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P��F#م�ا�Aو�����R��AF�  

�&�ـــــ��� �"ـــــ��و��ـــــ�م�ا�&�ـــــ��F&�ـــــ�����ـــــ��دور4ـــــ�����ـــــ��C�Dـــــ�A��Bـــــ(�

����ـــــــــــــ��ا���"ـــــــــــــ��������و+ـــــــــــــHا�ا��را"ـــــــــــــ�ت�������ـــــــــــــ�����وI !ـــــــــــــ�ث���!

���و�NOـــــ� ��،�وLMـــــ�م�ا�&�ـــــ����Aـــــ(�!��ـــــ�ث�وا��را"ـــــ�ت�ا�<��ـــــ(ة�ذات�!>ـــــ�

����ــــــ��PQ�>ــــــ�،�و!��ــــــ�ث�)ــــــ'���ــــــ�ع�و! ��و����Sــــــ��)ــــــ'��&ــــــ�ل���ــــــ����ا

��ـــــ��ا��N)Tـــــ�����و  ا���ـــــ�م�������ـــــ��و�NOـــــ� ������ـــــ�،)����?ـــــ�ت�ا�ـــــ�Uت�ا

�*VW�& و�.  

�AF#ر�����ا:  

�Yـــ��Zـــ��Lــ��ا�Nـــ?_��NOـــ�ن��=ــ�H^ـــ�*�Sا�;�ـــ�ن����و�ــ��\]ـــ��Sـــ��*ــ�ور�3�

���;ءا���a�_��،�bc`_��(+ـ;�6ـHا�ا�`ـ�ن،�$��a�ef�ا�h�ا6(�ا�g<�����وا�`� ���ا

ـــــ_��kـــــ�jا"ـــــ�&�ء�و\]ـــــ�Sأ"ـــــ(ار�و�`� ـــــ�ت�����nإlـــــ�jاHـــــ�ن�+ـــــ�NO�joـــــ��"ـــــ+

9ـ���ـWن�!�=ـ�س�ا�L���rـ(���4ـ�Yا�g<����ا��r(�4و+Hا����Q\ـ�ت�وا�Tـ(وق�ا

����L��و�H6�Yه���6���ت�...�s�3ا��(ق،�� ��ء�ا���ن�ا��L>g،ا���دات�وا

�joت،�و"ـــــu�`ــــvOت�وuــــ�ؤ�x�ا�%��Tــــ��ا.-�ا ــــ}�zــــ(ح��NOــــ�ن���ـــــ���ــــ�Yا

��Lـــــ�*�Sإ���ـــــ�ت�و�3ـــــ�ل��]ـــــ�،��3ـــــ�sا Urـــــ{�ا��W�Tـــــ��ا���|ـــــ�eوا ـــــ�L3u�Shـــــ��)ـــــ'�

�ــ���ــ�ة،� ــH+(��ــI\�Yــ�ات��ــLM�Y��ــ�ZوgMــ�ره،�)ــ'�vــ`_��LMــ��ت�و\ــ(وع���

�ــ���ــ��ا>ــk��~�gــ�D�jــ���Zب�������ــ�"�ــWن�6ــHه�ا�Tــ(وع�ا����ــ�S"أو" ! ��و

،�و�ــــ�ن��ــــ�Yأ�ــــ(ز���ــــ�6��NــــHا�ا��%Pــــ��6ــــ��ذ�ــــ�n"��ــــ�NO�Sــــ�ن"أو" � �"ــــ�

�s�3ــــــ�Yــــــ�����و��`���ــــــ���ــــــvــــــ�ن�درا"ــــــ���NOي�*ــــــ�رس�Hــــــ�ا���ــــــ�Sا��ــــــ�l'�ا

��'�وا.���ري ����،'(�LU�    . ا.-� }�ا��L*VWT،�ا

ــــــ�ع�وا���ـــــ�م�������ــــــ��!Qــــــ(ى�����Sـــــ��و��ــــــ�������I ن��Wـــــ���ــــــ^���وا

���Lر�ــ��)ــ'�ا�&ــ�uت�ا�<��Uــ��\]=ــ�ك���ــ��ا.-�ا ــ}�)ــ'�ا�&ــ�ل�ا�<��ــL��*�eـــ��
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��nإlـــ�jا��Lــ�رب�)ـــ'���ــ��ا�=�ـــ���9Hـــ��*ــ�دي�+ــــ�ن�و6ـــ�����Lر�ــ�ن؛�����\�bــ��ا

�و�ـQ�Yـ�ل�. �را"ـ�ت�ا�=&ـ;ةا���>_�إ����bوا�=h(�4ت�ا�=�Y���LUr!��ـ�ث�وا

�ـWن�Mـ�Sا^Iـ�اح��Dـ���ا�&�ـ����9���Wن�ا�Tـ(�Wن�ا�L�� �"ـ��:"H6ه�ا���^��ا

Fـــ�ـــ�Fا��g^ـــ�ت�ا.-;ا9(4ـــ��ا�<��Uـــ�،�" و��ـــ�م�ا�&�&M�jـــlـــ��إ[��Q�Yـــ��joـــ�Nو

�Fـــــــــ�ـــــــــ���ـــــــــ��*%ـــــــــ�م�ا�&������xـــــــــ-��]��و6VWT�Mـــــــــ���kـــــــــ�jا��Lـــــــــ�م������ـــــــــ�ث�ا

 ��jـــــlـــــ�\��إ
�Tـــــ�ح��kـــــ�jا�`ـــــ�ادر�!��د*�ـــــ��)ـــــ'�ا��ـــــ���Sا�?(�ـــــ��ا.-;ا9ـــــ(ي،����

�ــــ����ــــ��*=|ــــ�eو4%ــــ�م�. وا��(�ــــ��)ــــ'�إzــــ�ر��"ــــ��Tدات�وا��ــــ(ا��ت�ا�<��Uــــ��ا�

ـــ���Nـــ��joـــQ�Yـــ�ل�ا�&�ـــ��إlـــ�jا*Pـــ�ل�. ا�<�ـــ�sا���|ـــ�eوا.-���ـــ��ا.-;ا9(4ـــ�+

�����Yا�("��P�Q��_�r"�jk���6)+H �_9ر��}�L�Mو:  

���ــــ�،�و!�Nــــ�ق�درا"ـــ��ا��LU\ــــ��ا.-;ا9(4ــــ�،�و ����BــــC>�+��Tــــ�ت��Dــــ`_�ا

ا��LU\�ــ��و�ــ���ــ'�أ�ــ(ز��=�>ــ(�ا��3ــ�ة�وا��&ــ��7Nا.��>ــ���)ــ'�ا.-� ــ}�ا�LUــ�)'�

�jk��_�="��+�،��<����S[Tا�����Tت���������وا��LU\���ا.�'��و���

��ا�ـHي��Dـ(ض��ـ�Zا�<=ـ�ء��ا�LUـ�)'�و���ـ��'ا��������Y�ا�ـ_�و�hـ�6(�ا��?Wـ

�'������jـk��VـW+�I��Fا.-;ا9ـ(ي��Pـ�����Tـ�،�و�kـ�jو�ـ�Zا.�Pـ�ص�ا�&��

�M�*ـــــــ���،درا"ـــــــ��ا��?Wـــــــ��ا�ـــــــHي�zـــــــ(أ��kـــــــh=��j��ـــــــ��ا�Lـــــــ����S �ا�]ـــــــ��ا�%��Tـــــــ�

�Fـــ��\hـــ���kـــ�jا�Lـــ�O�S*&���ـــ��و!>ـــ����)ـــ'�ا�&������&�Mا�Iـــ�ت�إ"ـــL�g=�

��T����وgQـــــ�ات� h(4ـــــ�����Lر�ـــــ�،ا���>ـــــ_�>ـــــ�����ا.-;ا9(4ـــــ��u"ـــــ����bcـــــ��ا

ـــــــ��'��ـــــــQ�Yـــــــ�ل��M�*ـــــــ���%��ـــــــ��ا��ـــــــ��ت��ـــــــ���=�-����Fا^ـــــــ�������ـــــــ_�ا

ــــــــــ_���ــــــــــ�را.���ة�������ــــــــــ��و"ــــــــــ<_����.-ــــــــــ���%��ــــــــــ�� )̂�D�eــــــــــf�وا���ا9ــــــــــ{�ا

ا��ـــــــــ��ت�������ـــــــــ�ا��a�ef(\]ـــــــــ��ا�&�ـــــــــ�Fا��x<ـــــــــ�Fا���|ـــــــــ���e(زا��gـــــــــ�رات�

�� ��NOو�����  .ا.��>���)'��=����ا����م����
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�AF#أ'�اف�ا:  

�ا�&�� � jo�D��jlإ� ������ا �3����ا �[\)�D� ef��ا �ا�(ا6=� �ا��g�رات _�� '(

�و!���ث� �ا������ت ��Qل Y�� �ا��r(ي �ا�(أ"�ل '(� �رUx"�� _��TM

F . ا��%��NO�S���'(��PPن�و���م�ا�&�

� ����=���ا �*%�م ��� e|����ا s�>��ا ���"��ت  ��AM� '(� �ا���6

�Fا.-;ا9(ي �&��������� .ا�&�����ا

� ��ا��LU\���ا���6 �ا.���ة �3�ل �وإ��9�P3ت ���� �ت �^���ة �إ*&�د '(� �

�b¡��4)����Fا.-;ا9(ي�وا�&������� .و���

� ��S6��D������ gQل�!���ث�ا�=&;ة�)'�ا*&�د�رؤى�و�Q�Y���ا���6

�!�(اض� Y�� �*����ا e¢£TM� _�� '(� �<�PQ� �ا.-;ا9(ي F�ا�&� ���Q� '(

�������. 

� ��'(� F�وا�&� ����N ��ت ��&�ل '(� �ا�=&;ة �!���ث ��Qل Y�� �ا���6

���� .ا.��Tظ���jkا�]���4ا��z=���وا�Hا+(ة�ا.-

��*%�م�ا�&��Fا.-;ا9(ي�� ���'(�LU�ا���6��)'�درا"��ا�&�ل������'�وا

��z�����ا �ودا9(ة �ا.���ري، �=9��ا � �و+Hا ��)���ا S�����ا �دا9(ة �و)' �����

e|����  .PQ�>��)'�ز��Yا������ا

�AF#ا�C�8:  

���6ا�&��       ��D�ef����ا��S�Lا��Y�:  

� e|�����Q���n^��ت�ا�<��sا��
(ورة���VIام����¥Vا��6وا. 

� ����� .ا��
�����)'�ا�g(ح�وا��^��)'�M=�ول�ا���9_�ا

� �������ا.-�دة�وا�(�4دة�اW*����n���  .ا

  : 1%وط�ا�{"%

�'(������وLM�م�ا�&�����A(�!���ث�وا��را"�ت�ا�<��(ة�ذات�!>����ا

�ا����م� '(� �و!���ث ،�<�PQ� ��������و! ��و �ع���� S��� �&�ل
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�*VW�& و�����N)T�����ا)����?�ت�ا��Uت�ا���،������� ��NOو�������� .

��M¦�)�A�  :و\{�v(وط�ا

� ^����� �P�*� �ا�L�م s�>��ا �*`�ن ��أن����ا ���و!>� }���وا �¨M<�ع�. �

��¨©<�ت� }��D� ��� �<�PQ� �وا��را"�ت �ا &�ز�!���ث '(� ������ا !>�ل

�ª8و�^�<�سb«� .ا��Pدر�وا�(ا��Fو+Hا�^�ا���ا���©�{�وا

� �SMأو�� �أQ(ى �[�� jlإ�)�A��� ��N(�أو�أر"_ �^� �ا�L�م s�>��ا �*`�ن uأ

���Z)'��=�"<�ت���*�LM. 

� s�>��� ����� S*�LM���?����� �����ب )g"أ� ���(ة �*�&�وز u� ا�("_

�Z*�LM�jlإ��\�
����،���)����?��ا��Lل��fن�� %i�j�fنjA0ا�Z ا�و�=. 

� �Yل���Lا��_L*�u15أ��Y���4;*�uو���T<25���9�^�n���)'�ذ����T<

 .ا�(ا��Fوا��3{

� �  %�� ��&��� �ا�L�م �Lل��� ������ا �ا��دة {��MSimplifiedArabic�S ̂ر

12�� �\���1.00�� ���89)��ا Y4و�=���ا �M`�ن �أن jk��)g"!�  W�Simplifiedن

Arabic Gras�S ��?��ا������N)T% �14̂ر������Lت�ا�u�Lا��{��Mو�،Times 

New Roman��S  .12̂ر

� �����ª8وu�3Oت����L4)gآb«��Sا )̂*Not de fin .��*�bÈ�'(ن��`Mأن��jk�

 .ا��Lل

� �Lت������TP�"S،��3،�أ*2.5�Y"�ت�¦���Mأ��jkوأ"T_�3�د�6�ا��ªا

�)�aر^�2,5أ���ا �رأس ،2�� �ا��ر^� _T"ر^��2وأ���ا S-Ë� �*`�ن �أن jk�� ،

 .A4ا���دي�

� ��&��� �Nو�I���� �*�$��ا �$�� s�>��ا _")* .���MاH��ا �ةW����� � �̂\)�

� �ا��=�ان ،������ا. �T�����ا ،������ا Zدر��� Y��M� s3�>��� " ا�%�P(ة

eÌا� +e¢Î����و�Nا�" اI���Sا�]���Mا��Ï��Uوا���ل + ��دي�و�  .̂ر

� Sي�ا���)�� . �F�%Mا�<��ث�ا�("����������Sا

� �b¡��Ðرأي�أ�Y��uإ��$�D�u���&����)�AMو�_>LM�ef� .ا�u�Lت�ا



        ���� و��م  ا�	�
	����� ا�

2018 د��	�� ا���د ا��ا��  

9 

 

� S������LM�S<_����� ����9ا�ef���Yإ��دة�إر"�ل�ا�u�Lت�ا*�u. 

