلَأْحبَار ِي ُّ ان ب َّ يَْنهَاهُمُ الر َّ
ْحَت لَبِئَْس مَا كَانُوا يَْصنَعُونَ لرراني ن فسمى هللا  ا وعال عدم نهى ا" ،4وََأْكلِهِمُ الس ُّ

 م  الف ا، فد  عى  أن ترك المر 
ً
 والص ع أردي مطلقا

ً
والنبار لهم ص  ا

 
ً
 . 5"بال روف وال هى ع  ال ار ف ا بدليا تسمية هللا لا ص  ا

ور اء عى   ذه اي.قيقة   ا كث   م  الفقهاء وداصة الالاية ترك ال اراال وعدم  

 وأشار مل   ذا؛ 6ا  سالء الساكتون الدذ بيد أص.ابها  الف ا، أي و أنا قد ف له

 صانب مراقي الس ود بقولا 

 وال يكل   غ   الف ا باعث النبيا ور  الفضا

 .7فاف ا بال هى مطلو  ال بي والا  ف ا صي ص.يح الذ ب
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ولذلد لم ي   ت ال  ايخسران ع  الذي  آم وا وعملوا الصاي.اال نتى يتب وا  

ص ي بالصب ، رغم أن ذلد م  عما الصاي.اال، أعمالهم  ذه بالتواص ي باي.ق والتوا

أن ال ما الصايح  و ما أثره عما الرء صي داصتا، فوقع  يظ »أو لنا قد يغفا ع ا 

 . 1«الت بيا عى  أن م  ال ما الأمور با مرشاد السلم غ  ه ودعوتا مل  اي.ق.

ة، ففيها اإلسالم ي تب  ا جتمع السلم مسئوال ع  صيانة الدالق ال ام ذلد لن

اي.فظ لا م  الفوض ى والفساد واالنمال ، والتخىي ع  ذلد يسدي مل  مفساد 

 الب اء اال تماعي. ثم ادتال ، وم  2ايجماعة وتفرقها وت ابذ ا

 التكافل العلمي:  -3

يمتا ال لم منزلة رفي ة صي اإلسالم، وقد ب ن القرآن مكانة أ لا، وأعى  منزلتهم ورفع  

، وقا  أيضا   3هَْل يَْستَوِي ال َّذِيَن يَعْلَمُونَ وَال َّذِيَن لَا يَعْلَمُونَ قُلْ  ت ال  ذكر م بقولا 

 ٌ ُ بِمَا تَعْمَلُوَن َخبِير ه َ دَرَجَاٍت وَالل َّ وتُوا الْعِلْم ُ ال َّذِيَن آمَنُوا مِنْكُْم وَال َّذِيَن أُّ ه ،  4يَرْفَِع الل َّ

م  ال ي لم  هللا النز . وقد أمر هللاففي اآلية مد  ل ا ال لم، وداصة ال لم باتا  

ْ لَا تَعْلَمُونَبالر وع مليهم وسسالهم، قا  ت ال    فد  ،  5فَاْسَألُوا َأهَْل الذ ِكْرِ ِإْن ُكنْتُم

عى  أن هللا ائتمنهم عى  ونيا وتنزيلا، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم وغ   م 

 ، ولهذا قا  ت ال    د ذلد 6بمقائقا وم انيا

  َرُون هُْم يَتَفَك َّ اِس مَا نُز َِل ِإلَْيهِْم وَلَعَل َّ َ لِتُبَي ِنَ لِلن َّ ؛ قا  الز ا    7وََأنْزَلْنَا ِإلَيَْك الذ ِكْر

، وأ لا  م أ ا االدتصاص صي  ا ف ؛ وعى  8«الذكر عام فيم  ي ز  مليا علم.»

ال ، ورذلد يخر   ذا، فالوا ب عى  م  لم ي لم أن يسأ  م  ي لم، كما أمر هللا ت 

 ايجا ا م  التب ة.

د هللا  ال لماء الكاتم ن لل لم،   دم بذلا لطالبيا بقولا ت ال    وصي مقابا ذلد يتوعَّ

 َِاب اِس فِي الْكِت ُ لِلن َّ اه ن َّ  ِإن َّ ال َّذِيَن يَْكتُمُونَ مَا َأنْزَلْنَا مَِن الْبَي ِنَاِت وَالْهُدَى مِْن بَعْدِ مَا بَي َّ
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 َ ولَئَِك ي َلْعَنُهُمُ الل َّاعِنُونَأُّ ي َ هُ و وأيم هللا لوال آية » ؛ قا  أبو  ربرة صي  ذه اآلية   1لْعَنُهُمُ الل َّ

ِإن َّ ال َّذِيَن يَْكتُمُونَ مَا َأنْزَلْنَا مَِن الْبَي ِنَاِت صي كتا  هللا ما ندثتام  ش يء أبدا، ثم تال  
اسِ  ُ لِلن َّ اه ن َّ ُ الل َّاعِنُونَ وَالْهُدَى مِْن بَعْدِ مَا بَي َّ َلْعَنُهُم ي َ ُ و ه ُ الل َّ َلْعَنُهُم ولَئَِك ي َاِب أُّ ؛  2،3فِي الْكِت

كما ، ةص( فاآلية ومن نزلت صي أنبار اليهود ور بان ال صار  الذي  كتموا أمر مممد

نامها عام صي  ا م  كتم علما م  دي  هللا انتيج مل   مال أن ،4أشار مل  ذلد القرطبي

، ف نا كما قا  5وال يبلغونها لل اس ةص(ي لمون رسالة مممد بثا، ف  ما الذي  

 لا لم نتى يسأ  ال لماء، ال يسأ  ايجهالء لا لم يت لموا»  عى  كرم هللا و ها

 .6«ي لموا

ولقد أكد ت ال  ذلد صي مواضع كث  ة م  القرآن ورأساليب مختلفة منها أمره لرسولا  

فَاْصدَْع بِمَا تُؤْمَرُ وََأْعرِْض عَِن مانا  بالصدع، وتبليغ ما و ا با، قا  سب ةص(
َب َِك وَِإْن لَْم  وقا  أيضا   ، 7الْمُشْرِِكينَ  نْزَِل ِإلَيَْك مِْن ر ِّْغ مَا أُّ َلِّ ِ ُسوُل ب هَا الر َّ يَا َأي ُّ

 ُ غَْت رَِسالَتَه َل َّ ال نى بلغ  ميع ما أنز  مليد م  ررد، »؛ قا  اب  عباس   8تَْفعَْل فَمَا ب

، وتأديب ي.ملة ةص(كتمت ش ئا م ا فما بلغت رسالتا، و ذا تأديب لل بي ف ن 

ال ياتموا ش ئا م  ال لم الذي  ، با9«ال لم م  أمتا أال ياتموا ش ئا م  أمر شري تا

، سواء  ان دنيوبا أو أدروبا لنا  لا م ا ت ال ، وفيا 10فرض هللا ت ال  بيانا لل اس

 ماعاال .صال  للمجتمع اإلنساني أفرادا و 

د الساعداال   و اذا يتضح ل ا بجالء أن التكافا اال تماعي صي اإلسالم ال ي ني مجرَّ

ا  انت صورتها  -الادية  ، با  ا يجود بما ع ده لديا، فال الم   لما ب رشاد -أيًّ

والشجاع القو  بدفاعا ع  الض ي  وم ع الظالم م  ظلما، والغني ، الضا 
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 ن، فهو مذن يمتد ل  ما تررية رو  الفرد وعقلا وضم  ه  سخائا عى  الفق   والسا

تا وسلوكا اال تماعي.  1وشخص َّ

 أسس إقامة التكافل االجتماعي في القرآن الكريم  ثانيا:

ما مهدال لها وأسهمت صي  
ّ
من فارة التكافا لم تن أ م  فراغ ولم ت بت بال  ذور، ومن

ال امة،  انت بمثابة البنٰى التمية فاعليتها وديمومتها مجموعة م  السا والبادئ 

ثالثة أسا يما   لي صيتجلت  قواعده. وقدالتي عملت عى  بلورة التكافا ومرساء 

 توض.يها م  دال  الطالب اآلتية 

 العقيدة أساس التكافل االجتماعي:  -1

من ال قيدة اإلسالمية مصدر نياة السلم وتفاعلا مع غ  ه، م  نيث أنها تمفزه 

 ا نب ايخ   والت اون والت لق بالقيم ال ليا للمجتمع، باعتبار أنها الدافعوت مي في

وا .رك لف ا ايخ  اال وترك ال اراال، والسعي صي مصايح ال اس؛ فالسلم مذا علم 

مثال بأن هللا الباسط الرازق الاربم القادر، واطمأن مل  م اني  ذه الصفاال، ثم 

ا ذلد عى  نياتا وواق ا، وانغرست فيا سع  مل  تمثيلها، واالقتداء بها ان ا

دصا  االستقامة والصال  وبقظة الضم   ووضو  الهدف والرض ى بما قسم هللا 

وقدر، فيتمرر بذلد م  النانية والشح وال بودية للمادة وال هواال وال  صرباال 

ي طلق  الباطلة؛ ف   ر بمسسوليتا ودوره اال تماعي صي الرداء وال دة؛ وم  ثم

بأوامر وتو يهاال  ذا اإليمان، فيلتزم ايخ   وبجتنب ال ر، وبسثر صي ال اس  مست شدا

  ثالثة  ذلد أمور بايخ  ، وبتأثر بهم صي ايخ  . وم  لوازم 

 األمر األول: العمل الصالح جزء ال يتجزأ من اإليمان 

ال يتجزأ م   تغدو العما  الصاي.ة مادية  انت أو م  وبة ب اء عى  ما سبق  زء 

يمان؛ مذ القرآن دائما يقرنهما وبررط بينهما، بميث ال يما  أن ي فد أند ما ع  اإل 

اآلدر، فكلما يذكر اإليمان ومال وبتب ا بال ما الصايح فهو ثمرتا ومموره، قا  ت ال   
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ِ  وقا  أيضا   ة ي َّ ُ الْبَرِ ولَئَِك هُْم خَيْر َاِت أُّ اِلح ، وغ   ذلد  1ِإن َّ ال َّذِيَن آمَنُوا وَعَمِلُوا الص َّ

 لتي وردال صي مواط  مختلفة م  القرآن .م  اآلياال ا

  
ً
ول ا اإليمان ب اء عى   ذا مجرد عالقة ب ن الفرد وررا كما ي تقد الب ض،   يدا

ع  تو يا أعمالا ونر اتا وعالقاتا مع أفراد مجتم ا، با اإليمان ينبغي أن يكون 

تِي وَنُسُكِي قُْل ِإن َّ َصلَامصدر وم طلق  ميع أعما  ونر اال السلم، يقو  ت ال   
ِينَ  َم هِ رَب ِ الْعَال  . 2وََمحْيَاَي وَمَمَاتِي لِل َّ

وم  ثم فاإليمان  و ررط الفار بالف ا، وال ية باي.ركة والسلوك القوبم، و ذا ما  

لَيَْس الْبِر َّ َأْن تُوَل ُّوا وُُجوهَكُْم قِبََل الْمَشْرِِق  أكده القرآن الاربم صي قولا ت ال   
بِي ِينَ وَآتَى وَالْمَغْرِبِ  َاِب وَالن َّ ِ وَالْكِت ِ وَالْمَلَائِكَة ِ وَالْيَوِْم اْلآِخر ه  وَل َِكن َّ الْبِر َّ مَْن آمََن بِالل َّ

ائِلِينَ وَفِي الر ِقَاِب  بِيِل وَالس َّ ْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاِكينَ وَابَْن الس َّ ِ ذَوِي الْقُر الْمَاَل عَلَى ُحب ِه
لَا َ الص َّ ِيَن فِي الْبَْأَساءِ وََأقَام ابِر َ وَالْمُوفُونَ بِعَْهدِهِْم ِإذَا عَاهَدُوا وَالص َّ َ وَآتَى الز َّكَاة ة

قُونَ ُ الْمُت َّ ولَئَِك هُم ولَئَِك ال َّذِيَن َصدَقُوا وَأُّ ِ وَِحينَ الْبَْأِس أُّ اء ر َّ ؛ أي ال ينبغي أن  3وَالض َّ

مقتضياال التونيد  ، ولا 4  نيكون االشتغا  بالتو ا مل  القبلة قصار   مة السم

م  اإليمان باهلل واليوم اآلدر والالئاة والاتا  وال بي ن، ومتيان الا  عى  نبا ذوي 

القربى واليتامى والساك ن ميخ أكب  م  ذلد وأعظم، لنها م  أ م مقاصد ال ري ة، 

 وفيها  ماع صال  ال فا وايجماعة.

 دال ش.ة، وداف ا لذلد ميمانا واعتقاده فالسلم ني ما يف ا  ذه العما  الصاي 

أنا يأتيها مرتا  البا  مطمئن الفساد، لنا يت اطى ذلد ابتغاء نّب هللا عّز و ّا، ال 

 .5لغرض آدر

 األمر الثاني: التفاني في خدمة املجتمع واملسارعة إلى فعل الخيرات. 

رو  الت انم من اإليمان يربي صي السلم ن وم  دال  ما تقدم يتب ن ل ا أن  

والتضام ، وبوقظ فيهم الضم   اال تماعي الذي يج لهم م دمج ن صي ايجماعاال 

التي ي   ون فيها، با ويسارعون صي ددمتها وبتسابقون مل  ذلد بقوة رونية تمام 
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ولَئَِك ميولهم ومراداتهم، وتو ا عقولهم نمو ايخ   والصال ، قا  ت ال  عنهم   أُّ
 ْ ، أي يرغبون صي الطاعاال أشد الرغبة  1رَاِت وَهُْم لَهَا َسابِقُونَيُسَارِعُونَ فِي اْلخ َي

؛ 2فيبادرونها، و م سابقون ال اس ل لها، و أن  ا واند منهم يسرع ليصا قبا غ  ه

َب ِكُمْ وقولا   ، 3فَاْستَبِقُوا اْلخ َيْرَاتِ أال تر  مل  قولا ت ال    ،  4َسابِقُوا ِإلَى مَغْفِرَةٍ مِْن ر

 . 5وَفِي ذَلَِك فَلْيَتَنَافَِس الْمُتَنَافِسُونَلا  وقو 

 ا ذلد يف لونا م  أ ا مغفرة هللا وعفوه، وتمقيقا لرضاتا، كي  ال و و القائا   

َكُْم تُْفلُِحون َ لَعَل  َّ كُْم وَافْعَلُوا اْلخ َيْر َب َّ هَا ال َّذِيَن آمَنُوا ارَْكعُوا وَاْسجُدُوا وَاْعبُدُوا ر ، 6يَا َأي ُّ

ففال  السم  ن صي الدنيا واآلدرة كما أشارال اآلية مبني عى  عبادة هللا المزو ة بف ا 

ايخ  اال والت افا فيها، فيصبمان بذلد عاصم ن لهم م  التيا والضال ، داف  ن 

 .7ميا م مل  الرقي والتقدم ونفع ايجميع

  عى  ا جتمع م   ذا ومن التكافا اال تماعي ال ب ث م  ال فا السم ة باهلل أ د 

تكافا بقوة القانون، لن ما يبنى عى  القانون قد يو د صي ال فا ما يب ر مخالفتا، 

أما ما ي تمد عى  الضم   الديني، ف ن السم  بطب ا عى  أنا أمر م  هللا الذي ي لم 

 .8السر وأدفى، فيلتزما م  تلقاء نفسا بدافع و داني صادق 

 عمل هلل وحده.األمر الثالث: اإلخالص في ال

من السلم ني ما ي لم أن العما  التي يقوم بها كصلة رنم ومغاثة ملهوف وقر   

ضي  وأمر بال روف ونهي ع  ال ار وغ   ذلد ال يقبلها هللا م ا وال ي ا  ثوابها مال 

ف نا ي طلق يت اما وبت اون مع غ  ه ال يبتغي مال و ا  صدرال بصدق ومدالص، مذا

ُ ابْتِغَاءَ  ، قا  ت ال  صي ذلد  9ا مال مرضاتاهللا، وال ي  ي ُنْفِقُونَ َأْموَالَهُم وَمَثَُل ال َّذِيَن ي
كُلَهَا ِضعْفَيْنِ  َبْوَةٍ َأَصابَهَا وَابٌِل فَآتَْت أُّ ٍ بِر ة ِ وَتَثْبِيتًا مِْن َأنْفُسِهِْم كَمَثَِل َجن َّ ه مَْرَضاِت الل َّ
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 َ ٌّ و ٌ فَِإْن لَْم يُِصْبهَا وَابٌِل فَطَل  ُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَِصير ه ا ، وقا  سبمانا   1الل َّ ُنْفِقُونَ ِإل َّ وَمَا ت
 ِ ه ِ الل َّ َ وَجْه ُ مِْن نِعْمَةٍ  ، وقا  أيضا   2ابْتِغَاء ُ يَتَزَك َّى، وَمَا لَِأحَدٍ عِنْدَه ال َّذِي يُؤْتِي مَالَه

َب ِهِ اْلَأعْلَى ا ابْتِغَاءَ وَجْهِ ر عى  لسان السم  ن ا خلص ن صي معالتهم ، وقا   3ُتجْزَى، ِإل َّ

ِيدُ مِنْكُْم جَزَاءً وَلَا ُشكُورًالغ   م   هِ لَا نُر مَا نُْطعِمُكُْم لِوَجْهِ الل َّ   . 4 ِإن َّ

تَعَاوَنُوا عَلَى  ولذلد أمر هللا ت ال  بالت اون عى  الب  مقت نا بالتقو ، قا  سبمانا  
ْقوَى و الطاعة الظا رة ونفع ال اس، ومسداء ال روف لهم، ، فالب    5الْبِر ِ وَالت َّ

، يقو  صي ذلد أبو اي.س  6والتقو   تصفية ال فا وتطه   ا، ومدالصها هلل ت ال 

ند  هللا ت ال  مل  الت اون بالب  وقرنا بالتقو  لا، لن صي التقو  رضا هللا »الاورد   

ت ال  ورضا ال اس فقد تمت ت ال ، وص  الب  رضا ال اس، وم   مع ب ن رضا هللا 

 .7«س ادتا، وعمت ن متا 

 أساس التكافل  األخوة -2

 ان ال ر  صي ايجا لية عى  شفا نفرة م  نار ايخالف واالدتالف والتمزق والتقاتا،  

 دادا أسوار نفسا، ف ما اإلسالم 
ً
 عى  ذاتا، ومتقوق ا

ً
و ان الواند منهم م افئا

ال طيبة ب ن ال اس تقوم عى  أساس اللفة م ذ ظهوره عى  ب اء وتدعيم عالقا

مَات ال   والدّوة صي ال قيدة مصداقا لقولا  ٌ  ِإن َّ  . 8الْمُؤْمِنُونَ ِإْخوَة

ية صي قولا عز م   
ّ
و ذه ال قلة اي.ضاربة ي    مليها القرآن بصورة  ل

قُوا وَاذْكُرُوا قائا  هِ جَمِيعًا وَلَا تَفَر َّ هِ عَلَيْكُْم ِإْذ ُكنْتُمْ َأعْدَاءً  اْعتَِصمُوا ِبحَبِْل الل َّ نِعْمََت الل َّ
 ُ ارِ فََأنْقَذَك ِنِعْمَتِهِ ِإْخوَانًا وَُكنْتُمْ عَلَى َشفَا ُحْفرَةٍ مَِن الن َّ بِكُْم فََأْصبَْحتُمْ ب ْم فََأل ََّف بَيْنَ قُلُو

  اآلية أن الدوة اإلسالمية قامت عى  أساس ال قيدة والدي ؛ فبينت  ذه9مِْنهَا

أدوة الدي  أثبت م  أدوة » واي.رمة مقام رابطة الدم والنسب، فأض.ت بهذا 
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النسب، ف ن أدوة النسب ت قطع بمخالفة الدي ، وأدوة الدي  ال ت قطع بمخالفة 

 1«النسب.

، تصغر مل   انبها النقاد  وما» ذا  
ّ
يما  أن يجمع القلو  الت افرة مال أدوة صي اّلل

قبلية والطماع الشخصية والراياال ال  صربة، وبتجمع الص  التاربخية والثاراال ال

 الاب  تمت لواء 
ّ
 ، فتسقط بذلد فوارق النسب واللون والقبيلة.2«الت ا  اّلل

وأو  صورة م  صور الساداة التي عقد ا هللا ب ن السلم ن هي التألي  ب ن  

مة هللا، ور ن النصار الها رب  الذي  آم وا و ا روا وتر وا أوطانهم ل ا معالء  ل

وأص.ابا وأعانو م بديار م وأموالهم وأنفسهم، فهسالء  ةص( الذي  آووا رسو  هللا

ِإن َّ ال َّذِيَن آمَنُوا وَهَاجَرُوا   ضهم أولياء   ض؛ وقد  اء ذلد واض.ا صي قولا ت ال   
ِ وَال َّذِ  ه ولَئَِك بَعْضُهُْم َأْولِيَاءُ وَجَاهَدُوا بَِأْموَالِهِْم وََأنْفُسِهِْم فِي َسبِيِل الل َّ يَن آوَْوا وَنَصَرُوا أُّ

 . 3بَعْضٍ 

فقد أندثت مبادئ اإلسالم بهذا ال هد ايجديد طفرة نوعية صي أنماط تفا   وسلوك  

 
ً
الغالبية الغالبة م  السلم ن، نيث غدا الواند منهم بفضا  ذا الدي  منسانا

ّد يد ال ون لهم، فهو يسع  لتمقيق ا تماعيا ي  ر بم اناة مدوانا السم  ن، وبم

لفرنهم  با يفر مصاي.هم كما يسع  لتمقيق مصاي.ا، وي اركهم صي مكاره الد ر، 

م  أ ّمِ روافد  متمدة. ول اَّ  بذلد أمةوبمزن ي.زنهم؛ فصار ا جتمع ايجا ىي 

 الدوة اإليمانية التي ترتاز عليها ما يىي  

 رافد التآلف: -1

ليا الدوة اإليمانية التي نصلت ب ن السم  ن التآل  بينهم، ول ا أ م ما تبنى ع 

فيكون الشخي مم  يأل  وبسل  نتى يمصا اي.ب والسالم والت ابط والوندة صي 

َيْنَ   ولهذا أل  هللا ت ال  ب ن قلو  السم  ن، قا  سبمانا ايجماعة السلمة، وََأل ََّف ب
بِهِْم لَوْ َأنْفَْقَت مَا فِي اْلَأرْ  هَ َأل ََّف بَيْنَهُْم ِإن َّهُ قُلُو بِهِْم وَل َِكن َّ الل َّ ِض جَمِيعًا مَا َأل َّْفَت بَيْنَ قُلُو

 ٌ يزٌ حَِكيم ِ السم  مسل  وال د   فيم  ال يأل  وال »، وقا  عليا الصالة والسالم   4عَز
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أنا ال يقوم الب اء اال تماعي مال مذا  انت  ا لب اتا متآلفة، يتماسد  ، طالا1«يسل 

، وقد أشارال اآلية مل  2  ضها مع   ض
ً
، فيص   ا جتمع  البنيان ي د   ضا   ضا

هُْم بُنْيَاٌن   ذا ال نى صي قولا ت ال   ا كََأن َّ ِ َصف ًّ َ ُيحِب ُّ ال َّذِيَن يُقَاتِلُونَ فِي َسبِيلِه ه ِإن َّ الل َّ
  3مَْرُصوٌص 

ت اضد م واتماد م ذلد لن صي ا تماع السلم ن عى  دينهم، وائتالف قلوبهم و 

؛ وأن الت ازع 4يصلح دينهم وتصلح دنيا م، وبمصا لهم ال صر والقوة والتما ن

واالدتالف وفساد ذاال الب ن يض   القوباء منهم، ويهلد الض فة والفقراء، ولذلد 

هَ وََأْصلُِحوا ذَاَت بَيْنِكُمْ قا  ت ال    قُوا الل َّ  . 5فَات َّ

 رافد التعاون: -2

مل  الدي ة كال م  الها رب  والنصار  ةص( لفت ة الول  م  قدوم ال بيلقد وض ت ا 

   د التآخي بينهم والتآل  ب ن قلوبهم أمام مسئولية داصة م  الت اون والت انم

أن الاتآل  ب ن أفراد ا جتمع ي جر ع ا الت اون فيما بينهم صي ف ا  والتضام ؛ ذلد

صي الا ، ورذ  صي ال اطفة، ورذ  صي ايجهد،  بذ  وايخ  »ايخ  اال صي شتى أنواعها، 

 6«ورذ  صي اي.ياة ع د االقتضاء.

رسو  هللا ما  يا»الها رون  و ذا ما نصا ف ال ب ن السلم ن   د الهجرة نتى قا   

رأي ا مثا قوم قدم ا عليهم أنس  مواساة صي قليا، وال أنس  بذال صي كث  ، لقد 

 7«ا، نتى لقد نسب ا أن يذ بوا بال ر  لا.كفونا السنة وأشر ونا صي اله 

وقد وصلت الساداة بينهم مل  در ة أن يتوارث التآديان، ثم نسخ  ذا التوارث بقو   

ولُو هللا عز و ا   ولَئَِك مِنْكُْم وَأُّ ُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُْم فَأُّ وَال َّذِيَن آمَنُوا مِْن بَعْد
ٌ اْلَأْرحَاِم بَعْضُهُْم َأوْ  ِ شَْيءٍ عَلِيم هَ بِكُل  هِ ِإن َّ الل َّ َاِب الل َّ ِبَعٍْض فِي كِت   8لَى ب
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ولم يات   سالء الص.ابة بالت اون الادي فيما بينهم، با أدذ   ضهم بأيدي   ض  

صي  ا ما فيا د   لألمة، م  ترانم وت اصح وأمر بال روف ونهي ع  ال ار، لن ذلد 

وَالْعَصْرِ، ِإن َّ اْلِإنْسَانَ ي  رض ي هللا عنهم، قا  ت ال   م  سماال السم  ن الفل. ن الذ
بْرِ  ِ وَتَوَاَصوْا بِالص َّ َاِت وَتَوَاَصوْا بِاْلحَق  اِلح ا ال َّذِيَن آمَنُوا وَعَمِلُوا الص َّ  ؛1لَفِي ُخسْرٍ، ِإل َّ

فج ا سبمانا التواص ي بينهم  زء ال يتجزأ م  مواصفاال الذي  أن م هللا عليهم، 

يت اص.ون فيما بينهم باي.ق وال د  والصب ، وعى   ا واند منهم أن يتقبا  وأنهم

مرشاد وتو يا أديا مذا قصر صي نق مدوانا، أو ظلم أو اعتد  وغ   ذلد؛ ومال فال 

م نى للتواص ي مذا لم يص.با استجابة  ذا لذاك، وبأدذ  سالء بيد أولئد فيما فيا 

 ايخ   والصال  .

  :2رافد اإليثار -3

م  نتيجة  ذا التآخي ومقتضياتا أيضا الآثرة ب ن السلم ن؛ فالدوةال تقتصر عى  و  

م  شح ال فا واالرتقاء مل   ت ني التجردال د  ونفظ اي.قوق الساسية، با 

ولَئَِك هُمُ الْمُْفلُِحونَ: الفضا واإلنسان، قا   ا وعى   . 3وَمَْن يُوَق ُشح َّ نَْفِسهِ فَأُّ

  مستو   ذه السئولية، نيث واسوا مدوانهم الها رب ، وآثرو م و ان النصار عى 

عبد الرنم  ب  عوف عما وصلت  عى  أنفسهم بخ   الدنيا لا  ا رو مليهم. يمدث ا

مليا  ذه الساداة التي لم ي رف ال اس مثلها م  قبا، فيقو   لا قدم ا مل  الدي ة 

مني أكث  »فقا  س د ب  الرريع   بيني ور ن س د ب  الرريع، ةص( آخ  رسو  هللا

النصار ماال، فأقسم لد نص  مالي، وانظر أي زو تي  وبت، نزلت لد عنها، ف ذا 

ال نا ة لي صي ذلد  ا م  سوق فيا »، فقا  عبد الرنم  اب  عوف  «نلت تزو تها

 4 .، فغدا مليا عبد الرنم  اب  عوف«سوق قي قاع»  قا  س د. «تجارة؟

رآن الاربم شا دا عليهم نيث أعطى صورة رفي ة ع  النصار  ذا وقد  ان الق 

الذي  استقبلوا مدوانهم الها رب ، ف ار و م صي أموالهم وريوتهم وآثرو م عى  

َ ِإلَْيهِْم ت ال    أنفسهم، قا  ونَ مَْن هَاجَر يمَانَ مِْن قَبْلِهِْم ُيحِب ُّ َ وَاْلِإ ار ءُوا الد َّ وَال َّذِيَن تَبَو َّ
 ِ يُؤْثِرُونَ عَلَى َأنْفُسِهِْم وَلَوْ كَانَ بِهِْم َخَصاَصةٌ وَلَا َيج َ وتُوا و ا أُّ دُونَ فِي ُصدُورِهِْم حَاجَةً مِم َّ

                                                           
 .03، 02، 01سورة العرص  الآية  - 1
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ُ الْمُْفلُِحونَ ولَئَِك هُم ِ فَأُّ وروي أن سبب نزو   ذه اآلية  أن ؛ 1وَمَْن يُوَق ُشح َّ نَْفِسه

شئتم قسمتم للمها رب   من»لا قسم القر  صي الها رب ، قا  لألنصار   ةص( ال بي

م  أموالام ودياركم، وشاركتمو م صي  ذه الغ يمة، ومن شئتم أمساتم أموالام، 

، «با نقسم لهم م  أموال ا ونت ك لهم  ذه الغ يمة»  ، فقالوا«وتركتم لهم  ذه 

 ، ف   أبي  ربرة قا   أتى ر ا رسو  هللا3. وقيا نزلت صي أبي طل.ة2فنزلت  ذه اآلية

، فأرسا مل  نسائا، فلم يجد ع د   ش ئا، «يا رسو  هللا أصابني ايجهد» فقا   ةص(

، فقام ر ا م  «أال ر ا يضي   ذه الليلة يرنما هللا؟»  ةص( فقا  رسو  هللا

ضي  رسو  »، فذ ب مل  أ لا، فقا  المرأتا  «أنا يا رسو  هللا»، فقا   4النصار

ف ذا أراد »، قا   « دي مال قوال الصبيةوهللا ما ع»، قالت  «ال تددربا ش ئا ةص( هللا

 5، فف لت «الصبية ال  اء ف وميهم، وت الي فأطفئي السرا ، ونطوي بطون ا الليلة

 فقا    
ً
ما ند »وروي ع  أبي زبد البسطامي أنا قا   قدم علي ا شا  م  بلخ نا ا

 دنا  اذا ع  "، فقا «مذا و دنا أ ل ا ومذا فقدنا صب نا»فقلت  « الز د ع دكم؟

  6«مذا فقدنا صب نا، ومذا و دنا آثرنا»فقا   « فما  و ع دكم؟» لا ، فقلت «كال  بلخ

وقا  نذيفة ال دوي  طلبت يوم ال  موك اب  عم لي صي ايجرح ، ومعي ش يء م  ماء،  

فو دتا، فقلت  أسقيد؟ فأشار أن ن م، ف ذا ر ا يصيح  آه، فأشار اب  عمي أن 

و   ام ب  ال اص ي، فقلت  اشر ، ف ذا آدر يقو   آه، انطلق مليا، فجئتا، ف ذا  

فأشار   ام أن انطلق مليا، فجئتا، ف ذا با قد فاضت نفسا، فر  ت مل    ام، 

ف ذا  و قد ماال، فر  ت مل  اب  عمي، ف ذا  و قد ماال، فعجبت م  ميثار م 

 .7رنمهم هللا

ها عى  السم  ن، وم  أسبا  وم  ثم  انت الساداة ن مة م  ن م هللا التي أن م هللا ب 

القوة وال زة والثباال والتما ن صي الرض، ومن أنو  ما تكون المة مليا اليوم  و 

ال ودة مل  التآخي والت انم والتواصا فيما بينها، لنا م  الص ب با م  الستميا 
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أن تستأن  نياة مسالمية عزبزة قوبة، مذا لم يمدث التآخي والت ابط والتآل  ب ن 

 أفراد المة اإلسالمية.

 الحياء أساس التكافل:  -3 

صفة اتص  بها ايخالق قبا ا خلوق، ف   سلمان الفارس ي ع  ال بي 1من اي.ياء  

من هللا نيي كربم، يستميي مذا رفع الر ا مليا يديا أن يرد ما صفرا »  قا   أنا ةص(

ع  أبي ي الص.يم ن الثا العى  صي اي.ياء، فف ةص( ولقد  ان ال بي. 2«دائبت ن

أشد نياء م  ال ذراء صي ددر ا، ف ذا رأ  ش ئا  ةص(  ان ال بي»س يد ايخدري قا   

ثالثة ر ط،  انوا م  ذلد أنا لا بنى بزبنب بقي صي ب تا ؛ 3«يار ا عرف اه صي و ها

يستميي أن ي بههم مل  ثقلة مقامهم ع ده  ةص( يسمرون، و م يف لون  ذا وال بي

ِإن َّ ذَل ِكُْم كَاَن  :؛ فنز  قولا ت ال 4غبة صي أال يوا ا زواره بما يخجلهمنياء م ا، ور 
هُ لَا يَْستَْحيِي مَِن اْلحَق ِ  بِي َّ فَيَْستَْحيِي مِنْكُْم وَالل َّ  . 5يُؤْذِي الن َّ

ذلد لن اي.ياء م  ميماء الفطرة السليمة الستقيمة، وم  صفاال ال فا ا .مودة  

َمْشِي عَلَى اْستِْحيَاءٍ  اب ة ش يب ولهذا قا  ت ال  ع  » ُ ِإحْدَاهُمَا ت َاءَتْه ، فالفتاة 6(فَج

تتمدث صي وضو   القوبمة تستحي بفطرتها ع د لقاء الر ا  واي.ديث م هم، فهي

؛ فاي.ياء مذن يب ث عى  ف ا  ا مليح، وترك  ا قبيح، 7«بالقدر الطلو  وال تزبد

من لكا »  ن وش ار اإلسالم، كما صي اي.ديث  ونا رأس مكارم الدالق، وزب ة اإليما

م  كساه اي.ياء ثورا لم ير ال اس »، ولذلد قيا  8«دي  دلقا، ودلق اإلسالم اي.ياء.

 ، وصدق القائا 9«.عيبا

 10ور َّ دنية ما نا  بيني.. ... ..ور ن ر وبها مال اي.ياءُ  
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فذكر ع ده  وع  مياس ب  م اوبة ب  قرة، قا   ك ا ع د عمر ب  عبد ال زبز،

.وع  اب  م با، 1«با  و الدي   لا»اي.ياء، فقيا  اي.ياء م  اإليمان، فقا  عمر  

 2«اإليمان عربان، ولباسا التقو ، ومالا الفقا، وزبنتا اي.ياء.»  قا 

 وهذا يعني أن الحياء: 

َم  انضبط با تمى  بباقي الدالق الفاضلة، وتخى  ع   ا  قيد ا تماعي نفس ي-1

انطلقت الغرائز اإلنسانية م ل ة شر ا، ال يستت  فيها وَم  نرم اي.ياء  دلق قبيح،

 وم   انغما فاقده صي  ا رذيلة،ما ينبغي استتاره؛ و 
ً
ثم ف ذا ما رأيت صي ال اس  رأة

ا، فاعلم أن م  أعظم أسبابا فقدان اي.ياء.
ً
 وفم 

ً
 ورذاءة

 وصي  ذا ال نى يقو  ال اعر 

 .. ولم تستِح فاص ع ما ت اءُ مذا لم تخاش عااقبة اللياالي

 فال وهللا ما صي ال  ش د ٌ  ....وال الّدنيا مذا ذ ب اي.ياء

 3ي  ش الرء مااستميا بخ  ...وببقى ال ود ما بقي الل.اءُ 

مذا ساد اي.ياء وانضبطت ال فوس بضوابط م  اللياقة اال تماعية  ان -2

ا جتمع فاضال، .ياء يكون بقدر ما يكون اي االت افر؛ وأناالنسجام ايخلقي وعدم 

تختفي فيا الرذيلة؛ مذ اي.ياء يمما الرء عى  أال يظهر م ا ما ي فر م ا الذوق 

 السليم.

 ذا وصي مقابا ذلد ف ن اي.ياء ال ينبغي أن يكون سببا باعثا عى  التخىي ع  المر  

ال بخ  ، وال هي ع  ال ار، ومان ا م  ال صيمة واإلرشاد، لنا ال يأتي م 4بال روف

م   ةص( ومال عد تست ا وانس.ابا م  اي.ياة اال تماعية. ولهذا لا استميا رسو  هللا

أولئد الثالثة م  أن يبدي لهم عدم رضاه  سهر م ع ده، تافا سبمانا وت ال  

ُ لَا يَْستَْحيِي مَِن اْلحَق ِ ب ظهار ذلد بقولا   ه  ، أي ال يمت ع م  بيان اي.ق 5وَالل َّ

لذلد لم يم ع اي.ياء أم سليم النصاربة رض ي هللا عنها م  أن تسأ  ومظهاره؛ و 

                                                           
ميان   - 1  7313، رمق احلديث  10/151أأخرجه البهيقي يف شعب االإ

 510 /13انظر  مصنف اب  أأيب شيبة   - 2 
، وقيل يه لأيب متام الطايئ، انظر  592-1/591اذه الأبيات قيل يه حلبيب اب  أأوس  انظر  هبجة اجملالس وأأنس اجملالس للقرطيب  - 3

 .129ع احلمك والأمثال لأمحد قبش  صمجم
نه ال يعد ذكل حياء يف احلقيقة بل جخال، ولرذا فرق العلامء بني احلياء واخلجل- 4  احلياء فضيةل واخلجل ضعف النفس جيعل االإنسان فاإ

 خيجل أأن يطالب حبقه، أأو يديل بلكمة حق.

 . 53سورة الأحزاب  الآية  - 5 
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يا رسو  هللا! من هللا ال يستميي م  اي.ق، فها عى  الرأة »  بقولها  ةص( رسو  هللا

؛ لم يم  ها اي.ياء م  السسا  ع  1«ن م، مذا رأال الاء» فقا  « غسٌا مذا انتلمت؟

م  البيان، با ولم  ةص( ياُء الرسو  مسائا الدي  وطلب ال لم، ولم يم ع اي.

يم  ا نياؤه م  قو  اي.ق، والمر بال روف وال هي ع  ال ار، با والغضب هلل مذا 

  انتهات ممارما.

 خاتمة: 

 وما انتهيت مليا م  دال  دراستي لسائا  ذا البمث ال قاط التالية   

د الساع-1 ا  انت من التكافا اال تماعي صي اإلسالم ال ي ني مجرَّ داال الادية أيًّ

تا  صورتها با يمتدُّ مضمونا لُيصبح نظاًما لت بية رو  الفرد وضم  ه وشخص َّ

 .وسلوكا ال تماعي

كة ال قيدة صي اإلسالم تربي السلم عى  االرتباط با جتمع وتربي و دانا عى  ال ار -2

 واال تمام باآلدرب  والقيام بمقوقهم.

ن ة اإلسالمية والتآخي ب ن السلم ن، يقتض ي الواالة ب التكافا البني عى  ال قيد-3

 السم  ن والت اون بينهم عى  الب  والت اصح وال صرة صي اي.ق.

من التكافا اال تماعي صي ضوء الت بية اإلسالمية  و عملية تفاعلية ب ن أفراد -4

 ليقوم  ا واند منهم بوا با تجاه اآلدر ابتغاء رضوان هللا. ، ا جتمع

ن ا جتمع القوي التماسد  و الذي يكون ب ن أفراده ت اون وتفا م ومودة م-5

 ورنمة، ويهيم  عليا اإلدالص والوفاء وال طاء.

من رابطة الدوة رابطة أصيلة صي اإلسالم صي ظلها يصبح ا جتمع  البنيان -6

الرصوص، ي د   ضا   ضا، وقد طبقها الراعيا الو  فتغلبوا عى  كث   م  

 الال اال تماعية، مما أسهم صي تكوب  كيان المة اإلسالمية ال ا

منا  غرس اي.ياء صي نفوس السم  ن تصبح القيم سائدة صي ا جتمع، فال يت د  -7

 .عى  اآلدرب  وال ت تهد نقوقهم
 قائمة املصادر واملراجع:

  اطي، كتب نواشيا  مممود دليا.اب  ما ة أبو عبد هللا مممد ب  يزبد القزوبني سنن اب  ما ة، ماتبة أبي ال-1

عبد ال ىي عبد اي.ميد نامد، ماتبة الرشد   تمقيق، أبو بار أنمد ب  اي.س ن ب  عىي البيهقي ش ب اإليمان-2

 م. 2003 - ا  1423، الول   للن ر والتوزيع بالرباض بالت اون مع الدار السلفية ببومباي باله د، الطب ة

                                                           
، كتاب  احليض، 251 /1. ورواه مسمل يف حصيحه  130، كتاب  العمل، ابب  احلياء يف العمل، رمق  06 /1رواه البخاري يف حصيحه   - 1

 .313ابب  وجوب الغسل عىل اؤرأأة، رمق  
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 مممد عوامة.  ب  أبي ش بة ال بس ي الكوصي مص   اب  أبي ش بة، تمقيقأبو بار عبد هللا ب  مممد -3

ميضا  السالد مل  قواعد اإلمام مالد، تمقيق  أنمد بوطا ر ايخطابي،  أبو ال باس أنمد ب  يحي الون ريس ي،-4

- ا1400مدة، الرراط، اللج ة ال ت كة لن ر الت اث اإلسالمي ب ن اي.كومة الغررية ونكومة دولة اإلماراال ال ررية الت

 م. 1980

، أبو عبد هللا مممد ب  أنمد ب  أبي بار ب  فر  النصاري ايخزرجي شما الدي  القرطبي، ايجامع لنكام القرآن-6

 م(. 2003 ا/  1423سم   البخاري، دار عالم الاتب، الرباض، الملاة ال ررية الس ودية، ة  تمقيق

القواعد، تمقيق  أنمد ب  عبد هللا ب  نميد، مركز منياء الت اث  د القري،أبو عبد هللا مممد ب  مممد ب  أنم-7

 اإلسالمي، ماة الارمة، الملاة ال ررية الس ودية.

أبو عمر يوس  ب  عبد هللا ب  مممد ب  عبد الب  ب  عاصم ال مري القرطبي، بهجة ا جالا وأنا ا جالا وش.ذ -8

 ب  وال لب ان.، خولي، دار الاتب ال لميةالذا   والها ا، تمقيق  مممد مرس ي اي

 تفس   صي الو  ز ا .رر  ا .اربي الندلس ي عطية ب  تمام ب  الرنم  عبد ب  غالب ب  اي.ق عبد مممد أبو-9

  ا. 1422 الول ،: الطب ة لب ان، ب  وال، ال لمية، الاتب دار مممد، ال اصي عبد السالم عبد تمقيق  ال زبز، الاتا 

ن با أبو عبد هللا ال  باني مس د اإلمام أنمد ب  ن با، مسسسة قرطبة، القا رة، مصر، الناديث  أنمد ب  -10

 مذيلة بأنكام ش يب الرنسوط عليها.

 م.1985- ا 1405دار الرشيد، الطب ة الثالثة،، أنمد قبش، مجمع اي.ام والمثا  صي ال  ر ال ربي-11

خ ر ،الا اف ع  نقائق غوامض التنزيا وعيون القاوبا صي و وه  ار هللا أبو القاسم مممود ب  عمر الزم-12

وف  ا، الاتا  مذيا بماشية اإلمام ال المة أنمد ب  مممد، ال ر  1407التأوبا، دار الاتا  ال ربي، ب  وال، لب ان، 

 باب  ال    وتخربج أناديث الا اف لإلمام الزبلع . 

 ل روق، القا رة.سيد قطب مبرا يم، صي ظال  القرآن،دار ا -13

 م.1994 مممد نجي، دار الغر ، ب  وال، لب ان،  شها  الدي  أنمد ب  مدريا القراصي الذد  ة، تمقيق -14

  قيقشها  الدي  مممود اب  عبد هللا اي.سيني اآللوس ي، رو  ال اني صي تفس   القرآن ال ظيم والسبع الثاني، تم -15

  ا. 1415ة، ب  وال، لب ان، عى  عبد الباري عطية،دار الاتب ال لمي

تمقيق  مممد أبو الفضا ، عبد اي.ميد ب   بة هللا ب  مممد ب  اي.س ن ب  أبي اي.ديد شر  نهج البالغة-16

 ابرا يم، دار منياء الاتب ال ررية ع س ى البابي اي.لبي وشر اه.

الرباض، ماتبة الرشد، الرباض،  عبد الرنم  أبو عامر عبد السالم، أضواء عى  ال ظام اال تماعي صي اإلسالم،-17

 الملاة ال ررية الس ودية، الطب ة الثانية.

عبد الرنم  ب  مممد القما ، اي.اوي صي تفس   القرآن الاربم ويسمى   ة ال تاق صي تفس   كالم اللد -18

 م. 2009الطب ة الول ، ، ايخالق

  عبد الرنم  ب  الرنم  صي تفس   كالم ال ان، تمقيق عبد الرنم  ب  ناصر ب  عبد هللا الس دي، ت س   الاربم -19

 م(. 2000- ا 1420 ة، الول   م ال اللوبمق، مسسسة الرسالة، الطب ة

 عبد الرنمان نس  اليداني الدالق اإلسالمية وأسسها، دار ال لم، دم ق.-20

 م.1991ا رة، مصر، مممد أبو ز رة، التكافا اال تماعي صي اإلسالم، دار الفار ال ربي، الق -21

 مممد أبو ز رة، ز رة التفاس  ، دار الفار ال ربي. -22

مممد الم ن ب  مممد ا ختار لل  قيطي، مذكرة أصو  الفقا عى  روضة ال اظر لل المة اب  قدامة، ماتبة  -23

 ال لوم واي.ام، الدي ة ال ورة، الملاة ال ررية الس ودية. 

كافا اال تماعي صي ال ري ة اإلسالمية، ال بيكان للطباعة والن ر، الرباض، الملاة مممد ب  أنمد الصايح، الت-24

 ال ررية الس ودية، الطب ة الثانية.

مممد ب  مسماعيا أبو عبد هللا البخاري ايج في ايجامع الص.يح ا ختصر، تمقيق  مصطفى ديب البغا، دار اب  -25

 ت ليق د. مصطفى ديب البغا. الاتا   ع(. مم1987- ا 1407ةالثالثة، كث  ، اليمامة، ب  وال، الطب ة 
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 لتوافق واالختالف في الترجمةا

 مارك ز ل  " مائة عام م  ال زلة " دراسة نقدية لت  مة

  01ران ام ة و م هد الت  مة / /مختاربة بوزرببة د.الزاوي  

**** 

 *:املولج

بالنسبة لقارة  الرواية المرباية الالتينية نديثة ال هد زم يا، و ذه السألة طبي ية

موازبا لإلنتا   رأال ال ور نديثا، مال أن م منى التطور الذي عرفتا تلد الرواية يبقى

ره م روطا بتطو  اإلبداعي للم طقة، وعليا يبدو أن اإلبداع الروائي  جتمع ما يبقى

ت رف،  Lucien Goldman( 1(التاربخي، فالرواية كما يب ن ذلد لوسيان غولدمان

التملا  قبا  ا ش يء عى  أنها البمث ع  القيم الصلية صي مجتمع  و صي طربقا مل 

 والتفاد. ورالف ا ففي ي.ظاال وفت اال الزمة تجد الرواية تمديدا مجا  عملها

 ، تاتب السلفاال الرائدة صي الد  ال الميايخصب الواسع، وصي تلد الفت اال بالذاال

،  )Tolstoi(ونورد عى  سبيا الثا  أعما  ةتولستوي( ،2"ا جتمع فالد  ت ب   ع "

صي فت ة أفو  روسيا القيصربة. وكذا أعما   (Dostoievski) (وةدوستوفسكي

ال اا  المرباية ..ايخ. وعى  صي قلب   و  الوالياال التمدة (Faulkner) (ةفولا ار

وأ واء تفاؤلية، ف ن ا قلما ن ث   م  ذلد ف نا  لما  ان ا جتمع ي  ش صي وندة كب  ،

ي.ظاال التفتق والما واإليمان بالتاربخ،  ال تب ز صي " عى  مبداعاال روائية، فالرواية

ال ظام اال تماعي القديم وببدو الواقع صي  با صي الفت اال التي تسبق ذلد، ع دما ينهار

 .3"وطنالة سق

                                                           
* - Abstract: The latin American novel is uniques with its features which make it acced to the throme 

of literary creation especialy after being influenced by magical realism. Among the new concept had 

come « One hundred years of solitude » novel by Gracia Marquez the leader of this new style of 

creative writings which caused a kind of rupture with the classical novel’s forms, as well the 

appearence of this perticular novel from its contents is considered as a new opnenig in the world’s 

contemporary novel 

Key words: The latin American novel; literary artistic creation ; magical realism ; novel; translation 
1 - Lucien Goldman. Pour une sociologie du romand. Ed Gallimard, collection 1 dés. Paris.1973. 

العربية لدلراسات والنرش،  ترمجة حمي ادلي  صبحي، اؤلسسة "نظرية الأدب ":ويليك وأأوسنت واري  ؤزيد م  التفاصيل ينظر رينيه - 2

 .98ص  1987بريوت 
 :ينظر ؤزيد م  التفصيل- 3
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زم   والرواية المرباية الالتينية تبدو د   مثا  لا نقو ، فص.يح انا لم يمض

 الفضا صي و ود ا ير ع أساسا مل  عدد م  الاتا " طوبا عى  و ود ا مال أن

 ال اصرب  الذي  استطاعوا أن يص  وا برواياتهمة...( تراثا أدبيا تجاوز ندود أممهم

 الهم التي قورلت باستمسان كب   مثا ميغا  أنخياوأقاليمهم، م  دال  تر مة أعم

 وأليخو  اررينت   اي.ائز عى   ائزة نورا، (Miguel Angel Asturias) أستورباس

(Alejo Carpentier)" الذي تر مت أعمالا مل  أربع ع رة لغة و ارلوس فوبنت ا 

Carlos Fuentes)وماربو فارغاس ليوسا ، (Mario vargas llosa)ا  مارك ز، وغابرب 

(Gabriel Garacia Marquez) ودوليو  ورتثار (Julio Cortazar).  وبو د ب ن  سالء

 و مماولة معادة ب اء الوعي  الاتا  المرباي ن الالتيني ن قاسم م ت ك أساس ي

مواضع االستلهام  المربكي الالتيني، و اذا نالنظ أنا  غض ال ظر ع  ت وع

نجد ا م ت كة لديهم  وطرق السرد، ف ن اإلرادة نفسهاوالشكا  الروائية، والتق ياال 

لل الم، الرؤبة المرباية   مي ا وهي مبداع الرواية التكاملة وال اسبة للرؤبة ايخاصة

للفهم والسيطرة الكاملة عى   الالتينية... من المر يت لق دائما با .اوالال اليائسة

 .1 ال واما ايخاصة. وميجاد الهوبة

 ضاء تمديدا، وصي دضم  ا  ذه الت قيداال التاربخية واال تماعيةضم   ذا الف

 والثقافية والسياسية ولدال الرواية المرباية الالتينية، ممملة ومش.ونة بكا ذلد

الزدم الذي يج ا منها نقال يلخي وبو ز بمق  ا تلد ايخصوصياال التي تتم ز 

الكولومبي الذي ولد فيا  ا جتم اال المرباية الالتينية، وم  بينها ا جتمع بها

غارسيا مارك ز،  ذا الروائي الذي اعتا  طوا  نياتا اإلبداعية لاتابة  غابربا 

، رغم أن منتا ا  )de Soledad Años Cien(2"مائة عام من العزلة "هي رواية واندة

 .مت وعا عددا ومتم زا أسلورا الروائي  ان

صي آدا  أمربكا الالتينية  ئية البارزةم  العما  الروا "مائة عام من العزلة" رواية

غارسيا مارك ز أن يتبوأ  التأثرة بالواق ية الس.ربة، و و الش يء الذي سمح لسلفها

القطي ة مع الشكا   مرتبة رائدة صي  ذا ال كا الدبي ايجديد الذي أندث نوعا م 

                                                                                                                               
Jean-Marie lemogodeuc: « le Boom de la narrative latino-americaine. » in revue de la faculté des 

lettres et des sciences humaines. Fès N° 6, 1982-1983, P39. 
 Jan Marie lemogodeuc op cit. P4 ينظر- 1

2 - Gabriel Garcia Marquez: « Cien años de soledad ». Edition Alfaguara.Madrid.1984. 
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ي عالم الرواية  ديدا ص الروائية القديمة. وي د صدور  ذا ال ما الدبي التم ز فتما

 ديدا لا عجز ع   ال اصرة، و ان بروز مارك ز بمثابة التمو  الذي أعطى دف ا

ونضوره واض.ا عى   تمقيقا أساتذتا، وعى  رأسهم وبليام فولا    الذي يبدو تأث  ه

 .1الكاتب

 مل  الت ب   ع  ،"العزلة مائة عام من" يلجأ مارك ز صي أعمالا الدبية ودصوصا صي

وما يرتبط بذلد م  بربق ول ان  بكا ما يزدر با م  تاربخ وأساط   ورموز، الواقع

مارك ز  ا عبقربتا وف ياتا  ال يو  الذي يب ز مثا لونة ف ية دارقة، يسخر لها

دي عام صي أ واء الد  التقلي التم زة. من الفضاء السائد صي الرواية، يجو  ب ا   كا

وليلة، نيث تجتهد فيها   ض مواطنها لل  ليلةوال  بي، فهي تقرببا مما اة صي  

بخيوط نكاية أدر   شهرزاد بنسج ديوط نكاية  ديدة  ا ليلة توصلها صي الد  

 اي.ياة التي تن د ا صي الليلة الوالية، و اذا تضم  لها االستمراربة واي.ياة،  ذه

 .آ  بوب ديا ساللة شخصياال مارك ز أيضا مماولة قهر الوال وال زلة التي  انت قدر

 من الاث   م  ال  اصر السردية صي  ذه الرواية تكاد تكون ذاال مصادر شفوبة،

استمد ا مارك ز م  مخزون منساني ت بع با دال  فت ة طفولتا التي قضا ا صي ب ت 

لما الكولونيا مارك ز. وقد ساعده ذلد ايجو بكا ما ي فرد با م  دصوصياال،   ده

 "مائة عام من العزلة" الاث   م  أعمالا وداصة صي عبقربتا نيث نراه عى  ش.ذ

 يصب صي تفاصيلها ال ديد م  الوقائع وال ا د والنداث التي استلهمها م  نكاياال

 ديا، با أنا  ان يذ ب مل  أ  د م  ذلد، فيمارس عى  شخصياتا نوعا م  

 .يج لها صي آدر الطاف أقر  مل  الواقع منها مل  ايخيا  اإلسقاط مما

قراءة  د ممت ة عى   ا الستوباال سواء م  نيث  هي "إن مائة عام من العزلة"

غالبا ع  طربق الصدفة، أو عى  ص يد اللغة التي  الت ايت والت م ز اللذان يصدران

نيث البنية التي هي  د متماساة ة...( منها  تظهر م رقة بدون علا صوتية أو م 

قوة الت م ز نساسية بمدلو  ال  اث  انربة مبداعية ومن شئت قوة ملهمة زادته

والتا اال ة...( ال يما  تتب ها مال بم ظار  السطوري، منها عملية تالقت فيها اإلشاراال

 .2م  اث نضاري واست راق مستقبىي ماب  نتى ت طلق  ا  زئية بما تمملا م 

                                                           
، 1982الوطنية للكتاب ابجلزائر  ، ترمجة عبد هللا حامدي، اؤلسسة"رحيق الغواايبة" :حوار مع ماركزي ينظر بيلينيو أأبولينار مندوزا، - 1

 .15ص 
 .22ترمجة عبد هللا حامديي م.س  بلينيو ميندوزا  رحيق الغواايبة، - 2
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فاصيلها ل ا الكاتب، اي.ياة اليومية ل ائلة بوب ديا بكا ت يصور  وم  دال   ا ذلد 

قربة ديالية تدع  ما وندو، م ذ تأس سها عى  يد دوزبا  الغرببة، وم  داللها قصة

القربة وكب   ا، مل  غاية ندوث الكارثة بادتفاء  ا  أر اديو بوب ديا و و نايم

 .بوب ديا وكذا تدم   القربة ع  آدر ا أشكا  اي.ياة ابتداء بموال  ا آ 

 الذ بية التي ستقرار واالزد ار وهي بمثابة اي.قبةصي البدء ت هد القربة نوعا م  اال 

الزمني، ثم تجتا   ت   ها م ذ ن أتها،  ذه الن أة التي يض ها الكاتب دار  اإلطار

مظا ر  القربة ال ديد م  التموالال تتجى  م ظمها صي اكت اف والت رف عى    ض

ذلد   تماعية  ااي.ضارة عى  يد الغجر... ثم ظهور اي.رو  ال لية والصراعاال اال 

  .نتا  نضارة مزعومة لينتهي ال هد صي الد   بايخرا  ودمار القربة بم  فيها

 ونسب فارغاس ليوسا أند ال قاد البارزب  يما  تمي ز دمسة مماور رئ سية

 :للرواية هي

 .الن أة← ما وندو تأس ا -

 .النزو  ← السسس ن ورنالتهم ت قالال -

، اي.رو  ال لية، ازد ار اي.ياة الفقدان ايجماعي للذاكرة الرق، -

 .اآلفاال، الورئة ←الوز  االقتصادية بظهور شر اال

 .الطوفان ← التي ال ت قطع ع  التهاطا لدة أربع س واال المطار -

 الكارثة ← ال اتية التي ت ص  بما وندو وموال آدر فرد صي الساللة الربا  -

1.  

 موضع آدر، صورة مصغرة ع من  ذه الرواية بما تتسم با م  دصوصياال، هي صي 

 Cien Años) "ال زلة بي ت مائة عام م  ".  ولومبيا.. ع  أمربكا الالتينية..ع  ال الم

de Soledad) نطاق واسع صي أمربكا الالتينية، و ان لها تأث   عميق  ، وقرئت عى

مثاال لمربكا الالتينية   كا عام وتأربخا  "ما وندو"   اك، مما يسبد انتما   ون 
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صي أن ص ع تجررة عى   ذا القدر م  التاربخية صي رواية واندة  الشدو  واض.ا ة...(

 .1مال القلة م  الروائي ن المرباي ن الالتيني ن م روع طمو  لم ي تبا لا

التمفة  نجا  الرواية أد  بال امل ن صي نقا الت  مة مل  اإلسراع صي تر مة  ذه

ونانية والت كية، والي القا انت ارا مثا اليابانيةالدبية مل   ميع اللغاال تقرببا، نتى 

نها، مآثرنا الوقوف عى  ثالث  والص  ية مل  غ   ا...أما الت  مة مل  اللغة ال ررية، فقد

 :لثالثة مت  م ن  م

سامي ايج دي ومن ام 

 ايج دي

الطب ة الول   ب  وال –دار الكلمة 

1979 

 –ال والن ر السسسة ال ررية للدراسا مممد اي.ا  دليا

 ب  وال

الطب ة الثانية 

2000 

الطب ة الول   ب  وال-دار ال ودة  مممود مس ود

1997 

 .وس ت او   ذه الت  ماال بالدراسة والتمليا والقارنة بال ي الصىي

  ان الت ك ز   كا داص صي  ذه الدراسة عى  اكت اف مواط  االدتالف الت لقة

 لت  مون س يا منهم لالرتقاء بال ي الت  م مل بالساليب الت  مية التي اعتمد ا ا

مستو  ال ي الصىي. وم  الطبيعي أن عملية نقد الت  مة ستميل ا عى  مسألة 

الت اد   "الت اظر والت اد  صي الت  مة الدبية عى  و ا ايخصوص مذ أن البمث ع 

  اد الت  مة الدبية مسألة دالفية  دا، دصوصا ع دما يت لق المر بال صي

وايجمالية للت  مة. فلكا أد  قومي تقاليده السلورية التي قد تختل   السلورية

التقاليد السلورية لآلدا  الدر ، مال أنا ال يجوز لتلد اإلشكالية أن   ذربا ع 

، با علي ا أن نمدد مضمونا بدقة، وأن "الت اد " نستغني ع  مفهوم تدف  ا لن

 .2"ذ دصوصية ال صوص الدبية صي اي.سبانبصورة دي امياية تأد نستخدما

ذلد النقا،  تبدو عس  ة التمقيق مثلما س تضح ل ا "الت اد " من ما يج ا مسألة

ال قو   اي.كائي  ذا الف ا الذي يمز  فيا مارك ز –هي دصوصية الف ا السردي 

 دارة  ع  بالالم قو ، الواقعي بايخيالي واللموس با جرد...المر الذي يج لا ي تزع
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الدارسة  لقب رائد الواق ية الس.ربة صي القارة المرباية الالتينية، وللقيام بهذه

 :التطبيقية عى  أنس  و ا ارتأي ا توزي ها عى  ثالثة مماور هي

االدتالفاال ب ن اللغاال، وكيفية استخدام ت اب    وبت او   :البعد األسلوبي  .1

يب الو ودة صي ال ي الصىي. وقد والت اك وتراكيب تقت   أو تبت د ع  الت اب  

 .االست ماالال اللغوبة ناول ا الوقوف ع د   ض الهفواال صي  ذه

وبكون الت ك ز فيا عى  مد  تقيد الت  م بم اني ال ي  :الداللي البعد .2

وممكانية نقا تلد الدالالال وال اني مل  لغة الهدف بأمانة ودقة، يقو  عبده  الصىي،

 من المانة والدقة صي تر مة ال اني مسألة نسبية، مما ي ني أن ": ذا الصدد عبود صي

تمقيق الت اظر الكاما ب ن الت  مة والصا نسبي أيضا، ومع ذلد البد م  التفربق 

نوع ن م  االنمرافاال الداللية صي الت  مة  نوع طفي  أو ضئيا، ونوع آدر  ب ن

 صي دطأصي فهم ال ي الصىي، أو  االنمرافاال الاب  ة التي تر ع مما مل  دطأ يتمثا صي

 .1 الت ب   ع  ال نى بلغة الهدف

مد  تصرف الت  م صي ال ي الهدف، ب يكون اال تمام فيا :النص ي البعد .3

ومعادة كتابة ال ي صي صياغة  ديدة  بممارستا ل مليتي اي.ذف واإلضافة، با

صي الت  م البد م  توفر ا  أنيانا. وثمة نسب رأي التخصص ن شروط ومواصفاال

ال ي الذي يت  ما. ونتى مذا  يتمتع بقدر م  اي.ربة أمام" الدبي الذي ينبغي أن

ال ي بطربقة ما، ونذف ش يء   ا  صي "التصرف" راع  الدقة صي تر متا باستطاعتا

ال ي صي صياغة  ديدة بدون  ومضافة ش يء   اك، با باستطاعتا أيضا معادة كتابة

 .2آثار سلبية أن يت تب عى  موقفا  ذا أية

انطالقا  وما تجدر اإلشارة مليا   ا أن ال ص ن الت  م ن مل  اللغة ال ررية لم ي جزا

 م  ال ي الصىي با  ما عبارة ع  تر مة ثانية ع  لغة وسيطة، فالت  مة الول 

لسامي ايج دي ومن ام ايج دي تمت انطالقا م  ال ي الفرنس ي، صي ن ن اعتمد 

ة مممد اي.ا  دليا عى  ال ي االنجل زي، وهي الت  مة الت  مة الثاني صانب
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نظرا  ،1التي ير  فيها الكاتب نفسا ةمارك ز( أنها أكث  الت  ماال نجانا ةاإلنجل زية(

 .ي. اة الت  م االنجل زي الذي استطاع أن ياسب لغة الرواية فاعلية أكث 

  وع م  الت  ماالانطالقا م   ذه ال طياال يمق التساؤ  كي  يما  دراسة  ذا ال

 دراسة نقدية، تقييميا وتقوبمية،  ا بمقارنتها بالت  مة الصلية أو الوسيطة؟

الت  ماال مطالبة بتمقيق الت اظر أو التقار  مع  ف ن  ذه " فمسب عبده عبود 

أم الصا الصىي؟ و ا ياتفي ال اقد  الصا ولا  مع أي أصا؟ مع الصا الوسيط

الوسيط الذي انطلق م ا  ذه مع أصلها أي ال يبأن يدرس ت اظر تر ماال كه

  اك م  ير  أنا ال  .الت  م ة...( أو يستقص ي مد  ت اظر ا مع ال ي الصىي الو  

بال ي الذي انطلقت  يجوز أن يماسب الت  م عى  دقة الت  مة و ودتها مال مقارنة

الت  مة  م ا، أي بالت  مة الوسيطة ة...( أما أص.ا  الرأي الدر ق  ون أن

 الوسيطة ال ت    ا صي ش يء، وما ي    ا  و الت اظر ب ن الت  مة وال ما الدبي

 .2الصىي

م   ووفق  ذا التصور تمت مقارنة الت  مت ن بال ي الصىي لارك ز م  دال   ملة

 أساليب الت  مة التي اعتمد ا الت  مون لداء مهمتهم عى  أكما و ا، مثا

 رف، االقت اض وعدم توخي الدقة صي ادتيار اللفاظاي.رفية، ايخيانة، التص

 .ال اسبة... و لها مماور ت در  ضم  البانث الثالثة ال ار مليها آنفا

 :األسلوبي البعد (1

هي عبارة ع  عملية نقا نرصي لل ي الصىي مل  لغة ال ي  :الحرفية .1

ل نى الدقيق، م  طرائق الت  مة با" اعتبار ا يقو  أند البانث ن الهدف. وال يما 

مل  أدطاء كب  ة ومذا  ان م  الالئق متباع ال ي دطوة دطوة م  أ ا  مذ أنها تسدي

ال ي ونصره، ف ن ال م  و ال ما عى  تر مة ال نى ول ا  اإلناطة بمضمون 

أن اي.رفية العجمية   "ير  مظفر الدي  نايمنفسا وصي السياق  3"سلسلة الكلماال
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ان مل  ال قا ايخاطئ للمضمون، أي مل  ت وبا الفكار القواعدية، تسدي واي.رفية

 .1"بقواعد لغة الت  مة واإلدال 

دطورة الت  مة اي.رفية نورد ال باراال التالية م  ال ي الصىي  ولتجسيد

 :والت  مت ن

« …Tenía una salita amplia y bien iluminda, un comedor en forma de 

terraza con flores de colores alegres » (p.17). 

 .19، ص1تاا ".فرنة اللوان فيها أز ار نمت..."

 .13، ص 2تا  "...زا ية اللوان بها أز ار تميط..."

 "أورسوال"  ذا الثا  التضم  لوص  دقيق للب ت الذي أشرفت عى  ب ائا الم ففي

ال نتى  والذي نرصت عى  أن يكون مم زا، وكب  ا بميث يتسع لكا أفراد السرة

 يضطروا مل  الرنيا  سبب ضيق الكان، نالنظ أن الت  مة الول   انت تر مة

بأز ار فرنة اللوان،  Flores de coleres alegres نرفية بمتة بميث قورلت ال بارة

مثلما ورد  زا ية اللوان اللغة ال ررية، والصح هي أز ار وهي صياغة غ   ص.يمة صي

أن  ورنيوبة ال يما  صي اللغة االسبانية م  تراكيب لغوبةصي الت  مة الثانية، فايجائز 

ذا وأدق فيما يت لق به يكون  و نفسا صي اللغة ال ررية. وقد يكون الثا  الوالي أوضح

 .ايخطأ اللغوي 

 :تارار ايخطأ نفسا نالنظ

« … El lugar donde Melquíades solía plantar su tienda »(p24). 

 .25ص  1ال  "يزرع فيا ديمتا ياديا أنالذي ت ود ملا الكان"

أدر  نق  ع د است ما  داص للداللة العجمية للفظ ةاي.رفية العجمية(،  مرة

ال نى القصود، المر الذي   ا الت  مة تميد ع  الت كيبة اللغوبة  دون مراعاة

م   ال ررية  ائز وسليم صي االسبانية ب زرع صي اللغة Plantar فمقابلة لفظ السليمة،

نصب ايخيمة أو مقامة  ال انية اللغوبة والداللية لا  التداو  صي لغة الضاد  و

 .ال ي ال ربي ايخيمة ول ا زرعها، لذلد ف ن است ما  ال نى الو  للفظ شوه

  :مثا  آدر وصي

                                                           
 .187ص  1989النظري، دار طالس، دمشق  دلي  حكمي. عمل الرتمجةأأسعد مظفر ا - 1
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« …sus huesos empezaron a llenarse de ruidos… » (p79). 

 .79ص  1ال "...عظاما ضجيجا تمتىئ وردأال"

  ا أيضا أن ال ملية الت  مية وردال و أنا لصق لب ض الونداال اللغوبة،  الالنظ

الذي  "نيكانور " بالضمون. والقصود با صي ال ي الصىي أن الكا   دون اال تمام

شهده م  فسق وضال  صي قربة ما وندو، قرر أن يقيم   اك ليهدي أ لها مل    الا ما

قاال لب اء أكب  ك  سة صي الدنيا، لا  أ ا القربة الص.يح. فرا  يجمع الصد الطربق

 .يستجيبوا الستجداءاتا ونداءاتا نتى بح صوتا وارتجت عظاما م  شدة ال  اء لم

ار ناو  الت  م أن ي قا ال بارة نقال نرفيا مال أنا لم يستطع تبليغ ال نى ال  لقد

 .راد تبليغهاصي ال ي الصىي المر الذي   لا ي مرف ع  الرسالة ال مليا

سلبياال است ما  الت  مة اي.رفية تام  صي عدم قدرتها عى  اإلبداع لغوبا بما  من

 مع مقتضياال الت  مة الدبية التي تفت ض االلتزام بال ي الصىي والقدرة عى  يتالءم

 .الغامرة صي مبداع ني مت  م يالما وبتوافق ومبداعية ال ي الو  

 :االقتراض .2

 تا كذلد باست ارة لفظ أو عبارة م  لغة الصدر.  و أسلو و و ما يما  تسمي

 يلجا فيا الت  م مل  نقا الكلمة كما وردال صي ال ي الصىي دون ت رببها أو تر متها

 وهي غالبا ما تكون صيغا ال مقابا لها صي اللغة الثانية و ذا ما يدفع بالت  م مل 

 نظ   ا، أن الت  مة رقم واند لساميال ر  والتفس   لتقربب ال نى للمتلقى، والال 

ايج دي ومن ام ايج دي وردال فيها است ماالال متاررة لب ض اللفاظ الست ارة م  

االسبانية والتي أقممها الت  مان صي ال ي الهدف دون أدنى تلميح لدلولها  اللغة

ممد صي اللغة ال ررية. ورالقابا نجد أن الت  مة الثانية ناو  صانبها م اللغوي 

القابا النسب لهذه ال باراال أو الفرداال، أو قام بتموبلها ثم  اي.ا  دليا ميجاد

 .مماوال بذلد تقربب ال نى للمتلقي أشار مليها ةاإلناالال(

  وفيما يىي نورد مثا  واض.ا عى  ذلد

.» (p.20) Carajo… « 

 .22.ص 1ال  "...وكراد :صا ..."

با ع   لفظ عامي شائع صي اللغة االسبانية ي ب من الداللة العجمية للفظ  ارادو   

 ب قراض 1م اعر الغضب واالستياء والتدمر، لقد قام الت  مان صي الت  مة رقم 

 ذا اللفظ   كا متارر صي الرواية و ان م  ال در اللجوء مل  التصرف إليجاد 
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يا اللفظ ، نيث تر م مممد اي.ا  دل2ال اسب مثا ما ورد صي الت  مة رقم  القابا

 .و و ما يقر  التلقي ال ربي م  ال ي الصىي "بئا المر" نفسا   بارة

 نجد مثاال آدر ع  عدم ا تمام الت  م صي الت  مة الول  ب يجاد نفسا وصي السياق

 :القابا النسب ل صا صي اللغة ال ررية

« …Un siglo después por el canaval funerario de la Mama Grande… » 

(p71). 

 .71.ص1ال "الماما  راندي   د قرن م  ذلد، صي كرنفا ..."