 :�%��M����ل���	�ا��	��iا���:2

��ا��را"�ت$%������������وا����ت�������و� !- �}4)zا������������

 ا.-;ا9(�4 ا.-]�ر�4 -ا�����  166 ا�����rvص�ب

�AF#�0ص���Uا�DEو	O�� ان��J/ا�:                     

revueanthropologiesociologie@gmail.com  
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  : ����Aا�/�د

�AF#ا�%i�����A�:  

K�0ــــ����0�ــــ��وا��Oا�ــــ���0/ــــ�fi	�اU]ــــ�دة�ا�/��Aــــ�،�و�@(ــــHF��Mــــ�دات�oــــ�AF��C8ــــ��

�ـــــ%�ا#AFـــــ�،�و+ـــــ�ا��Hـــــ�د�%� ���ـــــ��و�Aـــــ�م�ا#F��ـــــP،�و�;ـــــ|�رأ�ـــــ��HرYـــــ��V'�&ـــــ���

��ـــــ���ة�ا#���ـــــfن�KiـــــJ�A��Mـــــ��'ـــــ!ل�ا�/ـــــ�د�ا�%اcـــــP،�و��ـــــ���ـــــ�2را'ـــــ���F���ـــــ�2

�ـــــــ��iت��Bر��ـــــــ���i�AKـــــــ���Jـــــــ���إ�ـــــــ%ا��	fـــــــ���ـــــــ�����Dـــــــ%ي�و�%�ـــــــYاZـــــــ���ـــــــ����Z#ء�ا

�kــــ�?�ا��را�ــــ�ت�و�0�ــــ�ث��ــــ���2ــــ�ان�ا�/Aــــ�م�9ERــــ�����و ������ــــ�،�أ�ــــ!��ــــ��2

���Aـــ�ت�ا���7ـــ�[�وا����Aـــ�Mوا�?�ـــ�م�0�@9ـــf	�ا�/�iـــ���ـــ��ا��ـــ�ا'%�ا�xـــ�m=��ـــZال�

ــــــ�Y[�ا�/�iــــــــ���ــــــــ��ا#��9ــــــــ�ت� �ـــــــ��%��ــــــــA<���;ــــــــ|�ا�<Jــــــــ�ء� ���ــــــــ��2،�و�/%8ــــــــ�Mوeــ

�Pر��"��Cدور'����2د�������  . �J0ء��9ERن ��������و�

�Pـــ��F#ـــ�م�اAـــ��و����ـــ�� AFـــ�����Pـــcـــ�ى�ا�/ـــ�د�ا�%ا��و�ـــ�2'ـــ�ا�ا#(ـــ��ر��ـــ�ء��

ا�xـــــ���mـــــ�ر��ــــــ�����ـــــ	�ا��را�ـــــ�ت���
	و������ــــــ��وا#"ـــــ�!ت� ������ـــــ�،��%�ــــــ��

�lـ�،�_�ـ���و�����J،�و��2ا��8ـ��ذا�ـ���{�ـ]����ـ�Pأ'ـ�اف�ا#AFـ��و���ور'ـ��ا�<

�"ــــــ�kا��ــــــ���DEــــــ��ا'����ــــــ�ت�ا#��ــــــ	��ــــــ�ن�ا�ــــــ��!ل�ا�/ــــــ�د�0<�ــــــJi�lــــــ�رج�bــــــ���ا

�ـــــ���9ـــــ����lـــــ�ر_Aـــــ��أ�
	و������ـــــ��: ا#�/Aــــ�0�k#"ـــــ�!ت� ������ـــــ�،��ـــــ�ء�ا�<

��ـــــ���ـــــ��ا#?�ر�ـــــ��ا�<������ـــــ��إ:ـــــ|�ا#?�ر�ـــــ��ا��?��Sـــــ�،��?ـــــ����0ـــــ��ا�ـــــ�+��رة�%[Uا

�fjــــــ	�8ــــــ��Cا��<ــــــ�دل�S%o�0ـــــ���ــــــ�ال����/ــــــ��0ــــــ����25�ــــــ�ر��0�Jــــــ�،���ـــــ��C</ــــــ���?ــــــ�ل�

�ـــ�� ���ـــ���2ا�%�ـــZي��ـــ2%YاZ[Uـــ��اAY�/و�������: ا�	O�ـــ���درا�ـــ�����ـــ��أ�_�>A��،

C��j�ـــــ%ة،����/ـــــ���9ـــــ'Zـــــ���<ـــــ�س�ا���ا'�mـــــxـــــ�ث�وا��را�ـــــ�ت�ا��،�و�ـــــ�2إoـــــ�ر��0

 ا#��ـ�رس ��A%ا'ـk  �ـ%ي   ��ـ�ل أ��ـ�ط: ���0%ة��Fـ���9ـ�'������Aـ��J/cـ�ان

�و �)%اZ[UاYــــ(���/ـــ��ا�ـــ�ادي��-�%�ـــ��D<ـــ��ا�7�Jــــ%��Aــــ�+��ر  ا#�ـــ�رات �;ـــ| ا#ـــ���

��ــــــ�ن���ا�<�_�ــــــ%��	fــــــ%�-�/ــــــ��YاZ[Uــــــ���?ــــــ�=�02-���/ــــــ��اF�ا#(ــــــ��ر��V@ــــــ�و�ــــــ�2�،

إ+%ا'ــــ�ت�ا�¤��ــــ�� �ــــ��!+���وأ�%'ــــ���;ــــ|�ا�?ــــ��C ������ــــ���ــــ�2ا�/�AYــــ��: J/cــــ�ان

�ــ�%YاZ[Uــ��-ا�%YاZ[Uت�ا!Yـــ���ــ��ا�/ـــ�J���|ــ���;ـــ��رة� -درا�ـــ�����ا��ـــ�+A��Dـــ�%?A0

أ�ـ%�: �ـ���ـ��C?ـ���Ci?ـ�=���ـ���9ـ��،�+-ا#9ـ��H�–��Aم����/ـ�����ـ��b�0ـ��ف�

�ـــــ��%YاZ[Uـــــ��اAY�/ـــــ�ى�ا���Cـــــ��ا�?ـــــ����J��	ـــــf�j��2ـــــ���ـــــ��%jـــــ��ا�����Z@A�ا�¦�ا�	ا��ــــ-�

،�وا�<�_ـــ��2��lــ%�_9ـــ�mn،����/ــ��اZ[UاYـــ%��?ــ�م�0ـــ��ا�<�_ـــ�l –درا�ــ�����ا��ـــ��
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،�وا�ــ��%ارا��9�Aــ�'��ت�ا�/��Aــ���ــ�2إoــ�ر� '��ــ�م��<ــ�د����ــ�،�����/ــ��ا�<ــ��%ة

�ـــــ���Fـــــ���?ــــــ�ل�ا'ـــــ��Cب%YاZ[Uــــــ��: ���0ـــــ%ة�ا���J#ــــــ��وأ�%'ـــــ���;ـــــ|�ا�+	Oا�ـــــ�را���ا�

�ــ��%YاZ[Uــ�ر�/ د.أ�?ــ�م�0ــ���ا�?���ــ���§�ــ%ة�ا�ــ�رة��ا�<�_�ــ�� ،�ور_ــ�ب����ــ�رون�'

�A�9#ا��/���.  

�ــ�kا�/ــ�د: ��G"ــ��:و�ــ�2إoــ�ر��0�ــ�ث�ا�@9Aــ@����ــ�ء��?ــ�ل�%�R�|ة�إ:ــ��Ciــ���?ــ��

: ا�Uـ��و�رbـ�J: ،�و�ـ�ء��?ـ�ل982ـ�Cا�@9Aـ@�����/ـ��و'ـ%ان. ���0[���;ـ|�/د.أ

���/ــــ��. �<ــــ��ا#��ــــ���vــــ�ديا��+��ر  �ــــ��إ�ــــ�اد����G"ــــ��9A�Sــــ�ف�ا��Uــــ�ة��+�ــــ	 

+��ر��ا�ـــ �ـــ���?ـــ�J��Ci?ـــ��ا�?���ـــ���Jـــ���ـــ�رل�0ـــ��% ،�+�ـــ���ـــ�Cا��Kـــ%ق���2اZ[UاYـــ%�

،�+�ـــ���Kـــ%ق�ا�ـــ�+��ر��Aــــ�ل���b�0ـــ��ف�ا#9ـــ�����A/ـــ�����ـــ�.Bـــ�b�DEـــ�[�هللا

،�و�ـــ�2-ا���او��ـــ��0ـــfن�'�0%�ـــ�س�وoـــ���<ـــ��ا�%_�ـــ�ن�: �?ـــ�رة��ـــ��Bـــ!ل��?��ـــ��إ:ـــ|

��bر��0��ث�ا���ر������OS�2	ة�ا��ـ�ر�©�ا�Uـ�K��liـ%ق���ـ��ذ�ا�ـ�+��ر�7�8ـ%ي�

ـ���Hز�jـ�د���iـ[��ـ�2ا�ـ�ا+%ة�ا���Joـ����ـ��ا�9ـ/���ا:ـ|�
ّ

ا���ـ��»Bـ%� ��8ـ�Pا�"

  .��8ء�و���¬��8دة�ا���رة�

        �Vــــ�ر��ا��kـــYا%oو�Cــــ�A/�ا��C�Jــــ�م�0ــــ��ــــ�ر� 'oــــ�� و�ـــ�2إF�وا�<�&ــــ��ا#�ر�ــــ���

ا�ــ���Hت�c/ــ®�ا�ــ�Z!ء�_�ــ��l?ــ����ا�ــ�+��رة�ز=>ــ�2و'�<ــ���ــ�����/ــ�����ــ��

أ�ـــــــ������i�Fـــــــ��و��Kـــــــ��%���%�ـــــــ�ت�ا��/Aـــــــ�b�0 :�Cـــــــ��ف��0#9ـــــــ��0��A?ـــــــ�ل�_ـــــــ�ل 

#/��Aــــــ�ت�ا�%��8ــــــ��وآSــــــ�ق�و��ــــــ��iت����ــــــ��VاU]ــــــ�����2ــــــ��Bــــــ!ل��������Jــــــ��ا

اBــ�!=ت�: +�ــ���ــ�ء��?ــ�ل�J/cــ�ان�.���/ــ��ا#9ــ�?<��0�Mا7ــ@�ت�اU]ــ�دة�ا�/�#�ــ�

ا��F%�ــــــــــ���-�ـــــــــ�ر��Vا���9ـــــــــ��������ا�U(ـــــــــ%����ـــــــــ�2_?ـــــــــ�ل�ا���JHـــــــــ��ا#/��ر�ـــــــــ�

�ــــــ��أ���ذ�ــــــ�%YاZ[Uر��ا��ــــــ�م�0ــــــ��ا�ــــــ�+?��Dــــــ%�. 1ــــــ�>��8�2ــــــ�)�Bــــــ�������/ــــــ���

 .�<��ا�%زاق��%�[����/���7�8ي��%��ح�ور��A8/د�ر�9c���?S%ة

ا��ـــــ�B%�ا��را±ـــــ°�mو�ا�/Jـــــ[��ـــــ�2: و�ـــــ�2إoـــــ�ر� '��ـــــ�م���0<�&ـــــ��ا#�ر�ـــــ����ـــــ�ء��?ـــــ�ل

�Vــــــ����ــــــ%�إدر�ــــــ�ا���ــــــ�²ا#�ر±ــــــ°�mدرا�ــــــ�����ا��ــــــ���;ــــــ|���Jــــــ���ــــــ���!��ــــــ������

bـــــ�[��ز'ـــــ%�،����/ــــــ��_�ـــــ���U(ــــــ%��ــــــ��ا�ـــــ�Hم�ا�ــــــ�+��ر��–9cـــــ�%ة��-ا�?KJـــــ%ة

،�و�ـــ�ن��������J/ـــ�����ـــ��ا��ـــ�0�kiـــ��F��،2³iـــM،اZ[UاY%زروق���iـــ�و ا�ـــ�ادي،

�2���A�2'�ا�ا�/�د���������´J����jA��0���'�9#ا : 

Le système des vertus dans l’École algérienne : entre directives et 

défis extérieurs Dr. Salah FAÏD Université Mohamed Boudif – M’Sila  
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البيولوجية إلى المقاربة رحلة أنثروبولوجيا الجريمة من المقاربة 

 الثقافية
  بوطرفة نوال ــــ جامعة باجي مختار ـــ عنابة ـــ/ د                        

:الملخص  
في عالم متغير ومتحول، يشهر تحدياته اليومية في وجه المجتمعات      

تعد الجريمة أبرز تجليات هذا . بظواهره الجديدة التي تفرزها سيرورة تحوالته
الواقع، فقد تنامت بتنامي نسق العولمة، ارتفعت ضحاياها، تطورت أشكالها 
وأدواتها، وتضاعفت مخاطرها، وأصبح الألمن والخوف من الجريمة سمة بارزة 

  .تميز المجتمعات الحديثة، التي تحولت إلى مجتمعات للمخاطر
لجريمة وفي ظل هذه الظروف تبدو المعرفة العلمية، وبالتحديد أنثروبولوجيا ا

  .المرشح األفضل للتعامل مع هذا الواقع، من أجل فهمه، سبر أغواره
ونحاول في هذا العمل إبراز الزوايا التي تقارب من خاللها أنثروبولوجيا الجريمة 

  مواضيعها، والمراحل التي مرت بها هذه المقاربات
Résumé : 
L’anthropologie du crime, de l’approche biologique à 
l’approche culturelle 
 
Dans un monde globalisé, en pleine mutation, qui ne cesse de 
produire de nouveaux phénomènes et d’imposer ses 
changements. 
La criminalité est l’une des configurations de ce processus, 
son taux a augmenté, son mode opératoire a changé, il a 
profité de nouvelles conditions ( nouvelles technologies, 
ouverture des frontières…etc) pour exécuter ses plans, pour 
faire prospérer ses affaires. 
Ainsi le nombre des victimes ne cesse de s’accroitre, 
l’insécurité et la peur s’installent dans les sociétés, qui sont 
devenues des sociétés des risques. Dans une situation 
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pareille, il est nécessaire de faire appel à la connaissance 
scientifique, notamment l’anthropologie du crime pour 
essayer de comprendre ce phénomène en plein essor, et y 
trouver les solutions propices. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit cet article qui porte sur 
l’évolution de ce champ scientifique, et de ses différents 
perspectives et approches dans l’étude du crime.   

 
Abstract: 
Anthropology of crime, from biological approach to 
cultural approach 
 
In a globalized and changing world, which is constantly 
producing new phenomena, and imposing its changes. 
Crime is one of the configurations of this process, its rate has 
increased, it has taken advantage of the new conditions ( new 
technologies, open borders) to execute its plans, to make its 
business prosper. 
As a result, the number of victims is constantly increasing, 
insecurity and fear are becoming established in societies, 
which have become risk societies. In such situation, it’s 
necessary to use scientific knowledge, especially the 
anthropology of crime, to try to understand this growing 
phenomenon, and find the solution. 
In this context, this article, which deals with the development 
of  anthropology of crime, and its various approaches to the 
study of crime.  
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  مقدمة

يعد السلم، األمن واالستقرار أبرز تجليات العقل والعقالنية، هاتان المقولتان      
المركزيتان اللتان تأسست عليهما المجتمعات الحداثية، هذه األخيرة التي تختصر 

 وابتعادها عنمسار تطورها ورقيها الحضاري في استهدافها للنظام كغاية، 
الفوضى والعنف اللذان يرتبطان بالمجتمعات المتخلفة، المتوحشة، غير 

  .المتحضرة
غير أنه من المفارقة أن القرنين العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين ــــ قرنا     

المطالبة بحقوق اإلنسان، الحرية، اإلنسانية، التنمية، قرنا الثورة التكنولوجية 
ــ يعدان من أكثر مراحل اإلنسانية عنفا ودموية، إذ شهدت معدالت والرقمية ــ

الجريمة ارتفاعا غير مسبوق، اتسعت دائرتها وعبرت الحدود الجغرافية 
والسياسية، تضاعف عدد الضحايا، واستخدمت آخر ما توصل إليه العلم 

األمن  وأصبح الشعور السائد هو العيش في زمن يتزايد فيه انعدام" والتكنولوجيا، 
وأصبح التصور العام عن االنحراف والتهديد بالعنف أكثر تواترا، وظواهر أكثر 

  1"وضوحا في الحياة اليومية للمجتمعات الرأسمالية المتقدمة
في ظل هذه الظروف أصبح الخوف من الجريمة، طرق مكافحتها والحد منها،    

الشرعية على برامج مفاهيم مفتاحية ومرجعية لرسم السياسات العامة، واضفاء 
هوس بالقواعد، إصرار على رسم الحدود بين " وتدخالت السلطة، وقاد ذلك إلى 

السلوك السوي والسلوك غير السوي، عدم التسامح مع االنحراف والفوضى، ورد 
بل وأصبح الوعي ... الفعل الصارم ضد اختراق القوانين أو المس بالحياة المدنية

  2"هوما يميز حالة مجتمعات مابعد الحداثةالمتنامي بالمخاطر والخطر 
وتترجم هذ الحالة النفسية والذهنية في محاوالت تجنيد كافة الوسائل     

واإلمكانيات للحد من العنف والجريمة، وفي مقدمتها توظيف العقل والمعرفة 
  . العلمية
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  :ـــ األنثروبولوجيا والجريمة 1
تماعية واإلنسانية المؤهلة للتعامل مع تعد األنثروبولوجيا من بين العلوم االج

  :ظواهر العنف والجريمة، ألن
ـــ العنصر الثقافي الذي يمثل موضوعا محوريا لألنثروبولوجيا، يشكل مكونا هاما 
وأساسيا في الفعل الجرمي الحديث، كالتنظيمات اإلرهابية التي تتدثر بالثوب 

على التكنولوجيا الحديثة في الديني، أو الجريمة المنظمة التي تستند باألساس 
  .تنفيذ خططها

ــــ الثقافة هي الموجه األساسي للفعل االجتماعي بشكل عام ومن بينه الفعل 
الجرمي، وهي التي تمنح المجتمع خصوصيته التي تميزه عن باقي المجتمعات، 
حيث تزود المجتمع بخزان المعاني والقيم والمعايير، والتي يتم نقلها للفرد عبر 