رة مرفاق ال با من مسألة عدم االكت اث بادتيار القابا صي اللغة ال ررية أو عى  القا

الوكب    ر   سيط، ترتب ع ا دلا صي ال نى، نيث أن المر يت لق   ا بوص 

م   ساسية صي الرواية بوصفها أو  ايج ائزي لألم الاب  ة، وهي مند  الشخصياال ال 

 توافيها ال ية م  أ الي ما وندو   د موال ملاياديا الغجري. قد يبدو للقارئ الذي

 لقب أو ما هي ك اية أو "الماما  راندي" لم يطلع عى  ال ي صي لغتا الصلية أن عبارة

ا أدذ عى  عاتقي شابا ذلد، لا  المر غ   ذلد، فال بارة التي أبقى عليها الت  م ولم

الاب  ة أو  ع اء تقربب فهمها للمتلقي ال ربي م  دال  الت  مة ت ني بكا  ساطة الم

 .س ة 92الاب  ، و ذا لنها أكب  مس ة صي القربة تموال وقد بلغت م  ال مر 

قابا  كث  ا ما يكون االقت اض ضروربا وذلد ع دما يكون اللفظ الراد تر متا غ   

أدر ، وغالبا ما يكون ذلد اللفظ أو تلد ال بارة  زءا م  لالنتقا  مل  لغة 

لغة أو ثقافة ما، وقد تكون صي   ض اي.االال عبارة ع  أيقونة. مال أن  ذا  دصوصية

يب ر اللجوء مل  االقت اض فقد يتمو  ذلد مل  ت ويش عى  ال نى والسياق   لا ال

عالقتا  وه سواء صيمما يج ا القارئ أمام تر مة ركياة وني م  ال ام لل ي،

 .ارتباطا بلغة التلقي أي لغة ال ي الت  م بال ي الصىي، أو صي

II. البعد الداللي : 

لقد اقت ن مصطلح ايخيانة بالت  مة م ذ أمد   يد، وال أد  عى   :الخيانة .1

 وبب ز عادة  ذا " ا تر مة ديانة" ال بارة االيطالية ال ه  ة التي ت تب  ذلد م 

 لية الت  مية عى  مستو  اي.قا السلوبي أو الداللي أو ايجمالي المرايخلا صي ال م

 .الذي يتمخض ع ا صي الد   ادتالف للم نى صي ال ي الهدف

 :م  دال  المثلة اآلتية سنت رف عى  مواط  اإلدفاق صي ايجانب الداللي
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« …Al principio, Jose Arcadio Buendia era una especie de Patriarca 

juvenil… »(p.17). 

 .19.ص 1ال  "ال يخ الفتى  ان  وزبا... صي البدء نوعا م ..."

 .15. ص 2ال  "شابا نايما...فقد  ان  وزبا..."

 يتضح م  الثا  أن المر يت لق بأند أبطا  الرواية، و و ال   وزبا أر اديو

بوب ديا، أ م شخصية صي قربة ما وندو، و و مسسسها ونايمها، وهي الصفة 

 .تبليغها لقصودةا

 التي "ال يخ الفتى"   بارة 01صي الت  مة رقم  "Patriarca juvenil" لقد قورلت عبارة

الزم ية  يخدم الداللة "شيخ" تت ك   ض الغموض لد  التلقي، باعتبار أن لفظ قد

 .ةال مر( بد  ال نى الراد تبليغا و و ما يتص  با م  اي.امة وسداد الرأي

 رر صي مثا  آدر يت لق بالشخصية ذاتها، وبددا صي مطار ايجانبايخطأ نفسا يتا

 :الوصفي لها

« …No faltó quien lo considerara víctima de algunsortilegio… »(P.18). 

 .20.ص1ال "...ض.ية س.ر غربب ما  انت ت دم م  ير  فيها..."

 .15.ص2ال "...ض.ية رقية غرببة واعتقد الاث  ون بأنا  ان..."

  و عدم الدقة صي ادتبار اللفظ ال اسب، المر 01ي ا    ا عى  الت  مة رقم ما  

الذي ترتب ع ا   ض الغموض واللبا، فالمر يت لق بالزو  دوزبا أر اديو بوب ديا 

تغ  ال أنوالا، مما لم يدع أي مجا  لل د صي ت رضا ل ما س.ري م  ن،  الذي

 .وال تيجة ت وبا صارخ لل ي ورد صي الت  مة الول . ول ست الزو ة مثلما

صي  نيث لم يوفق الت  م الثاني  و اآلدر 02ايخلا نفسا نق  ع ده صي الت  مة رقم 

 وهي وسيلة تست ما عادة "رقية" ادتيار اللفظ الصح، نيث است ما  لمة

للتخلي م  اي.سد أو م  أي عما م  ن، وال تيجة عدم و ود أي تكافس صي ال نى 

 .وال بارت ن الت  مت ن ال ي الصىي ب ن

 :وصي الثا  التالي

« …Y ella se había cansado de esperalo, identificandolo siempre con los 

hombres altos y bajos, rubios y morenos… » (P33). 

 "...وال قر والسمر والصغار الر ا  الابار وأ هد ا انتظاره والت رف عليا صي..."

 .34، ص1ال
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 وباال وشروط الت  مة السليمة ادتيار اللفظ    اية فائقة بهدف تمقيقم  أول

 .الطابقة والماثلة الطلورت ن لإليفاء بالغرض وتوصيا ال نى الص.يح

التالي  من الت رب  النسب للت  مة الماثلة  و الت رب  ":يقو  مظفر الدي  نايم

القيمة  الوظيفية السلورية ذاالفهي ال قا الواصي لضمون الصا ال  وي، والطابقة 

  1"الكاملة ال ادلة لا

الكاتب  الثا    ا أيضا يخي الشخصية السابقة الذكر وهي بيالر ت  ن  ا التي أسهب 

أ لها  صي وصفها نظرا ل ميتها صي الرواية فهي ذاال سم ة س ئة، وعى  الرغم م  أن

ب ن  ا واستمرال صي بمثها ع اناولوا أ  اد ا ع  ع يقها مال أنها، لم تيأس يوما ب

 الر ا  الطوا  والقصر الذي   انت تصادفهم وتت رف عليهم. التلميح   ا  ان

 .01للقامة ول ا للس  كما ورد صي الت  مة رقم 

ة بالنسب من التباي  الل.وظ ب ن ال ص ن أد  مل  وقوع نوع م  ايخيانة الزدو ة، أوال

صي  الت  م ي ةكما أشرنا مليا سابقا( وثانيا مدفاقللم نى الراد تبليغا صي ال ي الصى

كبار  ميجاد الصياغة السليمة، لنا م  غ   ايجائز أو ال طقي اي.ديث ع  ر ا 

 .ور ا  صغار

 :توخي الدقة في اختيار اللفظ عدم .2

نالنظ  صي  ذا ال  صر الذي يما  اعتباره امتدادا ل  صر ايخيانة السابق الذكر،

 ل ائ ة التي يقع فيها الت  مون أيضا تر مة الفرداال تر مةانا م  الدطاء ا

أدر  تام   ذه الدطاء صي الت اما  وأنيانا .(Contexte) م فصلة ع  السياق

ال نى ا جازي، المر الذي يج ا  مباشرة مع الداللة العجمية للفظ عى  نسا 

 . ي الصىيمضمون ال ال ي الت  م صي الد   م و ا وب يدا  ا الب د ع 

« …En sus incontables viajes al rededor del mundo… »(P.16). 

 .16.ص1ال "....صي سياناتا التي ال تمص ى نو  ال الم "

ورائا التجوا .  عادة،  و السفر الذي يكون الهدف م  "سيانة" ما نفهما م  لفظة

اياديا مل و ذا ما لم يقصده الكاتب الذي يص  ل ا صي  ذه ال بارة الغجري 

لاسب  ال روف برنالتا وأسفاره الاث  ة نو  ال الم، ل ا بهدف السيانة ومنما

 قوال ال  ش، فال روف ع  الغجر وع  نمط نياتهم أنهم أ ا رنا، وقد   ا منهم

                                                           
 .197أأ سعد مظفر ادلي ...مرجع سابق ص  - 1
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 مارك ز صي مائة عام م  ال زلة  مزة وصا ب ن ال الم ايخارجي، وأ الي القربة الذي 

 .وب يدا ع   ا تطور وتقدم "رةاي.ضا"  انوا ي   ون عى   امش

 من الت  مة الصح والدق صي  ذا الثا  هي الرنالال والسفار ول ست السياناال

 .01مثلما ورد صي ني الت  مة رقم 

 ال اسبة س تضح ل ا صي الثا  الوالي مد  مدفاق الت  مة الول  صي ادتيار اللفاظ

 .لل ي ال ربي

« …Y había dejado de reir desde hacía mucho tiempo, poque el escorbuto 

le había arrancado los dientes… »(P.15). 

 .17.ص1ال "...ع  الض.د م ذ   يد لقد انقطع "

عى  عاا ما  ،1يد  عى  السافة و و ما ورد صي ني الت  مة رقم  "الب د" من لفظ

شوه  المر الذي  اء صي ال ي الصىي والذي  انت ال بارة فيا ت    مل  الزم ،

 Mucho" السلو  والصياغة صي ال ي الهدف و ان م  الالئق أن تقابا عبارة

tiempo" ، نتى تمتثا ل روط الت  مة السليمة با  م ذ فت ة أو م ذ زم. 

 وصي نفا السياق، نق  عى  مثا  آدر أو دطأ آدر يمما صي طياتا تر مة غ  

 .لغوي دقيقة ورالتالي غ   سليمة م  ال ظور ال

« …Reducida a un chicheron carbonizado… » (p16). 

 .18. ص 1ال  "...نا  مل  نب باال متكلسة..."

 .12. ص2ال  "...تجو  مل  قط ة كب  ة متكلسة..."

أر اديو  انطالقا مما ورد صي ال ي الصىي، ف ن القطع الذ بية التي أراد دوزبا

 ولت مل  قط ة متفممة نتيجة ت رضهابوب ديا تذوببها بهدف مضاعفة كميتها، قد تم

 لدر ة نرارة عالية، المر الذي أنزن أورسوال وأنبطها كث  ا. فم  البديهي أن يكون 

مص   أي مادة يتم ت ربضها لدر ة نرارة شديدة  و االنت اق والتفمم ول ا 

ورد صي الت  مت ن. من التفمي للت  مت ن ير  أنهما است ملتا لفظ  التكلا كما

 .وهي الت  مة الص.يمة من نرص ا عى  نقا اللفظ بأمانة ودقة ا بد  متفمممتكل

  وصي مثا  آدر

« …A ella y a su hermano, a desterrarse para siempre de un reino milenario 

en el cual eran príncipes. Era la peste del insomnio… » (P46). 
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الداء الذي  الذي يالنقها، مل  أعراض وقد ص قها ايخوف ونطمها  ذا القدر..."

ن  ان ذلد طاعو  أ ب  ا وأدا ا عى  ال فى م  الملاة ال تيقة التي  انا فيها أم  ي 

 .47.ص1ال "...القلق

  مل  البد م أعراض الداء الذي أكر ها وأدا ا عى  االدتيار الطوعي ل في نفسيهما..."

 "...الرق  طاعون    ة. لقد  ان ذلدمملاة قديمة قدم الد ر، نيث  انا أم  ا وأم

 .54.ص2ال

  مد لقد عمدنا صي الاث   م  المثلة مل  القارنة ب ن الت  مت ن رغبة م ا صي مبراز 

 انت ام ع صر الدقة صي انتقاء القابا الص.يح، وصي  ذا الثا  نق    كا واضح

 .عى  تفوق الت  مة الثانية عى  الول  صي  ذا ال أن

 دث ع  تفش ي وراء دط   صي القربة  و وراء الرق الذي   ا ال اسفالفارة تتم

 ايخادمة ذاال الصا "ب زيتسيون " يفقدون نا اتهم لل وم ليام طوا ، و انت

الغجري، هي أو  م  تفط  لألمر  سبب مدراكها يخطورة الوق  الذي سينتج ع ا 

 .أ ا القربة بفقدان الذاكرة مصابة  ا

 و الرق ول ا القلق مثلما  "el insomnio" .يمة لغوبا للفظلهذا ف ن الت  مة الص

 .الت  مة الول  ورد صي

 (...) أن نجد لكا لفظ، لكا عبارة..."ولتج ب مثا التجاوزاال ينبغي نسب مونان

 .1 القابا التداو    كا طبيعي

III. البعد النص ي : 

لصىي، يبيح   ض الت  م ن لنفسهم تجاوز ال ي ا :والحذف اإلضافة .1

بذلد ال  ان يخيالهم ليضيفوا وبمذفوا بحجة توصيا وتبليغ ايخطا  عى   فيت  ون 

 .أنس  و ا

 صي المثلة الوالية سنست رض   ض الواط  التي تضم ت   ض اإلضافاال الهادفة

 أنيانا واالعتباطية أنيانا أدر ، وس تبع صي  ذه الوازنة ب ن ال ي الصىي

 "الغررية ش ربة الت  ماال" يقت نها س يد علو  صي كتابا والت  مت ن الطربقة التي

                                                           
 :ينظر- 1

Georges Mounin, les belle’s infidèles. Presses universitaires de Lille 1994. P75. 
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الثا  اآلتي  والتي تميط اللثام ع  تمرد واضح عى  ضوابط الت  مة المي ة. صي

 :سنت رف عى  ف ا اي.ذف واإلضافة وما مد  تأث  ه عى  تبليغ ال نى

« …Míralos como estan abandonados a la buena de Dios, igual que los 

burros… »(P22). 

 .20.ص 2ال  "...يجربان صي اي.قو   اي.م   الب ية أنظر مل  نالتهما..."

 .23.ص1ال "...كممارب    د أن تركتهما لب كة هللا أنظر اليهما ..."

 لب كة هللا  تركتهما  أن    د كممارب   مليهما  أنظر 1ال 

 -- و  صي اي.ق  يجربان  اي.م   الب ية مل  نالتهما أنظر 2ال 

 تم م ا  ذه الوازنة فرصة قراءة الت  مت ن    ن متفمصة، مدققة صي مطابقة

الت  مت ن لل ي الصىي، ف ق  عى  ادتفاء   ض الونداال اللغوبة الواردة صي 

التي أفرغت أي تم نذفها صي ني  "A la buena de Dios" :الصدر مثال ال ي

ا أي دلا أو ت وبا. ورالقابا فقد قام ال نى لم يمس الت  مى الثانية ومع ذلد ف ن

ب ضافة وندة لغوبة وهي الب ية صي ني الت  مة  نفا الت  م ةمممد اي.ا  دليا(

بها وال صي الت  مة الول  التي تقيد صان الثانية و و لفظ ال و ود لا صي ال ي الصىي،

 .بال ي الصدر مل  أ  د اي.دود

 االدتزا  الذي وقع لب ض الونداال ومضافةواستنتا ا لا سبق يما  القو ، أن  

 أدر  لم ي وه ال نى صي ش يء، وان الت  مت ن  انتا ت مالن صي اتجاه واند ورحجم  اد

ة يتطابق، مما أفض ى مل  ت اد  صي ال نى ب ن الصا والت  مت ن. والثا    ا عبار  أن

 ما يل بان صي اي.قو  ي.ظة تأما ملتفت فيها دوزبا أر اديو بوب ديا، مل  ولديا و  ع 

أن تجا ا و ود ما طوبال  سبب االكت افاال واالدت اعاال الو مية التي  انت    د

 .تستقطب  ا ا تماما

 :التصرف .2

أسلو  م تمد صي العما  الدبية   كا داص، وبقوم عى  معادة صياغة ال ي   و 

 ورية والبالغيةالت  م السل ليبدو صي الد   نصا  ديدا تتجى  فيا قدراال صي مجملا

مل  أن  ونا وسيلة إليجاد الكاصئ أو القابا لب ض الت اكيب اللغوبة  باإلضافة

 .ومت ددة بت دد اللغاال وادتالف الثقافاال بوصفها متباي ة

ولئن اتسمت الت  مة الول  النسورة لسامي ايج دي ومن ام ايج دي، باي.رفية 

م  الت اكيب، ف ن الت  مة الثانية  بال ي الصىي مل  در ة نسخ الاث   والتقيد
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اي.ا  دليا قد نادال صي   ض مواطنها ع   ا ما  و نقا نرصي  لصانبها مممد

ايخالقة، س يا م ا إلمتاع التلقي ال ربي ب ي  ميا  لل ي لتب ز قدراال الت  م

 .ني مارك ز يضاهي صي  ماليتا وف ياتا ولغتا

 :صي الثا  اآلتي يتضح ذلد  يدا

« …Aureliano segundo avergonzado fingió un calapso de cólera, se declaro 

incomprendido y ultrajado y no volvió a visitarla.. »(P.197). 

الثاني الغضب، ورد عليها بهجوم  ، تص ع اوربليانوباإلنرا  وايخجا وش ورا م ا..."

  عوأساءال مليا، فانقطع  أ انتاقد  وأنها ،أنها لم تفهما م  الهيجان االنف الي زاعما

 .،ص2ال "...زبارتها

الذي  تجدر اإلشارة مل  أن للمت  م الثاني اعتمد تر مة تفهيمية وتفس  ية المر 

   ا ال ي يبدو ثربا لغوبا، با أن  ذا التوسع صي الونداال ال صية أد  مل  نقا

 .يالضمون   كا شاما ومطابق تماما للصورة الواردة صي ال ي الصى

وع يقتا  فال هد الذي يت اولا الكاتب صي  ذا الثا  يت لق  شجار ب ن أوربليارنو

  د أن  بيت ا وت ا التي  ان يتم ن الفرصة، وبصط ع السبا  لت كها واالبت اد عنها

 .تزو  م  ف  ناندا ديا الكارريو

 فلم من  ذا التصرف صي ال ي قد   ا الت  م يتبوأ مكانة  اتب ثان ل فا ال ي

 ةيتوان صي مبراز قدراتا اإلبداعية مذ نراه   ا صي  ذا الثا  قد است سا صي وص  نال

  .أوربليانو

صياغة أسلو   متى بلغ الت  م الو  صي " :وصي  ذا السياق ير  أند البانث ن أنا

قواعد  تر متا وطب ها بطا  ا الشخص ي التما  ة...( أبان بمق ع  أنا متما  م 

 ئي عملية الت  مة ة...( و اء ال ي الت  م متم زا بدقة الصطلحاللغة ودصا

 .1"...ووضو  الفارة ومنكام الت ب   وسالستا

 النموذج الثالث: )الترجمة الثالثة(

للمت  م  ندر  صي  ذا ايجزء م  الدراسة نوعا آدر م  الت  ماال ل فا الرواية، وهي

وا م  تي اعتمدنا ا صي القارنة،مممود مس ود، بوصفها شاال آدر م  الت  ماال ال

                                                           
آخرون، الرتمجة - 1  .44ص  1998فضا  احملمدية، اؤغرب  والتالحق الثقايف، مطبعة فاطمة اجلامعي احلبايب وأ
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 ما نق  عليا صي  ذه الت  مة، أنها تختل  ع  الت  مت ن السابقت ن لكونها تر مة

 .تلخيصية، و ذه الطربقة تقوم أساسا عى  السرد القتضب لألنداث والوقائع

منما  وبر    ض الدارس ن، أن يجوء الت  م مل  ممارسة  ذا ال وع م  الت  ماال،

   قصوره ع  الت بع بال ي الصىي صي لغتا الصلية، وبما  تفس   ذلدي ود مل

 .1بجها الت  م للغة التي يت  م عنها ةلغة االنطالق(

تتجاوز  ي ود انتها   ذه الطربقة صي الت  مة مل  أسبا  عدة ":ونسب نفا الصدر 

 ، وتتصا مباشرة(Enoncé) نسب رأي ا صي كث   م  النيان م طياال اللفوظ

، مذ تتصا  ذور  ذه الطربقة التب ة (Enonciation) بم طياال عملية التلفظ

الت  م، ال ي الصىي/ ال ي الت  م، قارئ  /بجذور عملية التواصا أي الديب

 .2"ال ي الصىي/ قارئ ال ي الت  م

لم  كما يما  للمتم   صي الت  مة الثالثة، أن يستخلي بأن الت  م مممود مس ود، 

 ا البتة للضوابط وال روط ال مو  بها عادة ع د تر مة أي عما فني فقد تصرفيمتث

   كا ملفت لإلنتباه وقدم نصا يختل  ع  الت  مة الكاملة والسليمة التي ير  فيها طا

 .نس ن أنها ال موذ  الذي يمقق قيمتا صي مد  عالقتا بال ي الصىي

م   القارئ ال ربي الت  مي مما أد  مل  نرمانوقد آثر الت  م اإليجاز واالدتزا  صي ال ما  

لونة غ   ماتملة ايخطوط،  ، كما وض ا أمام"مائة عام م  ال زلة" االستمتاع بف ياال

 .نالت دونما ملاما بكا ال طياال السردية واي.كائية

 من أ م استنتا  قد نخلي مليا،  و أن الت  مة الثالثة ابت دال   كا ملموس ع 

فيها  لت  مي صي شكلا التقليدي تر مة نرفية/ تر مة نرة. مذ ناو  الت  مممارسة الف ا ا

الاث   م   أن يقدم نصا مختلفا تماما ع  الت  ماال السابقة مما   لا، نصا يفتقد مل 

   ليا للاث   م ال اي   ال مو  بها، فهو معادة  يكلة ور اء لل ي ككا، وقد لست ا نذفا

  ض الشخصياال  تص ع أنداث الرواية، باإلضافة مل  ادتفاءال ا د والتفاصيا التي 

 .الثانوبة واللوناال الوصفية لها

ا ال ا د التي تمم من انتها  الت  م لهذا السلو  صي الت  مة ترتب ع ا تجاوز الاث   م 

مل  التسلسا  ش. اال ف ية و مالية ذاال قيمة عالية، نتى أن الف ا اي.كائي افتقد

 .ئع والنداثال طقي للوقا

                                                           
 . نفسه والصفحة اؤرجع- 1
 . اؤرجع نفسه والصفحة - 2
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للقارئ ال ربي  "ديانة" وصي الد   نخلي مل  القو ، بأن  ذا االدتزا  صي الت  مة،  ان 

واالستمتاع ب ند  روائع الد  ال المي، والت رف  بالدر ة الول   ونا سلبا نقا صي اإللام

 .سوبا الالتينية، قبا أن تكون ديانة للكاتب وال ي الصىي عى  أند عباقرة أد  أمربكا

 وصي اي.قيقة يبقى الف ا الت  مي، ممارسة ف الة، فهو بديهيا سيميل ا عى  ني  ديد

شكلت  تختل  نللا بادتالف مت  ميا،  ذا القو  ي طبق تماما عى  الت  ماال ال تقاة التي

 .الرضية ايخصبة لهذه الدراسة القائمة عى  مقارنة ال صوص الثالثة بال ي الصىي

ثالثة نصوص  نظاال التي دلص ا مليها أيضا، أن  ذه الدراسة   لت ا أماموم   ملة الال 

 اللغوبة، واللسانية، :مختلفة باعتبار أن الت  مة ف ا قابا للتغي   صي مستوباتا التق ية

 .واإلصطالنية والقاموسية فهي بهذا أي الت  مة تجديدية ايجو ر

ال قا   لت ا أمام ني أقر  م فالت  مة الول ، لسامي ايج دي وان دام ايج دي،  

يستدعي تمتع  والنسخ م ا مل  الت  مة السليمة، مذا اعتب نا أن الت  مة الدبية عما عس  

سليمة وثربة، مذ  الت  م بملاة اإلبداع. صي ن ن قدم مممد اي.ا  دليا نصا  ميال ذا لغة

باست ما   راناو  التصرف صي كث   م  الواط  فقدم وأدر وتصرف، وقد تم ز أسلو 

مس ود كما سبق  الرادفاال والصيغ والت اب   الف ية ايجميلة. أما آدر تر مة فهي  .مود

مل  ند   يد،  ذكره، وهي عبارة ع  ني  ديد ومغاير ا تم فيا الت  م بالتلخيي واإليجاز

 .المر الذي ترتب ع ا تمرب  لل ي الصىي وت ويها
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 كريةاألدبية والفالحياة 

 في الجزائر القديمة

 2 ام ة ايجزائر  –د. بنت ال بي مقدم  

**** 

  *ويجال

ٌدَ   
َ
 أي ظُرف –الد  م  أ

ً
، و  أَدبا

ً
اة الد  فأصبح أديبا

َ
 ان ذا أد  وأنرز مل

والد  أد  ال فا والدرس، لنا ي صم م   ان فيا عما ُي   ا وبرشده مل   ا 

 نميد وبب ده ع   ا قبيح، و و اصطال 
ً
 علم يمت ز با م  ايخلا صي الاالم لفظا

ً
نا

 
ً
داال الفار الب ري ال ّب  عنها بالسلو  ، وكتابة

َّ
ورال نى اي.صري  و مجما مول

وب قسم الد  مل  ال  ر وال ث  وما يتفرع منهما م  مفرداال تختي ، 1الفني ايجميا

باال م  علوم ال اني و ، بها علوم اللغة والصرف
ّ
البيان وال مو وما يختي بالرك

؛ وال يما  ل  يربد الس   صي ركب أند فروع الد   2والرواية وايخطابة والسرنية 

وبهذا نستطيع القو  أن ، مال أن يتفار وبتدبر وبتأما بالصورة الذ  ية لمر ما

 ذا الكا الذي ي بثق م ا ال لم ، الد   و  زء م  الفار الذي يما  اعتباره الكا

 وال رفة
ً
وي تب  ال لم اإلدراك ، سواء  انت م رفة عامية أو م رفة علمية أيضا

الطلق للتصوراال أو التصديقاال اليقينية أو غ   اليقينية وال يمدث مال بالتفا   

ِ  م  مدراك دصائي الشياء وعللها، وتام  عالقتا بال رفة صي 
ّ
ال طقي الذي ُيَما

بالوندة والت ميم وبمصا م   ونا يتكون م  مجموعة م  ال ارف التي تتص  

؛ وررأيي أنا  3قضايا  زئية أو  لية ت بثق م  عدد ممدود م  البادئ والقوان ن 

                                                           
* - Abstract: Ancient history of North Africa,ganerally, and that of Algeria,specially, was known by 

famous scientists and personalities who had shone in littérature, oratory, philosophy, and religion.In 

addition to that, people of that regionwere culturally and intellectually emulating their peers in the 

neighboring nations.thus, we find ourselves obliged to query about the situation of the leterary and 

scientific side of the ancient Algeria, and knowing the important personalities that served the 

intellectual field, and if those ancient intellectuals had affected the other neighboring nations ? 

Keywords: Ancient history- North Africa- Algeria – littérature - oratory- 

 Philosophy. 
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 ع  
ً
 ِا الصطل.اال نستطيع ايخوض صي غمار البمث تاربخيا

ُ
بت رف ا عى  الفا يم وك

 
ً
 أو علما

ً
  ا ما يما  أن يمت بصلة للفار صي ا جتمع ايجزائري القديم سواء  ان أدبا

 أو نتى م رفة عامية بدائية .

وما نديثي ع  ال رفة ال امية البدائية مال لنا استدر  انتباهي استخدام سكان  

الهقار والطلا الص.راوي نسبما تثبتا الرسوم الصخربة بتلد ال اطق و  التاسيىي

استغاللهم و  مما يد  عى  تفا   م ومدراكهم   د تفا   للم رفة اي.ركية، لل ررة

وم  البديهي أنهم لم يتوصلوا لهذا ال كا مال ،  كا الدائري صي دلق اي.ركة لل ررةلل

ول ا  ،  د الالنظة والتجررة والتفا   و اتا ايخصائي م  أسا ال رفة ال لمية

 م  الدوافع التي دف ت بج ن سب وبت "
ً
" للبمث صي تاربخ Jean Spruytte ذا واندا

أو ررط ال ررة باي.يواناال تماما  جار  لطرق قرن تال ررة ال ما  مفربقية وم راء 

مثلما ُصِورال بالرسوم الصخربة بالص.راء ورخاصة تلد ال ت رة بموقع تمجرال 

وتجاررا التي دامت ما  بتاسيىي نا ر بايجزائر، وهي ال طقة التي ركز عليها أبماثا

قد و ، 1996 توزي ا س ةو  الذي تم ن ره 1س ة سطر ا فيما   د صي كتابا  15يقار  

أوضح صي نتائج بمثا أن طرق  ر ال ررة وتق ياال تروبض اي.يواناال عى   ر ا 

 داصة ن ن تكون أكث  م  واند يد  عى  وصولهم لستو  متقدم صي تق ياال ص ع

التدقيق صي  اتا الرسوم و  وبسكد أنا البد م " استمراربة البمث، است ما  ال ررةو 

داصة أمام  2 ياال أدر  مازالت لم تات   " الصخربة للبمث فيها عما يرمز لتق

ان دام ال لوماال صي مصادر أدبية أو مادية غ   تلد اللوناال الصخربة والتي يب ر ا 

بتخصي الليبي ن صي تق ياال  ذا ا جا  اي.ضاري وعدم رغبتهم صي  3سب وبت

وبالنظ أنا ل ا سب وبت ونده م  يقر بص ورة نا . الا   ع  أسرار مه تهم

ز التق ياال الستخدمة يجر ال رراال والرسومة باللوناال الصخربة با يسانده ألغا

 4" وملياة ن يدG.Campsصي  ذا االعت اف بانث ن آدرب  أمثا  غابربا   امبا "

                                                           
1-  Spruytte(J)، Attelages antiques libyens. Archéologie saharienne expérimentale, éd., Maison des 

Sciences de l’homme, Paris, 1996, 147 p  
2 - Ibid، p 33  
3 - Ibid، p 95- 96 ; 122  
4- Camps (G)، Hachid( M), Un quadrige peint dans la région de Djelfa , in: Les chars préhistoriques 

du Sahara: archéologie et techniques d'attelage , Actes du colloque de Sénanque, 21-22 mars 1981. 

Aix-en-Provence, 1982, pp 155-158  
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مم  تطرقوا لوضوع البمث صي تق ية ايجر داصة ن ن يتم ررط ال ررة بأرب ة 

 1وي ت ف  امبا، "Timonند "وا وعريش« encolure’Joug dنيواناال بمقرن واند "

بص ورة منجاز  اتا الطربقة التي تب ن مد  تطور تق ياال ص ع ال ررة   ما  

 . افربقيا دال  ما قبيا التاربخ

ومع أن ا ال ن رف ع  اي.ركة الفاربة وال لمية دال  عهد المالد ال وميدية أو  

نتجا ا عملية التفاعا  مال أن ا ال ينبغي أن، ال هد القرطاجي ما يما  اي.ديث ع ا

داصة ، عمليتي التأث   والتأثر   د االتصا  ب ن سكان ال اطق ا جاورةو  اي.ضاري 

مذا علم ا بو ود ماتباال أثارال ا تمام ال اس آنذاك والسرد ن لد     انهم 

 ما ب ن ، 2القرطا ي ن
ً
 مختلطا

ً
 فاربا

ً
ومدارس فلسفية بقورب ائية دّرست مزبجا

واستطاعت ، فسطائي ن والكلبية وغ   ا م  الذا ب الفلسفيةالسقراطي ن والس

الدرسة القورب ائية شق نهجها ب ن بقية الدارس الفلسفية اإلغربقية وأن تسسا 

 ع  التياراال الفلسفية اإلغربقية وأن تسثر نتى صي الفلسفة 
ً
 مستقال

ً
 نف يا

ً
مذ با

قية
ُ
ل
ُ
 بماذكره بلي وس ؛  ذا وم 3ال اصرة ب قرار ا لب ض البادئ ايخ

ً
ذا ما أدذنا دوما

 مما  انت تموبا  4القديم
ً
ع  ماتباال القرطا ي ن وم  أن الرومان أعطوا   ضا

لب ض اللوك ال وميد، فهذا يما ا أن يب ر ل ا مد  أ مية الاتب وما تمويها م  

 ثقافة لولئد اللوك .و  علوم

 مما  ان صي ماتباال قرطا ةي تب  يورا الثاني اللد ال اِلم الذي نوال ماتبتا   
ً
 زءا

  ال ديد م  ، 5اإلغربقية والبونيقية، والذي يتكلم الالتينية
ّ
وي رف ع ا أنا أل

 السلفاال التي لم تصل ا أدبار ا ومقتطفاال عنها مال م    ض الصادر اإلغربقية

ومع أن الغلبية  7مم  اشتهر   لما وكتاباتا أكث  م ا بماما وُملااو  6الالتينيةو 

مال أنا ال ينبغي أن ، ُير  ون ول ا بالثقافة والاتابة مل  ترر تا صي روما بالبالط
                                                           

1 - Camps(G)، « Les chars sahariens: images d'une société aristocratique » , Ant.Afr., t. 25, 1989, p 27  
2 - Pline l’ancien، H.N، XVIII, 22-23 ; Krings(V)،La civilisation phénicienne et punique , manuel de 

recherche, éd.,Brill , 1995, p 37-38  
 265، 124محمد امحمد سامل، اؤرجع السابق، ص  - 3

4-  Pline l’Ancien , H.N ., XVIII , 22 
5-  Plutarque , Antonius , 36 ; Pline l’ Ancien , H .N , V , 16 

آراء ودراسات يف التارخي والآاثر»ساحري نصرية، "نشاط يواب الثاين العلمي  - 6   ، أ

  اإرشاف أأ.د بلقامس حت 2011ديسمرب  24/  23القدمية، أأشغال الندوة العلمية اؤنعقدة ابؤدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة د اجلزائر، 

  ; Gsell(S) , H.A.A.N , T.VIII, pp 251-276؛  267د  262رحامين، صص 
7-  Pline l’ancien , H.N, V , 1  
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ال رفة م  أسالفا أمثا   ده  يمصا  و  نستب د انتمالية وراثتا ي.ب االطالع

الذي نقا ع ا سالوستيوس و  الثاني الذي  ان ياتب بالبونية ع  التاربخ وايجغرافيا

لقد   ا م  و ، 1غر  القديمن ن نديثا ع  أصو  سكان بالد ال

( عاصمة مملاتا م ذ القرن الو  قبا اليالد مدي ة ا تمت Caesareaشرشا ة

بالف ون واآلدا  وداصة   د استقداما لفالسفة وعلماء يونان ودطباء ونموب ن، 

 
ً
 وعلميا

ً
 نضاربا

ً
عى  غرار  ام ة االسا دربة آنذاك  2وأصبمت  ام ة ومركزا

 . مماضراال الفالسفة وايخطباء اليونانو  نضور دروستستقطب الراغب ن صي 

 وداصة دال  ال هد الروماني بت ليم أب ائها  غرض اإلرتقاء  
ً
ا تمت السر قديما

 
ً
لهذا  انوا يرسلونهم للمدارس صي نا   انوا متوسطي اي.ا ، أما الغ ياء و  ا تماعيا

ت هد ال قو  ؛ و  3فيتلقون ت ليمهم صي م ازلهم ع  طربق م لم ن دصوصي ن 

فة
ّ
توفوا قبا منهاء الرانا و  التي ترثي رنيا الطفا  الذي   انوا يدرسون و  ا خل

( الذي Calamaم  قالة ة Seius Fundanus "4الدراسية كهذا السيوس فوندانوس"

مماوال ت رب  القارئ لقصيدتا بما ف لا ل ا ولديا ، يبكي ولديا صي أبياال ش ربة

 
ً
 نيث أنا لم يّددر ش ئا

ً
 لت ليمهما نتى أنا أرسا بهما لدي ة أدر   ي يتلقيا ت ليما

 
ً
 . مال أنا لم يستفد م  أٍي منهما،  يدا

ويغادره صي س   يبدأ الطفا الت ليم الولي أو ما يوافق لدي ا االبتدائي صي س  السا  ة 

الكا يذ ب للمدرسة ، اي.ادية ع ر أو الثانية ع ر ؛ وصي  اتا الرنلة م  ال مر

                                                           
1 - Salluste، Guerre de Jugurtha , XVII  

، دار 2الصورية وتطبيقاهتا(، ط -عبد السالم ب  ميس، مظاار الفكر العقالين يف الثقافة الأمازيغية القدمية )دراسة يف اترخي العلوم 2

دجال، اؤغرب،   42- 41، ص 2010اإ
، وللمزيد م  اؤعلومات حول التعلمي وتفاصيل اليوم 261شافية شارن، بلقامس رحامين، محمد احلبيب بشاري، اؤرجع السابق، ص  - 3

ماكنية اس تعارهتم الكتب م  اؤكتبات أأنظر  نفس  ادلرايس واؤقررات ادلراس ية، وكذا ٌحب الأولياء تعلمي أأبناهئم والافتخار بذكل وحىت اإ

 ؛ 263 – 261اؤرجع، صص 

 ; Marrou(H.I), Histoire de l’éducation dans l’antiquité , Paris, 1948, p 363-364 ; Hamman(A.G), La 

vie quotidienne en Afrique du nord au temps de SaintAugustin , 2ème édition , éd., Hachette , Paris , 

1985, pp 105-113 ; Mansouri(KH), « L’Éducation en Afrique du nord d’après les confessions de Saint 

Augustin » , L’Africa Romana , Rome 2-4, , Meggio , 2002 , pp 515-531 ; Salles(C), Saint Augustin., 

pp 42-50 ; Id, Lire à Rome , Les belles lettres , 3ème édition , Payot et Rivages , 2010, p 185 ; 

217 ;Tlili(N),« Les enfants intellectuellement doués en Afrique Romaine » in Que reste-t-il de 

l'éducation classique?:relire le marrou, histoire de l'éducation dans l'antiquité , Presses Univ. du 

Mirail, Tolouse, 2004 , pp 155-169  
4 - CIL، VIII , 5370 ; ILAlg, I , 326 ; Tlili (N) , op.cit , p 158  
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ً
آدرب  و    ضهم ياما لد  م لم البالغة، الفت ة ر اال وب د انتهاء  اتاو  أوالدا

صي  ذه الرنلة يقتصر و 1يددلون اي.ياة اله ية بد ان أو ورشة عما لت لم نرفة

ي رف ا كتا  ا .ادثة و  2الت ليم عى  اكتسا  الطفا القراءة والاتابة واي.سا 

"Hermeneumata Pseudodsitheana" ربقي الالتيني والذي ُبدئ صي التدريا اإلغ

وفيا ، ببداية اليوم الدراس ي للطفا التلميذ، م ا م ذ بداية القرن الثالث اليالدي

 
ً
 مع طلوع الفجر، أنادي عى  ال بد »   3يروي التلميذ الصغ   قائال

ً
أستيقظ صبانا

ار  أطلب ايجو ، أ لا عى  نافة السربرو  وآمره بفتح ال افذة، يفتمها  سرعة

واي.ذاء  سبب الب د، أنت ا نذائي وأنما الن فة   د أن يتم منضار واندة 

وماء للغسيا صي مناء، أصب عى  يدي وو هي وصي فمي، وأنظ  أس اني  نظيفة لي

واللثة، ثم أدلع ثو  نومي وأرتدي عباءتي وأضع اي.زام، وأعطر الرأس وأم ط، 

 نو  ع قي
ً
 يض؛ ثم أترك غرفتي بص.بة مرشديوألت  صي ردائي الب، وأضع م ديال

كتابي، و  مرريتي لتمية أبي وأمي، أسلم عليهما وأقبلهما، ثم أبمث ع  ممب تيو 

  وأسلمهما لل بد و اذا يصبح  ا ش يء  ا ز،   د ذلد أدر  م  الرواق
ً
متبوعا

 و  وصي بهو أدلع م طفي، بمرشدي
ً
أستاذ،  أصف  ش ري وأددا ثم أقو  " أ ال

ية، ٌيسلمني عبدي لونتي وأدواال الاتابة ومسطرتي، وأنيي زمالئي برد التمو  ٌيقبلني

 أبدأ الشجار مع أند م 
ً
 أصدقائي وأنيانا

ً
   د ذلد  أ ال

 أِعد لي مكاني 

 ت ال    ا 

 منا مكاني قبلد 

 «الدراسةأ لا   د ذلد وأبدأ  

 عب 
ً
 اءتا ذا التمدرس أو التلميذ الصغ   الذي يصوره ل ا كتا  ا .ادثة مرتديا

 صي تمثا  الطفا التلميذ الذي عث  عليا أث اء 
ً
 صي ردائا البيض يظهر مجسدا

ً
وملتفا

 مو ود بمتم   86ببلغ طولا و  م راء اي.فرباال بمسر  مداور 
ً
سم و و ناليا

                                                           
1-  Apulée،Florides , 20;Hamman(A.G),op.cit, p 105 ; Mansouri(KH),op.cit,p 515 ; Salles(C), Saint 

Augustin., p43 
2-  St.Augustin , Confessions , I, 1  
3-D’après Marrou(H.I) , op.cit, p 363-364 ; Hamman(A.G), op.cit, p 106-107 
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عى  أنا يذكره  Serge Lancel"1 ذا التمثا  الذي ي    مليا سار  النصا "، قالة

اء دراستا بمداور ؛ ون يار مل  أن الت ليم لم بالتلميذ الصغ   أوغسطي وس أث 

 "Quintilienيتغ   صي ال هد الروماني ال بروما وال بمقاط اتها م ذ عهد  ونتليان "

لتستأن  صي م تص   نيث تتوق  الدراسة صي نهاية  وبلية، "Ciceronوس سرون "

" الذي Paedaguogus" " أو الربيServusأكتورر، وبرافق الطفا  مل  الدرسة ال بد"

وي تني با وبضم  ، 2يكون صي أغلب النيان م  ال توق ن ليمميا م  مخاطر الطربق

  ان يختط   ليهما داصة بالنسبة
ً
 غ   أنا أنيانا

ً
؛ وعموما  3لإلناث ر وعا سالا

فالت ليم صي  اتا الرنلة ل ست بتلد اللطافة والِود التي ن تقد ا ن ن نقرأ ال ي 

ورخاصة تقبيا ال لم للتلميذ ورده التمية، لن  م  كتا  ا .ادثةأعاله القتط  

الطفا   انوا يجب ون عى  ت لم الف ون وال لوم بالسوط وال قا  لدر ة أن الواند 

؛ وبفت ض أنا م  س   4والدراسة  منهم يفضا الوال عى  الر وع لرنلة الطفولة

 . نتقا لدراسة ال مويكون التلميذ قد ا 5اي.ادية ع ر نتى ايخامسة ع ر

" وسالوستيوس Terenceو ان القّرر الدراس ي يرتاز عى  دراسة فر يا وت  انا" 

وذلد بدراسة وقراءة   ض ال صوص لهم وتفس   ا وم  ، "Ciceronوس س  ون"

 االرتباط   مر التلميذ  6ثمة القيام بتمارب  كتابية وشفوبة
ً
؛ غ   أنا ل ا ضروربا

واستي ابا  طمونا ومد  مدراكاو  در  ومنما المر ير ع لهاراتالالنتقا  م  مرنلة ل 

                                                           
1-  Lancel(S) , L’Algérie antique de Massinissa à Saint Augustin , 2ème edition , éd., Place des 

victories , Paris , 2008 , p 230  
2 - St.Augustin , Serment.,21,4 ; Wolf(C), « À propos des voleurs d’enfants: Saint Augustin, Lettre 10 

», L’Africa Romana XV , Tozeur 2002, Roma 2004, pp 1711-1722 ; Salles(C),op.cit , p 43-45  
وحسب ج. قاسكو اندرة يه النقوش اليت تتحدث ع  اؤرشدي  الرتبويني واؤرشدات ونذكر م  تكل النقوش ما عرث عليه بتبسة   - 3

يت تشري للمعتوق اكيوس أأزايتيكوس فليكس والثانية أأشارت لكورنيليا ابجلزء الثام  م  مدونة النقوش الالتينية وال 3322النقيشة رمق 

 بنفس اؤدونة 1506فورتوانات ويه النقيشة رمق 

CIL VIII, 3322: Caïus Asiaticus Felix, paedagogus ; CIL VIII, 1506: Cornelia Fortunata, paedagoga ; 

Gascou(J) , « Inscriptions de Tébessa » , MEFR,Vol.,81 n° 2, 1969, p 550 n°3  
4- St.Augustin، Conf.، I,9,14 , Id , La Cité de Dieu, XXI, 14  

خذ فظ وأأ وتشري خدجية منصوري اإىل أأن طريقة التدريس اكن  قامئة حسب اعرتافات أأو غسطينوس عىل التلقني الشفريي للتعمل واحل 

ف م  اذا ناقشة والردة ابؤ اءة بصوت مرتفع مىام يسمح للتالميذ بطرح الأس ئةل واؤشاركاؤعارف علهيم بتكل الطريقة التقليدية القامئة ابلقر 

مل لتعلمي للمعااغوجيا وعلهيم أأيضاحم ترديد العمليات احلسابية دلرس احلساب م  أأجل احلفظ ؛ وابلنس بة لأسلوب الرتبية وبيد، حشذ اذلاكرة

"  وف والس يطرةبة، اخل" الطاعة، االإجبار، الرضب، الهتذيب، الِعقاب، الرتويع، الري ومعاملته للتلميذ لتلقينه ما يدرسه فريي قامئة عىل 

Mansouri(Kh) , op.cit, p 527 
  516Ibid , p مع العمل أأن اذا الس  غري معمم عىل امجليع لأن الانتقال م  مرحةل لأخرى مرتبط مبس توى الطالب وطموحه - 5

6-  Marou(H.I),op.cit , pp 370-379 
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بالرانا  لا يدرس وكذا تخطيط والديا وقدرتهما الالية لساعدتا عى  متمام دراستا

الثالث، مذ نجد أنا صي ن ن  ان أوغسط ن ُيَدّرِْس صي س  التاس ة ع ر  ان غ  ه ال 

ن الارنلة الثالثة مخصصة لدراسة علم وبفت ض أ، 1يزا  لم ي ا مرنلة الدرسة   د

البيان، القاناون، الفصانة، التاربااخ والفلسفة ومختل  ال لوم ومثا  ذا الت ليم لم 

 مال بقرطا 
ً
 وفور منهائا لتمصيا ، 2ومداور  ومات  يا  مو ودا

ً
وعى  الدراس النقا

ية ال اشة الدروس القيام ببمث تاربخي أو قانوني ي.ا م كٍا م  ال ا ا اي.يات

 . نفسا وبتو ب عى  الطلبة أن ال يختاروا الوضوع، وال ائاة

وم  أ م الدارس التي  انت مو ودة بايجزائر القديمة نذكر مدرسة شرشا  

(، مداور  Thagaste(، سوق ا راس ةThéveste(، تبسة ةCaesareaة

ارة مل  أن وتجدر اإلش، Hippo Regius )3ة ( وع ابةCirtaقس طي ة ة، (Madaurosة

الا  سة لم تهتم ب ن اء مدارس مسيمية صي  اتا الفت ة ولانها ركزال عى  دور السرة 

التاميىي صي الت بية الدينية وترسيخ ال اما ال قائدي لد  أب ائها، نتى يستطي وا 

 لم السيحي م   5؛ وقد ت رض تارتوليانوس 4مجابهة الوثنية وتقاليد ا 
ُ
لوق  ال

ة الذي ينبغي أن يتمى  بالشجاعة وال ُيدّرِس فيها نتى ال يضطر الدارس الوثني

للم اركة صي نفالال م   فا وال يت رض لذكر ال بوداال الوثنية غ   أن التلميذ 

 م  التأثر  سموم 
ً
يتو ب عليا تلقي ال رفة وثقافة الدرسة ولا  بمذٍر، دوفا

 الت ليم الىيء بطقوس الوثنية .

اي.ياة الدبية وال لمية الثقافية بمدن ايجزائر القديمة لم غ   أن ا نالنظ أن  

ومنما ملقاء ايخطب ، يساعد صي تن يطها فقط الدارس ودفع الولياء بأب ائهم للت لم

                                                           
1-  St.Augustin، Conf., IV,4,7 ; Marrou(H.I), op.cit , p 64 ; Mansouri(Kh) , op.cit, p 516-517 
2-  Hamman(A.G) , op.cit , p 111 

 . 47 – 41عبد السالم ب  ميس، اؤرجع السابق، صص  - 3
4-  Boissier (G), La fin du paganisme , T.I, Paris , 1898, p200-201 

 Tertullien, Deفامي يتعلق بتعلمي الأطفال ورضورة تَعلُمرم ولكهنم خالفوه الرأأي  لب رجال الكنيسة مع اترتوليانوساتفق أأغ -5

Idolatrie , X ; 

ة شعار الوثنيص والأ بشأأن حترمي معل اؤعمّل ابؤدارس الوثنية لأنه يس تطيع التعامل مع الكتاب اؤدريس بفطنة وخالل رشحه لتكل النصو 

صدار قانون يس تطيع ا س يحيني م  م م  قبل الامرباطور يوليان منع اؤعلمني اؤ  362جويلية  17نتقاداا والتشكيك فهيا ؛ وبعد اإ

ضافة اإىل رضورة احلفاظ عىل كفا الق ءة وأأخالتدريس حبجة أأن أأساس التعلمي الصدق والتحليل اؤنطقي والرصحي للك ما يُدّرس، اإ

ما الارتداد ع  دينهاؤدرسني، واؤس يحي اذلي يُدّرِس م دريس تخيل ع  التأأو ال  ا ال يلم  به يفتقد اجلرأأة والرصاحة ولرذا يتوجب عليه اإ

ال عىل اؤعلمني أأما التالميذ م  أأرس مس يحية فلرم احلق يف ولوج اؤدارس ي  ؤعلمني اذلاو لئك أأ الوثنية ؛ وم   ومل يطبق اذا القانون اإ

ليه أأوغسطينوس عىل أأنه فضل التخيل ع  وظيفته بدالحم ترضروا م  اذا القانون فيكتورينوس مع  . ته  عقيدممل البيان اذلي أأشار اإ

St .Augustin, Confessions, VIII,5 ; Boissier (G),op.cit , p 201; Marrou(H.I),op.cit, p 429  
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 م  قبا   ض ايخطباء والفالسفة ال هورب  أمثا  فرونتون 
ً
وا .اضراال أيضا

  م مثلما سنتطرق بقس طي ة أو أبوليوس بمداور  أو أوغسطي وس    ابة وغ 

 وكذا توفر   ض مراكز اإلش اع الثقاصي بب ض الدن  الاتباال 
ً
لب ض منهم النقا

عى  نفقة الس  اتور  التي ب  ت أث اء القرن الثالث اليالدي 1مثا ماتبة تيمقاد

 Julius Quintianus Flaviusيوليوس  وب تيانوس فالفيوس روغاتيانوس "

Rogatianus م  أغ ياء  400000" الذي م ح 
ً
س ست س لب ائها باعتباره واندا

  Bibliotheca ecclesiaeالانسية    ابة " 2الدي ة، أو مثا ماتبة أوغسطي وس

hipponensis  التي  انت تموي مجموعة  امة م  الاتب ايخاصة ولانها لم تا "

انت عى  عاا ماتبة الدير    ابة التي  ، الدي  تفتح مال لضيوف السق  أو ر ا 

 السيمياال الراغب ن صي ذلد .و  مخصصة للمطال ة م  قبا السيمي ن

ونسبما يبدو فقد نبغ أب اء ايجزائر القديمة صي الد  وال لوم و ا ما يت لق  

ال لمي و  وعدم م رفت ا إلنتا هم الفاري  وال ي ني  هل ا ال قالني، بمظا ر الفار

وما كتاباتهم بلغاال ال الم ، لم القديمأنهم لم ي جزوا ويسا موا صي ب اء نضاراال ال ا

القديم وال روفة آنذاك، وقدرتهم عى  السفر وتتبع دطواال ال لم نيثما و د ل يا 

 عى  قوتهم
ً
 الب اعة ال لمية والفاربة وال رفة البالغية وال هرة ايخطابية مال دليال

" م   P.Monceaux " عظمتهم وقدرتهم عى  التأث   صي غ   م ؛ وي تب  بو  مونصوو 

الفاربة   ما  و  ي  درسوا صي نهاية القرن التاسع ع ر اي.ركة الدبيةلذالوائا ا

 عى  دراساتا يما  تقسيم ال صور الدبية لفار شما  
ً
افربقيا القديم، ور اءا

   3افربقيا القديم مل  ثمانية عصور 

                                                           
1- Tlili(N) , « Les bibliothèques en Afrique romaine » , in Dialogues d’histoire ancienne , 26/1, 2000 , 

pp 158 – 160 ; Salles (C), « Vie culturelle et littéraire dans l’Afrique romaine » in l’Afrique romaine 

de 69 à 439 , Questions d’histoire: Histoire ancienne , Romanisation et christianisation , ouvrage 

collectif cordonné par Bernadette Cabouret , éd.,Temps , 2005 , p 266  
 - "ابلنس بة لتارخي بناهئا يعتقد روين اكنيا René Cagnat ذيه أآخري  اإىل أأهنا ي" أأهنا بني  يف هناية القرن الثالث اؤيالدي يف حني

 م، ع  اذا أأنظر   250بني  س نة 

Cagnat(R), « Les Bibliothèques municipales dans l’empire romain », CRAI,38 ,1 ,1909 , pp 1 – 26 ; 

Tlili(N),op.cit, p159 n°38  
2 - Saint Augustin , Lettre 231(429 ? adressée au Compt Darius ) ; Tlili (N) , op.cit , p 163  
3 - Monceaux(P), Les Africains:etudes sur la literature latine d’Afrique (Les païens) , éd., Oudin et 

Cie, Paris , p 37 ; 128-129  
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رطاااا  التاااي م، و اااو عصااار ق 2م نتاااى القااارن . ق 6الباااوني وبمتاااد مااا  القااارن  ال صااار- 1 

وعرفاات بماتباتهااا الغ يااة، ورااب ض السلفاااال والاتااب كرنلااة نااانون، وكتااا   اشااتهرال

 اااااملكون الااااذي اعتمااااد عليااااا يورااااا الثاااااني صااااي اي.ااااديث عاااا  تاااااربخ بااااالد الغاااار  القااااديم 

  الزراعة.الثاني وكتب ماغون القرطاجي ع   ومسلفاال  يمصا 

 2م نتااى القاارن . ق 6د ماا  القاارن ال صاار اإلغربقااي مثلااا مثااا ال صاار البااوني امتاا – 2 

 ماااع عهاااد يوراااا  و اااذا ال صااارم، 
ً
لااام ي ااارف فقاااط مشااا اع الااادارس القورب ائياااة باااا أيضاااا

 والفالسفة.الثاني أصبمت شرشا  مدي ة ال لم 

 ال صاااااار الالتينااااااي وامتااااااد طيلااااااة القاااااارن الو  الاااااايالدي، واشااااااتهر داللااااااا ترنتيااااااوس – 3 

 ال الم الفلكي مانيليوس.و 

ليوس م  مداور ، ومما  عارف داال  القارن الثااني الايالدي فرونتاون عصر أبو  – 4 

 .وغ   مم  قس طي ة وتارتوليانوس م  قرطا  

، اساااااااتهر صاااااااي  اتاااااااا الفتااااااا ة والغاااااااوردي نعصااااااار البااااااااطرة الفارقاااااااة مااااااا  الساااااااف  ي ن  – 5 

نونياوس ماااركيلوس صااي ال ماو وصااي ال اا ر نيمسايانونا وم يايااوس فلااياا والقااديا 

 .والكتانا وغ   مرطا  وأرنو  كب يانوس م  ق

فلسااااافة و  عصاااار القااااديا أوغسااااطي وس الاااااذي عاااارف بن اااااط الاتاباااااة صااااي الاااادي  – 6 

قااااد اشااااتهر داللااااا و  الاااايالدي،ردايااااة ايخاااااما و  الاااادي  صااااي نهايااااة القاااارن الرا ااااع الاااايالدي

 فياتور.ب ض السرد ن أمثا  أوربليوس و    ض الاتا  م  ر ا  الدوناتية

 م، 429يبدأباااددو  الونااادا  لااابالد الغااار  القاااديم سااا ة  والاااذي الوناااداليال صااار  – 7 

مماااااااا  عاااااااارف صااااااااي  اااااااااذا ال صاااااااار الطب باااااااا ن  اسااااااااايوس فلااااااااياا و ااااااااايليوس أوغلياااااااااوس و 

ال مااااوي و  وال اااااعرب  لوكسااااربوس ودر ونتيااااوس وصااااانب اي.ولياااااال فياتااااور الفيتااااي

 فويجنا.

و  ال اار  دداا الاايالدي نتااىال صاار الب زنطااي والااذي امتااد طيلااة القاارن السااادس  – 8 

م وقرطاا  سا ة  665م ور زاس  ا   و  تونا س ة  642الفاتم ن مل  قورب ائية س ة 

م، وماااا  أشااااهر ماااا  باااارز صااااي الاتابااااة بهااااذا ال صاااار برساااايان القيصااااري وبوليااااانوس  695

 وفياتور التونس ي و ورببوس.
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ف  اا    الوربطاااني، –رنمااا هللا ناا ن دراسااتا لااألد  ال ومياادي  1أمااا ممفااوظ قاادا  

أن أغلااااااب الفااااااارب  صااااااي ايجزائاااااار القديمااااااة  ااااااانوا دطباااااااء ومااااااسلف ن وبقساااااامهم ملاااااا  ملاااااا  

 قسم ن  

 أبوليوس.الوثنيون وبذكر منهم فرونتون و  السلفون - 1 

السااااااايميون وبمااااااادد م صاااااااي الكتاااااااانا وأورتاااااااا ورتيلياااااااانوس وغودنتيااااااااوس  السلفاااااااون - 2 

  أوغسطي وس. وميم  يتوس والقديا

 ه م  ال  اس الدر  " بايخيا  ايخصب واي.ساسية وبتم ز الكاتب االفربقي ع  غ 

الهااد ، والكاا يتا  م صاي أسالو  تأداذ فيااا و  رو  الب ار والباناث عا  اإلق ااعو  الاسثرة

 و ذا ي ني أنا يميا للصورة أكث  ما  الفاارة، 2الغلو والبالغة مكانة كب  ة "و  الصورة

ميااا  للخياا  وايخرافااة أكثاا   والقصااود أناا، تجلاب انتبا ااا اللاوان أكثاا  ما  الشااكا و 

ولاااااا  ال يماااااا  تطبيااااااق  اتاااااا ايخصاااااائي عىااااا   اااااا الفااااااارب  ، 3مااااا  الواقاااااع وال طاااااق 

والدباااء ماا  أب اااء ايجزائاار القديمااة لن   ضااهم مااارس التفا اا  الب  اااني صااي الرباضااياال 

 ماع   اض ، 4غ   ااو  وصي ال طق الصاوري وصاي ايجغرافياا الرباضاية
ً
و او ماا سان اه النقاا

 صي الفار والد  والذي  نذكر منهم  مم  
ً
 سنت رض لهم م  م ا    ايجزائر قديما

لاد و ، " ال اروف بفلاوروسPublius Annius Florus" بوبليـوس أنيـوس فلـوروس – 1 

أناا أصايا  5ي ارف أناا ما  افربقياا وباذكر  يلباار مي ياي، م 140وتاوصي سا ة  م 70س ة 

اي.صااااااااو  عىاااااااا   ااااااااائزة الل ااااااااا    ااااااااذا الصااااااااا الااااااااذي م  ااااااااا ماااااااا ، (Cirtaقساااااااا طي ة ة

م صاااااااااي عهاااااااااد االمب اطاااااااااور  86الكابتولياااااااااة صاااااااااي ال ااااااااا ر،   اااااااااد فاااااااااوزه صاااااااااي الساااااااااابقة سااااااااا ة 

وراااأمر مااا  االمب اطاااور م مااات ايجاااائزة ل اااارك آدااار مماااا  م(، 96 – 81دوم سااايانوس ة

 
ً
؛ وببا ر الااب ض غضاب االمب اطاور لكوناا لاام  6دفاع بفلاوروس للخارو  ماا  روماا غاضابا

فربقياااا عىاااا  ايجاااائزة لنااااا صاااي تلااااد السااا ة قااااام النزاماااون بقتااااا مب ااااوثي ُياااِرد ّأن تمصااااا ا

المااااااار الاااااااذي اضاااااااطر الليغااااااااتوس ساااااااوبليوس فال اااااااوس ، االمب اطاااااااور يجماااااااع الضااااااارائب

                                                           
  214 – 207، صص 1993حمفوظ قداش، اجلزائر يف العصور القدمية، ترمجة صاحل عبّاد، اؤلسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  - 1
 . 207نفس اؤرجع، ص  - 2

3 - Monceaux(P), op.cit , p 90 – 92.  
 . 58عبد السالم ب  ميس، اؤرجع السابق، ص  - 4

5 - Meynier(G) , L’Algérie des origines de la préhistoire à l’avènement de l’islam , éd., La découverte , 

Paris , 2007, p 132.  
6 - Désanges (J), « Sur un episode de la vie du poète Africain P.Annius Florus » , BCTHS, fasc.,24, p 

84 ; Meynier(G) , op.cit , p132 ; Salles(C), Lire à Rome. , p153.  
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"Cn.Suellius Flaccus"1  لقيادة نملة ضد م انتهت بقتاا الاث ا  مانهم وفارار ما  بقاي

 م   ذه القبيلة نمو ايج و  .

ثام ، ب اد ا الارودسو  ثام كاراال، ا لروما اتجا نماو صاقليةوأما فلوروس فب د مغادرت 

غادر ا باتجاه مصر السفى  ل   ع مرة أدر  منها إليطاليا ثم اتجاا صاو  اللاب نماو 

وي ا   صاي نديثاا عا   اذا المار ملا  أناا   اد أن انتازع م اا  منها انطلق نمو الب ينيو  غاال

قاااد دف اااا الشاااج  لينسااا ى و  ،تاااا  ال صااار ومااا  يدياااا ومااا  عىااا  رأساااا غاااادر روماااا نزب اااا

 صااااي مختلااا  نااااواحي ال ااااالم، والديااااا ال زباااازب و  وط اااا
ً
ولااااا  يباااادو أن  ااااذا ، 2وظااااا تائهااااا

الالتوازن ال فس ي ال اتج ع  انتزاع الفوز صي مسابقة ال  ر لم يم  ا ما  اتخااذ مه اة 

ال و ، 3نبيلة  التدريا لألطفا  والتي أدرك فيما   د م  داللها أن تدريا اآلدا  مه ة

ماا  أن يصاابح ماا  أشااهر دطباااء االمب اطوربااة وال اااعر الفضااا صااي مماايط االمب اطااور 

 وم  أشهر مسلفاتا كتابا " ا ختصر صي تاربخ الروماان "، م ( 138 – 117 ادربانوس ة

، فياا يت اارض فلاوروس لتاااربخ الروماان م ااذ عهااد رومولاوس ملاا  غاياة فتاا ة أوغسااطاو 

لااااااذلد ي تباااااا ه و  را  فلساااااافة النااااااداثلاااااام ياتاااااا   ساااااارد النااااااداث بااااااا يماااااااو  اسااااااتخو 

 "Bossuetروسااااااااااايي"و  (1755 - 1689" ةMontesquieuأمثاااااااااااا  مونتساااااااااااايو" 4الاااااااااااب ض

 ( مسسا فلسفة التاربخ .1704 - 1627ة

 95ولاد ناوالي ، (Cirtaقسا طي ة ة "ما  Marcus Cornelius Fronto " فرونتـون  – 2 

ي ة ب وميااااديا ثاااام انتقااااا م ؟، درس صااااي قساااا ط 180م أو  170تااااوصي نااااوالي و  م 100م أو 

 ، ب د ا لروماو  لقرطا ة
ً
 ممامياا

ً
 صي روما كما عما أيضاا

ً
 م هورا

ً
ا  و  أصبح دطيبا ِ

ّ
ل
ُ
 

 سااااا ة  139بالتااااادريا البناااااي أنطون  اااااوس التقاااااي سااااا ة 
ً
م مثلماااااا  143م، أصااااابح ق صاااااال

  Marcus" وم  أشهر تالمذتا االمب اطورب  ماار وس أوربلياوس، 5تذكر نق  ة قالة 

Aurelius" م( ولوكيااااااوس ف اااااا وس " 180 – 161ةLucius Verusم ( 169 – 161" ة 

 بااار  الاااب ض أن كتاباتاااا ل سااات بالبدعاااة أو مااا  تلاااد التاااي تمتاااوي أفكاااارا ال نظ ااا  لهااااو 

                                                           
1 - Désanges (J), op. cit , p 85 ; Rachet(M) , Rome et les berbères ., p 153-154; Benabou(M) La 

Résistance Africaine à La romanisation , p 105.  
2-  Florus، Vergilius. ,in Œuvres ,texte établi et traduit par P.Jal ,éd.,C.U.F, Paris , 1967, I , 9 d’après 

Salles(C),op.cit, p 153,258  
3-  Florus، Vergilius , III, 3-4 d’après Désanges (J) , op.cit , p 84  

 après Monceaux(P), op.cit , pp 199’d-204  ; 68عبد السالم ب  ميس، اؤرجع السابق، ص - 4
5-  ILS, 2928 CIL VIII, 5350  
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لااام يباااق و  أغلاااب ماكتباااا ضااااع، 1شاااهرتا  لهاااا را  اااة لكوناااا درس لاااار وس أوربلياااوس و 

    ده مجموعو  غ   شذراال م    ض الراسالال
ّ
ة م  الرسائا التي  ان ايخطب دل

م( ومااااااااار وس  161 – 138ة "Antoninus Piusيتبادلهاااااااا مااااااااع أونط   ااااااااوس التقااااااااي "

 والااااااسرخ أبيااااااانوس وآداااااارب  غ اااااا  م ماااااا  الساااااا  اتورب ن لوكيااااااوس ف اااااا وسو  أوربليااااااوس

  ضاها كتبات مااب ن ، 2وبر ع تاربخ تلد الرساائا لفتا ت ن مختلفتا ن، ال ا    آنذاكو 

  م أي نااااا ن  اااااان 145 – 139
ً
وا جموعاااااة الثانياااااة مااااا  الرساااااائا يماااااا  ، ال يااااازا  م لماااااا

 م أي دال  شيخودتا . 165و 161تأربخها بالفت ة المتدة ب ن 

وتضم  اتا الراسالال دمسة كتب م  الرسائا لار وس أوربليوس القيصر، وكتاب ن 

، واناااااد 
ً
لاااااا   اااااد أن أصااااابح امب اطاااااور، كتاااااا  كتاباااااان لف ااااا وس نااااا ن أصااااابح مب اطاااااورا

صاااي الاتااااا  الو  ، "Ad amicosكتاباااان يت لقاااان برساااائا الصااادقاء "، 3  اااوسلنطون

 Armandرساااااالة مرتباااااة كآلتاااااي نسااااابما و ااااادناه بت  ماااااة أرماناااااد  اساااااان " 24نجاااااد 

Cassan"4  وأصدقائا التي كتبها بالالتينية  لرسائا فرونتون 

I - مل   ورنيليوس سف  وس "Cl.Sévérus. " 

 II - " مل  لوليانوس أفيتوسLollianus Avitus. " 

 III - " مل  فياتورب وسVictorinus" . 

IV - " مل  أكربليوس بالربانوسAccrilius Plarianus. " 

V - " مل   ورنيليوس يوليانوسCl.Iulianus. " 

 VI - " مل  أفيديوس  اسيوسAvidius Cassius. " 

 VII - " مل  أوفيديوس فياتورب وسAufidius Victorinus. " 

VIII - " مل  باس  وس روفوسPassiénus Rufus. " 

                                                           
1- Le Bohec(Y) , Histoire de l’Afrique romaine , 146 avant J.-C-439 après J.-C , éd.,Picard , Paris , 

2005, p 170  
2 - Monceaux(P), op.cit , p 82  
3 - Ibid  
4 - Ad amicos , Livre I et II (letters en latin) in Lettres inédites de Marc Aurèle et de Fronton traduites 

avec le texte latin en regard des notes par M.Armand Cassan , Tome second , éd., A.Levavasseur , 

Paris , 1830, pp 229-301  
 -  ا  سرداحم عىل ر  وريليوسفيكتورينوس اذا او صرره زوج ابنته، والرسا  اؤتعلقة حبفيده اؤتويف اليت أأرسل هبا لالمرباطور ماركوس أأ

 كل م  رسا يظرر ذو اذا الأخري اليت أأرسلرا لفرونتون ليعزيه فهيا تتعلق ابب  فيكتورينوس زوج ابنة فرونتون لأنه او م  اكن يربيه، 

 يده فرونتونذلي ير أأخرى أأرسل هبا لفيكتورينوس ليخربه ع  حال ابنه والألعاب اليت حيهبا وما يفضل أألكه، وما يتصف به اذا الطفل وما

 ب عليه.أأن يشُ 



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

331 
 

 IX - " مل   ايليوس أورتاتوسCaelius Optatus. " 

 X - " مل  بت ونيوس مامرت  وسPétronius Mamertinus"  

 XI - " مل  فيليوس روفوسVélius Rufus Senex. " 

 XII - " مل  أوفيديوس فياتورب وسAufidius Victorinus. " 

 XIII - فياتورب وس "مل  Victorinus. " 

 XIV - " مل  فياتورب وسVictorinus. " 

 XV - " مل  برايايليوس بومبيانوسPraecilius Pompianus . " 

XVI - " مل  برايايليوس بومبيانوس Praecilius Pompianus " XVII -  مل   ورنيليوس

 . "Cl.Iulianusيوليانوس "

XVIII - " مل   ورنيليوس يوليانوس Cl.Iulianus . " 

XIX - " مل  فولفيانوسFulvianus. " 

 XX - " مل  سارديوس ساتورن  وسSardius Saturninus. " 

 XXI - " مل  يونيوس ماكسيموسIunius Maximus. " 

 XXII - " مل  سارديوس ساتورن  وس Sardius Saturninus . " 

XXIII - " مل  يونيوس ماكسيموس Iunius Maximus . " 

 XXIV - " مل  سايال غاليكانوسSquilla Gallicanus. " 

 رسائا، كتبت أيضا بالالتينية وترتيبها  اآلتي  10أما بالاتا  الثاني ف جد 

 I - " مل  فلوم يوس  وادراتوسVolmnius Quadratus. " 

 II - " مل  فلوم يوس  وادراتوسVolmnius Quadratus. " 

 III - " مل  فلوم يوس  وادراتوسVolmnius Quadratus" . 

 IV - " مل   ورنيليوس رببنت  وسCornélius Répantinus. " 

 V - " مل  آربوس أنطون  وسArrius Antininus. " 

 VI - " مل  آربوس أنطون  وسArrius Antininus. " 

 VII - " مل  آربوس أنطون  وسArrius Antininus. " 

 VIII -  آربوس أنطون  وس " ملArrius Antininus. " 

 IX - البلدياال "و  مل  قضاة الستوط االIllviris et decurionibus  " 

                                                           

 - .ابترينيوس مامرتينوس او وادل زوج ابنة ماركوس أأوريليوس 
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 X - البلدياال "و  مل  قضاة الستوط االIllviris et decurionibus " 

  هي  التالي و  صي ن ن نجد أرب ة رسائا كتبت باإلغربقية 

 I - مل     وديوس أتيكوس "Hérodès Atticus؟ " 

II -  م  أبيانوس .مل  فرونتون 

 III - . مل  أبيانوس م  فرونتون 

 IV - " مل  أبولونيداسApollonidès. " 

 مقتطفاال م  كتا  نو  نر  البارثي ن
ً
وآدر ع  ، وم  مخلفاال فرونتون أيضا

بت رض فيا ي.ملة لوكيوس ف  وس عى  و  "Principia Historiae" أولوباال التاربخ

 ع  دطا  ع  البالغة والدر  ع  ايخطا لديا وثيقت ن الول  عبارة و ، ال رق 

كما ترك   ض القتطفاال البالغية التي يظهر ، 1كال ما أ ديتا لار وس أوربليوس و 

دطا  ع  اإل ما    صي ع اوب  ايخطب مثا 2فيها التالعب باللفاظ الدبية

"Neglegentiae" ،"وآدر ع  الددان والغبارFumi et Pulveris" ، وآدر ع  ايجنا

"Eroticos" ،كتب ع  مغامرة أربون " كماArion" ،" وع  ال طلة صي ألسيومAlsium "

ورغم ا تمام فرونتون بالبالغة أكث  م  أي ش يء آدر مال أن مراسالتا  ؛ وعموما

 م  ال انية التاربخية، م  نيث 
ً
 فقط ومنما أيضا

ً
ودطبا وكتبا تفيدنا ل ا أدبيا

وا تماماتا، وع  طربقة  وس أوربليوسأنا يما  اقتباس م لوماال ع  نياة مار 

تررية المراء صي البالط االمب اطوري، وع    ض نرو  الرومان، ونتى ع  ال القاال 

اإلنسانية صي الوسط ال ائىي التي يما  استقرائها م  رسائا فرونتون مع صهره، 

 وا تماما بادتيار الزو  ال اسب البنتا  ي يس د ا مد  اي.ياة، ونظرة فرونتون 

للت بية وضرورة التواصا مع الطفا  واال تمام بتدريسهم ليصبموا ناج. ن، كما 

يماو  أن يث   ايجد  بمقارنا الواضيع اي.ياتية الاب  ة الث  ة للجد  بتلد الشياء 

 التي قد نرا ا تافهة وال تث   االنتباه كما يظهر م  دال  دطابا ع  الددان والغبار .

ولد س ة   (Madauros" م  مداور  ة Lucius Apuleius Theseus" أبوليوس – 3 

ولهذا قا  ع  نفسا أنا نص  ،  يتولياو  م بمداور  التادمة ل وميديا 125
                                                           

  نيبوار". م  نفس الكتاب أأن م 302عبارة ع  رسا  تعزية ويشري أأرماند اكسان يف مالحظة ابلصفحة M.Niebuhr تقد أأهنا " يع

 قد تكون موهجة لرريوديوس أأتيكوس.

 
1-  Monceaux(P), op.cit , p 83  
2-  Le Bohec(Y) , op .cit , p 170  
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ورث م ا   د  م  أسرة غ ية ووالده م  أعيان الدي ة،، نوميدي نص   يتولي

 درس بمسقط رأسا وأكما دراستا بقرطا  وسافر لث  ا، س ست س 200.000وفاتا 

ثم روما التي قض ى بها سنت ن وم  ثمة ر ع لداور  ولا ا قرر الرنيا لإلسا دربة 

غ   أنا توق  بطرابلا  سبب مرضا، و  اك تزو  م  والدة صديقا بونتيانوس 

"Pontianusورغم ما 1س ست س 300.000التي نصا منها عى  ، " الرملة الغ ية ،

ر باتابيا التموالال تركا م  مسلفاال علمية وفلسفية مال أنا اشته

"Metamorphoseon" أو اي.مار الذ بي والتب ير أو الدفاع "Apologia،"   وم  دال

 "شا د عى  عصره "
ً
 . 2 اذي  الاتاب ن يما  ا القو  أنا ف ال

بالنسبة للتموالال أو بمثا ما اشتهرال عليا أيام القديا أوغسطي وس اي.مار  

، تتمدث ع  ال ا  لوكيوس  11ي " رواية وردال صAsinus aureusالذ بي "
ً
كتابا

 م  م طقة لدر  ب ن أناس 
ً
الذي تمو  مل  نمار وعا  الاث   م  الغامراال مرتمال

رد تهمة الس.ر و  مختلفي الطباع؛ أما الدفاع فهو مراف ة قانونية للدفاع ع  نفسا

ل  سبقا " الرافضة Emilia Pudentillaالتي اتهم بها بزوا ا م  ميميليا بيدونتيال "

مم  تقدم للزوا  منها، تتسم بالبالغة ايخطابية وايجرأة صي السخربة م  دصوما؛ 

 نجد الزا    "
ً
يمتوي الاتا  ، 3" صي أرب ة كتب Floridesوم  مسلفاتا الدر  أيضا

والثالث ثالث دطب أما الرا ع فست  والثاني ست دطب،، الو  منها تسع دطب

راعتا البالغية وم لوماتا الوسوعية التي يما ا بها وصي مجملها تظهر مد  ب، 4دطب

 . شد انتباه الستم  ن ومثارة معجابهم

                                                           
1 - Ibid , p 170-171 ; Id, « Apulée et les sciences dites exactes » , Africa Romana , 11, 1 , 1996 , p 59-

69  
  59د  19، صص 2011، السدايس الأول 12د  11محمد احلبيب بشاري، " أأبوليوس شااد عىل عرصه "، حولية اؤلرخ، العددان  - 2
 فقرة   24اليت تناول  ترمجة الأزااري للفرنس ية يف  1842سب أأغلب الطبعات اليت صدرت لرا ابس تثناء طبعة ح  - 3

Pétrone, Apulée, Aulu-Gelle, Œuvres complètes avec la traduction en français publiées sous la 

direction de M.Nisard , éd.,  

J.J. Dubochet et Compagnie, Paris, 1842  
نسانية، الطبعة  - 4 ؤعرفة اؤزيد حول مللفات أأبوليوس أأنظر  أأبو العيد دودو، لوكيوس أأبوليوس، امحلار اذلايب د أأول رواية يف اترخي االإ

 ,Lancel(S)؛  119د  112؛ عبد السالم ب  ميس، اؤرجع السابق، ص  29د  10، صص 2004الاختالف،  الثالثة، منشورات

op.cit, p 204 – 206  
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وفيها يتمدث ع  De deo Socratis " 1وم  مسلفاتا الدر  نذكر ع  ملا سقراط "

أو ال ياط ن التي ت ما  واسطة ب ن اآللهة والب ر وهي ت با الب ر صي  الروا 

دالدة مثا اآللهة، وبر  أن لكا واند م  الب ر شيطان رغباتهم وشهواتهم ولانها 

وب هي رسالتا  ذه بالدعوة ، بما فيهم سقراط الذي  ان يستمع ل يطانا بكا انت ام

 Deلدراسة اي.امة التي ترق  بصانبها ع   ا م ار؛ أما ع  مذ ب أفالطون "

dogmate Platonisآرائا و  ون " فورد صي ثالثة كتب، الو  ت او  فيا نياة أفالط

ما تمدثا الفضيلة والرذيلة وع  الصداقة و  ورالثاني الفلسفة الدالقية، الفلسفية

وأنواعا ونتى ع  عالقة ال دالة بالبالغة والسياسة وع  الدي ة  وع  اي.ب

وبركز عى  ما  2صي ن ن بالثالث تكلم ع  ال قا وال طق الصوري، الفاضلة ودصائها

 Deإلدباربة والقياس اي.مىي؛ ورمديثا ع  ال الم "يسمى صي الفلسفة بالقضايا ا

Mundo"3  نستطيع الت رف ع  الستو  الذي وصلت مليا ال لوم صي القرن الثاني

 اليالدي فيما يت لق بال جوم وا .يطاال القاّراال وندود ا والظوا ر الطبي ية .

  دال    ض وتجدر اإلشارة مل    ض كتبا التي لم تصل ا ولم نت رف عليها مال م 

" وآدر صي Arithméticaكمسلفا صي اي.سا     وان أربتميتيكا " 4السلف ن القدامى

" و اسيودورس Isidorus" وِكال الاتاب ن ذكر ما ميزودورس "Astronomicaالفلد "

"Cassiodorus"وكتب صي الزراعة ذكر ا سارفيوس "Servius" وفوتيوس "Photius" ،

الصرع وممارسة الت وبم الغ اط س ي ودّون نتائجا كما درس المراض ال صبية و 

" ذكره بريسيان Médicinaliaالتجرببية صي كتا  ع  الف زيولو يا والطب "

"Priscien" أما صي الفلسفة ف جد اي.وار ،"Dialogus وتر مة التينية  .اورة "

 " .De republica" وايجمهوربة "Eraticosومراتيكوس " فيدون،

السرد ن عى  أن تم ز ومبداع أبوليوس تمثا صي روايتا التموالال أو و  يركز البانث ن 

 الدبي الذي ي اسب  ا عصر باستامالا ل الم الرواية 
ً
اي.مار الذ بي   كلها سواءا

                                                           
1- Apulée , Du dieu de Socrate , dans Œuvres complètes avec la traduction en français publiées sous la 

direction de M.Nisard , éd.,J.J. Dubochet et Compagnie , Paris , 1842  
2 - Ibid , p 149  
3-Ibid، pp185-202  
4-  Isodorus، Origine , III,2 ; Cassiodorus ,De Arithmetica ; Priscien , Gram Lat., II, p 511 ; Lydos, De 

Magistr.,  115د  113نقالحم ع  عبد السالم ب  ميس، اؤرجع السابق، ص  III,64 ; Fulgentius, 

Exposit.Sermon,Antiq.,p396 ; 
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 فهي تخب نا بالاث   م  ، النداث الدراميةو  والب اعة صي رسم اي.باة
ً
وأما تاربخيا

تى الفاربة والدينية ع  القرن الثاني ال لوماال اإل تماعية واإلقتصادية ون

اليالدي؛ ومع ترك ز م عى  ايجانب البالغي وايخطابي لبوليوس ت اسوا مبداعا صي 

ايجانب الفلسفي، نيث أنا أو  م  قّدم مربع تقابالال القضايا اي.ملية، مع ال لم 

، "Substitutiva" وشرطية "Predicativaأنا قّسم القضايا نسب الاي  مل  نملية "

وا تم بالول  ، الهملة –ايجزئية  –الكلية   أما نسب الام فقسمها مل  ثالثة أنواع

َتج أربع قضايا نملية وهي
ْ
   والثانية وقسمهما بمسب الاي  مل  مو بة وسالبة فأن

  ايجزئية الو بة الكلية الو بة  

 ايجزئية السالبة  الكلية السالبة 

، فأرسطو 1لا ذكره أرسطو نو  ال القة ب ن القضاياوبهذا الربع أضاف أبوليوس  

ت رض ل القاال الت اقض والتضاد والددو  تمت التضاد، أما أبوليوس فقد أضاف 

بهذا الربع عالقة التدادا ووضع لها قوان ن، وبمدث التكافس أو ال القة ال طقية 

 عى  ذلد ب ددا  ال ، ونقيض تلد القضية ب ن قضية ما
ً
في عى  الكلية وبتخذ مثاال

" 
ً
ة د  ا

ّ
ة د  " لتصبح " ل ست  ا لذ

ّ
تكون  اتا الد  ة صادقة و  الو بة "  ا لذ

 " التي هي نقيض الول  نسب مربع 
ً
ة ل ا د  ا

ّ
بصدق ايجزئية السالبة "   ض اللذ

 التقابالال .

 P.Flavius Pudens" بليوس فالفيوس بيدونس بومبيانوسو ب - 4

Pomponianus"  بفو ونتيوس "مدي ة  م 
ً
 عا ، Vocontius"2تيمقاد، يدع  أيضا

وم   3صي نهاية القرن الثاني ورداية الثالث اليالدي، م  م اصري ألاس در سف  وس

نمويي تيمقاد الذي  بلغوا مرتبة ا تماعية مرموقة نيث عث  عى  نق  ة ت ربفية 

                                                           
 127د  121نفس اؤرجع، ص  - 1

 - ىل أأن اناك خشصني بنف فرييني، رد السع س االإمس بوبليوس فالفيوس بومبيانوس عاشا يف نفس الفرتة خالل كوريب يشري بول كوربيي اإ

 رية أأحداام او النحوي اؤدعو بفوكونتيوس والثاين او السيناتور اب  الاكانة مانليا بيدونتيال اؤعروف مبرامه العسك

 Corbier(P), « Ciucul , une ville moyenne prospère sous les Antonins et les Sévères » , in H.-G. 

Pflaum, un historien du XXe siècle: actes du colloque international édités par , Demougin(S), 

Loriot(X) ,Cosme(P) et Lefebure(S) , Paris les 21, 22, 23 octobre 2004, éd., Librairie Droz, Genève , 

2006 , p 67-68 
2 - Leschi(L),« Découvertes récentes à Timgad: Aqua Septimiana Felix » , CRAI , 1947 , n°1 , p 96 
3 - Pflaum(H-G),« Epigraphie latine imperial » , Ecole pratique des hautes études , 4è section , 

Sciences historiques et philologiques , Annuaire 1973-1974 , p 272-274  
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 للبالغة، مال أنا غ   م ر 
ً
وف أنا دّرس ال مو لا بفوروم تيمقاد تصفا بكونا م ب ا

أما ، " L.Valerius Maximus" ؛ والده الس  اتور فال  يوس ماكسيموس 1والبالغة

تزو  م  مارسيا  ايليا ، Manlia Pudentilla "2والدتا فهي الكا  ة مانليا بيدونتيال"

 M.Celius " اب ة الكا    ايليوس ساتورن  وس"Marcia Caelia Procilla بروسيال "

Saturninus "والكا  ة فالفيا بروسيال " Flavia Procilla التي أصبمت  ا  ة "

"Flaminica الت ربفية لها 3" بتيمقاد نسبما تظهره مند  ال قو . 

ر ن أرنوريوس ال ا  و  يدع  بالقديم للتفرقة ب  ا  " Arnobius " أرنوبيوس - 5 

صي ن ن ، م 460الغالي الصا الذي عا  دال  القرن ايخاما اليالدي نوالي 

أرنوريوس القديم والذي نم  بصدد اإلشارة مليا عا  دال  القرن الثالث 

 (Thévesteي تقد أنا أصيا مدي ة تبسة ة، ال ي رف الاث   ع  نياتا، 4اليالدي

ال قوشة عى  قاعدة حجربة ت با الذبح والتي عث  عليها غر   5 سبب تلد ال ق  ة

يستب د أنا الونيد ببالد الغر  القديم  لا الذي الدي ة عى    د كيلومت ي  ؛ وال 

  الكتانتيوسنما  ذا اإلسم،  و واند م  م لمي 
ً
أشار ، الذي سنتمدث ع ا النقا

مل  أنا صي عهد ديوقل سيانوس  ان ُيَدّرِس البالغة بب اعة كب  ة  6القديا    وم

ي اإلشارة مل  أن تنبغو ، مل  أنا ت صر  سبب أنالماو  "Sicca Veneria" بمدي ة الكاف

 نتى بلغ الست ن م  
ً
أرنوريوس لم يتمدث ع  أسبا  ت صره داصة وأنا ظا وثنيا

ولا  ال يستب د أن تفا  ه ال طقي وبقظة ضم  ه هي التي دف تا لذلد  ،عمره

                                                           
1- CIL VIII, 2391=17910 = ILS, 2937= AE, 1895 , n°111 ; Picard(G-CH) , La Civilisation de l’Afrique 

romaine, 2ème édition , Paris , 1990 , p 257 ; Briand-Ponsart(C), « Thugga et Thamugadi: Exemples de 

cités Africaines » in Les élites et leurs facettes: Les élites locales dans le monde hellénistique et romain 

( Le colloque s'est tenu à Clerment-Ferrand du 24 au 26 novembre 2000). Textes réunis par Cébeillac-

Gervasoni (M) et Lamoine (L),éd., Press univ Blaise Pascal, France , 2003, p 252 
2  -Doublon(H), « Flaminat et société dans la colonie de Timgad » , Ant.Afr., 15,1980 , p 195 
3 - CIL، VIII, 2404 ; Doublon(H), op.cit , Tableau I note b ; 190-191 
4-  Moreri(L), Le Grand dictionnaire historique , Tome I , éd., Jacques Vincent , Paris , 1832 , p 671 ; 

Laurin(J.R) , Orientations maîtresses des apologistes chrétiens: de 270 à 361 , éd., Gregorian et AMP ; 

Biblical BookShop , 1954 , p 157  
5-  Renier(L), Inscriptions romaines de l’Algérie , éd., Imprimerie impériale , 1855 , n°3136 « C(aius) 

Iul(ius) Victorinus.V(ixit)a(nnis) sexaginta. H (ic) s(itus) e(st). Iulii Vitalis et Arnobius patri Kariss 

(imo) Triturri » ; Renier(L) , « Sur quelques inscriptions des villes de Thagaste et de Madaure », 

R.A,Vol.,XIV,1ère partie , 1857, p 130  
6 - d’après Laurin(J.R) ,op.cit , p 147-149  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Corpus_inscriptionum_latinarum
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 داصة وأنا يركز صي كتاباتا عى  دلود الرو  وصب  السيمي ن عى  أذ  اآلدرب 

 رأن دينهم  و الص.يح .و  بأنهم عى  نققوتهم ال ا  ة م  مدراكهم و 

  كتابا ضد الوثني ن 
ّ
 ع  السيحAdversus gentes "   د ت صره أل

ً
الديانة و  " دفاعا

ب د و  م 311قبا  يمتما أنا قام بتمربره، َوَرَد الاتا  صي سب ة أ زاء، السيمية

و   د ذلد م أ 297باستث اء الاتا  الثاني الذي تّم ن ره س ة ، م 305أوائا ماي 

لم يمدد دصوما بذكر  لهذا الاتا  أن أرنوريوس 2وبالنظ الدارس ن ؛ 1بقليا 

 وباتهم عى  الرغم م  أنا م  دال  كالما يتهم و  أسمائهم أو تمديد وظائفهم

لغ  ه صي وقتا آنذاك، منهم وثني ن ُيمملون و  م روف ن بالنسبة لاو  أشخاص م ي  ن

ة التي ي   ونها، وبقذفونها بمختل  ال  وال، السيمية مسسولية الوضاع الرا  

رون  بالسيمي ن عى  أنهم غ   مرغو  فيهم وبقذفونهم  غ   التدي  ن؛ وي ّهِ

ورالنسبة لرنوريوس  و نقد عى  السيح غ   مب ر وعى  أتباعا الضطهدي    تى 

ة بذكر أنواع االضطهاد، و و صي  ذا الاتا  الو  والثاني يركز عى  انتقاد الوثني

نقائي وسخ  آلهتهم، ولا  أكث  ما يمز صي نفسا وبسلا  و أن  سالء الذي  

ينتقد م وبتصد  لهم يسثرون بآرائهم صي بقية الوثني ن ا .يط ن بهم ؛ و دير 

صي كتابا الو  يدافع ع  السيمية أكث  م  ترك زه عى  نظرباتا ع  دلود  بالذكر أنا

 ع  االضطهاد ل  كز عى  الدي  صي الاتا  الثاني 65و 64وبنهيا بالفقرت ن ، الرو 

وبر ع مرة ثانية لفارة دلود الرو  التي زرعها السيح صي أتباعا والتي ل لها تكون 

 السبب صي نقد الضطهدي  عى  السيمي ن وصي متا  تهم .

للم لوماال الواردة بالاتا  الثالث والرا ع و  يالنظ بالنسبة للمب راال ال طاة

نيث أنا ، 3وال تختل  كث  ا ا أنها مت ابهة مع تلد التي وردال بالاتا  الو  وايخام

ي    مل  أنا يستطيع ذكر  ا ال لوماال الت لقة بمختل  اآللهة وأصولهم وطبي تهم 

ليثبت لهم أنهم ل سوا  غ   متدي  ن، وُي تقد أن دفاع أرنوريوس  و هجوم صي ند 

والتسبب ن  سوء  م ن ورأنهم  م التمرش نذاتا نيث يب ن أن الوثني ن غ   رني

ويستهزئ بهم  ورالاتا  الرا ع يركز عى  والدة اآللهة وغرامياتهم، الوض ية ال اشة

 لو ود م؛
ً
 سخطهم ومست ارا

ً
وبتمدث صي الاتا  ايخاما ع  الساط    مث  ا

                                                           
1-  Ibid , p 147-149 ; 152 ; 155  
2 - Ibid , pp 167 – 173  
3 - Ibid , pp 176 – 185.  



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

338 
 

لاتا  وبنتقد ا م  دال    ض الغرائب الدر  الوثنية، أما با وُبفصا ما ورد فيها

السادس والسا ع فيها م  ا ما يت لق بال ابد وتماثيا اآللهة والتض.ية لها وتقديم 

الهدايا وغ   ا وي دد لهجة االنتقاد للم تقد الوثني بالاتا  السا ع نيث يركز عى  

التض.ية باي.يواناال وتقديم البخور وايخمر لها مماوال بذلد وضع ايخاتمة 

 . والسيحي للمقارنة ب ن الذ ب الوثني

 Thubursicuم  دم سة ةNonius Marcellus" 1" نونيوس ماركيلوس - 6 

Numidarum) ،دّرس ال مو، رداية الرا ع اليالديو  عا  صي نهاية القرن الثالث 

 و ّها الب ا    وان الو ز صي الت ليم "و 
ً
"و و De compendiosa doctrinaكتب كتابا

مختصرة م  مسلفاال الاتا  والتخصص ن صي  أشبا بالعجم الذي يمتوي مقتطفاال

، فقرة 20ا جا  الذي يت اولا بال ر  والتفصيا أو بالدراسة، الاتا  مكون م  

فقرة الول  ع  اللغة وال مو، وفيما يتبقى م  الفقراال ت او  الالنة،  12يتمدث صي 

لفاال م  مس  2اللباس، الغذاء والسل.ة مع اقتباس مع الت رض لب ض القتطفاال

 فيما يت لق بذكر صانب القتط  ال تمد عليا أو 
ً
أدر  واإلشارة مليها بدقة سواءا

وم  داللا تّم الت رف عى  مسلفاال   ض الاتا  ،    وان الاتا  الذي أدذ م ا

 . " وغ   مLuciliusلو ليوس "، "Varronفارون "، "Enniusاآلدرب  أمثا  منيوس "

م  مواليد قس طي ة   "Marcus Minucius Felix" ماركوس منيكيوس فليكس – 7 

ورغم أن ا ال ن رف بالضبط تاربخ ميالده مال أنا ال يستب د أن يكون م  ، (Cirtaة

    وان أوكتافيوس، 3رواد نهاية القرن الثاني ورداية الثالث اليالدي
ً
 أل  كتابا

"Octavius"4 ، صياال و عبارة ع  نوار يما  الت رف م  داللا عى  ثالث شخو  

" القاط  Cécilius Natalisوصديقيا الوثني كيايليوس نتال ا " الكاتب مار وس

" ممام ٍ Januarius Octaviusم ا بمنزلا، والسيحي  انوواربوس أوكتافيوس "

وصديق للكاتب م ذ الدراسة و اء مل  روما لتمضية ال طلة م ا،   د ا اتجا 

                                                           
1 Le Bohec(Y), op.cit, p 239. 
2-  Havet(L), « Les manuscrits de Nonius Marcellus , grammarien latin de la fin du IIIe siècle » 

,CRAI, n°2 , 1885 , p 132- 135 ;  1872وترمج م  الالتينية للغة الفرنس ية م  قبل لويس كرشات س نة :  

Delisle (L) ,« Introduction à la lecture de Nonius Marcellus , par Louis Quicherat » , Bibliothèque de 

l'école des chartes , 1872 , T.33 , p 515 – 516  
 Le Bohec(Y) , op .cit , p 171 ؛ 72عبد السالم ب  ميس، اؤرجع السابق، ص  - 3

4 - Minucius Félix , Octavius , traduction avec le texte en regard se des notes par Antoine Péricaud , 

2ème edition , éd., Perisse Frères , Paris , 1843  
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صي طربقهم نمو ال اطيء ، رؤبة البمرو  ( لإلستمتاع بال ماOstieلوستياة ثالثتهم

" مما يدفع بايايليوس مل  رفع يده نمو فما Sérapisيمرون بتمثا  اإللا س  اب ا "

و و المر الذي   ا أوكتافيوس يغتاظ م   ذا التصرف الوثني ، ل  سا بقبلة لإللا

 ا صي دار و  وغ   الالئق وبو ا اللوم وال تا  لار وس الرافق لصانبا دادا منزلا

؛  ذا الاالم الو ا  1ضاللا وعبادتا للحجارة ا جسمة وال طرة والزب ة بالز ار

وعدم االكت اث يجها صديقا  ر   بطربقة غ   مباشرة واتهام مار وس بالالمباالة

م فيها 
َ
م اعر كيايليوس وقرر الددو  صي نقا  وم اظرة مع أكتافيوس يكون ايَ.ا

ايجدا  الديني والفلسفي ب ن الدي  الوثني غ   أن  ذا ، مضيفهم مار وس

أنا  ان مخطئ   أن  2والسيمية ينتهي بانتصار أوكتافيوس واقت اع كيايليوس

 
ً
م تقده لي ل  صي الد   أنا سيت صر وأن نصر أوكتافيوس نصر لا  و أيضا

 . باعتباره عرف اي.قيقة

ولد   رشا   "Marcus Opellius Macrinus"ماركوس أوبليوس ماكرينوس  – 8 

م،   د تدر ا صي ال اصب اإلداربة بفضا ثروتا استطاع  164( س ة Caesareaة

 انتهت بقتلا صي  16م غ   أنا لم يمام سو   217الوصو  ليمام روما س ة 
ً
شهرا

 ، غ   أن ما كتبا م  أبياال ش ربة ضاع3م،  ان م  الهتم ن بال  ر 218 وبلية 

 لم يصل ا م ا أي ش يء. و 

واند م  سكان شرشا  و  م  الاتا  الفارقة "Lucius Ampéliusمبليوس "أ – 9 

ب مدرس ي    وان 4( الذي  عاشوا صي القرن الثاني اليالديCaesareaة ، كتب كتّ ِ

 – 161" صي نهاية عهد االمب اطور مار وس أوربليوس ةLiber memorialisالذكرة "

سب الواضيع الت اولة م (، و و عبارة ع  مجموعة ملخصاال مص فة بم 180

والدرسة أو القررة عى  التمدرس ن، وبظهر م  دال   ذا الاتا  أنا ينبغي عى  

التلقي لهذا الستو  الت ليمي أن يت رف عى  دلق الكون بدراسة ال ظرباال 

مع التطرق للجغرافيا ودراسة الساط   ، الفلسفية والدينية التطرقة لهذا الوضوع

وبهذا يت رف التمدرس عى  ال الم م  نولا  شخصياتا وش ورا  وتاربخ ال الم،

                                                           
1 - Minucius Félix , II-III  
2-  bid , XL-XLI 

 Monçeaux(P) , op.cit , pp 358-359  ;73عبدالسالم ب  ميس، اؤرجع السابق، ص  - 3
4-  Le Bohec(Y) , op.cit , p 170  



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

340 
 

وايخطابة؛ و ا ملخي ي كا فقرة م   ومختل  علوما قبا انتقالا لدراسة البالغة

ب البالغة   بالفقرة الثام ة 50فقراال  ذا الاتّ ِ
ً
نجده يتمدث ع   1فقرة، فمثال

" miracula quae in terris suntالعجائب الو ودة عى  الرض بم اطق مختلفة "

أو غ   ا مما  غ   ما م  ال اطق التي بها   ض الشياء أو ال ابدو   أولومبيا و ورنثة

يث   اإلعجا  وبص فها بذكر الكان ثم الش يء الم ز با وأنيانا يضي  مليا داصية 

  ما تث   اإلعجا  أو الد  ة كما نر  بهذا ال كا عى  سبيا الثا  

 . نيث يتدر  الرباضي ن، ال بد ال هور يجوريت  "Olympiaأوملبيا " 7 

" عى  ال اطيء ضلع كب   ي.وال ال يستطيع أي ر ا ضما Corentho" كورنثة 8 

 ، بذراعيا

 Laïus"ور فا الكان يو د م بد في وس الذي تتوا د با مز ربة اليوس" 

  الردامية.

ْمِطر " تمثا   ميا م  الردام لديانا موضو Laso" السوس 15 
ُ
ع صي ال راء، وع دما ت

 السماء 

 ال يبتا التمثا . 

 Lucius Caecilius " لوكيوس كايكيليوس فيرميانوس الكتانتيوس – 10 

 Lactantius Firmianus"2  ولد بقس طي ة ةCirta تتلمذ عى  يد ، 250( نوالي

" Constantinus أرنوريوس وا تم بال مو والبالغة،  لفا االمب اطور قسط طي وس"

م، ما  300"، اعت ق السيمية س ة Crispusبت بية وت ليم اب ا الكب  كريسبوس "

كتبا قبا ت صره ضاع أما   د ذلد ف جد م  أ م كتاباتا النظمة أو القوان ن 

أ زاء ينتقد فيها ت دد اآللهة وي ر   7"، كتبا صي Diuinae institutionesاإللهية "

اعت اق الذ ب السيحي، وكتا  و  تقتض ي اتباع للوثني ن كي  أن ال قا واي.امة

ِهدي  "
َ
" وانتقام الر  منهم De Mortibus Persecutorum آدر نو  موال الظط

                                                           
1 - Ampelius , Lib.Mem , 8,7;15 d'aprés Conso(D) , « Cohérence discursive et intégration syntaxique 

dans les notices des Libri Coloniarum » in Ordre et Cohérence en Latin: communications présentées 

au 13e Colloque international de Linguistique latine (Bruxelles-Liège, 4-9 avril 2005) , Volume 293 de 

Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège , éd., Droz , Belgique , 

2005 , p 34  
 - .اليوس مكل طيبة ووادل أأوديب 
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" وآدر ع  اإللا ايخالق De ira dei غضب الر  " بموتهم ال نيع، كتا  آدر ع 

"De Opificio Dei " ا ختصر صي القوان ن اإللهية 
ً
 Epitome" كما أل  أيضا

divinarum institutionum" ، م . 325توصي س ة 

 باسم   "Optatus Episcopus Milevitanus" القديس أوبتا امليلي – 11 
ً
يدع  أنيانا

 ، (Milevم بميلة ة 320ولد نوالي ، "Optatus Aferأورتاتوس االفربقي "
ً
أصبح أسقفا

 ، ديم  أ م الداف  ن ع  السيمي ن صي القرن الرا ع اليال و  لدينتا
ً
كما ي تب  عدوا

ومذ ب  "Parmenianus" ، دل  وراءه كتابا ضد بارمينيانوس1للدوناتي ن

"، كتبا صي De Schismate Donatistarum Adversus Parmenianum الدوناتي ن"

 عى  ما ن ره بارمينيانوس السق   367و 364ستة أ زاء ما ب ن س ة 
ً
م ردا

 387للدفاع ع  الذ ب الدوناتي، أما ايجزء السا ع فاتب نوالي  القرطاجي الدوناتي

 . م، وصي  ذا الاتا  يدافع ع  الذ ب الكاثوليكي ضد الذ ب الدوناتي

( و و م  Thamugadiم بتيمقاد ة355" ولد س ة Gaudentius" غودونتيوس – 12 

كبار دطباء والتكلم ن باسم الدوناتي ن، كتب القديا أوغسط ن كتاب ن باسما 

"، دل  أورتا التيمقادي contra Gaudentinumورسالة    وان ضد غودونتيوس"

 ن التكلم ن باسم   د انضماما لثورة  يلدون، و و واند م  السب ة ممام

عى  أن  Paul Monceau "2م، وبسكد مونصو" 411الدوناتي ن صي مجمع قرطا  س ة 

غودونتيوس كتب ثالثة أعما  يما  م رفتها م  دال  كتاباال القديا أوغسط ن 

م بت فيذ  411" الذي  ل  عقب مجمع Dulcitiusوكذا ما كتبا ديلايتيوس "

 عى  كتابا الو  و و ، القوان ن ضد الن ق ن صي تيمقاد
ً
واند أرسا با لوغسط ن ردا

ما دفع بأوغسط ن للرد عليا باتابا الثاني ضد غودونتيوس 

"ContraGaudentinum ومث ان أرسا بهما لدلياتيوس، نيث يظهر م  الول  أنها "

كتبت باستعجا  أما الثانية فت د بالف ا وثيقة نقيقية تب ن وا ب و  قص  ة

وي ر  فيها للقضاة لاذا يصر عى  رغبتا  ة الصمود أمام االضطهادالدوناتي ن بضرور 

االستمرار صي تمص ا با  ستا مع الوفياء م  الدوناتي ن نتى لو اضطر لالنت اق 

 . دادلها

                                                           
  79؛ عبد السالم ب  ميس، اؤرجع السابق، ص 211 – 210حمفوظ قداش، اؤرجع السابق، ص  - 1

2 - Monceau(P), « Les ouvrages de Gaudentius, évêque donatiste de Thamugadi (Timgad) au temps 

d'Auguste », CRAI, n°5 , 1906, p 314  

http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0323-0387__Optatus_Afrus__De_Schismate_Donatistarum_Adversus_Parmenianum__MLT.pdf.html
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  350( س ة Caesarea" ولد   رشا  ةEmeritus" إيميريتوس – 13 
ً
م، أصبح أسقفا

 م  س ة 
ً
 م385لها ابتداءا

ً
   ال ارك ن وا .ام ن السب ة للدوناتية صيم، ي تب  واندا

م، وم  الذي  است عوا انتباه القديا أوغسط ن بفصانتهم  411س ة  مجمع قرطا 

م كتابا  مل  السق  ميم  يتوس الدوناتي   د 416وقوتهم صي الدفاع، أل  ع ا س ة 

أن  "، غ  Ad Emeritum episcopum Donatistarum post Collationem الت ت ب "

صي  1 ذا الاتا  م  الاتب التي ضاعت ولا  وردال اإلشارة مليا م  قبا أوغسط ن

  كتا  آدر لا.

" دطيب ونموي عا  صي Maximus Madaurensis" ماكسيموس املداورش ي – 14 

 للقديا أوغسطي وس ، نهاية القرن الرا ع اليالدي، ودّرس بمداور 
ً
 ان صديقا

  
ّ
 Epistola adل ا رسالة  ان أرسلها لوغسطي وس"ومم  يراسلونا وبراسلهم، دل

S. Augustinum م، ي تب  م  الوثني ن التسامم ن مع السيمية  390" س ة

 والسيمي ن لنا ير  أنا ل ا   اك ادتالف ما ب ن آلهة الوثني ن وملا السيمي ن لنا

د ا مال أن رغم ادتالف الطرق صي تاربم كال الطائفت ن السيمية والوثنية ل بو و 

؛ وصي 2والهدف واند فاال ما يمب مال ا وبارما بالطربقة التي يرا ا م اسبة  الغاية

رسالتا لوغسطي وس يدافع ع  آلهة الوثني ن ويسخر م  السماء الف يقية لسهداء 

 صي أماك  دفية 
ً
السيمية وبتساء  ع  ملا السيمي ن،  ذا الذي يرونا متوا دا

؛ ونجد 3ن وبصلون وبقدمون الهدايا آللهتهم صي وضح النهار  اسهم  م الذي  يمبو 

يستهزئ فيها م  آلهتا الذي   4أن القديا أوغسطي وس رّد عى  رسالتا برسالة أدر  

نسب فر يليوس  انوا مجرد ر ا  أصبموا آلهة، وصي نفا الوقت يدعوه مل  أن 

تر اال يطر  أشياء ومسائا تستمق ال قا  وصي مستو  س ا ونامتا، ول ا 

 . تمما ب ن طياتها طرق نقد ا وما يما  دنضها با

                                                           
1 - Saint Augustin , Rétractations , II , 46  
2 - Cherel(A)," Histoire de l'idée de tolérance " , Revue d'histoire de l'église de France , T.27, n°112 , 

1941 , p 144  
3 - Saint Augustin , Lettre XVI ; Raulx(M), Histoire de Saint Augustin in Oeuvres complètes de Saint 

Augustin , T.1 , éd.,Bar-Le-Duc,L.Guerin , 1864 , pp 57-58  
4 - Saint Augustin , Lettre XVII  
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 و أوربليوس أوغسطي وس  Aurelius Augustinus"1" القديس أوغسطينوس - 15 

" Monicaم، والدتا مونيكا " 354نوفمب   13( يوم Thagasteولد  سوق ا راسة

 م  Patriciusمسيمية ووالده باتربايوس"
ً
م 361" وثني،درس بمسقط رأسا ابتداءا

( إلكما  دراستا، ومرة أدر  رنا Madaurosم مل  مداور  ة365وانتقا س ة 

م إلتمام دراستا بفضا مساعدة صديق ال ائلة روم يانوس  370لقرطا  س ة 

"Romanianus م  371" الذي تافا بمصارب  دراستا   د وفاة والده؛ ت رف س ة

؛ انضم مل   Adéodat"2ديودا"مل  دليلتا التي لم يذكر اسمها، والتي و بتا اب ا أ

 س ةو  م 372الانوبة س ة 
ً
 76م صي سوق ا راس ثم صي قرطا  س ة  374 أصبح أستاذا

 385تخى  ع  دليلتا أم اب ا س ة ، م 84م وليالن س ة  383م، ارتما مل  روما س ة 

د مع اب ا  م   دما دطب أدر  ورانتظار الزوا  منها قام باتخاذ دليلة أدر ، وُعّمِ

 ل  ابة  387س ة 
ً
م، ر ع مل  افربقيا   د وفاة والدتا صي أوستيا، نيث أصبح أسقفا

 . م 396( س ة Heppo Regiusة

م  ثقافة قائمة عى  أساس اعتبار الف ون اي.رة  3ت لم القديا أوغسطي وس 

وتتمثا تلد الف ون السب ة صي علم اللغة  السب ة أساس التكوب  الفلسفي،

واي.سا  واله دسة والفلد والوسيقى، مع اإلشارة مل  أن  لمة وايخطابة وال طق 

ف   انت تميا آنذاك ل نى ال لم وظلت بهذا ال نى نتى عصر النهضة الوررية، 

ونرة لنها ال تدرس  غرض الوظيفة مثلما نم  اليوم عليا ومنما الت لم  جرد 

 اطوري العى  نالنظ أن اكتسا  ال لوم ال غ  ، بالرغم م  أن ا دال  ال هد االمب

الرغبة صي الوصو  لرتبة ثقافية عليا وكتسا  ف ون وآلياال ايخطابة  انت  غرض 

اي.صو  عى  مرتبة ا تماعية راقية؛ وبالنظ أن كتاباال أوغسط ن سيطرال عليها 

 لكونا ر ا دي  فمسب ولا  
ً
النزعة الفلسفية الال وتية ول ا ذلد ل ا را  ا

 لكونا يهتم بال
ً
 قا الذي ي تب ه الداة التي يصا بها اإلنسان لل.قائق الطلقة أيضا

                                                           
1 - Saint Augustin , Confessions , I , 9 ;II, 3 ; III,1 ; IV,4; IV , 7 ; V,8 ; VI, 3; VI,15;IX,6 ; IX,11 ; 

Madec(G), Portrait de Saint Augustin , éd.,Desclée de Brouwer , Paris , 2008 , p8-9 ; Salles(C), Saint 

Augustin , un destin Africain , éd.,Desclée de Brouwer , Paris , 2009 , pp 17-225 ; 

Lancel(S), « Augustin » , E.B , n° 7 , pp 1055-1060 ; حفناوي بعيل "مدخل يف اإشاكلية الأدب الالتيين الأفرياكين  

192 – 191، ص 1999، 4دراسة مقارنة يف التأأثر والتأأثري"، جمةل التواصل، العدد    
 م وللمزيد م  اؤعلومات أأنظر  389حيمتل أأنه تويف س نة م مع وادله أأوغسطينوس، و  387م ومّت تعميده س نة  372ُودِل أأديودا س نة  - 2

Madec(G), op.cit , p 07  
 194- 190عبد السالم ب  ميس، اؤرجع السابق، ص  - 3
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راعتبار ال قا ظا رة منسانية فهو ي كا و ، والنز ة والب يدة ع  الرغبة الب ربة

قدرة الذ   عى  ت او  ال ملياال االستنباطية نيث الضرورة ال طقية هي م يار 

 . التماسد ال طقي

اتية والانوبة والبال ية، وقولا ب  مة الّر  ي رف ع  أوغسطي وس موا هتا للدون

عى  اإلنسان اي.اما للخطيئة، وأن ايخالص ال يكون مال بم رفة الّر  ور رادة 

والواعظ طيلة نياتا  اإلنسان اي.رة صي ادتياره، كما ألقى ال ديد م  ايخطب

الاتب  الاه وتية، لديا الاث   م  السلفاال صي مختل  ا جاالال، نذكر م  أ م تلد

 
ً
" صي ثالثة Contra Academicosضد ال ايمي ن "  التي ألفها قبا أن يصبح أسقفا

 " صي كتا  واند، وال ا اة "De Beata vita كتب، واي.ياة الس يدة "

Sililoquiorumصي  ذا ال ما يماور نفسا،  و نفسا م  يسأ  وبجيب و " صي كتاب ن

 ، أما ال ظام "اي.وار ب ن ال قا والناو و أشبا ب ليصا ي.قيقة الشياء م  نولا

De Ordine  ؛ وم  الاتب التي كتبها   د ذلد 1" فورد صي كتاب ن وغ    اتا الاتب كث

م  387" نيث كتب الاتا  الو  والثاني س ة De libero arbitrioنربة اإلرادة "نجد 

 ، م 391أما الثالث فكان س ة 
ً
" صي ثالثة Confessionumاالعت افاال " كما كتب أيضا

 
ً
صي و م 400وأنهاه س ة  2م 398ردية و  397وقد بدأ صي كتابتا أوادر س ة  ع ر كتابا

 م  الاتا  الو  نتي التاسع يروي نياتا م ذ والدتا وتافا 
ً
 ذا ال ما وانطالقا

الرض اال ب رضاعا نتى س  الثالثة والثالث ن، أما بال اشر فيتمدث ع  وض يتا 

ه لإلعت افاال، ورالاتب الثالثة التبقية فيملا وبفسر الفقراال الرونية أث اء تمربر 

 مدي ة اإللا " الول  م  سفر التكوب ؛
ً
" التي De Civitate Deiوم  كتبا الهامة أيضا

م  399" فبدأ صي تمربره س ة De trinitateم، أما الثالوث " 427و 410كتبها ماب ن 

، وتفاس   م  سفر التكوب ك 15م و و مسل  م   419وأنهى كتابتا نوالي 
ً
 De" تابا

Genesi ad litteram رسالة "  270كما كتب ؛  3م 414و 401كتا  ممررة ب ن  12" صي

                                                           
1-  Œuvres complètes de Saint Augustin traduites en français et annoées par Péronne , Ecalle , 

Vincent , Charpentier , et H.Barreau, Tome II , éd., Louis Vivès , Paris , 1870 , pp 6 – 66  
2-  Monceaux(P), « Chronologie des œuvres de Saint Augustin » , CRAI , 1908 , pp 51- 53 ; Salles 

(C), op.cit , p 316  
3 - Ibid , p 315  
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Epistulae   دطبة وموعظة " 400" وما يقارSermons"1   150وت اليق وشرو  ع 

م  الزام   وغ   ا م  العما  الدينية الال وتية والفلسفية ومختل  م اباتا ع  

ورالت اليم  سئلتا السيمي ن صي مختل  مجاالال اي.ياة اإلن غاالال ايخاصة بهمأ

 السيمية .

 (، اب  رومانيانوس "Thagaste" م  سوق ا راس ةLicentius " ليسونتيوس – 16 

Romanianus الث ي الذي تافا بدفع تكالي  دراسة أوغسطي وس   د وفاة "

الذي  سافروا م ا مل   قديا أوغسطي وسوالده، وي تب  ل سونتيوس أند تالمذة ال

 م  2" الواق ة شما  ميالنCassiciacum اسياسيا وم "
ً
 وواندا

ً
، أصبح شاعرا

أصدقاء أوغسطي وس الذي  راسلوه باستمرار ومنها تلد الرسالة التي أرسلها  ذا 

  يرد عى  البياال ال  ربة التي أرسلها لا ل سونتيوس. 3م 395د   س ة ال 

م، 365( س ة Cirta و واند م  مواليد قس طي ة ة Petilianus"4" بتيليانوس – 17 

م  الدوناتي ن ال روف ن ببالغتهم وموسوعية علمهم وكذا بتطرفهم، أسق  

لدوناتية الذي  شار وا بمجمع قس طي ة الدوناتي وم  ال ارك ن وا .ام ن السب ة ل

رسالة مل  الدوناتي ن ضد قساوسة وشمامسة   م، كتب كتابا 411قرطا  س ة 

 Epistula ad presbyteros et diaconos donatistas adversus الكاثوليد"

catholicam  وت او  فيا السائا ايجو ربة للدوناتي ن، والت ميد الثاني، أسبا "

ال وفظاعة الكاثوليد، مع است هاده بدقة بما ورد صي الاتا  اإلن قاق، اإلضطهادا

وأنهى كتابا  ذا بتقديم الواعظ ، فقرة 64القدس أث اء كتابة فقراال كتابا البالغة 

 عى  كتا  
ً
للدوناتي ن ومرسا  الل  ة عى  دصومهم وم اوئيهم؛ كما رّد أيضا

" برسالتا مل  contra litteras petilianiأوغسط ن  ضد رسائا بتليانوس "

وقد اعتب  م  أشد ال اوئ ن لوغسط ن  ،"Epistula ad Augustinumأوغسطي وس "

لنا صي   ض القتطفاال م   اتا الرسالة التي يصب الل  ة فيها عليا ي  تا بالانوي، 

                                                           
1-  Ceillier(R), Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques, éd., L.Vivès , Paris , 1861 , pp 

235-244 ; Omont (H) , « Découverte des fragments sur payrus des lettres et sermons de Saint 

Augustin » , Bibliothèque de l'école des chartes , Vol.,79 , 1918 , p 502  
2 - Tournaire (R), GENÈSE DE L'OCCIDENT CHRÉTIEN, éd.,l’Harmattan , Paris , 2002 , p 293  
3 - Saint Augustin , Lettre XXVI  
4-  Monçeaux(P),« La literature donastique , les ouvrages de Petilianus » , CRAI , n°4 , 1906 , pp 226-

82عبد السالم ب  ميس، اؤرجع السابق، ص  ; 228  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cassiciacum
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bec
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ّدِنا وال تِهد للمقدّساال،
ُ
يب التخاذ ، التمرر، وال  وذ ونتى بال

ّ
غ
ُ
  وال

ً
وُعث  أيضا

 De unico   أ زاء م  رسالة ثانية أرسا با لوغسط ن، وكتا  الت ميد الونيد "عى

baptismo م والتي صي   ض منها 411" وكذا دطبا التي ألقا ا صي مجمع قرطا  س ة

 يرد عى  ما يلقي با أوغسطي وس م  دطب صي ا جمع. 

ما اليالدي م  رواد القرن ايخا Martianus Capella"1" مارسيانوس كابيال – 18 

، عِما با .اماة وم  الوثني ن ا .ب ن لألفالطونية، ولد بمداور  ثم رنا لقرطا 

 De nuptiis Philologiae et " وم  مسلفاتا زوا  عطارد أو مارك   بالفيلولو يا

Mercurii 410" و و عبارة ع  قصة كتبت بالز  ب ن ال ث  وال  ر ما ب ن س ة 

 ي رغبة مارك   صي الزوا ، وم  ثمة يفار ادتيار صوفيا"تمك، م صي تس ة كتب 439و

Sophia" ثم مانت س ي " Manticé"ثم  س ش ي " Psyché اللواتي عدل  ع  المر ل دة "

" الفانية Philologia " أسبا ، غ   أن أبولون يقت   عليا الزوا  م  فيلولو يا

قبا ص ود ا لصاف  بصفتها غ   دالدة، وبوافق عى  المر   رط أن تم ح التأليا

وببدأ صي الاتا  الثاني رواية تمو  فيلولو يا للتأليا نيث يتو ب عليها أن  اآللهة،

تصبح أد  قبا أن تنتقا م  الرض وتلتمق بمجمع اآللهة، وما أن تصا فيلولو يا 

 م  الف ون و ا واندة منه  
ً
لألعى  يهديها مارك   سب ة فتياال،  ا فتاة تمثا ف ا

ا صي متا  م  الاتب السب ة التبقية، نيث نجد الثالث يتمدث ع  ستقدم نفسه

ال مو، الرا ع ع  ال طق، ايخاما ع  البالغة، السادس ع  اله دسة، السا ع ع  

  اي.سا ، الثام  ع  الفلد والتاسع ع  الوسيقى.

( أل  كتابا نوالي Cirtaم  قس طي ة ة Cassius Felix"2" كاسيوس فليكس - 19 

  . " .De medicina " ع  الطبم  447

 "  م  نمويي نهاية القرن ايخاماPriscianus Caesariensis "بريسيانوس  – 20 

م، واستقر  470س ة  Caesarea)3ولد صي شرشا  ة، رداية السادس اليالديو 

                                                           
 Préaux(J), « Le Culte des muses chez Martianus Capella » , Mélanges de  - نفس اؤرجع، ص 84؛1

philosophie, de littérature et d'histoire ancienne offerts à Pierre Boyancé. Collection de l'École 

française de Rome 22 , Publications de l'École française de Rome 1974 , p. 579-614 ; Capdeville (G)," 

Les dieux de Martianus Capella " , Revue de l'Histoire des Religions, T.213 n°3,1996, pp 251 – 299  
2-  Le Bohec(Y), op.cit , p 239  
3- Baratin(M), et d’autres chercheurs (Groupe Ars Grammatica) , Le De Adverbio de Priscien 

,Histoire ,  

 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/org_hel_7
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م، وكفا ب دارة مدرسة 518نتى  491بالقسط طينية نيث اشتغا بالتدريا م  

 Institutionesم، كتب كتابا ع  قوان ن أو قواعد ال مو 525التينية شه  ة س ة 

grammaticae "   زء، وقد أراد م  داللا  18لو ا للم لم ن والّرر ن والسل  م 

التجديد صي عملية تلق ن ال مو الالتيني باعتماد علم ال مو اإلغربقي والت رف عى  

تها بطرق تركيب ايجملة مقارنو  طرق تركيب ايجملة مع مراعاة ناالال اإلعرا  فيها

الالتينية، وم  ثمة عما عى  اتباع م هجية ت ليمية توضيمية بالاث   م  المثلة م  

 Publiusالقرطاجي ت  انا "، "Publius Vergilius Maroدال  كتاباال فر يا "

Terentius Afer"بلوال،"Titus Maccius Plautus ،"

"، Decimus Iunius Iuvenalis"،  وفي ا  "MarcusTulliusCiceroس س  ون"

" Quintus Horatius Flaccus"،  وراس "Marcus Annaeus Lucanusلو ان"

 وآدرب  م  اإلغربق كث  ي  .

يالنااااظ أنااااا دصااااي  ااااا  اااازء ماااا  أ اااازاء كتابااااا قواعااااد ال مااااو لدراسااااة  انااااب ماااا  و 

ومختلااا  اي.اااالال التاااي يماادث فيهاااا تغ اا  الف اااا أو اإلساام ماااع   وانااب اللغاااة والصاارف

عملية و  داللة مع فئاال الكلمة وناالال االشتقاقو  م ما  الصوتياال أث اء ال طقعدم 

   1 اآلتي بما  تقديم ما ورد صي  ا  زءو  تركيب ايجماو  ب اء

 I – .ال طق والكلمة 

 II -  اإلسم. –ال طوق  –داللة ال طق  –الكلمة  –اي.رف 

 III - التصغ  .مسم  –وصيغ التفضيا  القارنة 

 IV - اإلسم.م    تقال 

V - اي.الة. –ةالت كيب( « ال كا»ال دد  –التأن ث و  اإلسم م  نيث التذك    نا 

 VI – مليا. الضاف و  اإلسم 

VII -   مستت ة. ناالال أدر 

VIII – تموالتا.و  مختل  ناالتاو  الف ا 

 IX -  الف ا . معرا 

                                                                                                                               
 , Epistémologie , Langage , 2005و نشري اإىل أأن البعض يشكك يف كونه م  قيرصية موريطانيا ويذاب اإىل أأهنا مدينة قيرصية 

p 7 ;  

رشاف مارك برااتن يلكد عىل أأهنا قيرصية اؤوريطانية أأي رششال احلالية،   Ibid , p 7 n°1 بفلسطني ولك  فريق ف  النحو ابإ
1-  Bernard(C), La grammaire latine en France, à la Renaissance et à l'âge classique: Théories et 

pédagogie, éd., Ellug , Grenoble, 1999 , p 23-24  
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X - ا
ُ
ك
َ
 
َ
 الّتام.الف ا  ت

 XI - الف و .و  اسم الفاعا 

 XII – XIII – .  الضم 

XIV – اللغة.أدواال و  نروف 

 XV - ايجما.للكلماال لت كيب  الظروف واللوانق الاملة 

 XVI - .الروابط 

 XVII - وال مو ع د أبولونيوس " الصرفApollonius Dyscolus"  . 

XVIII - والضمائر.ايجما  تركيب 

  De figurisرقام "كتا  نو  الصفاال الرمزبة لأل   1وم  مسلفاتا الدر  نذكر 

numerorum" " وآدر ع  بمور قصائد ت  نتيوس De metris fabularum 

Terentii" وكذا كتا  التمارب  الولية ،" Praeexercitamina" وقواعد اإلسم ،

دون أن ننس ى ، "Institutio de nomine et pronomine et verbo الضم   والف ا"

 م  مددا القصيدة لإللياذة " التمليا اإلنصائي لقاطع اإلث اع ر
ً
 Partitiones ب تا

duodecim versuum Aenaidos principalium  وال ي رف تاربخ وفاتا بالضبط ،"

مال أنا ال ينبغي ايخلط ب ن بريسيانوس ال موي القيصري ورريسيانوس الفيلسوف 

 لصغر ،الفالطوني الثيني الذي  ا ر لليديا الواق ة عى  البمر اإليجي بآسيا ا

 . وثيودوروس بريسيانوس الطب ب اإلغربقي الذي عا  صي القرن السابق لا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  -   غريقي م  االإسكندرية عاش يف القرن الثاين اؤيالدي وعارص فرتيت الامرباطوري  ادراينوساأأبولونيوس ديسكولوس حنوي اإ

 وأأنطونينوس.
1-  Baratin(M), et d’autres chercheurs (Groupe Ars Grammatica) , op.cit , p 7-8  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/org_hel_7
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 الروح النقدّية

 عند ابن خلدون  

.2 ام ة ليون  د. مممد  س اس ي/   

*** 

  :*وطيد

صي تاربخ اي.ضارة ال ررّية اإلسالمّية  1م(1406-م1332مذا  ان مجيء اب  دلدون ة 

ِ ا البّتة م  التمّ ز الفائق صي متزام ا وعصر االنمطاط واال 
ْ
ناما ، ف ّن ذلد لم ُيث

ٍم ادتلقها ادتالقا، وصي معادة قراء
ْ
   ةشّق ضرو  ِعل

َّ
مستأنّية للّتاربخ؛ فمسل

( يما  عّده زردة الّت ظ   ايخلدوني صي ال مران الب ري، وتفصيا صي  ملة املقدمةة

دَّ 
َ
ْهِم السا الت ددة ايجوانب التي يقوم عليها، وفيا ق

َ
َم نوصلة فلسفتا صي ف

الّتاربخ؛ فتصّد  بانثا، وناظرا صي مسار المم والدو  والمالد، واقفا عى  تتبع أطوار 

ال مران ورواعثا وأنوالا، م  ن وء وتّوهج وانمال  واضممال ،  ّا ذلد والر ا 

؛ فَسَبَق م ّو  عى  م هج الّتمليا ال قىّي، باث   م  ال مق، وراث   م  الزاد ال رصيّ 

ْعَيى َمْ  َ ْ َدُه.
َ
 الر ا عصَرُه، وأ

                                                           
* -Abstract: There is no doubt about the genius of Ibn Khaldûn. Indeed, Ibn Khaldûn has made 

several notable advances in some areas of knowledge such as the treatment of the historical corpus, 

the creation of a field dealing with social societies (the purpose was to describe the society from many 

points of view: sociologically, politically, economically and culturally). He also invented a kind of 

philosophy of history that seeks to establish laws governing the evolution of history. This field tends 

also to explain the events that occur within societies. However, until now, there are differences about 

the classification of Ibn Khaldûn’s work; it is so difficult to put it under one specific field rather than 

the other. This difficulty arises from the encyclopedic knowledge of Ibn Khaldûn. In fact, he mastered 

several subjects. In addition, there is a second discrepancy about the origin of the extraordinary 

genius of our Arab scholar. So, this latter will be the starting point of this contribution. We want to 

explore the critical thinking which is, we believe, the main reason that could explain Ibn Khaldûn’s 

intelligence. We will develop the manifestations of critical thinking through the study of some cases 

that reflect it. To achieve this goal, we will analyze some statements from Prolegomena that deal both 

with the theory of Assabiyya and the theme of exegesis. 

Keywords:Ibn Khaldûn, the theory of Assabiyya, critical thinking, exegesis, recounting history, the 

archaeology of knowledge, methodical discourse 
ّن حىت اب  خدلون نفسه وضدع لنفسده سدرية حياتده يف مصدنّف  - 1 مراجع عديدة تطرق  لرتمجة حياة اب  خدلون، وم  الطريف القول اإ

 ومسه ب  )رحةل اب  خدلون(.
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لم تا  نتا اال اب  دلدون، لت در  صي مطار ا ت ار ما قد تّم تدوب ا م  قبا، وما  

ح
ّ
ا ت ّبع نّد الثمالة بهّمة ال ارف، وتسل

ّ
 برو  ت وقا ب ن ال لماء الّسابق ن لا، با من

َبَض قبضة مضاء عى  أد
َ
واال الّتمليا والّت ليا، ومسد نقدّية  ربئة ونادرة، َوق

بتالب ب ال ظر والّت ظ   والّتمميي؛ فكان صانب م هج وطربقة، ولم يرتض 

ا االنزواء تمت راية م  برعوا صي ال رو  واي.واش ي، وتف  وا صي الّتقليد تمت ذري ة م

سمي  غلق أبوا  اال تهاد. لذا، قد يكون الفار ايخلدونّي آدر وأمّ ز ما تمخّض ع  

 م(.1492ضارة ال ررّية اإلسالمّية صي القرن الذي سبق سقوط الندلا ةاي.

ُم دراية" 
ْ
ُم رواية وِعل

ْ
َم ن كما يقو  الدكتور مكي درار  "ِعل

ْ
ُم ِعل

ْ
ف ّن ، 1ومذا  ان الِ ل

َم ن، مل  در ة أّن سهما صي ذلد  ان وافرا مدرارا؛ 
ْ
اب  دلدون قد فاز ب اصّية الِ ل

غ، لا تهّيأ لا م  ذ اء ناّد، وم  فط ة بارعة ورص  ة ثاقبة، فدانت لا أسبا  ال بو 

ولا نصا لا م  أسفار، وم  ت ّهد "الكاتب ال ديدة التي بمث فيها صي مراكش 

َا ما تلقّ ا صي مسقط رأسا تونا، وصي ناضرتي تلمسان 2وغرناطة والقا رة"
ْ
، َبل

ق ع  بص  ة أمور ورجاية. أض  مل  ذلد  ونا فاعال سياسّيا صي عصره؛ فمذ

السّياسة وشسونها، واستلهم قّوة اي.دس والتمّري مما يقتضيا أمر القضاء، م  

ِبَ  شسون ال الم  خالطتا السالط ن واللوك، ولا 
َ
ْر، ود

َ
ظ
َ
ة وتمميي وُبْ ِد ن

ّ
دق

نصا لا م  ت اطي للديبلوماسّية بخاّصة صي الندلا. وفيما سيىي م  نديث، يهمُّ ا 

 طبي ة م هجا  مبرازاإلم ان صي 
ُ
ّياال الرو  ال قدّية ع د اب  دلدون، َوَبْسط

ّ
تجل

(، املقدمةالفربد م  نوعا، وتتّبُع  ّا ذلد ب ن ث ايا مجتزءاال دطابّية م  مدّونة ة

وما  اء م  عرض ل لم الّتفس  ،  ما دار نو  نظرّبة ال صبّية، تمّا بخاّصة

 ة.ولنستها الّبمث ِبَبسط مفهوم الرو  ال قديّ 

 . في طبيعة الروح النقدّية: 1

نجد م  ت ربفاال الرو  ال قدّية صي القوام ا ا ختّصة عرضا ي.ّد ا كما يىي  "  

مسألة نرّبة ال ظر بميث ال تقبا مر  ّية ماعدا سلطة ال قا. وتت ارض ]الرو  

 ني ال قدّية[ صي اآلن نفسا مع ال اداال الألوفة الاتسبة ومبدأ الر  ّية، ومجازا ت

                                                           
، مبناسد بة انعقداد جلسدة علميدة شدارك فهيدا اكتدب ادذه 5201مداي  3درار، ميك، لكمة افتتاحيّة ةامعة أأمحد ب  بةّل بواران بتدارخي   - 1

 السطور.
م(، 1925. )مرصد، مطبعدة الاعدةد، 1حسني، طه، فلسفة اب  خدلون الاجةعيّة  حتليدل ونقدد، ترمجدة محمدد عبدد هللا عندان، ط - 2

 .12 ص
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، وصي مدّونة قاموسّية أدر  نلفي ما نّصا  "يمتلد الرو  1مظهار اي.رّبة صي التقييم "

   د أن يتساء  بادئا نو  قيمتا، سواء م   هة 
ّ
ال قدّية َمْ  ال يقبا أّي مدعاء مال

 .2ممتواه ةنقد باطني(، وسواء م  نانّية أصلا ةنقد دارجي( "

ا  لل ظر ت ا   طبي ة الرو  ال قدّية، مذا،  
ّ
م  نيث هي نضور ذ نّي دائم، شغ

وراعث قّوي للتبّصر صي ما ّية المور،   د عرض السائا الطروقة عى  الّتمليا 

ال قىّي السليم، دون دضوع مسبق لألفكار ال ائ ة ال روفة، أو لسلطان اآلراء 

ي مّرر تام صال هورة، أو انقيادا لر  ياتها الفروضة. وب طلق الّبمث الّ قدّي م  ت

ة، َدْرِس القضايا، ب عما  الُب د ال قىّي الفاني؛ أي مّن م طلقا الساس ّي  و اي.ربّ 

 الالتي هي مبدأ ارتكاز ال م اص م ا، صي الّتمليا والّبمث والّتقييم. بطبي ة اي.ا ، 

  مطلقا بهذه الرو  ال قدّية صي  ا ما أتى با، با ونّتى  
ّ
و نقو  مّن اب  دلدون تمى

ا يمّهد الطربق ل  سيأتي   ده، لواصلة ايخوض فيما انتح  م  علم اع
ّ
ت ف بأن

اَ      ا أو   اك، تب ا يجّدة ما َو َّ
ّ
 طرب ، و و يلتما العذار لد  القارئ من ت ث

مليا ال ظر والنظار، ولا  نربد م  دال   ذه الورقة توكيد فارة نزوع اب  دلدون 

د نوعها، مذا ما قس ا ا بما مّ ز سياق عصره صي البال  مل  ممارسة رو  نقدّية فربدة م 

  ال ررّية وصي ال الم أ مع.

 . حداثة فكر ابن خلدون: 2

سمت بم سم ن   
ّ
مّن أثار اب  دلدون مازالت ت  م باث   م  ايخصورة؛ ذلد لّنها ات

ت
ّ
  انت  اّدة وسابقة ل صر ا. وايحّجة تام  صي أّن الدراساال ال اديمّية ما انفا

 ،
ّ
ط الّضوء عى  ما ا تد  مليا الر ا الفذ

ّ
سل

ُ
تولي ع اية فائقة بال َجز ايخلدونّي، وت

م  م روع فارّي متكاما البنيان، تقوم قائمتا عى  فهم وتمليا ممّر اال الّتاربخ، 

واستيضا  أسا ال مران الب ري، وأطوار اي.ضارة. والغربب أّن ما توصا مليا اب  

َق قبوال 
ْ
نس ا صي وقتا، أو ِلَ ُقا ا تماما وانتفاء داّص ن، تب ا دلدون لم َيل

                                                           
1 - Godin، Christian، Dictionnaire de philosophie، (Paris، Fayard/éditions du temps, 2004)، p. 435. 

« Exercice libre du jugement qui n’admet d’autre autorité que celle de la raison. S’oppose à la fois aux 

habitudes acquises et au principe d’autorité. Par métonymie, désigne qui fait montre de sa liberté de 

jugement ». 
2 - Lalande، André، Vocabulaire technique et critique de la philosophie، (Paris، Quadrige /Puf, 2002) 

, p. 197. « On appelle en ce son esprit critique celui qui n’accepte aucune assertion sans s’interroger 

d’abord sur la valeur de cette assertion, soit au point de vue de son contenu (critique interne), soit au 

point de vue de son origine (critique externe)». 
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  َ
ْ
ت
َ
الستمكام التقليد السرف، ولغلبة نزعة ناررت الفكار ال قالنّية، مذ لم ت

مصّ فاال النقة تس   صي نهج ما شّقا اب  دلدون، فتزيد صي مثراء م روعا الفارّي، 

ةوفاة اب  دلدون( عرف  وصي مدصابا. والالنظ أّن القرن ايخاما ع ر اليالدي

اناماشا نضارّبا غ   مسبوق صي الّتاربخ ال ربّي اإلسالمّي ةسقوط آدر القالع صي 

  ال  صر ال  بّي صي البالد ال ررّية، با وسارال المور مل  انمطاط 
ّ
الندلا(، وتما

 أفكار اب  دلدون مقباال نقيقّيا مال ص
ْ
ْ ِرف

َ
ي القرن فارّي وعلمّي بثباال. وصي الغر  لم ت

، وش ئا 1التاسع ع ر، نيث بدأ الّت رب  با ورأعمالا م  لدن   ض الست رق ن

ف  ئا أدذال تر مة مدّونتا تجري مجرا ا صي اللغاال الوررّية.  ذا االكت اف 

اي.ديث الب  دلدون، من صّح الّتوصي ، أفرز انابابا بمثّيا أ اديمّيا، شرقا وغررا، 

ي م  لدن أولي ال لم-يا نو  تصانيفا التي مّهدال السب
ّ
 -ب  ماع يكاد يكون شبا كى

لن وء طائفة م  اي.قو  ال رفّية ال ديدة م  شا لة  علم اال تماع، فلسفة 

الّتاربخ، علم الّتاربخ، علم االقتصاد السياس ّي، علم النث ورولو يا الثقافّية، وُبزجي 

ُر ما يجذ  الّدرس ا ل اديمي لي اّب عى  فار عبد السالم شدادي سببا آدر، ُيَفّسِ

مّدد
ُ
 اب  دلدون صي الوقت الّرا  ؛ فيقو  مّن  "مكانتا صي تاربخ ال لوم والفار لم ت

نظرا لن اب  دلدون  ان ذا سهم صي نقو  م رفّية ، 2بما فيا الافاية"   ُد تمديدا

  عديدة كما ذكرناه.

ف املقّدمة:3
ّ
  . مصن

فلقد أراد ا صانبها مهادا ، 3(املقدمةلدون   ةمثلما ي    مليا َوْسُم مدّونة اب  د 

 نظربتا صي فهم الّتاربخ، وصي مقاررة ، 4(كتاب العبرلوسوعتا الّتاربخّية ة
َ
وفيها َ َسط

السا التي يقوم عليها علم ال مران الب ري ةعلم اال تماع(، وهي تتوزع ب ن ث ايا 

مارتا، أناط فيها اب  دلدون فصو  سّتة، و اء متنها مت  با صي مراما، متكامال صي ع

بطبي ة ال مران الب ري وأنوالا، وداض صي  ملة مسائا منها  مسألة اللد 

                                                           
ىل اللغة الفرنس يّة، ترمج س يلفاسرت دي سدايس ) - 1 ( مقتطفدات مد  مقدمدة ابد  خددلون سد نة Silvestre de Sacyفامي خيّص الرتمجة اإ

 م.1858لّك نص اؤقدمة س نة  (Etienne Marc Quatremèreم، وبعد ذكل ترمج اكترمر )1806
2 - Cheddadi، Abdesselam، Actualité d’Ibn Khaldûn: conférences et entretiens، (Maroc، Maison des 

Arts، des sciences et des lettres, 2006)، p.7. « Sa place dans l’histoire des sciences de la pensée n’a pas 

encore été suffisamment bien définie ». 
 م.1377قلعة بين سالمة الواقعة يف تيارت )اجلزائر( ما بني جويلية ونومفرب م  عام كتب اب  خدلون )اؤقدمة( يف  - 3
 )كتاب العرب وديوان اؤبتدأأ واخلرب يف أأايم العرب والعجم والرببر وم  عارصمه م  ذوي السلطان الأكرب(. العنوان الاكمل او  - 4
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ةاي.ام(، وتطّور الدولة ونظربة ال صبّية، وعالقة اللد بتأس ا اي.ضارة، وسماال 

ال مران وما ي تما عليا م  مقّوماال ضرورّبة ةاالقتصاد(، وايجوانب الثقافّية 

 مران ةال لوم، وال ارف الفارّبة، الذ اء اإلنساني(؛ أي  ملة الادّياال وال رفّية لل

 ب ن فهم الّتاربخ 
َ
ا مفاصال، ال بّد منها لن وء اي.ضارة، َوَرَرط

ّ
وال قلياال التي ت ك

ا 
ّ
ودراسة علم ال مران الب ري الستخالص قوان ن ثابتة، تفّسر الظوا ر، وت ل

 نركّية الّتاربخ.