سسات التنشئة االجتماعية، التي تحدد ما هو مقبول أو غير مقبول، مرغوب مؤ 
أو غير مرغوب فيه، وبذلك يصبح السلوك كاشفا وترجمة للثقافة التي يحملها 

  .الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه
كما أن الثقافة ترسم أيضا معالم العالم االجتماعي وتمنحه هويته الخاصة،       

ألسلوب مشترك للتصرف، وهذا ما يجعلها عنصرا موحدا  من خالل تشكيلها
    لذلك فإن . للمجتمع، وتمنحه هويته الخاصة التي تميزه عن باقي المجتمعات

التي  التساؤل حول الجريمة يقود إلى التفكير في المنظومات القيمية المختلفة" 
الجماعات المهيمنة جمع عليها المجتمعات اإلنسانية وتجمعهم بدورها حول ثقافة ت

  3"والمهيمن عليها، حول فرض المعايير والقواعد االجتماعية

  :ـــ أنثروبولوجيا الجريمة والتداخل مع الفضاءات األخرى 2  
الواقع أنه قبل أن تتأسس هذه العالقة المعرفية الوطيدة بين األنثروبولوجيا،       

هذا الحقل المعرفي بمراحل متعددة، متخذا في كل مرحلة  الثقافة والجريمة، مرّ 
موقفا من الفعل الجرمي، ومنظورا مختلفا لمقاربته، وفي هذا اإلطار تكتسي مهمة 

  :البحث عن تاريخ أنثروبولوجيا الجريمة صعوبة، ألن
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    ــــ أنثروبولوجيا الجريمة مثلها مثل التخصص الذي تنحدر منه، هي عبارة عن
جين متكون من عدة فروع معرفية تجمع بين األساليب الحالية تخصص ه" 

إن هذا األصل  4"االجتماع ملألنثروبولوجيا الفيزيائية، الطب النفسي، عل
االبستمولوجي المتعدد واالنتماء لتخصصات مختلفة، يجعل من الصعوبة بما 

  .كان إيجاد زاوية مشتركة لرؤية منسجمة للظاهرة االجرامية
مقصودا من طرف باحثين هواة تدربوا لفترة " نثروبولوجيا الجريمة ظل ـــــ حقل أ

، كاألطباء، األطباء النفسانيون، 5"طويلة على مناصب خبراء في هذا المجال
إلخ، وهذا أيضا لم يمنح أنثروبولوجيا الجريمة الطابع المحترف ...رجال القانون

  .واالنتماء للحقل المعرفي الذي تتفرع عنه
أنثروبولوجيا الجريمة يعاني من غموض وتداخل الحدود بينه وبين الحقول ــــ حقل 

المعرفية المجاورة له، كعلم اجتماع الجريمة، وعلم االجرام، خصوصا في المراحل 
األولى للتأسيس، ذلك أن هذه الفروع تتشارك البدايات والتراث النظري، إذ يدعي 

ة لمجال تخصصه، ويقدم كل حقل معرفي انتماء الدراسات األولى للجريم
  .التبريرات االبستمولوجية لشرعنة هذه العالقة

ولهذه األسباب فإن الباحث في تاريخ أنثروبولوجيا الجريمة، يجب أن يتحلى      
بحذر ابستمولوجي فائق وحضور ذهني دائم، ليعرف أين يضع موطأ قدمه، 
ويلتزم بالحدود االبستمولوجية ألنثروبولوجيا الجريمة، ويتفادى اختراق مجاالت 

لى التنقيب في باإلضافة إ، موضوعهذا الاألخرى التي تهتم بالتخصصات 
المساهمات النظرية الموجودة، وفرزها من أجل استخالص الدراسات ذات الهوية 

رسم مسار األنثروبولوجية الخالصة، وتحديد المراحل التي مرت بها، إلعادة 
واستبعاد الدراسات التي تعتمد منظورات و تتبنى ، تطور هذا الحقل المعرفي

حقول معرفية أخرى، كالبعد القانوني مقاربات أو تساءل أبعادا تنتمي إلى 
التشريعي الذي ينتمي لعلم االجرام، أو تأثير العوامل االجتماعية والبعد 
االجتماعي في نشأة الفعل الجرمي الذي يندرج ضمن اهتمامات علم اجتماع 

  .الجريمة، أو البعد العقلي والنفسي الذي يقع ضمن نطاق علم النفس
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  :   وجيا الجريمةـــ مراحل تطور أنثروبول 3
إن إعادة بناء تاريخ انثروبولوجيا الجريمة، ال بد له من خيط استرشاد تستدل به 
هذه العملية، وتتبع مساره، وفي حالتنا هذه ستكون األنثروبولوجيا العامة هي 
اإلطار الذي ستُقرأ، وتحدد مراحل التطور في ضوئه، ألن أنثروبولوجيا الجريمة 

تها هويتها المعرفية في أحضان التخصص العام الذي نشأت، ترعرعت واكتسب
تنتمي إليه، وهو األنثروبولوجيا، ومن البديهي أن تستمد مراحل تطورها 

  .وخصوصياتها منه
فاألنثروبولوجيا كعلم اجتماعي يهتم بدراسة االنسان بجميع أبعاده البيولوجية، 

ى على الفصل االجتماعية والثقافية، وبذلك يقدم نفسه كعلم جامع يتعال
االبستمولوجي بين العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية، بهدف تقديم مقاربة شاملة 

  .لإلنسان
وقبل أن تصل إلى هذه المرحلة، مّر موضوعها بتحوالت، واختلفت في كل 
مرحلة امتداداتها وحدودها االبستمولوجية، وعالقتها مع العلوم المجاورة لها، وقد 

أثيرا مباشرا على الفروع المنتمية لها، ومن بينها أنثروبولوجيا كان لهذه الظروف ت
الجريمة، وبذلك فإن قضية تطور هذه األخيرة تشترك في فصول كثيرة مع 

  .التخصص األصل
  :وانطالقا من كل ماسبق، يمكن تحديد المراحل التالية

  :    ـــ بدايات األنثروبولوجيا والمقاربة البيولوجية للجريمة 1ـــ  3

نجحت األنثروبولوجيا كغيرها من العلوم االجتماعية في  19في القرن      
التحرر من الفلسفة، والتأسس كعلم اجتماعي مستقل بذاته، يملك موضوعه 

غير األوروربية التي ال  الخاص به أال وهو االنسان البدائي والمجتمعات البدائية
  .  ، والتي ال تاريخ لهاتعرف الكتابة
تها لم تتمكن من قطع الصلة نهائيا مع الفلسفة، أو من تحقيق ولحداثة نشأ

هويتها الخالصة كعلم اجتماعي، لذلك لم تبتعد في مقارباتها عن الفلسفة وعن 
العلوم الطبيعية، التي شكلت نموذجا يقتدى به، باعتبارها األسبق في االنفصال 
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صوصا الطب عن الفلسفة، وتمكنت من تحقيق نتائج علمية وعملية باهرة، خ
والبيولوجيا، ولذلك تمحورت الدراسات األنثروبولوجية حول االنسان في بعده 
البيولوجي من خالل دراسة تاريخه الطبيعي، أصله، تطوره، خصائص األعراق 

  .إلخ...وتصنيفاتها
وقد انعكست خصوصيات هذه المرحلة على أنثروبولوجيا الجريمة، التي تناولت 

بيولوجي، مقتدية بالتخصص األصل الذي تنتمي  موضوع الجريمة من منظور
األنثروبولوجيا الطبيعية "وبولوجيا تلك المرحلة تختصر في إليه، فإذا كانت أنثر 

وفي التاريخ الطبيعي لإلنسان، فإن أنثروبولوجيا الجريمة هي التاريخ الطبيعي 
  ية وذلك من خالل دراسة المجرم ومظاهره ومواصفاته الجسم 6"لإلنسان المجرم

مستلهمة أفكارها من الداروينية، ومنطلقة من فكرة أن المجرمين أقل تطورا من " 
   7"اآلخرين وال يمكنهم السيطرة على رغبتهم في ارتكاب الجرائم

تتزامن هذه الفكرة مع نزعة إيديولوجية ميزت األنثروبولوجيا في بداياتها، نزعة 
قاره المجتمعات األخرى المختلفة تعالي االنسان الغربي وتمحوره حول ذاته، واحت

لذلك اقترن الفعل الجرمي ، عنه، واعتبارها بدائية، غير متحضرة، ومتخلفة
باإلنسان المتوحش غير المتحضر، والسبب في ذلك ليس اقتصاديا أو اجتماعيا 
إنما أنثروبولوجيا بيولوجيا، إنها الطبيعة الجسدية العميقة لهذا النوع من األفراد، 

اإلطار انحصرت مهمة الباحثين في تحديد تلك المواصفات وتمييز وفي هذا 
أولئك األفراد الذين يمثلون خطرا على الحضارة، وعلى مسار المجتمع الغربي 

  .نحو الحداثة
وتعتبر كل من المدرستين اإليطالية والفرنسية رائدتين في هذه المقاربة ومن بين 

  :األسماء التي ميزت هذه المدرسة يمكن ذكر
) 1828ــ  1758" (Joseph François Gall  )"أ ــ جوزيف فراسوا غال

  :وعلم فراسة الدماغ

ن لومبروزو هو األكثر شهرة واألكثر تمثيال للمدرسة البيولوجية في أبالرغم من 
لكن األبحاث التي تناولت نشأة أو تركيبة المجرمين قد تمت " مقاربة الجريمة، 
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فقد كان فرانسوا ... يصبح لومبروزو مشهورافي فرنسا خمسون سنة قبل أن 
جوزيف غال أول من نادى بفكرة وجود رابطة بين السلوكات العدوانية وتركيبة 

، لكن هاته المواصفات ال توجد في الجسم، وٕانما تتركز ، 8"األفراد الذين يرتكبونها
" لغا" فقط في الدماغ ولهذا يطلق على هذه المقاربة علم فراسة الدماغ، ألن 

وأن كل القدرات العقلية متمركزة فيه، وأن أي " يعتقد أن الدماغ هو مقر الفكر
تطور في هذا العضو يسبب تطورا في نشاط الفرد، لذلك حاول التأكد ما إذا 
كانت نتوءات الدماغ وشكله الخارجي، ترتبط بقدراته ومشكالته الداخلية، وتسمح 

ــ " غال" انطلق  وبذلك، 9"بقراءة استعدادات وميول األفراد في دراسة هذه العالقة ـ
وتوصل إلى رسم خريطة وظائف الدماغ والتي "بين شكل الدماغ وقدراته ــــ 

حددها بسبعة وعشرين وظيفة تتراوح من اإلدمان على الجنس إلى الذكاء مرورا 
واعتقد أنه من الممكن تحديد ، 10"إلخ...بالجزء الخاص بالموسيقى أو السرقة

فإذا كان " الصفات والمواهب في الدماغ من خالل شكل الجمجمة أماكن هذه 
تطور الدماغ منسجما كان االنسان سويا، أما إذا كان متضخما أو أقل تطورا فإن 

، ألنه يعتقد أن الجنون ، 11"ذلك يعد مؤشرا على أن الفرد سيكون غير متزن
وٕانما تتعلق أيضا  والذكاء أو الجريمة واالستقامة ليست رهينة إرادة االنسان فقط

وهكذا وبرغم سذاجة بعض األفكار لكن علم فراسة " بالبيولوجيا وبالتحديد بالدماغ 
الدماغ شكل أصل البراديغم الذي هيكل فيما بعد الدراسات البيولوجية حول 

  .12"الجريمة
"        Benidect Auguste Morel" ب ــ بييدكت أوغست موريل

  : اطونظرية االنحط )1973ــ 1809(

ضمن " بنيدكت أوغست مويل" تندرج مساهمة طبيب األمراض العقلية الفرنسي 
المقاربة البيولوجية للجريمة، لكنه ال يرجع تلك المواصفات الشاذة لطبيعة االنسان 
الموجودة في المجرمين، إنما لسيرورة انحطاط أصابت بعض األجيال، وهي 

ي إلى انحطاط فيزيولوجي، ذهني، عملية تدريجية تتزايد من جيل إلى جيل، وتؤد
:نفسي وأخالقي يجعل األفراد مؤهلين للفعل الجرمي، ويمكن اختصار مبادئها في  
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  ــــــ يوجد في النوع اإلنساني نموذج بدائي" 
ـــــ هذا النموذج البدائي يتدهور تدريجيا على الصعيد الفيزيائي والذهني حسب 

  إلخ...األرض، الكحول، التدخين، األفيونالتأثيرات الخارجية مثل المناخ أو 
ــــ تستمر درجة االنحطاط في التزايد طالما بقيت هذه الشروط سيئة إلى أن يصبح 

  13"الفرد عقيما
أنه للوقاية من حاالت االنحطاط، ال بد من القضاء على " مويل" وبرأي 

هم ومعالجتهم إعادة إحيائ" مصادره، أما أولئك األفراد المصابين باالنحطاط يقترح 
عالجا أخالقيا مثل تطبيق الواجبات المفروضة من طرف القانون األخالقي، أما 

  .14"الحاالت شديدة االنحطاط فتحتاج إلى تكفل أطباء ذوو كفاءة
 ):1905ــ  1835( (Cesare Lomrosro)جــ ــ سيزار لومبروزو  

ظرة العلماء يلعب التكوين العلمي والظروف المحيطة دورا في التأثير على ن
طبيبا لألمراض العقلية وطبيب " لومبروزو"  للقضايا التي يدرسونها، فقد كان

إذ لفت نظر لومبروزو " تشريح، كما سمح له عمله في الجيش ببلورة نظريته 
انتشار الرسوم القبيحة، والوشم على أجساد الجنود األشرار، ووجود الشذوذ البدني 

، وألنه كان متأثرا 15"رائم متسمة بالعنف والقسوةلبعض المجرمين الذين اقترفوا ج
بالمقاربة البيولوجية للجريمة التي اشهرت بها المدرسة الفرنسية، فقد أرجع سبب 
تلك األفعال إلى الشذوذ الجسمي، وبالنسبة له فإن هذا االنتهاك األخالقي 

نعدام فوجود عاهة عضوية خارجية كا" والقانوني ماهو إال نتيجة لخلل بيولوجي 
السمع، البصر، النطق، أو فقدان ذراع أو ساق قد تترك أثرها على نزعات 
وسلوكات الفرد االجرامية، كما أن انعدام التناسب بين أطراف الجسم لبعضها 
البعض، يكشف عن خلل في الناحية النفسية والخلقية، فصغر الدماغ أو كبره، 

ذنين أو األسنان قد يكون جحوظ العينين، شذوذ األنف، بروز الجبهة، شكل األ
لنظرية المجرم " لومبروزو" ، وبذلك أسس 16"داللة على ميل إجرامي معين

بالميالد، والتي يرجع فيها النوازع اإلجرامية للمجرم إلى طبيعة كامنة فيه منذ 
  . الوالدة، تتمظهر من خالل الخلل البيولوجي والفيزيولوجي
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عالي على االنسان البدائي واحتقاره، التي قد عاصر نزعة الت" لومبروزو" وبما أن 
ميزت النظرية األنثروبولوجية، في تلك الفترة، فقد أعتقد أن هذه السلوكات 
اإلجرامية ال تليق باإلنسان المتحضر، وقد استند إلى الفرضية المألوفة لدى 
األنثروبولوجيين التطوريين األوائل أن الجريمة لدى المجتمعات المتحضرة هي 

اد للعادات المتوحشة ، وقد حاول إثبات هذا التفسير من خالل منهجه ارتد
جمجمة لمجرمين متوفين، كما قام بفحص أكبر  383فقد قام بتشريح " التجريبي

شخصا،  5907عدد ممكن من المجرمين األحياء، يصل عددهم إلى حوالي 
ات وكان من ثمرة هذه الجهود ترسخ قناعته بتحقق عالمات الرجعة أو عالم