(، يق  اب  دلدون وقفة ال اظر التمّ   صي الرواية املقدمةع ةصي كث   م  مواض 

 
ّ
بها ذاال اليم ن وذاال ال ما ، وبمّقق صي بواطنها، وبوغا صي تمميصها الّتاربخّية؛ فيقل

ا لم يتلق  الرواية الّتاربخّية عى  
ّ
ال مذ با م  القو ؛ ذلد أن

ّ
مستقصّيا وم ل

ا أدض ها لدراسة فانصة ووا
ّ
ز  ّما عى  عوا نها، با من

ّ
عّية صي اآلن ذاتا، مذ ترك

استخالص سنن ممّركة للتاربخ، وقوان ن كب   تن أ عنها اي.وادث والوقائع. ولقد 

نث ثا مل  تو يا ال ظر وال  اية "بأّن القياس الص.يح الذي س يا سع  اب  دلدون 

دلدون يما  با تمميي أدبار الّتاربخ  و فهم طبائع ا جتمع. وم    ا و دنا اب  

ا يربد م  السرد ن الذي  
ّ
ي اب عى  كتابة القدمة يربد بها تبيان تلد الطبائع. و أن

يأتون   ده أن ي رضوا أدبار م عى  تلد الطبائع فيقبلوا بما  ان مالئما لها، ثم 

 .1يرفضوا البقّية "

ول ّا اي.رّبة التي تمّتع بها اب  دلدون، أعطتا ذلد ا جا  الرنب وايخصب صي  

َجاُوٍز للم رفة التي املقدمة ملة ما ابتدعا صي ة
َ
(، وفيما نققا م  مضافة با َوِمْ  ت

 انت سائدة صي عصره؛ ف الوة عى  ما  ان م روفا صي وقتا م  م طق أرسطي، 

ي،  وم طق الا   الغيبي، تفّرد اب  دلدون عّما سواه باست ما  ال طق اي.س ّ

 1دلدون يسم  بو ود ثالثة أنواع م  ال طق بوصفا طربقا ثالثا للم رفة، " ان اب  

ال طق  2ال طق الا في الذي يصلح للبمث قي المور اإللهّية والرونّية وما أشبا، 

 3ال قالني الذي يصلح لبمث المور القياسّية  اله دسة واي.سا  وما أشبا، 

ي و و الذي يصلح لبمث المور اال تماعّية والسياسّية وما  ، 2أشبا"ال طق اي.س ّ

وعليا فان اب  دلدون زعزع م  م ظومة الفا يم التي  انت سائدة، وألقى الضوء 

 الب  دلدون  ذا التمّو  اال ستمولوجي، بفضا 
َ
ي. َوَنَدث عى  الو ود الادي اي.س ّ

                                                           
 .145م(، ص1994. )لندن، دار كوفان، 2دي، عيل، منطق اب  خدلون يف ضوء حضارته وخشصيته، طالور - 1
 .66عىل الوردي، اؤرجع نفسه، ص  - 2
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ما  ان ي  م با م  رو  نقدّية، ال ترض ى أبدا بما  و  ائ ، وت طلق م  نرّبة 

ة م  البموث اال تماعّية، وال شّد أّن اي.رّبة شرط التفا  ، لت  يد م الم  ديد

م  شروط ايخلق والتجديد، فلو ان دمت لسارال الشياء مجر  التقليد، تتقّيد با 

اك ناموس التغي  ، "ولررما  ان م  قالئا الفارب  
ّ
وال تتخطاه، ولت طّا مذ ذ

ة لتلد التي انماز السلم ن صي عصره، مّم  أبانوا صي مسلفاتا ع  نرّبة ت ب   مضارع

صوا ش ئا 
ّ
بها الفارون الورريون، مذ مّنهم م ذ الّنهضة مل  القرن الثام  ع ر، تخل

 . 1ف  ئا م  أدبياال الفلسفة القديمة"

( يمو  بانتدام الرو  ال قدّية انتداما مطردا، لا تأدذه م  املقدمةبكاد متن ةو 

مواررة، أو مهادنة، ول ّا تمّ ز أشكا  صي ت غيا قراءة عميقة، ودراسة ثاقبة، دون 

ا تمّوال نقيقّيا للفار الّتاربخي  املقّدمةة
ّ
( صي ال رفة اإلنسانية تام  صي أّنها "ت ك

فالسبا  ال ميقة لألنداث، لّو  مّرة ُيبمث عنها صي مجما ال روط االقتصادية وصي 

 .2تطّور البنى اال تماعّية"

يرتبط ارتباطا عضوّبا بالدّونة الدينّية؛ فقد  انت ورما أّن الت اث ال ربّي اإلسالمّي، 

ال تلقى صدارة الرنب، وال تمظى  -عى   سارتها  -تجار  القراءة ال قلّية وا تهاداتها 

بالقبو  اي.س ، والمثلة صي  ذا كث  ة  مجابهة الفار االعتزالي، والفار الصوصي، 

قّدس،  انت تمّد غالبا م  والفار الفلسفي، وبما  القو   "مّن ضروراال ما  و م

يا مد  ايجرأة ، 3الفار الّ قدّي"
ّ
أو ما نسميها نم   -وصي  اذا سياق، يتبّ ن  ل

ة صي فار اب  دلدون 
ّ
التي  انت عونا ممّر ا صي الّتمليا الذي  -بالرو  ال قدّية التأصل

ية 
ّ
توصا مليا، انطالقا م  االستقراء واالستنتا ، باستخالص القوان ن الكل

 تخالصا تجرببيا.اس

سمت مدّونة ة 
ّ
( بأسلو  داص، ونفلت بطائفة م  الصطل.اال املقدمةوات

َجَراْل لغة اب  دلدون 
َ
الارورة، التي تسّمي الفا يم ا ختلقة بتسمّياال مّولدة لها؛ ف

                                                           
1 - Cheddadi, Abdesselam, Ibn khaldûn l’homme et le théoricien de la civilisation, (Paris, Gallimard, 

collection: « Bibliothèque des Histoires », 2006), p. 235. « Il fut probablement un des rares penseurs 

musulmans de son époque à témoigner, dans son œuvre, d’une liberté d’esprit comparable à celle des 

penseurs européens qui, de la Renaissance au XIII siècle, se détachèrent peu à peu de la tradition 

philosophique antique ». 
يف، العاّلمة اب  خدلون، ترمجة ميشال سلامين، ط ،الكوس  - 2  .223م(، ص 1982. )بريوت، دار اب  خدلون، 3اإ
يف، اؤرجع نفسه، ص  - 3  .219الكوس ، اإ



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

355 
 

عى  لسان فاتح، صي مذا ب م رفّية، لم تا  مطروقة، مما سّوغ لا التّوسا بلغة 

ة
ّ
ٍم، تبتغي الدق

ْ
، والوضو ، وت أ  ع  الغرابة والت قيد صي عمومها، "وقد أسبغ ِعل

عليا ذلد الذ   الضليع شخصّية بارزة  ّدا، شديدة الوضو ، ن  ر بها صي  ّا 

وم  . 1مسلفا، ومليها ير ع الفضا صي استمالة دلطا  غ  ه م  كّتا   نسا وعصره"

نّتى   د االنتهاء م  دصائي الّتألي  لد  اب  دلدون  و معما  الرو  ال قدّية 

وضع مدّوناتا، مذ ت ّهد ا ب ن الفي ة والدر  ت قيما وتهذيبا، و ان يضطلع بذلد 

ي اي.ّق،  ما يدّ  عى   وس ُمَصاِنٍب لا صي تقص ّ
ّ
بانتظام، و ذا من دّ  عى  ش يء، ف ن

ا 
ّ
وصي تمّري الصوا  والدذ با، مْن تبّ ن لا ش يء م ا، "وقد ُعرف ع  اب  دلدون أن

نت تصدر ع ا نسخ م  كتابا ما ب ن اي. ن واي. ن؛ يهديها مل  اللوك والوزراء تارة،  ا

 . 2وبأدذ ا ع ا الطلبة الدارسون تارة أدر  "

 . سمات املنهج العلمي عند ابن خلدون: 4

لقد  ان اب  دلدون يمارس القراءة ال قدّية للمادة، مذ ما  ان التسليم الطلق بما 

لّتاربخّية م  عوائده البّتة. ولئن اعتمد عى  الس ودي أكث  م  نوتا بطون التون ا

ا ينتقد ما م ا، وبفّسر قصور تمليلهما "العتماد م]ا[ ]...[ عى  مجرد 
ّ
 أن

ّ
الطب ي، مال

ا وسمي ا"
ّ
، كما ينزع مل  رشح الدبار  غررا  ال طق، "وتأما الدبار 3ال قا غث

اب  دلدون م هج قراءتا ال قدّية عى   . وببسط4واعرضها عى  القوان ن الص.يمة"

ا تتوبجا لعمالا الفارّبة، املقّدمةامتداد موضوعاال الدونة؛ ذلد أّن ة
ّ
( تمث

وعصارة اتجا اتا ال رفّية؛ "ف ى  نقيض غالبية مسلفي عصره، لم يا  اب  دلدون 

 ف ي ر  ال صوص الاضوّبة، ولم يا  يتطرق آلراء الّراسخ ن صي ال لم مم   و م ت

 نادرا، ومن ف ا فغالبا النتقاد م، لقد  ان يتمدث باسما ايخاص"
ّ
. مّن 5بهم مال

ممارسة القراءة ال قدّية هي التي دف تا مل  ال ظر صي الّتاربخ، م  م ظور مغاير لذلد 

                                                           
 .30حسني، طه، اؤرجع نفسه، ص  - 1
دار الكتدب -. )بدريوت، منشدورات محمدد عديل بيضدون1ابد  خددلون، طأأنظر تصدير ب  اتوي  الطنجي، محمد، حمقق كتداب رحدةل  - 2

 .12م(، ص 2004العلميّة، 
 .8ص ه(، اؤقدمة. )بريوت، منشورات محمد عيل بيضون، )دون تأأرخي((، 808اب  خدلون، عبد الرمح  )ت  - 3
 .5ص  اب  خدلون، عبد الرمح ، اؤصدر نفسه، - 4

5 - Krzysztof Pomian, Ibn Khaldûn au prisme de l’Occident, (Paris, Gallimard, collection: 

« Bibliothèque des Histoires », 2006), p. 214. « A la différence de la plupart des auteurs de son temps, 

il ne commente pas des textes venus du passé et n’invoque des opinions des autorités reconnues que 

rarement, souvent pour les critiquer. Il parle en son nom propre ». 
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َب اب  
َ
ْقٍا  سيٍط للرواياال، وقبوٍ  مطلق لألدبار. لقد انقل

َ
الذي عهده الّ اس، ِمْ  ن

هوم القديم للتاربخ، لَ ست ما أدواال م رائّية  ديدة، تأدذ صي دلدون عى  الف

اي.سبان م طياال وطبائع وأنوا  ال مران الب ري، الافيا بتقديم علا م طقّية 

ا الوقائع؛ فبالنسبة الب  دلدون، للظوا ر الب رّبة أسبا  
ّ
تفّسر اي.وادث، وت ل

ة ومت اباة، وتدفع نركّية الّتاربخ 
ّ
( املقدمةدف ا؛ لذا نجد صي ةورواعث، وهي متصل

ت ظ  اال مختلفة ابتدعها، صي أصو  السياسة، ودورة اي.ضارة، واالقتصاد، وصي 

أنوا  ال مران الب ري، والصو  التي يثوي عليها، كما تضّم ت رؤبتا ل لم الّتاربخ، 

وت ّرضت يجملة ال لوم ال قلّية وال قلّية؛ أي ممورّبة ايجانب الثقاصّي، والذ اء 

 ب ري صي دلق اي.ضارة.ال

ما َيْ فرد با اب  دلدون  و معمالا لل قا صي ال ظر واالستقصاء، بمام استقاللّية 

ال هج ال ّو  عليا   يدا ع  الت اكم التقليدي، فكان  ا سا الوصو  مل  نواتج 

 اب  دلدون ، و م طقّية، قابلة للتصديق واالستساغة
ُ
م  أ ا ذلد " تأسا بْمث

 ،1باالست انة باالستدال  االستقرائي " والسّيما وعّو  عى  ال طق نو  الالنظة،

فقد  انت الرو  ال قدّية هي الافيلة بتقديم قراءة مستأنّية، مرتازة عى  طائفة  ولذا

م  الفا يم والصطل.اال، التي هي عماد ايخطا  النهجّي وال لمّي، وتتوسا كذلد 

قدّي الصارم؛ فكان ي تمد صي الّبمث باست طاق ايخب  وعرضا عى  الّتمليا ال 

؛ أي 2واالستنباط عى  علم ال مران الب رّي، والذي  ان "يقوم بدور الفّسر ال ياري"

  طبي ة الب ئة اي.اض ة للجماعة الب رّبة قسطا كب  ا م  ال ظر، 
َ
ْول
َ
مّن اب  دلدون أ

ّرفهم، فجاءال لا ت  اا با م  تأث  اال غ   دافّية عى  طبائع الّ اس وطرائق تص

القدمة مستصفى ل ارف شّتى، وفاتمة ل لوم تفّتقت   د قرون عّدة، وصي  ّا 

فصا، يفيد اب  دلدون قارئا وبزبد، وبقوده مل  مسلد  ديد، آدذا بيده ع  علم 

 أكيد.

نمسب مّن الّرو  ال قدّية التّوقدة هي التي أمّدال اب  دلدون بوسائا م رائّية،  

ببص  ة ووعي  -سواء  انت الادة تاربخّية أو م رفّية  -مادة الدرس ماّ تا م  مقاررة 

                                                           
1 - Smail Goumeziane, Ibn Khaldûn (1332-1406) un génie maghrébin, (Paris, Apollonia éditions/ 

EDDIF, 2006), p. 33. « Ibn Khaldûn fondait son étude sur l’observation et sur le recours à la logique 

en utilisant notamment le raisonnement inductif». 
 .192م(، ص 1987. )بريوت، دار الطليعة، 2العظمة، عزيز، اب  خدلون واترخييّته، ترمجة عبد الكرمي انصيف، ط - 2
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ي، عميق ن؛ الش يء الذي أكسب دطابا م هجّية بائ ة صي التّ  مليا والّت ليا والتقص ّ

لذا  اءال ال واتج دانّية مل  ال طق، وفائزة بقبو  واستساغة ال قا؛ فهذا مي  

صي الّبمث قائال  و  "أند ( يص  نزعة اب  دلدون Yeves Lacosteال وست ة

   ذا ب سر صي مذ ب تمليا ، 1السرد ن ال ادرب  صي دفع اال تمام بال قل ة"
ّ
وبتجى

ي السبا  وال لا، بوضع قوان ن توافق ال قا،  الوقائع وشر  النداث، وصي تقص ّ

ع اب  دلدون الواسع، والسّيما ما انتهت مليا 
ّ
وتوائم سلطان ال طق. ومّن اطال

ّية ال ررّية، ومذا ب الفلسفة، نّتى ومن  ان يتبّ م أكث  م  مّرة م  مسلد ال قالن

ال تزلة والفالسفة؛ ف ّن نزعتا ال قلّية ال تكاد تخفى عى  دارس، وال تغيب ع  نابا؛ 

ا  ان يج ح صي أكث  م  م اسبة مل  أن يظهر صي مظهر الدافع ع  الذ ب 
ّ
ذلد أن

يجد  ذا الوق  سببا لا فيما أصا  الفار بصفة  السّني، والسم  بأطروناتا. وقد

عامة، والفلسفي بخاّصة م  ترا ع ونكوص صي اي.ضارة ال ررّية اإلسالمية، و يم ة 

التّيار التقليدي، الذي لطالا نار  الفار ال قالني وناصره، "وش ئا ف  ئا، 

البماث استولت اال تماماال الال وتّية عى  اي.ياة الثقافّية بأسر ا، وأقصت 

 .2الغرببة ع  الدي "

وم  مقتضياال الّبمث ال لمّي الصارم توافر شرط النزا ة والتجّرد، و ذا ما أبان 

(، مذ سع  قصار  الطاقة مل  املقدمةع ا اب  دلدون صي أكث  ِمْ  موضع صي ة

اإلحجام ع  الت ّصب لصولا؛ فكان يتجّرد مل  أقص ى اي.دود، وي ايج غالبا 

اعّية والنداث الّتاربخّية بموضوعّية، تست عي اإلشارة مليها، والّتي هي الظوا ر اال تم

شرط م  شروط الّبمث ال لمّي اليوم؛ فكان ينزع مل  " تجّرد ال غبار عليا، ونياد ال 

 الالنظ التجرببي أو عالم الّتصني "
ّ
وال ربب أّن قّوة التجّرد التي تمّتع ، 3يتقّيد با مال

نا  ة م  استقاللّية فار وم  رو  نقدّية الزمتا؛ فأمّدتا بذلد بها اب  دلدون  انت 

الس د اال ستيمولوجي صي ال ظر وال ر  والب  ان واالستنتا ، للوصو  صي آدر 

ِسقة والفرضياال اتساقا م طقّيا تاّما.
ّ
 الطاف مل  تق يد قواعد، وتأس ا نظرباال ُمت

(، ارتأي ا تتّبع ما  اء املقّدمةمتن ة وبغية تر مة  ذا الذ ب م  القو  ِلَيْصُدَق عى 

                                                           
يف، اؤرجع نفسه، ص  ،الكوس  - 1  .223اإ
 .226اؤرجع نفسه، ص  - 2

3 - Claude Horrut، Ibn Khaldûn: un islam des «Lumières»، (Bruxelles، Editions Complexe، collection: 

«Théorie politique» , 2006)، p. 174. «… Détachement incontestable, effacement qui est celui d’un 

observateur empiriste et typologue ». 
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با اب  دلدون صي م رض نديثا ع  نظربة ال صبّية، لتبيان شرط توافر الّ قد 

، كما س ورد أراء اب  دلدون نو  مصادر علم الّتفس  ،  الواعي إلرساء ت ظ    اّدٍ

  م  ا
ّ
لدراسة نظرا ي.ساسّية  ذا ال لم؛ فهو يدرس تأوبا آي القرآن الاربم، والتوخ

  ذه  و ال ظر صي مد  تمقيق الرو  ال قدّية صي فصا اي.ديث ع  علم الّتفس  

 .ومصادره

نظير الخلدوني . الروح النقدّية5
ّ
  :والت

يتأسا الّت ظ   ايخلدوني عى   دّية القراءة الطرونة صي فهم وتتّبع مسار الّتاربخ، 

  ونركة ا جتمع الطردة؛ مّنها قراءة تتمّ ز بمضور نق
ّ
دّي الفت، بميث تتجى

ا تهاداال اب  دلدون صي استنباط نظرباال  لّية، تفّسر أنوا  الدو ، وأطوار ا 

التباي ة، مذ مّن الرو  ال قدّية هي صي اآلن ذاتا باعث للّت ظ  ، وصورة مجلّوة لا. 

يَّ 
ْ
ا ِبن

ّ
 والّت ظ   ال ي بثق م  فراغ فارّي، با  و تتوبج يجملة مفا يم تماو  أن ت ك

ً
ة

تصّورّبة منسجمة، ورؤبة متكاملة تخّي قضّية م  القضايا، أو مبمثا م  البانث، 

َسة املقدمةأو نقال م  اي.قو  ال رفّية. وال تخلو ة ٍر نظرّبة،  اءال مسّسِ
ُ
ط
ُ
( ِمْ  أ

لفق فارّي رنب، متغِذّية م  رو  الّ قد الم َهج،  غية ب اء م روع واضح، ومرساء 

(، تلد القضايا املقدمةة. ول ّا ِمْ  أب ن ما عويج م  مسائا صي ةمفا يم بمثّية  ديد

قة باللد، والسياسة، وأطوار الدو ، والدورة اي.ضارّبة، ودصائي ال مران 
ّ
الت ل

 
ّ
ر  الفارّي شامال، ونقدّيا، ومّولدا لفا يم غ   م هودة، الب ري؛ فجاء بذلد الط

ّتاربخ وا جتمع عى  نّد سواء، و ذا  و تبمث ع  ال لا والقوان ن والسنن ال اظمة لل

ا عا  صي فت ة م  "االفتقار 
ّ
الهّم الذي ساور الّبمث ايخلدوني، داصة ونم  ن لم أن

م مس  ة الفار ايجديد وليد 
ّ
وم  االدتال  ال ام ]...[ واب  دلدون  ان   ا لي ظ

 .1الفوض ى اال تماعية ال امة، فكان فار البماثة مّوَ ها نمو الستقبا"

لت صي ذلد اي.ضور التدفق، صي  
ّ
سمت القراءة ايخلدونّية باثافة نقدّية، وتمث

ّ
لقد ات

َيْقَتِمُم مدونة الّتاربخ 
َ
تها؛ ف

ّ
درس الظوا ر، واستبطان مظا ر ا وس  ورتها وعال

والواقع اال تماعي، ب يغا  رص ن صي  ملة ما نفلت با م  تفاعالال وتبّدالال، م  

  ال ام،   د الالنظة، والتبّصر، والّتمليا، والّ قد، و" ان أ ا بلوغ مرنلة الّت ظ 

ما ي، ومّن الفار والّ قد وند ما Oscar Wildeأوسكار وبلد ة
ُ
( قد قا   مّن ا خّيلة ت
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وم  ثّمة فالّ قد ن اط أساس ّي، وشرط ضرورّي لمارسة ، 1 ما اللذان يخلقان"

ال ميق. والرو  ال قدّية ال تاتفي التأط   الفا يمّي، وإلصابة نّصة م  الّت ظ   

ما ت ا  عى  الغوص صي ما ّية الشياء، وك    ذور ا 
ّ
بالّ قض والّتقوبض، ومن

.وا بتفا   
ّ
 لولئد الذي  بلغوا الغاية م  ال ارف، وتسل

ّ
وأسبابها، وال يتهّيأ  ذا مال

يلّية والّت ليلّية، واٍع وقلق. فالّت ظ    و تر مة عملّية لستو  م ّ ن م  القراءة الّتمل

ُر مست ي ا بمادّية  ِ
ّ
ة، و ان اب  دلدون ُيَ ظ

َ
وتجسيد حّي ل اهج الّ قد الست مل

اي.راك الّتاربخي واال تماعي، ورال واما السثرة صي  ذا اي.راك؛ لذلد  ان نربصا 

أشّد اي.رص عى  ضر  المثلة م  الّتاربخ وم  صميم مجتم ا لكي يتساوق 

ي مع الواقع الف ىي. ولا نذق اب  دلدون شسون السّياسة، الّسق  الّت ظ   

ده مختل  ال اصب، اناّب 
ّ
ودواليب اي.ام والرّباسة، نظرا التصالا باللوك وتقل

َي لديا م  تجار  ودب اال عملّية، وما أتيح لا م  م طياال 
ُ
ل
َ
عى  بلورة ما د

  الدائر نو  وم ارف نظرّبة؛ فاستفاد م   ذا وذاك صي بوتقة ت ظ  ه ال ه 

 مفراز يجهود ذلد نظرية العصبّيةال صبّية أو ما سمي    
ّ
؛ فهذه الد  ة ما هي مال

ال قا ايخلدوني القلق، الهووس بما نّا صي عصره م  اضطراباال دط  ة  ّمة، 

 فيا متن 
َ
 القالب الذي َصفَّ 

َ
ا َوَص 

ّ
 اب  دلدون نتا ا نقدّيا فربدا، نّتى من

َ
َوَبَسط

، واست د بوعّي مل  أنوا  اال تماع واالقتصاد وتأث   ال اخ، الغريب  (  املقدمةة

، و"ال شّد صي أّن االدتبار والتأّما  انا الصدرب    ظ    اّدٍ
ّ
، وت  عى  تفا   ناّدٍ

ً
ُمَ ّوِال

 .2الساس ن ل ما صانب القدمة"

باال السياسّية، التي تمّا الدو  وا
ّ
لمالد، قد  انت مّن الّتغي  اال اال تماعّية، والتقل

م  أ م القضايا التي شغلت فار اب  دلدون، نظرا لا عاي ا بأم عينيا م  ت ازع 

اك مل  نالة م  
ّ
مستمر عى  السلطة، مذ غالبا ما  انت تتأزم الوضاع وتفض ي مذ ذ

االضطرا ؛ ذلد أّن االستقرار السياس ي عاما رئ س ي لب اء اي.ضارة وللدفع بأسبا  

انت ال طقة الغاررية صي عهد اب  دلدون ت رف انتداما شديدا االزد ار. ولقد  

ب اي.ام أمدا 
ّ
ما استت

ّ
َ اْل الدسائا والسامراال، وقل

ُ
ث
َ
ا
َ
لالستمواذ عى  السلطة؛ ف

لفربق دون اآلدر؛ لذلد نزعت القراءة ايخلدونّية التأملة صي السّياق السياس ّي مل  
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ة صي قلب الوازب ن السياسّية، وتغذّية الّت وبا بالدور البارز الذي تل با ال صبيّ 

اي.راك اال تماعي، وصي ن أة الدو  واضمماللها، وارتازال ال صبية عى  ث ائيتي 

اي.ضر والبدو؛ فال صبية يستأثر بها البدو لا ي   ونا م  نياة شاقة وم  ارتما  

مل  دائم، كما أّن أ ا البدو  م أولوا بأس شديد وضراوة، أما اي.ضر ف  تا ون 

 عصبيتهم تب ا لذاك وتتالش ى. وتقوم ال صبية صي دائرتها 
ُ
َتْضُ  

َ
الدعة وايخمو ، ف

الول  عى  النسب؛ "ف ذا  ان النسب التواصا ب ن الت اصرب  قرببا بميث نصا 

َتَجاوُز دائرة النسب لتضّم ال بيد 1االتماد وااللتمام  انت الُوصلة ظا رة"
َ
. وقد ت

ال صبّية قابلة لالست ساع، ورالنسبة الب  دلدون فال صبية هي  والوالي؛ أي مّن كتلة

أصا التدافع ب ن الب ر، وعاما رئ س ّي صي تزانمهم الستمر المتالك زمام المر 

 .2السياس ّي والسلطوّي، مذ " بها تكون اي.ماية والداف ة والطالبة"

ا، بفضا صلة الدم وتقوم أسا ال صبية عى  انصهار الفرد صي ايجماعة ال تمي مليه

ب مصل.ة االنتماء ايجمعي، ولا تتوافر ال صبّية عى  
ّ
مثال، وب جم ع  ذلد تغل

وكة الالزمة، ف ّنها ت طلق صي م ارضة اي.ام القائم  غية تقوبض أر انا، وفرض 
ّ
ال 

سلطانها. "يقو  اب  دلدون مّن ال صبّية هي التي تدفع بالقبيلة مل  اللفة وا .ّبة، 

أيضا مل  اإلتماد والوئام والدفاع ع  الصايح ال ت كة، ومّن ش ئ ن يقّوبان وتدف ها 

. يتّضح أّن ال صبية الغالبة تصبو أبدا مل  3ال صبّية و ما انت ام ال رف وال ادة"

 مذا  انت أواصر ا م دودة 
ّ
تمقيق مطالبها ومصاي.ها، وال تمصا لها الغلبة مال

مصاي.ها وتتفق م   هة أدر ، بف ا وشائج ومّتمدة م   هة، ومذا  انت تنسجم 

االنتماء الواند؛ فت دفع بال مواررة مل  تجسيد  دف التغي  ، والدفاع ع  اآلما  

اُرُ  و هاال 
َ
ق
َ
ال ت كة، و ذا ما يفّسر در ة اإلرادة التي ت ّم ال صبّية اللتممة، مذ ت

 ا. وعليا، فال القة ال ظر، وندوث اتفاق  امع، ياسبها قّوة ضارّبة، والتماما مت 

تالزمّية ب ن الفرد وايجماعة، مذ  و أكث  ما يمتا  مليها لبلوغ مآررا الشخصّية، 

وايجماعة يلزمها  ّا فرد م  أفراد ا لت ايا قّوة الّتغي   القا رة؛ ورذا تغدو 

ُد؛ ذلد 
ْ
.مة اي.اصلة  و الل

ُ
 مت اصة، منسجمة ومت اضدة، وغاية الل

ً
َية
ْ
ال صبّية ِبن
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ما يكون بال صبّية" أّن 
ّ
 بالغلب، والغلب من

ّ
ما اشّتد عود 1"الرباسة ال تكون مال

ّ
، و ل

عصبّية م  ال صبياال، انطلقت صي رفع سق  آمالها، ولررما فازال بتأييد عصبياال 

ا نلفا أكب ، ولا  انت القّوة الكاس.ة هي 
ّ
أدر ، ت ضّم مليها وتتآل  م ها، لت ك

ب  دلدون ي    مل  استمالة التداو  السلمي عى  باعث الّتغي   السياس ي، را  ا

 مذا غلب عليا؛ فتقع ال ازعة 
ّ
َمُا أنٌد لصانبا مال ِ

ّ
اَّ أْن ُيَسل

َ
السلطة، لا يقو   "َوق

، وقد يمدث أن تاتس ي ال صبّية الثو  2وتفض ي مل  اي.ر  والقتا  والغالبة"

غة الدينّية تذ ب الديني، فيقو  اي.افز وت محي ايخالفاال البينّية، و"الصب

 ، 3بالت افا والتماسد الذي صي أ ا ال صبّية وتفرد الُو هة مل  اي.ّق"
ُ
ْضُ  

َ
وت

اال اي.ام، وع  اإلسراف 
ّ
ال صبّية السيطرة عى  اي.ام تب ا للت ف الت تب ع  ملذ

وكة تكون دائما ل ا البدو، وصي  ذا الصدد يقو  اب  
ّ
صي التكاسا والت اخي، لّن ال 

؛ فيدادا مذ  4"م  عوائق اللد نصو  الت ف وانغماس القبيا صي ال  يم"دلدون  

ها 
ّ
 واالنطفاء ش ئا ف  ئا، وتطفق صي االضممال ، وتمّا ممل

ُ
 الض  

َ
اك ال صبّية

ّ
ذ

عصبّية أقو ، و اذا تتداوُ  ال صبيااُل عى  ايُ.اِم، لا تتوافر القّوة القا رة، 

 ا، وبقّرر اب  دلدون أّن الّدولة "لها أعمار وال وكة الضاررة التي ال سبيا مل  ردّ 

، ورذا ت هد الدولة أطوارا متباي ة م  الن وء، والقّوة، 5طبي ّية كما لألشخاص"

فالت ف، ثم الض   والزوا ، و و يصا مل  تقدير ا زم يا؛ فيقو   "عمر الدولة ال 

طوار ايجيا أدذ . وُبالنظ أن ت ظ   اب  دلدون نو  أ6ي دو صي الغالب ثالثة أ يا "

"بمتمّية التطّور وعْود الاض ي   د نهاية الّدور، دون ما أما بتجّدد أو تقّدم. فكا 

دولة تقوم عى  أنقاض أدر  وتس   س   ا صي مختل  أطوار ا، و اذا مل  ما ال نهاية 

 .7لا"

   ال ربب صي أّن اب  دلدون ي طي نظربة متكاملة، وقراءة نقدّية رص  ة وواعّية، للتغي

اال تماعي الذي ين أ ع  التصادم ب ن ال صبياال، وت افسها ال ت ا عى  اللد، 
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الذي  و سمة  و رّبة م  سماال ال مران الب رّي، وُ ّا  ذه الفا يم الّت ظ  ّية، 

 
ُ
ْ ِ ُم طفرة

َ
ت
ُ
تّ م ع  س ة تمليا ونظر، وع  وفارة فار ديدنا كث ة التساؤ ، وت

  با م  قوّ 
ّ
ة رو  نقدّية مّيالة مل  الّبمث ع  االستدال  م  الوقائع الفا يم ما تمى

التاربخّية، م  أ ا الوصو  مل  تق  ن أطوار الُدو ، ورواعث االزد ار واالضممال ، 

است ادا مل  نظربة ال صبية، و و صي  ّا ذلد يبني تصّوره ال ام لسار المم والدو  

ا، با و ان فاعال فيا أنيانا، عى  أساس الواقع اال تماعي، الذي عاي ا، وعاي 

ر لا أن يستمّد م ا قراءتا الّ قدّية التكاملة والت  بة ال احي، و و بذلد  ُقّدِ
َ
ف

يختل  ع  أولئد الفالسفة، الذي  داضوا صي ما ّية الدن الفاضلة، ذاال الصبغة 

ا؛ فَتَجاَوَز بذلد ال ا التخيَّ
ُ
فا يم الطوراوّبة، والتي استلهمو ا م  عالم الث

ّيض لا م  رو  
ُ
التقليدّية الفلسفّية صي رسم مطار الدو  والسياسة، بفضا ما ق

نقدّية مالزمة، دف تا مل  مساءلة  ّا م  الواقع والّتاربخ، للخلوص مل  تفس  اال 

م قولة، وت ظ  اال سائغة،   يدا ع  التفلس  الّتجربدي، الذي ال يّمت بصلة مل  

  م  ناو  أن يررط ب ن تطّور اال تماع اإلنساني ور ن واقع ال اس الرض ي، "فكان أوّ 

 .1عللا القرببة، مع نس  اإلدراك لسائا الّبمث، وتقربر ا مسّبدة بالدلة الق  ة"

ط 
ّ
ومضافة مل  الّتاربخ واال تماع، اتكأ اب  دلدون كذلد عى  ايجانب الّ فس ي، وسل

 ة، لا يطرق موضوعا أو يخوض الضوء عى  ما يمّ ز فئاال ا جتم اال م  طبائع متباي

صي صوغ تصّور عام لسألة م  السائا، ونّتى نظرّبة ال صبّية، تقوم عى  س د 

استمّده م  ايخصائي ال فسّية التي ت فرد بها فئة ا تماعية دون أدر ، مذ نراه 

 ما ي ت ي الّ فا اإلنسانّية م  أناس ا ونوازع قبا وأث اء وب د نيا 
َ
يمِ ُ  َوْص 

ا ُموِ ا ومسِطر الل
ّ
د؛ فالقراءة ال قدّية ايخلدونّية راعت ايجانب ال فس ي الهام؛ لن

لسلوك اإلنسان، وال يما  بما  م  النوا  تغي با، أو مقصاؤه م  الّتمليا 

واالستنباط، وغ   داف ما يات   م رفة الّ فا وعوائد ا م  أثر  ىّي عى  سلوك 

م رفة طبي تها ونزعاتها وميولها و ميع  الرء وايجماعة، "وم رفة الّ فا تفرض

أو ا ن اطها، كما تفرض م رفة عالقاتها بايجسد ورالب ئة الادّية واإلنسانّية التي 

م  دال   ذا ال رض القتضب، يما  الوصو  مل  أّن ال قد ، 2ي  ش فيها اإلنسان"

                                                           
م(، ص 9541. )بدريوت، دار الهنضدة العربيّدة، 3دي بور، ت. ج، اترخي الفلسفة يف االإسالم، ترمجة محمد عبد الرادي أأبو ريددة، ط - 1
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يمولو ّية، ايخلدوني ينبني عى  روافد م رفّية كث  ة، أكسبت نقده التانة اال ست

ولّونت ت ظ  ه أ  ادا فلسفّية تميا مل  علم اال تماع والسياسة والّتاربخ وعلم 

وم  ثمة، ، 1الّ فا؛ "فالقدمة مماولة نقد تاربخي، وثورة عى  طربقة السرد ن"

نستطيع القو  مّن الرو  الّ قدّية هي الافيلة بتو يا زمام الّبمث مل  أقص ى مداه 

  لمارسة الّت ظ  ، وسّ  القوان ن، واستخالص الفا يم. دائما، وهي شرط نيوي 

فسير6
ّ
ّيات الروح النقدّية في مبحث علم الت

ّ
  :. تجل

 (،العلوم وأصنافها والتعليم وطرقهيقع فصا اي.ديث ع  علم الّتفس   صي با   ة

 ك ز عى  ضرورتها صي الب اء 
ّ
ُبغية الت

َ
و و ومن تطرق يجملة ال لوم وال ارف ف

ط الضوء عى  قّوة ومكانة اي.ضا
ّ
ري للمجتمع، ورم نى آدر ف ّن اب  دلدون سل

الذ اء الب ري صي ص ع ا جتمع وت  يد أر انا، وغ   دافّية الفوائد البيداغو ّية 

التي َعّرف بها ال لوم، مذ ورد تقديمها صي القدمة، ولو "]  كا[  زئي الست سار 

 .2ت ليمها"

فس  ، َيْ ِرُض اب  دلدون سبب فهم ال ر  الباشر وصي شكا تمهيد لبمث علم التّ 

هم يفهمونا وي لمون صي مفرداتا 
ّ
للقرآن الاربم مّبان فت ة نزولا؛ فلقد " انوا  ل

وتراكيبا. و ان ُينّز   مال  مال، وآياال آياال، لبيان التونيد والفروض الدينّية 

َا سياق نزو  اآلية أو  ملة 3بمسب الوقائع"
َّ
ك
َ
م  اآلي أو السورة اإلطار . و اذا، ش

الر عي الستا اه ال نى، واستجالء القصود م  الّ ي، ونّتى ولئن اعتاصت   ض 

ْدَرك م انيها؛ فقد  ان الّرسو  قائما ب ن ص.ابتا شارنا للمسائا، 
ُ
الفرداال ولم ت

  سبب انتفاء اي.ا ة مل  تدوب   ذا ال لم؛  سبب أّن 
ّ
ومفّسرا للمقاصد، ولذا يتجى

و  م رفتا  ان نصوال مباشرا، متصال  سياق النزو ، ورتفهيم الرسو  للم نى نص

من اكت فتا غوامض م   وانب ما. ثّم مّن اب  دلدون يستتبع  ذه التوطئة 

لَْيهِمْ  باستدال  م  القرآن، ي ّضد ما ساقا م  مهاد﴿ اِس مَا نُز َِل إ  ؛ فهذه 4﴾ لِتُبَي ِنَ لِلن َّ

بت صرانة أّن 
ْ
ما اآلية تث

ّ
دور الرسو  ال يقتصر عى  تبليغ آي القرآن فمسب، ومن

يمّتد كذلد لتبيانا للّ اس، نّتى يّتم ميصا  الرسالة عى  أكما و ا. ورذا  ان 

                                                           
 .478، ص 2م(، ج1993. )بريوت، دار اجليل، 3الفاخوري، حنا واجلر، خليل، اترخي الفلسفة العربيّة، ط - 1

2 - Thoraval، Yves، Dictionnaire de civilisation musulmane، (Paris، Larousse, 2001)، p 134. « [Ibn 

Khaldoun an évoqué les sciences] en partie pour faciliter leur enseignement ». 
 .348ص  اب  خدلون، عبد الرمح ، اؤصدر نفسه، - 3
َ ِللنَّاِس  ﴿ َوَأنَزلْنَاالنحل م  سورة  44الآية  - 4 ْكَر ِلُتَبنّيِ لَْيَك اذّلِ

ِ
ْم َولََعلَّرُْم يَتََفكَُّرونَ ا لهَْيِ

ِ
 ﴾.  َما نُّزَِل ا
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ّ
يا م  لدن الّرسو   "فكان ال بي صى ِقّ

َ
ل
َ
الص.ابة ي ون وعيا سليما ما ُ ْم بصدد ت

م يبّ ن ا جما وبمّ ز ال اسخ م  ال
ّ
نسوخ، وي ّرفا أص.ابا، ف رفوه، هللا عليا وسل

، وت وقلت أسبا  1وعرفوا سبب نزو  اآلياال ومقتض ى اي.ا  منها م قوال ع ا"

النزو  دال  صدر اإلسالم، ويسوق اب  دلدون مثاال عى  ذلد قائال  "كما علم م  

َ هِ وَالْفَتْحُ  قولا ت ال ﴿ ُ الل َ نَصْر ذَا جَاء   هللا عليا إ 
ّ
م وأمثا   ﴾أّنها نعي ال ّبي صى

ّ
وسل

 .2ذلد ونقا ذلد ع  الص.ابة رضوان هللا عليهم أ م  ن"

ثم تلت مرنلة ال رفة الباشرة مرنلة ظهور ال لوم وتخّصي مبانثها وتفّرد 

الذي طالا مّ ز ال ر  ع  سوا م صي -موضوعاتها؛ ف قب طور التداو  ال فهي 

ا ومصّ فاال  ام ة دعت اي.ا ة الس سة مل  نفظ ال لم صي قراط -الّتلق ن 

ونافظة، وكما قيا "ال لم صيد والاتابة قيد"، وصي صدد تغاير طرائق الّت ليم، 

يقو  اب  دلدون  "ولم يز  ذلد مت اقال ب ن الّصدر الّو  والسل ، نّتى صارال 

؛ فما  ان يددا صي أطار ال ارف ال امة، التي شاعت م افهة م   3ال ارف علوما"

ة بذاتها، ومنها مبمث  دون نا ة مل  مرا ع
ّ
كتابّية، استمالت مل  علوم مستقل

ت اآلثار الواردة فيا ع  
َ
ِقل
ُ
ِتَب الاث   م  ذلد، ون

ُ
ا
َ
الّتفس  ، "وُدّونت الاتب، ف

. وعليا، فما  ان مجرد ماّدة شفهية، ممفوظة صي الصدور، 4الص.ابة والتا   ن"

  تداولا صي تصاني  أصبح مادة ماتورة،  غرض صون ال لم م  الضياع، وت س 

داّصة، و ذا ما ي طبق كذلد عى  علوم اللسان، التي  انت "ملكاال لل ر  ال ُير ع 

مذ  ان اكتسا  اللسان ال ربي سليقّيا، يرثا الولدان ع  ، 5فيها مل  نقا وال لاتا "

اآلباء، مل  أن ادتلط ال ر   غ   م، وامتّدال  غرافية دولة اإلسالم، مما دفع مل  

علوم اللسان ال ربي دف ا قا را، "ثم صارال علوم اللسان ص اعّية م  الاالم تفّتق 

صي موضوعاال اللغة وأنكام اإلعرا  والبالغة صي الت اكيب؛ فوض ت الدواوب  صي 

  .6ذلد"

                                                           
 .348ص  اب  خدلون، عبد الرمح ، اؤصدر نفسه، - 1
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ثّم يأتي الّررط ب ن علم الّتفس  ، وعلوم اللغة، م  نيث مّن تفس   آي القرآن، يست د 

ال ربي لفقا القصود؛ "فانتيج ]مل  علوم اللسان[ صي تفس   مل  دراية  افّية باللسان 

ا بلسان ال ر  وعى  منها  بالغتهم"
ّ
َمْ ن 1القرآن، لن

ْ
. وتفّرع ع   ذا التدادا ب ن الِ ل

ر بايجوانب اللغوّبة الستجالء ال اني،  الّتفس   اللغوي، والذي يست  ن فيا الفّسِ

لّتفس    و الّتفس   الّ قىي، والذي قواما واستيضا  البهم. والّ وع اآلدر م  ا

 
ّ
"م رفة الّ اسخ والنسوخ، وأسبا  النزو  ومقاصد اآلي، و ّا ذلد ال ُي رف مال

  .2بال قا ع  الص.ابة والتا   ن"

ا  
ّ
 أن

ّ
وقد نّوه اب  دلدون بايجهود الضنّية للقدامى صي  مع وتمصيا الرواياال، مال

ا، و و بهذا ال يستسلم  سهولة مل  زدم الادة أشار مل  ال قائي التي اعتورته

ما يقّدم ناما متوازنا   أنها؛ فم   هة يصّر  بما بذلوه م  أدبار 
ّ
التّوصا مليها، ومن

ُب عى  ما ، 3ورواياال قائال  "وقد  مع التقدمون صي ذلد وأوعوا" وم   هة أدر  ُيَ ِقّ

ُتَبُهم وم 
ُ
 أّن ك

ّ
موه  "مال

ّ
 والسم ن تراكم م  ُ ْهٍد تج 

ّ
قوالتهم ت تما عى  الغث

وبتّضح، مذا، أن اب  دلدون ُيثني عى  سعي ال لماء الّسابق ن، ، 4والقبو  والردود"

  هد   ري، شاَبُا 
ّ
وصي الوقت نفسا ُيلفت االنتباه مل  أّن س يهم  ذا ما  و مال

لا ايخلط، وم  ثّمة فالادة الّتاربخّية قمي ة بايخضوع لل 
َ
ظر، ومسألة ال قي، وداد

قابلة لألدذ والّرد، ب عما  ال قا، وت غيا الفار، وتمربد رو  الّ قد البّ اءة، 

الستجالء اي.ق م  الزيغ، والصوا  م  ايخطأ. وال نستغر  ذلد م  اب  دلدون، 

و و الذي رأ  الّتاربخ وا جتمع صي سياقهما ال ّقد والت ابد؛ فرا  ي قد مبدأ الا ّية 

  ذلد م  دال  ما أبداه م  أفكار صي ةوقوان  ا، وبت
ّ
(، فال يما  ال ظر مل  املقدمةجى

ا صي مطار دي امّية statiqueالشياء م  زاوبتها السكونّية ة
ّ
ما الظوا ر تت ك

ّ
(، ومن

  (.évolutifمطّردة، وس  ورة تطّورّبة ة

مي، نجده وصي دّضم نديث اب  دلدون ع  الدّونة التفس  ّية صي الت اث ال ربي اإلسال 

ا تسّر  الدديا صي الدبار 
ّ
يدرسها أيضا م  نانية تراكمها الّتاربخي الت اقبي؛ في ل

والرواياال، وامتزا ها بما صّح نّقا ونقيقا م  ال قوالال، مذ ي زو ذلد لكون "ال ر  

                                                           
 نفسه. - 1
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 نفسه. - 3
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ما غلبت عليهم البداوة والمّية "
ّ
. يّ م  ذا الّت ليا 1لم يكونوا أ ا كتا  وال علم، ومن

نزعة اب  دلدون اال تماعّية صي مقاررة تمليا الظوا ر الب ربة، وع  فلسفة ع  

الشخصّية  متأصلة صي سب  غور الّتاربخ ونظرتا لا؛ ذلد أّن اب  دلدون  ان بمثابة "

الثقفة الكث  ت ّب ا بالصرامة صي وقتا صي بالد الغر ، ونستطيع عّده ل ا بالسرخ 

ورذا، ف ّن ال ظر م  الزاوبة . 2مجتمع اإلسالمي "فمسب، ولا  أيضا أو  مالنظ لل

اال تماعية، قادال اب  دلدون مل  القو    دم نصو  تجررة سابقة لل ر  صي 

ْت بالتمّ ز صي ال  ر، وروايتا، 
َ
ميدان التألي ، وصي ت اطي الاتابة، فهي أّمة ُعِرف

وهي فوق و انت بالقابا أمّية م  نيث ايخوض صي الوضع، وممارسة التصني ، 

 َرف بصوالال و والال صي ضرو  ال لم والف ون ا ختلفة؛ فلم تا  لتمتلد 
ُ
ذلد لم ت

اك ناصّية ال هج ال لمّي الّصارم صي الوضع والّتألي ، وقد تفّرغ لهذا الصنيع، 
ّ
مذ ذ

وتصّد  لا صي الغالب العم العجم؛ ذلد أّنهم  انوا ذوي أقدام راسخة صي القراءة 

ان لهسالء القوم سواء صي علوم اللسان أو الّتفس   تأثر بخلفياال والّتدوب ، وقد  

مر  ياتهم الّسابقة، التي ان است صي نتا اتهم، و ذا بتباي  صي الدر ة، وو دال 

الرواسب الثقافّية واي.ضارّبة طربقا لها، فيما عافوا عى  تدوب ا بلسان ال ر ، 

فوا وصّ فوا.
ّ
  ذلد صي  ملة ما أل

ّ
 وتجى

لعجم الّتدوب ، نظرا لا  و ثابت م  أمر أمّية ال ر  بخصوص است ما  وتسّنى ل

ايخط وايجذاذاال، وتفس   اب  دلدون صادق، ذلد أّن ال ر   انت أّمة نافظة، 

ت تمد عى  ال قو  ال فهي ا .ض، ولم ت تن بوضع التصاني  والسفار، وآية ذلد 

 صي عهد عثمان ب 
ّ
ا لم يّتم وضع مص.   امع مال

ّ
عّفان ةرض ي هللا ع ا(،   د  أن

. ون صي القراءة. وم  م ظور اب  دلدون 
ْ
مقتا اي.فظة، وب د أن طفق غ   ال ر  يل

ما غلبت عليها نزعة البداوة، والتي 
ّ
اال تماعي، لم تا  ال ر  مل  اي.ضارة أميا، ومن

ا "الطور الّو  لكّا  ماعة أو قبيلة وهي ال ت اصي الطبي ة الب رّبة"
ّ
است رال ، و 3تمث

  هللا عليا وسلم  ان أمّيا غ   قارئ، وتلد ايخاصّية 
ّ
فيهم المّية، نّتى مّن الرسو  صى

                                                           
 اب  خدلون، عبد الرمح ، نفسه. - 1

2 - Mantran، ROBERT (dir.)، Les grandes dates de l’Islam، (Paris، Larousse, 1990)، p. 80. 

« Personnalité intellectuelle la plus rigoureuse de son temps au Maghreb, Ibn Khaldoun peut être 

considéré non seulement comme un historien, mais aussi comme le premier observateur de la société 

musulmane». 
 .7محمد، اؤرجع نفسه، ص  ،أأنظر تصدير ب  اتوي  الطنجي - 3
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 انت معجزة لا، ال م قصة لشخصا الاربم. وعليا، فقد عّد اب  دلدون مسألة 

مارس صي  ّو يتسم باي.ضارة،   يدا ع  مجتمع 
ُ
القراءة والاتابة م  الف ا  التي ت

  ش الساسّية وضرورباتا الولّية، وغارق صي أط ا  البداوة.منهمد صي مسائا ال  

مّن عدم متقان الاتابة والقراءة،  انت تجّر ال ر  نا  نصو  فضو  لديهم مل  

ُمساءلة أ ا الاتا ، وطلب مراد م ع د م؛ " ف ذا ت ّوقوا ]ال ر [ مل  م رفة ش يء 

وردء ايخليقة، وأسرار  مما تت ّوق مليا ال فوس الب رّبة صي أسبا  الكّوناال،

ما يسألون ع ا أ ا الاتا  قبلهم ويستفيدونا منهم، و م أ ا الّتوراة 
ّ
الو ود، ف ن

. ولقد  ان م  نواتج عدم اال تمام بالقراءة 1م  اليهود وم  تبع دينهم م  ال صار  "

والاتابة، واالكتفاء السافر بالّ قا ال فهي، أْن ضررت المّية وشائجها صي  زبرة 

ل ر ، ورلغت در ة استمكام  ذه المّية مل  ند طلب نا تهم م  ال لم م  أ ا ا

م، والبمث ع ا باستقاللّية. وصي  ذا اللجوء مل  أ ا 
ّ
الاتا  مباشرة، بد  الت ل

الاتا  مقرار بقانون الغلبة، ففي  ذه اي.ا  ال ر  مغلورون عى  أمر م، تب ا ل دم 

ِم، َيُسّدون 
ْ
با نوائجهم الفضولّية، مّما نّتم عليهم االنقياد  فوز م ب ص ب م  الِ ل

ل   م أكث  منهم م رفة، م   انب الدذ بال لم والتصديق با، و م بذلد يتلقفون 

َم تقليدا بال فمي وال روّبة، النتفاء ال لم لديهم، نا يد ع  أدواال نقده.
ْ
  عنهم الِ ل

ر  الذي مفاده 
ّ
أّن م هج اب  دلدون ال يولي وال نتفق مع ما ساقا طا نس ن نو  الط

أ مّية لتقليب الرواية، مذ يقو  صي  ذا الصدد ما نّصا  "السألة الساسية صي الّتاربخ 

 اب  دلدون ، 2قد فاتتا فهو ال ي ني بالبمث ع  الصادر وال يفمصها"
َ
فقد َ َسط

بقة لا، ، مذ نظر مل  الدّونة الّتاربخّية السااملقدمة(رؤبتا بوضو  تام صي مستها ة

وو د فيها ما يت ارض وم زان ال قا وال طق، وما ي اصي قوان ن اال تماع الب ري، 

لذلد ا تد  مل  فارة ررط ممّر اال الّتاربخ، بالظوا ر اال تماعّية، وما تسفر ع ا 

م  قوان ن ونوام ا وطبائع منسانية، مذ  ذا الّررط دليق بتقديم قراءة نقدّية 

سم   بقربة دّولت لا ت ظيم الّتفا  ، وم هجّية لس  ورة الّتا
ّ
ربخ الب ري؛ "فلقد ات

وكما  3وصي طر   ملة القوان ن الستمامة، نسبا، صي رقّي االمب اطورباال وصي موتها"

                                                           
 .248ص اب  خدلون، عبد الرمح ، اؤصدر نفسه،  - 1
 .48ص  حسني، طه، اؤرجع نفسه، - 2

3 - Miquel، André، L’Islam et sa civilisation، (Paris، Armand Colin, 7 ème édition، collection: 

«Destins du monde» , 2003)، p. 303. « IL a eu le génie de systématiser cette réflexion, de dégager UN 

ensemble de Lois régissant, selon lui, l’essor et la mort des empires ».  
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بّ  اه، ف ّن اب  دلدون يم   ال ظر صي الصادر الّتاربخّية، وكتب الّتفس   القديمة 

ارنة للدي
ّ
َتِ  بقدر ضئيا م  الفمي  زء م  الدّونة الّتاربخّية ال 

ْ
 ، و و لم َيا

ما أوغا صي عملّية االستقصاء والتمّري؛ فيلتفت مل  طبي ة ال اس، 
ّ
والتثّبت، ومن

 ايد صي مصادر علم الّتفس  ؛ مذ 
ّ
ور ئتهم، ودر تهم م  ال لم، ليفّسر أسبا  الت

أ ا علم تب ا مضافة مل  غلبة البداوة عى  ال ر  ة لم يكونوا أ ا قراءة وكتابة، وال 

للسبب الو ، وأّنهم غالبا ما  انوا ي ّولون عى  أ ا الاتا  لطلٍب م رصّيٍ ما(، يذ ب 

مل  أ  د م  ذلد قائال  " وأ ا التوراة الذي  ب ن ال ر  يومئذ بادّية مثلهم، وال 

 ما ت رفا ال امة م  أ ا الاتا "
ّ
يت ِ م  ذا االست هاد نزعة ، 1ي رفون م  ذلد مال

ْم يتوق  ع د تقسيم اب  د
َ
لدون صي دفع زمام الرو  ال قدّية مل  أقص ى نّد دائما، فل

ا م  ال لم، واتّسمت بالبداوة، ورْ ن أ ا كتا  فازوا 
ّ
اَل نظ

ْ
س
ُ
مبّسط ب ن عر  لم ت

ا نّتى صي ممدودّية، ما أوتي أ ا الاتا   ب ص ب م  ال لم، با مّن اب  دلدون ُيَفّصِ

ُهم، بالنسبة لا
َ
، كذلد بادّية قرببة م  بداوة ال ر ، َوَرْ َن الفربق ن تأث   م  علم؛ ف

ُمُهُم سطحي، وَبقتصر عى   ملة م  ال مومياال. و  ا مجا  لتتبع كي  
ْ
ر، َوِعل

ّ
وتأث

ز اب  دلدون عى  ث ائيتي اي.ضر والبدواة، ل ا صي  ذا السياق فقط، ولا  
ّ
يرك

ّية، فالشياء ال يمامها ايجمود (. و  ا نقض لقانون الذاتاملقدمة  كا مطّرد صي ة

ا اب  
ّ
ما تتفاعا فيها ث ائية السكون واي.ركة. وي ل

ّ
الطلق، أو السكونّية الدائمة، ومن

 والسم ن والقبو  والردود" صي كتب الّتفس  ، أّن أولئد 
ّ
دلدون أسبا  وقوع "الغث

موا م  أ ا الاتا  "بقوا عى  ما  ان ع د م "
َ
ء رواسب ، بم نى بقا2الذي  أسل

يها فيما كتبوا صي الّتفس   وصي غ  ه، و و صي  ذا ال يختل   ِ
ّ
َف 

َ
م ارفهم الّسابقة، وت

ر أ ا الاتا   سوابقهم م  الدياناال لا أسلموا، 
ّ
ع  مست رق نديث، اعت ف بتأث

َروا الدي  وايجماعة 
ْ
"وببدو أن الاث   مم  اعت قوا الدي  باكرا ع  نّية دالصة، أث

رون ذوي 3بها نا ل ن م  مصادر ترريتهم اليهودّية "التي التمقوا  . وقد  ان الفّسِ

ايخلفّية اليهودّية يمتاطون مما تم فيا التفصيا، مثلما  و اي.ا  مع ال رائع، والتي 

  اءال نصوصها واض.ة. 

                                                           
 .349ون، عبد الرمح ، اؤصدر نفسه، ص اب  خدل - 1
 اب  خدلون، عبد الرمح ، نفسه. - 2

3 - Bernard Lewis، Islam، traduit par Jacqueline Carnaud، (Paris، Quarto/ Gallimard, 2005)، p. 540. 

« Apparemment animés d’une fois sincère, bien des convertis de la première heure enrichirent la 

religion et la communauté qu’ils avaient rejoints en puisant aux sources de leur éducation juive ». 
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وال يمتطي اب  دلدون صهوة الت ميم، ولا  ُيسّمي أولئد الذي  ينبغي االنتياط صي  

 ملة م  أسلم م  أ ا الاتا ، ورخاّصة ذوي ايخلفّية اليهودّية،  الدذ عنهم، م 

ِمَ  الذي  شابت م ارفهم ال وائب نظرا لتأث   دلفياتهم الر  ّية السابقة صي 

م وأمثالهم. 
ّ
تفا   م، "و سالء مثا ك ب النبار وو ب ب  م با وعبد هللا ب  سال

 ذه الغراض أدبارا موقوفة فامتألال التفاس   م  ال قوالال ع د م، صي أمثا  

. يصا 1عليهم، ول ست مما ُير ع مل  النكام فُيتمّر  صي الصّ.ة التي يجب بها ال ما "

اب  دلدون مل  انتقاد مضام ن مدّوناال الّتفس  ، لا ت وقا فيها مما ورد عى  لسان 

دذ عنهم
ُ
صي  ك ب النبار وأمثالا، م  الذي  استمامت مسرائيلياتهم صي متون ما أ

علم الّتفس  . ويستتبع اب  دلدون قراءتا للمدّونة التفس  ّية، مذكرا أّن أص.ابها، 

غّضوا الطرف ع  ال قوالال الّتي  ان مصدر ا رواة ذوي دلفّية يهودّية، "وتسا ا 

وبورد ت ليال لقبو  ما  2الفّسرون صي مثا ذلد وملئوا كتب الّتفس   بهذه ال قوالال"

م الّتفس   مسداه أّنهم ذووا قدم راسخة صي ال لم، لا اشتهروا با رووه صي مصّ فاال عل

ع صي دياناتهم الّسابقة لإلسالم، وب د مسالمهم عال شأنهم، وارتف ت نظوتهم 
ّ
م  تضل

 "َ ُ د صيتهم وعظمت أقدار م، لا  انوا عليا م  القاماال صي الدي  
ْ
ب ن الّ اس، مذ

ة"
ّ
دي  اإلسالمي لمر الدذ عنهم؛ فلم يتثّبت ورذا فقد شفع اعت اقهم ال، 3والل

ال اقلون صّ.ة الدبار التي يوردون، والتفاصيا التي ُيْز ون ب ن تضاعي  كتبهم. 

  مد  در ة قراءة اب  دلدون للمصادر، فُرّ  سائا يسأ   لاذا 
ّ
ومّرة أدر ، نست 

 ُ دُّ اب  دلدون َوَ َداْل التأث  اال الر  ّية غ   اإلسالمّية مكانا لها صي كتب ال
َ
ّتفس  ؟ ف

ع أمثا  ك ب النبار صي الدي  اليهودي، ومكانتهم ال لمّية َ ْ َد مسالمهم 
ّ
بأّن تضل

  لهم ممّا ثقة وقبو . ونم  نربد لفت االنتباه مل  أّن اب  دلدون لا يورد م لومة، 

اك قراءة عميقة، تمي
ّ
ط مناطة يستتب ها م هجّيا بالّتمليا والّت ليا؛ فيقّدم مذ ذ

 وافّية بالسألة ورميثياتها الدقيقة. 

وبواصا اب  دلدون تقديم أّدلة عى  ما يقو  م   ا أّن التفاس   القديمة الول ،  

 ربت عليها مرا  اال، تمخّضت عنها تصاني ، 
ُ
ت ّرضت للّ قد والدراسة، وأ

أبي  اضطل ت باستنباط ما  و أقر  قررا م  الصّ.ة، وتّم  ذا اال تهاد عى  يد
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ه(، وصي  ذا الّسمت يقو  اب  دلدون  671ه( والقرطبي ةال541ممّمد ب  عطّية ةال

"فلما ر ع الّ اس مل  الّتمقيق والّتمميي، و اء أبو مممد ب  عطّية م  التأدرب  

ها، وتمّر  ما  و أقر  مل  الصّ.ة منها ]...[ وتب ا 
ّ
يَّ تلد التفاس    ل

َ
خ
َ
ل
َ
بالغر ، ف

. ثّم يق  اب  دلدون ع د م راء تطبيقي 1طربقة عى  منها  واند"القرطبي صي تلد ال

، مذ 2و و القارنة، وبتبّ ن لا أّن ما وض ا أبو مممد ب  عطّية "َنَسُ  ال طق"

ّضِ ال ظر ع  
َ
التّوسا بالقارنة يسمح باي.ام عى  الدّوناال، وتمي ز مراتبها. َوِبغ

ا دليا آدر عى  رونا ال قدّية صي تتّبع اي.ام الذي انتهى مليا اب  دلدون، ف ّن رأي

الوضوع الطرو ، و و ال يستسلم ي.ام ما دون معما  ال ظر، وتمميي الشياء 

وتقليبها م   هاتها ا ختلفة؛ فمّتى ومن أشار مل  تصّدي التأدرب  ل لم الّتفس  ، 

ِ  استمسانا، لا أصابا
ْ
ا لم ُيخ

ّ
مممد ب   ب عادة قراءتا قراءة نقدية  ديدة؛ ف ن

 عطّية صي  ذا ال لم م  ب ن نظرائا.

سان،  
ّ
يتطرق كذلد اب  دلدون مل  نوع التفاس   الثاني، والذي يتكئ عى  علوم الل

و و تا ع للضر  الو  م  التفاس   ةال اظرة صي أسبا  النزو ، وصي سياق اآلي(، 

التصا   لوم  وقّا أن ي فرد مذا الصّ   الثاني ع  الص   الّو . وطرأ الّتفس  

سان ال ربّي، وصي  ذا الصدد يقو  اب  
ّ
 م  مبانث صي الل

َ
ْسُتْمِدث

ُ
سان، تب ا لا ا

ّ
الل

سان 
ّ
سان[   د أن صار الل

ّ
ما  اء  ذا ]الّتفس   القائم عى  علوم الل

ّ
دلدون  "ومن

، وَبضِرُ  مثال عى   ذا الص   م  التفاس   بما  اء با 3وعلوما ص اعاال"

افه( صي ة538الزمخ ري ةال
ّ
. و  ا كذلد ي ظر اب  دلدون ب ظرة نقدّية مل  4(الكش

اف ذا النموذ  م  الصّ فاال، ورخاصة ة
ّ
فا الكش ِ

ّ
 أّن مسل

ّ
(، مذ يسوق ما نّصا  "مال

ورم نى آدر ، 5م  أ ا االعتزا  صي ال قائد، فيأتي بايحجا  عى  مذا بهم الفاسدة"

صي االنتماء الذ بي لواضع الص َّ ، يلفت اب  دلدون االنتباه مل  ضرورة ال ظر 

اني، واب  دلدون ومن ذكر الدّونة التفس  ّية للزمخ ري، 
ّ
وعدم فصا الو  ع  الث

ا يبقى قائما، تب ا لتأث   الذ بي 
ّ
 أّن تمفظ

ّ
ل تزلي صي التن التفس  ّي، و و مذ امال

ِمْ  م طلق دلفّية متباعا لذ ب أ ا السّ ة، 
َ
ومع ذلد فاب  دلدون ُيصِدر ُناَما؛ ف
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سان  
ّ
ق بضرو  البالغة، وعلوم الل

ّ
اف ممامدا، السّيما فيما يت ل

ّ
ال ُيْ ِاُر للا 

"فصار بذلد للممقق ن م  أ ا السّ ة انمراف ع ا وتمذير للجمهور صي مكام ا، مع 

ة الّ قد وتمديد 1مقرار م برسوخ قدما فيما باللسان والبالغة"
ّ
. وعليا، نلتما دق

ت ّس ، ودون  ضم نّق لقامة عالّية ال أن م  شا لة الزمخ ري، و  ا  مطاره دون 

َم أو تت كا 
ْ
ٍم ما الِ ل

َ
يخال  اب  دلدون ال ظرباال السالفة، الّتي مّما أن تأدذ ع  َعل

بالكلّية، و ذا وفقا لبدأ الا ّية، ورخاّصة فيما يت لق بقانون عدم ايجمع ب ن 

 أّن اب  دلدون يتجاو 
ّ
ز  ذا البدأ، وي    مل  مام  التمذير صي الدذ ال قيض، مال

ع  الزمخ ري، وبورد سبب ذلد، وي    مل  ما يمُس  االستفادة م ا، ورخاّصة 

  ايجانب البالغي ةو ذا بطبي ة اي.ا  نسب نظرة اب  دلدون(.

مّن  ذه ايجولة التي عافت عى  استيضا  الرو  ال قدّية التي تالزم ايخطا   

لغالب العّم، أبانت ع  رو  متّوقدة، مهووسة  سب  الشياء سب ا ايخلدوني صي ا

متكامال، كيما تجلو الصورة؛ لذلد يمفا ايخطا  ايخلدوني بت ابد اإل راءاال 

َ ْسَتِهاُّ اب  دلدون بمقدماال تمهيدّية، 
َ
ال قدّية، وم اهج مقاررتا الفانصة؛ ف

أدذ طا 
َ
صطبغ لَ ستدرَ  التلقي بقّوة تمليا، سرعان ما ت

َ
ع ال مق وال مولّية، وت

القاررة بتقليب السألة الطروقة م   هاتها ا ختلفة، مذ "ما يمّ زه أساسا، بالنسبة 

لسرد ن آدرب ،  و ا تماما البالغ بقانون السببّية. فهو يتجاوز تمليا السبا  

صدر ع  الباشرة، لكي يتقّدم صي الّبمث ع  السبا  ال ميقة، صي الص دة التي ال ت

وتستمّد الرو  ال قدّية قّوتها م  ت ويع ايحجج التي ، 2الفار الّتاربخّي الّتقليدي"

ت ضد مذ با م  القو ، م  حجج نقلّية، وأدر  م طقّية عقلّية، وصوال مل  دالئا 

تاربخّية، وت وبال عى  م هج الّتمليا اال تماعّي، الذي يكاد يقت ن   روناال اب  

(، و ّا  ذا م  أ ا الوصو  مل  املقدمةا، عى  امتداد صفماال ةدلدون اقت انا مالزم

نواتج قابلة لالستساغة، غ   أّن سطوة الرو  ال قدّية التي طفمت صي مص َّ  

ممال َ ْ َده عى  أساس أّنهما مهاد املقدمةة
ُ
(، وم هجا البمثّي بصفة عامة، لم ت

وم صي البالد اإلسالمّية مل  وطيد، ل ّق فتوناال علمّية  ديدة، "وظّا م هجا غ   مفه

                                                           
 نفسه. - 1
يف اؤرجع نفسه، ص  - 2  .223الكوس ، اإ
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صُدق تمام ، 1أن استا فا االست راق الوربي دال  القرن التاسع ع ر"
َ
ولذلد ت

  الصدق عبارة أّن اب  دلدون سبق وقتا وفاال أقرانا.

  خاتمة:

لقد أدرك اب  دلدون ت ابد السبا  الّتاربخّية السثرة صي النداث والوقائع، بف ا  

باال  ّمة ودط  ة، أض  مل   ما نصا لا م  تجار ،
ّ
وأسفار، وما عاي ا م  تقل

ممارستا السّياسّية، وامتهانا للديبلوماسّية، وضلوعا   سون القضاء والّت ليم. مّن 

ٍر فربد 
ْ
 ّا ما َنَصَا لا م  دب اال س يدة وقاسّية صي اي.ياة، قد أسهم صي صقا ِفا

م اهج وسنن، ولم يرتض  غ    م  نوعا؛ فلم ينتهج اب  دلدون ما سّ ا الّولون م 

مسلد استمدثا دصيصا، لقاررة ا جتمع الب رّي باث   م  التجّرد والواق ّية، 

َ ة للتاربخ، و ذا ما   لا يفوز بمكانة مرموقة صي تاربخ  وم  ثمة ِلَدْرِك البواط  السّ ِ

 تاتفي الفكار وال ارف الب رّبة، فالهمم ايخالدة ال تتخّ   الطرق ال سورة، وال

عِجَب باب  دلدون André Miquelبالتقاليد ال هورة، نّتى مّن أندري ميكوا  ة
ُ
( أ

ا  "واند م  أكب  الاّتا  صي  ّا الوقاال"
ّ
 . 2أيما معجا ، فوصفا بأن

تّيق  اب  دلدون بما ت ّبع با م  دلفية ثقافّية، بأّن ك   فواعا الّتاربخ وممّر اتا 

اال تماعّية وتأث  اتها صي ايجماعة الب رّبة، وصي مصائر ا  ال ينبغي أن تغفا السياقاال

 أّن ال واما الّتاربخّية ال تو د  مي ا صي 
ُ
ومآالتها. لقد " ان اب  دلدون َيْ ِرف

ساناال القتا ، أو دادا القصور، ورما أّن لا تكوب  فيلسوف وعالم، أدذ يبمث 

 .3ال تماعّية"عنها م هجّيا صي مختل  أص دة اي.ياة االقتصادّية وا

لقد  انت مقاررة اب  دلدون ت طلق دائما م  فهم الّتاربخ صي مطار فهم أسا  

اي.ضارة، وم  ثّمة  اءال تلد الرو  ال قدّية التأّصلة فيا، لتج لا ينزع مل  تمليا 

اك تسليما ساذ ا بما ورد صي الدّونة 
ّ
م مذ ذ

ّ
 و أميا ما يكون مل  الوضوعّية؛ فلم ُيَسل

خّية، ولم يت دد صي التمّري صي طبي ة الرّواة، واستيضا  انتماءاتهم، ودلفياتهم الّتارب

الثقافّية، وتأث  اال السياق ايجغراصي فيهم، ودر ة التمّضر م  عدما، مذ أدذ شكا 

ُا  ذا 
ْ
البمث ايخلدوني نفرا م رفّيا صي استا اف السبا  وال لا الول ، َوِمث

                                                           
1 - Thoraval، Yves، Op.Cit.، p. 134. « Par SA méthode incomprise en Islam jusqu’à SA découverte au 

XIX siècle par l’orientalisme européen ». 
2 - Miquel، André، Op.Cit.، p. 302. « Un des plus grands écrivains de tous les temps ». 
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لاّنها فلسفة نسّية، تجاوزال ، 1ذو أصا فلسفي"الهوس ال لمّي " و، ال ممالة، 

ال طق الرسطي، وأدمجت ال  صر الادي، واالقتصادي، وال اما السياس ي، 

والبيئي، والوسط ايجغراصي، وايجانب ال رصي الثقاصي، واال تماعي ونّتى الّ فس ي صي 

ستخالص تقديم قراءة واعّية وعميقة ي.ركة الّتاربخ اإلنساني،  غية است طاقا وا

  سن ا.

ْفِت االنتباه مل  أن 
َ
ب  اوم  ثّمة  اء تبيان دور الرو  ال قدّية صي ورقت ا  ذه، ِلل

ا فارا متمّررا، ومست   ا صي اآلن ذاتا، وناو  أن ُيمِدث قطي ة صي 
ّ
دلدون  ان يمث

ة، التي لطالا انبنت عى  الّسرد ايجاف 
َ
 لساالاتابة الّتاربخّية التقليدّية التوارث

ّ
ح ط

والارور، والتي أ ملت بذلد  ملة ال طياال اال تماعّية والادّية، فيما طرنتا م  

 ماّدة ورواية.

ساء لقد س ي ا ِمْ  وراء َعْرِض نظرّبة ال صبّية مل  مبراز دور الرو  ال قدّية صي مر  

ت ظ    اّد، أتى بمفا يم  ديدة، ورتصّور متكاما يتكئ عى  نفر م رصّي عميق 

ف ا  اب  دلدون عى  بلورة بواعث وآلياال قيام الدو  وزوالها، َوَرَسَم وأصيا؛ 

َد أعمار ا، ولم يتهّيأ لا  ّا  ذا الفتح ال رصّي بال ذلد القلق  ي، لفلسفاأطوار ا َوَندَّ

مذ الّ قد شرط م  شرائط ممارسة الّت ظ   والّتق يد، والّ قد   د ذلد  و ان كاس 

قراءة واعّية وعميقة صي فهم نركة الّتاربخ، م  دال    ىّي لا بلغا اب  دلدون م 

  استخالص عللا وسن ا الاب  .

ْرِ  نظرة اب  دلدون للمدّونة التفس  ّية ةعلم الّتفس  (، اتضح حج 
َ
م َوِمْ  دال  ط

  للرو  ال قدّية، وما انطوال عليا م  مستوباال عميقة صي 
ّ
ذلد اي.ضور الاث

ا ايخلدوني يقوم عى  استقصاء مستفيض، يسع  با القراءة. ورذا، ف ّن الّتملي

لإلناطة بايجوانب الدروسة مناطة شافّية وافّية، ع دما يخوض صي مسألة م  

السائا أو قضية م  القضايا، ولقد رأي ا كي  نزع اب  دلدون مل  أن يماز  ب ن 

  ال اهج البمثّية ا ختلفة للوصو  مل  نواتج قابلة لالستساغة ال قلّية.

 

 

                                                           
1  -Cheddadi، Abdesselam، Ibn Khaldûn l’homme et le théoricien de la civilisation، (Paris، 

Gallimard، collection: «Bibliothèque des Histoires» , 2006)، p.198. « Une telle préoccupation est 

incontestablement d’origine philosophique ». 
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رعية املرتكزات
ّ
  لتفعيل الش

ريعة مقاصد
ّ
 والفتوى  االجتهاد في الش

  1 ام ة و ران  /د.مختار نممامي

**** 

   *املدخل

دة لقاصده،   ريع اإلسالمي ت ريع م تظم ال اي  ، مت اسق ال  اد ا .ّدِ
ّ
ف ّن الت

ِمد ا خر ، ال يصدر ع   و  م تَبع، متنزه ع  عبثية الوضع، با  و يروم غاياال متَّ

رعي 
ّ
م لصال  االنسان  سدا ورونا وعقال وغربزة، والقراءة صي الت اث ال 

َ
ايِ.ا

صي  -ت ال   -الكاشفة ع  الّت ليا تقض ي بمتا  ة ايخطا  التلّبا  سمة عادة هللا 

 ب ن آي الاتا  وصي ث ايا أناديث النكام ذك
ُ
وث

ُ
ُر غائية النكام شرعا، مذ البث

                                                           
 *- Abstract : Islamic legislation is a regular criterion, dimensional harmonic, it has a specific targets 

and a coherent reference. No does he come from a fellow desire and pure from any absurdity but he 

wants the purposes of the intention to the human's piety such as spirit and self indurate and reason 

and instinct. As the existence between verses of Qur'an and behind Hadith's intention ; it mentions 

the teleology 's judgments either explicitly or implicitly , a favor from Allah and a favor to his 

creation ; "He can not be questioned for His acts, but they will be questioned (for theirs ) " For that , 

this sheet of paper gathered some discussion and sparse words in this section , taking a shortcut for 

the necessity to be realized among scholars. Alerting on the entrances to the foundation of the 

effectiveness of the project in the nation's renaissance and resume its leadership. This comes as a 

mosaic with regular centers in translation which i think .that is the fruit of that centers and as a result 

of the analysis,it is as the following: -Self interest law and verdicts demonstration. -Qu'ran and sharia 

collectively. -Illustration of sharia 's collection. -Verdicts validity at all times. -Sharia's plan and logic 

of the system. -Realistic sharia. -Sharia opens door for Ijtihad by making its confident into their 

specialist 

 مقاصد، اللكيّة، اجلزئيّة، التّعليل، الأحاكم.  لكامت مفتاحية 
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ا يَْفعَُل وَهُْم تصربما أو تلميما وميماء، مّ ة م  هللا وتفضال عى  دلقة ﴿ لَا يُْسَأُل عَم َّ
 اي.ديث ومت اثَر القوا  صي  ذا يُْسَألُونَ

َ
﴾، م  أ ا ذلد، للَمت  ذه الورقة أطراف

 ريع اإلسالمي ب
ّ
ها، م بهة عى  البا ، سالاة اإليجاز لضرورة اإلدراك لد  متفقهة الت

عيون الدادا لتأس ا فاعلية م روع المة صي نهضتها واستئ اف ربادتها، غ   ناكرة 

 بمماور م تظمة صي ترا م أنسبها ثمرة 
ً
ل روعية ال اركة ... وقد  اءال مطّرزة

   كما يىي ا .اورة ونتيجة الدارسة، وهي

ري ة مصل.ية -
ّ
 النكام. وت ليا ال 

 س ة. لية القرآن وال -

ياال الت ري ية. دليليا -
ّ
 الكل

 الوفاء بأنكام الستجّداال. -

 ريعي وم طق ال ظومة. -
ّ
سق الت

ّ
 الن

ري ة. -
ّ
 واق ية ال 

  فتح ال ري ة با  اال تهاد، وثقتها صي أ لا ... -

ريعة مصلحية -
ّ
 ...األحكام  وتعليل الش

رعي ب بش الذا ب أو تقليب القاالال
ّ
 اث ال 

ّ
َفرم  أ ا  القراءة صي الت

َّ
ال بمقوال  الظ

 عديم الفائدة صي با  م رفة عادة هللا ت ال  صي شرعا ودصائي 
ٌ
الّت ليا بمث

 دطابا، مذ 
ُ
وث

ُ
ا أو ب ن آي الاتا  وصي ث ايا أناديث النكام ذكُر الّت ليا تصربم البث

تلميما وميماء، وسبب كث ة القاالال وت  ب الردود صي  ذا القام ادتالف م اهج 

 او  وانفراد مست داال الّ ظر ال قىي دون الّتماكم مل  مست داال استخرا  التّ 

 غيب بمر  ية الّتمس ن والّتقبيح فجميع فقهاء 
ّ
رعية، وب يدا ع  الت

ّ
النكام ال 

رع 
ّ
، وعى  –تكليفا ووض ا  -ال ري ة يدي ون للّ ي بأنقيتا صي الّتأس ا لنكام ال 

دلوالال ألفاظا أو صي مستو  مطراد ا لهيم ة  ّا مستوباال الّ ظر، سواء صي فهم م

م انيها عى  امتداداال العيان أو الزمان  سبب نواالال التغ  اال اي.اكمة صي م ا  

 اإلنسان ...