سلسلة من الصفات " ، ذلك ألنه ميز وجود 17"االرتداد لدى بعض المجرمين
الشاذة، خاصة الحفرة القفوية المتوسطة الضخمة، وتضخم األوردة المشابهة لتلك 

أنه " لومبرزو" ، وبتسجيله هذه النتائج استنتج 18"الموجودة لدى الفقاريات الدنيا
إنها تتمثل في عودة صفات االنسان اكتشف سر الطبيعة االجرامية في االنسان، 

  .البدائي إلى الظهور في االنسان الحديث
وقد قوبلت نظرية لومبروزو بانتقادات كثيرة خصوصا في النظرة لإلنسان البدائي 
واعتباره شريرا ومجرما بالفطرة، ألن العديد من األبحاث األنثروبولوجية كذبت هذه 

  .ريئة، مسالمة وغير عنيفةالرؤية، بل أثبتت وجود قبائل بدائية ب
  ):1954ـــ  1887( ـ)  (Ernest Hootonد ـــ أرنست هوتون 

والمقاربة البيولوجية للجريمة، إال " لومبرزو" برغم االنتقادات التي تلقتها مساهمة 
أستاذ " أرنست هوتون" أنها امتدت حتى بدايات القرن العشرين، فقد قام 

دراسة " ، تمثلت في  1930بدراسة سنة األنثروبولوجيا بجامعة هارفارد، 
مجموعة من المسجونين ونزالء االصالحيات وقارنهم بمجموعة ضابطة من 

أن المجرمين " األفراد الذين لم يسبق لهم ارتكاب أي جريمة، واستنتج من تجربته 
يختلفون عن غيرهم اختالفا واضحا في مقاسات أجزائهم الجسمانية، تبدو لديهم 

البدني التي تشبه إلى درجة كبيرة عالمات الرجعة أو االرتداد  مظاهر الشذوذ
من استخراج صفات خارجية أيضا " هوتون" وتمكن . 19"التي نادى بها لومبروزو
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لون العينين وشكل األنف واألذن والشفة والجبهة، إضافة إلى " تتمثل في 
لى اتصاف المجرمين بانحطاط جسماني حدده بمئة وسبع صفة ترجع أساسا إ

  20"العوامل الوراثية
وتختلف هذه الصفات الجسمية حسب نوع الجريمة المرتكبة، إذ تختلف سمات 

إذ " المجرم القاتل عن سمات السارق، أو عن صفات مجرم ارتكب أعمال أخرى
أن طوال القامة، ذوو األجسام الضخمة يميلون إلى اقتراف جرائم النهب وجرائم 

ة وقصار القامة يميلون إلى اقتراف جرائم القتل، وأن ذوي األجسام الضعيف
  .21"الشرف

ـــ ترسيم الحدود االبستمولوجية بين األنثروبولوجيا وعلم االجتماع،  2ـــ  3

  :وتبلور المقاربة الثقافية للجريمة

إن التحوالت التي حملها القرن العشرون، والتطور الذي شهدته وسائل النقل 
فكت العزلة عن تلك المجتمعات المسماة  واالتصال وتكنولوجيات اإلعالم، قد

بدائية، والتي كانت تتميز بنمط معيشتها البدائي في انعزال تام عن المجتمعات 
  .المتقدمة

إن هذا االختراق التكنولوجي والحضاري لتلك المجتمعات، أحدث تغيرا اجتماعيا 
ات ــــ التي عميقا، ورفع عنها صفة البدائية، وهدد باندثار هذا النوع من المجتمع

زوال  سيؤدي، هل سؤالوهنا طرح  .شكلت الموضوع األساسي لألنثروبولوجيا
ولحماية نفسه من هذا  زوال علم األنثروبولوجيا؟ إلىالمجتمعات البدائية 

المصير، امتد مجال دراسة هذا الحقل المعرفي للمجتمعات الحديثة، إلى جانب 
  .آلخذة في االنقراضاحتفاظه ببعض بقايا المجتمعات البدائية ا

لكن هذا التوسع في مجال الدراسة خلق تداخال مع علم آخر، يدرس المجتمعات 
الصناعية الحداثية، أال وهو علم االجتماع، لذلك كان من الضروري إعادة تحديد 
        وترسيم الحدود المعرفية فيما بينهما، وتأسس هذا التقسيم على ثنائية

فلألنثروبولوجيا الريف ولعلم االجتماع الوسط الحضري، " الحداثة، / التقليد
ولعلم االجتماع الزراعة الحديثة  لحياة الفالحية اآلخذة في الزواللالنثروبولوجيا ا
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الناشئة، لالنثروبولوجيا الخرافات والسحر ولعلم االجتماع المؤسسات الدينية 
لتقليدية ولعلم االجتماع المؤسسات الصناعية، التوحيدية، لألنثروبولوجيا الحرف ا

لألنثروبولوجيا الفنون الشعبية ولعلم االجتماع الفن المعاصر، لألنثروبولوجيا 
التنظيمات العائلية التقليدية ولعلم االجتماع األسر المركبة، باختصار 

 22"لألنثروبولوجيا العشيرة والمجتمع التقليدي ولعلم االجتماع المجتمع الحديث
ويمكن لألنثروبولوجيا أن تدرس أيضا المجتمعات الحديثة، لكن ليست كلها وٕانما 
تهتم بالوحدات االجتماعية المنسجمة أو الجماعات االجتماعية الصغيرة، أو 
المجتمعات المغلقة ذات المواصفات االجتماعية، الثقافية، العرقية المختلفة والتي 

فيه، كاألقليات العرقية أو الدينية، تميزها عن المجتمع الكلي الذي تتواجد 
  .إلخ...الطوائف، العصابات

ومع ذلك تظل الحدود االبستمولوجية بين التخصصين باهتة، ومن أجل 
توضيحها، وتعميقها، أصبحت الثقافة تمثل بعدا هاما وحاسما في المقاربات 
والدراسات األنثروبولوجية، فيما يشكل البعد االجتماعي أساس المنظور 

كما تبنت األنثروبولوجيا المداخل الوصفية والمنهج . سوسيولوجي للظواهرال
اإلثنوغرافي والمالحظة بالمعايشة كأدوات منهجية تميزها عن علم االجتماع، هذا 

  .األخير الذي اضطلع بمهمة النقد والتحليل
إن امتداد األنثروبولوجيا لفضاءات بحث جديدة، وفق منظورات وأبعاد ثقافية كان 

ه األثر على أنثروبولوجيا الجريمة، التي تكيفت مع التحوالت الحاصلة في ل
التخصص األساسي، إال أن توسع اآلفاق البحثية، رافقته إشكاالت ابستمولوجية 
أخرى، فقد ضاقت المسافات وتداخلت الحدود بينه وبين علم اجتماع الجريمة، 

قلين تنتمي كأعمال إلى درجة يصعب فيها موقعة بعض الدراسات إلى أي الح
مدرسة شيكاغو ودراساتها حول الجريمة في الوسط الحضري، واستعانتها 
باألدوات البحثية والتقنيات المنهجية الخاصة باألنثروبولوجيا، كالمالحظة 
بالمعايشة، أو استدعائها للمفاهيم والمقوالت األنثروبولوجية كتفسير الفعل الجرمي 

  .قافة الفرعيةمن خالل الصراع الثقافي والث
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ومع ذلك هناك دراسات حاولت االلتزام بالحدود االبستمولوجية وبالمبادئ 
  :المؤسسة لهذا العلم، سواء في مناهجها أو في مواضيع الدراسة، من خالل

ــــ تبني البعد الثقافي كمنظور أساسي في دراسة الجريمة، ومحاولة فهمها 
المكون الثقافي في إنتاجها ومنحها  وتفسيرها ضمن سياقها الثقافي، وٕابراز دور

تشمل المعنى، الرمزية، الهوية االجتماعية، " الوجود والتسمية، أي دراسات 
التحليل الثقافي الفرعي للفضاء والجغرافيا الثقافية، التحوالت المرتبطة باللبيرالية 

 .23"إلخ...الجديدة، تحوالت السلطة والمقاومة والرقابة الممارسة من طرف الدولة
ــــ االلتزام بالقواعد واألدوات المنهجية لألنثروبولوجيا كدراسة الجماعات الصغيرة، 
المجتمعات المغلقة، المجتمعات المتخلفة أو المجتمعات المحلية، باالستناد إلى 

  .المناهج التي تشكل خصوصية أنثروبولوجية خالصة
الجريمة لهذه  ويمكن إبراز مجاالت البحث التي شكلت مواضع أنثروبولوجيا

  المرحلة
  :ــ دراسة الجماعات االجرامية المنظمة 1ـــ  2ــ  3

  أ ـــ دراسة العصابات

تعتبر العصابات موضوعا خصبا ألنثروبولوجيا الجريمة، سواء من حيث بنائها 
الذي يموقعها ضمن مجال دراسة األنثروبولوجيا فهي تلك الجماعات الصغيرة، 

ام االجتماعيين الخاصين، والتي تعمل وفق ميكانيزمات المغلقة، ذات البناء والنظ
محرك تجارة " ويرتبط إسمها ارتباطا وثيقا بالجريمة، إذ اعتبرها البعض . خاصة

المخدرات التي عرفت تطورا كبيرا خالل الثمانينات، وهو أمر يستحق الدراسة 
 24"باعتبارها فاعل غير رسمي خاص باألحياء ذات الفقر المدقع

عات االجتماعية التي تعاني االقصاء االجتماعي، وتعيش على هامش وبالجما
  .المجتمع

تتم دراسة العصابات من حيث نشأتها، تكوينها، الطريقة او المعايير التي على 
كيف يتم اختيارهم، كيف يتم إدماجهم في " أساسها يقبل األعضاء فيها، أي 

الجماعة، ماهي المواصفات المعتمدة في االختيار، كيف يتم استبعاد الشباب 
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هم بالوشاية لجماعات الذين يرفضون االنصياع لقوانين الجماعة، ويتم وصم
أخرى منافسة، وكيف يتم اقصاء األفراد غير المؤهلين للصراعات والمواجهات 

  .25"إلخ...االجتماعية
بلوك " كما يهتم األنثروبولوجيون بتفسيرات أخرى، ففي دراسة قام بها كل من

Block " نيدرهوفر"و  Niederhofer " حول العصابات الشبانية  األمريكية في
توصال فيها إلى أن تشكيل هذه الجماعات واالنضمام إليها، هو شكل ، )1950(

من أشكال طقوس العبور، التي يعبر من خاللها الفرد من مرحلة المراهقة إلى 
بها المجتمع  ويرتبط هذا الطقس الجديد بسرعة التحوالت التي مرّ . مرحلة الرجولة

لى أخرى، ومن دور األمريكي، وتجاهله لعملية االنتقال من مرحلة عمرية إ
اجتماعي إلى آخر، وللطقوس المرتبطة بها، في حين أنها تعتبر حاجة ضرورية 

أن " نيدرهوفر" و " بلوك" وفي غياب طقوس عبور رسمية، الحظ ." لدى األفراد
الذكور الشباب من األمريكيين، يخترعون طقوسهم الخاصة، مستجيبين للدوافع 

 .26"وللمجتمع بأنهم قد بلغوا مرحلة الرجولة والنزعات الكونية الظهار ألنفسهم
  :ب ـــ المافيا

باعتبارها تنظيم إجرامي منظم، والتي يرتبط اسمها " المافيا"تعد جماعات 
خصوصا بالجريمة المنظمة، من المواضيع التي تستقطب اهتمام 
األنثروبولوجيين، بفضل خصوصياتها التنظيمية والثقافية التي تؤهلها لتكون من 

  .وعات أنثروبولوجيا الجريمةموض
الرقابة على إقليم معين، " وتعتمد المافيا على شرط أساسي في تكوينها أال وهو 

إنها جماعة أو أسرة تعمل على السيطرة على إقليم معين، ومراقبة كل مايجري 
فيه، سواء على الصعيد االقتصادي، السياسي، العمالي، وبطبيعة الحال 

و اهتم األنثروبولوجيون أيضا بسيرورة تكون عصابات المافيا،  ،27"االجرامي
والظروف السياسية، االقتصادية، واالجتماعية، المساعدة على نشأتها ووصولها 

في دراسته عن نشأة مافيا صقلية في " بلوك" فقد ركز " لمرحلة النضج والفعل، 
لتاريخية ، على معالجة شملت الجوانب االقتصادية، السياسية، ا)1974(
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كيف أثر قيام حكومة مركزية في " بلوك" والعالقات االجتماعية، وقد وصف 
على المناطق االقطاعية النائية في صقلية، وكيف أدى إلى فراغ في  1861

السلطة تم استغالله من قبل المقاولين والفالحين، وقد لعبت هذه الطبقة دور 
ة من جهة، ومن جهة أخرى الجسر الذي ربط مالك األراضي المحليين والدول

بين المالك والفالحين، وتمكنت من ممارسة الرقابة والضبط على هاته المناطق، 
  .28"وضمنوا ألنفسهم بناء سلطة محلية

تاريخ " كما يعد العنصر الثقافي مكونا هاما لجماعات المافيا، فلكل واحدة منها 
توجد مافيا بدون هذه  يشكل قاعدة تقليدية تسمح لها بتبرير نفسها ثقافيا، وال

الخصوصية، إن هذه الذريعة التاريخية والثقافية تلعب دورا في ضمان التواصل 
مع السكان المحليين، حيث التقاليد مشتركة ويتم استلهامها من الفلكلور 

  .، وهذا مايجعلها مادة دسمة، ألنثروبولوجيا الجريمة29"المشترك
  :مةجــــ ـــ ميكانيزمات تحديد مفهوم الجري

تتبنى أنثروبولوجيا الجريمة مقارباتها للفعل االجرامي انطالقا من فكرة مفادها أن 
هذا الفعل يجد تفسيره في المكون الثقافي للمجتمع سواء بإيجاد المبررات المناسبة 

ومن أجل فهم أفضل للجريمة ال بد من العودة إلى . لشرعنته أو إلدانته وتجريمه
للنصوص القانونية، وكيفية تأثير ذلك على الجريمة، ديناميات السلطة المشرعة 

تحول األنثروبولوجيون إلى الطبقات االجتماعية والتفاوت االجتماعي في " ولهذا 
السلطة للوصول إلى أسس تفسير الجريمة واالنحراف في المجتمعات الصغيرة، 

  .30"التي تعد جزءا من المجتمع الكبير
باعتبارها مجال األنثروبولوجيا بامتياز، وقد شكلت المجتمعات االستعمارية 

اهتمام األنثروبولوجيين في هذا االطار، خصوصا في ظل تأثر هذا الحقل 
وقد انتقد . "المعرفي بالنظرية الماركسية، وبإنجازات حركات التحرر الوطنية

مجال األنثروبولوجيا للفشل التاريخي في معالجة " Commaroff" كوماروف 
ة للفترة االستعمارية، بتركيزها فقط على تالقي الثقافات بدال من الهيمنة السياسي

... االهتمام بالطبيعة االقتصادية والسياسية للعالقة بين المستعَمرين والمستعِمرين
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ويرى كوماروف أن األوروبيين أستخدموا فكرة التقدم الكوني لتبرير تبعية الشعوب 
ت الثقافية المحلية باعتبارها بدائية األخرى لها، وقد تحقق ذلك بتجريم الممارسا

  31"أو خطيرة
وقد استجابت أنثروبولوجيا الجريمة لذلك، وتمحورت الدراسات حول تحديد مفهوم 
الجريمة ودور االستعمار في بلورته ونعت أفعال معينة بأنها أفعال إجرامية، 
 وٕابراز كيف ينبعث فعل التجريم من وضعية التفاوت في السلطة، ومن مصالح

في  Stolerستولر " القوى المهيمنة، وقد توضحت هذه العملية في دراسة قام بها 
سومطرة األندونيسية، وركز على العالقة بين اإلدراة االستعمارية الهولندية 
وأصحاب مزارع المطاط الهولنديين، وعمال المزارع المستعَمرين، ووصف ستولر 