مّن ت او  مشكا  "ت ليا النكام" بآلياال علم الاالم  و ارتداد ب ن أنضان  

ياال-  الد -اليتاف زيقا صي مقوالال الفالسفة، لّن مقدماال الّ ظر 
ّ
  رط  الكل

قاال اي.ّا. وبغض الّ ظر ع  الق اعاال الذ بية صي  ذا القام ف ّن 
ّ
تجّرد ا ع  مت ل
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ِضيٍة 
ْ
ف
َ
 مل  أ

ّ
رعي ضم   (1ةالبمث ال يسلم ا مال

ّ
دار  ندود الّ ي السِسا لل.ام ال 

 
ّ
 م طياال اي.ّا ونينها يتجّرع البانث مرارة اإلدفاق النهجي فال يجد ب ن يديا مال

ْ ا الصفاال اإللهية.
ُ
فظية التي يفرضها الّت قا لا

ّ
 ا .ت زاال الل

 اكم ايِحجاجي صي  ذا القام لم يْسلم أبو مس.اق 
ّ
ا الت

َ
اطبي وم  ِثق

ّ
 – ه(790ال  ةال 

ْرقا واالعت اف باث ة ايخالف فيا صي علم الاالم، ومن نح  فيا  -و و ال بقري 
َ
م  ط

مقدمة كالمية مسلمة في فقا  صي موافقاتا  " ها،م ح  الّتهوب  صي دفع َنْمِي وط ِس 

ما  و لصايح ال باد صي ال ا ا واآل ا م ا، هذا املوضع
ّ
  وهي أّن وضع ال رائع من

و ذه دعو  ال بد م  مقامة الب  ان عليها ص.ة أو فسادا، ول ا  ذا موضع ذلد، 

"الرازي"ةال   (3ة. ثم را  ي ما عى  أنموذ (2ةوقد وقع ايخالف فيها صي علم الاالم"

( إلظهار تهافت مقالة الّ فاة للّت ليا، فلّما تمّقق لا ذلد  ان عليا االشتغا  ه606

فت بهم   ا(456بدفع ت غيباال اب  نزمةال  
ّ
وأ لا فت ك الهدم، لّن القوم توق

وا، (4ةالّروانا صي  ذه الّص  ة
ّ
، ولم يرف وا أساسا ولم يسووا  دارا نيث ما نل

كسو 
ّ
 ري ية صي المر والّ هي باعتباره دطا  هللا وغاية ما ات

ّ
 -ا عليا مثباال اي.امة الت

ياتها صي مقاماال  –ت ال  و و اي.ايم ايخب   
ّ
دون االلتفاال مل  م اطاال ايِ.ام وتجل

ها غ   مت دّية مل  أمثالها 
ّ
 ان تكون أسبابا م طوقا بها مقصورة عى  ممل

ّ
 ريع مال

ّ
الت

 .(5ةم  الّ واز  

ر 
ّ
بضرورة  -ع د أ ا االدتصاص  -ي ة اإلسالمية لنكامها م لوم ت ليا ال 

ا خالطة، فقد توافقت عباراال ال اِل ن بها الّراسخ ن صي االستنباط منها عى  ثبوتيتها 

وَّ أ ا 
َ
 ريع فيها، ولم يَتق

ّ
ووصفها بالّت ليا والوقوف عى  كث   م  ِنامها وأسرار الت

                                                           
ىل الَفضاء. ومجعه َأفِْضية". - 1

ِ
 الّشائع يف الاس تعامل اؤعارص "فضاءات"، وجاء يف لسان العرب )فضا(  "يقال قد َأفَْضْينا ا

 (.9 /2اؤوافقات ) - 2
ل القضاء والقدر واحلمكة والتعليل"، )حتق  احلّساين، القاارة، ط  شفاء العليل يف مسائاذا الأمنوذج معل عليه أأيضا اب  القمي يف  " - 3

 .417مط  دار الرتاث، دت(، ص
َوُر َوالآاَيُت، َوتََعاَرَض  يِف يََديِه الَ  - 4 اِاِر تَنَاقََض  عَلَيِه السُّ ِد الظَّ ّن َم  َجَرى عىََل ُمَجرَّ طاَلِق َوالُعُموِم"قال الشاطيب  "اإ

ِ
ُ عىََل اال . ِد َّ

 ( .150و 149 /5اؤوافقات )
الّ حيث جعلرا هللا - 5 هنّا ال تكون أأس بااب اإ  قال اب  حزم  "لس نا ننكر وجود أأس باب لبعض أأحاكم الرشيعة بل نثبهتا ونقول هبا لكنّا نقول اإ

 /8(ا. وينظر أأيضا  )99 /8حاكم )تعاىل أأس بااب وال حيّل أأن يتعّدى هبا اؤواضع اليت نّص فهيا عىل أأهّنا أأس باب ؤا جعل  أأس بااب هل". .االإ 

(. والإعراض اب  حزم ع  القول ابلعلل مل يعترب كثري م  أأال العمل خالفه بل رباّم أأغلظوا يف حقّه القول كام فعل او بلّك 102 /8( و)91

، فَ  ْن َأََب فَلُْيقَاِتهْلُ
ِ
ْيَطاٌن( يف قطع الّصالة  خمالف هل يف مهنجه، قال أأبو العبّاس القرطيب  يف معرض الكمه ع  حديث )فَا ََّما ُاَو ش َ ن

ِ
ا

ا، وؤا عمُل "وأأمجعوا  عىل أأنّه ال يلزمه مقاتلته ابلّسالح، لأّن ذكل خمالف ؤا عمُل م  قاعدة االإقبال عىل الّصالة والاش تغال هبا والّسكون فهي

ر، مل يفرم رسًّا  م  أأرسار الرّشيعة، وال قاعدة م  قواعداا". ينظر  اؤفرم م  حترمي دم اؤسمل وِعظم حرمته، وال يُلتف  لقول أأخرق متأأّخِ

 . 105 /2، 1996، 1ؤا أأشلك م  تلخيص كتاب مسمل، حتق  حمي ادلي  وأآخرون، دمشق، مط  دار اب  كثري، ط  



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

378 
 

ري ة مل
ّ
 م  دال  استقراء الفقا عى  تمصيا أوصاف ال 

ّ
  نّد تمُقّق ذلد مال

مل  ال تصر م  مختصر  -نصوص الوني ن التلو وغ   التلو، ور شارة أبي مس.اق 

ون الّسنن 
ّ
يتبّدد بها ع اد  -االستقراء يفي بالطلو  ع د الذي  يقرأون الاتا  وببث

م ن صي نفي الّت ليا عى  غ   م هج أ ا الفقا، فقا  
ّ
"واملعتمد   – رنمة هللا –التكل

ريعة أّنها وضعت ملصالح العباد استقراء ال ينازع فيه 
ّ
ا استقرينا من الش

ّ
ما هو أن

ّ
إن

يَن   ﴿-و و الصا  -، ف ّن هللا ت ال  يقو  صي   ثة الّرسا الّرازي وال غيره رُُسلًا مُبَش ِرِ
ٌ بَعْ  ة ِ ُحج َّ ه اِس عَلَى الل َّ ا يَكُونَ لِلن َّ يَن لِئَل َّ ُسلِ وَمُنْذِرِ وَمَا َأْرَسلْنَاكَ [، ﴿165﴾ ]النساء  دَ الر ُّ

ِينَ  َم ً لِلْعَال ا رَْحمَة َ  ﴿ [. وقا  صي أصا ايخلقة107﴾ ]النبياء  ِإل َّ ال َّذِي خَلََق  وَهُو
كُْم َأْحسَُن  اٍم وَكَانَ عَْرُشهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُْم َأي ُّ ةِ َأي َّ مَاوَاِت وَاْلَأْرَض فِي ِست َّ َ الس َّ  ﴾مَلًاع

ا  ،﴿ َوَما[7 ود  ] ال َّذِي خَلََق [، ﴿56الذارباال  ﴾]لِيَعْبُدُونِ خَلَْقُت اْلجِن َّ وَاْلأِنَْس ِإل َّ
كُْم َأْحسَُن عَمَلًا َ لِيَبْلُوَكُْم َأي ُّ َيَاة لد  الْمَوَْت وَاْلح

ُ
[. وأما الّت اليا لتفاصيا 2﴾ ]ال

ِيدُ  مَا ﴿ قولا   د آية الوضوءالنكام صي الاتا  والسّ ة، فأكث  م  أن تمص ى، ك يُر
 ُ ُ لِيُطَه ِرَكُْم وَلِيُتِم َّ نِعْمَتَه ِيد ُ لِيَْجعََل عَلَيْكُْم مِْن حَرٍَج وَل َِكْن يُر ه [. 6الائدة  ]﴾ عَلَيْكُمْ الل َّ

ُ َكمَا ُكتَِب عَلَى ال َّذِيَن مِْن قَبْلِ كُْم لَعَل  َّ  ُكتِبَ  ﴿ وقا  صي الصّيام يَام ِ كُْم عَلَيْكُمُ الص 
قُونَ َ تَْنَهى عَِن الْفَْحشَاءِ  ِإن َّ  ﴿ [. وصي الّصالة183البقرة  ]﴾تَت َّ لاة الص َّ

 ِ اِس  فَوَل ُّوا ﴿ [. وقا  صي القبلة45ال  ابوال  ]﴾وَالْمُنْكَر ا يَكُونَ لِلن َّ ُ لِئَل َّ وُُجوهَكُْم َشْطرَه
ٌ عَلَيْكُْم  ة ذِنَ ﴿ [. وصي ايجهاد150البقرة  ]﴾ُحج َّ ذِي أُّ هُْم لِل َّ ايحّج  ]﴾ ُظلِمُواَن يُقَاتَلُونَ بَِأن َّ

ولِي اْلَألْبَابِ  وَل َكُمْ  ﴿ [. وصي القصاص39 [. وصي 179﴾ ]البقرة  فِي الْقَِصاِص َحيَاةٌ يَا أُّ

ا كُن َّ الّتقربر عى  الّتونيد  ﴿ َلَى شَهِْدنَا َأْن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ِإن َّ َب ِكُْم قَالُوا ب ا عَْن َألَْسُت بِر
[، والقصود الت بيا. ومذا دّ  االستقراء عى   ذا، و ان صي 172﴾ ]العراف  هَذَا غَافِلِينَ 

مثا  ذه القضّية مفيدا لل لم، ف م  نقطع بأّن المر مستمر صي  ميع تفاصيا 

ري ة، وم   ذه ايجملة ثبت القّياس واال تهاد"
ّ
 .(1ةال 

ري ة بأّن أنكامها 
ّ
  وص  ال 

ّ
مبنية عى  غاياال ت ري ية وِنام يراد  اذا يتجى

ف ن  هي ال لُا لها أصالة، غ   أّنها تستدعي  -تمصيلها 
ّ
ب فوذ أنكامها عى  أف ا  الكل

َهةم هجا َسْب يا دقيقا للوقوف عليها ولهذا  َتَفّقِ
ُ ْ
  "أسرار الّتكلي " أو (2ةسّما ا   ض ال

                                                           
 (.9 /2اؤوافقات ) - 1
  وأآخرون.ومهنم أأبو اإحساق الّشاطيب واب  القمي وم  اؤتأأخري  الّطاار ب  عاشور وعالل الفايس - 2
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ري ة"، لا
ّ
  "أسرار ال 

ّ
  أيضا م هُج الّت اما تمتا ا م  رسوخ صي علم ال 

ّ
رع. كما تجى

ري ة 
ّ
، و و م هج تمميص ي ل صوصاتها صي ممّا الّ طق أو –وفروعا  أصوال-مع ال 

رعي.
ّ
 كيبية صي مساقاال لغة ايخطا  ال 

ّ
 بتتبع مشاراتها الّدالة عليها الّصيغ الت

ري ة اإلسالمية موصوفة بالّت ليا، وهي الوص
ّ
اف ف ذا استقّر صي علم ا أّن ال 

 الّرسوخ وأناط بها علما أث اء  - (1ةم ماال ولو-ال قولة 
ُ
مذا تهّيأال للّ اظر فيها ملاة

ف ن 
ّ
 الصايح ال ائدة عى  الكل

ّ
البمث والّت قيب صي  زئياتها، ول ست تلد الوصاف مال

ري ة ع  
ّ
  أند م  الت اط ن لنكام ال 

ّ
بالّ فع صي دنيا م وآدرتهم. ولم يتخل

ثر عنهم م  (2ةد مّما تصربما أو ت ظ  ا وتوظيفا لهااالعت اف بذل
ُ
، وم  أسمى ما أ

ري ة مب ا ا وأساُسها عى  ايِ.ام  ا(751مقاالال قو  اب  القيمةال  
ّ
  "مّن ال 

ها، 
ُّ
ها، ومصايح  ل

ُّ
ها، ورنمة  ل

ُّ
ومصايح ال باد صي ال ا  وال اد، وهي عد   ل

ها، فكاُّ مسألة در ت ع  ال د  
ُّ
مل  ايَجور، وع  الّرنمة مل  ضّد ا، وع  ونامة  ل

ري ة ومن أددلت فيها 
ّ
الصل.ة مل  الفسدة، وع  اي.امة مل  ال بث، فل ست م  ال 

  "مّن هلل ت ال  فيما يجربا ِناًما ه(656ال  ةالقرطبي . وقا  أبو ال ّباس (3ةبالتأوبا"

 يئتا ومرادتا م  غ   وأسراًرا راعا ا، ومصايح را  ة مل  دلقا اعتب  ا،  ّا ذلد بم

ا مليا، با ذلد بمسب ما سبق صي علما، ونافذ  و و  عليا، وال ناًما عقلّيا يتو َّ

لع عليا م  تلد السرار عرف، وما ال فال قا ع ده يق . ونذار م  
ُ
ناما، فما اط

ار"   .(4ةاالعت اض واإلنكار! ف نَّ ذلد مل  ايخيبة وعذا  ال َّ

ية -
ّ
ي نحو على األحكام جيءم) والسنة القرآن )كل

ّ
 كل

ية القرآن والسّ ة صي ال ظومة 
ّ
مما سار ب ن التفقهة س َ  اإل ماع  اإلقراُر بكل

ّية 
ّ
 ري ية اإلسالمية، وُب ظر مل  تلد الكل

ّ
 باعتبارب  الت

 ريع  االعتبار األول 
ّ
صي  ون القرآن والسّ ة أصا لكّا أصا آدر م تب  م  أصو  الت

وقياس، واعتبار الصل.ة الرسلة، واالستمسان ع د تجاذ  اإلسالمي م  م ماع، 

                                                           
ّن كثريا م  الأحاكم العبادية معقوٌ  حمكهتا ابالإجامل وأأعظمرا حصول الانقياد والتذلل هلل تعاىل اؤس تحّق ذلكل. وقد ذكر ذكل كثري - 1  اإ

نه قال  "قد تقّرر يف لكّيات الرّشع أأّن الّصالة مرشوعة للخشوع". ينظر 656م  أأال العمل مهنم الزجناين الشافعي )ت   خترجي  ه(، فاإ

 .320ه، ص  1398، مط  ملسسة الرسا ، 2الفروع عىل الأصول، محمد الزجناين، بريوت، ط  
ناّم او ؤصاحل العباد يف العاجل والآجل معا".  - 2  قد س بق  االإشارة اإىل قول أأيب اإحساق الشاطيب  "اإن وضع الرشائع اإ
عالم اؤوقعني ع  رب العاؤني، ط   - 3  .337ص /4اد، ج1423لسعودية ، دار اب  اجلوزي، ا1اإ
 .216 /6اؤفرم ؤا أأشلك م  تلخيص كتاب مسمل،  - 4
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روط ب ن الّ اس، وغ   ذلد ... 
ّ
الصو  للمسألة، وتمايم العراف القائمة مقام ال 

 مل  غاية االتكاء عى  استص.ا  الصا ل دم ثبوال الغّ   لا.

 مبنية عى  أصا الصو  و و الق
ّ
رآن ال ظيم وبهذا االعتبار ال تكون أصلية السّ ة مال

م  –كالم هللا النز  عى  رسو  هللا 
ّ
  هللا عليا وعى  آلا وسل

ّ
ية -صى

ّ
، فالاتا   ل

اطبي صي موافقاتا
ّ
ري ة كما قا  أبو مس.اق ال 

ّ
، فكلّية السّ ة (1ةالكلّياال، وبنبوع ال 

هِ  وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ َأْن يُْفتَرَى مِنْ م   لّية الاتا ، قا  هللا ت ال   ﴿ دُوِن الل َّ
ِ مِْن رَب ِ  َيَْب فِيه َاِب لَا ر ِ وَتَْفِصيَل الْكِت وَل َِكْن تَْصدِيَق ال َّذِي بَيْنَ يَدَيْه

ِينَ  َم لَْت مِْن لَدُْن حَِكيٍم [، وقا   ﴿37﴾]يونا  الْعَال ِ ُ ثُم َّ فُص  حْكِمَْت آيَاتُه َاٌب أُّ كِت
ِ [، وقا   ﴿1﴾] ود  َخبِيرٍ  ً لِقَوٍْم وَلَقَْد ِجئْنَاهُْم بِك ُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَْحمَة لْنَاه َاٍب فَص َّ ت

َاِب مِْن شَْيءٍ [، وقا   ﴿52﴾]العراف  يُؤْمِنُونَ ْطنَا فِي الْكِت [، وقا   38﴾]الن ام  مَا فَر َّ

﴿ َ َ َأْكمَلُْت ل َكُْم دِينَكُْم وََأتْمَْمُت عَلَيْكُْم نِعْمَتِي وَرَِضيُت ل َكُمُ اْلِإْسلَام  الْيَوْم
 باما  أصولا، وأصا الصو  الاتاُ ، 3﴾]الائدة  دِينًا

ّ
[، وال يكون كما  الّدي  مال

فقد أكما هللا ت ال  فيا ونيا، وأتّم با ن متا، فهو ع وان الّدي  ومنها  اإلسالم، 

ا ﴿
ّ
َاٌب والّتفصيا ال ار مليا صي اآلية  و بيانا، فالقرآن موصوف بأن كِت

 ريع الواق ة [، و 15﴾]الائدة  مُبِينٌ 
ّ
ل ا  ذا الّتفصيا تفصيا أنكام  زئياال الت

م اطها عى   ع د تمقيق (2ةم  نيث أّنها  زئّياال مت ّي ة –والتوق ة صي نياة الّ اس 

ٌن لطرق الهداية ممِاٌم لها ﴿ –العيان  ما  و كتا  مبّ ِ
ّ
ِ نُورٌ ومن ه قَْد جَاءَكُْم مَِن الل َّ

َاٌب مُبِيٌن ) َُيخْرُِجهُْم مَِن ( يَهْدِي 15وَكِت لَاِم و ُ ُسبَُل الس َّ بََع رِْضوَانَه ُ مَِن ات َّ ه ِ الل َّ بِه
َيَهْدِيهِْم ِإلَى صِرَاٍط مُْستَقِيٍم ) ورِ بِِإْذنِهِ و لُمَاِت ِإلَى الن ُّ ﴾]الائدة[، فم  اتب ا ال (16الظ ُّ

 يضّا وال ي قى.

                                                           
آيَُة الّرِ   (144 /4(. وقال أأيضا )316 /4ينظر  ) - 1 ، َويَنْبُوُع الِْحمْكَِة، َوأ ِ َدُة الِْمةلَّ ِيَعِة، َومُعْ يَُّة الرشَّ َُّه لُكِّ َر َأن نَّ الِْكتَاَب قَْد تَقَرَّ

ِ
، َونُورُ "ا  َساَ ِ

ٍء  َك بََِشْ ِ ِسَواُه، َواَل جَنَاَة ِبغرَْيِِه، َواَل تََمسُّ ىَل اَّللَّ
ِ
َُّه اَل َطرِيَق ا ِتْداَلٍل عَلَْيِه؛ اْلَبَْصاِر َوالَْبَصائِِر، َوَأن ىَل تَْقرِيٍر َواس ْ

ِ
تَاُج ا خُيَاِلُفُه، َوَاَذا لُكُُّه اَل حَيْ

ِة، وَ  َُّه َمْعلُوٌم ِمْ  ِديِ  اْلُمَّ ْدَراِك َمقَاصِ ِلَن
ِ
ِيَعِة َوَطِمَع يِف ا يَّاِت الرشَّ اَلَع عىََل لُكِّ وَرةحم ِلَمْ  َراَم ااِلّطِ ؛ لَزَِم رَضُ َذا اَكَن َكَذكِلَ

ِ
َِّحاِق ِبأَْاِلرَا، ا ِدَاا، َوالل

 َّ ِم َوالل َعهَلُ َجِليَسُه عىََل َمّرِ اْلَايَّ ا عىََل َأَحِدمِهَا؛ فَُيوِشُك َأْن يَُفوَز اِبلُْبْغَيِة، َوأَْن َأْن يَتَِّخَذُه مَسِرَيُه َوَأِنيَسُه، َوَأْن جَيْ ، اَل اْقِتَصارحم ا َومَعَالحم َيايِل؛ نََظرحم

، وال يقدر عليه اإال م  زا ا عىََل َذكِلَ ْن اَكَن قَاِدرحم
ِ
ِل، فَا ِعيِل اْلَوَّ َذكِلَ ِمَ   ول َما يُِعينُُه عىََل يَْظَفَر ابلطلبة، وجيد نفسه م  السابقني يف الرَّ

آِخٌذ ِبيَ  ِمنَي أ لَِف الُْمتَقَّدِ اِبِقنَي، َوالسَّ ِة السَّ ُم اْلَئِمَّ الَّ فالََكَ
ِ
نَِة ِللِْكتَاِب، َوا ِّ نَِّة الُْمَبي ِيِف، َوالَْمْرتََبِة الُْمِنيَفِة".الس ُّ  ِدِه يِف َاَذا الَْمْقِصِد الرشَّ

ىَل َما تَقَ (  "أأنَّ 39 /5لقد ذكر الّشاطيب يف اؤوافقات ) - 2
ِ
َبِة ا ِّس ْ ِم قَِليةَلٌ اِبلن َماِن الُْمتَقَّدِ َّيِت اَل َعرَْد هِبَا يِف الزَّ َدَة ال َِّساعِ  الَْوقَائَِع الُْمتََجّدِ َم، اِلت دَّ

لوقائع اؤتجددة غري النََّظِر َوااِلْجهِتَاِد م  اؤتقدمني". وال أأدري م  أأي  حصل عىل اذه النّتيجة، وال ميك  أأن يكون الاس تقراء لأّن ا

آن م  بني النّاس وخلو الأرض م  أأال الرّشيعة االإسالمية. ىل يوم ارتفاع القرأ  متنااية اإ
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سّ ة التي هي الوحي قد وقع بأصلية ال -فضال ع  بيان   ضا لب ض  -بياُن القرآن 

م  –غ   التلو، فهي وحي هللا لرسولا 
ّ
  هللا عليا وعى  آلا وسل

ّ
مَا َضل َّ ﴿ –صى

َ إِ 3( وَمَا يَنْطُِق عَِن الْهَوَى )2َصاِحبُكُْم وَمَا غَوَى ) ٌ يُوحَى ( ِإْن هُو ا وَْحي ل َّ
م  ﴾]ال جم[، و ذا الّتفصيا للقرآن ال ظيم  ان ببيان المثلة الواق ة ز (4)

ف ن مادامت الّسماواال والرض، وقد 
ّ
 ريع اي.اصلة للمكل

ّ
 ريع ل  اس أنواع الت

ّ
الت

م  –أفصح القرآن ع   ذه اي.قيقة لوظيفة الّ بي 
ّ
  هللا عليا وعى  آلا وسل

ّ
صي  –صى

ُ قولا ت ال   ﴿ اِس مَا ن َ لِتُبَي ِنَ لِلن َّ َ  ِإلَيْ ز ِلَ وََأنْزَلْنَا ِإلَيَْك الذ ِكْر رُونَل َّ هِْم وَلَع  ﴾]ال ما هُْم يَتَفَك َّ

ر فيا عاّم صي  ّا ما با ي الون الهداية اإللهية م  أصو  االعتقاد 44
ّ
[، والتَفا

ُرَراال ال بادة وشرائع الّت ايش.
ُ
 ومماس  الّ فوس وق

 ريعي م  غ   أن تكون 
ّ
و لّية السّ ة ككلّية القرآن صي تأس ا النكام وريان الراد الت

لة لنكاما، فهي مبطلة لتأس سا 
ّ
"را  ة صي م  ا ا مل  الاتا ، فهي تفصيا أو م ط

مجملا، وريان م كلا، وبسط مختصره، وذلد لّنها بيان لا، و و الذي دّ  عليا 

اِس مَا نُز َِل  وََأنزَلْنَا ﴿ قولا ت الٰ   َ لِتُبَي ِنَ لِلن َّ فال تجد في  [44]الّ ما  ﴾ِإلَْيهِْم ِإلَيَْك الذ ِكْر

ة
ّ
 والقرآن قد دّل على معناه داللة إجمالية أو تفصيلية السن

ّ
 .(1ة"أمرا إال

صي  ون القرآن والسّ ة فيهما  ميع ما يمتا ا الّ اس م  النكام  االعتبار الثاني

الستجيبة ل وازلهم الستجّدة مهما طالت بهم اي.ياة الدنيا واستطالت بهم تطوراال 

، فهي م   ذه ايجهة قد  اءال أنكام م اشهم وتغّ  ال ع  أعراف زم  الّتنزيا

القرآن والسّ ة  لّية صاي.ة الستي ا  الّ واز  الستمّرة غ   الت ا ية مادامت 

 ري ية لكّا زمان ومكان، 
ّ
الّسمواال والرض، فهي شاملة وعاّمة تفي باي.ا ياال الت

المهم فقد شهد بها علماء الّمة م  غ   مخالفة م  أند م، ومّما  ادال با شهادة أق

ة (ه795قو  اب  ر ب اي. بىيةال     "الاتاُ  فيا  لماال كب  ة، هي قواعُد  ليُّ

ة، ت مُا أنواعا عديدة، و زئيااٍل كث  ة، وال يهتدي  اُّ أند مل  ددوِلها  وقضايا عامَّ

ُ م  ي اُء صي كتاِبِا"
َّ
وصي  ،(2ةتمت تلد الكلمااِل، با ذلد م  الفهم الذي يستيا اّلل

م  -َا َرُسوُ  هللِا الوط   "ُسئِ 
ّ
  هللا عليا وآلا وسل

ّ
يَّ  -صى

َ
َزْ  َعى

ْ
ْم ُين

َ
اَ   "ل

َ
ق
َ
ُ.ُمِر، ف

ْ
َعِ  اي

﴿  
ُ
ة
َّ
َفاذ

ْ
 ال
ُ
َجاِمَ ة

ْ
 اي

ُ
َية

ْ
  ِذِه اآل

َّ
ْيٌء، ِمال

َ
ً يَرَهُ، وَمَن ِفيَها ش  ةٍ خَيْرا فَمَن يَعْمَْل مِثْقَاَل ذَر َّ

                                                           
 (.316 /4اؤوافقات ) - 1
 .584 /1تفسري اب  رجب احلنبيل،  - 2
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 ُ ً يَرَه ةٍ شَرا ا (1ة﴾"يَعْمَْل مِثْقَاَل ذَر َّ
ّ
م  -، ف ن

ّ
  هللا عليا وآلا وسل

ّ
رّد السألة مل   -صى

ا لم ُيوَ  مليا ش يء صي دصوصها  -قاعدتها القرآنية الكلّية 
ّ َ
، فايخ   ممص يٌّ ال يغيب -ل

 
ّ
ر مثلا ال يغيب م ا ش يء صي كتا  ال يغادر صغ  ة وال كب  ة مال

ّ
م ا ش يء وال 

 .(2ةأنصا ا

صياال العيان م  الكلّياال القابلة الندرا  ضمنها ن م، ال يما  اعتبار أنكام دصو 

زو
ّ
 عى  ممالها ال تت ّد  عتباال زمان الن

ً
  الّ واز  الستجّدة م   هة  ونها موقوفة

ْ ومكانا وأعيانا، فال يختل  الفقهاء صي  ون قو  هللا ت ال   ﴿ َي ا قَضَى ز ِ فَلَم َّ َ دٌ م َطرًا ْنهَا و
ْجنَاَكهَا م  - برسو  هللا [ داّص 37﴾]النزا   زَو َّ

ّ
  هللا عليا وآلا وسل

ّ
هو نام ف، -صى

رّد مليا صور عقود النامة ايجديدة وتمقيق م اطها 
ُ
 زئّي غ   قابا ليكون أصال ت

لرفع مدلوالال الّ صوص القاضية برسوٍم ظا رٍة صي عقود النامة، كتلد السِسسة 

 واعتبار الهر واإلشهاد، لإليجا  والقبو  الضام  لتمُقق الرضا القلبي ب ن الطراف

ا ُي تب  
ّ
 ريع عمال تطبيقّيا يرفع اي.رّ  الو وم الواقع صي ال -م   هة أدر   -غ   أن

ّ
ت

ا للّتبني ومي.اق النسا  م  غ   اعتبار فرا  النامة، ﴿ ِ
ّ
َ ايجا ىّي ا .ل ا ل ِكَْي ل

َ  يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرٌَج فِي َأْزوَاِج َأْدعِيَائِهِمْ  هِ  هُن َّ وََطرًاا مِنْ َضوْ ِإذَا ق وَكَانَ َأْمرُ الل َّ
م  -﴾، فالّ بي مَْفعُولًا

ّ
  هللا عليا وآلا وسل

ّ
ي وعدم ايجا ى مبّ ٌن بف لا ملغاء الّتبني -صى

ساء عى  الّر ا  الّراغب ن صي الّزوا ، ول 
ّ
 ا  ذااالعتداد با صي بيان ا .ّرماال م  الن

ة يان الذ ورة صي علم أصو  الفقا، ف ّن الدوناال الصوليالاالم بدعا صي مقاماال الب

طافمة بذكر مساقاال ايخطا  واالنتكام مليا لدرك مقصوده م  غ   ت ّس  أو 

رعية.
ّ
  تجاوز للدالالال ال 

                                                           
ِغيُب يِف الِْجرَاِد، رمق  -ريض هللا عنه -أأيب اريرة ع   - 1 ْ ي(. وادو يف البخداري، كتداب اؤسداقاة، ، )ت الأعظم433، كتاب اجلراد، الرتَّ

َواّبِ ِمَ  اَلهْنَاِر، رمق   ِب النَّاِس َوادلَّ  ، ويف مواضع أأخر منه.2371اَبُب رُشْ
والأصدل -ظاار الّسلال أأنّه ورد لبيان أأجر امحلر ؤ  بذلرا يف سبيل هللا تعاىل، لأنّه وقع بعد الالكم ع  أأجر اخليل يف س ياق واحدد  - 2

حتاد اخمل يدذاء أأادل االإسدالم-رج يف احلديث اإ مث م  اس تعان هبا الإ . فقدد أأسد ند حيدن بد  حيدن واو فضل اقتناء اخليل ؤ  نفع وانتفع هبا واإ

 ِ اِن، َعْ  َأيِب ُاَريَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ مَّ ، َعْ  َأيِب َصاِلٍح السَّ ، َعْ  َزيِْد بِْ  َأْسمَلَ َ قَاَل  "الَْخْيُل ِلَرُجٍل َأْجٌر، َصىلَّ هللُا عَلَ اللييث َعْ  َماكِلٍ ْيِه َوَسملَّ

. فَأََطالَ  ِ ي يِهَ هَلُ َأْجٌر، فََرُجٌل َربََطرَا يِف َسِبيِل اَّللَّ ِ ا اذلَّ ، َوعىََل َرُجٍل ِوْزٌر، فَأَمَّ  لَرَا يِف َمدْرجٍ َأْو َرْوَضدٍة، فََمدا َأَصدابَْ  يِف ِطَيِلرَدا َوِلَرُجٍل ِسرْتٌ

فنَْيِ َذكِلَ ِمَ  الْمَ  فحما َأْو رَشَ َّْ  رَشَ تَن ، فَاس ْ َا قُِطَعْ  ِطَيلَرَا َذكِلَ نَاٌت. َولَْو َأهنَّ ْوَضِة، اَكَن هَلُ َحس َ . ْرجِ َأِو الرَّ نَاٍت هَلُ َدا َحسد َ َُ آاَثُرَادا َوَأْرَوا ، اَكنَدْ  أ

ْت ِبهَنٍَر. فرََشِبَْ  ِمنُْه، َولَْم يُِرْد َأْن يَْسِقيَ  َا َمرَّ ِ  َولَْو َأهنَّ نَاٍت. فَرِيَي هَلُ َأْجٌر. َوَرُجٌل َربََطرَا تَغَنِّيحما َوتََعفُّفحما، َولَْم يَنَْس َحقَّ اَّللَّ  ِبِه، اَكَن َذكِلَ هَلُ َحس َ

ْساَل 
ِ
ا َوِراَيءحم َوِنَواءحم ِلَْاِل ااْل . َوَرُجٌل َربََطرَا فَْخرحم كِلَ ِسرْتٌ   فَرِيَي عىََل َذكِلَ ِوْزٌر.مِ يِف ِرقَاهِبَا َواَل يِف ُظرُوِرَاا، فَرِيَي ذِلَ

ْل عيََلَّ   َ َعْ  الُْحُمِر؟ فَقَاَل  "لَْم يزُْنَ ِ َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملَّ ِئَل َرُسوُل اَّللَّ  ِفهيَ  َوس ُ
ِ
ٌء ا ُة﴿ فََمْ  يَْعَمْل ِمثْ االَّ َاِذِه اْلآيَُة ا يَشْ ٍة لَْجاِمَعُة الَْفاذَّ قَاَل َذرَّ

 َ ا يََرُه َوَمْ  ي ا يََرُه ﴾َخرْيحم ٍة رَشًّ  ".ْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ
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وأ دني مضطرا صي  ذه الضايق للاالم ع  مشكاِ  ضابط تمي ِز الكلّياال ع  

 ري ية 
ّ
ره ايجزئياال صي م ظومة النكام الت

ّ
ية، وذلد  سبب ما سط

ّ
القرآنية والسن

ا ر ب  عاشورةال  
ّ
يخ الط

ّ
رنما هللا  -وتب ا آدرون م    ده، فقد قا    ا(1393ال 

- ،
ً
 ري اال  زئيا

ّ
تمتما أن يراد ت ميمها،  - قضايا األعيانوهي  -  "وما  ان م  الت

بِ ... وصي القرآن  ﴿ (1ةوتمتما أن يراد تخصيصها هَا الن َّ َبَنَاتَِك يَا َأي ُّ ي ُّ قُْل لَِأْزوَاِجَك و
ِ الْمُؤْمِنِينَ يُْدنِينَ عَلَْيهِن َّ مِْن جَلَابِيبِهِن َّ ذَلَِك َأْدنَى َأْن يُعْرَفَْن فَلَا يُؤْذَيْنَ  ﴾. فهذا وَنِسَاء

شرع روعيت فيا عادة ال ر . فالقوام الذي  ال يتخذون ايجالب ب ال ي الهم م   ذا 

 ريع نص ب
ّ
 ريع صي مثلا يلو  ل ا م ا . والّتفالت

ّ
قا صي  ذا والتهّمُم ب دراك علا الت

 يقاس عليا نظ  ه، ور ن 
ً
ري ة لن يكون أصال

ّ
بارُق فرق ب ن ما يصلح م   زئياال ال 

 ريع عى  سواء. ولقد ُي ّد مما ي اسب عموم 
ّ
ما ال يصلح لذلد. فل ا المر صي الت

 كث  ة ال تهاد 
ً
ري ة أنها أو لت أمورا

ّ
علمائها مّما لم يقم دليا عى  ت ي ن ناما ال 

 فال ت تدو ا، وسات ع  أشياء رنمة 
ً
ومرادة راوبا. وصي اي.ديث  "من هللا ندَّ ندودا

هللا  صى -بام غ   نسيان فال تسألوا عنها"، ومل   ذا ير ع ما قدم ا ع  نهي الّرسو  

 ريع  أن-عليا وسلم 
ّ
 ريع ياتبوا ع ا غ   القرآن د ية التباس الت

ّ
ال اّم بالت

... فت ّ ن أن يكون م نى صلونية شري ة اإلسالم لكّا زمان أن تكون  (2ةايخاص

 لن تتفرع منها أنكام 
ً
م ومصايح، صاي.ة

َ
 عى  ِنا

ً
أنكامها  لّياال وم اني م تملة

 ريع اإلسالمي تتج ب 
ّ
 القاصد. ولذلد  انت أصو  الت

ُ
 الّصور متمدة

ُ
مختلفة

ذَانِ  ﴿ما قا  هللا ت ال الّتفريع والّتمديد ك ِيَانِهَا مِنْكُْم  وَالل َّ   ﴾ولمفَآذُوهُمَايَْأت
ً
يذكر ضررا

 
ً
ا أنز  صي أنوا  مختلفة الّصور، و ان القصد م ا  (3ةوال ر ما

ّ َ
... غ   أّن القرآن ل

مرشاد المة مل  طرق م  اإلرشاد كث  ة، و ان القصد م  لفظا اإلعجاز، نجده قد 

 ري اال  اشتما عى  أنواع
ّ
ي، وفيا الت ِ

ّ
 ريع ال اّم الاى

ّ
 ريع. ففيا الت

ّ
م  أساليب الت

 بمنزلة المثلة والّ ظائر لفهم 
ً
ت، وهي أيضا

َّ
ايجزئية الّ ازلة صي صورة أنكاٍم ل وازَ  نل

الكلّياال. ففي القرآن  زئياال تساوي ايجزئياال التي وردال صي السّ ة مثا قولا 

َ كُل َّ وَاحِ  فَاجْلِدُوا ﴿ ت ال  وَاْهجُرُوهُن َّ فِي  فَعِظُوهُن َّ  ﴿ ، وقولا﴾جَلْدَةٍ دٍ مِْنهُمَا مِائَة

                                                           
 /3، )م2004ه /1425حتق  محمّد احلبيب اب  اخلوجة، قطر، ط  وزارة الأوقاف والشلون االإسالمية، مقاصد الرّشيعة االإسالمية،  - 1

265.) 
 (.270و 269 /3مقاصد الرشيعة االإسالمية ) - 2
 (.276 /3مقاصد الرشيعة االإسالمية ) - 3
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بُوهُن َّ الْمََضاِجِِّع   لا  ﴾ وَاضْرِ
ً
 ري اال النسودة تماما

ّ
الغالب على أنواع ، وفيا الت

ي
ّ
وع الكل

ّ
شريع منه هو الن

ّ
. وأّما السّ ة فقد أنصا ا ال لماُء م  الّص.ابة، وم  الت

روط صي القبو . فكان صي تلّقى منهم. واد
ّ
تلفت الّدواعي لإلنصاء، كما ادتلفت ال 

 تشريعات كلّية واضحة، و ان فيها قضايا عينيةلّنها صي  معظمها تشريعاٌت جزئية

شريعصاي.ة لن تكون 
ّ
نية عن . أساَس الت

 
فمن أجل ذلك لم يكن للمجتهدين غ

سع من ال شريع إلى قسميه، وعن صرف جميع الو 
ّ
ظر العقلي في تمييز ما تقسيم الت

ّ
ن

شريع، وإلحاق كّل نّص بنوعه
ّ
. و ذا اشتمل عليه الكتاب والسنة من موارد الت

عما عظيم ل ا بالهّ ن. وقد بذ  فيا سل  علمائ ا غاية القدور، ونصلوا م  

 .(1ةالبص  ة فيا عى  ش يء غ   منزور"

مالنظاال، وهي  ربُع أ-هللا  نما-عاشور فيتمّصا م   ذا الّ ي الستّا لل يخ اب  

 كما يىي 

 ريع. املالحظة األولى
ّ
ي، و و أساس الت

ّ
 ريع الاى

ّ
 ريع اإلسالمي م ا الت

ّ
   الت

ا ينبغي الّت بيا 
ّ
ع د استمضار  ابتداء-و ذه ممّا اتفاق ب ن أ ا ال لم. عى  أن

يخ اب  عاشور 
ّ
 ريع" صي م صوصاال ال 

ّ
ا يقصد با  قانون الّمة  -مصطلح "الت

ّ
مل  أن

ايخاّص بال امالال واآلدا ، غ   شاما للم دو  والاروه، كما ال يت او  أنكام 

 .  ذا لئال يمما كالما عى  غ   مراده.(2ةال باداال

انية
ّ
 ريع ايجزئي الذي  و "قضايا العيان"املالحظة الث

ّ
تمتِما أن يراد  (3ة  وم ا الت

 مالهامخصوصة بمت ميمها، وتمتِما أن يراد تخصيصها، أي أّنها 
ً
. وصي  ونها ممتِملة

"قضايا  ا(  899ال  ةالر راجي أبو عبد هللا اي.س ن هي مماُّ نزاع ب ن الّ ظار، قا  

بالاّفارة صي  -صى  هللا عليا وسلم  -العيان، كقو  الّص.ابي  قض ى رسو  هللا 

ا غ   
ّ
ون  . وذ ب ال(4ةقالا اإلمام فخر الّدي  عاّم، كمااإلفطار. مذ ب الكث ي   أن

ّ
قل

                                                           
 (.278و 277 /3اصد الرشيعة االإسالمية )مق - 1
 (.29و 28 /3ينظر  مقاصد الرشيعة االإسالمية ) - 2
رادة التّعمدمي، وقدد عدرّب عهندا االإ  - 3 الّ بدليل عىل اإ مدام حاكية قضااي الأعيان وحاكايت الأحوال حمكُرا يقرُصُ علهيا يف الأصل، وال تتعّداه اإ

لهيا الاحةل يف دليلرا ال يف حمالرا كسااا ثوب االإجامل وساعده العلامء عل-رمحه هللا -الّشافعي  ذا تطّرق اإ هيا، وعرف  بقاعدة  حاكية احلال اإ

، 71م. الفدرق 1998ادد/1418وسقط هبا الاس تدالل. ينظر  الفروق، القرايف، حتق  خليل اؤنصور، بريوت، مط  دار الكتب العلمية، 

(2/ 153.) 

ن اكن قد رّجح جانب العموم،  - 4 نّه -صىّل هللا عليه وسمّل -قال يف احملصول  "فأأّما قوهل واإ -  "قضي  ابلّشفعة للجار" وقول الّراوي  اإ

، مط  ملسسة 3  العلواين، بريوت، ط  قىض ابلّشفعة للجار، فاالحةل فهيا قامئ ولك  جانب العموم أأرحج". )حتق-صىّل هللا عليه وسمّل 

 .647، ص 2، ق 1ج  م(1997اد/1418الرسا ، 



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

385 
 

ا عاّم، و و  الّص.يح"
ّ
ادتاره اآلمدي، واب  اي.ا ب، واب  . و ذا الد   (1ةمل  أن

و اني وغ   م
ّ
 .(2ةالهمام، واب  قدامة، والفتوحي، والب ىي، وال 

 تهوب  داللة 
َ
.ت لا  سبب طربان مّن مثارة

ُ
"قضايا العيان" عى  عموم ما صل

 
ّ
ا ت ارُضها مع الدل

ُّ
ة الّسالة م   ذه االنتماالال ال مطلقا، ف ذا االنتما  فيها ممل

ار  ذه القاماال 
ّ
ت عليا، وم  نظ

ّ
عِملت فيما دل

ُ
ُعضدال واندف ت تلد االنتماالال ا

اطبي 
ّ
رط مع ضبط  ذه الروّباال  -رنما هللا  -بمق اإلمام ال 

ّ
فقد صّر  بهذا ال 

ر أ ا الصو  أّن ا .تِمالال بال ما الستمر ايجاري م  غ   مدال ، فقا   "قد ذك

و"ال ما ال اّم ...  (3ةقضايا العيان ال تكون بمجرد ا حّجة ما لم ي ضد ا دليا آدر"

قا، وال 
ُ
 و ال تمد عى  أّي و ا  ان، وصي أّي ممّا وقع، وال ُيلتفت مل  قالئا ما ن

ضايا "ق، فبهذا ال زان ت صبط مقالة (4ةنوادر الف ا  مذا عارضها المر ال اّم والاث  "

ت عليا  سبب طروء 
ّ
وا ر فيما دل

ّ
العيان" لئال تبقى عائمة ُتَهِون م  معما  الظ

يخ اب  
ّ
انتماٍ  أثاَره الّتجوبُز ال قليّى صي با  الما اال ... وال نتغافا ع  تقربر ال 

م فيها، نيث 
َّ
صّر  با فقا   عاشور لهذا ال نى ب ن يدي ت ظ  ه للمسألة التكل

 صي االنتجا  بقضايا العيان، ورأدبار اآلناد "ولذلد نجد ب ن 
ً
 كث  ا

ً
ال لماء ادتالفا

فظية أو ال  وبة، أو دالفت القّياس، أو دالفت 
ّ
ياال الل

ّ
مذا دالفت القواعد أّي الكل

 . (5ةعما أ ا الدي ة عى  مذا ب م روفة صي أصو  الفقا"

ي وايجزئي صي "قض
ّ
أو  ايا العيان" مخالفُتهافيتلخي لدي ا أّن ضابط الّتفربق ب ن الاى

 ريع اإلسالمي، فما  ر  عى  
ّ
عدم مخالفتها للقواعد اي.اكمة لنسقية نظام الت

ة 
ّ
ي، وما ن ز واناسر اِطراُده فهو  زئي ُيقَصر عى  ممل

ّ
َراٍد وتالءٍم فهو كى ِ

ّ
ال و اط

 يقاس عليا.

بتدأ فيظّ  أّنها م  يغتّ  بها ال -وقبا االنتقا ع   ذه الالنظة أذكر مثاال م  السّ ة 

، فقد  اء صي قّصة الّزو  ن التالع  ن م  النصار أّن -قضايا العيان وما هي منها 

                                                           
 /3)م، 2004اد/1425، مط  مكتبة الرشد للنرش والتوزيع، 1  الرساح وغريه، الرايض، ط  رفع النقاب ع  تنقيح الّشراب، حتق - 1

 وما بعداا(. 133
رشاد الفحول ص 119 /2، خمترص اب  احلاجب 255 /2ينظر  االإحاكم للآمدي  - 2 ، خمترص 231 /3، رشح الكوكب اؤنري 125، اإ

 .249 /1، تيسري التحرير 146، 145 /3، روضة الناظر ورشهحا، نزاة اخلاطر العاطر 113البعيل ص 
 (.254 /3اؤوافقات ) - 3
 (.272 /3اؤوافقات ) - 4
 وما بعداا(. 265 /3مقاصد الرشيعة االإسالمية ) - 5
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 ان قبا أن يأمره رسو  هللا  (1ة ُعَوْبِمر(الّزو  ة
ّ
ق زو تا   د الل

ّ
  هللا عليا  -طل

ّ
صى

م 
ّ
 التالع  ن بموافقة الّ بي -وآلا وسل

َ
  هللا -، فصارال ف لتا تلد سّ ة

ّ
 عليا وآلا صى

م 
ّ
ِبّيِ  -وسل

  ال َّ
َ
نَصاِر َ اَء ِمل

َ ْ
 ِمَ  ال

ً
نَّ َرُ ال

َ
 أ
َ
ِخي َبِني َساِعَدة

َ
 -لا، فَ   َسهِا بِ  َس ٍد أ

م 
ّ
  هللا عليا وآلا وسل

ّ
، -صى

ً
ِتِا َرُ ال

َ
 َوَ َد َمَع امَرأ

ً
ْيَت َرُ ال

َ
َرأ
َ
اَ   َيا َرُسوَ  هللِا، أ

َ
ق
َ
، ف

 ِبقِ 
َ
َر ايَ.ِديث

َ
ك
َ
اَ  ِصي ايَ.ِديِث  َوذ

َ
اِ ٌد، َوق

َ
ا ش

َ
ن
َ
سِجِد، َوأ

َ ْ
َعَ ا ِصي ال

َ
َتال

َ
ِتِا َوَزاَد ِفيِا ف صَّ

ن َيأُمَرُه َرُسوُ  
َ
بَا أ

َ
ا ق

ً
ث
َ
ال
َ
َها ث

َ
ق
َّ
ل
َ
ط
َ
م  -ف

ّ
  هللا عليا وآلا وسل

ّ
ِبّيِ -صى

َها ِع َد ال َّ
َ
َفاَرق

َ
 -، ف

َم 
َّ
ْيِا َوَسل

َ
  هللُا َعل

َّ
ِبيُّ -َصى اَ  ال َّ

َ
ق
َ
َم  - ، ف

َّ
ْيِا َوَسل

َ
  هللُا َعل

َّ
ّلِ . "-َصى

 
 ك

َ
ِريق  َبْين

ْ
ف
َّ
م  الت

 
اك

َ
ذ

ْيِن 
َ
ِعن

َ
ال
َ
ت  . (2ة"م 

الثة
ّ
 ريع ايجزئي، املالحظة الث

ّ
ي، وفيا الت

ّ
 ريع القرآني ت ريٌع كى

ّ
ثلة   أمم  أغلُب الت

َبَنَا يَا ﴿ايجزئي  قو  هللا ت ال  بِي ُّ قُْل لَِأْزوَاِجَك و هَا الن َّ َ تَِك َأي ُّ ِ و ِ نِسَاء ينَ يُْدنِينَ  الْمُؤْمِن
 ُ ْ عَلَْيهِن َّ مِْن جَلَابِيبِهِن َّ ذَلَِك َأْدنَى َأْن يُعْرَفَْن فَلَا ي جْلِدُوا كُل َّ فَاقولا ت ال   ﴿و ﴾، نَ ؤْذَي

 ﴾.هُن َّ بُواِجِِّع وَاضْرِ الْمَضَ   فِيوَاِحدٍ مِْنهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، وقوله: ﴿فَعِظُوهُن َّ وَاْهجُرُوهُن َّ 

 ذه مفّرعة ع  "قضايا العيان"، فايجزئي صي القرآن صي م نى ايجزئي م  السّ ة، 

ف ن، وال ُيواكب عجلة 
ّ
ا الذي نز  فيا ال يت ّد  عموم الكل

ّ
بميث ُيقَصر عى  ممل

الّتغ  اال اال تماعية، فُتباعده الزم ة وَنَوالال العراف ع  صلونية استي ا  

 اد ا الّزمانية والكانية ور ئة الّت امالال التغّ  ة القتصاره عى  الّ واز  ايجديدة صي أ 

م بمثا  ذا ايجزئي صي القرآن مذا أقّره دليُا دصوص تا  ِ
ّ
صورة سببا ... والّ ظر ُيسل

  هللا عليا وآلا  -عى  أفراد سبب نزولا، وبصلح أن يمثا لا بخصائي رسو  هللا 
ّ
صى

م 
ّ
م   هة عدم صالنيتها للتأس ي واالقتداء، مثا قو  الواردة صي القرآن الاربم  -وسل

بِي ُّ َأْن يَْستَنِْكَحهَا خَالَِصةً هللا ت ال   ﴿ َ الن َّ بِي ِ ِإْن َأرَاد ً ِإْن وَهَبَْت نَْفسَهَا لِلن َّ ً مُؤْمِنَة وَاْمرََأة
صمة [ أو مبانِة لا أكث  م  أرب ة نسوة صي ال 50﴾]النزا   لََك مِْن دُوِن الْمُؤْمِنِينَ 

سوة صي قولا  ﴿
ّ
 يزبد عى  ما ع ده م  الن

ّ
لَا َيحِل ُّ لََك الن ِسَاءُ مِْن بَعْدُ وَلَا َأْن مقابا أال

 ِ ُ عَلَى كُل  ه َمِينَُك وَكَانَ الل َّ ا مَا مَل َكَْت ي َل بِهِن َّ مِْن َأْزوَاٍج وَلَوْ َأْعجَبََك ُحْسنُهُن َّ ِإل َّ تَبَد َّ
 ريُع فيها  زئيٌّ ال يت ّد  [ .52﴾]النزا   شَْيءٍ رَقِيبًا

ّ
.. ف ّن أمثا   ذه اآلياال الت

                                                           
ِة الُْمتََوَّفَّ َعهْنَا َزْوهُجَ  - 1 اَلِق، اَبُب انِْقَضاِء ِعدَّ  .1492ا، َوغرَْيَِاا ِبَوْضعِ الَْحْمِل، رمق  مسمل، ِكتَاُب الطَّ
ُكوفََة َسأََل النَّيِبَّ  - 2

َ َعدْ  َرُجدٍل قال أأبو نعمي يف معرفة الصحابة  "ُعَويِْمٌر الَْعْجاَليِنُّ َوِقيَل  ُعَويِْمُر بُْ  َأبَْيَض، َسَكَ  الْ ُ عَلَْيدِه َوَسدملَّ  َصىلَّ اَّللَّ

َُّه ُعَويِْمُر بُْ  َأْشقََر". حتق  عدادل العدزازي، الدرايض، ط  َوَجَد َمَع اْمَرَأِتِه َرجُ  ن ِ
َعاِن، َوِقيَل  ا ِّ آيَُة الل لَْ  أ ، فزََنَ ، مدط  دار الدوط  للنرشد، 1الحم

 (.2106 /4م، )1998اد/1419



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

387 
 

م  -شخي رسو  هللا 
ّ
  هللا عليا وآلا وسل

ّ
 لا قّرره -صى

ً
يخ مثاال

ّ
، أّما ما ضررا ال 

ي  فب يٌد ع  غايتا، وقد ر  ت مل  تفس  ه لهذه اآلياال فلم أظفر بجوا  ي في َعّيِ

 ما قالا صي تفس   قو  هللا
ّ
فَعِظُوهُن َّ وَاْهجُرُوهُن َّ فِي الْمََضاِجِِّع  ت ال   ﴿بمراده  ه ا، مال

بُوهُن َّ  َباَر َمْمَمُا وَاضْرِ
ْ
د
َ ْ
اَر َوال

َ
ث
ْ
َد اآل

ْ
نَّ ِتل

َ
ا قا   "َوِعْ ِدي أ

ّ
ساء، ف ن

ّ
﴾ م  سورة الن

ْو 
َ
اِس، أ ااِل ِمَ  ال َّ

َ
َبق
َّ
 َ ْ ِض الط

ُ
ْد ُروِعَي ِفيَها ُعْرف

َ
َها ق نَّ

َ
َباَنِة ِفيَها أ ِ

ْ
َباِئِا، اإل

َ
ق
ْ
َ ْ ِض ال

 
َ
ِة اْعِتَداًء، َوال

َ
ْرأ
َ ْ
وَن َضْرَ  ال  َيُ دُّ

َ
َبْدِو ِمْنُهْم ال

ْ
ْ ُا ال

َ
ِلَد، َوأ

َ
وَن ِصي ذ

ُ
اَس ُمَتَفاِوت ِ نَّ ال َّ

َ
ف

ةِ 
َ
ْزَواِ  ُدوَن ُوال

َ ْ
وًنا ِفيِا ِلأل

ُ
ذ
ْ
ْرُ  َمأ اَن الضَّ

َ
ا  

َ
ِ ذ
َ
ْيًضا اْعِتَداًء ... ف

َ
َساُء أ ِ

ّ
ُه الن ُ دُّ

َ
ُموِر، ت

ُ ْ
 ال

 
َ
ْوٍم ال

َ
ِذَن ِفيِا ِلق

ُ
ُا أ نَّ

َ
 َ َرَم أ

َ
ال
َ
ِة، ف

َ
َفاِن 

ْ
َراِ َيِة ُدوَن ال

َ
ا
ْ
ِ ْصَياِن َوال

ْ
َد ال اَن َسَبُبُا ُمَجرَّ

َ
َو 

 
َ
ِة، َوال

َ
َ اِئل

ْ
ِة ِصي ال

َ
َ اَمل

ُ ْ
 ِبْدًعا ِمَ  ال

َ
 َعاًرا َوال

َ
ْزَواِ  ِمْضَراًرا َوال

َ ْ
وَن ُصُدوَرُه ِمَ  ال ُ ُر َيُ دُّ

ْ
 
َ
 ت

ِلَد"
َ
ْيٍء ِمْ  ذ

َ
 ِ ش 

َّ
َضِبِهْم ِمال

َ
ُ ْم ِبِمْقَداِر غ

ُ
، بم نى أّن اآلية نزلت باإلذن للزو  صي (1ةِنَساؤ

ضر  زو تا الّ اشز ل رف  ان  اربا صي ال ر ، وال يصلح اي.ام أن ي ّمم عى  سائر 

يخ لم يقّدم 
ّ
ها ع  ذلد ... غ   أّن ال 

ُ
دليال م تب ا عى  أّن الب ئاال التي تختل  أعراف

اي.ام مبني عى  ال رف. ن م نم  صي ناٍم ل ا ملزاميا ت فيذه م  قبا الّزو ، وال 

نتى م  قبا ولي المر أو ممثلا صي القضاء ب ن الّزو  ن، ف ّن المر بالّضر  مممو  

عى  رفع اي.ر  عى  الّزو  صي است ما  نّق تأديب زو تا، فم  ضر  ضررا شرعيا 

وم، وم  ترك الّتأديب بالّضر  فهو غ   ملوم أيضا، با قد ورد ما يدّ  فهو غ   
ُ
َمل

م"
ُ
ْ  َيْضِرَ  ِدَياُرك

َ
افعي (2ةعى  استمبا  ترك ذلد، ففي اي.ديث  "ل

ّ
 -، قا  ال 

ُا مِ -رنما هللا 
َ
َتاُر ل

ْ
خ
َ
ْن ُيْضَرْرَ ، َون

َ
ْرٌض أ

َ
 ف

َ
نَّ َضْرَبُه َّ ُمَباٌ  ال

َ
  أ

َ
 َعى

ٌ
ة
َ
ل
َ
ِلَد   فيا "َدال

َ
ْ  ذ

َتاَر َرُسوُ  
ْ
َم  -َما اد

َّ
ْيِا َوَسل

َ
  هللُا َعل

َّ
ِ َصى

َّ
، ومذا  ان المر لإلبانة فلل.اكم (3ة"-اّلل

تقيده بما يدفع الفساد وبجلب الصايح، ومن ترّجح لديا سلُبا ع  الزوا  ليقوم با 

 وعدما.  و ودا  و ال يب د أن ي الا نام ايجواز مذ  و يدور مع الصل.ة والفسدة

ِ الْمُؤْمِنِينَ يُْدنِينَ عَلَْيهِن َّ  يَا ﴿أّما قو  هللا ت ال  َبَنَاتَِك وَنِسَاء بِي ُّ قُْل لَِأْزوَاِجَك و هَا الن َّ َأي ُّ
أنَّ "ايجالب ب   -رنما هللا  -ذكر  فقد ﴾يُؤْذَيْنَ مِْن جَلَابِيبِهِن َّ ذَلَِك َأْدنَى َأْن يُعْرَفَْن فَلَا 

  أصغر م  الّرداء وأكب  م  ايخمار والِق اع، تض ا الرأة عى   مع  لبا  و و ثو 

                                                           
 (.42و 5/41م، )1984التّحرير والتّنوير، تونس، مط  ادلار التونس ية للنرّش،  - 1
 .2775، رمق  208ص/2جاحلامك يف مس تدركه  - 2
، مط  جامعة ادلراسات االإسالمية، وغرياا، 1معرفة السنن والآاثر، البهيقي، حتق  عبد اؤعطي قلعجي، كراتَش، ط   - 3

 (.291 /10م، )1991اد/1412
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   انباه عى  عذاَرْيها وبنسد  سائره عى  كتفها وظهر ا، تلبسا ع د 
ّ
رأسها فيتدل

ساء تبيُنها 
ّ
ايخرو  والسفر. و يئاال لبا ايجالب ب مختلفة بادتالف أنوا  الن

ايجلبا ، و و ل ا ممّا . و ذا الوص  صّدر با اب  م ظور ت رب  (1ةال اداال"

اتفاق، با  و قو  م  القوا ، وقد ذكر اب  م ظور أقواال عديدة تتفق صي  ونا 

باس ايخارجي للمرأة يست  زب تها وثيابها الّدادىي  غض الّ ظر ع  طولا وعرضا، 
ّ
الل

"ايجلبا  القميي، وايجلبا  ثو  أوسع م    -رنما هللا ت ال   -قا  اب  م ظور 

الرداء تغطي با الرأة رأسها وصدر ا، وقيا  و ثو  واسع دون الل.فة  ايخمار دون 

تلبسا الرأة، وقيا  و الل.فة ... وقيا  و ما تغطي با الرأة الثيا  م  فوق 

 الل.فة، وقيا  و ايخمار، وصي نديث أم عطّية  لُتلِبسها صانبُتها م   لبابها، أي 

يت  قالت نِينَ عَلَْيهِن َّ مِْن جَلَابِيبِهِن َّ يُدْ مزار ا ... وصي التنزيا ال زبز  ﴿  ِ
ّ
﴾. قا  اب  الِسا

ال امربة  ايجلبا  ايخمار، وقيا  لبا  الرأة مالءتها التي ت تما بها، واند ا 

فلي د للفقر  -أ ا الب ت  - لبا  وايجماعة  الب ب ... وصي نديث عىّي  م  أنّب ا 

إلزار ... قا  أبو عبيد  قا  الز ري  م نى قو   لبابا وتجفافا. أب  العرابي  ايجلبا  ا

اب  العرابي  ايجلبا  اإلزار لم يرد با مزار اي.قو، ولاّ ا أراد مزارا ي تما با فُيجِلا 

و  الّسا غ الذي ي تما با الّ ائم فيغطي 
ّ
يا و و الث

ّ
 ميع ايجسد، وكذلد مزار الل

ا ... وايجلبا  أيضا الّرِداء، وقيا  و  
ّ
الق  ة تغطي با الرأة رأسها وظهر ا  سده  ل

 . (2ةوصدر ا ..."

ا ر 
ّ
يخ الط

ّ
ا  زم ال 

ّ َ
م   قا  اعتب  أّن ذلد الّ وعَ  بما-هللا  رنما- ذا .. ولا  ل

باس السّمى با "ايجلبا " داصٌّ بال ر  ال ت اركها المم الدر  فيا، ولذلد ت
ّ
كون الل

 م الذي  ال يتخذون ايجالب ب ال ي الهم م اآلية الاربمة داّصة بهم عى  أّن "القوا

ة م ا 
ّ
ة مدناء ايجلبا ، و و   ا ال ل

ّ
ق   ل

ّ
 ريع نص ب". و ه ا سسا  يت ل

ّ
ي ه ذا الت

زو ، أم هي نصو  
ّ
كر صي سبب الن

ُ
نصو  الّتمي ز ب ن اي.رائر ور ن اإليماء؟ كما ذ

ست  الفّرِق ب ن اي.رائر ور ن اإليماء؟، وعى  اي.ال ن يك
ّ
ائر ون اي.ام عاّما صي سالت

نساء السم  ن عررا وعجما باعتبار القاصد الراد تمقيقها ال باعتبار الوسائا 

ية صي شمولها "نساء الوم  ن" نيث ما و دن زمانا ومكانا
ّ
 .الفضية مليها، فاآلية  ل

                                                           
 (.107و 106 /22التّحرير والتّنوير، ) - 1
 ب(.، مط  دار صادر، مادة )جل1لسان العرب، اب  منظور، بريوت، ط   - 2
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َ  فَاجْلِدُوا ﴿ أّما قو  هللا ت ال  يخ ع  ، ﴾ جَلْدَةٍ كُل َّ وَاِحدٍ مِْنهُمَا مِائَة
ّ
فلم يفصح ال 

يا، وقد مش ى صي الّتمربر عى  الألوف ب ن علماء الّتفس   
ّ
و ا  ون نامها  زئيا ال  ل

والفقا. وبما  نما كالما فيا باعتبار القابا ب ن  ذه اآلية واآلية التي ذكر ا قبلها 

ساء ﴿
ّ
ِيَانِهَا مِنْكُْم فَآذُوهُمَام  سورة الن ذَاِن يَْأت ها مثاال عى   ون أصو  ﴾، فضَربَ وَالل َّ

 ريع اإلسالمي تتج ب الّتفريع والّتمديد، فلم يذكر فيها عقورة ممّددة م  
ّ
الت

ي وايجزئي غ   مستساغة صي مسالَد (1ةالّضر  أو الّر م
ّ
، و ذه القابلة لت ي ن الاى

ساء
ّ
يخ الوثوَق القطعي أو القربب م ا، ف ّن آية الن

ّ
ب فيها ال 

ُ
 منسودة مطالق (2ةَيطل

ال قورة فيها م  غ   تمديد، وآية الّ ور نّددتها، فصارال ناسخة لذلد، فاي  تكون 

ية واآلية ا .امة  زئية 
ّ
 ؟. !اآلية النسودة  ل

م لا فيا، و 
ّ
يخ صي  ذا القام  ان يهما تقربر الّتقسيم و و أمر مسل

ّ
 و ورأيي أّن ال 

ا أتى عى  ما  غ  -أعلم  فيما-رأي  افة أ ا ال لم 
ّ
بهاال التي أثار أن

ّ
 ال 

ّ
ا  و ممط

االستغرا  التدفق م  عدوة الغر  الّصليبي اليهودي، وكث   م  مفاربا ال يسم  

 ريع مل  العراف ايخاّصة ال مل  قصد ع
ّ
موم بديٍ  أصال ... فاندفع مل  تأوبا يرّد الت

 ريع، وهللا أعلم.
ّ
 الت

 ريع السّني ت ريع  زئاملالحظة الّرابعة
ّ
- ومل   ذا ير ع نهي الّرسو  ي،   أغلب الت

 
ّ
م  صى

ّ
 ريع ال  أن-هللا عليا وآلا وسل

ّ
اّم ياتبوا ع ا غ   القرآن، د ية الِتباس الت

 ريع ايخاّص، 
ّ
ي.بالت

ّ
 ريع الاى

ّ
 ومن  ان صي السّ ة ش يء م  الت

أّي  أّن أغلب السّ ة "قضايا أعيان" ال تصلح للقياس عليها أو ت ميمها عب  امتداد 

ياال ال  ا
ّ
د الّزمانية والكانية لستقبا الّ اس، با هي تطبيقاال موض.ة للكل

 ري ية التي ال تخلو السّ ة منها غ   أّنها قليلة.  ذه الدعو  مفتقرة مل  دليا 
ّ
الت

 
َ َ
ة، ال أدعي استقراء الّرواياال اي.ديثية ولا  تمال

ّ
ح للاث ة عى  القل منصائها الرّجِ

م  -بي الكاتبون صي مسألة نهي ال ّ 
ّ
  هللا عليا وآلا وسل

ّ
عى  عدم ذكر ما أبداه  -صى

ا ر سببا لذلد، ولو  ان "
ّ
يخ الط

ّ
 ريع ايخاّص" ال 

ّ
 ريع ال اّم بالت

ّ
د ية الِتباس الت

ة للّ هي 
ّ
 مل  القرآن الذي ال يخلو م  ايجزئي عل

َ
َت ّد  اي.ديث

َ
 -ع  كتابة اي.ديث ل

يخ 
ّ
كتابة السّ ة التي تختل  صي صياغتها ع  با  ه ا أشّد دطرا م   -عى  رأي ال 

                                                           
 (.276 /3ينظر  مقاصد الرشيعة االإسالمية ) - 1
، مََكَ يَُدلُّ عَلَ  - 2 آيَِة ُسوَرِة النُّوِر اَل َمَحاَ َ ُ لَرُد َّ َسدِبيالحم ﴾، قال رمحه هللا يف التّحرير  "فَتَُكوُن َااِتِه اْلآيَُة َمنُْسوَخةحم ِبأ َعدَل اَّللَّ ْيِه قَْوهُلُ ﴿ َأْو جَيْ

آيَِة الَْجدْلِ يِف ُسوَرِة النُّوِر". التحرير واقَاَل ابُْ  َعِطيَّةَ  َع الُْعلََماُء عىََل َأنَّ َااتنَْيِ اْلآيَتَنْيِ َمنُْسوَختَاِن ِبأ  (.269 /4لتنوير )  َأمْجَ
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  هللا  -القرآن الاربم، ف ذا  اء المر بتدوب  القرآن الاربم ب ن يدي رسو  هللا 
ّ
صى

م 
ّ
عى   م ا  -رض ي هللا عنهم  -وأ م ت الّمة م  لدن الّص.ابة  -عليا وآلا وسل

يا و زئيا، ول سوا  
ّ
مي ا أ ا رسوخ وال  اية بمفظا وت ليما م  غ   تمي ز ب ن  ل

ة ممُض وْ م ال يصّح الّت ليا با.
ّ
 صي ال لم، فدّ  ذلد عى  أّن ما نصبا ال ّيخ عل

ي وت ريع  زئي ا تهادي املالحظة الخامسة
ّ
  مّن ضابط الّتفرقة ب ن ما  و ت ريع كى

عقىّي قد بذ  فيا سل  علمائ ا غاية القدور، ونصلوا م  البص  ة فيا عى  ش يء 

 غ   منزور.