لحماية مصالحهم االقتصادية، كيف استخدم أصحاب المزارع سلطتهم السياسية 
والحفاظ على سيطرتهم على العمال اآلسيويين، وكيف قاموا بتأويل جرائم العمال 
المزارعين ضدهم بأنها أفعال خاصة، فردية ومعزولة، من أجل تجنب تدخل 
الحكومة المركزية، والحفاظ على سيطرتهم وامتيازاتهم، ثم كيف تم وسم أعمال 

ى أنها أعمال إجرامية من أجل دعوة الدولة للتدخل والقضاء المقاومة فيما بعد عل
، وبذلك تم إعادة تعريف هذه األفعال بأنها ، 32"المحرضين أو المشاغبين" على 

  .جرائم وافعال تخريبية تهدد النظام االجتماعي
  :ــ العولمة وأنثروبولوجيا الجريمة 3ـــ  3

االقتصادية، السياسية،  ال شك أن موجة العولمة قد طالت جميع المجاالت
إذ أدى تحويل العالم إلى سوق واحدة إلى تهاوي ، الثقافية، وخلفت آثارها الظاهرة

أمام رياح المنافسة العاتية،  ،االقتصاديات الوطنية الهشة للمجتمعات المتخلفة
بترسانتها التكنولوجية وبأساليبها التسييرية  ،التي فرضتها الشركات العابرة للقارات

ولم تفلح سياسات اإلصالح االقتصادي التي . ديثة وبرساميلها الضخمةالح
انتهجتها الدول استجابة لضغوطات المؤسسات المالية الدولية، وٕانما زادت من 
سوء الوضع، إذ رافقت هذه البرامج اإلصالحية وٕاعادة هيكلة للمؤسسات، وكان 

  .ضحيتها أعدادا كبيرة من العمال الذين سرحوا من عملهم
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خلقت هذه اإلجراءات إذن أعدادا كبيرة من البطالين، وارتفع عدد الجوعى والفقراء 
والمعوزين، وزاد عدد الناقمين على النظام االجتماعي واالقتصادي وتأسست بيئة 

هذا األخير الذي تكيف مع العولمة واستفاد من . مناسبة لنمو الفعل االجرامي
كات اإلرهابية إن صح القول بمثابة لقد صارت الشب" آلياتها، ليوسع نشاطه 

المنظمات غير الحكومية للعنف، فعلى غرار المنظمات غير الحكومية في 
المجتمع المدني، تعمل هذه الشبكات بطريقة ال مركزية، ال ارتباط لها ببقعة 
جغرافية، أي أنها شبكات فاعلة على مستوى محلي وعلى مستوى عابر 

  .33"لألوطان
بولوجيا الجريمة لهذه التحوالت التي طرأت على الجريمة سواء وقد استجابت أنثرو 

إلخ وذلك من خالل ...في شكلها، طبيعتها، فاعليها، في أدواتها، امتداداتها
كيف تتمكن مجتمعات الدول  أي عالقة الجريمة بالمجتمع المحلي،" التركيز على

إيجاد طريقة المتخلفة والجماعات المهمشة في المجتمعات مابعد الصناعية من 
للعيش في ظل اقتصاد معولم، باإلضافة إلى التحقيق في جرائم الشركات الكبرى 

  34"واألعمال االجرامية في الدول القومية
إن هذه التحوالت لم تشكل قطيعة في موضوع أنثروبولوجيا الجريمة، ألن 
األنثروبولوجيين هنا حاولوا التكيف مع فكرة الكوني والمحلي التي فرضتها 
العولمة، مع االستمرار في االستفادة من المقوالت واألطر النظرية السابقة 
والمنظورات التي عالجت من خاللها دراساتها، كفكرة التفاوت في السلطة وربطها 
بالعالقات االجتماعية، والمعاني الرمزية والتمثالت االجتماعية للجريمة، وتفسير 

ستخلص األنثروبوزلووجيون أن الواقع وا. الفعل االجرامي في ضوء هذه العالقة
الجديد الذي فرضته العولمة أضفى الشرعية على بعض الممارسات التي تنعت 
" بأنها إجرامية، لكن حاجة البقاء في المجتمعات النامية تدركها عكس ذلك

وتجعل من الشرعية مفهوما سلبيا، إذ ال يدرك السكان المحليون أنفسهم كمجرمين 
ن، بل يعتبرون الشبكات الخارجة عن القانون معادلة للدولة أو أو منتهكي قانو 
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ألنها تمنحهم فرصا للعيش في الوقت الذي عجزت فيه  ،35"أكثر منها أهمية
  .الدولة عن ذلك

إن العولمة لم تترك آثارها على موضوع أنثروبولوجيا الجريمة فقط وٕانما امتدت 
التطبيق، كالمالحظة  إلى التقنيات واألدوات المنهجية التي غدت صعبة

بالمشاركة التي لم تعد ممكنة في ظل تزايد أعداد السكان وارتفاع الكثافة السكانية 
  .للمدن

وتواصل أنثروبولوجيا الجريمة مسارها نحو فهم الجريمة بمختلف أشكالها، 
مستجيبة في كل مرة لتحوالتها، مكيفة مواضيعها وتقنياتها المنهجية مع هذه 
التحوالت، ومحافظة على الخيط الذي يربطها بأعمال الرواد األوائل لضمان 

      .استمراريتها وتحقيق التراكم والثراء لرصيدها المعرفي
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دراسة : تغير قيم التبادل االجتماعي الرمزي في العائلة الجزائرية

 سوسيوأنتروبولوجية
 عباس الزهرة، جامعة مستغانم

Les valeurs de l’échange social symbolique dans la famille 

algérienne : étude socio-anthropologique 

The values of symbolic social exchange in the Algerian 

family : Socio-anthropology study 

  : الملخص

بمنطقة تيارت، تمثل هذه الورقة العلمية جزء من دراسة سوسيوأنتروبولوجية     
، من أجل )أفراد ضمن أسر(حول مجموعة من المبحوثين  2015أجريت سنة 

البحث حول موضوع يعتبر إحدى صور التبادل االجتماعي الرمزي في المجتمع 
الجزائري وهو ظاهرة تبادل الهدية، التي تعتبر منظومة من العادات والقيم 

  .الثقافية المحلية والوطنية لألفرادوالتقاليد الثقافية التي تشكل جزء من الهوية 
Résume :  
    Cet article fait partie d'une étude sociocentrique menée 
dans la région de Tiaret en 2015 sur un groupe de répondants 
(personnes au sein de familles), afin de rechercher un sujet 
qui est l'une des formes symboliques de l'échange social 
symbolique dans la société algérienne. Qui font partie de 
l'identité culturelle locale et nationale des individus. 
Abstract:  
     This article is part of a sociocentric study conducted in the 
region of Tiaret in 2015 on a group of respondents (persons 
within families), in order to search for a subject that is one of 
the symbolic forms of symbolic social exchange in Algerian 
society. That are part of the local and national cultural 
identity of individuals. 
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  مقدمة

تختلف الثقافة من إقليم آلخر تماما كما تختلف من عصر إلى آخر، فلكل      
مجتمع ثقافة متميزة خاصة به وما يميزها هي العادات والتقاليد الشعبية التي تعد 
من حقائق الوجود االجتماعي، وتشمل الممارسات و السلوكات التي ألف األفراد 

مع الجزائري يظهر ذلك في عدة وفي المجت  1.على ممارستها أو القيام بها
ظواهر اجتماعية وممارسات ثقافية يقوم بها األفراد يوميا أو في مناسبة محددة، 
أو خالل ظرف معين، ولعل الهدية من بين الممارسات التي تدخل في إطار 
التبادل االجتماعي الثقافي الرمزي في المجتمعات اإلنسانية، وترتبط بمنظومة 

  . لتقاليد وهذا ما سنحاول مناقشته في ما سيأتيالقيم والعادات وا

  :منهجية الدراسة وتقنياتها

يعد وضع البحث في إطاره المنهجي مكسبا يضفي للعمل صبغة علمية،     
بالتالي االبتعاد عن كل ما هو معرفة عامية، أين اتجهنا إلى الجمع بين 

الدراسة الحقلية  خصائص الدراستين السوسيولوجية واالنتروبولوجية، فاعتمدنا
والمعايشة التي تستمر فترة من الزمن، لوصف، تحليل وتفسير الظاهرة موضوع 

  .البحث

أما عن تقنيات الدراسة الميدانية فاختيارنا المالحظة بالمشاركة كأداة لجمع     
المعطيات ونظرا لمرونة موضوع الدراسة فلم نواجه تكلفا وصعوبة في مالحظة 

إلقرار على أن المالحظة بالمشاركة لوحدها لم تكن كافية الظاهرة، لكن يجب ا
لجمع معطيات ترضي فضولنا حول الظاهرة، فقمنا باالستعانة بأدوات بحثية 
أخرى تخص البحث الكيفي ووقع اختيارنا على تقنية المقابلة الشبه موجهة 

L’interview Semi Directif.  
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ي النصف األول من سنة ف) تيارت(أجريت الدراسة بمنطقة قصر الشاللة 
ذكر،  11أنثى و 21مبحوثا من بينهم  32، أين بلغ عدد المبحوثين 2015

العامل والعاطل (يختلفون من حيث السن والجنس، المستوى التعليمي والمهنة 
  ).عنه

  العادات والمعتقدات الشعبية المتعلقة بالهدية .1

سياقات تراكمت تاريخيا  إن لظاهرة تبادل الهدايا مرجعياتها المختلفة حسب      
من التجربة اليومية، التي تعود جذورها إلى البداية األولى لنشأة اإلنسان ونقلتها 
األساطير واألمثال الشعبية، وحتى بعض األحداث التاريخية التي كان لها نصيب 
في الذاكرة الجماعية، وهي التي شكلت نموذجا نمطيا تلقاه الفرد في محيطه 

ي يقود تصرفاته، بحيث نشأ عليه وانطبع به سلوكه فحدد نظرته االجتماعي والذ
  . للظواهر) تصوره(

إن تداخل ظاهرة الهدية في مجتمع البحث مع عادات وتقاليد الثقافة       
المحلية، بحيث تعد كل واحدة امتداد لألخرى في كثير من المناسبات، هذا الذي 

ثقافي مكتسب ومتوارث، يتجسد في  جعلنا نعتبر أن ممارسة تبادل الهدايا منتوج
كونها عادة اجتماعية ألف األفراد ممارستها خالل تفاعالتهم، فمنها من يرتبط 
بمناسبات دينية، اجتماعية أو ما كانت وليدة الثقافة المتوارثة عبر األجيال، التي 

  .يكون مصدرها األساطير أو الخرافات في بعض األحيان مثل يّناير

الهدية في أكثر من مناسبة أخذت طابع األلفة والسلوك إن ممارسة      
وهذا . للجماعة والثقافي المعهود، هذا ما جعل منها جزءا من التنظيم االجتماعي

في دراستها بالريف " لورين باريز"أشارت ما أكدته الدراسات السابقة أين 
مثل  اليوغسالفي، بأنه يوجد نظام نقدي بهذا الريف كما يوجد تبادل شعائري

هدايا شعائر المرور والتعميد والخطوبة، الوفيات، تبادل المعونة، والمساعدة بين 
  2.ربات البيوت في المهام اإلنتاجية وتبادل الخدمات والبضائع
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في مقابل ذلك تعمل الثقافة على إعداد الفرد من خالل عملية التنشئة للعيش     
تبين لنا أنه رغم نشأة الفرد بعيدا في إطار النظام االجتماعي الثقافي للمجتمع، و 

عن منطقة أصله االجتماعي والجغرافي، إال أن عاداته و تقاليده تبقى متأصلة 
ذلك أن هذا التمسك بالعادات والتقاليد يكون من خالل  في تصوراته وممارساته،

ففي . اإلرث الثقافي الذي يتوارث عبر األجيال، و تكون األسرة مسؤولة على نقله
فة األمازيغية مثال تكون األم هي المسؤولة عن نقل هذا اإلرث و خاصة الثقا
باللهجة المحلية لمنطقة الدراسة والقاطنين بها منذ " لقبايل"فاألمازيغ أو . 3اللغة

زمن بعيد لم يغير في عاداتهم المتعلقة بممارسة الهدية وال في مناسباتها، فهي 
نطقة األصل الثقافي والجغرافي أي نفس ما تم توارثه منذ أجيال ويمارس في م

مثال في مناسبة عاشوراء أين يساهم " لوزيعة"، ونأتي على ذكر "بالد لقبايل"
جميع أبناء القرية التي تقيم هذا الطقس وحتى المقيمين خارجها بمبالغ مالية 

وهذا ما يؤكد تمسكهم بإرثهم الثقافي رغم . لشراء الثيران وذبحها وتوزيع لحمها
زمان واختالف المكان، وهو ما يدفعنا إلى تأكيد أن الهدية عادة اجتماعية تغير ال

  .وجزء ينتمي إلى الموروث الثقافي لممارسيها

إن من ميكانيزمات ثبات واستمرار الهدية في مجتمع البحث هو انصهارها       
بعادات وتقاليد بعض المناسبات، ومما ال شك فيه أنها قد ارتبطت بمعتقدات 

أكدتها مالحظاتنا المسجلة وتصريحات المبحوثين، فهناك من الهدايا  شعبية
المنبوذة والغير مستحب تقديمها في مناسبات معينة وتفسيرهم يتعلق إليمانهم 

دون تقديم تبرير لذلك، وهذا ما " مش مليح"بمعتقد ما، ويشيرون لذلك بعبارة 
الماورائية بتعبير  –ةنطلق عليه المعتقد الشعبي الذي يرتبط بتأويالت الهوتي

، أو بتفسيرات جاءت مصادفة وحصول واقعة معينة، وهذا ما يجعل  - فلسفي
التي توفرت في نفس الوقت، عموما هي األفراد يربطون النتائج باألسباب 

معتقدات متوارثة عن األجداد واألسالف مجهول في كثير من األحيان معناها 
  .ومصدرها
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ية حول الهدية بلونها ووظيفتها، فهناك من تتعلق المعتقدات الشعب      
المشروبات ذات اللون األسود ال يستحسن البعض تقديمها ألنه لون كآبة وحزن، 
يشمئز منه الكثيرون وهو رمز للنحس والشر وال يبعث على التفاؤل، فالقهوة تقدم 

م ، ويستحسن عد"التصبيرة" كهدية بالمرافقة مع حلوى في مناسبة حزن وهي الوفاة
  .تقديمها في مناسبة الفرح كفطور العروس والختان

في مقابل ذلك يفضل تقديم الشاي بدال من القهوة بسبب لونه الفاتح ولمكانته 
ففي مطلع القرن الثامن عشر أدخل األوربيون الشاي . التاريخية واقترانه بالهدية

ملك  إلى شمال إفريقيا، أين كانوا يقدمون الشاي كهدية للسلطان إسماعيل
المغرب وحاشيته،ومع بداية القرن التاسع عشر ظل حكرا في البالط وفي أوساط 
علية القوم، لما كان السلطان يهديه لكبراء القبائل وشيوخ الزوايا قصد إلغاء 
. الحواجز وتيسير التواصل، بل وأيضا إلبطال المقاومة وترسيخ روابط التبعية

  4.ة مثل الوقار واالتزان واألناقةكما أن تحضير الشاي يستلزم أوصافا محدد

من جهة ثانية، هناك معتقد يتعلق بوظيفة الهدية أين يتوقف اختيار الهدية     
على مبدأ أال تكون وظيفتها جالبة للنحس أو نذير شؤم، على سبيل المثال 
المكنسة ومواد التنظيف ال يمكن أن تقدم كهدية عرس ألن وظيفتها أي الكنس 

إلى ذهاب حظ العروس ويصيبها نحس على حد تعبير إحدى والتنظيف يؤدي 
  ".زهرها) يكنس(يتصلح : " المبحوثات

وعليه نؤكد أن جزء من سلوك وممارسة األفراد للهدية يكون مصدره شيء       
إميل خارج عن ذواتهم، وفي هذه الصورة األكثر موضوعية جاءت وجهة نظر 

أن المجتمع يوجد على نحو مستقل عن أعضائه األفراد كبناء : " قائال دوركايم
من التقاليد والعادات والمعتقدات، بعبارة أخرى كوسط منظم يمارس قوة قهرية 