ارع اي.ايم ال صي "ا 
ّ
ا غ   م صوص عليا صرانة م  قبا ال 

ّ
تهادي عقىّي"، أي  أن

تا  القرآن وال صي السّ ة الّ بورة الطهرة، با فيهما دالئا أصالة اإللزام باتباع الا

ي م ا أو  زئي، ﴿
ّ
سُ والسّ ة م  غ   فصا ب ن الاى َ وَالر َّ ه َ وَل قُْل َأطِيعُوا الل َّ َ ف وَل َّوْا ِإْن ت

ينَ فَإِ  َ لَا ُيحِب ُّ الْكَافِرِ ه كُمْ وََأطِيعُوا الل َّ [، ﴿32﴾]آ  عمران  ن َّ الل َّ ُسوَل لَعَل  َّ َ وَالر َّ  ه
هَا ال َّذِيَن آمَنُوا َأطِيعُوا الل َّ [، ﴿132﴾]آ  عمران  تُرْحَمُونَ ُ يَاَأي ُّ َ وََأطِيع ووا الر َّ ه لِي ُسوَل وَأُّ

 َ ْ فِي ش ِ مِنْكُْم فَِإْن تَنَازَْعتُم ُ ِإلَى الل َّ اْلَأْمر وه َ ْيءٍ فَرُد ُّ ِ و سُ ه ْ الر َّ هِ وِل ِإْن ُكن ْ تُؤْمِنُوَن بِالل َّ تُم
يلًا ساء  وَالْيَوِْم اْلآِخرِ ذَلَِك خَيْرٌ وََأْحسَُن تَْأوِ

ّ
 .. [ .59﴾]الن

و ذا اال تهاد م  أ ا الرسوخ صي ال لم قائم عى  قواعد هي صفاال للوحي م  نيث 

أّن  ذه الهداية ل ست داّصة بب ضا دون   ض، أّن م  مقاصده  داية ايخلق، و 

ُ ف ّن هللا ت ال  عا  عى  بني مسرائيا الّتفربق ب ن أنكاما، قا  هللا ت ال   ﴿ ِ َأفَت نُونَ ؤْم
ِبَعْضٍ  َاِب وَتَْكفُرُونَ ب ِبَعِْض الْكِت قا  لهم  ف[، ومد  أ ا اإليمان 85﴾]البقرة  ب

﴿ ِ َاِب كُل ِه كاما ابتداء [، فانبنى عى  ذلد لزوم أن119عمران  ﴾]آ  وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِت

ِ واالست داد للتلبا بها م  غ   تردد وال تلكس، فقا  الّراسخون صي ال لم  ﴿ ا ب ُ هِ آمَن َّ ٌّ ك ل 
ِنَا َب  ح [، وتق دال لديهم أصالة عموم ايخطا  وشموِلا ِل 7﴾]آ  عمران  مِْن عِنْدِ ر

ُ
ا َصل

ب ن نتى يق
َ
 ما الو وم قائُم الّتفربق بص.يح الّدليا لا َيُ مُّ اندرا ا صي مجموع ا خاط

زو  أو الورود أو سبب الّتخصيي 
ّ
 ما صُدَق عليا الّتكلي  بداللة سبب الن

ّ
ي ّم مال

 القا ر عى  الّت ي ن.

ع بأوصاف الوحي ال ابِذ لتا  ة ال واء، وال 
َّ
د التوق د بمدود الواقع لُيّمِ

وال قُا مقيَّ

ّ  بجائزاال ا
َ
 بتمقيقاال ال اط عى  ُيغت

ّ
لّت قا صي دائرة الما اال ف ّن ذلد ال ي دفع مال

بتل ن بها، ونينها يكون ال قا ُمنزال للّ صوص عى  م اطاتها ال 
ُ ْ
الّ واز  ايجاربة ب ن ال

ي وايجزئي م  
ّ
م ار ا لها صي تقدير النكام ب ن نس  والقبح ... وراعتبار مقام الاى
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 ريع، ف ّن مه
ّ
 ريع وم رائها أنكام الت

ّ
ّمة ال قا تتمثا صي ضبط م زان أوصاف الت

  ِ
ْ
ا
َ
 ع  أفراده ُعما بمسبا م  غ   مصادمِة الصو  وال ن

ّ
عى  أوصافها وما شذ

  االستث اِء فيما با ُنِاَم عليا بخصوصا.

يات دليليه -
ّ
شريعية الكل

ّ
فظي العموم (الت

ّ
عليل املعنوي، والعموم الل

ّ
  …) والت

ظ   عى  الّ ظ   فيما با  ان االنتظام م  فطرة ال قا، ورا  ر  طرد أنكام ال ّ 

ْع الوض ياال فال تجد ا م يارا فيم  با، تتبَّ
ّ
رع، وما تق دال ُمطرداال الوضع مال

ّ
ا ال 

 بمبد ال باراال الّ اّمة، هي  لّياال صي مفهومها مستغرقة لا تصدق 
ّ
ُوض ت لا مال

رد، وال يكون عليا م  أفراد ا استغراقا أغلبيا ل ارض ا
ّ
الستث اء القاض ي بخالف الط

قة صي ناكميتها عى  أفراد ا لكون االستث اء صي مقا
ّ
ما االستث اء  ه ا كسرا ُيض   الث

 م ضبطا بقواعد الّ ظائر والشباه ... وقد تضيق عباراال أ ا الّتق يد 
ّ
ال يجري مال

عديدة ل ا  لإلفصا  ع  علا ايَ.ْيد بما ي تبا با و و ل ا م ا  سبب عوارض

   ذا موضع بمثها.

ية تمام ِبْ  َتا، وأدر  أنكاٍم 
ّ
 ريع اإلسالمي انتظم صي قواعد  ل

ّ
 ف ذا ثبت أّن الت

ية أو استث اء ل
ّ
 تطبيقية لفراد  نسا ال ضوبة م ا صي م نى الكل

ٌ
هذا  زئيٍة هي أمثلة

ة اإل  ايجزئي عنها
ّ
 الدل

ّ
هي  - مالية لصل.ة  زئية دّصتا دون غ  ه، ول ست  ذه مال

ا جسدة لقاصده بألفاظها وم انيها النسباة م  آناد ا ايجزئية  -الاتا  والسّ ة 

ية، مذا ثبت ذلد فال ي ّد عاقا 
ّ
أو باستقراء  ذه ايجزئياال لتمقيق مقاصد ا الكل

 صي بيان مقامة الّدليا،
ٌ
ياال دليٌا صي مقام ص اعة ايحّجة، وحّجة

ّ
ال  عى  أّن  ذه الكل

َر  الّ ظر  انبا وت اغا ع  فقا الّ فا بما ل ا م  ال لميرتا  في
َّ
 َم  اط

ّ
صي  ها مال

 ش يء. 

ة، وبنبوع اي.امة، 
ّ
ا "عمدة الل

ّ
ياال اعتبارا ما أِدذال م  القرآن الاربم لن

ّ
وأول  الكل

ا ال طربق مل  هللا سواه، وال نجاة  غ  ه، وال 
ّ
وآية الّرسالة، ونور البصار والبصائر، وأن

ا م لوم م  تمسد 
ّ
ا ال يمتا  مل  تقربر واستدال  عليا؛ لن

ّ
 ش يء يخالفا، و ذا  ل

 ع  طيب نفٍا( (1ةدي  المة"
ّ
 مال

ُ
، فانظر مل  قاعدة  ةالصا صي انتقا  الموا  ايُ.ْرَمة

هَا ال َّذِيَن آمَنُوا لَا تَْأكُلُوا َأْموَال َكُْم بَيْنَكُْم بِالْبَاطِلِ صي قولا ت ال   ﴿ ا َأْن تَكُوَن  يَاَأي ُّ ِإل َّ
ً عَْن تَرَاٍض مِنْكُمْ  [، وقاعدة الصا صي الّ فوس ال صمة صي قو  29﴾]النساء  ِتجَارَة
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ا بِاْلحَق ِ هللا ت ال   ﴿ ُ ِإل َّ ه َ الل َّ م ْفَس ال َّتِي حَر َّ [، وقاعدة 151﴾]الن ام  وَلَا تَْقتُلُوا الن َّ

و ّا ما ُيقتنى ايِ.اُّ صي قولا الصا صي الشياء م  مط وماال وم روراال وملبوساال 

ذِيَن ت ال   ﴿ ي ِبَاِت مَِن الر ِْزِق قُْل ِهيَ لِل َّ هِ ال َّتِي َأْخرََج لِعِبَادِهِ وَالط َّ ينَةَ الل َّ َ زِ م قُْل مَْن حَر َّ
 ِ َ الْقِيَامَة ً يَوْم نْيَا خَالَِصة ِ الد ُّ َيَاة  [، وقاعدة الصا صي البضاع32﴾]العراف  آمَنُوا فِي اْلح

 بمسوغ شرعي صي قولا ت ال   ﴿
ّ
ََيحْفَظُوا اي.رمة مال وا مِْن َأبَْصارِهِْم و قُْل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُض ُّ

ا عَلَى 5وَال َّذِيَن هُْم لِفُرُوِجهِْم حَافِظُونَ )[، وقولا  ﴿30﴾]ال ور  فُرُوَجهُمْ  ( ِإل َّ
 ْ هُْم غَي ولَئَِك 6رُ مَلُومِينَ )َأْزوَاِجهِْم َأْو مَا مَل َكَْت َأيْمَانُهُْم فَِإن َّ ( فَمَِن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلَِك فَأُّ

 ﴾]السم ون[.(7هُمُ الْعَادُونَ )

 ريع القرآني 
ّ
.ت لن تكون ت ب  ا ع  الت

ُ
وكذلد قد  اءال السّ ة بألفاظ مو زة صل

ية، مثا ما اشتهر م  قو  رسو  هللا 
ّ
  -للّداللة عى  الكل

ّ
  هللا عليا وآلا وسل

ّ
  -م صى

 ضرر وال ضرار" ف ّن  ذا اي.ديث تلخيي لكّا اآلياال الّراف ة للضرر ع  "ال

ف ن، والّداف ة لل.ر  عنهم وال ّسرة لهم أمر دينهم، منها قو  هللا ت ال   
ّ
وَلَا ﴿الكل

ُمِْسكُوهُن َّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا َ عِدُونَ مَِن الْمُؤْمِنِيلَا يَْستَوِي الْقَا[، ﴿231﴾ ]البقرة  ت ُ نَ غ  يْر
 َ هِ بَِأْموَالِهِْم و رَرِ وَالْمُجَاهِدُوَن فِي َسبِيِل الل َّ ولِي الض َّ ْ أُّ [ وب در  م ها 95﴾ ]النساء  فُسِهِمْ َأن

ُ اآلياال الّدالة عى  دفع ال سر و لب ال سر م  مثا قو  هللا ت ال   ﴿ ه ُ الل َّ ِيد ِ يُر كُمُ  ب
ُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ]البقرة:  ِيد َ وَلَا يُر َ 185الْيُسْر َ مَِن الْهَْديِ [، ﴿فَمَا اْستَيْس ﴾ ]البقرة  ر

ُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا[، ﴿196 ه ﴾ ]ال ر   لْعُسْرِ يُسْرًاِإن َّ مََع ا[، ﴿7﴾ ]الطالق  َسيَْجعَُل الل َّ

هُ لِيَْجعََل عَلَيْكُْم مِْن حَرَجٍ [، ﴿5 ِيدُ الل َّ د ِيِن  عَلَيْكُْم فِي الوَمَا َجعَلَ ﴿ [،6﴾ ]الائدة  مَا يُر
َ لَيَْس عَلَى اْلَأعْمَى حَرٌَج وَلَا عَلَى اْلأَ [، ﴿78﴾ ]ايحج  مِْن حَرَجٍ  َ ْعرَِج حَر ا عَلَى ٌج وَل

يِض حَرَجٌ   [ ...17﴾ ]الفتح  الْمَرِ

ياال السّ ة ما صي الّص.يح
ّ
ع  ُعَمَر ْبَ   وم  أمثلة ما يددا صي  ذا ال نى م   ل

اِ  
َّ
ط
َ
ُ َعْ ُا -ايخ

َّ
َي اّلل َما  ،-َرض ِ َم َيُقوُ   "ِمنَّ

َّ
ْيِا َوَسل

َ
  هللُا َعل

َّ
ِ َصى

َّ
َيُقوُ   َسِمْ ُت َرُسوَ  اّلل

َو "
َ
َما اِلْمِرٍئ َما ن ِة، َوِمنَّ يَّ ْعَماُ  ِبالّ ِ

َ
  (1ةال

َّ
ِ َصى

َّ
اَ  َرُسوُ  اّلل

َ
ِ ب  عمر  ق

َّ
، وع  َعْبُد اّلل

 
َ
ِة الَوَداِع ... ف َم ِصي َحجَّ

َّ
ْيِا َوَسل

َ
ْم هللُا َعل

ُ
ْم ِدَماَءك

ُ
ْيا
َ
َم َعل ْد َنرَّ

َ
  ق

َ
َ ال

َ
َباَرَك َوت

َ
َ ت

َّ
ِ نَّ اّلل

ْم 
ُ
ْهِرك

َ
ا، ِصي ش

َ
ْم َ ذ

ُ
ِدك

َ
ا، ِصي َبل

َ
ْم َ ذ

ُ
ُمْرَمِة َيْوِما

َ
َها، ك  ِبَمّقِ

َّ
ْم ِمال

ُ
ْعَراَضا

َ
ْم َوأ

ُ
ا
َ
ْمَوال

َ
َوأ
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ا"
َ
نَّ َرُسوَ  هللِا (1ةَ ذ

َ
، أ
َ
ِبي ُ َرْبَرة

َ
  هللا ع -، وَع  أ

ّ
م صى

ّ
ِبٍد  -ليا وآلا وسل

َ
ّاِ ك

ُ
اَ   "ِصي  

َ
ق

ْ ٌر"
َ
َبٍة أ

ْ
 (2ةَرط

َ
ْيَفة

َ
ِبّيِ  -  -رض ي هللا ع ا  -، وَع  ُنذ

م  -َعِ  ال َّ
ّ
  هللا عليا وآلا وسل

ّ
-صى

"
ٌ
ة
َ
اُّ َمْ ُروٍف َصَدق

ُ
اَ   " 

َ
ِ (3ةق

َّ
نَّ َرُسوَ  اّلل

َ
ُ َعْ ُا  أ

َّ
َي اّلل ْدِرّيِ َرض ِ

ُ
ِبي َسِ يٍد ايخ

َ
 - ، وَع  أ

م 
ّ
  هللا عليا وآلا وسل

ّ
ْ ِ " -صى

َ
 ِبايخ

َّ
ِتي ِمال

ْ
 َيأ
َ
ْ َ  ال

َ
 ...  (4ةقا   "ِمنَّ ايخ

 ريع 
ّ
مة عى   زئياال الت ها صي مقاماال اإلعما  وهي مقدَّ

ُ
ذا مفكّا  ذه القواعد لها ثقل

 
ّ
ي مقّدم عى  ايجزئي صي الصا مال

ّ
ال الوقائع، فالاى

ّ
ال  عارض الزانمة صي ممال

 ية الصايح أو الفاسد صي  ذا ايجزئي فقط دون اطراد ...ِلراج.

سق -
ّ
 املنظومة. ومنطق التشريعي الن

دة لقاصده،   ريع اإلسالمي ت ريع م تظُم ال اي  ، مت اسُق ال  اد ا .ّدِ
ّ
مّن الت

ِمُد ا خر  ال يصدر ع   و  متَبع، ﴿ ِ لَوَجَدُومتَّ ه ا فِيهِ وَلَوْ كَانَ مِْن عِنْدِ غَيْرِ الل َّ
 ً ري ة أثبتها أئّمة اإلسالم م  غ   82ا﴾]النساء  اْختِلَافًا َكثِير

ّ
[، ودعو  نسقية ال 

دة بفطرة ال قا ...  رع م  غ   نصر مسبَّ
ّ
ْت صي م صوصاال ال 

َّ
َبث
ْ
تها ان

ّ
 ، وأدل

ُّ
تخل

غوِفا عنها صي دضم مجاري ص اعة اإلفتاء لتا  ة نركية الّمة صي 
ُ
ا رّرما ت

ّ
غ   أن

ها ومخر ها و بوطها وص ود ا وِسلمها ونربها وراعتبار عاّمها وداّصها ... قلت  مددل

فظ أو 
ّ
رّرما أندث ذلد غفلة لتاتسح ال قو  وتصطبغ   ا ة ايجمود عى  نرفية الل

ة م  سلطة االلتزام بفروع 
ّ
تنتاا بانطفاء البص  ة لتتبع د ال ز الباط ية متملل

رع ... و ّا ذلد ي وه  ما  صو 
ّ
ري ة وبط   صي وسطيتها، وبأتي عى  بنيانها ال 

ّ
رة ال 
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ُ َعْنُه  -َع  َأيِب ُاَريَْرَة  - 2 ِ -َريِضَ اَّللَّ َل  -صىّل هللا عليه وأ هل وسمّل  -  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ تَدَّ عَلَْيدِه الَعَطدُش، فَدزَنَ قَاَل  "بَيْنَا َرُجٌل يَْمَِشد، فَاشد ْ

َى ِمَ  الَعَطِش، فَقَاَل  لَقَد بَلََغ َادِبْئحم  َذا ُاَو ِبلَكٍْب يَلْرَُث يَألُْكُ الرثَّ
ِ
ي بَلَدَغ يِب، فََمدَلَ ُخفَّدُه، مُثَّ َأمَسدَكُه ا، فرََشَِب ِمهْنَا، مُثَّ َخَرَج فَا ِ َذا ِمثدُل اذلَّ

، فَغَ ُ هَلُ ، فََسقَى اللَكَب، فََشدَكَر اَّللَّ ا ؟ قَداَل  يِف لُكِّ َكِبدٍد َرْطَبدٍة َأْجدٌر". ِبِفيِه، مُثَّ َريِقَ نَّ لَنَدا يِف الهَبَدامِئِ َأْجدرحم
ِ
، َوا ِ ، قَدالُوا  اَي َرُسدوَل اَّللَّ َفدَر هَلُ

 الهَْبَامِئِ . وقد ذكره يف مواضع أأخرى. ومسمل، كتاب الّسالم، اَبُب فَْضِل َسايِق 2363البخاري، ِكتَاب الُْمَساقَاِة، اَبُب فَْضِل َسْقِي اؤَاِء، رمق  

ْطَعاِمرَا، رمق  
ِ
َمِة َوا  .2244الُْمْحرَتَ

َدقَِة يَقَُع عىََل لُكِّ نَْوعٍ ِمَ  الَْمْعُروِف، رمق   - 3 اَكِة، اَبُب بََياِن َأنَّ امْسَ الصَّ  .1005مسمل، ِكتَاب الزَّ
ُ َعْنُه -َع  َأيِب َسِعيٍد اخلُْدِرّيِ  - 4 ِ   َأنَّ َرُسوَل -َريِضَ اَّللَّ د عَلَدْيمُكْ ِمدْ  -صىّل هللا عليه وأ هل وسمّل -اَّللَّ ََ ََّمدا َأْخ ن

ِ
، فَقَداَل  "ا قَاَم عَدىَل اِؤْندرَبِ

ْحَدامُهَا، َوثىَنَّ 
ِ
نَْيا، فَبََدَأ اِب ، َأَويَدأيِْت اخلَدرْيُ اِبُلْخَرى، فَقَاَم َرُجٌل بَْعِدي َما يُْفتَُح عَلَْيمُكْ ِمْ  بََراَكِت اَلْرِض، مُثَّ َذَكَر َزْاَرَة ادلُّ ِ فَقَاَل  اَي َرُسدوَل اَّللَّ

لَْيدِه، َوَسدَكَ  النَّداُس َكَنَّ عَد
ِ
، قُلْنَا  يُدوَى ا َ ؟ فََسَكَ  َعْنُه النَّيِبُّ َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملَّ ِ ّ دِه اِبلرشَّ َّدُه َمَسدَح َعدْ  َوهْجِ ن

ِ
، مُثَّ ا درْيَ ىَل ُرُءوِسدرُِم الطَّ

َحَضاَء، فَقَ  آِنفحما، َأَوَخرْيٌ ُاَو الرُّ ائُِل أ الَّ  -ثاََلاثحم  -اَل  َأيَْ  السَّ
ِ
دا َأْو يُدمِلُّ ا ِبيدُع َمدا يَْقتُدُل َحبَطحم َّدُه لُكََّمدا يُْنِبدُ  الرَّ ن

ِ
، َوا الَّ اِبخلَدرْيِ

ِ
نَّ اخلرَْيَ اَل يَأيِْت ا

ِ
آلِكَدَة  ا أ

اتَ  َذا اْمتََلَْت َخارِصَ
ِ
، لُكََّما َألَكَْ  َحىتَّ ا دٌة ُحلْدَوٌة، َوِنْعدَم اخلرَِضِ نَّ َادَذا اؤَداَل َخرِضَ

ِ
دْمَس، فَثَلََطدْ  َواَبلَدْ ، مُثَّ َرتََعدْ ، َوا تَْقبَلَِ  الشَّ َادا، اسد ْ

ِبيِل، ، َوالَيتَاَمى َواؤََساِكنِي َوابِْ  السَّ ِ ِه، فََجَعهَلُ يِف َسِبيِل اَّللَّ قِّ َبُع، َوَمْ  لَمْ  َصاِحُب اؤُْسمِلِ ِلَمْ  َأَخَذُه حِبَ ي اَل يَشد ْ ِ آلِكِ اذلَّ ِه، فَرَُو اَكْل قِّ  يَأُْخْذُه حِبَ

، اَبُب فَْضِل النََّفقَِة يِف َسِبيلِ  رَيِ ا يَْوَم الِقيَاَمِة". البخاري، ِكتَاُب اجِلرَاِد َوالّسِ ، رمق   َويَُكوُن عَلَْيِه َشرِيدحم ِ اَكِة، اَبُب 2842اَّللَّ . ومسمل، ِكتَاب الزَّ

ِف َما  نَْيا، رمق  خَتَوُّ ُرُج ِمْ  َزْاَرِة ادلُّ  .1052خَيْ
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  دُّ قواعد ا ... وم  رعاية هللا ت ال  ل رعا ونفظ دي ا أن  ّيأ 
َ
بالّ خر فيأَزف

اطبي قد مأل موافقاتا 
ّ
فرسانا عليا م اضلون ولرايتا راف ون، منهم أبو مس.اق ال 

 ريع والتئامها م  غ   نفور، نث  درر 
ّ
ه عى  بياض الّتوفيق م  كالما ع  نسقية الت

 ريع ع  
ّ
ياال الت

ّ
مبدأ شروعا مل  دواتم نديثا، اتخذ ا ممور رح  طمي ا لفرز  ل

 زئيا، فأنام   د اي.ّا، ورّ ن   دما أ ما ليلفت الص.ا  صي السالد بضرورة 

ية ع  الفروع الّتطبيقية ثّم اعتبار ذلد صي سلد واند لكي 
ّ
الّتمي ز للقواعد الكل

ها تر ع مل  قو  واند صي فروعها ومن تت اسب اي
ّ
ري ة  ل

ّ
ياتها ... فا"ال 

ّ
جزئياال مع  ل

، و"القصود (1ةكث  ايخالف، كما أّنها صي أصولها كذلد، وال يصلح فيها غ   ذلد"

ي   ا أن تجري أمور ايخلق عى  ترت ب ونظام واند ال تفاوال فيا وال 
ّ
بالاى

ذا ال نى صي موضع آدر فقا   "ومدار ع    -رنما هللا  -، وقد صّر  (2ةادتالف"

رع، وعدم 
ّ
ما  و عى  نرف واند، و و ايجها بمقاصد ال 

ّ
الغلط صي  ذا الفصا من

ما  و عى  أن 
ّ
 الدلة ع د الئمة الّراسخ ن، من

َ
ذ
َ
ضم أطرافا   ضها لب ض، ف ّن َمآد

َياتها وُ زئياتها ِ
ّ
ل
ُ
ري ة  الّصورة الواندة، بمسب ما ثبت م   

ّ
بة  تسدذ ال  الرتَّ

ياال ع د م راء (3ةعليها"
ّ
. وقا  أيضا  "فم  الوا ب اعتبار تلد ايجزئياال بهذه الكل

ة ايخاّصة م  الاتا  والسّ ة واإل ماع والقّياس، مذ مما  أن تكون ايجزئياال 
ّ
الدل

يا، فقد أدطأ، 
ّ
مستغ ية ع   لّياتها، فم  أدذ ب ّي مثال صي  زئّي م رضا ع   ل

ي  وكما أّن م  أدذ
ّ
يا، فهو مخطئ، كذلد م  أدذ بالاى

ّ
بايجزئّي م رضا ع   ل

 .(4ةم رضا ع   زئيا"

وبقو  القراصي  " ذه القواعد مهّمة صي الفقا، عظيمة الّ فع، ورقدر اإلناطة بها 

ي ظم قدر الفقيا وي رف، وبظهر رونق الفقا وي رف، وتتضح م اهج الفتاو  

  الفروع بال اسباال الء. وم    ا يخرّ وتا  ، فيها ت افا ال لماء وتفاضا الفض

ية 
ّ
، وتزلزلت دواطره فيها تناقضت عليه الفروع واختلفتايجزئية دون القواعد الكل

واضطررت وضاقت نفسا لذلد وق طت، وانتا  مل  ضبط ايجزئياال التي ال تت اه . 

                                                           
 (.59 /5اؤوافقات ) - 1
 (.97 /2اؤوافقات ) - 2
 (.246و 245اؤوافقات  - 3
 (.174 /3اؤوافقات ) - 4
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ياوم  ضبط الفقا بقواعده استغنى ع  نفظ 
ّ
ال، أكث  ايجزئّياال، الندرا ها صي الكل

حد عنده ما
ّ
 . (1ة"تناقض عند غيره وتناسب وات

ريعة. واقعية -
ّ
 الش

ري ة بمقدماال مغفو  عنها لوضو  ذلد صي تاربخ 
ّ
لس ا ملزم ن إلثباال واق ية ال 

وبا ... با م  ال بث الاالم ع   ذا باعتباره مشكاال 
ّ
 يم تها عى  تصرفاال المة الط

رعي ع  قيادة الب رّبة، ن م،  م رفيا، وسببا م  أسبا  أفو  سلطان اي.ام
ّ
ال 

رّرما يثار قرببا م   ذا الاالم، ولا  صي مجالا الدارسة وفرض الّصور المتمان 

ع القار  للواقع لو وقع، وقد اشتهر ع  مالد 
َ
رنما هللا  -الفار صي درك أنكام التوق

يجيب كرا تا للمسائا الفت ضة الصاغة عى  نمط "أرأيت لو وقع ..."، فكان  -

 أّن "الصايح ا جتلبة شرعا والفاسد 
ّ
سائلا  "دعها نتى تقع"، ل ا ذلد مال

قام اي.ياة الدنيا لل.ياة الدر ، ال م  نيث أ واء 
ُ
 تب  م  نيث ت

ُ
ما ت

ّ
الستدف ة من

 .(2ةالّ فوس صي  لب مصاي.ها ال ادّية ودرء مفاسد ا ال ادّية"

لفتح الب ن   ر  الرب  ن  "و ان أفاضا  ا( صي ا974ال  ة الهيتميب  حجر وقد قا  ا

 عنهم  رض ي-الّص.ابة 
َّ
بّيِ ب  ك ب مذا ُسئلوا ع  ش يٍء قالوا   كزبد-اّلل

ُ
ب  ثابت وأ

َع؟ ف ن قيا  ن م. أفتوا فيها، أو ردو ا مل  َمْ  ُيفتي فيها، ومن قيا  ال. قالوا  دعها 
َ
َوق
َ
أ

 ع ا  رض ي-ا ل   عمر نتى تقع، و انوا يار ون الّسسا  عّما لم يقع، ب
َّ
 -اّلل

ً
 سائال

 .(3)عّما لم يا "

ريعة فتح -
ّ
 ... أهله في وثقتها باب االجتهاد، الش

ري ة لبا  اال تهاد أو غلقها لا كالٌم مو ا لدفع  هالة ايجا ل ن، 
ّ
الاالم ع  فتح ال 

 لم ُيِ ّدوا آلة، ولم ُبجِم وا زادا لبذ  الهور مقابا تمصيا  ص فان و م 
ٌ
ص  

ص  الواند منهم بال لم ا .يط، ف ذا نزلت القوارع، ع
ّ
رائا الفار، ورّرما ات

ق مل  
ْ
ل
َ
اني رّدوا ايخ

ّ
ِقيا  سوء الفهم. والّص   الث عَّ متُّ

َ
زا  فّر دون كّر، أو ك ِ

ّ
وانُتِد  للن

ثاَرة علم أو ِمْساة فهم، وأشهروا بضاعتهم 
َ
ِو ِوفاضهم م  أ

ُ
نالهم مع اعت افهم بخل

                                                           
 بريوت. –نرش عامل الكتب  3ص  1ج الفروق للقرايف  - 1
 (.63 /2اؤوافقات ) - 2
(، 624- 622(. وينطر  "الفقيه واؤتفقه" )276م، )ص  2008اد/1428دار اؤهناج،  ، مط 1حتق  أأمحد جامس وأآخرون، جدة، ط   - 3

 (.301 /6و"فيض القدير" )
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ب  أالم ا خال  ليلزموه اإلدالد مل  الرض، وبمذروه ا جزاة أما
َ
يزانم بالرُّك

تاف  سبب انسداد البوا  واستمالة االن تاق ...
ْ
ك
َ
 وال

ري ة ناكمة عى  أ لها بالبوار مذا  م لم يقيموا م  بين
ّ
هم أّما صي نقيقة المر، فال 

ع م  مائها نتى يص   رّبانا
ّ
 علَمها، وبتضل

َ
 وَنارُ بها وفيها، ال ُيسلم  َم  يرث الّ بوة

ِ لباريها نتى ُيسلم ما نواه ِوعاُء صدره يجل سا، ﴿ ِ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ل َ يَنْف ةً رُوا ك اف َّ
هُوا  ِ فِرْقَةٍ مِْنهُْم َطائِفَةٌ لِيَتَفَق َّ ِ فَلَوْلَا نَفَرَ مِْن كُل  َ د ِيِن ي الف هِْم لَيْ قَوْمَهُْم ِإذَا رََجعُوا إِ  لِيُنْذِرُواو

هُْم َيحْذَرُونَ ، يسّدون [، ثّم يقوم  سالء مقام ايخليفة صي الّمة122﴾]التورة  لَعَل َّ

الثغور، ويسّددون الصفوف، وبمافظون عى  البيضة، وبمرسون اي.دود، وبرّدون 

ون الُدُبر، وال يهجمون م  غ   فهم،
ّ
با ... قد لبسوا للّ واز  لبوسها، ال يول

ّ
أوتوا  ال 

  م، نواز  الم  وايخوف مليهم م  دون غ  -ت ال   -لا م ا ... قد رّد هللا ال زان ومث

 ذلد  ﴿
ّ
َ خَوْ وَِإذَا جَاءَهُْم َأْمٌر مَِن اْلَأْمِن َأوِ الْ يأبى هللا ت ال  مال َ ِف َأذ وهُ اعُوا بِهِ و لَوْ رَد ُّ

ُ ال َّذِينَ  ِ مِْنهُْم لَعَلِمَه ولِي اْلَأْمر ُسوِل وَِإلَى أُّ َ  ِإلَى الر َّ َ ي ُ مِْنهُمْ نْبِطُ ْست [، كما 83﴾]النساء  ونَه

 هْلَ فَاْسَألُوا أَ أو ب عى  ايجا ا باي.قائق أن يسألهم م  غ   تردد، قا  هللا ت ال   ﴿
 [.43﴾]ال ما  الذ ِكْرِ ِإْن ُكنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

عد الّ ظر . ... ع د أ ا الّرسوخ، ال الُم الرشدة لقوا!؟أَ  د  ذا البيان يبقى مشكا 

رة، ومست داال االستنباط ماتملة  م طوق الّ ي ومفهوما ثّم م قولا، 
ّ
متوف

ا بملاة 
ّ
 ريع ومقاصده،  ّا ذلد قد تمث

ّ
وبتصّو  الفهم باستمضار مقاماال الت

 
ّ
َمة بلسان ايخطا  ولسان ال زان. بهذا نا  أص.ا   ذا الص 

َ
الّرسوخ الستما

رف وتبّوأوا مقاعد الّصدا
ّ
رة، ورف ت لهم ال از  لّنهم يَرْون ب ور هللا، أوسمة ال 

لِزم بخطو م، فهم 
ُ
سديد لم ُيخطئهم الّتقربب، و ّا َم  نز  ع  رتبتهم أ

ّ
ف ن فاتهم الت

 مل  السّ ة، دطس م مغفور 
ّ
ت ة ال يفت ون مال

َ
ة الّصراط الستقيم، ومن اعت ضتهم ف

ّ
أدل

 -وأ ر م موفور، ناد  فيهم الذي ي طق باي.ّق 
ّ
م   صى

ّ
َم -هللا عليا وآلا وسل

َ
ا َنا

َ
  "ِمذ

ْ ٌر"
َ
ُا أ

َ
ل
َ
، ف

َ
أ
َ
ط
ْ
د
َ
مَّ أ

ُ
اْ َتَهَد، ث

َ
َم، ف

َ
ا َنا

َ
ْ َراِن. َوِمذ

َ
ُا أ

َ
ل
َ
َصاَ ، ف

َ
مَّ أ

ُ
اْ َتَهَد، ث

َ
 .(1ةايَ.اِكُم، ف

                                                           
ذا اجهتد فأأصاب أأو أأخطأأ، رمق   ،البخاري - 1 ذا 7352كتاب الاعتصام، ابب أأجر احلامك اإ . ومسمل، كتاب الأقضية، ابب بيان أأجر احلامك اإ

 .1716اجهتد فأأصاب أأو أأخطأأ، رمق  
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﴿ ُ ِ الْعُلَمَاء َ مِْن عِبَادِه ه مَا َيخْشَى الل َّ بليغ صي ت (1ة[، لّنهم ورثة النبياء28﴾ ]فاطر  ِإن َّ

قة صي نقلهم 
ّ
الوني ن قرآنا وسّ ة، وصي بيان مراد هللا ت ال  ل ا زمانهم، فهم أ ا للث

وفهمهم ومن ورد عى  آناد م الّسهو وايخط  والغفلة ف ّن  ماعتهم م صومة، نخلوا 

الّ صوص نخال، وأداروا الفار نتى بانت و و ا واندف ت ع ا شكوك الو م 

لواقع ع  الورود، ال يجري عليهم تواطس الاتمان وال وممتمالال ال قا فيما يب ده ا

سيان، ما زادوا وما أنقصوا، فهم وسط صي شهادتهم ب ن المم، ﴿
ّ
وَكَذَلَِك ت ّمد الن

ُسوُل عَلَيْكُْم شَهِيدًا يَكُونَ الر َّ َ اِس و َ عَلَى الن َّ ً وََسطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاء ة م َّ ﴾ َجعَلْنَاكُْم أُّ

  [.143]البقرة  

                                                           
ْرَداِء  - 1 ِ  -ريض هللا عنه  -فع  َأيِب ادلَّ ْعُ  َرُسوَل اَّللَّ يّنِ مَسِ

ِ
َ  -قَاَل  فَا ُ عَلَْيِه َوَسملَّ دا  -َصىلَّ اَّللَّ يَُقدوُل  "َمدْ  َسدكَلَ َطرِيقحمدا يَبْتَِغدي ِفيدِه ِعلْمحم

نَّ اؤاََلئَِكَة لَتََضُع أَ 
ِ
ىَل اجلَنَِّة، َوا

ِ
ُ ِبِه َطرِيقحما ا دَمَواِت َوَمدْ  يِف اَلْرِض َسكَلَ اَّللَّ تَْغِفُر هَلُ َمدْ  يِف السَّ نَّ الَعداِلَم لَيَسد ْ

ِ
، َوا ْجِنَحهَتَا ِرَضاءحم ِلَطاِلِب الِعمْلِ

نَّ الُعلَمَ 
ِ
ا َواَل اَء َوَرثَ َحىتَّ احِليتَاُن يِف اؤَاِء، َوفَْضُل الَعاِلِم عىََل الَعاِبِد، َكَفْضِل القََمِر عىََل َسائِِر الَكَواِكِب، ا ثُوا ِدينَارحم نَّ اَلنِْبيَاَء لَْم يَُوّرِ

ِ
ُة اَلنِْبيَاِء، ا

، فََمْ  َأَخَذ ِبِه َأَخَذ حِبَظٍّ َواِفٍر".  ثُوا الِعمْلَ ََّما َورَّ ن
ِ
 (.223(، واب  ماجة )2682(، والرتمذي )3641رواه أأبو داود ) -ِدْرمَهحما ا
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 محنة العقل الحديث بين الشعر الجاهلي

 وإعجاز القرآن الكريم

  1ب  ن مية عبد الغفار/ ام ة و ران د.

*** 
  *الويج

كث  ة هي ا .  التي طالت عقو  السلم ن صي ال صر اي.ديث عى  مدار فت اال 

تا صي ذ  ياال التاربخ ا ختلفة، ومع  ون   ضها  ان أشد م    ض، مال أّن ما ترك

ال اس ال يكاد ُينس ى، داصة وأّن  ذه ا .  قد ارتبطت بمسائا وقضايا  ان ال اس 

فيها عى  ممد ب ن اإليمان أو الافر، با دلفت ضررا واس ا لم يسلم م ا مال م  

ا عليا فرأ  بم ظار م  البص 
ّ
ا لا وُدل ّبِ

ُ
 ة ادُتب  فأ ا ، أو ُ ها عليا ف جا، أو ش

 لبيان.ألزما ايحجة با

  م  ال قا ال ربي اي.ديث وأددا أص.ابا صي غيبورة م  
ّ
 م  أ ّاِ ما تما

منَّ

التفا   انتهت ب ن يق ن وشد، هي مسألة اإلعجاز القرآنيالتي عانى صي مدراكها  يا 

 ت غ   السلم ن م  وضع السم 
ّ
واسع م  السلم ن، وطالت مدة م اي تها نتى ما

تاباال الست رق ن، وأض فت  مة كث   م  أب اء نيث ي فع عقيدتهم، تمثلت صي ك

 يضرُّ عقيدتهم. فيماال ر  ن ن أدذوا م  ترباق  سالء 

                                                           
* - Abstract: The issue of the Holy Quran‘s miracleis one of the most difficult issues of heritage and 

analysis, and its closest relation with the Koran has become dealing with a degree of reserve, which 

preserves the sanctity of the Koranic text Don’t make it carries what it can not In many academic 

writings, the issue of Quranic miracles is a subject of disagreement between researchers. As far as 

there are many opinions, it was an appropriate issue to emphasize the specificity of the Quranic text 

and the richness of the Islamic heritage. In this article we will not deal with the determination of 

opinions however to talk about their impact in modern and contemporary thought, especially since 

the issue of miracles is a major issue in the original literature, rhetoric and literature According 

todifferent diversityabout the miracles‘sissues, it was considered by many researchers as a real ordeal, 

which was challenged by the modern view. Different religious sects and different contractual views 

were determined accordingly, and through this article we strive to identify the various modern 

concepts in the study of the Quranic miracle and its impact. Modern thought. 

آن؛ اؤناجه؛ العلوم؛ العقل؛ اؤعارص؛ الشعر.  لكامت مفتاحية  االإجعاز؛ القرأ
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ت 
ّ
ل ا الغرض م   ذا القا  تمربر مما النزاع صي مسألة اإلعجاز فتلد قضية ول

ودر  البيان فيها ب جا ، بقدر ماهي مماولة للررط ب ن  انب ن مهم ن اشت ك ال قا 

ضهما،  انا بمثابة نفقي في بداياال ايجها بهما، و ما مسألتي ال  ر اي.ديث صي مخا

ايجا ىي واإلعجاز القرآني فبينهما ندود م ت كة، وصي ذاال الوقت فواصا متباي ة، 

  انت بمثابة ال ركة بالنسبة لل قا اي.ديث و و يماو  وضع نٍد ل اناتا.

رة ال ررية مزاء سماع آياال ل ا يخفى عى  ال اقا ما ألمَّ   قو  ال اس صي ايجزب

الذكر اي.ايم، كما ال يخفى ما عملتا  لماال ال  ر فيهم قبا ذلد، و م أب اءه 

وآبائا وأ داده وقائلوه وناظموه، عى  دالف القرآن الذي  م سام وه فمسب، ثم 

 السم ون با أو الكافرون، وهي مزبة انتبا لها م  انتبا منهم وغفا عنها الغافلون.

 ا أنَّ ش ر ال ر  ونظمهم صي ايجا لية وفد عى  قبائا أعجمية، ثم سم وا لو افت ض

منهم كالمهم الذي ي رفون م  غ   نظم وال وزن، فس كون أمام افت اض ن اث  ن، مما 

وصي أن ينتبهوا ملىالفرقب ن نمطي الاالم، أو أن ال ينتبهوا ول سوا بأ ا لغة وال بيان،

ضاه  ول ا بما ة مل  تقييم، مع غيا  ش ر كال اي.ال ن يبقى ش ر م صي مرتب
ُ
ة ال ت

آدر قد يفرض عى  ال ر  تمديا ُيذكر، وعى  فرض صدق  ذا االفت اض فال ر  

نز  مليهم القرآن أن ُيسم وه مل   ذه القبائا العجمية كما 
ُ
مطالبون آنذاك وقد أ

أسم و م نظمهم وش ر م، فسيجدون صي أنفسهم ب ن ش ر ال ر  ونث  م، ثم 

بينهما ور ن القرآن الاربم، ما و ده ال ر  صي أنفسهم تجا ا، تماما كما انتبا م  

انتبا مل  الفرق ب ن التوراة واإلنجيا الص.يح وا .رَّف، ال م   هة البيان با م  

  هة قدسية الاالم وصبغتا اإللهية.

  ض م  الضروري نتما ونا  القا    يد ع  تمربر مما النزاع، أن ن ّرِ  عى  

الت ارب  الهمة الستاما  ونداال القا ، هي صي الصا أساسياال وقواعد ت  ُن صي 

 الاربم،دوض  ذه ال ركة الفاربة، وهي  ال  ر ايجا ىي، ومعجاز القرآن 

  مفهوم ال  ر ايجا ىي 

أصا الكلمة"اسما لل لم الّدقيق صي قولهم  ال  ر صي اللغة  اعتب  الراغب صي مفرداته

اِعُر للمختّي  ليت ش ري،
َّ
وصار صي الّت ارف اسما للموزون القّفى م  الاالم، وال 

 (1ةبص اعتا، وأن ال اعر سمي شاعرا لفط تا ودقة م رفتا"

                                                           
آن، حتقيق، صفوان عدانن ادلاود 1 اد، ص 1412ي، دار القمل، ادلار الشامية، دمشق، د الراغب الأصفراين، اؤفردات يف غريب القرأ
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 ال  ر صي اصطال  الدباء  

ال تكاد عباراال ا .قق ن م  الدباء تختل  صي ت رب  ال  ر أنا" الاالم الفصيح 

 (1ةصور ايخيا  البديع" الوزون القفى ال ّبِ  غالبا ع 

أما ش ر ايجا لية فلواله لا وقع لذا الدباء ت ربفا كهذا، با قار  أن يكون علما عى  

انت ام، ولنا ل  يقاَّ شأنا ع د  الفاربة موضعأد  رفيع صي ايجا لية،  و صي الذ  ية 

يا ال صف ن م  ال ر ، فقد  ان كذلد ع د ال صف ن م  غ   ال ر ، يبدو ذلد  ل

ع د الست رق ثوررياا الذي ي ّرف ال  ر ايجا ىي بأنا "وص  مزبَّ  بال وا د 

ي.ياة ايجا لية وأفكار ا، فقد صور ال ر  أنفسهم صي ال  ر صورة م طبقة عى  

 (2ةاي.قيقة بدون تزوبق وال ت وبا"

بهذه الصورة مذا ظهر أ ا ايجا لية رغم  ا ليتهم، ألزم أدبهم اعت افا مرموقا، ال 

 يزا  مل  اليوم شا دا عى  لسان م قطع ال ظ   صي شأن ال  ر  ذا.

 مفهوم معجاز القرآن الاربم 

دفع الذ و  ال ربي  سبب بالغة ودقة ايخطا  القرآني ورف ة بيانها دفع ا مل  اقت اع 

الفار ال ربي الو  ع د أ ا ايجا لية أنَّ ب ن بيانهم ورالغتهم ور ن ما يسم ون ندا 

 زا، وال أد َّ عى  ذلد م  شهادة فطانلة ال ر  وساداتهم وشرفائهم فاصال ونا

ن ن ي ب ون ع  ذلد بأوصاف  م ا ب ن اي.الوة والطالوة، ور ن الغدق واإلثمار، 

، مال (3ةوأنا ي لو وال ي ى  عليا، و و اعت اف  ريء شجاع ال يبقي شكا صي مسالم قائلا

ومن عميق ال ظر   ا الوليد ب  الغ  ة ب ن أّن ال  اد ال ربي الألوف نا  دون ذلد، 

فا ن أند ما أشد مرارة، فكونا أند أشراف قوما لم يم  ا م  وضع القرآن 

الاربم صي مرتبتا التي  و عليها، قبا أن يصفا بالس.ر، وأما ع اده فلم يم ع القرآن 

قدر  الاربم م  وض ا صي مرتبتا التي يستمق، فالوليد لم يبق ب  ا ور ن اإلسالم

ت صي دالدة صي الفار ال ربي، مال أنَّ ال  اد أ  ده ع  ال رف 
ّ
أنملة، و لماتا ظل

رَ ال ربي وببقي الوص  القرآني دالدا كذلد صي الفار ال ربي ن ن قا  ت ال   ﴿ هُ فَك َّ ِإن َّ
 َ ر َ  (18)وَقَد َّ ر َ  (19)فَقُتَِل َكيَْف قَد َّ ر َ  (20)ثُم َّ قُتَِل َكيَْف قَد َّ ثُم َّ عَبََس  (21) ثُم َّ نَظَر

                                                           
نشاء لغة العرب، ملسسة اؤعارف، بريوت، ج 1 براامي، جواار الأدب يف أأدبيات واإ   23، ص 2د الرامشي أأمحد ب  اإ
 186م، ص 1991اد، 1412، 1د اجلندي عيل، يف اترخي الأدب اجلاايل، مكتبة دار الرتاث، ط 2
  عبد هللا م  قضاة العرب وزعامءاا وزاندقهتا. واكن مم  حدرم اردر يف اجلااليدة، ورضب ابهنرشداما عدىل رشهبدا. الوليد ب  اؤغرية ب - 3

وأأدرك االإسالم واو ش يخ ارم، فعاداه وقاوم دعوته، واو وادل خادل ب  الوليد، مات يف السد نة الأوىل للرجدرة/ الزرلكدي، الأعدالم، دار 

 122ص ، 8، ج2000، 15العمل للماليني، ط
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 َ َبَسَر َ  (22)و َ وَاْستَْكبَر ُ  (23)ثُم َّ َأْدبَر ٌ يُؤْثَر ا ِسحْر ا قَوْلُ  (24) فَقَاَل ِإْن هَذَا ِإل َّ ِإْن هَذَا ِإل َّ
ْصلِيهِ َسقَرَ  (25)الْبَشَرِ  احَةٌ ( 28)لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ  (27)وَمَا َأْدرَاكَ مَا َسقَرُ  (26)َسأُّ لَو َّ

 ْ َ ( 29) بَشَرِ لِل  (1ة﴾عَلَْيهَا تِْسعَةَ عَشَر

مة للقرآن الاربم دون ع اء البمث ع  سر  ِ
ّ
لقد ظلت ال قلية ال ررية الول  مسل

العجز ال ربي ع  مجازاة القرآن، مل  غاية فت ة االدتالط بالثقافاال الدر ، يقو  

ال الثقافية صانب كتا  معجاز القرآن الاربم " صي  ذه الب ئة ا ختلطة بالتيارا

التباي ة، برز اي.ديث ع  و ا معجاز القرآن، وع  سبب عجز ال ر  ع  اإلتيان 

بمثا سورة م  القرآن. ول ا الفارة أو  ما ن أال صي مجالا   ض القوم صي البصرة 

صي القرن الثاني الهجري، نيث  انت البصرة تمو  بالتياراال الفاربة ا ختلفة م  

دباء وفالسفة متكلم ن، ودعاة مل  مذا ب دار ة ع  فقهاء وممدث ن ولغوب ن وأ

 اإلسالم 

وغ   ا مما نملتا التياراال الفاربة (5ةوالد ربة(4ةوالّسم ية (3ةوالانوبة(2ة الث وبة

ثم منَّ عميق البمث ع  القضية اإلعجازبة بدا أكث  نظا   د  (6ةالوافدة م  ال رق"

ي القرن الثاني للهجرةم  شيوخ ص(7ةصنيع ال تزلة، وعى  رأسهم واصا ب  عطاء

ال تزلة الذي فتح با  ال ظر والت قيب، لا  الصوا   انبا مذ اعتب  اإلعجاز 

                                                           
 29د  18د سورة اؤدثر الآايت  1
لقدم، د أأحصاب االثنني الأزليني. يزمعون أأن النور والظلمة أأزليان، خبالف اجملوس، فاإهنم قالوا حبدوث الظالم، والالء قالوا بتساوهيام يف ا2

رس تاين، اؤلل والنحل، ملسسة احلليب، واختالفرام يف اجلوار، والطبع، والفعل، واحلزي، واؤاكن والأجناس، والأبدان والأرواح/ الشر

 49، ص 2ج
أأحصاب ماين ب  فاتك احلكمي ظرر يف زمان سابور ب  أأردشري، وقتهل هبرام ب  ارمز، وذكل بعد عيىس عليه السالم. أأحدث دينا بني د  3

 5، ص 3بق، جاجملوس ية والنرصانية، واكن يقول بنبوة اؤس يح وال يقول بنبوة موىس علهيام السالم/ اؤصدر السا
ِتْداَلل ودعوامه انه اَل يعمل يشء اإال م  طرق الْحَ د  4 ناكرمه للنََّظر َوااِلس ْ واس الْخمس/ االإسفراييين، َوِمهْنُم السمنية الْقَائِلُوَن بقدم الَْعامل َمَع اإ

 346م، ص 1977، 2الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية، دار الآفاق اجلديدة، بريوت، ط
نه يقول حبدوث العامل/ اب  تميية، بيان تلبيس اجلرمية  ومهد  5 آم  ابلصانع فاإ ناكر الصانع، وعندمه لك م  أ اذلي  يقولون بقدم العامل واإ

  438، 1اد، ج1426، 1فيتأأسيس بدعرم الالكمية، مجموعة م  احملققني، مجمع اؤكل فرد لطباعة اؤصحف الرشيف، ط
آ 6 جعاز القرأ  45م، ص 2005اد،1426، 3ن الكرمي، دار القمل، دمشق، طـمصطفى مسمل، مباحث يف اإ
 واصل ب  عطاء الغّزال، أأبو حذيفة، م  موايل بين ضبة أأو بين خمزوم  رأأس اؤعزت  وم  أأمئة البلغاء واؤتلكمني. مسي أأحصابه ابؤعزت د 7

ليه، تسمى " الواصلية " واو اذّلي نرش مذاب" الاعزتال يف الآفاق  بعث م   العزتاهل حلقة درس احلس  البرصي. ومهنم طائفة تنسب اإ

أأحصابه عبد هللا ب  احلارث اإىل اؤغرب، وحفص ب  سامل اإىل خراسان، والقامس اإىل المي ، وأأيوب اإىل اجلزيرة، واحلس  ب  ذكوان اإىل 

ىل أأرمينية. ودل ابؤدينة، ونشأأ ابلبرصة. واكن يلثغ ابلراء فيجعلرا غين ا، فتجنب الراء يف خطابه، ورضب به اؤثل الكوفة، وعامثن الطويل اإ

منا آن مل يك  غّزالا، واإ ذا قرأأاا أأبدل لكامت الراء مهنا بغرياا حىت يف أآايت م  القرأ لقب به  يف ذكل. واكن  تأأتيه الرسائل وفهيا الراءات، فاإ

آن " و" طبقات أأال العمل لرتّدده عىل سوق الغزالني ابلبرصة. هل تصانيف، مهنا" أأصناف اؤرج ة " و" اؤزن  بني اؤ زنلتني " و" معاين القرأ

 108، ص 8اد/ الزرلكي، اؤصدر السابق، ج131واجلرل " و" السبيل اإىل معرفة احلق" و" التوبة " تويف س نة 
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مسألة ال عالقة لها بذاال القرآن، با لّن هللا ت ال  صرف القدرة الب ربة ع  اإلتيان 

يم ي  بمثلا، وظلت  ذه الفارة سائرة مل  القرن الثالث الهجربم ن تبّ ا ا   ده ابرا 

ام
َّ
ار ال ظ ، وأقّر ب ظربة الصرفة كقاعدة أساسية صي اإلعجاز، مما   ا تلميذه (1ةسيَّ

ايجانظ ي دفع مل  تألي  كتابا "نظم القرآن" لتبي ن مسألة بيانية أكث  دقة وأ  د 

عمقا صي قضية اإلعجاز،  انت هي ال ظم القرآني، وصي دضمها ض   القو  بها 

ده أّن التمدي بم طق القو  بالصرفة ال يكون لا م نى، باعتبار عقالني واضح مفا

فال يستقيم أن ُيجّرد ال ر  م  سال  البيان، ثم يطالبون بتمدي القرآن، ثم تتا  ت 

  د ما التوالي  والص فاال، ففي القرن الرا ع للهجرة نيث ظهرال أبماث أ ا 

ا ع اإلمام الس ة وايجماعة صي مجا  اإلعجاز،  ان م  بينهم صي القرن الر 

  كتابا "بيان معجاز القرآن" مذ يقو  صي تثم ن نظربة ال ظم (2ةايخطابي
ّ
الذي أل

 "ومنما يقوم الاالم بهذه الشياء الثالثة  لفظ ناما، وم نى با قائم، ورراط لهما 

ناظم. ومذا تأملت القرآن و دال  ذه المور م ا صي غاية ال رف والفضيلة نتى ال 

ظ أفصح وال أ ز  وال أعذ  م  ألفاظا، وال تر  نظما أنس  تر  ش ئا م  اللفا

تأليفا وأشد تالؤما وت اكال م  نظما، وأما ال اني فال دفاء عى  ذي عقا أنها هي 

التي ت هد لها ال قو  بالتقدم صي أبوابها والت قي مل  أعى  در اال الفضا م  ن وتها 

 (3ةوصفاتا"

الذي (4ةظهور اإلمام عبد القا ر ايجر اني ثم  اء   ده القرن ايخاما الهجري، مع

فّجر صي كتاب ن اث  ن نظربة عميقة هي ألصق بمفهوم اإلعجاز وأنسب بخصائي 

                                                           
براامي ب  س يّار ب  اائن البرصي، أأبو اإحساق النّظام  م  أأمئة اؤعزت ، تبحر يف علوم الفلسفة واطلع عىل أأكرث ما 1 كتبه رجالرا م  د اإ

آراء خاصة اتبعته فهيا فرقة م  اؤعزت  مسي  )النظامية( وبني اذه الفرقة وغرياا مناقشات طويةل. وقد أألف لريني، وانفرد بأ   طبيعيني واإ

جادته نظم الالكم، وخصومه هنا م  اإ يقولون انه  كتب خاصة للرد عىل النظام وفهيا تكفري هل وتضليل. أأما شررته ابلنظام فأأش ياعه يقولون اإ

، 15اد/ الزرلكي، الأعالم، دار العمل للماليني، ط231اكن ينظم اخلرز يف سوق البرصة. هل كتب كثرية يف الفلسفة والاعزتال تويف س نة 

 43، ص 1م، ج2002
براامي اب  اخلطاب البس يّت، أأبو سلامين  فقيه حمّدث، م  أأال بس  )م  بالد اكبل( م  نسل زي2 د ب  اخلطاب )أأيخ د محد ب  محمد ب  اإ

جعاز القرأآن( و)اإصالح غلط احملدثني( ابمس )اإصالح خطأأ  معر ب  اخلطاب( هل )معامل السنن( جمدلان، يف رشح سنن أأيب داود، و)بيان اإ

يف خزانة عارش أأفندي ابس تنبول، و)رشح  488احملدثني( و)غريب احلديث( قال اؤميين يف مذكراته  منه خمطوطة اكمةل كتب  س نة 

، 15اد/ الزرلكي، خري ادلي ، الأعالم، دار العمل للماليني، ط 388اري( ابمس )تفسري أأحاديث اجلامع الصحيح للبخارّي( تويف س نة البخ

 273، ص 2، ج2002
جعاز القرأآن، حتقيق، الس يد أأمحد صقر، دار اؤعارف، مرص، ط 3  15، ص 1م، ج1997، 5د الباقالين، اإ
ْيُخ الَعَرِبيَّة، َأبُو د  4 ِد ب  حَ ش َ ْرَجان َعْ  َأيِب احلَُسنْيِ ُمَحمَّ .َأَخَذ النَّْحو ِةُ مْحَِ  اجلُْرَجايِنُّ تَاذ بَْكٍر َعْبُد القَاِاِر بُ  َعْبِد الرَّ َسِ  ابْ  أُْخ  اُلس ْ

جَعاز القُ 
ِ
يَضاح يف ثاََلثِنْيَ جمدلاحم، َوهَلُ )ا

ِ
يَضاح(، ثاََلثَة َأسَفار، َأيِب عيَِلٍّ الَفاِريِسّ َوَصنََّف رشحاحم َحافالحم ِلال

ِ
م، و)ُمْخترََص رشح اال آن ََضْ ْرأ

، َوهَلُ )الْعمد يِف التَّرِصيف(، و)الْجمل( .َواَكَن َشافعيّاحم، عَاِلامحم،  َوِكتَاب )العَوامل اؤائَة(، َوِكتَاب )اِؤْفتَاح(، َوفرّس الفَاحِتَة يِف ُمَجدلَّ َوغرَْي َذكِلَ
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ز صي كتا  دالئا اإلعجاز عى  مسألة ال ظم،
ّ
 ال ر  ومقوماتهم البيانية، بمث رك

   مبنية رّ ن صي كتا  أسرار البالغة مسألة البيان، لتكون ال ظربة اإلعجازبة صي الدو 

عى  نظربة ال ظم والبيان، و و الو ا الذي با عجز ال ر  ع  اإلتيان بمثا القرآن 

ت كتاباال ايجر اني   د
ّ
ذلد مل  ال صر اي.ديث مالذا صي مسائا  الاربم، وظل

 اإلعجاز والبالغة والبيان والد  وال مو.

يا تأس ا  ذه ينبغي الت بيا أن ايجر اني عى  نسب ما يبدو قد عانى كث  ا صي سب

 ال ظربة التي بدأال اعتزالية عى  يد ال ظام وايجانظ وانتهت أش ربة عى  يده، فاث  ا

ا تلد ال اناة، كما نجده يست كا عديد السا
ّ
ئا ما  ان يغب  بقولا " لم أز " مما يدل

التي طرقها م   ان قبلا نو  البالغة والفصانة والبديع وغ   ا. وعليا فما أقّره 

ي بم هجا الوصفي التمليىي  ان نقلة نوعية لسائا اإلعجاز نيث انتقلت ايجر ان

ا بها الفهم م  ندود رعاية اللفظ ونده أو ال نى ونده، مل  رعاية المرب  م ا، وبهم

 استو  ال ظر، واستقرال ال ظربة.

 نزاعاتال قا ال ربي اي.ديث وثوابت الصالة ال ررية واإلسالمية 

عجاز بقضية التدي  الب ري بصفة مباشرة، وتتبع مسار ا لقد ارتبطت مسألة اإل

يدفع مل  الغوص صي طبائع ال فوس الب ربة، فقد فتح القبو  والرفض ال ربي للقرآن 

الاربمبابا م  التفا  ، صي ميمان الب ض وج.ود الب ض  سبب دطا  موند، 

صي مسالة  وتراث بياني موند، وررما  انت قصة الوليد نموذ ا فربدا لالستدال 

ُُ االعت اف، وندُّ االمت اع، لا  غيا  أمور أساسية صي مدراك  بمدي  مختلف ن، ندُّ

لت ورمق حجر عث ة أمام علم معجاز القرآن الاربم وتأدّره 
ّ
القضية اإلعجازبة شك

 ع  الرتبة التي يجب أن يكون عليها، وأ م  ذه اي.قائق 

هللا  صى -وتاربخا، و و دليا ال بي  "أوال  أن ةمعجاز القرآن( كما يد  عليا لفظا

-صدق نبوتا، وعى  أنا رسو  هللا يوح  مليا  ذا القرآن، وأن ال بي  عى -عليا وسلم 

ي رف ةمعجاز القرآن( م  الو ا الذي عرفا م ا سائر م    ان-هللا عليا وسلم  صى 

 در.آم  با. وأن التمدي الفروض عى  ال ر   و تمد بال ظم والبيان ال  ش يء آ

                                                                                                                               
ْبِعنْيَ َأشعِراّيحم، َذا نُُسٍك َودي ٍ َوس َ نََة َأْربَع ِ مائَة َوِقْيَل  س َ ْبِعنْيَ َوَأْربَع ْحَدى َوس َ

ِ
نََة ا َ  س َ آيَة يِف النَّْحِو.تُُويّفِ َرمِحَُه هللُا/ اذلايب، مشس  -  َواَكَن أ

آخرون، ملسسة الرسا ، ط  433، ص 18م،ج1985اد، 1405، 3ادلي ، سري أأعالم النبالء، حتقيق، شعيب الأرانؤوط وأ
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ثانيا  أن مثباال دليا ال بوة، وتصديق دليا الوحي، وأن القرآن تنزيا م  ع د هللا، 

كما نزلت التوراة واإلنجيا والزرور وغ   ا م  كتب هللا سبمانا، ال يكون منها ش يء 

فال و ا لإلعجاز فيها بمجرد  ونها ملهية الصدر،  أن 1 يد  عى  أن القرآن معجز."

 قرآن الاربم دون سواه. اإلعجاز  ان علما لل

ثالثا  أن مطالبة ال ر  باإليمان بنبوة مممد وصدق الوحي م   هة سماع القرآن 

ذاتا، ال م   هة ايجدا  واللجا ، فالقرآن يمما صي ذاتا أدلة ثبوتا، ودوافع 

ى يَسْ  وَِإنْ قا  ت ال ﴿ ميمانهم، ُ َحت َّ َ فََأِجْره هِ َأحَدٌ مَِن الْمُشْرِِكينَ اْستَجَارَك َ الل َّ مََع كَلَام
هُْم قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ، "وقد  ان ال ربي يسمع القرآن، فيخر لا 2﴾ثُم َّ َأبْلِغْهُ مَْأمَنَهُ ذَلَِك بَِأن َّ

، واي.ق أّن اآلية قد ألهمت ال قا ال ربي دطوة أدر  م  التأما، ذاك أن (3ةسا دا"

ني أساسا عى  فطرة التذوق، الطبي ة ال ررية لم تا  تتطلب أكث  م  السماع الب

فاما امتاز ال ر  وتفاضلوا فيما بينهم صي أش ار م ع  طربق تذوق ال اني، ف نا ال 

سبيا مل  مدراك نقيقة ال بوة وصدق الوحي مال  سماع القرآن، و و دافع مدراك 

ور ن كالم فاق  ميع أنواع البيان،  التفاوال ب ن كالم ال ر  و و غاية صي البيان،

ست لقاعدة  ليلة مفاد ا كما يقو  مممود شاكر صي وعلي ا تكون اآلية قد أسَّ

"أن القرآن العجز  و الب  ان القاطع عى  ص.ة  مقدمة كتا  الظا رة القرآنية 

 عى  معجاز القرآن"
ً
 4ال بوة، أما ص.ة ال بوة فل ست بر انا

لم  لظا رة القرآنيةمزاء  ذه ا م   ذا ال طلق ف ن اي.  ة التي ددلها ال قا ال ربي،

تنتا مال بق اعة الب ض، وعداوة الب ض اآلدر، وررما نما ش ار ال داوة طائفة 

روا  هودا ال 
ّ
نوا عى  أيادي الست رق ن الذي  سخ واس ة م  أب اء ال ر  مم  تمرَّ

ز ضيق ال يت د  عتبة ال ادية،  يستهان بها صي سبيا وضع مسألة اإلعجاز صي نّ ِ

رال لاضيها الصيا وثوابتها وقيمها، نتى ذكر وأق  وا  ذه الط
ّ
ائفة ال ررية التي ت ا

مالد ب  نبي أن "العما  الدبية لهسالء الست رق ن، قد بلغت در ة دط  ة م  

لقد عما الفار ال ربي م  دال  تآلي  كث  ة عى  5اإلش اع ال نكاد نتصور ا"

                                                           
آنية دار الفكر، دمشق، ط - 1  24م، ص 200اد/ 1420، 4ماكل ب  نيب، الظاارة القرأ
 6سورة التوبة الآية  - 2
 317د أأبو شربة محمد ب  محمد، االإرسائيليات واؤوضوعات يف كتب التفسري، مكتبة الس نة، ص  3
آنية، اؤرجع السابق، ص  - 4  24الظاارة القرأ
 21اؤرجع نفسه، ص  - 5
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التي عاشها  يا واسع م   مماولة استجالء أسبا  واق ية لهذه ا . ة الفاربة،

السلم ن، ومن فّضا   ضهم تسميتها بمم ة ال  ر ايجا ىي، فالرتباطها الباشر 

بقضية اإلعجاز القرآني، وكال ما أساس رص ن صي أصالة القرآن الاربم، أما ال  ر 

فقد ت رَّض لط  اال طا نس ن صي كتابا الوسوم  " صي ال  ر ايجا ىي، مممد 

صي كتابا ةالفار  مممد أر ون و  ةالف  القصص ي صي القرآن الاربم(، دل  هللا باتابا

  ال  ون   " ةمسألة ص.ة نسبة القرآن مل  1977ال ربي( وكذا بمثا الن ور عام 

و مي ها عملت عى  نسق واند ال يقا ، 1ونصر أبو زبد باتابا ةمفهوم ال ي("، هللا(

  هدا عما قّدما الست رقون.

رون واي.داثيون صي مماررة من ا تماع ثالثي ا لا الست رقون وال ّصِ
ّ
ل ر الذي مث

 ت 
ّ
الصالة القرآنية ترك أثرا غ   مممود م  دال   ذه الاتاباال وأمثالها كث  ، وما

الغرري ن م  ال ودة بتاربخهم مل   زائم  انوا قد تجّرعو ا صي الفتوناال اإلسالمية 

دم  رو م منها   د، وعملوا عى  
ُ
وضع ِدطط دس سة م  أ ا الثأر التي لم ت

ل داد م، وعليا فتموا ا جا  واس ا صي عدة  وانب منها "نر  ال تقداال وم ركة 

الثقافة، التي تأتى صي مقدمتها الغارة الت ص  ية عى  القرآن الاربم. تلد الغارة 

 ال رسة التي استهدفت أصالة القرآن الاربم بوصفا كالم هللا النز  عى  داتم رسلا

فتا م  افت اءاال وشبهاال 
َّ
مممد اب  عبد هللا صى  هللا عليا وسلم بف ا مادل

ودعاو  رو تها ايجدلياال الت ص  ية، و انت  ذه االفت اءاال قوبة الثر مل  اي.د 

كر آنفا.2الذي انخدع لا   ض الدارس ن"
ُ
 عى  نسق م  ذ

   ذا الصنيع م  الاتاباال ال ررية فت ة غ   مسبوقة، ال 
ّ
مست  انبا كب  ا لقد دل

م  عقائد ال اس، و  لت مسألة اإلعجاز عى  ممد ص ب،لا  ن اة است راقية 

سابقة أدركت  انب االرتباط الاب   ب ن مسألتي ال  ر واإلعجاز  انت ع ن البالء صي 

اعتماد أص.ابها عى  فصا ال  ر ع  مرنلة ايجا لية وررطا بأقوا  ورراعاال صدر 

ل
ّ
، صي نزعة غرببة نسفها منصاف (3ةا الست رق مر ليوثاإلسالم، و و ادعاء مث

                                                           
آن الكرمي، مجمع اؤكل فرد، ص عبد ا - 1  27لرايض محمد عبد احملس ، الغارة التنصريية عىل أأصا  القرأ
 27عبد الرايض، اؤرجع السابق، ص  - 2
آاثر عربية شعرية  1889د اؤسترشق الاجنلزيي أأس تاذ اللغة العربية يف جامعة أأكسفورد منذ س نة  3 ليبس يك  -لندن  -م  مللفاته العربية  أ

ىل اللغة  7ىن بنرش معجم الأدابء لياقوت امحلوي يف موع 1887 جمدلات وكتاب الأنساب للسمعاين ورسائل أأيب العالء اؤعري مع ترمجهتا اإ

 الانلكزيية ونرش أأيضا رسا  يف اؤناظرات اليت جرت بني مىت ب  يونس القنايئ الفيلسوف وبني أأَب سعد السريايف ومعرا ترمجة انلكزيية/

ليان   1728، ص 2م، ج1928اد،1346ب  موىس رسكيس، معجم اؤطبوعات العربية واؤعربة، مطبعة رسكيس، مرص، يوسف ب  اإ
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صي  -وأدش ى أن أقو   الغش -الذي يقو  "من السفسطة(1ةاست راقي عى  يد آررري 

، وال تليق البتة بر ا  ان، 
ً
ن  دا   ض الدلة التي ساقها الستاذ ةمر ليوث(، أمر بّ ِ

 2وال ربب م  أعظم أئمة ال لم صي عصره

ار ال  ر ايجا ليأساسا مت  ا صي م كلة اإلعجاز عى  دالف و ذا يدفع مل  اعتب

الص فاال التي ررطت اإلعجاز بالتفس  ، فالط   صي ال  ر ايجا ىي  و ط   صي 

اإلعجاز،مما يقتض ي رببا واس ا صي عجز ال ر  ع  التمدي الرفوع، ذلد أن القدرة 

لت مددال مهما ل
ّ
ل.  ة ال ررية صي بداياال البيانية التي عاينها ش ر ايجا لية  ذا مث

النزو  القرآني، ولم تمما آياتا ش ئا م  الكلماال لم ي هد ا ال ر  م  قبا، نتى مذ 

وصل ا مل  غربب القرآنكان "اب  عباس مصدرا مهما صي شرنا وريانا، بالر وع مل  

 ال  ر القديم، و ذا م هور ع ا وم قو ، وصي   ض أقوا  عمر ب  ايخطا  

وا، قالوا  وما ديوان ا؟ قا   ش ر ايجا لية، ف نَّ فيا تفس   "عليام بديوانا
ُّ
م ال تضل

، ولم ت قا الص فاال ال تمدة لفظا غرببا ال ي هد لا ب ت 3كتابام، وم اني كالمام"

م  ش ر ال ر ، مع ضرورة الت بيا أن االعتماد عى  ال  ر ايجا ىي صي شر  الغربب 

رية القرآن الاربم وفصانتا   ررية ب ت م  لم يا  الغرض م ا "االستدال  عى  عر 

ال  ر وفصانتا، منما القصود زبادة ميضا  ال نى، وتقربره صي نفا القارئ أو 

 (4ةالسامع"

عاء االست راقي وم  نح  نمو ا لم تدم طوبال يخلو ا ع  الص.ة، وال  مّن  راءة االّدِ

ي دو عتبة االستدال   يغّرند دفاع آررري ع  ال  ر ايجا ىي لضيق مسانتا، مذ ال

عى  الثبوال، لا ا ال يختل  ع  مار أمثالا صي الدس لثوابت ال ر  ونس  الصالة 

                                                           
م(أأرثرج. أأربري مسترشق بريطاين، م  أأعضاء اجملمع العلمي العريّب بدمشق. تعمل مبدرسة  1970 - 1905اد =  1390 - 1323د ) 1

ج. واتق  العربية والفارس ية، ورأأس قسم ادلراسات القدمية يف اجلامعة اؤرصية اللغات الرشقية يف بورتساموث، ولكية مبربوك يف مكربد

نباء يف الرند )39 - 34( وعني أأمينا ؤكتبة ديوان الرند )34 - 1932)س نة  ( مث اكن أأس تاذا للعربية يف 44 - 1940( واختري وزيرا للأ

رأأي  مهنا تسعة جمدلات، و)فررس . بية، يف دوبل  )ابيرلندة(جامعة لندن. ونرش كتبا عربية ووضع )فرارس( ؤكتبة شسرتبيت العر 

ط( ابالنلكزيية اكذلي قبهل. ومثلرام )ملحق اثن للمخطوطات االإسالمية يف جامعة مكربدج(  -اخملطوطات االإسالمية يف مكتبة ديوان الرند 

ارف واجملالت العلمية، ابالنلكزيية/ الزرلكي، . وكتب أأحبااث ودراسات ع  بعض أأعالم العرب ومصنفاهتم فيدائرة اؤع1952طبع س نة 

 287، ص 1اؤصدر السابق، ج
 22ماكل ب  نيب، اؤرجع السابق، ص  - 2
 57، ص 1محمد حسني اذلايب، التفسري واؤفرسون، مكتبة وابة، القاارة، ج - 3
 216م، ص 1991اد، 1412، د عيل اجلندي، يف اترخي الأدب اجلاايل، مكتبة دار الرتاث، طبعة دار الرتاث الأول 4
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وا با 
ّ
القرآنية، و و م هج اعتمدوه بلغوا با شأوا ن ن ودزوا با ال قو  ال ررية، وأعل

 الفار ال ربي وأضروا الثقافة اإلسالمية.