 5".على الفرد
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إن تتبعنا للظاهرة عبر المالحظة بالمعايشة واستجواب المبحوثين جعلنا        
عيب روح "ذ بعد قداسي في مجتمع البحث نجزم على أن ظاهرة تبادل الهدايا تأخ

إن مصطلح العيب في الثقافة المحلية والجزائرية بصفة عامة " ! يديا فارغين
يقودنا للحديث عن ما هو منبوذ ومكروه والخارج عن عرف الجماعة، وال يمكن 

فعدم توفر الهدية لدى فرد معين في محرم عرفا، ألي فرد أن يقوم بما هو 
يجعله يختفي كحل أول، لكن هناك بديل ثاني يضطر الفرد معه مناسبة معينة 

إلى التدين واقتراض قيمة الهدية ليحقق العرف الذي يدعو إلى وجوب حمل 
  .الهدية والذي تكرسه الممارسة

الهدايا يفرضها الدين اإلسالمي فهي مقدس ديني كزكاة / هناك من العطاءات
على ممارسته ليأخذ شكل عرف الفطر، الصدقة، ومنها ما تعارف األفراد 

اجتماعي ثقافي، والمتفق عليه بين الباحثين االجتماعيين وحتى االنتروبولوجيين 
وأي محاولة للخروج عن إطاره يعتبر تعدي على قانون  مقدس،أن العرف 

  .الجماعة وخروج عن طاعتهم

كما توجد هدايا مقدسة تكتسب هذه الصفة من المكان الذي جلبت منه،       
ونعني بها هدايا الحج والعمرة التي يجلبها الحاج من مكة المنورة ذلك المكان 

ماء زمزم الطاهر، بخور المدينة، وحبات التمر الطيبة، : المقدس تتمثل في
سجادات الصالة، وما يظهر ذلك هو تعامل األفراد مع هذه الهدايا بحيث يتم 

  .االحتفاظ بها لمدة طويلة وذلك تبركا بها

أيضا هناك هدايا قدسيتها من قدسية اإلنسان الذي يمنحها كتلك الشموع         
والدنانير والخيوط الصوفية والحناء والبخور وجزء من غطاء ضريح الولي التي 

وهو الشخص المكلف باستقبال زوار " (المقدم"و "الدرويش"أو " المرابط"يمنحها 
وال نعني هنا أن . بها تبركاأين يقوم األفراد باالحتفاظ ) مقام الولي الصالح

الطبيعة هي من منحتهم صفة القداسة، بل األفراد من جعلوا من هؤالء شخصيات 
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مكرمة واجب احترامها وتقديسها اجتماعيا وليس تقديسا دينيا الذي يقصد به 
  .عبادتها

انطالقا مما تقدم في الجزء األول من هذه الورقة، أين توصلنا إلى أن الهدية      
ضمن عادات وتقاليد مجتمع البحث، فهي بذلك وليدة الثقافة المحلية  تدخل

هذا اإلرث الثقافي الذي يمثل أحد مقومات الثقافة الكلية، . لألفراد المبحوثين
وفكرة العزوف عنه هي خروج عن القانون العرفي للجماعة الذي يولد سخط هذه 

ومحترمة من طرف األفراد فهي األخيرة، إذ باعتبار العادات والتقاليد قواعد ثابتة 
إذا تدخل في إطار المقدس، وعليه فالهدية مقدسة عرفا ما دامت تأتي في صورة 

  .عادة ثقافية اجتماعية في عديد المناسبات

وصفة القدسية هي كذلك ما أكده قبال مارسيل موس غير أنه يختلف عما     
تمرارها و هو ما عبر توصلنا له، أين رأى أن للسحر مفعول في وجود الهبة واس

تلك القوة الروحية المحركة لألماكن، لألشخاص، لألشياء وهذا " المانا"عنه بفكرة 
هذا التفسير ذو صيغة فلسفية ميتافيزيقية،  6.هو الجزء الخاص بقدسيتها عنده

ويؤكد أن موس عجز عن تفسير هذه الفكرة و اكتفى بنقل توجهات وتفسيرات 
ن تأويل أو كشف عن دالالت تصوراتهم وتفسيراتهم سكان القبائل لها فقط دو 

  .هذه

  البعد الزمكاني للهدية .2

للبعد الزماني أهمية في تبادل الهدية بين األفراد التي تقدم خالل زمن          
معين إذ انقضى ينتهي دورها ووظيفتها، مثل النفاس يجب أن يكون خالل خمسة 

لمدة تتماثل األم بالشفاء ووظيفة عشر يوم األولى بعد الوضع، ألن بعد هذه ا
الهدية العينية المتمثلة في طبق النفاس هي المساهمة في تعجيل شفاء األم 

  .الواضعة نظرا لغناه بالعناصر الغذائية المقوية والمساعدة على ذلك
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أما إذا تعلق األمر بوقت تسليمها، فله اعتبارات أخرى تتعلق من جهة      
بالهدية، فمسألة اإلزعاج والزيارة المفاجأة تربك المهدي باألفراد ومن جهة أخرى 

تكون في شكل –في اختيار وقت تسليم الهدية، غير أن هناك من الهدايا العينية 
تقديم محدد ومتعارف عليه بين أفراد مجتمع البحث / التي تملك وقت تسليم - أكل

. مثال" النفاس"ة فيكون في الفترة الصباحية إلى ما قبل الظهر في مناسبة الوالد
أما المناسبات الدينية فتسلم في نفس اليوم كالمولد النبوي وعاشوراء و محرم، أما 

  .بالنسبة للعيدين الفطر واألضحى فيمكن منحها خالل ثالثة أيام فقط

دائما ما تكون المناسبات السعيدة مرتبة ومخطط لها في حين المناسبات     
فالهدايا التي تأخذ شكل مساعدات وتضامن الحزينة فيغلب عليها الفجائية، 

اجتماعي يكون غير محضر لها عند وقوع وفاة ألنها حدث يقع فجأة، بينما 
مناسبات األفراح كالزواج والختان على سبيل المثال يكون مسطر لها ومعروف 

  .موعد االحتفال بها، وتعطي للفرد فرصة لتدبر قيمة الهدية والختيارها

البعد الزماني للهدية عندما ترتبط بفترة زمنية معينة وبعد كما يظهر         
التي تتوقف بانتقال "المهيبة"أو "النفقة"تجاوزها تتوقف الهدية، ويظهر في هدايا 

العروس للعيش في بيت زوجها بعد الزفاف، لتنتقل بذلك من طابع التهادي إلى 
  .إلزامية نفقتها وٕاعالتها

هدية، فبعد المسافة بين مكان المهدي والمتلقي أما عن البعد المكاني لل      
سيتحكم في طبيعة الهدية حسب ما الحظته الباحثة وما صرح به المبحوثين، 
ونقصد بالمكان البعيد أن يكون كل من طرفي العلمية التبادلية بمدينة مختلفة، 
هذا الذي يستلزم على الفرد التنقل باستخدام وسيلة نقل خاصة أو عمومية 

ل إلى الطرف اآلخر، في هذه الحالة تحمل الهدايا العينية المطهوة منها للوصو 
إلى المهدى إليه نيئة أي تجمع ) البركوكس(المتمثلة في الكسكس، المردود 

علبة زبدة أو سمن، : مكوناتها األساسية فعلى سبيل المثال الكسكس مثال تحمل
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وهذا . ب المجففكمية من الكسكس الجاف النيء، حبات بيض، كمية من العن
  .تفاديا لتغير حالتها خالل التنقل في حالة طهوها

إذن فالهدية تتسم بالدورية والسنوية في المناسبات الدينية والثقافية، وهذا     
يرتبط باإلحياء السنوي لالحتفال بهذه المناسبات التي يتبادل خاللها األفراد 

ية والمجامالت ألنها مناسبات أو الهدايا، وتتسم بالظرفية في المناسبات االجتماع
  .وقائع ال تتكرر بصفة منتظمة

  الهدية والجندر .3
 Maryline ∗∗∗∗ماريلين ستراثيرن تعتقد عالمة األنتروبولوجيا البريطانية      

Strathirine أننا إذ انطلقنا من الشخص وليس الشيء في موضوع الهبة، فإن
جزءا من المانح ينفصل عنه  الشيء الممنوح سيحمل جنس المانح نفسه نظرا ألن

وكيفما كان الحال، فإن موضعة الشخص وجندره وشخصنة .ويرتبط بهذا الشيء
هذا االنطالق من و  7.الشيء وجندرته تظل تتولد عبر أنواع واسعة من الهبات

جنس /نبني ما توصلنا إليه، أين وجدنا أن الهدية مجندرة إذ ما ربطناها بنوع
  .المهدي والمهدى إليه

تحمل بعض الهدايا وخصوصا الهدايا العينية الجنس األنثوي ألنها من       
أي أنهن من يحملنها ويتبادلنها نظرا لمسؤوليتهن في  اختصاص النساء،

ومن جهة ثانية، ألنها تقدم ضمن الفضاء الداخلي للمنزل الخاص . تحضيرها
الذي ال " العايلة أو الدار"بالمجال األنثوي في مجتمع البحث ويطلق عليه 

  .يستطيع الرجال اقتحامه وتجاوزه

كما توجد هدايا تختص فيها النساء دون الرجال لوجود مناسبات تجتمع        
خاللها النساء فقط وهن من تقدم الهدية، ذلك ما أغفله مالينوفسكي حين ركز في 

. اءدراسته لنظام الكوال عند قبائل تروبريان على المبادالت بين الرجال دون النس
أنات واينر قامت بها األنتروبولوجية األمريكية  1976لتأتي دراسة حديثة في 
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Annette Weiner  ليست شبكات التبادل واألشياء "حيث توصلت إلى أنه
المتبادلة مقتصرة على جنس واحد، وهي تسهم في التحديد االجتماعي للذكورة 

  8".واألنوثة، فالنساء أيضا لهن مبادالتهن

إذن فالتباين واالختالف بين الجنسين في ممارسة الهدية إنما هو من صنع      
األفراد، ألن النظام الثقافي واالجتماعي يفرز التمايز النوعي بين األفراد على 
مستوى العالقات و الوظيفة و المكانة، لتطبع وتوجه سلوكهم وتصرفاتهم على 

التي يتعين فيها على الرجل كما  هذا األساس، إضافة إلى العوامل االقتصادية
المرأة أن يقود عملية تبادل الهدايا، إذ أننا وجدنا تمايز داخل الجنس الواحد ما 

  .بين الفرد األجير وغير األجير

 :اإلختراق الحضاري .4
حقيقة أن الهدية لم تفقد ال مناسباتها وال التسمية الخاصة بكل منها،          

غير أنه لحقها تغيير في بعض مضامينها، ولم يمنع من تبني مناسبات و 
ممارسات جديدة من ثقافة اآلخر، أين انتقل الفرد معها من فاعل إلى مفعول به، 

ئط التكنولوجية التي تربط الفرد وذلك نتيجة للثقافة االستهالكية التي تنقلها الوسا
أمام هذا االستتباع الحضاري في تبني .      بالعالم في أسرع وقت وأقل تكلفة

االحتفال بمناسبات المجتمع الغربي، هناك مناسبات ال يعترف بها المجتمع 
المحلي ألنها منتوج ثقافي دخيل وليس أصيل في ثقافته، على سبيل المثال عيد 

  ...حب، أعياد الميالد، رأس السنة الميالديةالمرأة، عيد ال

سابقا كان لظاهرة تبادل الهدايا وظيفة اجتماعية في كونها تعزز الروابط 
االجتماعية من خالل الزيارات للتهنئة أو لتسليم هدايا، أما في زمن تحكمه 
وسائل االتصال وتكنولوجياته و التفتح الثقافي لم يصبح لهذه الوظيفة أثر أو 

حرى تغيرت وظائفها، فأصبحت مكالمات الهاتف النقال ورسائله النصية باأل
القصيرة تفي بالغرض وتختزل الجهد والوقت، فبدل أن يتكبد عناء التنقل يكتفي 
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بمكالمة هاتفية وتظهر خاصة في التهنئة بالمناسبات الدينية كعيدي الفطر 
  .واألضحى

أخالقي ناتج عن عالقة اجتماعية فالهدية تعاقد بين األفراد يوجهه التزام      
توجب الرد على الهدية، إذن فهي ليست ممارسة تفاعلية عادية، ألن االلتزام 
يجعل من الفرد تحت قوة جبرية تمارس سلطتها عليه ليتشكل معها ما يسميه 

  .بورديو العنف الرمزي

ن يعتبر التضامن االجتماعي أساس وحدة الجماعة واستمراريتها، بمعنى أ     
الهدية تزيد في تماسك الروابط االجتماعية، كما يمكن لها أن تضعفها إذ ما 
توقف الرد على الهدية وبالتالي توقف التضامن والتكافل، لتنتهي بتفرقة وحدة 

  ".مجانيش منروحلوش"الجماعة 

الحاجة إلى االجتماع باألهل واألصدقاء وتجديد روح العالقة هي من تجعل 
حتفال بمناسبات مثل أعياد الميالد، ويعود سبب هذه الحاجة األفراد ينظمون اال

الملحة لالجتماع إلى مشاغل وظروف الحياة االجتماعية المعاصرة المرتبطة 
بالعمل، التي ساهمت في انعزال األفراد وبالتالي األسر عن بعضها، وقّلت 

  .ازياراتهم لبعضهم البعض والتي احتل الهاتف والوسائط التكنولوجية محله

  خاتمة

الهدية ممارسة وشكل من أشكال السلوك اإلنساني الذي تحكمه قواعد وفق      
نظام تفنده الثقافة المحلية للمجتمع، فال تخرج ممارستها عن اإلطار العام للهوية 
الثقافية المحلية الرتباطها بمناسبات مستمدة من التاريخ والديانة اإلسالمية، وكذا 

ضف إلى . التي مرت على المنطقة  تاريخ الحضاراتبعادات وشخصيات خلدها 
وخرافية نظرا الرتباط األفراد  ذلك تداخلها وامتزاجها بديانات ومعتقدات أسطورية

بالموروث الشفهي والعادات والتقاليد المتوارثة عبر أجيال، الذين يعملون على 
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هذا ال يعتبر غير أن ، إحيائها والحفاظ عليها أثناء االحتفال بمختلف المناسبات
صياغة أبدية ثابتة بسبب التغير والتطور الحاصل في المجتمعات االنسانية 

  .وعلى جميع األصعدة، هذه الروافد التي تأقلمت مع النظام العام للمجتمع

 :هوامش واالحاالتقائمة ال
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  العودة إلى اإلغريق :نيتشه

  2الفلسفة جامعة وهرانقسم /بوسيف ليلى . د.أ

La_boucif@hotmail.fr 

  :الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة  عن التساؤل التالي كيف قرأ نيتشه فلسفة اإلغريق و 
ما هي اآلليات الفكرية  والفلسفية التي قرأ بها باعتباره فيلسوف حداثي عقالني ينتمي 

العودة  للفلسفة االغريقية هي إلى العصر الذهبي للفكر الفلسفي األوروبي ؟ هذه 
عودة إلى هيراقليطس  لقلب قيم العقالنية األوروبية  وٕاصالح الفلسفة من خالل 

  .مبادئه الفلسفية الكبرى

Abstract: 

Nietzsche  began with the thought of the Greek’s Eternal Return 
which  is considered  as the concept of existence as being 
recurred and cyclical and which is limited  and closed. 

At the contrary, the other studies of  “God of  Delf ”, thereturn 
or the recurrence is not cyclical in a Heraclitus sense that 
everything will recur as it was in its first state and where it 
existed. For Nietzsche, it is a repeated recurrence, but in a 
selective and negative way. 
Moreover, the creator of a superman that goes beyond his father 
Zarathustra  as it sums up by being confirmed and proved. 

So, the eternal existence according to Nietzsche is selective and 
double at the level of thought and existence. 