أن يق  ع د مرنلة اكتمالا واستقامتا  مّن نديثا  ربئا ع  ال  ر ايجا ىي ال ينبغي

ت دالئلها، وهي 
ّ
قصائدا وم لقااٍل، با   ود مل  مرنلة الطفولة وال  ومة التي قل

 ا( الذي يقو  " ال 486قضية أث  ال صي القرن ايخاما الهجري عى  يد الزوزني ةال 

 ربب صي أنَّ الرانا التي قط ها ال  ر ال ربي نتى استو  صي صورتا ايجا لية

غامضة، فل ا ب ن أيدي ا أش ارا تصور أطواره الول ، ومنما ب ن أيدي ا  ذه الصورة 

التامة لقصائده بتقاليد ا الف ية ال قدة صي الوزن والقافية، وصي ال اني 

والوضوعاال، وصي الساليب والصياغاال ا .امة، وهي تقاليد تلقي ستاًرا صفيًقا 

، ومع (1ةا الول ، فال نكاد ن رف م  ذلد ش ًئا"بين ا ور ن طفولة  ذا ال  ر ون أت

ذلد ف نَّ الص فاال قّدمت  هودا مممودة صي  ذا ال أن، م  دال  اي.ديث ع  

الب ئة ال ررية، وال افساال ال  ربة التي تمظى بالتاربم وتمثيا القبيلة أو التأد   

  ن صي نس  ومعادة الت ت ب، وثّمة ضر  آدر م  االستدال  عى   ذه الن أة يُ 

االدعاء االست راقي، ف ذا ُعلم أّن القصائد ال ررية ت تمد عى  أوزان م لومة لم 

تسسا مال صي صدر اإلسالم عى  يد ايخليا الفرا يدي، فقد ت اقلت الدبار  زءا م  

، 2ادتال    ض القصائد والبياال ودرو ها ع  مجموع  ذه الوزان وال روض

ىي بهذه ال يو  ال روضية يسكد ص.تا صي ايجملة، وعليا "فانتفاظ ال  ر ايجا 

، ومع ذلد فقد أّسست  ذه ال يو  لسألة 3وأن الرواة لم يصل.وه مصالًنا واسً ا"

 دقيقة صي علم ال روض ُسميت بالزنافاال.

را عى  دلفية 
ّ
مّن ما عاشتا ال قو  ال ررية مزاء ثوابتها ال ررية واإلسالمية  ان مسط

التي داضتها ايجيو  اإلسالمية وم ها ال قا ال ربي السلم،  الفتوناال اإلسالمية

و انت  زائم ال ساراال الغررية داف ا لبث  ذه السموم باسم االنتقام وال يا م  

 أ   ذه ايجيو ، ونوصرال المة اإلسالمية بثالثي ال ر السال  الذكر، ولن 

ز عليا  ذا الثالث
ّ
ي، ف ّن مسألتي ال  ر ايجانب الفاري والثقاصي  ان أ م ما رك

ايجا ىي واإلعجاز القرآني  انتا م  أ م الستهدفاال، وهي ثوابت أصيلة ترتبط 

                                                           
حياء الرتاث العريب، بريوت، ط 1  5م، ص 2002اد 1423، 1د الزوزين، حسني ب  أأمحد، رشح اؤعلقات الس بع، دار اإ
 6أأنظر ما ذكره الزوزين يف رشحه للمعلقات، ص  - 2
 6د اؤصدر نفسه، ص  - 3
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بالثقافة اإلسالمية، وررما ركز أص.ا   ذه الدعاو  عى  فرض م هج م  الت ليم ال 

يرق  مل  مصاف ال رف أو الفضيلة، ومع ذلد ف ّن  يال واس ا م  البانث ن 

 هاد فاري لهذه الدعاو  م  دال  دراساال تأصيلية لاض ي والهتم ن عملوا عى  

 ال ر  التمثا قي ال  ر ايجا ىي، وناضر م الت ن التمثا صي اإلعجاز القرآني.

 صفات وخصائص العرب البيانية:

وق  عى  م زاال (ةمنَّ قراءة أدبية صي الف ا ال ربي ع  م ارضة
ُ
القرآن الاربم ت

ال ر ، ذاك أّن مدراك القيمة البيانية عى  صلة  داصة دفي ة صي أعماق نفسياال

بالوضوع، وأّن أمرا غرببا  ان  ام ا صي ذاتيتهم تجاه آياال الذكر اي.ايم،  ان أقر  

"ومذا  ان أمر  مل  ش ور م بقوة القرآن الاربم البيانية، بقو  صانب ال ا ا 

والصاوالال  الهاتراالالقرآن لم يمركهم ولم يست ع انتبا هم فلماذا  انت  ميع  ذه 

مع أن دصمهم الذي يزعمون دصومتا قد قصر لهم السافة ودلهم عى  أن سبيلهم 

مل  مسكاتا  و أن يأتوا بمثا أقصر سورة مما  اء م با أل ا ذلد دليال ماديا عى  

أن ق ود م ع  م ارضة القرآن ل ست مال  سبب ش ور م  عجز م ع   ذه 

لقرآن ومال فلماذا آثروا الالكمة عى  الكالة والقارعة ال ارضة واقت اعهم ب عجاز ا

 1بالسيوف عى  ال ارضة باي.روف"

يلزم ونا  ال ر   ذه، الا   ع   ذه ال زاال التي توازي صي ذاتياال ال ر  

القوماال الدبية والبيانية التي امتلكو ا، وتلزم م   هة أدر  استص.ا  مام  

والبيان، وأنَّ دصائصا تختل  ع  م هود  ا بيان اإلعجاز القرآني وأنا ال ظم 

 عربي صي تطيقا قو  الب ر.

 يىي  فيماوقد ناو  الدكتور مممود شاكر استخالص واستجماع  ذه ايخصائي 

، قادرة بطبي تها هي، أن تمتما  ذا ا
ً
لقدر "أولها  أن اللغة التي نز  بها القرآن معجزا

م  و الغاية صي البيان فيما تطيقا القو ، وكال الهائا م  الفارقة ب ن كالم ن  كالم 

 يقطع  ذه القو  ببيان ظا ر الباي ة لا م   ا الو وه.

ثانيها  أن أ لها قادرون عى  مدراك  ذا ايحجاز الفاصا ب ن الاالم ن. و ذا مدراك 

 
ً
 وافرا

ً
داّ  عى  أنهم قد أوتوا م  لط  تذوق البيان وم  ال لم بأسراره وو و ا، قدرا
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ح م ا أن يتمدا م بهذا القرآن، وأن يطالبهم بال هادة ع د سماعا، أن تاليا يص

 عليهم نبي م  ع د هللا مرسا.

ثالثها  أن البيان  ان صي أنفسهم أ اَّ م  أن يخونوا المانة فيا، أوبجوروا ع  

 (1ةاإلنصاف صي اي.ام عليا"

اف   لو شأن الاتا  ولهذه ايخصائي وال زاال  اء معالنهم القاض ي بمتمية االعت  

ُ لَقُلْنَا مِثَْل هَذَاوب ده ع  مداركهم البيانية ن ن قا  ت ال  ﴿ ، (2ة﴾قَْد سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء

َئِنِ و اء   ده التأكيد اإللهي القاض ي بمتمية العجز ال ربي ن ن قا  ت ال  ﴿ قُْل ل
هَذَا الْقُرْآِن لَا يَْأتُوَن بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُْم  اْجتَمَعَِت اْلِإنُْس وَاْلجِن ُّ عَلَى َأْن يَْأتُوا بِمِثْلِ 

، فلم يا  بذلد فرق ب ن ما ي تقدون صي القرآن الاربم م    د (3ة﴾لِبَعٍْض َظهِيرًا

 الرتبة البيانية، ور ن ما ألزمهم با القرآن ذاتا ن ن فرض عليهم التمدي.

  التقديم لساسياال البالغة ال ررية مذ لقد عما ال ر  صي رروع ايجزبرة ال ررية عى

ظهرال صي عصر م ايجا ىي صي شكا ف  م  دال  أسواقهم ومسابقاتهم ال  ربة، أو 

أقوالهم وأمثالهم، ومع ذلد فقد تطّورال بفضا القرآن الاربم، لا  ن أتها لم تا  

دف ة واندة، با بفضا  هود مختل  القرون م  الثالث مل  السادس، ت وعت 

م   هة البيان،  سبا االست هاداال باإلضافاال القرآنية للبالغة ال ررية داللها

قام عى   ذا ال مو 
ُ
وعليا ف ّن دصائصهم البيانية السابقة الذكر ما  انت لُتصاغ وت

لوال آياال الذكر اي.ايم، التي  انت صي ذاتها سببا لإليمان بمجرد مدراك الفرق ب ن 

ياغة م ادلة بيانية أدر  ت نى بال القة ب ن نمطي الاالم، وهي عملية تدفع مل  ص

ما هي صي فهم اإلعجاز م  القرآن لّن معجازه صي 
ّ
المرب  مفاد ا "أّن ثمرة  ذا الفّ  من

وفاء الّداللة م ا بجميع مقتضياال النوا  م طوقة ومفهومة وهي أعى  مراتب 

 (4ةالاما  مع الاالم فيما يختّي باللفاظ صي انتفائها و ودة رصفها

مّن عدم ميمان   ٍض م  أب اء ال ر  لم ُي ّز صي واند م  الص فاال مل  التقليا م  

شأن القرآن، با مل  انبهار سابق صي السماع، واعت اف دف ن   لوه ورف تا، و و 
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مررط فرس شديد لم يجد الطاع ون ا .دثون الذي  لم يستسيغوا طبي ة العجز 

ار مل  ثوابت الصالة ال ررية  ان ال  ر ايجا ىي ال ربي فما و دوا تجا ا سو  الت 

أند ا، و و الثابت بقصائده وأوزانا، وركاء أص.ابا، وغ   ا م  أدلة الثبوال 

واليق ن، ولو قورن ب  ا ور ن قصائد ال صر اإلسالمي لظهر الفرق شاس ا، وقد ال 

لهم علم أصح  يتطلب كث  ا مذا ما اكتفي ا بقو  القائا " ان ال  ر علم قوم لم يا 

 (1ةم ا صي اإلسالم"

 خاتمة:

م  دال   ذه الصفماال يتضح أّن ال قا اي.ديث لم يجد طربق اله اء سهال صي 

مدراك أمر معجاز القرآن الاربم، وزاد م  ندة تيهانا أن ا تمع عليا ثالثي ال ر،ا 

  ثوابت التمثا صي ال صرانية واالست راق واي.داثة ا والذي لم يه أ أيضا نتى نا  م

الصالة ال ررية واإلسالمية، ومنا ل  العجب أن تكون الطائفة التي أعرضت ع  

 اإليمان م  أب اء ال ر  أكث  منصافا آلياال الذكر اي.ايم رغم أّن  ذا الثالثي اتخذ

م  معراضهم مددال مهما إلنكار ما أناروه، فال ر  كما سبق  انوا أ ا م  يخونوا 

ان ي ارضوا بيان القرآن الاربم، وأما  سالء فقد علموه نقا، فك المانة صي بيانهم نتى

منكار م ميذانا باستبدا  القاعدة م  قولهم م   ها ش ئا عاداه، مل  قولهم م  

 داف ش ئا عاداه.

ستظا عى  وفق  ذا البالغة القرآنية قائمة حجة عى  اللسان الذي ال يزداد   د 

ا اإلعجاز أكب  امتمان شهده ال قا ال ربي وسيظا م ه ال صور الول  مال تدنيا،

اي.ديث، والذي بقدر ما عانى صي تمديد موط ا ومام ا، ف ن ا تهاده الضني ال 

يخفى عى  عاقا، وم ذ فتح ال تزلة البا  واس ا، فال تزا  الاتاباال والبماث 

 
ُ
قّدم القرآنية والدبية والبالغية واللغوبة وال موبة والصرفية ونتى السلورية ت

لص فاتها ومسلفاتها بفصو  مهمة صي اإلعجاز وتما ي أقوا  ال تزلة وم   اء 

   د م،  اعلة م  دراساتهم وأبماثهم مرنلة م اسبة للتمليا وال قد والدراسة.

 ل  تق  البماث والدراساال القرآنية ع د ند م  ن، طالا ت تمد عى  القرآن الاربم

عجائبا ال ت قض ي، والث   لال تمام أن أغلب  الذي يا   صي  ا ممطة  ديدة أن

ص وف اإلعجاز تج ا م  السياق أساسا صي التمليا والدراسة، فمثلما نجده صي 
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ر أّن  با  اإلعجاز البالغي نجده صي اإلعجاز ال لمي أو الت ريعي أو البياني، مما ُيبّ ٍ

وأّن طو   ذه  ال قا ال ربي صي م ركتا اللفظية وال  وبة  ان ب ن مم ة وم مة،

 بكا  ذه الزايا وال زاال صي مختل  ف ون ال لم. ال ركة سممت
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 مفهوم العالم اآلخر عند سكان املغرب القديم

 من خالل الطقوس الجنائزية والتصوير الجداري 

 1 ام ة و ران/د. ب  عبد الوم  مممد 

*** 

 :*تقديم

والتصااوبر ايجااداري للت ب اا  عاا  اي.ياااة صااي ال ااالم اآلداار ع ااد  من موضااوع الطقااوس ايج ائزبااة،

اعتبااا ه  ديااادا بالنسااابة للدراسااااال التاربخياااة لهاااذه ال طقاااة، و اااو  ساااكان باااالد الغااار  القاااديم

م  الدراساال االسكاتولو ية التي لم تلق اال تمام م  البانث ن،فمثاا  اذه الواضايع تسامح 

لااام يمااااظ  اااذا ال ااااوع مااا  الدراساااااال يع الألوفااااة، مذل اااا عىاااا  االقاااا ايخاااارو  مااا  دائاااارة الواضااا

البااااانث ن مقارنااااة مااااع مواضاااايع تاربخيااااة أداااار ، وبمااااا  ار اااااع ذلااااد ممااااا لشااااّح الااااادة  با تمااااام

مااع الطبي ااة  الزعجااة التااي ال تااتالءم ماا  مثااا  ااذه الواضاايع االثربااة والتاربخيااة، أو ل فااور م

 الب ربة التي تميا للتفائا واي.ياة.

لت امااااا سااااكان بااااالد الغاااار  القااااديم مااااع الااااوال، والطقااااوس ايج ائزبااااة، ونصااااوص لااااا  التتبااااع 

ساااايجد نفسااااا أّن الااااوال بالنساااابة ملاااايهم  ااااو اسااااتمرار  شااااوا د القبااااور، والتصااااوبر ايجااااداري 

لل.ياااة، ولاام يااا  سااو  ناادثا طبي يااا، فأو اادوا مااثلهم مثااا باااقي شاا و  اي.ضاااراال القديمااة 

بت 
ّ
ماا  فج ااا، وسااا مت صااي عقل ااة الالم قااو . سأوضااح أدبااا   ائزبااا، ورمااوزا، وشاا ائر،  ااذ

ماا  دااال  عي اااال مااا  الطقااوس واالد  ايج ااائزي، والرسااوماال ايجدارباااة مااا  ااان ي تقااد فياااا 

نياااء مااع ساكان بااالد الغاار  القااديم لتمقيااق اي.ياااة البديااة صاي ال ااالم اآلداار، وكياا  ت امااا ال 

 الوال.

 الطقوس الجنائزية: -1

ي يجادر ب اا االشاارة لطارق دفا  اليات التاي هاي صاي االصاا نلقاة قبا اي.ديث ع  الد  ايج ائز 

مااا  نلقااااال تمقياااق ايخلاااود صاااي ال اااالم االد ااا ، الن شااا   ة الااادف  هاااي صاااي ناااّد ذاتهاااا طقساااا مااا  

فمااا  تقااااربر الت قيبااااال أماااا  اساااتخالص أن ساااكان  الطقاااوس ايج ائزباااة التاااي يجاااب اتباعهاااا،

وضااع ايجثااة صااي الاادف ، أو التجا هااا، ورالتااالي بااالد الغاار  القااديم لاام يلتزمااوا قاعاادة ممااددة ل

فمنهااا ماا  دفاا  ممااددا عىاا  الظهاار، أو عىاا  أنااد  انبيااا،  أمااا  الت اارف عىاا  عااّدة وضاا ياال،

                                                           
* - Abstract: The inhabitants of the Ancient Maghreb have known various funeral traditions that 

reflect the existence of a philosophy of immortality, and the existence of an eschatology among them, 

and to express this faith they followed the rituals Funerals and used symbols and iconographies and 

other elements that became essential to reach the afterlife. 

Keywords:Ancient Maghreb; funeral; immortality; iconographie; afterlife. 
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أو مماددا عىا  الظهار ماع ثناي الار ل ن، ورفاع مع رفاع الاركبت ن ليلتصاق الفخاذان باالبط ، 

عىاا   ااانبي ايجسااد، أو الااركبت ن ملاا  العىاا ، وادتلفاات وضاا ية الياادي ،  انتااا مماادتان 

متقاط ااااة عىاااا  الصاااادر، لااااا  الشاااا يء ال اااات ك بينهااااا، مماولااااة مظهااااار المااااواال بمظهاااار 

ب ن أيدي  النياء ع د دفنهم، وقد يكون ذلد بمما اة وض ية ال ائم، أو بوضع أقدا 

  الوتى، وتزوبد م باي.ىي، وركا الشياء التي  انوا بما ة مليها أث اء نياتهم.

 ائر الاادف ، يقاااوم أ ااا اليااات، والاارافق ن للموكاااب ايج ااائزي، بالااادعاء   ااد انتهاااء شااا

لارو  اليات، باي.يااة السا يدة صاي ال االم اآلدار، وغالباا ماا  انات تاردد ال بااراال الّتالياة 

نتى صي ناالال الت ميد التي  انت تقام دار  الدي ة، فب د مدماد ن  ان ا .طبة، ترمى 

ت كرماااز للاااّدف ، وب اااد ذلاااد ياااردد اي.ضاااور ماااايىي  "... نف اااة مااا  التااا ا  عىااا  رمااااد الّيااا

"...صااااااا.ة  يااااااادة..."، يساااااااتخلي مااااااا  ال باااااااارت ن   اذ بااااااااآلن.."، ثااااااام يضااااااايفون مااااااارّددي 

 .1اعتقاد م أن اليت يبقى نيا دادا قب ه

  وصي ناالال الدف  ال ادي،  انوا يخاطبون أروا  موتاا م أث ااء، وب اد الادف  بماايىي 

"...لاااايا  الثاااا   دفيفااااا عليااااد..."، أو "...يساااات يح   ااااا..."، وعباااااراال "  ااااوني   افيااااة..."، و

أدر  مثا  "...ل  تا  صي سالم..."، كما وردال صيغ أدر  للتضاّرع لكاي تبقاى رو  اليات 

و ااارال ال اااادة ماااع نهاياااة الراسااايم ، 2داداااا قب  اااا، مثاااا  "...تمتاااع  يااادا داداااا قبااا ك..."

ال باسااااما، ثاااام التمنااااي لهااااا أن ت اااا ش نياااااة ايج ائزبااااة، أن ت اااااد  رو  الياااات ثااااالث ماااارا

س يدة تمت الثا  ، مارددي  ثاالث ماراال ماا يىاي  "...  اوني بخ ا ..." ثام يضايفون قاائل ن 

 .3"...ليا  الث   دفيفا عليد..."

كمااااا  ااااانوا يتبااااا ون بتمضاااا   قبااااور م أث اااااء نياااااتهم، وت ااااددال الاااادعواال التااااي تمااااث 

اسااااات داد الفااااارد يخااااارو  عاااااالم الااااادنيا، النيااااااء لتهياااااأة قباااااور م، لن ذلاااااد يبااااا ن ماااااد  

وددااو  ال اااالم اآلداار، داصاااة وأنهاام  اااانوا عىاا  علااام بااأن الاااوال يفاااجئ اإلنساااان صااي أياااة 

( نااااداء -Tupusuctuي.ظاااة، وصااااي  ااااذا ال ااااأن ورد ضاااام  ممتااااو  نق  ااااة ةتوروسااااوكتو

" لكا م  يقرأ م دائا علياا االلتازام بب ااء Diogenes Pharmaces-"ديو   ا فارناس

 و و حي صي قولا قب ه 

                                                           
1- I.Bayet, Histoire politique et psychologique de la religion romaine, éd , Payot, Paris, 1969, p72. 
2De Coulanges .F, la cité Antique, éd, Hachette, Paris, 1920.p9 

3.Ibid , p9 
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 1لآللهة مان "

 (Diogenes Pharmaces-... أنا ةديو   ا فارناس

 أنجزال قب ي وأنا حي

 س ة 81أنجزال مثوايا الد  ، وعمري 

 لكي ال أ ون عبئا عى  أند

 لاذا اي.  ة أنتم الذي  تقرأون  ذه البياال؟

 الوال عى   ا الب ر

 .2مو ود   ا، ليا  الث   دفيفا عليا"

عثاا  عليهااا مسااطورة عىاا  قط ااة  3لسااياق نفسااا تضاام  ممتااو  نق  ااة   ائزبااةوصااي ا

"  ااا فاارد عاقاااا Vitalis-فيتاااال ا"ممتوا اااا دعااوة صااانبها  بقرطا ااة يا اا رداميااة 

 -قااادماء ا .اااارر ن، الااادعو "يولياااوس مرتياااال ا وقياااام أناااد. 4أن ي جاااز قبااا ه صاااي نياتاااا

Julius Martialis اي" بتمضااااا   قبااااا ه صاااااي نياتاااااا، باااااا  ةزر- Zarai)5 ، فاااااا ساااااتة
ّ
الاااااذي  ل

 Sesterces) -وع رون أل  ةسست س ا

أعتباا   ااذا االعتقااااد ماا  باا ن التصااارفاال اي.ايمااة، واالنتياطيااة التاااي تضاام  امتاااداد 

 اتائهة، مثلمنياة الفرد صي ال الم اآلدر، وعاا ذلد يسبب لا التالش ي، ورونا تبقى 

  التباااهي صاااي منجاااز القبااا  أث ااااء يب  ااا ممتاااو  نق  ااة ةقرطا اااة( التااي تضااام ت نوعااا مااا

 اي.ياة، ودعوة النياء لل ما بالثا، وصي ذلد ورد مختصرا ما يىي 

 "... أنجزال قب ي وأنا حي........

                                                           
 1متثل معبودات الأسالف. -

2- Ch. Hamdoune , Vie, mort et poésie dans l’Afrique romaine d’après un choix de Carmina Latina 

Epigraphica, avec la collaboration de L.Echalier, J.Meyers et J.N.Michaud, ouvrage publié avec le 

concours de l’EPHE et de l’Université Montpellier III , éd, Latomus-Bruxelles , Volume 330 – 

2011,pp237-238 
3-Wilmanns. G, Th. Mommsen, Corpus Inscriptionum Latinarum (=CIL VIII)n°12468, Berlin , 

1881.(…Dum sum vitalis et uiuo , ego feci sepulcrhum…) 
4-Fr.Flessis, Poésie latine. Epitaphes, textes choisis et commentaire, Paris, 1905, pp125-129, n°25 ; 

Chr. Hamdoune, Op.cit, pp 82-83 ; PLX, Fig10. 
5- CIL, VIII , 4524 (…. C.Iulius Martialis veteranus 

Has sedes genitor dum uita manet, sedi fecit… 

…simul depensa sexs et XX millia nummorum…) 
  يعترب 1000 )سرتسيس( ار السعر الأدىن الإجناز قرب، و80000 او أأعىل سعر. ينظر 

Ch. Hamdoune et autres , op cit p 224 , note 171 
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 1....مذا ك ت عاقال هيء قب ك صي نياتد...."

فكااانوا يتعجلاااون الاااوال ماا  داااال  ماااا انتوتااا   اااض ال قاااو ،  ااالّ ي ال ماااوال عىااا  

( قساااااا طي ة، ي ااااااود تاربخهااااااا ملاااااا  نهايااااااة القاااااارن الثاااااااني، وردايااااااة Cirta–تااااااابوال بااااااا ةس  تا 

 الثالث اليالدي، يتعجا صانبا الوال لبلوغ ال الم اآلدر،  ذا مقتط  منها  

 (Aurelia Mnesithea-"...أنا ةأوغيليا م  زيتيا 

 لزوجي ك ت صاي.ة، ووفية

  ان يمب أب اءنا مثلما أنبني...

 .2، ع ت أتعجا اي.ياة البدية..."(Rogatiannus–ةروغاتيانوس 

 انت الّدعوة الدتيار الماك  ال اسبة لب اء القبور بجوار الواقاع الشاجرة، لن  اذه 

الد  ة ترمز ل  صر التجدياد، أوراقهاا ت ماو، وتساقط دورباا، وصاي  اذا الغاز  يا ا  

-( لااااااااا ذكااااااااره " .فالفيااااااااوس Sbeitla–ممتااااااااو  نق  ااااااااة شااااااااا د قباااااااا  بموقااااااااع ةساااااااابيطلة 

L.Flavius3" الذي ألتزم بتهيئة قب ه، وقبور أ لا، أث اء نياتا بجوار موقع مشجر. 

مقاباااااا ذلاااااد لقيااااات عملياااااة نااااابش القباااااور اسااااات كار النيااااااء ع اااااد شااااا و  اي.ضااااااراال 

-القديمااااة، وت ااااددال ناااااالال الّ اااابش نااااذكر عىاااا  ساااابيا الااااذكر ال اي.صاااار قيااااام ةساااايال

Syllaال تصااار عىااا  "مااااربوس )-Marius  اااذا الد ااا ، وتااارك  ثتاااا للطياااور " ب ااابش قبااا 

اادال ال قاو  ايج ائزباة عىاا  صايغ التماذيراال التااي  انات تو ااا 4ايجارناة والااال 
ّ
. وأك

لولئاااد الاااذي  يقومااااون ب ااابش القبااااور، لن رو  الاااذنب سااااتتمو    اااد موتااااا ملااا  شاااابح 

 .5تائا، وال تقدم لها القراب ن

ث أفرزال نق  ة عث  عليها لم يخر  سكان بالد الغر  القديم ع   ذه القاعدة، ني

(، وةسااااايكا Hr.Kaoussat-بالضااااافة اليمناااااى لاااااا ةوادي مبااااارا يم( بااااا ن ة ن ااااا   الكوسااااااال 

ا صي SiccaVeneria-فتيغيا 
ّ
( الكاف بتونا، تضم  ممتوا ا تمذيرا ل بش القبور تمث

، مماا يبا ن قداساة 6ل  ة آلهة السماء، وايج.يم لكا م  يقتا ف  اذا التصارف ال ا ن

                                                           
1- Ibid , pp 82-83. (…Iuuenis , uiuo tibi pone sepulcrhum.)  
2- CIL, VIII, 7228 ( Rogatiane, tibi. Vixi festinans uiuere….semper.) 
3-Duval .N, Inscriptions Byzantines de Sbeïtla (Tunisie) III, M.E.F.R , Antiquité, 1971, volume 83, pp 

423-443. 

4-Joblé Duval .E , les morts malfaisants, éd, Exergue, Paris, 2000.p67 
5- Ibid , p64. 
6- CIL, VIII, 15716. (…Qui hoc sepulcrum uiolarit deos 

 Superos inferosque iratos habeat…) 
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 هااااة، وو اااود اعتقاااااد صااااي عاااال ن آلهااااة السااااماء، التاااي ترعاااا  مقامااااة الساااا داء، القبااا  ماااا  

 وآلهة ايج.يم.

مقابا ذلد، تضم ت ال قو  ل بااراال نصاح لألنيااء، صايغت بلساان ناا  الماواال، 

يساااااتخلي قارئهاااااا أن الماااااواال  ااااام الاااااذي  يتفلسااااافون، وبواساااااون النيااااااء، وي رضاااااون 

وف أمااام قبااور م، وقااراءة مااا كتااب عىاا  تصااوراتهم، وب صاا.ونهم، وبطلبااون ماانهم الوقاا

نصاااابهم ايج ائزبااااة. الماااار الااااذي يااااادفع ملاااا  طاااار  سااااسا   لااااااذا ا ااااتّم النياااااء بااااالواال صاااااي 

كتابااااتهم ايج ائزباااة؟ وماااا عالقاااة ذلاااد بمساااألة ماااا   اااد الاااوال؟ لإل اباااة عىااا  مثاااا  اااذه 

ر لألماااااااواال، تااااااادف
ّ
ع السااااااائلة، يساااااااتو ب علي اااااااا الّر اااااااوع ل مياااااااة ال ق  اااااااة  اااااااأداة تاااااااذك

بالنياء، عدم نسيان موتا م، ع  تذكر م ع  طربق القراب ن، والطقاوس ايج ائزباة 

القامة عى  شرفهم، وعباراال الت جي التي  اءال مسطورة، مثا ما ورد صي ني نق  ة 

 ااااذا  اااازء منهااااا  ، -دم سااااة-(Thubursicu Numidarum–ةتورورساااايكو نوميااااداروم

. 1وع  اااااااوا زم اااااااا طاااااااوبال، ثااااااام ت اااااااالوا..""..أناااااااتم النيااااااااء، تصااااااارفوا صاااااااي نيااااااااتام  يااااااادا، 

ااا  2أو"...اقتااا   مااا  فضااالد، وانتباااا ملي اااا..."
ّ
، وعبااااراال أدااار ، مثاااا" ... أنااات الاااار، توق

 ، استطاع"قليال، م  فضلد، أيها السافر، اقرأ  ذه الكلماال، وانتفظ بها ل فسد...

 المواال م  داللها، االرتقاء مل  شكا م  اي.ياة صي ذاكرة النياء. 

ك فت ل ا التقاربر الت قيبية ع  ش ائر الادف  ع اد الروماان الاذي   اانوا ي تقادون 

داداا الغارف ايج ائزباة ظ اا مانهم أنهام يقبا ون بادادلها ع صارا نياا،  أن دف  موتا م

 ان االعتقاد السائد اث اء تلد الفت ة، أن عملياة دفا  ايجثاة ماا هاي ساو  وضاع شا يء و

-و"بلااا ن الصاااغ   ،Ovide"4-سرد ن الرومان"أوفياااد، مثلماااا ورد ع اااد الااا3داداااا الااادف 

jeune Pline le"5وال اااااااااااعر ةفر يااااااااااا ،-Vigile  ع اااااااااادما انتهااااااااااى ماااااااااا  دفاااااااااا )

 ( قائال  Polydoreةبوليدور 

 .6"... من ا نمبا الرو  بدادا القب ..."

                                                           
1Ibid, 5030 (…Vos Superi, Beni Facite, diu mimite unite… ) - 

2….)Adis sis, curaque uiator aeternuu(… 23774, Ibid- 
3.F.De Coulanges, la cité Antique, p8- 

4.Ovide,Ovide, Fastes, V, 451,Trad. M. Nisard, Paris, 1857 - 
5Pline le jeune, Lettres, VII, 27, traduction , C.Sucard, éd, Garnier, Paris, 1954 - 

6., Paris 1867 ieVirgile, Eneide,III, 67, trad. Th.H.Barrau, Alph. Feillet, éd, Hachette et C - 
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عاودة، لاذلد 
ّ
وبما  استخالص م   اذه الّصايغ الو هاة لارو  اليات، التأكياد عىا  الال

ا الياات صااي دفاا  موتااا م، وماارافقتهم بالثاااث ايج ااائزي، وتقااديم مختلاا  لاام يتااأدر أ اا

القااراب ن، وتجه ااز ماادافنهم بااالرموز الدروبااة، واله دسااية، كتلااد التااي صااّممت لتكااون 

مزودة بق واال إلراقة السوائا، مذ عث  عىا   اذا ال اوع باالقب ة الغررياة بت باازة، وي ابا 

-قوساااااااية بالّدراسااااااااة التاااااااي دصصااااااااها "مااااااااارو  اااااااذا التصااااااااميم اله دسااااااا ي ذو ال  اااااااااد الط

M.H.I.Marrou لتاااااابوال عثااااا  علياااااا باااااا ة تموقاااااادي( تاااااّم ميصاااااالا بق ااااااة إلراقاااااة الساااااوائا"

، وال ااااااااااأن نفسااااااااااا بالنساااااااااابة إلنااااااااااد  قبااااااااااور 1الغذيااااااااااة  ال سااااااااااا، واي.ليااااااااااب، وايخماااااااااار

. وصاااي ذلاااد ي ااا   "فوساااتيا 2، الاااذي زّود بق ااااة إلراقاااة الساااوائا-ساااطي  -ةسااايتيف ا(

قائال  "...  انوا يمملون و بة م  الط اام لكاا  ustel De CoulangesaF3" -دي  والنج

"، لااذلد  اااان يراعااا  تطبيااق ال ااا ائر ايج ائزباااة لكاااي ال …قباا  صاااي أياااام م ي ااة مااا  السااا ة

 رانة، ونياة النياء.ليصبح موال الفرد، مصدر فزع 

 ااالم اآلداار، لن النياااء وركااا  ساااطة  ااانوا ي تقاادون أن الياات ي اا ش نياااة أداار  صااي ال

، كما و دال ق واال ماء أسفا 4لذلد استلزم عليهم مط اما لضمان نمايتا، ورانتا

 ذا ال وع م  الداف  لم تا  مو هة للميت، و ان القصود منها مما التطه   الرمزي، 

 . 5أو لتب يد الدف 

ومسااااألة التب يااااد التااااي ك اااافت عنهااااا الت قيباااااال قااااد أعيااااد ال ظاااار فيهااااا ماااا  طاااارف   ااااض 

الاذي أشاار أن مصاطلح التب ياد  اان يقصاد باا التب ياد " A.Parrot-باارو "انث ن مانهم البا

، وتواصاااااااا  اااااااذا االعتقااااااااد أث ااااااااء الفتااااااا ة 6الاااااااادي، والساااااااكون ايجسااااااادي داداااااااا الااااااادف 

السااايمية، نااا ن ذكااارال رو  أساااق  ةت باااازة( وهاااي تتمتاااع باااالب ودة، واالنت اااا  داداااا 

 .Anima refrigerat)7ةالدف  

 

 

                                                           
1.), SNED, Alger, p491972-Mounir Bouchenaki,Fouilles de la Nécropole occidentale de Tipasa (1968 - 

2Albert Février, Roger Guéry , Les Rites funéraires de la nécropole de Setif,Ant.Afr, 15, 1980, -Paul -

p106  
3.p12,  , op.cit F. De Coulanges- 

4-.Mounir Bouchenaki, Op.cit,, p49, note 123 
5.Ibid, p50 - 

6.145-delà, Paris, 1937, pp 143 -l’auA.Parrot, le refrigerium dans  - 
7P.Monceaux, Histoire littéraire de l'Afrique romaine , III , Paris , 1905 , p 447 - 
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صو  -2 
ّ
 ير الجداري:الت

يبقااااى فااااّ  الّتصااااوبر أصاااايال عىاااا  ايجااااادران لااااد  سااااكان بااااالد الغاااار  القااااديم، فاااااا تموا 

بالّرساااااام عىاااااا  الّصااااااخور م ااااااذ مااااااا قبااااااا التاااااااربخ مثلمااااااا ت اااااا   مليااااااا رسااااااوماال الّتاسااااااايىي 

باايجزائر، وفاّزان بليبياا، و باا  سااالال بتااونا، وعارف البونّياون تازب ن  ادران غاارفهم 

 
ّ
قااات بال اااالم اآلدااار، وصاااي ال اااأن نفساااا ياااذكر ةممماااد نسااا ن ايج ائزباااة برساااوماال ت ل

ف طر(، ما يىي  "... وال شد أن غالب الرسوم مزدانت بها  دران القبور تت لق بما وراء 

اي.ياااااااااة، أي بال ااااااااسون الدروبااااااااة، وبكااااااااون نااااااااديث الّصااااااااور سااااااااردا، وبكااااااااون باإليماااااااااء، 

 .1".وا جاز..

الّ اوع الّتصاوبري داداا غارف ك   الت قيباال ع  م ااطق بتاونا انتاوال عىا   اذا 

اااّدف  التاااي تر اااع للفتااا ة البونياااة، مثاااا ةايخم ااا 
ّ
( بال اااما  الغرباااي التونسااا ي، Khmirs-ال

ونوان ات  باا ، (Jbel Melezza-بجبا ةملاّزة 8وة اف البليدة(، وكر وان، والقب  رقم 

 Mejna -(، وةمج ااة قربااايSidi Bou Aziz-(، وةساايدي بااوعزبزJbel Behlil-ةبهليااا

Korbi)2 التاااي رسااامت بالطب اااور النمااار الكاااون مااا  ماااادة ترابياااة تمتاااوي عىااا  أكسااايد ،

 . 3اي.ديد

لااااااا  الّرسااااااوماال التااااااي و اااااادال دادااااااا  ااااااذه الغاااااارف ايج ائزبااااااة، قااااااد غّيباااااات بمااااااداف  

، وةغورايااااا(، وةالندلسااااياال( Utique)4 -قرطا ااااة، وةنضاااارموتوم( سوسااااة، وةأوتيكااااا

ال اااااالم. وبااااارجح  ق أدااااار  مااااا   اااااذاباااااايجزائر، وةلياساااااوس( باااااالغر  االقصااااا ى، وم ااااااط

اااوري ن الاااذي   اااان توا اااد م ماثااا  
ّ
  اااض الباااانث ن أن ذلاااد مااارتبط بماااد  توا اااد الل

بااااالوط  القبىااااي، و بااااا  ايخم اااا ، والاااازاق، بم نااااى م اااااطق السااااانا التونساااا ي، مذ تاثاااا  

 .5رسومهم

                                                           
تونس، -منشورات البحر الأبيض اؤتوسط، مركز النرش اجلامعي –محمد حسني فنطر، احلرف والصورة يف عامل قرطاج، أأليف -1 

 .248ص
2 èmeNumides , V-Puniques et les Libyco-echerches sur les rapport entre les PhénicoMansour Ghaki, R-

, Panthéon , Sorbonne ,  cycle , université de Paris Ième , Thèse de III siècle avant J.C -er1 –siècle 

1979 , manuscrit, p 157. 
 .249، ص .…محمد حسني فنطر، احلرف والصورة -3
 .255-254فسه، صص ن -4
 .255نفسه، ص-5
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ت لااا  الّسااسا  الطاارو   لاااذا لاام ي ثاا  عىاا  مثااا  ااذه الّرسااوماال بااايجزائر والتااي عرفاا

ااااوري ن بهاااا؟ وال ااااأن نفساااا بالنساااابة 
ّ
أراضااايها عااادة مواقااااع بونياااة تزام اااات ماااع انت اااار الل

ورية  انت م ت رة صي  ذه ال اطق؟
ّ
 للمغر  القص ى، وليبيا نيث أن ال  اصر الل

ااااة الّت قيباااااال، عىاااا  عاااااا تااااونا التااااي نظياااات بال  ايااااة 
ّ
يمتمااااا أن ي ااااود ذلااااد ملاااا  قل

ان ال ااطق الدار  يكوناون قاد ادتااروا التامة لنها مركز اي.ضارة البونياة
ّ
، أو لّن ساك

ت اااااااااب   رمزبااااااااة أقااااااااا  لفااااااااة للت ب اااااااا  عاااااااا  اعتقاااااااااداتهم نااااااااو  ال ااااااااالم اآلداااااااار، فاااااااااكتفوا 

السااااام، والّت اوبااااااذ التااااااي ال تخلاااااو هااااااي الداااااار  ماااااا  الف اااااو  الساااااا.ري عىاااااا  الّياااااات، 
ّ
بالط

ااوتا، والق  ااة، التااي  اناا
ّ
ت تمتلااد نفااا  ااايج الن، وق ااور باايض ال  امااة، وز اارة الل

 .1وظيفة الّصور ايجداربة وال موتاال، والشكا  اله دسية

 رسم كاف البليدة  -أ

بتااونا لو  مااّرة ماا  طاارف Kef El Blida )-تااّم وصاا  رساام نااانوال ة اااف البلياادة

اااق علياااا عااادة ماااّراال مااا  طااارف باااانث ن. و اااد M.Solignac -ةمرسااايا ساااولينياك
ّ
(، وعل

(، تام Henchir Zaga - ن    زاقاةغر  لم   و    10 ذا الّرسم ايجداري عى    د 

(،  اااااان مماااااّا عاااااّدة Lt. Hovart -م مااااا  طااااارف الاااااالزم ةأوفاااااارال1900اكت اااااافا سااااا ة 

( الااذي اعتباا  M.Longerstay -دراساااال وتااأوبالال ماا  بينهااا دراسااة ةمونيااد لونقرسااتاي

. ن، ب  مااااااااا يااااااااذكر 
ّ
أن القااااااااار  نربااااااااي بمااااااااام أنااااااااا يممااااااااا عىاااااااا  مت ااااااااا ممااااااااارر ن مساااااااال

أناااااا ي اااااهد لل القاااااة بااااا ن ال اااااما  التونسااااا ي وال اااااالم اإليجاااااي قباااااا وصاااااو   )ينياكساااااول(

 .2الفينيقي ن، أصولا كربتية، وبر ع تاربخا مل  نهاية عصر الب ونز

" أن الّرسم يمثا طا  ا   ائزبا، والقار   و رمز للموال، أو -G.Campsير  " امبا

 ر، وأر  هااا ملاا  الفتاا ة الولاا  ماا الّرنلااة التااي يجااب أن يقااوم بهااا الّياات نمااو ال ااالم اآلداا

 اللفية الول  قبا اليالد. 

ا قاررا 
ّ
ا ر بمقدمة قائمةوال هد الّرئ س ي يمث

ّ
، وب راع مطوي ع د ال تص ، والظ

أن  ااذا القااار   ااان قرببااا ماا  ال اااطئ، وماازّود بمجااداف ن طااوبل ن، تتوسااطا ساااربة، 

                                                           
1Fernando Prados Martinez, l’iconographie du nefesh dans la plastique punique, entre Carthage ET  -

la péninsule Iberique, Manuscrit, p11.  
 1ينظر الصورة p 311, Fig 120.Lancel. S, Carthage , éd, Céres, 1999  

2- M.Longerstay, Représentations de navires archaïques en Tunisie du nord, Karthago, XXII, 1990, pp 

36-37  
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الاااارؤوس، يرتاااادون دااااوذاال يظهاااار عىاااا  مت ااااا سااااب ة أشااااخاص مساااال. ن برمااااا  ثالثيااااة 

شااخي  الرئ سااية بااروزمدببااة الاارأس، وبمملااون دروعااا. وماا  باا ن م ااا د  ااذا الّرساام 

عاااار بيدياااا نااادأة وراااالدر  داااوذة، وآدااار يبااادو ساااابما، وصاااي نالاااة فااارار مااا  تهدياااداال 

خي الو  الواق  عى  ظهر القار 
ّ
 .1الش

اااح أصاااولا الار 
ّ
اااخي ادتلااا  الباااانثون ناااو   اااذا الّرسااام، فمااانهم مااا  رش

ّ
بتياااة، والش

، والسال.ة الوصاوفة هاي ال مااذ  الكثا  انت اارا صاي 2كربتيا الواق  التّو   و م بودا

ااااخي الواقاااا  يمتماااا أن يكااااون ال بااااود ة  ااااا 3بمااار ميجااااا
ّ
، ب  مااااا يااار  آداااارون أن الش

 .؟يص ب تمديد أصولا  ا  انت ميجية أم فينيقية  ، ورالّتالي4أمون(

ااخي اللتحااي J.Ferron -ذكاارة ال   .ف اا ون
ّ
( صااي دراسااة داصااة لهااذا الّرساام، أّن الش

اخي الواقا  قاد يكاون 
ّ
المّدد  و رو  الّيات التاي تط ا  صاي ال اواء ال لوباة، ب  ماا الش

( أن  اذه الصاّورة البمرباة تمماا   ادا Aivi Bisi -، صاي نا ن ي تقادةب زي 5م بودا بمرباا

، ومقاباااااا ذلاااااد يااااار  6ماااااواال  ائزباااااا، ودينياااااا، موضاااااوعها رنلاااااة الاااااّرو  نماااااو مملااااااة ال 

اااااخي ال اااااالق بمقّدمااااة القاااااار   اااااو  اااااّ  شاااااربر نااااااو  
ّ
"مممااااد نسااااا ن ف طااااار" أن الش

، لاّ ااا اصااطدم بااال بود نااامي المااواال، 7عرقلااة مسااار الّرنلااة ايج ائزبااة لهااذا القااار 

.ا المر الذي دفع بايجّ  
ّ
مل  الت ا ع  سرعة دوفا م  ضرراال  الذي يبدو واقفا ومسل

رنا  اااااذا ال اااااهد صاااااي اليثولو ياااااا الصاااااربة القديماااااة   رقلاااااة 8القوباااااة  اااااذا ال باااااود
َ
. ياااااذك

 بااان ةأبااور ا
ّ
ااا، Apopis -الث

ّ
( لرنلااة القااار  ايج ااائزي الااذي  ااان ي اار  ماااء النهاار  ل

 فيعجز الركب ع  الالنة. 

                                                           
1-Fantar. M.-H, Eschatologie phénicienne et punique, INAA, Tunis, 1970, p28. 
2- Ibid, p 28. 
3-G, Aux origines de la Berbérie, Monuments ET rites funéraires protohistoriques, éd, Doins, Paris 

1974, p105. 
4- M.Ghaki, op.cit, pp 157-158; P.Cinats, Carthage, op.cit, p312. 

 ( يرى محمد حسني فنطرM.H.Fantarأأن أأصول القارب فينيقية، ويلكد عىل طابع اللوحة اجلنائزية وقميهتا الرمزية )قى ، يف حني يب

 اترخيرا غري حمدد. ينظر 

Fantar,M.H., Eschatologie…, p26 , 31 ; id , le Dieu de la mer chez les phéniciens et les puniques, 

Rome, 1977, pp 21-23. 
5- Fantar, M.H., Eschatologie …., p30.. 
6- M.Longerstay, les Houanet état de question VIe Colloque international, PAU, octobre 1993, 118e 

congrès, éd, du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1995, p37. 
7- Fantar,M.H., Eschatologie.. , p30.. 
8- Ibid , p30 



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

422 
 

عّبااا  الباااانثون الاااذي  عاااايجوا موضاااوع  اااذه ايجدارباااة عااا  رمزبتهاااا ايج ائزباااة وقيمتهاااا 

فقاااد ناااّددوا تاربخهاااا ماااا بااا ن عصااار الب وناااز والقااارن الثااااني قباااا الااايالد، كمااااا الّدينياااة، 

 .1الليبي -أر  وا أصولها مل  ثقافاال مختلفة  ال الم اإليجي،والفينيقي، والبوني

"ع  الطاا ع ايج اائزي يجدارباة ة ااف البليادة(، عىا  اعتباار Ferron -يا   " ف  ون

خي الواق  عى  ظهار القاار   او ا
ّ
ل بود"  اا أماون"، وبقتا   تأربخهاا للفتا ة أّن الش

فااااااق مااااااع 
ّ
يبيااااااة مااااااع نهايااااااة القاااااارن السادسااااااأو بدايااااااةايخاما قبااااااا الاااااايالد، وات

ّ
البونياااااة الل

الّيات  " أنها تمما   دا   ائزبا، ودينياا، تجّساد صاي رنلاة رو A.M.Bisi -البانث "ب ز  

 .2نمو مملاة المواال

 رسم جبل ملّزة  -ب 

ازة( صاورة  8يظهر رسم القب  رقم 
ّ
، يرتفاع 3الّتمثياا الّرمازي ما  صاور بمقب ة  باا ةمل

ساااام، فااااوق ناااازام ماااا  ال ي اااااال، رساااام  80عاااا  سااااطح أرضااااية الغرفااااة ايج ائزبااااة ب مااااو 

ضربم ن يزّب ان ايجدارب  الواق  ن عىا  يما ن ويساار الاددا، وأمامهماا وضاع الرّساام 

ئر مجاااّ ح بااادون شااااد ماااذبما مااادّر ا، وتبااادو ألسااا ة ناااار قررانياااة م ااات لة، وصاااورة طاااا

(، رساااااام  ااااااو اآلداااااار عىاااااا  ايجاااااادار اليساااااار ماااااا  مااااااددا  ااااااذه الغرفااااااة Coqيكااااااون ديكااااااا ة

ايج ائزباااة، ورايجهاااة القابلاااة لاااددلها و ااادال  اااّوة فارغاااة زّبنااات برماااز ال باااودة ةتان ااات( 

التاااي ي لو اااا  اااال  مقلاااو  نماااو السااافا، وتبااادو واضااا.ة مدي اااة بمسااااك ، تمااايط بهاااا 

، تسااابقها صااااورة 4بوساااط ايجاااادار الاااّدادىي القاباااا للمااادداأساااوارا وأبرا اااا مرساااومة 

اااااائر، يااااار  "ممماااااد نسااااا ن ف طااااار"
ّ
ااااازي ن، الط

ّ
باااااا تمكاااااي عقائاااااد داصاااااة  أنهاااااا ل سااااات للت

 .5بال الم اآلدر

اكتفاااى   اااض الباااانث ن بتفسااا  اال  سااايطة داااو  صاااورة  اااذه الدي اااة، ومااا   ملاااتهم 

" عىا  S.Lancel -نسايا، وأر  هاا "ال6" امبا" الذي وصفها بأنها مدي ة مماطة  ساور 

                                                           
1- M.Longerstay, op.cit, p38. 
2- Ibid, p37. 
3- Mounir Fantar, Expression de l’au- delà dans l’univers phénico-punique, Actes du 5ème colloque 

international sur l’histoire des steppes tunisiennes, Sbeitla, session 2006, institut national du 

patrimoine,Tunis,2008,p47, PL.I ,II,III. 2ينظر الصورة.   
4- S .Lancel , Carthage, p 308-310. 
5- M.H.Fantar, Eschatologie….., p33. 
6- G.Camps , Monuments et rites……, p107. 
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. ي اا   "مممااد نساا ن ف طاار" لو ااود 1أّنهااا مدي ااة ةكر ااوان(  سااور ا ال صاا  الاادائري 

 اااذه الدي اااة ا .ّصااا ة مرساااومة عىااا   ااادران غرفاااة   ائزباااة يجاااب أن تفّسااار صاااي مطاااار 

ا عالم المواال
ّ
 .2ال قيدة ايج ائزبة البونية، فهي الدي ة التي تمث

يااااات التاااااي ددلااااات القبااااا ، وبماااااا  تفسااااا   ا بأنهاااااا نكاياااااة فهاااااي ترماااااز لاااااّدة رنلاااااة رو  ال

بالّصورة، طربقة م رقية قديمة، وصورة الّديد الذي ادتفى ع  النظار، بم نى أن 

( مقااار التقااااء Citéالاارو  أداااذال مكانهااا بمساااانها الباااطني، ثاااّم لتغااادره باتجااااه الدي ااة ة

و ناااوع مااا  اي.ماياااة لااارو  الروا  لكاااي تااا  م م هااام باااايخلود، ورماااز ال باااودة ةتان ااات(  ااا

.و اااان يسااامح باااددو   اااذه 3اليااات ضاااد أياااة قاااوة مزعجاااة، فهاااي دعااااء بالّساااالمة للميااات

زماااااة التاااااي 
ّ
اااااروط، وقاااااام أ لاااااا باااااالطقوس الال

ّ
رال فياااااا ال 

ّ
 مااااا  تاااااوف

ّ
الدي اااااة ا .ّصااااا ة مال

 .4تفرضها ال قيدة القرطا ية

باة عاماة بال تقاد لقد ررط البانثون غالبية الّرسوماال ال جزة دادا الغرف ايج ائز 

لاااااذلد ال يماااااا   ،5ايج اااااائزي، ورالّرنلاااااة التاااااي تقاااااوم بهاااااا رو  الّيااااات نماااااو ال اااااالم اآلدااااار

زي ن،
ّ
 با تضّم ت صي طّياتها أ  ادا أدروبة. اعتبار م ا د ا للت

 خاتمة:

اااا أماااا  م رفاااة اعتقااااد أّن نيااااة الفااارد أث ااااء الفتااا ة 
ّ
 أن
ّ
باااالرغم مااا  قلاااة ال طيااااال، مال

 انات رو  اليات تفارض عىا  النيااء  دباالوال، لاذلنية لقد انتهت نتماا الفينيقية البو 

نوعااااا ماااا  االعت اااااء، ماااا  بينهااااا تاااازب ن مدف ااااا بالّرسااااوماال، تماااات رعايااااة ال بااااوداال التااااي 

لاااا رنلتاااا نماااو ال اااالم اآلدااار، مقاباااا ذلاااد يضااام   الّيااات، وتاااسّم تماااافظ عىااا  ساااالمة 

 .6صي نياتهم الدنيوّبةالبا   االطمئ ان، ورانةأ ا التوص  لنفسهم 

اااا 
ّ
تاماا  أ ميااة  اااذه الّرسااوماال، والرماااوز التااي رافقتهاااا، وأشااكا  ال ماااارة ايج ائزبااة، أن

باستطاعة اإلنسان أث اء تلد الرنلة م  موا هاة الاوال، واالنتصاار علياا، عا  طرباق 

                                                           
1.S. Lancel, Carthage, p 308 ; M.H.Fantar, Eschatologie….., p 35 n° 82 - 

2.M.H.Fantar, Eschatologie….., p35 - 
3- Ibid, p37; .254محمد حسني فنطر، احلرف والصورة....، ص 

 .254محمد حسني فنطر، احلرف الصورة..، ص -4
5». Découvertes récentes, Révista di studi Fénici,  punique au cap BonL’archéologie  M.H.Fantar, « -

XIII, 2 Roma, 1985, p217  
6-S.Ribitchini، «Suiriti Funerari Fenici e punici tra Archeologia estaria delle religioni»، En Gonzalez 

Prats، A. (Ed), El mundo funerario. Actas del III Seminario internacional Sobre Temas Fenicios, 

Guardamar, 2002), Alicante 2004, p 54  
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االساااااات انة برمااااااوز الب ااااااث، والتجديااااااد، التااااااي عرفتهااااااا اي.ضاااااااراال القديمااااااة مثااااااا ز اااااارة 

ااوتا،
ّ
وق اااور بااايض ال  اماااة، وصااور ال باااوداال، وب اااض اي. اااراال، واي.يوانااااال،  الل

السااااااام، والف اااااااو  الّسااااااا.ري لألنمااااااار ايج اااااااائزي، ورساااااااوماال الغااااااارف ايج ائزباااااااة، 
ّ
والط

 تاا ما  االعتقااد 
ّ
و  دسة الضرنة، زبادة  ختل  الوسائا الّس.ربة الدينية التي ما

 صي اي.ياة بال الم اآلدر.

 
 

 
 

 
صي شكا ديد تست د لددو  مدي ة المواال ة الّربفييم  الرو   2الصورة    

Mounir Fantar , Expressions….., p47 

 

 

 

 S.Lancel , Carthage , p 311:     )            (             غ   : 1        -
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  إشكالية املوازنة بين حرية اإلعالم

 وحسن سير العدالة

أحمد بن بلة– 1جامعة وهران  –د.أحمد عمراني   

*** 

 *مقدمة

يخ قيم ال دالة يهدف  ا م  اإلعالم والقضاء مل  تمقيق دولة القانون، وترس

والساواة أمام القانون، غ   أنا صي سبيا تمقيق ذلد البد م  قضاء مستقا 

وص.افة نرة، باعتبار أن استقاللية الو  ونربة الثانية م  الدعاماال الساسية 

عصرنا اي.الي، با أن تمقيق تلد ال داف ر  ن بت اون  الديمقراطية صيلألنظمة 

 صالنياتا؛التي تما بها،  ا صي ندود  للتجاوزاال التصدي واإلعالم صيالقضاء 

التجاوزب ،  النكام ضدفالقضاء باست ما  الدواال القانونية صي التا  ة ومصدار 

 تفربط.مفراط أو  ال ام بدون أمام الرأي  واإلعالم با فها

يتمقق م  داللها التكاما ب ن الدوار  م  الفروض أن والتي-صي  ذه الصورة 

الاث   م  اي.االال صي  لها و ود صي قد ال نجد ،ب ن اإلعالم والقضاء والوظائ 

وص ورة الت ايش لسبا  يما  نصر ا صي  التصادم نجد بد  ذلد وعصرنا؛ با

 أمرب    يتمثا الو  صي ادتالف قواعد ال ما التي تمام  ا منهما، أما الثاني،  و أن

ود ا، لنها ترفض أي قيود نربة الص.افة ت د م  اي.رباال التي يص ب رسم ند

                                                           
* -Abstract: The aim of both media and justice is to achieve “a juridical country “and to stump 

the values of equality and justice in front of law. However, to reach that we must have an 

independent justice and a free media considering that those features are among the pillars of 

democratic regimes in nowadays. The cooperation between judiciary and media is very 

important in confronting the abuses, the first one intervenes by sanctioning the transgressors, 

and the second one by wide informing the public opinion. The coexistence of these poles 

cannot be always realized for two principal reasons: The first is the differences in the 

functional rules that governs each one of them. The second is that the freedom boarders of the 

media are very hard to draw, because media rejects and refuses any restrictions on their work, 

they consider themselves as the guardian of democracy, that why they have to pay attention in 

dealing with judiciary cases, they have to act without affecting public opinion nor harming the 

justice processes which is considered as the guarantee of citizens’ rights 

The keywords : media; judiciary; restrictions; independence; neutral 
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والرقيبة عى  عما السلطاال  عى  عملها لنها تر  صي نفسها أنها نارسة للديمقراطية

 . ال مومية

التي أكد  ونربة الص.افة اي.ق صي اإلعالم ب ن وعليا، وم  أ ا تمقيق التوازن  

(، 1ة 2012لس ة  ال ضوي الت لق باإلعالم ت ري اال اإلعالم صي ايجزائر ومنها القانون 

أنا يهدف مل  تمديد البادئ والقواعد التي تمام  الذي ني صي مادتا الثانية عى 

 ونربة الص.افة، ونماية السلطة القضائية باعتبار ا ممارسة اي.ق صي اإلعالم

 ال صوص عليها صي دسات   ال الم ومنها الضام  لل.قوق واي.رباال الساسية

بجميع صور ا  نربة الص.افة ضمان  الذي ني عى (2الدستور ايجزائري ة

فقد أكد صي  ونقوقهم.وأشكالها، شربطة أال ت كا مساسا بارامة الغ   ونرباتهم 

م ا عى  أن "  50م ا عى  ضرورة تمقيق  ذا التوازن نيث ني صي الادة  50 الادة

نربة الص.افة الاتورة والسم ية البصربة وعى  ال بكاال اإلعالمية مضمونة وال 

د بأي شكا م  أشكا  الرقابة القبلية ..."، وني صي الفقرة الثانية م  الادة تقي

ونرباتهم نفسها عى  أن "...ال يما  است ما   ذه اي.ربة للمساس بارامة الغ   

م  الدستور، عى  دور  157"  ذا م   هة، وم   هة أدر ، أكدال الادة ونقوقهم.

بقولها " تممي السلطة  الساسية،قوق القضاء صي نمايتا للمجتمع واي.رباال واي.

القضائية ا جتمع واي.رباال، وتضم  للجميع ولكّا ا .افظة عى  نقوقهم 

االستقاللية لا االضطالع بهذا الدور، ضم  لها الدستور  ، ونتى يتسنى»الساسية 

م  رئ ا ايجمهوربة الضام   165، فج لت الفقرة الثانية م  الادة واي.ماية

م ا، م  أي شكا م  أشكا  الضغوطاال  166كما نذرال الادة  ا؛الستقالليت

 (. 3والتددالال وال اوراال التي م  شأنها أن تضر بأداء مهمة القاض ي ة

وهي ، وعليا، ف ن  ذا البمث ي ايج مسألة نساسة،  انت و ال تزا  مما  د 

نا الساس اإلعالمي للقضايا التي هي مما نظر أمام القضاء، و ا ما م  شأ الت او  

م   147 تمت طائلة أنكام الادة بهيبة القضاء؛ المر الذي قد يوقع ر ا  اإلعالم

                                                           
 الذي (،2/2012 رقم  .ر. ة باإلعالم الت لق 2012  انفي 21 صي مسرخ، 05-12 رقم بالقانون  الصادر - 1

 .1990 س ة الصادر اإلعالم قانون  بمو ب ألغي
  (.14/2016  .ر. ة والتمم ال د ، 1996 دستور  - 2
 قد التي وال اوراال والتددالال الضغوط مشكا   ا م  مممي القاض ي " الدستور  م  166 الادة نصت - 3

 . ناما نزا ة تما وأ، مهمتا بأداء تضر
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التي  رمت الف ا  والقوا  والاتاباال ال ل ية التي يكون الغرض  قانون ال قوراال

 منها التأث   عى  انكام القضاء طالا أن الدعو  لم يفصا فيها نهائيا، با أنها  رمت

التقليا م  شأن النكام القضائية   د صدور ا، نا يد ع  ما م    ا ما م  شأنها

ال دالة صي مختل  مرانا عملها، م ذ التافا بال ظر  شأنا أن يسثر عى  نس  س  

والفصا صي القضايا والدعاو  التي تصا مليا، و و أيضا ما أكدتا ت ري اال اإلعالم 

القضاء ور االتا،  ملها معبوض ها الضوابط والقيود عى  وسائا اإلعالم صي ت ا

، وب ده 1990داصة   د الت ددية اإلعالمية التي كرسها قانون اإلعالم لس ة 

، وما تاله م  ت ري اال نصت 2012القانون ال ضو  الت لق باإلعالم الصادر س ة 

 الن اط السمعي البصري عى  اإلستثمار الوطني اي.اض . عى  فتح

القانونية  وض تها ال صوص وابط التيوالضنت رض صي  ذا البمث للقيود 

ما م  شأنا ي كا  القضاء، و اوالت ظيمية، عى  الت اما مع القضايا ال ظورة أمام 

مساسا بمرمة الهيئة القضائية أو التقليا م  شأن ما تصدره م  أنكام، و ذا صي 

مام أ ظورة الول  ن ايج فيها القيود الواردة عى  الت او  اإلعالمي للقضايا ال نقطت ن 

ال دالة، أما الثانية نت رض لألف ا  التي م  شأنها الساس  سلطة القضاء أو 

 استقالليتا.

 حدود التعامل اإلعالمي للقضايا املنظورة أمام القضاء. -.1

يضم   عامة،صي اإلعتداء عى  نقوق  عام يتمثابوقوع ايجربمة ين أ عنها ضرر  

ها وال اقبة عى  انتهاكها،  اي.ق صي اي.ياة، الدستور والت ري اال ايجزائية نمايت

  لها ت طيونق اللاية، واي.ق صي ال رف واإلعتبار، وغ   ا م  اي.قوق، والتي 

 ال امة.عليها بواسطة ال يابة  عى  ال تدي للمجمتع اي.ق صي الطالبة بتوقيع ال قا  

ع االستدالالال غ   أنا وقبا  ذا   اك مرنلة تسبق ن وء ايخصومة وهي مرنلة  م

التي يضطلع بها ضباط ال رطة القضائية، تليها مرنلة االتهام الذي تقوم با ال يابة 

( التي ن أال بمجرد وقوع الف ا ا جرم، 1الدعو  ال مومية ة وهي تمربدال امة، 

 و ا  ذا وفقا لا  و مب ن صي قانون اإل راءاال ايجزائية.

                                                           
 عى  ال قورة يوقع أن، ا جتمع باسم القضاء م  ال امة ال يابة مطالبة " بأنها ال مومية الدعو   ت رف - 1

  التهم"
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 م ا م راءاالصي الاتا  الو   جزائية نددايكما  و م لوم، ف ن قانون اإل راءاال  

مباشرة الدعو  ال مومية والتمقيق فيها، لغاية منالتها عى  القضاء ليفصا فيها، 

وني عى  أن تكون م راءاال التمري والتمقيق سربة، وأنا يقع عى  عاتق  ا شخي 

ون سا م فيها اإللتزام بالسر النهي تمت طائلة ال قوراال ال صوص عليها صي قان

" تكون  بقولها م  قانون اإل راءاال ايجزائية  11ال قوراال، و و ما نصت عليا الادة 

 ودون مضرارلم ي ي القانون عى  دالف ذلد،  سربة مام راءاال التمري والتمقيق 

 ا شخي سا م صي  ذه اإل راءاال ملزم باتمان السر النهي  الدفاع.بمقوق 

 .تمت طائلة ال قوراال ال صوص عليها فيا"بال روط الب  ة صي قانون ال قوراال و 

بالنسبة للجمهور، أي يم ع  والتمقيق سري يتضح م   ذا  لا، بأن التمري  

فقط  السربة قاصرةم  سا م فيها بمام وظيفتا، ورالتالي ف ن  قبا  امف اؤ ا م  

ي ال ضو  م  القانون  119غ   أنا بالر وع ن ل  ني الادة  غ   ا.عى   ذه الفئة دون 

الت لق باإلعالم ف ن ا نجده ي ي عى  أن الساس  سربة التمقيق ت ما فئة أدر  

و م ر ا  اإلعالم نيت نصت عى  أنا ي د  ربمة  ا ن ر أو بث ب ند  وسائا 

اإلعالم ال صوص عليها صي  ذا القانون ال ضوي أي دب  أو وثيقة تل.ق ضررا  سر 

م  الرسوم  41ا عى  ذلد ني الادة وأكد أيض ايجرائم.التمقيق اإلبتدائي صي 

أنا يلزم مسسولو ددماال اإلتصا   ، عى 2016س ة  الصادر 222-16الت فيذي رقم 

السمعي البصري   دم ك   م لوماال أو ن ر وثائق أو مست داال تت لق بتمقيق 

 (.1قضائي  ار...ة

ورانتهاء مرنلة التمرباال والتمقيق، ت رع الهيئاال القضائية صي مرنلة  

للفصا فيها، نيث أنا م  نيث الصا  عى  ا .امة ديدة، تبدأ ب نالة القضية 

 ذلد.تكون مجرباال ا .اكمة عل ية، ما لم تقرر ا .امة غ   

 سرية التحري والتحقيق وسيلة لحماية قرينة البراءة -.2.1 

سربة التمري  القارنة بمبدأأدذ ال رع ايجزائري، عى  غرار أغلب الت ري اال 

لتمقيق بالنسبة للجمهور، أي أن ايجمهور ال يمضر  ذه التمقيقاال وال يطلع وا

                                                           
 يمدد الذي ال امة ال روط لدفت  ا .دد 2016 أوال 11 صي مسرخ 122-16 رقم الت فيذي الرسوم - 1

  ذا بأن يذكر . (48/2016 رقم  .ر. ة اإلذاعي للبث أو بونيالتلفز  للبث ددمة  ا عى  الفروضة القواعد

 عى  الفروضة القواعد يمدد الذي ال امة ال روط دفت  ليضع  اء، م ا الول  الادة صي ورد كما، الرسوم

 . التلفزي  للبث أو اللتلفزبوني للبث ددمة  ا
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عليها صي مماضر ا، كما أن ال هود ال يطل ون عى  شهاداال   ضهم الب ض، نيث 

 بينهم.موا هة  ال تمصا

فسربة التمرباال التي يقوم بها ضباط ال رطة القضائية، والتي ت رف بالتمقيق 

 رفة قضاة التمقيق فيما ي رف بالتمقيق اإلبتدائي، ت ما التي تتم بم الول ، وكذا

  والقضائية. ا ما يتم اكت افا وم اق تا دال  أبماث الهيئت ن الذ ورت ن الم ية 

ومن  انت سربة التمري والتمقيق اقتضتها نس  س   ال دالة، ف ن لها مب راال  

ال تبا فيا، الذي قد وهي نماية اي.ياة ايخاصة للفرد  أدر  ال تقا أ يمة عنها،

القضائية ما زالت  أن اإل راءااليساء مليا ومل  سم تا وشرفا، عى  الرغم م  

( أو إلنتفاء و ا الدعو    د انتهاء 1ةال يابة  اربة، والتي قد تنتهي بمفظها م  قبا 

التمقيق الذي يتم بم رفة قاض ي التمقيق طبقا لا  و ممدد صي قانون اإل راءاال 

 (. 2ايجزائية ة

لقرب ة الب اءة التي ت د مند  الضماناال   ذه اي.ماية، هي بالساس نماية 

م ا عى   56الذي ني صي الادة  ومنها الدستور ايجزائري  لألفراد،الدستوربة القررة 

أن "  ا شخي ي تب  بربئا نتى تثبت  هة قضائية مدانتا، صي مطار مماكمة عادلة 

وبهذا، ف ن مبدأ الب اءة الفت ضة صي  (.3ع ع  نفسا"ةتسم  لا الضماناال الالزمة للدفا

ت د الساس ال تمد صي قانوني ال قوراال  (،4الارسة دستوربا ودوليا ة  ا شخي

                                                           
 ما مذا ال مومية الدعو   تمربد   دم اماته سلطة بوصفها ال امة ال يابة تصدره قرار  و الدعو   نفظ - 1

 ايجزء، ايج ائية اإل راءاال قانون  صي الوسيط، سرور فتحي ةأنمد القضاء أمام لرف ها صاي.ة غ   أنها رأال

 صرانة ي ي لم ايجزايئة اإل راءاال قانون  صي ال رع  ان ومن .(204 ص، 1979، والقا رة  ام ة الو ،

 الدعو   إلنقضاء واي.فظ، ايجربمة ل د اي.فظ  مثا قانونية  لسبا يكون  أنا مال، شروطا عى 

 ... ال مية ل دم أو الفاعا م رفة ل دم اي.فظ منها الوضوعية السبا  أما، ال مومية...
 انتهاء   د التصرف أوامر صي  ع وان تمت، ع ر اي.ادي القسم صي ايجزائية اإل راءاال قانون  عليها ني - 2

 أو   مة أو   اية ت كا ال الوقائع أن التمقيق قاض ى رأ  مذا للمتا  ة و ا ال أنب مما وتكون  التمقيق

 مل  الدعو   ب نالة أمر   مة أو مخالفة تكون  أنها ير   ع دما فيها للفصا ا .امة مل  يميلها أو مخالفة،

 أدلة وقائمة الدعو   مل  يرسا   اية بأنها القانون  وصفها  ربمة تكون  الوقائع  انت مذا أما ا .امة،

 البا  صي مقرر   و ما إلتخاذ ايجمهوربة وكيا بم رفة القضائي ا جلا لد  ال ام ال ائب مل  اإلثباال

  .اإلتهام  غرفة ايخاص
 .2016 مارس 7 صي مسردة 14 رقم الرسمية ايجربدة صي الصادر، 2016 س ة ال د  1996 دستور  -3
 متهم  ا نق م  ...  1966 لس ة والسياسية الدنية باي.قوق  ايخاص الدولي ال هد م  14 الادة صي  اء - 4

 التي الضماناال م   ملة عى  ذلد   د ونصت .قانونا ايجرم عليا يثبت أن مل  بربئا ي تب  أن  ربمة بارتكا 
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عى  السواء،  وملزمة لكا م  قضاة ال يابة والتمقيق واي.ام ايجزائية،واإل راءاال 

واس اد ا جربمة عبئ اثباال اي ال يابة يقع عى  عاتقا وعى   ذا الساس فقاض ي

مل  أن  التمقيق الذي يقوم تمقيقا لصايح وضد ا .قق م ا، ، وكذلد قاض يللمتهم

البدا  يقرر قضاة اي.ام مدانتا أو تب ئتا مع الدذ    ن اإلعتبار، صي  ا النوا ،

 القائا " أن ال د يفسر لصايح التهم".