Résumé 
Le but de cette étude est de répondre à la question suivante: 
Comment Nietzsche a-t-il lu la philosophie des Grecs et quels 
mécanismes intellectuels et philosophiques a-t-il lus en tant que 
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philosophe moderniste rationnel appartenant à l'âge d'or de la 
pensée philosophique européenne? Ce retour à la philosophie 
grecque est un retour à Héraclite pour renverser les valeurs de la 
rationalité européenne et de la réforme de la philosophie à 
travers ses grands principes philosophiques. 

  :مقدمة 

ة اإلغريقية مبدعة  أصيلة ، بل سباقة إلى ابتكار النسق الفلسفي إن العبقرية الفلسفي
المكتمل الذي لم يعمل  الفالسفة الالحقون  عليه سوى  تكراره او اجتراره بالتأويل 
والتفصيل ، لقد ابتكروا في الواقع األنساق الكبرى للفكر  الفلسفي ولم يبق لمجمل 

  .أن يضاف إليها على حد تعبير نيتشهاألجيال  الالحقة أن يبتكروا شيئا  يمكن  

م والتي لم .وبهذا كانت المعجزة اليونانية التي بلغت أوجها في القرن الخامس  ق 
. تكن وكما  يذهب البعض  مجرد جمع لعناصر تلك الحضارات األجنبية المتباينة 

عادة صياغة  جديدة لها  وصوال لتوجه فكري جديد إ بل كانت إضافة لها ، و 
ية ، التي ال تزال تعمل منذ  ذلك التاريخ  وٕالى اليوم ، وفي مختلف الميادين  لإلنسان

    .وبنسب  متفاوتة من النجاح ومن  الفشل،  على اإلستمرار  في ذلك التوجه

  :والفلسفة  نيتشه/ 1

) L’aphorisme(الفلسفة بالحكمة ) Neitszche،1900 -1844(لقد أدمج نيتشه 
اإلدماج الذي أعطى للفلسفة لديه،ولدى العددين ممن ،وهو )La poésie(وبالشعر 

  .جاءوا بعده، مفهوما جديدا للفكر وللمفكر الفلسفي على حد سواء
 L’dèal(استبدل نيتشه من خالل مثل ذلك اإلدماج وكما يقول، مثال المعرفة لقد 

de la connaissance (واكتشاف الحقيقةla décourverte de la verité) 
الذي به يتحدد المعنى أي معنى، وبالتقييم  ،)L’interprètation( )بالتأويل

)L’èvaluation( الذي يحدد القيمة التسلسلية لذلك المعنى،ويشمل كل أجزاءه ،
  .دون، أضعاف أو إلغاء لتعدديتها تلك
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وألن الحكمة هي فن التأويل وموضوعه في نفس الوقت، تماما كما أن الشعر هو فن 
كذلك وفي الوقت نفسه، فإن فيلسوف المستقبل، عند نيتشه، فنان التقييم وموضوعه 

  1.وطبيب، حكيم ومشرع في ذات الوقت
. إن هذه الصورة التي يعطيها نيتشه للفلسفة وللفيلسوف قديمة وجديدة في نفس الوقت

كانوا أطباء ... فهي قديمة ألنها قد وجدت منذ الفالسفة الذي سبقوا سقراط والذين
رين ومقيمين للعالم أولئك الفالسفة الذين وصفهم نيتشه بالفالسفة ومفس2وفنانين

ألن فيلسوف المستقبل من ناحية أخرى رجل مكتشف أوال .. وهي جديدة.الحقيقيين
لتلك العوالم الفكرية الفلسفية القديمة ولما فيهامن قمم ومن كهوف، وألنه، ومن ناحية 

انطالقا، ال من ربطه .. تقبلأخرى وفي الوقت نفسه، رجل مبدع، ومستشف للمس
لذلك المستقبل بالماضي، بل ومن ربطه كذلك وقبل كل شيء للفكر بالحياة، ربطا 

بقدر ما يجعل هذا األخير يؤكد بدوره استمرارية تلك تنشط الفكر  يجعل الحياة 
  .الحياة

إن ذلك يعني أنه يجب علينا أن ننظر إلى الفلسفة، مثلما فعل أولئك الفالسفة 
نانيون القدماء، كقوة كان عليها، لكي تستمر وتمارس فاعليتها، أن تتخفى وتتقنع اليو 

بمختلف األقنعة، وأن تقلد المادة بقدر ماكان على أصحابها أن يلبسوا لبوس 
  .الساحر، والراهب والطبيب بل والمجنون

ألولى لكل ذلك ضاع سّر الفلسفة ممثال في ذلك الربط بين الفكر بالحياة منذ البداية ا
لها، ولكل ذلك أيضا فإن فيلسوف المستقبل مطالب بإعادة  اكتشاف وكشف مثل 

  .ذلك السرّ 
الفلسفة ال تعمل إال انطالقا  .. وذلك مالم يحدث بعد، فيما يرى نيتشه، حيث ال تزال

من االنقالب على ذاتها وعلى مهمتها تلك، بعيدا عن تلك الوحدة الضرورية بين 
وهي الوحدة التي ال تزال تستبدلها، وٕالى اليوم، باالستمرار في الفكر وبين الحياة، 

إصدار أحكامها الجزافية على الحياة  وبمقابلتها وبمناقضتها لها لقيم تدعى أنها عليا 
  .وسامية
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بذلك تحول الفكر من ظاهرة نقدية فاعلة إلى ظاهرة سلبية، وفقدت الحياة، حيويتها، 
  .تتماشى وتلك القيم السامية... مرضية ونشاطها، متحولة بذلك إلى أشكال

  .وبذلك أيضا انتصرت الرجعية على الحياة العملية والنفي على اإليجاب
وانقلب الفيلسوف، ) سقراط( وبذلك أخيرا انقلبت تلك الفلسفة المنشودة إلى ميتافزيقا 

  3).أفالطون(من حكيم و طبيب، إلى جدلي وٕالى معلم عمومي 
، عند نيتشه هي تلك، التي تعرف كيف تربط إيجابيا وحركيا وألن الفلسفة الحقيقية

بين الحياة وبين الفكر، فإن أبرز النتائج التي تولدت عن مثل هذه الرّدة غير 
 le) الطبيعية التي تعرفها الفلسفة والفالسفة، هي انتصار القوى العدمية

nihilisme) لتي نالحظ أنها والرجعية والنافية لكل شيء، على حساب إرادة القوة، ا
ال تعني عند نيتشه، إرادة األقوياء للتملك المادي أو لسيطرة الضعفاء، بل مقاومة 

إلى السيطرة على هذه اإلرادة االيجابية  االيجابية لنزوع االرادة السلبية اإلرادة 
مدفوعة بذلك االنقالب غير الطبيعي، لكل من الحياة ومن الفكر، والذي انتهى بتفوق 

  .)le oui(على قوة الثبات ) le non(ي قوة النف
وأمام مثل هذه الوضعية فإن استعادة سّر الفلسفة، إنما يكمن، فيما يرى نيتشه، في 
القيام بانقالب ثوري وعقلي وعلمي مضاد وشامل على مستوى القيم والفلسفة 

والسياسية االجتماعية والسياسية لتغيير تلك األوضاع الفكرية والفنية واالجتماعية 
غير الطبيعية تغييرا شامال، وصوال إلى اإلبداع التجديد الذي يجب أن تزول أمامه  
كل العوائق، لتلتئم بذلك، ومن جديد، مسيرة الفكر و الحياة و صيرورة اإلنسان 

 .والوجود
والمجتمع إذن شيء واحد عند نيتشه ألنها تعبر " الطبيعة"و " الحياة"و " فالصيرورة"

واقف ثالثة من الوجود الحقيقي الذي ال وجود لشيء آخر غيره، ألنه كلها عن م
  .وجودنا الذي نضطرب ونحيا فيه، والذي هو، نحن، و نحن هو

لكل ذلك أعلن نيتشه أن أسالفه األوائل من الفالسفة ومن المفكرين ليسوا سقراط أو 
و أمبادوقليس  أفالطون أو أرسطو أو ديكارت أو هيغل بل هيراقليطس

)Ampèdocle ( وسبينوزا)1632-1677(Spinoza  و غوته)1832-1749, 
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Goethe Johann Wolagang( ،أولئك الفالسفة الذين أعتبرهم، دون غيرهم
  .الفالسفة الحقيقيون

ذلك أن ما يؤكد عظمه هؤالء الفالسفة األخيرين، خاصة هيراقليطس، هو أنهم رأوا، 
الذي ) Dikia(تماما للقانون، أي العدل وكما يضيف نيتشه، في العالم عالما مطابقا 

يجب أن يكون تطبيقه وانجازه بكيفية مطلقة وأن يتحول بالتالي كل ما يخالفه إلى 
 ).illusion(مجرد وهم 

  :العود ة األبدية عند نيتشه/ 2
إن عظمة و شجاعة هيراقليطس إنما تكمن أساسا، وكما يؤكد نيتشه، في رؤيته 

بين عناصر الكون المختلفة بمثابة لعبة عظيمة، وهي للتنازع وللتضاد المأسوي 
الرؤية التي جعلته يصل إلى تفاؤلية الفنان الذي يرى في كل شيء في الوجود مجرد 

  .4لعبة ظاهرية
بمعنى آخر لقد أراد هيراقليطس أن يؤكد أن الوجود وهم، و أن العالم الظاهر وحده 

إليه، كما فعل أفالطون وغيره " قيقيح"الموجود وأنه ال داعي بالتالي إلضافة عالم 
  .من الفالسفة المثاليين

و حين ينكر هيراقليطس مثل هذا، الوجود الوهمي فإنه يؤكد بذلك،أن العالم الوحيد 
الذي يحتفظ به هو ذلك العالم الذي تحميه قوانين أبدية، غير مكتوبة، عالم متحرك، 

 .5ي شيءمدا وجزرا، وفقا لقانون طلب ال استمرارية فيه أل
هيراقليطس الذي لم ير أي شيء حقيقي في الوجود، سوى الصيرورة، قد فان  وهكذا

من مظاهر عقابية، ) Le devenir et la corruption(حول الكون والفساد والكثرة 
إلى مظهر للواحد، بقدر ما )Anaximandre(كما هو الحال عند أنكسيمندريس
  .بالنسبة ألي شيء، ماعدا تلك الصيرورةاجتث كليا فكرة الثبات و االستمرار 

تلك هي عظمة فكرة هيراقليطس حول الصيرورة، فيما يرى نيتشه، وهي الفكرة التي 
  6"حولها الفيلسوف اليوناني إلى انفعال سام و إلى خوف سعيد

وبذلك كان هيراقليطس، بالنسبة لنيتشه، الفيلسوف الوحيد الذي أكد براءة الصيرورة 
)L’innocence du devenir( متواجد في كل مكان، " المركز"، بقدر ما أكد أن
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وأنه ال وجود ألعال أو أدنى، بل لقوى متصارعة أبدا عبر تلك الصيرورة، يعدم فيها 
القوي الضعيف، حفاظا على دفق الفكر والحياة وعلى حيوتها، وتنتصر فيها، ومن 

بات على قوة النفي، قوة اإلث)La volontè de puissance(خالل إرادة القوة، 
ليأخد الوجود ذلك الطابع التفاؤلي و ليندفع نحو التجديد األبدي بعيدا عن الخير و 

  .7الشر
" زرادشت"التي يواجه بها " الّال "وألن قوة اإلثبات هي أعلى درجة إرادة القوة وألن 

)Zarathoustra( ،لكبير العدمية، فإن التحول ا" ال"، لسان حال هذه الفلسفة الجديدة
إال لكي تجعل الوجود يتمثل . يتحقق من خالل تلك الصيرورة التي ال تلتهم كل شيء

تلك العدمية تماما كما يثمتل الواحد الكثرة، وصوال إلى هزيمة تلك العدمية القائمة 
، )Vaincre le nihilisme par la nihilisme) (الجديدة(على قيم النفي بالعدمية 
  .ل القيم اإلجابيةالقائمة على اإلثبات لك

 "دنيوزوس"الفلسفي إلى عمل سعيد ويتفوق  مل بذلك يتحول الع
Dionysos"  وأبولون"Apolon " على سقراط ولوقريطوس)Lucrèce( أي الحياة ،

  .ودفقها، على األحكام المعيارية
وفي مثل هذه الصيرورة الدورية تظهر العودة األبدية التي تحكم الوجود من خالل 

عناصر، كحقيقة وحيدة لذلك الوجود المتولد عنها باستمرار، مثل ال ةتلفصيرورة مخ
  .تولد الواحد عن الكثرة، والضرورة عن الصدفة

وآية ذلك أننا إذا نظرنا إلى الوجود، من ناحية جوهره وطبيعته، فإننا نجده صيرورة 
ذهب  مستمرة، أي تغييرا دائما وحركة دائبة، وتطورا ال ينتهي، و ليس ثباتا كما

  .الفالسفة الذين تلوا سقراط، فالثبات عند كل من هيراقليطس ونيتشه وغيرهم وهم 
يستطيع أن يدرك هذه الصيرورة التي ليس لها من غاية سوى ذاتها ل ال غير أن العق

فكما . على حقيقتها وكما هي، وٕانما يقدر على إدراكها حين يحيلها إلى سكون وثبات
أن تمتص الطعام إال إذا تحول إلى شيء من جنسها، أن خاليا الجسم ال تستطيع 

مماثل لها، كذلك العقل البد له أن يحول الوجود، الذي هو حركة مستمرة وتغير 
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ولهذا فإن المعرفة والوجود الحقيقي . دائم، إلى شيء ثابت، كي يستطيع أن يعرفه
  .يتنافيان، وهو يظهر لها في صورة المتمرد عليها، المتناقض معها

فالحياة لكي . عقل حين يتصور الوجود الحقيقي على هذا النحو إنما يخدم الحياةوال
تستطيع أن تحيا، البد لها من تصور الوجود شيئا محدودا معينا ثابتا، وبغير هذا ال 

وٕاال فإن الحياة إذا ما تصورت على شكل تغير دائم لذهبت . تتصور الحياة
على " صحيحة، و لكنها مميتة "ظرية صيرورة ن ها فنظرية الوجود بوصف. وانقضت

  .حد تعبير نيتشه
الحياة في نظر نيتشه إذن عبارة عن إرادة قوة أي إرادة استيالء وتملك وتمثل، ال 

شياء الخارجية، بل لقوى اإلثبات، وهو التملك الذي ال يمكن أن يتم لأللإلنسان أو 
شياء إذن على نحو فالبد أن تتصور تلك األ. إذا كانت األشياء في تغير مستمر

إن طبع الصيرورة بطابع الوجود الثابت : "ثابت كي يمكن تمثلها، ولهذا يقول نيتشه
  .وهذا بالمفهوم الذي سبقت اإلشارة إليه لهذا اإلرادة8"أعلى نوع من إرادة القوة

والحياة ليست سوى . أما إذا نظرنا إلى الوجود من الناحية الحيوية، فنحن نسميه حياة
... من القوى المرتبطة بعضها ببعض عن طريق عملية تغدية مشتركةمجموعة 

ويتبع هذه العملية كوسيلة لتحققها كل ما يسمى باسم اإلحساسات والتصورات 
، وثانيا إعداد هذه )غير قواها هي(واألفكار، أعني أوال مقاومة كل القوى األخرى 

اء من أجل تمثلها أو طرحها القوى تبعا لصورة الحياة و سياقها و ثالثا تقويم األشي
وال يقصد به الجسم  "الجسم"وأحيانا يسمي نيتشه حياة اإلنسان باسم " والقضاء عليها 

وٕانما . فهذا جثة وليس جسما بالمعنى المفهوم عند نيتشه: المعروف في التشريح
الجسم كل الوظائف الحيوية الالشعورية، أو هذه الحياة في كل المظاهر القوية الحية 

  .كل معاني الحياةب
فالشعور أو . ويعده أعظم من الروح بكثير" بالجسم"من أجل هذا نرى نيتشه يشيد 

الروح أو النفس بالنسبة إليه شيء فقير ضيق النطاق محصور، بل إن هذا الشيء 
ليس إال أداة تقوم بخدمة الجسم إن الجسم اإلنساني، الذي به يحيا و سيحيا كل 