ة للم تبا فيا دال   ا وعليا، ف ن الضماناال ال اتجة ع  قرب ة الب اءة، مافول 

 مرانا التا  ة ايجزائية م ذ بدء التمرباال الولية مل  غاية صدور نام نهائي وراال،

ضماناال مرنلة ما قبا ا .اكمة و ت ما   ما والتي يما  تمديد ا صي مرنلت ن 

، التي يقوم بها عى  التوالي مرنلتي التمرباال الولية و التمقيق التي تتم ز بالسربة

ضماناال مرنلة ا .اكمة التي تتم ز  ثم ال رطة القضائية، وقضاة التمقيق، ضباط

 . م  نيث الصا بال النية

توضيح القصود بم  تقررال لا  بداية، وقبا ال روع صي تفصيا ذلد، يقتض ي المر 

 ذه اي.ماية، السيما وأن ال رع ايجزائي است ما تارة مصطلح " ال تبا فيا" وتارة 

 هم ". أدر  " الت

بالر وع مل  ما  اء صي البا  الثاني، ا خصي للتمرباال م  قانون اإل راءاال 

 45، 42 الواد صي  (soupconné)" ال تبا فيا "  ال رع است ما عبارة ايجزائية، نجد

، وبر ع سببا  ذا اإلدتالف مل  59صي الادة  (inculpé)واست ما عبارة " متهم " ،58و

ح " م تبا فيا" صي ال صوص الت لقة بالتمرباال الولية التي  ون أنا است ما مصطل

تتم بم رفة أعضاء الضبط القضائي، أي قبا تمربد الدعو  ال مومية م  قبا 

بقولها " ... يصدر وكيا  59أما مصطلح " التهم" التي  اء صي الادة  ال امة.ال يابة 

                                                                                                                               
 ال تأد   دون  يمكام أن، دفاعا إلعداد الكاصي الوقت لا يم ح أن وم ا قض تا صي ال ظر أث اء التهم بها يتمع

 وغ   ا الستخدمة اللغة يفهم ال  ان مذا بت  مان مجانا يزود أن، ب فسا اإلتهان شهود ي اقش أن، لا مب ر

 نيث 1981 لس ة وال  و  اإلنسان ي.قوق  الفربقي اليثاق صي البدأ  ذا تاريا تم كما .الضماناال م 

 نفسا المر نجد وأيضا "، مختصة ةممام أمام مدانتا تثبت نتى بريء اإلنسان أن " عى  م ا 7 الادة نصت

 . م ا 7 الادة صي 2004 لس ة اإلنسان ي.قوق  ال ربي اليثاق صي
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أن أمر وكيا ايجمهوربة يمبا ايجمهوربة أمرا بمبا التهم   د استجوابا " ب عتبار 

 ي ني أن الدعو  ال مومية قد نركت ضده. و ذا ضم االشخي يأتي   د سسالا 

وتقع عى   والتهم، ا م  ال تبا فيا وأيا  ان المر، ف ن سربة التمقيق ت ما 

(، ف نها 1مضافة مل  قضاء ال يابة والتمقيق، الذي  يتولون التمقيق القضائي ة عاتق،

 ا م  دولهم القانون سلطة البمث والتمري ع  ايجرائم و مع الدلة ا ت ما أيض

 م مهم أو الوظفون الذي  والبمث ع  مرتابيها و م ضباط ال رطة القضائية،

قانون اإل راءاال ايجزائية  ذه الصفة. كما يددا صي نامهم م  يأمر م قاض ي 

صي ني االواد التم    أن ذلد (؛2التمقيق ب  راء الفمي الطبي، أو نفس ي للمتهم ة

يالنظ أن السربة م وطة أكث  بم  نرر التمقيق أو م  نضره أو ، 85و  46، 11

و انطالقا م   ذه ايخاصية تتم  ميع ال ملياال   يدة ع  ، اتصا با بمام وظيفتا

 ذا م   أع ن ايجمهور لن ما يسفر ع ا التمقيق ي د م  السرار التي يجب كتمانها

در  ف ن مبدأ سربة التمري والتمقيق تام  أساسا صي أمرب   ما   هة، وم   هة أ

لكلفة بالتمقيق ب دفاء الدلة يتمثا الو  صي اي.يلولة دون تظليا الهيئاال ا

ال تبا فيا أو التهم و ذلد بأال تصا مليا  نماية اعتبار ت وي ها، والثاني  وو 

 ن ي ماز مل  التهم أو ضده .مجموع السثراال التي تتولد ع  اإلعالم الذي يما  أ

لها طا ع مسقت، لنها تنتهي بمجرد  ، أن سربة التمرباال والتمقيقاال دير بالذكر 

منالة الل  عى   يئة اي.ام، لنا أث اء نظر قاض ي اي.ام أث اء ايجلسة ترفع 

السربة ع  الوثائق والشياء الضبوطة بم اسبة التفت ش، نيث يمق يجميع أطراف 

عقد  لسة سربة مذا  قاض ي اي.ام م اق تها صي  لسية عل ية، ما لم يقرر ايخصومة 

 بأطراف لكونهم  انوا 
ً
ما  انت  ذه ال اق ة ال ل ية لب ض الوثائق قد تل.ق ضررا

 (.3يملكونها أو  انوا قد أصدرو اة

                                                           
  انت ف ذا، اي.قيقة ع  والا   الدلة بتمميي، اإلبتدائي التمقيق مطار صي التمقيق قضاة يقوم - 1

   ربمة تو د ال أو ، افية غ   أو ا ختصة، ا .امة عى  التهم إلنالة  افية التوفرة الدلة
ً
  ربمة أصال

  و لا وفقا ال اسب قراره التمقيق قاض ي يتخذ اي.االال  ميع وصي، قاونا عليها م اقبا غ   الواق ة لكون 

 انتهاء   د التصرف أوامر صي " ع وان تمت ايجزائية اإل راءاال قانون  م  ع ر اي.ادي القسم صي مب ن

 ". التمقيق
  ايجزائية اإل راءاال قانون  م  68 و 19،21، 15   دالوا الفئاال  ذه نددال - 2
 دار، والفرنس ي ايجزائري  القانون  ب ن مقارنة دراسة، ايخاصة لل.ياة ايجزائية اي.ماية، ال زبز عبد نوبري  - 3

 .550 ص 2015 ايجزائر، ،والتوزيع والن ر للطباعة  ومة



 

 

 
 

 2018 جانفي /08/ العدد  02مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

432 
 

اإلعالم، ورال ظر لإل تمام التزايد  التمري والتمقيق صي موا هة لسربة أما بالنسبة

.افة بالقضايا ال ظورة م  قبا القضاء، فقد أصبمت  ذا السألة مما للص

ال رع الفرنس ي، نيث أكد عى  تاريا مبدأ  ا تمام كب   م  قبا ال رع ن، ومنهم

سربة التمري والتمقيق عى  مثر وقوع  ربمة قتا ش  اء ت اولتها وسائا اإلعالم 

 مع مث  ن م
ً
  التهم ن  زال الرأي ال ام، مما   ا الاتورة والرئية التي أ رال نوارا

يج ة ال د  أث اء م اق ة قانون اإل راءاال ايجزائية، تث   دال  ال قا  مسألة مد  

مالئمة فسح ا جا  للص.افة  ي تت او  القضائا ايجزائية ايجار  التمري والتمقيق 

 (.1فيها ة

 الحماية الجزائية لسرية التحري والتحقيق . -.3.1 

باعتبار ما مسألة م رائية م صوص عليها صي قانون  الواردة مري والتمقيقسربة الت 

اإل راءاال ايجزائية، اقتضت م  ال رع ي.مايتها أن يدعهما بقواعد موضوعية، 

باتمان  مف اء ا م  قبا  ا م  سا م صي  ذه ال ملياال، فألزمهم بمقتضا ا  رم

اال م صوص عليها صي قانون ما اطلع عليا بمام مه تا أو ظيفتا تمت طائلة عقور

 أوراق التمقيق عب  وسائا اإلعالم ا ختلفة، قد يكون أكث  ال قوراال. ونظرا لن ن ر

عى  مجرد اإلف اء، لنا يضع القضية التي هي ما زالت مما نظر م  قبا  دطورة

القضاء، دار  مطار ا ال رعي، فضال ع  النكام السبقة التي تتكون لد  الرأي 

  ال ام.

لسربة التمري والتمقيق صي  ا م  قانون  ت رض فيما يىي لل.ماية ايجزائيةن

 اإلعالم.ال قوراال وت ري اال 

ن أن    بداية مل  تجريم إفشاء أسرار التحري والتحقيق في قانون العقوبات : -أ( 

 تجربم ف ا اإلف اء يقتض ي توفر شرط ن  

ال رطة القضائية،  أن يكون ما تم مف اؤه يت لق بتمرباال ضباط  األول  -

التي يضطلع بها قضاة التمقيق، والتي ت ما  ا ما يتم اكت افا  والتمقيقاال

 القضاء.وم اق تا دال  أبماث أ هزة الم  أو تمقيقاال ر ا  

                                                           
، 2011 ايجزائر، ،والتوزيع والن ر طباعةلل  ومة دار والقضاء، الص.افة السائحي، الدضري  مختار - 1

  . 20 ،19 ص ص
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والسربة ال تخي فقط م راءاال التمري والتمقيق، الذي تجر  صي الصا صي غ   

د ا ا .ققون صي مماضر م م  عل ية، ولا  ت ما أيضا الوقائع التي التي يقي

م لوماال وم اي اال تتم صي مكان ايجربمة، والقوا  التي أدل  بها الشخاص 

 .1نتائجم   السموعون م  قبا ضباط ال رطة القضائية، وما توصا مليا ايخب اء

  أن يكون م  ارتاب  ربمة مف اء سربة التمرباال والتمقيقياال مم   م الثاني -

 ا .كومون 
ً
 سربة البمث والتمقيق و م ضباط ال رطة القضائية وقضاء أصال

قانون اإل راءاال  م  85و 46التمقيق، الذي  ي ملون صي مطار أنكام الادت ن 

بمام أنهم  -نجد أن ال رع ألزمهم الذ ورت ن،ورالر وع مل  ني الادت ن  ايجزائية.

 يف وا أي مست د ب –وند م ا ختصون ب  راء التفت  اال دادا م از  الفراد 
ّ
أال

متمصا م  التفت ش أو يطل وا عليها أشخاصا ال صفة لهم صي اإلطالع عليا، وي ما 

أيضا الشخي الذي دضع منزلا للتفت ش، أو ممثلا صي نالة غيابا، أو ال ا دي  

الذي  يسخر ما ضباط ال رطة القضائية ي.ضور عملية الت فت ش، وقد يكون 

ف ن مسسولية ضباط ال رطة القضائية  وعليا،  ما . ايخب   والت  م وغ  غ   م

وقضاة التمقيق ا .كومون بالسر النهي، تمتد مل  و و  امت اعهم ع  مطالع م  ال 

 ( .2صفة لا قانونا عى  الست داال والوثائق التمصلة م  عملية التفت شة

ضباط  ت مال   م ممكومون  سر اله ة، والتي  أما ع  النكام ايجزائية القررة 

 الفقرة الثانية م  ال رطة القضائية وقضاة التمقيق وم  صي نامهم، فقد أنالت ا

م  قانون ال قوراال  301م  قانون اإل راءاال ايجزائية، عى  ني الادة  11الادة 

د  مل   20.000التي  اء فيها "   اقب باي.با م  شهر مل  ستة أشهر وبغرامة م  

رانون والصيادلة والقابالال و ميع الشخاص الستمونون د  الطباء وايج 100.000

بمام الواقع أو اله ة أو الوظيفة الدائمة أو السقتة عى  أسرار أدل  بها مليهم 

 وأف و ا صي غ   اي.االال التي يو ب عليهم فيها القانون مف اء ا وبصر  لهم بذلد". 

                                                           
1Jean Laguarier, Le secret de l’instruction et l’article 11 du code de procédure pénale , - 

Rev.sc.crim.1959 p.313, cité par Jean.Robert,Le secret de l’information , jurisclasseur de 

précédure pénale,art.11,1966.  
 .549،548 ص ص، السابق الر ع، ال زبز عبد نوبري  - 2
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عى   واز اي.ام  302لادة وك قورة تاملية لهذه ايجربمة، نصت الفقرة أرب ة م  ا

 (. 1م  قانون ال قوراال، ة 14باي.رمان م  نق أو أكث  م  اي.قوق الواردة صي الادة 

أث اء تفت ش الساك  والما ة، فقد  ورخصوص الشياء والست داال الحجوزة     

ني قانون اإل راءاال ايجزائية عى  أنا اليمق لغ   ضباط ال رطة القضائية، 

اللذي  يمضران التفت ش م  غ   الوظف ن ايخاض  ن لسلطتهم اإلطالع  وال ا دي 

عليها، ورالتالي ف ن مطالع غ   م مم  ل ست لهم صفة صي اإلطالع عليها، يوق هم تمت 

م  قانون اإل راءاال ايجزائية التي ت اقب باي.با م  شهرب   46طائلة أنكام الادة 

 .د  20.000مل   2.000مل  سنت ن وبغرامة 

ل  ل ست لهم صفة صي  85ال قورة نفسها صي الادة  وصي نفا السياق قرر ال رع 

اإلطالع عى  الوثائق التمصلة م  التفت ش، و ان  غ   مذن م  التهم أو م  يخلفا، 

 أو الوقع ب مضائا عى  الست د أو الشخي الرسا مليا.

مطالع  أو، التفت شزة م  نخلي مل  القو ، بأن  ا م  ف ا مف اء الوثائق الحجو 

مم   أشخاص ال صفة لهم عليها، أو مف ائها م  قبا م  ال صفة لا و ان  غ   مذن

مجرباال الس   اي.س  للبمث  ،  لها أف ا  تما   كا دط  85ذكرتهم الادة 

 والتمقيق.

   تجريم نشر أوبث أسرار التحقيق بوسيلة إعالمية -ب(  

با م  يقع أ سربة التمرباال والتمقيقاال م  قِ لم يات  ال رع بتجربم درق مبد

و م ضباط ال رطة القضائية وقضاء  أسرار ا،عى   عى  عاتقهم وا ب التاتم

م  هم م   اإلعالم، نيثالتمقيق وم  صي نامهم، با شما طائفة أدر  و م ر ا  

  سر التمرباال والتمقيقاال القضائية.
ً
 بن ر أو بث أي دب  أو وثيقة تل.ق ضررا

                                                           
 قانون  م  1 مارر  9 الادة صي عليها ال صوص هي، 14 الادة عليها نصت التي اي.رمان مما اي.قوق  -1

 أو ال ز     وهي، الصلية ال ثقورة ت فيذ تاربخ م  ابتداء س واال 05 ع  مدتها تزبد ال والتي ال قوراال

 االنتخا  نق م  اي.رمان، بايجربمة عالقة لها التي ال مومية وال اصب الوظائ   ميع م  اإلقصاء

  يكون  لن ال لية عدم، وسام أي نما وم  والت شح
ً
  مساعدا

ً
  أو، دب  ا أو، مملفا

ً
 أو عقد، أي عىي شا دا

 
ً
 مدارة وصي التدريا، يوص السال ، نما صي اي.ق م  اي.رمان، االستدال  سبيا عىي مال القضاء أمام شا دا

  بوصفا الت ليم مسسسة صي ايخدمة أو مدرسة
ً
  أو، أستاذا

ً
، أو مدرسا

ً
  يكون  آلن ال لية عدم مراقبا

ُ
 أو وصيا

 
ً
 .   ضها أو  لها ع ا الوالئية اي.قوق  سقوط، قيما
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 شد أن وقع ن ر أو بث مثا  ذه المور عب  وسائا اإلعالم، ي د درقا صارداوال 

للطا ع السري للتمقيقاال التي تضطلع بها ايجهاال الم ية والقضائية ا ختصة، 

 ع  ما تمارسا م  تأث   عى  شخي التا ع قضائيا، أو أسرتا، أو  هة 
ً
فضال

ءاال التمقيق التي ينبغي أن م را وبهذا تسهم صي عرقلة ال هود.التمقيق، ونتى 

تمارس صي سربة تامة نتى يتا  للممقق ن ممارسة عملها بف الية أكب  للوصو  مل  

اي.قيقة، مع و و  اي.فاظ عى  قرب ة الب اءة، داصة مذا علم ا أن تمربد م راءاال 

الدعو  ال مومية وفتح تمقيق ابتدائي صي موا هة أي شخي ال ي ني بالضرورة أنا 

وسائا اإلعالم بوا ب اي.فاظ عى  سربة  أكيدا عى  و و  ملتزاموت مدان.

ني صي الادة بها،  التمقيقاال القضائية وأي ن ر أو بث م  شأنا أن يل.ق أضرارا

، عى  أنا يمارس ن اط 2012الثانية م  القانون ال ضوي الت لق باإلعالم لس ة 

 ريع والت ظيم ال مو  با، اإلعالم بمربة صي مطار أنكام  ذا القانون ال ضوي والت

ة وذكر م  بينها ( ... سربة التمقيق القضائي. وع د ت رضا ي.ق  وصي ظا انت ام

أنا  ذا اي.ق ال ي ت ف لا با  84الص.في صي الوصو  مل  مصدر ايخب ، ني صي الادة 

 القضائي.ع دما يت لق ايخب   سر البمث والتمقيق 

م   دي فيها يتمثا صي أن يتم ن ر أو بث بوسيلةولقيام  ذه ايجربمة، ف ن الرك  الا

 وسائا اإلعالم الاتورة والسموعة والرئية واإللات ونية، وأن ي صب الن ر أو البث

عى  أدبار أو وثائق متصلة  سربة التمرباال والتمقيقاال، وأن يكون  ذا الف ا 

 ي كا مساسا  سربتها.

القانون ال ضوي  م  115لادة أما ع  السسولية ع   ذه الف ا ، فقد نصت ا

فمسب، با أيضا  الت لق باإلعالم، عى  أنها ال ت ما  اتب القا  أو الذي بث ايخب 

 (، ومدير  هاز الص.افة اإللات ونية، ومديرةايجرائد ا م  مدير مسسو  الن ربة 

 البصري.ددمة اإلتصا  السمعي 

صي ت ري اال اإلعالم وال صوص أما ع  ال قوراال القررة، فقد ني ال رع ايجزائري 

الت ظيمية ذاال الصلة، عى  و و  ملتزام مسسساال اإلعالم ا ختلفة   دم ن ر أو 

 سر التمرباال والتمقيقاال ايجاربة بخصوص  بث ما م  شأنا أن يل.ق أضرارا

 أو رسوما أو أية بياناال توضيمية أدر   القضايا
ً
التي ي ظر ا القضاء، أو بث صورا

تمت طائلة ال قوراال القررة ، أو  زء م  ظروف ايج اياال وايج ح ت يد تمثيا  ا

 يىي صي  ذه الت ري اال وهي كما 
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 ، ني عى  ما يىي 2012صي القانون ال ضوي الت لق باإلعالم الصادر س ة  -أ(

صي البا  التسع    وان ا خالفاال الرتابة صي مطار ممارسة الن اط اإلعالمي، نصت  -

د ( مل  مائة  50.000" ي اقب  غرامة م  دمس ن أل  دي ار ة نا أعى   119الادة 

وسائا اإلعالم ال صوص عليها  د (  ا م  ن ر أو بث ب ند  100.000أل  دي ار ة

(، أي دب  أو وثيقة تل.ق ضررا  سر التمقيق االبتدائي صي 1صي  ذا القانون ال ضوي ة

 ( .2ايجرائم".ة

 أو رسوما أو أية بياناال توضيمية  عى   ربمة ن ر 122ونصت الادة  -
ً
أو بث صورا

 م  أدر  ت يد تمثيا  ا أو  زء م  ظروف ايج اياال وايج ح الذ ورة صي الواد 

م  قانون ال قوراال،  342و 341، و الادت ن 339مل   333مارر، و م   263مل   255

مائة أل  د ( مل   25.000وقرر لها عقورة الغرامة م  دمسة وع رب  أل  دي ار ة

 (.3ة د ( 100.000دي ار ة

ولتوضيح القصود بهذه ايجربمة، ن    مل  أن الف ا ال اقب عليا يتمثا صي ن ر أو   

(، وذلد ب عادة تمثيلها 4ة122بث  ا ما لا صلة بايجرائم ال صوص عليها صي الادة 

                                                           
 بأن طة يقصد " بقولها باإلعالم القصود، باإلعالم الت لق ال ضوي  القانون  م  الثالثة الادة نددال - 1

، م ارف أو أفكار أو آراء أو رسائا أو أنداث لوقائع بث أو ن ر  ا ال ضوي  القانون   ذا مفهوم صي اإلعالم

 ."م ا لفئة أو للجمهور  مو هة وتكون ، اإللات ونية أو متلفزة أو مسموعة أو ماتورة وسيلة أية عب 
 م  89 الادة ني دالف عى ، ابتدائي تمقيق مما تكون  التي ايجرائم عى  ني نيث عاما الادة ني  اء- 2

 عى  نصت أنها كما .فقط وايج ح ايج اياال ي ما الذي التمقيق عى  نصت نيث (1990ة اإلعالم قانون 

 50.000و 5.000 ب ن مالية غرامة مل  مضافة أشهر 06 مل  شهر م  اي.با وهي، لل.ربة السالبة ال قورة

  .2012 قانون  با  اء ما دالف عى  و ذا، د 
 نيث، القصودة ايجرائم أنواع تمديد بدون  نفسها ايجربمة عى  الفرنس ي الص.افة نربة قانون  ني - 3

 ال ضوي  القانون  م  122 الادة عليا نصت ما عى  دالف عى  و ذا،   مة أو   اية ظروف عبارة است ما

  اي.صر سبيا عى  ندد ا الذي، باإلعالم الت لق

« La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction 

des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte 

à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 15 

000 euros d'amende. »( Article 35 quater de la Loi du 29 juillet 1881,sur la liberté de la presse , 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 

2000 en vigueur le 1er janvier 2002).  
 والت صد اإلصرار سبق مع ال مدي القتا التالية  ايجرائم الف ا   ذه تمثا قوراالال  قانون  مل  بالر وع - 4

 نديثي قتاللطفا  (،258 الادةة علو مهما الم أو ال  قتا أي، الصو   قتا (،257 مل  255 م  الوادة

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AD12DE4150E9E42E1A133E90AB1104A9.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20000922&categorieLien=id#LEGIARTI000006716442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AD12DE4150E9E42E1A133E90AB1104A9.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20000922&categorieLien=id#LEGIARTI000006716442
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واال  ليا أو  زئيا بواسطة صور أو بياناال يتم ن ر صي الص.  أو بثها صي الق 

 البصربة.السم ية 

لكا ما لا صلة ، عب  وسائا اإلعالم م  تجربما ن ر أو بث قصد ال رع الظا ر أن 

الو  نماية سربة البمث   دف ن صي  يتمثا أمرب  بهذه ايجرائم الذ ورة، 

والتمقيق، ذلد أن وسائا اإلعالم ع دما تقدم للجمهور تفاصيا ارتكا  مثا  ذه 

وتما  تمدد  وبة مرتابي  ذه ايجرائم التي هي دموبة وب  ة ايجرائم، داصة ع دما

بأنا اكت   أمر ا، مما يج لها تسع  مل   بالدالق، فقد تسمح لرتابي  ذه ايجرائم

أما الهدف الثاني، فيتمثا صي  ال دالة.اتخاذ اإلنتياطاال قصد مفالتها م  قبضة 

ع يفة تما  السيما وأنهانماية مصل.ة أ تماعية تتمثا صي الدالق اإل تماعية، 

  (.1ال غور ال ام، كما أنها تخد  اي.ياء ال ام ة

، وب د أن ني صي 2014ال ظم للن اط السمعي البصري الصادر صي  وصي القانون  -ب(

م ا عى  أنا سيمدد دفت  ال روط ال امة بمو ب مرسوم، القواعد  47الادة 

أو للبث اإلذاعي، تمدث صي الادة ال امة الفروضة عى   ا ددمة للبث التلفزبوني 

أن دفت  ال روط الذ ور، يتضم  ال روط ال امة السيما اإللتزماال التي تسمح  48

  با   وذكر م  بينها ...انت ام سربة التمقيق القضائي.

-16الرسوم الت فيذي رقم  2016الذ ورة أعاله، صدر س ة  47وتطبيقا للمادة  -ج(

ال امة الفروضة عى   ا ددمة للبث التلفزبوني أو  ا .دد لدفت  ال روط 222

ع وان  " أنكام م  الرسوم تمت للبث اإلذاعي، نيث أكد صي الفصا السادس 

تت لق بالقضايا ال روضة عى  ايجهاال القضائية، نيث أنا وب د أن ندد اإلطار 

  " يجب  41الذي ندده بقولا صي الادة  فيا نق اإلعالم ال ام الذي يجب أن يمارس

أن ال تسمح ممارسة نق اإلعالم بأي نا  م  النوا ، ببث نصي أو صور أو 

                                                                                                                               
 مل  تسد  أن يما  مواد بتأث   منسان نياة عى  اعتداء و و، بالتسميم ا(، القت259 الادةة بالوالدة ال هد

  الوفاة
ً
  أو عا ال

ً
، مارر( 263و 262 الادةة الون ية أل ما  أو الت ذيب باست ما  القتا (،260الادةة آ ال

 وا خا .الصو   أند طرف م  قاصر ضد  باي.ياء ا خا الف ا (،333 الادةة باي.ياء ا خا ال لني الف ا

 الادةة س ة 18 يبلغ لم قاصر ضد واإلغتصا ، إلغتصا ا (،334/2و 334ة فيا ال روع أو      باي.ياء

 ع ر التاس ة دون  القصر وتمربض ،(341 مل  339 م  ةالواد الزنا (،338 الادةة ايجنس ي ال ذوذ (،336

  (.342 الادةة لهم تسهيلا أو عليا تشجي هم أو الدالق فساد او الفسق عى 
 .567-565 ص ص السابق، الر ع، ال زبز عبد نوبري  - 1
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نواراال أو تصربماال أو وثائق ت اقش قضايا م روضة أمام ايجهاال القضائية، 

وبجب أن يمارس  ذا اي.ق صي مطار انت ام قرب ة الب اءة واي.ياة ايخاصة وسربة 

مسسولو ددماال اإلتصا  السمعي التمقيق. ثم أكد   د ذلد عى  و و  التزام 

البصري   دم ك   م لوماال أو ن ر وثائق أو مست داال تت لق بتمقيق قضائي 

  ار.

سوم الالنظ بأن النكام الواردة صي ت ري اال اإلعالم الذ ورة، السيما ما ورد صي الر 

نماية نس  س   التمري والتمقيق فمسب، ولا   تقتصر عى لم  الت فيذي،

 تضياال أدر  تتمثا صي نماية اي.ياة ايخاصة لألفراد ال تبا فيهم،نصت عى  مق

والت ري اال والواثيق  الدستور  التي نصت عليها لقرب ة الب اءة انت اما ونماية

 الدولية .

 ملصالح أجدر بالحماية . علنية املحاكمات والقيود الواردة عليها -.4.1 

،م  البادئ القررة قانونا  
ً
غيابها البطالن.  ا .اكماال التي يت تب عى  عالنية وقضاءا

م  اإلعالن ال المي ي.قوق اإلنسان مبدأ عالنية ايجلساال  10وقد أكدال الادة 

بقولها أن " لكا منسان اي.ق، أن ت ظر قض تا   د  وعالنية أمام قاض مستقا 

نكام بقولا " ت لا ال  162مادتا عليها الدستور ايجزائري صي أكد (. وقد 1ونزبا "ة

القضائية وب طق بها صي  لساال عل ية ..."، وكذا قانون اإل راءاال ايجزائية، صي الادة 

 بقولها "الراف اال عل ية ما لم يا  صي عالنيتها دطر عى  ال ظام ال ام ...". 285

عى  دالف اإل راءاال السابقة للمماكمة صي مرنلة التمري  -ف ل ية ا .اكمة  

تقررال للصايح ال ام، مذ تما  ايجمهور م  مراقبة أعما   -كما أشرنا -والتمقيق 

المر الذي يسدي بدوره مل  ال  ور بالطمأن  ة واالستقرار م  نس   (،2القضاء ة

س   ال دالة. كذلد تما  ال النية التهم ن م  تقديم وسائا دفاعهم عى  أكما و ا 

هي التي  -ير  الب ض كما  - وال النية اي.قيقية شهادتا.وتج ا ال ا د يدقق صي 

 اإلطالع الكاما عى  مجرباال ا .اكماال، ول  تتمقق ذلد دون  تتيح للجمهور الواسع

                                                           
 .1948 ديسمب  10 صي التمدة لألمم ال امة ايجم ية قبا م  ال تمد - 1
   قراراتها مند  صي  اء نيث الفرنسية ال قض ممامة ال نى  ذا عى  ال أكد - 2

- « Le droit de publication a été admis par la loi comme un corollaire de la publicité des débats 

judiciaires et comme un élément de contrôle exercé par l’opinion publique » (Crim.15mai 

1984 DP1885.I.1328 )  
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 لا يجر  صي  تغطيتها م  قبا وسائا اإلعالم، الذي  م  دونهم
ً
يبقى ايجمهور  ا ال

ف ن ن ر وقائع القضايا والنكام والقراراال القضائية ، (. بالتالي1ة قاعاال ا .اكم

وسائا اإلعالم، ي د امتدادا لبدأ عل ية ا .اكماال بالنسبة للجمهور صي أن  بواسطة

 يمضر ا أو ي لم بها دون قيد أو شرط.

بيد أن  ذه ال ل ية، ي جم عنها صي   ض اي.االال أضرارا بب ض الصايح، ي تب  ا 

 صي القانون أول  باي.ماية، لذا ني القانون عى    ض االستث اءاال عى  مبدأ ال ل ية،

  التالي قانون اإل راءاال ايجزائية، وت ري اال اإلعالم و ذا عى  ال مو 

  الراف اال عل ية ما لم يا  صي عالنيتها دطر عى   قانون اإلجراءات الجزائية -أ(

غ   انا اذا  ، عقد  لستها سربة ال ظام ال ام أو اآلدا ، صي  ذه اي.الة تقرر ا .امة

ا .اة ال طق باي.ام صي  لسة  ت  ن عى  ا سربةقررال ا .امة أن تكون  لساته

 بأنكام
ً
( ذلد أن عالنية 2م  قانون اإل راءاال ايجزائيةة  285الادة  عل ية عمال

ال طق بالنكام مبدأ كرسا الدستور، ويسر  عى   ا النكام سواء التي ان قدال 

  لساتها سربة أو عل ية. 

للممامة ب اء عى  ظروف وأنوا   وعقد ايجلساال سربة مت وك للسلطة التقديربة

الدعو  ال ظورة، عى  أن يثبت صي اي.ام مب راال قراره ايخاص بج ا ايجلساال 

وبالنظ ان القصود بالسربة مقصور عى  سماع الدعو  وما يميط بها م   .سربة

 (.3تمقيق نهائي ومراف اال الطراف أو مماميهم، وال ي ما السربة قرار اإلنالة ة

يسا م صي تجسيده    بداية، يجدر الذكر أن مبدأ ال ل ية عات اإلعالمفي تشري - (

نددال بمقتضا ا الت او   عدة مواد ر ا  اإلعالم، لذا دصصت ت ري اال اإلعالم

ايجهاال القضائية، نيث وض ت   ض القيود عى   اإلعالمي لا يدور صي  لساال

بمصايح  ت لق المرأو مذاعة مجرباال ا .اكماال، ع دما ي نربة الص.افة صي ن ر

                                                           
1 -audiences, in Liberté de la presse et droit pénal, ’DERIEUX Emmanuel, Les comptes rendus d 

XIIes journées d l’Association Française de Droit Pénal, en Hommage au Doyen Fernand 

BOULAN, PUF, 1994, P. 271. 
 عالنيتها صي يا  لم ما عل ية الراف اال " أنا عى  ايجزائية اإل راءاال قانون  م  385 الادة ني صي  اء - 2

  لسة صي الوضوع صي اي.ام صدور  ت  ن ايجلسة سربة تقررال ....ومذا اآلدا  أو ال ام ال ظام عى  دطر

  " عل ية
، ايجزائر، للاتا  الوط ية السسسة ايجزائري، الت ريع صي ايجزائية اإل راءاال  غدادي، ملياني موالي - 3

  373،372 ص ص، 1992
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نجد   ض الدو  مثا ال مسا، ، أوال ا ال رع اي.ماية . ن    مل  أنا دالفا لهذا

السوبد، والوالياال التمدة المرباية، تميا مل  عقد  لساتها عل ية، وال ت اقب عى  

 ( 1ن ر ال لوماال القضائية السربة، ما لم يا    اك مانع آدر غ   قضائية

 نون ال ضوي الت لق باإلعالم ني عى  قيود تت لق بالت او  اإلعالميذكرنا بأن القا 

مرتابو ا تمت طائلة أنكام  يقع لا يجري صي ايجلساال القضائية، واعتب  ا  ربمة

  يىي زائية و ذا كما 

بقولها "  120 ربمة ن ر فمو  الراف اال التي تجري صي سربة   نصت عليها الادة  -أ(

د  ( 200.000ة مائتي أل  دي ار د ( مل 100.000ئة أل  دي ار ةم  ما ي اقب  غرامة

 ا م  ن ر أو بث ب ند  وسائا اإلعالم ال صوص عليها صي  ذا القانون ال ضوي، 

فمو  م اق اال ايجهاال القضائية التي تصدر اي.ام، مذا  انت  لساتها سربة ". 

مة، والتي يطلق عليها فالقصود بفمو  ال اق اال  و  ا ما يجري صي  لساال ا .اك

 م ، ا .اكمةالتمقيق النهائي الذي يتم بم رفة قاض ي اي.ام صي  لساال 

استتجواباال وسماع شهود ومراف اال الدفاع وال يابة وكذا طلباال الطراف، سواء 

 (.2 ان المر أمام القضاء ايجزائي أو الدني أو اإلداري ة

الن ر أو البث، أي قصر   ما عبارةنالنظ بأن ال رع صي تجربما لهذا الف ا است 

م  ص.افة ماتورة أو سم ية بصربة، دون  الف ا عى  ما يقوم با ر ا  اإلعالم

م  شرطة أو ممام ن وغ   م الذي   سوا م الذي  قد يبونون بما  ر  صي الداوالال

وم   هة أدر  ف ن   هة.يمضرون  ذه الراف اال بمام وظيفتهم،  ذا م  

                                                           
  ومة دار، مقارنة وقضائية قانونية فقهية دراسة الص.افة،   ح صي رسالة، ملوبا آث شيخ ب  ي.س ن - 1

  285 ص، 2012، والتوزيع والطباعة للن ر
 يسمح ال "... 2 فقرة 468 الادة عليا نصت ما، النداث مماكمة بخصوص ايجزائي القضاء صي دذل م  - 2

 ال قابة وأعضاء القانوني نائبا أو ووصيا لل.دث والقربب ن والقار  القضية ل هود مال الراف اال بمضور 

 وال دور ن النداث   سون الهتمة النظمة أو الصايح أو والرابطاال ايجم ياال وممثىي، للممام ن الوط ية

 م  575 الادة نصت فقد الدني القضاء صي أما . القضاء" ور ا  الراقب ن النداث عى  بالرقابة الكلف ن

 ال ليا ا .امة تقرر  لم ما، عل ية ايجلساال ت قد أنا عى  نصت فقد واإلداربة الدنية اإل راءاال قانون 

 اإل راءاال قانون  م  491 الادة عليا نصت وما ". ال ام بال ظام يخا ما ال ل ية صي رأال مذا ذلد، دالف

 الادة صي عليها ال صوص بال ازعاال الت لقة الدعاو   صي ي ظر  " أنا عى  النسب دعاو   صي واإلداربة الدنية

 490 الادة صي عليها ال صوص فالدعاو   لل لم ] " سربة  لسة وصي ال امة ال يابة ممثا بمضور  أعاله 490

 البوة[. منكار أو النسب، مجهو   لشخي بالمومة أو البوة أو بالب وة بالنسب، اإلعت اف دعاو   هي 
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ي  م ال املون صي نقا اإلعالم، ورالتالي ف ن وسيلتهم صي نقا ا خاطبون صي ال 

اا
ّ
 عب  الق واال السم ية البصربة الدبار مما الن ر صي الص.  كتابة أو رسما أو بث

  مستمر.وغ   ا م  الوسائا الدر  التي هي صي تطور 

ن ر فمو  الراف اال الت لقة بمالة الشخاص واإل هاض   فقد نصت  ربمة  -ب(

مائتي أل   د ( مل 50.000م  مائة أل  دي ار ة  غرامةعى  أنا  " ي اقب  121الادة 

د  (  ا م  ن ر أو بث ب ند  وسائا اإلعالم ال صوص عليها صي 200.000ة دي ار

 ذا القانون ال ضوي، تقاربر ع  الراف اال التي تت لق بمالة الشخاص 

لا " نالة الشخاص أو اإل هاض "، است ما  و ال ط  صي قو  واإل هاض". ما يالنظ

التالزم بينهما فقد تكون مت لقة بمالة الشخاص أو باإل هاض .  ال ت ني بالضرورة

أما القصود باي.الة باعتبار ا مند  مم زاال الشخي، تتمدد بجنسا ذكرا أو 

و نس تا مواط ا أو أ  بيا أو عديم ايجنسية، ومركزه دادا أسرتا  أن يكون  انثنى،

و ا، أو أعز ، أو أب ا أ أو أخ، أو عما ... وما تررطا م  قرابة بأفراد أسرتا سواء متز

(. ولهذا يمظر ن ر  ا ما يدور صي  لساال النوا  1 انت قرابة نسب أو مصا رةة

(. أما بخصوص اإل هاض، ورال ظر 2الشخصية، التي ي ظر ا قسم شسون السرة ة

 ون ن ر أو بث ما يجري صي  ذه ايجلساال. مل  ش اعة  ذه الف ا ، فقد  رم القان

 القيود الواردة على حرية الصحافة اتجاه السلطة القضائية وأعمالها : -.2

ع دما تن ر وسائا اإلعالم وقائع ا .اكماال ونيثياال النكام، ف نها تم ح الواط   

الذي ال نافذة يطا منها عى  م راءاال ال دالة صي بلده، بميث تقوم بدور الرأي ال ام 

، ولا  بال نى  .ظّيِ
ّ
بد أن يض ا القاض ي صي اعتباره، ل ا بال نى التأثر اإلنف الي الل

اإل تماعي للقانون الذي يت اما مع   ر م  دم وي.م ول ا مجرد نصوص  امدة ال 

تقبا أي تأوبا أو تفس  ، ذلد أن ر ا القانون صي النهاية  و ممثاٌّ للمجتمع بكا 

                                                           
 للدولة انتسابا نيث م  أي للدولة بالنسبة الساس ي اإلنسان مركز تمدد ما هي عموما باي.الة يقصد 1-

 عضوا باعتباره ال ائلية باي.الة رفت  ما وهي لألسرة بالنسبة أو بايجنسية، ت رف ما أو أعضائها م  ك ضو

 مل  ي ظر أي والديني الطائفي الت دد ذاال الدو     ض وصي مصا رة، أو نسب قرابة بها تررطا السرة  ذه صي

 من أة، القانون  مل  الددا كرة، نس ، أنظر، أكب  ل فصيا ة م ي ة عقيدة مل  انتمائا نيث م  الفرد

 . (545 مل  537 م  ص ص، 1974، اإلسا دربة، ال ارف
 شسون قسم صالنياال الثاني، الاتا  م  الو   الفصا صي واإلداربة الدنية اإل راءاال قانون  ندد - 2

  499 مل  423 م  الواد صي، السرة
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ياتا، التي ت تب  م  صميم عما ر ا اإلعالم. م    ا، ولكي قيما ومثلا وأدالق

يتج ب الص.في الوقوع صي نساسياال ال لزوم لها مع القضاء فقدسنت التقاليد 

سانة القضاء بم اسبة  التي تضع اي.دود ب ن ما  و تقربر ص.في ع  ما يجر  صي

د ي كا نوعا م  ت ليق بالرأي الذي ق نظره صي القضايا ال روضة عليا، ور ن ما  و

(، ذلد أن تددا وسائا اإلعالم، واستباقها 1التأث   غ   الباشر عى  مسار ال دالةة

عى  قضايا مازالت م ظورة أمام « مماكم معالمية»لنكام القضاء وت ص ب   ضها 

القضاء، ي كا ال ممالة مساسا باستقاللية القضاء، داصة مذا  ان الت او  

    موضوعي.اإلعالمي لتلد القضايا غ

سدذ    ن اإلعتبار أن 
ُ
أفراد ا جتمع  م  القاض ى ل ا سو  فردا كما يجب أن يا

م  التوقع أن يتأثر  م  أفكار وآراء، كما أنا ي  ر    ور م وبتأثر بما يسود فيا

الق واال السم ية البصربة، صي ن ن أن الاث   مما  بما ين ر صي الص.  أو يبث عب 

ئد داصة ال ي دو أن يكون م  قبيا مثارة القاريء وزبادة ين ر عى  صفماال ايجرا

 (.2مبي اال تلد الص.  أو متا  اال لتلد الق واال ة

وعليا، ف ن قانون ال قوراال صي أنكاما الت لقة بجرائم الن ر التي يكون م  شأنها  

صي أشخاصهم، أو الساس بمصداقية أعمالهم،  اإلساءة مل  ممثىي السلطة القضائية

 يىي م  ذه الف ا ، كما ف ا صي ت ري اال اإلعالم، سنت رض لها فيما قد  ر 

 القضائية:جريمة اإلساءة إلى الهيئة  -. 1.2

 ووسيلتا، ان شكلا  عما أيا ا  القضائية،ت تب  اإلساءة مل  أعضاء الهيئة  

ي كا مدالال باإلنت ام الوا ب نمو ممثىي السلطة القضائية، وقد يما   رفهم او 

 لسلطتهم.الوا ب  ر م أو اإلنت اماعتبا

م  شهرب  مل  سنت ن  ي اقب باي.باعى  أنا "  144فقد نصت الادة  

د  أو ب ند   ات ن ال قورت ن فقط،  ا م   500.000د  مل   1.000وبغرامة م  

، موظفا، أو ضابطا عموميا أو قائدا، أو أند ر ا  القواال ال مومية أ ان قاضيا

أو التهديد أو ب رسا  أو تسليم أي ش يء مليهم أو بالاتابة أو الرسم بالقو  أو اإلشارة 

أث اء تأدية وظائفهم أو بم اسبة تأديتها وذلد بقصد الساس   رفهم أو باعتبار م 

                                                           
 .322 ص، 1999، ناشرون لب ان ماتبة الص.في، ال ما، رغب نبيا - 1
 اي.لبي من وراال ايجربمة، ك   صي ديثةاي. والوسائا ايج ائي التمقيق، اي.سيني عباس عمار - 2

 .77،78 ص ص، 2015 اي.قوقية،
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وتكون ال قورة اي.با م  س ة مل  سنت ن مذا  انت  لسلطتهم.أو باإلنت ام الوا ب 

ث  قد وق ت صي  لسة ممامة أو عضو ممل  أو اك مل  قاض أواإل انة الو هة 

 مجلا قضائي ..." .

يطبق  " بقولها مار  144عى  الادة  أنالت ا ال قوراال،م  قانون  146ثم أن الادة  

 144عى  اإل انة أو السب أو القذف الو هة بواسطة الوسائا التي نددتها الادة 

ي ال  بي أو أية مارر، ضد الب لان أو ضد ايجهة القضائية أو ضد ايج ش الوطن

وصي نالة  الذ ورة.أو عمومية، ال قوراال ال صوص عليها صي الادة   يئة نظامية

 تضاع  ال قورة ". ال ود

ع دما تكون مو هة ضد  ،146الادة نت رض فيما يىي للجرائم الب  ة صي  

لطبي ة الهيئاال الستهدفة، فقد ندد ال رع  الهيئاال ال مومية، نيث أنا ورال ظر

يجرائم اإل انة والسب والقذف عقوراال أشد، ع دما ترتاب بالوسائا التي ورد 

  د الت رض للجرائم الذ ورة صي الادة  مارر، و وما س بي ا 144ذكر ا صي الادة 

 واإل انة وهي القذف والسب ال لني 

 م  قانون ال قوراال القدف بأنا  " 296  عرفت الادة  جريمة القذف -أ(  

بواق ة م  شأنها الساس   رف واعتبار الشخاص أو الهيئة الدع  عليها  ادعاء  ا

اد با أو مس اد ا مليهم أو ملي تلد الهيئة، وي اقب عىي ن ر  ذا اإلدعاء أو ذلد اإلس 

مباشرة أو بطربقة معادة الن ر نتى ولو تم ذلد عىي و ا الت ايد أو مذا قصد با 

ن م  الما  تمديد ا م  عباراال اي.ديث شخي أو  يئة دون ذكر االسم ولا   ا

أو الصيا  أو التهديد أو الاتابة أو الن وراال أو الالفتاال أو اإلعالناال موضوع 

  ايجربمة "

إلس اد،  و نسبة أمر أو التمثا صي ف ا ا ايجربمة،فالرك  الادي لهذه  

أو الرسام أو  شخي م  ن بأية وسيلة م  وسائا الت ب    القو  أو الاتابة  واق ة مل

أو ، وبكون اإلس اد بالقو  الذي  و ت ب   ع  الصوال بالاالم أو الصيا  (.1اإلشارة ة

وتددا   ا الرسوم  أو الرسوم، بالاتابة، أو الن ر أو البث عب  وسائا اإلعالم

يكون  ي ت ط أن وال باإلشارة.الكاربكاتوربة، والصور والفالم، وعالمة ال فرة أو 

                                                           
 535 ص ،1988 القا رة – ال ررية النهضة دار ايخاص، القسم ال قوراال، قانون  الستار، عبد فوزبة - 1
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ً
 م  الاالم أو الاتابة أو الرسم أو غ   ا اإلس اد صربما

ً
 با يجوز أن يستخلي ضم ا

 (.1م  الساليب ة

أما بخصوص القصد ايج ائي صي  ذه ايجربمة، نيث ي تب  القذف م  ايجرائم        

ال مدية التي يقوم فيها القصد عى  ع صري ال لم واإلرادة، وما دار نولها م  نقا  

ائي مفت ض صي  ربمة القذف، أو غ   ذلد، ف ن ال رع ب ن م  اعتب  القصد ايج 

ايجزائري لم ي ي عى  أسبا  تبيح الساس   رف واعتبار الشخاص، كما ف ا 

نظ  ه الفرنس ي الذي يبيح القذف ع دما يقيم التهم الدليا عى  ص.ة الواق ة 

 -ع ايجزائري (؛ ورالتالي ف ن ال ر ( L’exception de véritéالس دة، وهي ما ت رف با 

يكون بهذا قد ضيق ا جا  التا  للص.افة صي معالم الواط  ن بما  -كما ير  الب ض 

هي عليا السسساال م  مماس  أو مساوئ، لن  ذا م  شأنا أن يدفع السسول ن مل  

التمس ن الدائم لس   الرافق ال مومية، والمر نفا يسري عى  القائم ن عى   ذه 

وموظف ن وغ   م، نيث م  وا ب أ هزة اإلعالم أن يطلع السسساال م  قضاة 

ايجمهور عى  أعمالهم وعما قد يصدر عنهم م  سلو اال ال تتفق مع ما ي ت ط فيهم 

ير  الب ض أن ، (. وصي السياق نفسا2م  استقامة ونزا ة يخدمة الصايح ال ام ة

د ومراقبة انتقاد م وتقييمهم ال ي د سبا أو قذفا، با يجب أن يكونوا مما نق

صي  ذا اليدان م  ايخطورة بميث اليما  السهر عليها  ومرا  ة لن الصايح

 . 3ومعطائها نقها مع تقييد اللس  والقالم

غ   أن  ذا، ال ي ني أن الص.في ل ا مطلقا صي است ما  نق ال قد، با  

 يتوق  ذلد عى  شروط منها   كا أساس ي، أن ي صب ال قد عى  واق ة ثابتة لد 

ايجمهور، أن تكون لا أ مية ا تماعية، لن ال قد  و ن اط ا تماعي  ادف ولنا 

                                                           
 اإلسا دربة ال ربي، الفار دار والن ر، الص.افة  رائم صي ال امة البادئ، حجازي  بيومي الفتا  عبد - 1

  .50،51 ص ص ،2004
 .111،112 ص ص، السابق الر ع، السائحي الدضري  مختار - 2

، القا رة، ال ررية النهضة دار، الرأي  رائم صي واإلبانة التجربم ضوابط الهدي، مممد مبرا يم هللا عبد - 3 

  .53ص، 2005
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 غ   ذلد ف ن ال قد يخر  ع  وظيفتا الب اءة، وأن تكون ال باراال الست ملة مالئمة 

 (. 1وردون است ما  عباراال بذيئةة  دون تجربج

ن أوعبارة بأنا "  ا ت ب   م   297  عرفتا الادة  جريمة السب العلني -ب( 

 أو قدنا ال ي طوي عى  مس اد أية واق ة " .
ً
 تتضم  تمق  ا

م  ني الادة، يتضح بأن اي.امة م  تجربم السب، هي نماية الكانة اإل تماعية  

 مذا صدر ما ن ت با الض.ية م  أوصاف تمما التمق   للشخي، و ذا ال يتأتى مال

صي مكان  م  نيث أنا يكون عل ياوبهذا ي ت ك السب مع القذف  ال اس.أمام  والقد 

الص.  أو الق واال السم يىة  عب  عمومي يرتاده ال اس، وبتمقق أيضا مذا تم

ف ن  ذا الف ا يقع تمت طائلة ال قورة  أما مذا  ان السب غ   علني البصربة.

التي ت تب ه مخالفة قررال لها عقورة الغرامة م  ، 463ال صوص عليها صي الادة 

 د .  6.000 د  مل  3.000

يتضح أن  ربمة اإل انة،  146م  دال  ني الادة  جريمة اإلهانة : -ج( 

ت تب  مدال  بالوا ب نمو  يئاال م  بينها الهيئة القضائية، نيث أراد ال رع أن 

يضم  للهيئاال والسسساال أكب  قدر م  اي.ماية والتقدير ؛ ذلد أنا مذا  ان 

، ف ن اإل انة هي مساءة للمثىي الدولة، القذف والسب يمسان ال رف واإلعتبار

وللوظيفة التي أو لتها الدولة لهم، والساس بالسلطة الدبية للشخي الو هة ضده 

 واإلنقاص م  اإلنت ام الوا ب لوظيفتا .

الهيئاال دون الشخاص بقولها  نصت عى ع دما  146ويستفاذ  ذا م  ني الادة 

ضد ايجهاال القضائية أو ضد ايج ش الوطني "...ضد الب لان أو مند  غرفتيا أو 

والهيئاال ال ظامية الدر  هي ( أدر  ..." 2ةعمومية أو أية  يئة نظامية أو  ال  بي،

                                                           
 ص، 2015، لب ان قية،اي.قو  اي.لبي من وراال، للص.في ايج ائية اي.ماية، الالكي مطر دليا نس ن - 1

 . 193-188 ص
 ، عمومية مداراال عبارة م ا 30 الادة صي الفرنس ي الص.افة نربة قانون  است ما - 2

ً
 عمومية  يئاال م  بدال

  ايجزائري. القانون  است ملها التي

« La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les 

tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations 

publiques, sera punie d'une amende de 45 000 euros ».(Art.30 de la Loi du 29 juillet 1881,sur 

la liberté de la presse , Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) 

JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AD12DE4150E9E42E1A133E90AB1104A9.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20000922&categorieLien=id#LEGIARTI000006716442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AD12DE4150E9E42E1A133E90AB1104A9.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20000922&categorieLien=id#LEGIARTI000006716442
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وقد بمو ب القوان ن.  أو بدون شد أي مسسسة تضطلع بمهام مخولة لها دستوربا

كا ي  بأنا 1998نوفمب   24 اعتب ال ممامة ال قض الفرنسية صي قرار لها بتاربخ

وكيا  وقياما باتهامم انة لهيئة القضاء، مثو  التهم أمام القضاء صي  لسة ايج ح، 

 (.1بالغدر، وأن ال يابة ت كا عار لألمة ..."ةايجمهوربة 

واإل انة أوسع صي مفهومها م  السب، فكا سب م انة وب ض ناالال اإل انة ل ست 

 ، مكل  بخدمة عامة، أماسبا، كما أن اإل انة  ربمة ال ترتاب مال ضد موظ  عام

 (.2الوظ  ةالسب قد ترتاب ضد الوظ  وغ   

 (3م  قانون نربة الص.افة ة 38ال رع الفرنس ي صي  القضاء، توسعوضمانا ي.رمة  

م  قانون  15ا جلا العى  للقضاء تمت طائلة الادة  ن ر أعما مل  م ع 

تتخذ فيها عقوراال تأديبية  ال امة التيوالقراراال  وفيما يخي ايجلساال ال قوراال.

 ا جلا.دال  ما يدل  با رئ ا  مال م ضد القضاة، ف نها ال تن ر 

ادة ن    صي الد  ، مل  أن ال رع ايجزائري، أعتب  م  قبيا اإل انة ما ني عليا صي ال

تبليغ السلطاال ال مومية بجربمة ي لم   دم وقوعها أو  قانون ال قوراال، م  145

 
ً
 اذبا مت لقا بجربمة و مية أو تقربره أمام السلطاال القضائية بأنا تقديما دليال

 مرتاب  ربمة لم يرتابها أو لم ي ارك صي ارتكابها.

  د است راض ا يجرائم القذف والسب واإل انة التي تستهدف  يئاال الدولة وم  

فقد  ذه ايجرائم بينها الهيئة القضائية، يجدر الت بيا مل  أن ال رع، ورخصوص 

اإل انة، والسب، والقذف، الرتابة ضد  عى  أنا تطبق عى  (4ة 146نصت الادة 

                                                           
1Datan.005144,dr pénal 1999,comm.65,obs M.Véron, sur la –nov.1998 M Juris .24.Crim 

répression des délits d’audience au regard de la convention européenne des droits de l’homme 

. 

  يىي ما 2000 أفربا 19 صي مسرخ الفرنسية ال قض  .امة آدر قرار صي و اء

Toute expression iujurieuse ou diffamatoire , lorsqu’elle s’adresse à un magistrat de l’ordre 

administratif ou judiciaire dans l’exercice des ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice est 

qualifié d’outrage par l’article 434-24 du code pénal et, même lorsqu’elle a été proféré 

publiquement ,entre dans les prévisions de ce texte ( Crim.19 avri 2000 :bull.,n.154. 
 وأيضا .51 ص 4199 الثانية، الطب ة ال ررية، النهضة دار، ال قوراال قانون  شر ، نسني نجيب مممود - 2

 .163 ص، ال ررية النهضة دار، 2001، الول  الطب ة الن ر،  رائم، سرور طارق 
  2010.  وبلية 22 صي مسرخ 830- 2010 رقم ال ضوي  القانون  م  37 بالادة ال دلة - 3

 (44 رقم  .ر. ة 2011 أوال 2 صي السرخ، 14-11 رقم بالقانون  ال دلة - 4
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الب لان أو مند  غرفتيا أو ضد ايجهاال القضائية أو ضد ايج ش الوطني ال  بي، 

 144أو أية  يئة نظامية أو عمومية، الو ة بواسطة الوسائا التي نددتها الادة 

صربح، أو بأية آلية، لبث الصوال أو الصورة، مارر، وهي  الاتابة، أو الرسم، أو الت

أو بأية وسيلة ملات ونية، أو معالمية أدر ، ف نا تطبق عليها ال قورة الب  ة صي 

وهي   اي.با م  شهرب  مل  سنت ن، والغرامة م   144م  الادة  3و  1الفقرت ن 

الة ال ود د ، أو ب ند  ال قورت ن فقط. وصي ن 500.000د  مل   1.000وبغرامة م  

وبجوز للقضاء صي  ميع اي.االال أن يأمر بن ر اي.ام  (1 ةفقرةتضاع  ال قورة 

وي لق بال روط التي نددال فيا عى  نفقة ا .كوم عليا دون أن تتجاوز اي.د 

 (3 ةفقرةالقص ى للغرامة الب  ة أعاله 

ظرفا  نستنتج م   ذا، بأن ال رع   ا م  وسيلة ارتكا   ذه الف ا ، 

 غ    ذه  مع نفا ايجرائم التي ترتاب عى  أساسا ال قورة،  ذا مذا ما قارنا ا شدد

 296الوسائا الذ ورة، نيث أنا ندد عقورة القذف ال صوص عليها صي الادة 

، أما عقورة 500.000مل   25.000باي.با م  شهرب  مل  ستا أشهر، وغرامة م  

م  شهر مل  ثالثة أشهر، وبغرامة  فهي اي.با 299السب ال صوص عليها صي الادة 

 (.1د  ة 25.000مل   10.000م  

 جريمة التأثير على أحكام القضاة والتقليل من شأنها :  –. 2.2  

عى  نوع ن م  ايجرائم التي م  شأنها اإلساءة مل  القضاء  147نصت الادة   

 رتابها لل قوراال" الف ا  اآلتية ت رض م باعتباره ضام ا لل.قوق واي.رباال، بقولها 

" الف ا  اآلتية ت رض مرتابها لل قوراال  144م  الادة  3و1 القررة صي الفقرت ن

  144م  الادة  3و1القررة صي الفقرت ن 

الف ا  والقوا  والاتاباال ال ل ية التي يكون الغرض منها التأث   عى  أنكام  -(1

 . القضاة طالا أن الدعو  لم يفصا فيها

الغرض منها التقليا م  شأن   ا  والقوا  والاتاباال ال ل ية التي يكون الف -(2

 النكام القضائية والتي يكون م  طبي تها الساس  سلطة القضاء واستقاللا ".

                                                           
، الديني أو الذ بي أو ال رقي انتمائهم  سبب أشخاص نق صي مرتابة والسب قذفال  ربمة تا  لم ما - 1

 مارر. 298و ،298 الادة م  3 الفقرة صي التوالي عى  ممدد عقورة ال قوراال قانون  لهما ندد نيث
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ما يالنظ بداية، أن القصود م  تجربم  ذه الف ا   و تقربر نماية داصة  

واي.قوق  جتمع واي.رباالبا بصفتها ضام ة ي.ماية ا ، فمسب للقضاء ال كسلطة

الساسية لفراد ا جتمع، ذلد أن تجربم التأث   عى  أنكام القاض ي،  و صي اي.قيقة 

ضمانا ي.ياد القاض ي ومساواة الفراد أماما. أما أف ا  التقليا م  شأن ما يصدره 

دعما يحجية النكام القضائية مبنية أساسا  المر القضاء م  أنكام فهو صي نقيقة

ا اعتب ه ال رع صي النكام القضائية م  أنها صي غالب النوا  ت ب   ع  عى  م

وبر  أغلبية الفقهاء أن قاعدة حجية المر ا .كوم فيها ت كا نوعا م   اي.قيقة.

 (. 1اي.ماية يم مها ال رع لا يصدر القضاء م  أنكام وقراراال ة

نصت  147لكون الادة   ذه ايجرائم ت ني   كا داص ر ا  العالم، والالنظ أن

كون عى  أن وسيلة ارتكابها " الف ا  والقوا  والاتاباال ال ل ية "، والتي غالبا ما ت

الص.  ووسائا العالم الدر ، وهي تتوافق مع الضوابط التي وض تها  عب 

ت ري اال اإلعالم ع دما يت لق المر بالت او  الص.في لدبار القضايا ال ظورة أما 

  القضاء.

يىي مل   ذي  ال وع ن م  ايجرائم وال قوراال القررة  فيمالتوضيح  ا ذلد، نت رض 

 لها 

 جريمة النشر التي تؤثر على أحكام القضاة : -أ( 

منطالقا مما قرره الدستور م  أن القاض ي مممي م   ا أشكا  الضغوط 

، ف ن نياده (2والتددالال وال اوراال التي قد تضر بأداء مهاما أو تما نزا ة ناما ة

يكون سببا  مفت ض . غ   أن الت او  اإلعالمي للقضايا ال ظورة أمام القضاء قد

رئ سيا ل ع تمقيق ال دالة، نيث يتمو  القاض ي الذي ي ظر صي قضية ما م  ناكم 

مل  مدان صي نظر الرأي ال ام، الش ئ الذي يضع عى  عاتق اإلعالم مسسولية توخي 

الثى  للت اما مع القضاء عى  دالف ت املا مع  هة اي.ذر م  ادتيار الطربقة 

 أدر .

 ايتاس  " اللاني صي علوم االتصاالال ايخب  ، للرأيقام باستطالع  2010ففي س ة  

كيبلي جر " م   ام ة ماينا اللانية نو  تأث   اإلعالم عى  م راءاال ا .اكمة صي 

                                                           
، رنةمقا وتطبيقية نظربة دراسة اإلسالمي، والفقا ايجزائري  الدني القانون  صي اإلثباال أدلة يحي، بكو  - 1

 .372 ص، 1981 ايجزائر،، والتوزيع للن ر الوط ية الاتبة
 الدستور. م  166 الادة - 2
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القضاء، فقد  اء صي  ذه الدراسة ألانيا، ورغم أن الدستور اللاني ي ي عى  نياد 

(   شما 1ما يىية التي وردال صي عدد م  القاالال الن ورة عب  شباة اإلنت ن ت

 مماميا، و انت نتائجا  التالي  350وكيا نيابة و 271قاضيا و 447االستطالع 

( م  ا .ام ن ي طون م لوماال لوسائا 1/3أكث  م  الثلث ة ا .امون  -1

بأنهم ي ملون عى  % 25واعت ف ثر اإلعالم عى  قضايا م، اإلعالم بهدف أن يس 

 .تمس ن وض هم صي القضية عب  ن ر م لوماال عنها ع  عمد

قد يفارون صي صد   ال يابة بأنهمممثىي  م  % 42اعت ف  ال يابة ممثلو  -2

 الرأي ال ام ع د الطالبة بحجم عقورة م ي ة صي التماساتهم أمام القضاء.

القضاة الذي  شملهم االستطالع بأن  ( م 1/3ةالثلث  اي.ام  اعت فقضاة  -3

 صي الائة منهم من اإلعالم 25وقا  نمو  التقاربر اإلعالمية تسثر عى  حجم ال قورة،

  .يسثر أيضا عى  الوافقة أو رفض نبا التهم مع ميقاف الت فيذ

عى  نلخي مل  مد  تأث   اإلعالم عى  القضاء، وقد يصدق  الدراسة،م  دال   ذه 

ذلد أن التأث   صي الرأي ال ام م  دال  ا .اكماال  ال الم،أية دولة أدر  صي 

ن ن ت صب أ هزة اإلعالم نفسها ممامة تستمع فيها مل   اإلعالم،بواسطة وسائا 

ايخصوم وال هود، وتجمع الدلة وتقييمها وتن ر ا عى  نمو يمما عى  االعتقاد 

 براءتا.ب دانة التهم أو 

التأث   صي الرأي ال ام الذي يقع صي ن  ة م  أمره مذا ما أصدر   ذا شأنمن م   

و ان ال يتفق مع ما انتهت مليا ا .اكمة اإلعالمية، و ذا بال شد  ناما،القضاء 

 منها مرضية نذكر  نتائج غ  يسدي مل  

 ال دالة،زعزعة ثقة الرأي ال ام صي  -

تن ره ما  وقد يسد  ال دالة،يا التأث   صي مكافمة ايجربمة وضبط ايج اة وت ط -

أدبار تمقيق ايجربمة مل  تما ن بقية ايج اة الذي  لم  ع د ن راإلعالم  وسائا

 يق وا   د صي قبضة ال دالة م  الفرار،

 يسدي مل  ت ربض ال هود للخطر  سبب م رفتهم وم رفة أقوالهم، -

                                                           
1 -1031/http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails 2017  وان 29   اإلطالع تاربخ ة – 
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ً
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 ها مل  دطر الساس كما يسدي مل  ت ربض الدلة التي تسع   هاال التمقيق مل   م -

 بها أو ضياعها. 

 ذه الف ا  والقوا  والاتاباال ال ل ية التي يكون  تجربم،لهذا،  ان الهدف م  

لذا سع  ال رع مل  التوسيع م  دائرة  القضاة،الغرض منها التأث   عى  أنكام 

 التجربم مل   ا م  الف ا  والقوا  والاتاباال، ورالتالي يددا صي  ذا ال ني

 تافاال، أو رفع ش اراال ضد أو لصايح  ومصدار، ا .اكمالتجم اال التي تتم أمام 

أما الاتاباال فهي بال شد ما تن ره الص.  أو الفتاال أو مطبوعاال أو  التهم.

عى  أن تكون عل ية صي مكان عمومي سواء صي سانة عمومية أو قاعاال  رسوما؛

 غ   ا.لل رض أو 

ة التأث   التي تمدثها  ذه الف ا  عى  أنكام يجدر الذكر، أنا بخصوص ما ي 

ومنما القصود  القاض ي،الف ا  تأث   ف ىي عى   يكون لهذهفال ي ت ط أن  القضاء،

 التأث  .ترتاب بهدف تمقيق  ذا   و أن

عبارة "... التأث   عى   147فقد  اء صي الادة  التأث  ،بخصوص زم   نذكر،بقي أن  

الدعو  لم يفصا فيها ..." أي ي ما أية م راءاال مطرونة أنكام القضاة طالا أن 

وسواء  انت أمام القضاء  التقاض ي،أيا  انت در ة    د،عى  القضاء ولم يفصا فيها 

 والتقاض ن،نماية القضاة  الصري اتجا نمون    مل  أن ال رع  ايجزائي.الدني أو 

أي تأث   يخا  ضده، م و وكذا الرأي ال ام لصايح طرف صي الدعو  أو التمقيق أ

 (.1ةالقانون  س   ال دالة ب اء عى  اإل راء الذي يقتضيا 

عى  نربة الرأي والت ب   والساس بمق  القضاء،التأث   عى   أثر تجربموع  مد   

 ،1961مايو  15صي  قرار ا الصادروذلد صي  الفرنسية،أ ابت ممامة ال قض  ال قد؟

ال يتضم  الساس بمربة الرأي  القضاء،تأث   عى  بأن ال ي ال قابي الذي يجرم ال

 تسثروالفار وال الساس بمق ال قد الذي كفلا قانون الص.افة اعتمادا عى  أنها ال 

                                                           
 ب فا ي اقب " أنا عى  نصت التي، الصري  ال قوراال قانون  م  187 الادة ني مضمون  م   ذا يتضح - 1

 الفصا بهم ي اط الذي  القضاة صي التأث   شأنها م  أمورا ذكر ا التقدم الطرق  ب ند  ن ر م   ا ال قورة

 م  غ   م أو ال يابة صي أو القضاء ر ا  صي أو الدالب صي القضاء  هاال م   هة أية أمام مطرونة دعو   صي

 ذلد أو الدعو   تلد صي ال هادة لداء يطلبون  قد الذي  ال هود صي التأث   أو بتمقيق الكلف ن الوظف ن

 لصل.ة ال ام الرأي صي التأث   أو المر لولي بم لوماال اإلفضاء م  شخي م ع شانها م  أمورا أو التمقيق

 ". ضده أو التمقيق أو   الدعو  صي طرف
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الت ليقاال التي تن ر قبا صدور اي.ام النهائي مال صي اي.دود التي تتجا مل  منداث 

 (.1ضغط عى  القراراال الصادرة ع   يئة اي.ام أو سلطة التمقيق ة

 جريمة النشر التي تمس بمصداقية أحكام القضاء . -ب( 

(، عى  تجربم الف ا  والقوا  والاتاباال 2ة 147نصت الفقرة الثانية م  الادة  

منها التقليا م  شأن النكام القضائية والتي يكون م   يكون الغرضال ل ية التي 

 طبي تها الساس  سلطة القضاء واستقاللا ". 

القصد م  تجربم  ذه الف ا   و نماية القضاء باعتباره سلطة عما يتضح أن  

 ا جتمع ونقوقاالدستور عى  تاريا استقالليتها لإلضطالع بدور ا صي نماية 

 الساسية.

كما يتضح م  ال ي بأنا لتوفر الرك  الادي لهدة ايجربمة يجب أن يكون السلوك  

 ا صي ذلد ع  طربق وسائا اإلعالم الدر  الادي بالف ا  أو القوا  أو الاتابة، بم

الف ا  صي عالنية لنا بدونها تنتفي صفة التجربم  تتم  ذه البصربة، وأنالسم ية 

وأن تكون م  طبي ة  ذه الف ا  الساس  سلطة القضاء واستقالليتا،  ع  الف ا،

  ال يا وبهذا يكون ال رع قد أضاف مل  اإلستهانة بما يصدره القضاء م  أنكام مل

 ككا.م  سلطة القضاء 

وصي غيا  التطبيقاال القضائية لنكام ني  ذه الادة صي فقرتها الثانية،  

قد أقرال مدانة  ،1965فب اير  11نجد أن ممامة ال قض الفرنسية صي قرار لها بتاربخ 

 والفهم،بأن القضاة فاقدي اإلدارك  ب اية،ص.في كتب ت ليقا عى  نام قض ي بهدم 

نيث اعتب ال ممامة ال قض أن الص.في بهذا  الفرنس ي،ي رفون القضاء وأنهم ال 

ومنما بالت ايد صي القضاء  القضاء،ال باراال لم يات  بالتقليا م  شأن أنكام 

 (. 3م ظورا مليا كمسسسة أساسية ونا  م  سلطتا واستقاللا ة ككا،

                                                           
1- Cass. Crim., 15 mai 1961, Bull. Crim. n° 257, P.494-495 . نربة لزرق، هللا عبد ب    صي ورد 

  . 2011و ران،  ام ة، اي.قوق   لية، دكتوراه رسالة، مقارنة دراسة عليها. الوادرة واي.دود الص.افة
  الفرنس ي ال قوراال قانون  م  25-434 الادة ني يقابلها - 2

« Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de 

toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions à porter atteinte 

à l’autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d’emprisonnement et de 

7500 euros. »  
 .145،146 ص ص، السابق الر ع، السائحي الدضر مختار  ذكر ا - 3
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.في بقتضياال أكد عى  و و  ملتزام الص ن    صي الد   مل  أن ال رع ايجزائري  

التضم  دفت   ، 222-16رقم  ، وذلد صي الرسوم الت فيذي147أنكام الادة 

وتمت  ال روط ال امة الفروضة عى   ا ددمة للبث التلفزي أو البث اإلذاعي،

الفصا السادس ال  ون "أنكام تت لق بالقضايا ال روضة عى  ايجهاال القضائية " 

مسسولو ددماال االتصا  السمعي البصري ع  أي عى  أنا " يلزم  42الادة  ني صي

أو التقليا م  شأنها أو الذي  بث سمعي نصري م  شأنا التأث   صي أنكام القضاء

يكون م  طبي تا الساس  سلطة القضاء أو استقالليتا وذلد تمت طائلة 

 ال قوراال ال صوص عليها صي الت ريع ايجاري با ال ما . 

 :خـــاتمة 

فذلد م  أ ا  اإلعالمية، اال اإلعالم ضوابط ممارسة اي.ربة ع دما تضع ت ري

لن   اك فرق كب   ب ن نربة اإلعالم التي تقر ا الدسات    اي.ربة،نفظ  ذه 

وضوابط ممارستها التي ت ني عدم اإلنفالال والوقوع صي نساسياال ال  والت ري اال،

 مل يسدي  ت ظيم، ون بمربة دلزوم لها. كما أصبح م  السلم با أن ممارسة اإلعالم 

الساس بالصايح ال امة للمجتمع والصايح ايخاصة بالفراد أو   رفهم أو اعتبار م 

 ال مومية بت ري االوم  ثم  ان م  الطبيعي أن تتددا السلطاال  والنهي؛الدالقي 

لذلد فالقانون الذي يق  بالرصاد يجرائم  ونمايتها.لضمان انت ام  ذه الصايح 

 و صي نقيقتا سيا   لقذف ال لني والتأث   عى  الس   اي.س  لل دالة،الت ه   وا

واي.قوق الساسية  لألشخاص والصايحندود اي.ياة ايخاصة  عى لل.فاظ 

ادتالف أنظمتها السياسية واالقتصادية  عى لذا ف ن م ظم دو  ال الم  للمجمتع؛

ا .اذير  فة،التختلالص.  والسسساال اإلعالمية  عى واال تماعية، تطبق 

 والت وبري.وسائا اإلعالم ع  دور ا التثقيفي  دون انمرافالقانونية لل.يلولة 

قضية وم  السلم با أن   اك فرق واضح و ىي ب ن ن ر أي م لوماال نو  أية  

ور ن الن ر ي.ما  أمام القضاء، كخب  معالمي مجرد صي وسائا اإلعالم، م ظورة

 ون ا .اكماال -ي ي عليا القانون ويسمح با  القضاء عى  نام م  ن، فالو  نق

 للرأي -عل ية ما لم يقرر القضاء سربتها
ً
 عى  القضاء وتضليال

ً
 والثاني ي كا تأث  ا

 ال ام ي اقب القانون عليا . 

نخلي مل  القو ، بأن الص.في ملزم بالتمسد، فيما ين ره، بمقتضياال ال رف  

بما يمفظ للمجتمع مثلا وقيما، ورما ال  والمانة والصدق وآدا  اله ة وتقاليد ا
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  سلطة القضاء 
ً
 م  نقوق الفراد ونرباتهم أو ما ي كا مساسا

ً
ي تهد نقا

عما الدستور عى  تاريا استقاللا لإلضطالع بدوره الذي ترتبط  واستقاللا الذي

الفراد، لن الص.في بمام طبي ة عملا  و نام ول ا طرف صي قضية،  با مصائر

بالقضية التي يت اولها،  ي ماز مل  أي طرف م  الطراف ال  ية أالعليا مما يمتم 

 بقدر ما ي ماز مل  اي.قيقة ذاتها. 

 