، ماضي األحوال العضوية، والذي يجري فيه سيل هائل الماضي القريب و البعيد
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فكرة أروع من ) بهذا المعنى(هذا الجسم : يتخلله ويعلو عليه وينفذ في جميع نواحيه
  .فكرة الروح أو النفس القديمة

حذار ان تقول  ان الموت مضاد  أما الموت في نظر نيتشه فإنه جزء من الحياة
مما  وليس الموت إال جزء مكمال لها،أما الجزعهي كل شيء، للحياة فهذه الحياة   

، شيم ابعد الموت ال يعنينا بعد بعد الموت فليس له ما يبرره، ألنه ليس بعد الموت 
  " .إراديو "يطبيع: "والموت  عنده نوعان

إرادة " داعي مطلقا للجزع منه، ألن الحياة ليس معناها  فال الموت الطبيعي اما 
وٕانما معناها سيطرة اإلنسان على ,". عدم إمكان الموت"و إلى غير نهاية " الحياة

الحياة من أجل الحياة، أي من أجل العالء بالحياة واالرتفاع بمستواها، فليس 
المطلوب إذا أن تحيا حياة طويلة، وٕانما أن تحيا حياة حافلة خصبة زاخرة، والبد بعد 

طيع أن تعلو أكثر مما أن تأتي لحظة تشعر فيها بأن نضجك قد أكتمل وأنك ال تست
  .علوت، فتشعر بحاجتك الشديدة إلى الموت، ألنه التاج الذي تتوج به كل حياتك

 وأعظم من هذا الموت الطبيعي وأروع، الموت اإلرادي،فالموت األول موت ال دخل
  .إلرادة المرء فيه ، وهو موت في وقت غير مناسب، هو موت الجبناء

أن يريد الموت على نحو آخر أن يريده حرا،  - ةحبا في الحيا–فيجب على اإلنسان 
بحارس " وفي الموت الطبيعي يكون الجسم شبيها 9"مدركا، ال صدفة فيه وال مفاجأة 

، الغبي المريض غالبا، الذي يحدد النقطة التي البد لسجينه العزيز "السجن الحزين 
ائنات العاقلة إن الموت الطبيعي انتحار الطبيعة، أعني إفناء الك. أن يموت فيها

لذلك يدعو نيتشه إلى الموت اإلرادي أو االنتحار فيقول على . بواسطة غير العاقلة
كثير من الناس يموتون في وقت متأخر جدا، و بعضهم يموتون في : "لسان زرادشت

مت " سيبدو غريبا " مت في الوقت المناسب: " وقت مبكر جدا، وال زال هذا القول
  .ا يدعوك زرادشتهكذ". في الوقت المناسب

لكن، إذا لم يكن بعد الموت شيء، ألن هذا الوجود هو وحده الوجود الحقيقي، فهل 
يفنى المرء نهائيا إلى غير رجعة ؟وهل لن يأتي على هذا  الوجود وقت يكون فيه قد 
استنفد كل أنواع التراكيب و التفاعالت بين قواه المختلفة ؟ أو سيظل الوجود يخلق 
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جوه الجديدة إلى غير نهاية ؟وهل حياتنا التي حييناها لحظة من الزمان أنواعا من الو 
قد ذهبت وغاصت في الماضي وال سبيل إلى عودتها من جديد؟ ثم إن الوجود 

إذا  اال أتقوم  لها ان الحقيقي تطور وصيرورة، وحركة دائمة، ولكن الحياة ال يتسنى
سبيا على أقل تقدير، فكيف تصورت هذا الوجود على شكل وجود ثابت ساكن، ولو ن

 الذي تقول الوجودالحقيقي الذي هو صيرورة، وبين الوجود  ن بين نوفق إذا بين االثني
به المعرفة وتؤمن به الحياة وهو وجود ساكن ثابت؟ وهل أصبحنا عاجزين على 

  .العجز عن أن نسترد الزمان الماضي، ولم تعد لنا سيطرة عليه؟
رورة ليست مستمرة أو ال نهائية، بل أنها تصل في وخالصة هذه الفكرة أن الصي

، )La grande annèe(النهاية إلى فترة نهائية هي ما يسميه نيتشه بالسنة الكبرى
سنة جديدة ال تلبث بدورها أن تنتهي بفعل تلك الصيرورة لتبدأ سنة جديدة أخرى 

  .وهكذا دواليك
ورات، كل دورة من هذه إن ذلك يعني أن أزمنة الوجود عند نيتشه مقسمة إلى د

. الدورات تكرار تام للدورة السابقة عليها، وأنه ال اختالف مطلقا بين الواحدة واألخرى
 كل فكأن الوجود كله صورة واحدة تتكرر ظاهريا بال انقطاع في الزمان الالنهائي 

شيء يغدو، وكل شيء يعود، وٕالى األبد تدور عجلة الوجود كل شيء يبيد، وكل 
  .من جديد، وٕالى األبد تسير سنة الوجودشيء يحيا 

وهذا التكرار يتناول كل التفاصيل و يشمل كل الجزئيات  فكل األحوال التي يمكن 
، قد وصل هو إليها من قبل، ال مرة واحدة، بل مرات  ان يصل اليها  هذا  العالم

  .نهائية
فهذه اللحظة التي أنا فيها وجدت من قبل عدة مرات، وستعود من جديد وقد وزعت 
فيها كل القوى كما هي في هذه اللحظة بالضبط، وهكذا الحال بالنسبة إلى اللحظة 

أيها اإلنسان، إن حياتك، كالساعة . التي سبقت هذه اللحظة، وتلك التي ستتلوها
وكل وجود من هذه  –دائما أبدا  الرملية، ستعود من جديد وستذهب من جديد

الموجودات ال يفصله عن اآلخر إال الدقيقة الكبرى من الزمان، الضرورية لكي توجد 
وحينئد ستلقى من جديد كل ألم . من جديد كل األحوال التي أوجدتك في دورة الكون
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و كل سرور، كل صديق و كل عدو، كل أمل و كل خطأ، كل عود من الحشيش 
  . شعة الشمس، وستجد نظام األشياء كما هو عليه اآلنوكل شعاع من أ

وهذه الدورة التي أنت حبة فيها، ستتألأل من جديد، و هناك في كل دورة من دورات 
الوجود اإلنساني ساعة تقوم فيها عند الفرد الواحد أوال، ثم عند عدد كبير، ثم عند 

وهذه الساعة في كل –ياء فكرة العود األبدي لكل األش: الجميع، أكبر فكرة و أقواها
  اإلنسانية ساعة الظهيرة ى حالة هي بالنسبة إل

لقد  جاءت هذه الفكرة لنيتشه ال عن تفكير طويل و بحث علمي سابق انتهى منه 
بل أتت إليه فجأة و دون إعداد سابق فاستولت على كل فكرة، ورآها . إلى القول بها

عطي للحياة قيما جديدة أو باألحرى نورا ساطعا وهاجا يضيء األشياء من جديد، و ي
  .يعطي للقيم التي وصل إليها من قبل صبغة زاهية قوية

لكن نيتشه حاول بعد ذلك أن يثبت هذه الفكرة إثباتا علميا يقوم عل نظريات في علم 
بقوله  أن مجموع القوى الموجودة في الكون ثابت محدد، وهذا يعني أن عدد .الطبيعة

  .يراتها و تركيباتها محدود بدوره، وٕان يكن هائالمواقع هذه القوة و تغ
فإما أن يكون هذا المجموع يزيد، وٕاما أن : وذلك ألن المسألة ال تتعدى ثالثة فروض

  .يكون هذا المجموع ينقص، أو يكون هذا المجموع ثابتا
فالفرض األول غير صحيح، ألنه إذا كان مجموع القوى يتزايد،فمن أين تجيئه هذه 

وليس هناك من وجود غير هذا الوجود ؟ فلكي يكون هذا الفرض صحيحا الزيادة، 
كان علينا أن نقول بوجود معجزة دائمة، بها تحدث الزيادة، وهذا ما ال نستطيع مطلقا 
التسليم به ما دمنا نبحث علميا، وٕاال خرجنا من دائرة العلم الخالص إلى دائرة 

: تهافتا و بطالنا من الفرض األولوليس الفرض الثاني بأقل . األساطير والخوارق
ألنه إذا كان مجموع القوى يتناقض، فالبد أن تكون قوى الكون كلها قد نفذت وفنى 

  .الكون، ألنه مر قبل هذا اآلن الذي نحن فيه ما ال نهاية له من الزمان
وفي هذه الالنهائية السابقة على اللحظة الحاضرة كانت القوى، إذا كانت تتناقض، 

فال زلنا نحيا في الوجود و  - و مادامت القوى لم تتبدد كلها،. تبددت كلها تكون قد
فإن مجموع القوى ال يتناقض، وعلى هذا فالقول بأن مجموع  -الزال هناك وجود
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القوى الكونية يتناقض قول غير صحيح، وهو فرض يتناقض مع قانون لم يبق إذا 
ومادام . بت محدود، أي أنه متناهبعد هذا إال التسليم بأن مجموع القوى الكونية ثا

متناهيا فإن  مجموع األحوال والتغيرات والتركيبات والتطورات التي تحدث في هذه 
القوى، ولو أنه هائل ال يمكن تقديره عمليا، فإنه البد أن يكون متناهيا  هو أيضا 

  .ومحدودا
مهما  –ته ولما كان الزمان ال نهائيا غير محدود، فالبد أن تأتي كلحظة من لحظا

 –كان من طول المدة السابقة عليها و التي مرت فيها األحداث الكونية الممكنة كلها 
  . فيها يعود تركيب سبق وجوده من قبل

وهو تسلسل الحوادث و ارتباط ): بالمعنى العلمي الخالص ( ولما كان قانون العلية 
ب وراءه التراكيب الظواهر الواحدة باألخرى وتتابعها، يقضي بأن يجر هذا التركي

  .المرتبطة به، وهذه بدورها تجر ما هي تابعة لها
وهكذا فإن مجموع الظواهر و األحداث سيتكرر من جديد، بنفس النظام و الطريقة 
والمقدار الذي وجد فيه في الدورة السابقة على هذه الدورة الثانية، و هكذا يستمر 

  .دام الزمان غير متناهي الحال و تأتي دائما دورات جديدة ال نهائية، ما
فالزمان الالنهائي إذا مكون من دورات ولكل دورة زمانها المحدود، وكل دورة مماثلة 

  .للدورة األخرى تمام المماثلة
. فاإلنسان هنا وفقا لهذه النظرية سيحيا من جديد نفس الحياة التي يحييها اآلن

سيأتي يوم "يقول زرادشت وسيعاني ما يعانيه، وسيكون حظه تماما كحظه اآلن،لهذا 
وأنا ! فيه تعود من جديد سلسلة العلل التي أنا مشتبك فيها، وستخلقني من جديد

  .نفسي سأكون من بين علل العود األبدي 
سأعود مع هذه الشمس، وهذه األرض، وهذا النسر، وهذه الحية، ال من أجل حياة "

  .10"  جديدة، وال من أجل حياة أحسن، وال من أجل حياة مشابهة
إنما سأعود دائما أبدا إلى نفس هذه الحياة بعينها، وأنا ال أتغير، ال في صغيرة وال "

ولكي أعلن من جديد ". كبيرة، سأعود لكي أعلم الناس من جديد نظرية العود األبدي
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 ىباإلنسان األعل" شر الناس ثانية ساعة الظهيرة الكبرى لألرض ولإلنسانية، ولكي أب
"Le surhomme".11  

  :خاتمة
مما تقدم نبين أن العودة األبدية عند نيتشه، ال تعني،وكما هو الحال عند 

 unهيراقليطس، العودة الدورية والمتكررة للكل، بل أنها عودة انتقائية ومزدوجة 
retour doublement sélectif وعلى مستوى الوجود.. وهذا على مستوى الفكر.  

االزدواجية التي تميز العودة األبدية عند نيتشه تتجلى فعلى مستوى الفكر فإن تلك 
من بين ما تتجلى من خالل مدها لنا بقانون استقاللية اإلرادة المخلصة من كل نزعة 

وفضائلي ومساوئ، والتي تفرض على  ي أخالقية، كما تؤكد ذلك مختلف رغبات
  .12بتلك العودة األبديةقبولها ال مرة واحدة، بل مرات ال تنتهي والقبول ضمنا وبالتالي 

بذلك تتحول تلك النقائص خاصة، ومن خالل رغبتي في عودتها باستمرار، وذلك من 
  .خالل تمسكي بها، إلى قوة فاعلة

وعلى المستوى الوجود فإن تلك العودة األبدية تتجلى في كونها ليست مجرد عودة 
  .انتقائية، بل أنها وجود انتقائي كذلك و في الوقت نفسه

كانت العودة األبدية عند نيتشه عودة لإلثبات، إثبات ما يجب أن يعود وفي  بذلك
أما مختلف القوى النافية والسلبية فإنها تجد نفسها . La Joie(13(مقدمته الفرح 

التي ) La roue(مطرودة بحركية هذه العودة األبدية التي هي أشبه بحركة العجلة 
  .تطرد بقوتها الكامنة كل سلب

ا ال تعود أي قوة سلبية إلى الوجود مرة ثانية، وتطرد منه بالتالي كل وبذلك أيض
  .أشكال الحقد والوعي السيئ والعدمية والرجعية

وبذلك أخيرا نفهم أن العودة األبدية النتشاوية ليست دورية بالمعنى الهراقليطي حيث 
ان وصانع لالنس وكما كان عليه، ،14يعود من خاللها كل شيء إلى ما كان عليه

وألنه . الذي تجاوز أباه، زرادشت، ألنه خالصة كل ما يمكن أن يثبت ويؤكداالعلى  
رمز النشوة و الفرح تماما كما  )Dionysos" (ديونزوس" كذلك فإن أباه الحقيقي هو 
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كما هو الحال عند هيراقليطس، بل ) Logos(أن إالهه الحقيقي ليس اللوغوس 
  .   *اإلنسان األعال

النتشاوية الى االغريق هي عودة  الى هيراقليطس لقلب  قيم العقالنية  فالعودة 
  .وٕاصالح  الفلسفة من خالل مبادئه الفلسفية الكبرى  االوروبية
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أساليب تجديد و تطوير مخرجات التعليم الجامعي من خالل تكنولوجيا 

 المعلومات الرقمية 
Methods of renewing and developing the output of university 

education through digital information technology 
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Methods of renewing and developing the output 

of university education through digital 
information technology   

Summary: 
There is almost general agreement between the pioneers of 
education that universities and schools of the future will be 
electronic. Thus,  the universities and schools we know now 
will not exist or will be less especially in developed countries 
where there will be education centres that work seven days a 
week and for 24 hours a day. This will only happen through 
information technology. This latter will allow students to see 
and hear the teaching staff through Computer courses, and 
the study will become more imaginative and individual 
through the following main points: 1. The future of access to 
information.- 
-2 Future Universities 
-3 The School of the future 
From the above, we try to highlight the importance of digital 
information and information technologies and the 
modernization of universities under the application of the 
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quality model in universities and the proposed prospects to 
overcome the existing forms. 
Keywords: e-university, future university, management 
Education Update, Global education Dialogue, e-Library, 
distance learning, videoconferencing, the overall quality 
management system in universities 

 

  : مقّدمة

ــة بــأن جامعــات و مــدارس المســتقبل ســوف  هنــاك اّتفــاق شــبه عــام بــين رواد الّتربّي
تكون جامعات و مدارس إلكترونّيـة ، و مـن ثـّم الجامعـات و المـدارس كمـا نعرفهـا 
اآلن ، لن تكون موجودة أو سيقلّ  عددها في الـّدول المتقّدمـة حيـث تصـبح هنـاك 

ساعة في اليوم ، و ذلك لـن  24لمّدة مراكز تعليم تعمل سبعة أّيام في األسبوع و 
ـــا المعلومـــات حيـــث  ـــا المعلومـــات  ســـتتيحيحـــدث إّال مـــن خـــالل تكنولوجي تكنولوجي

ـــدريس مـــن خـــالل الكمبيـــوتر عـــن طريـــق فعـــول  للّطـــّالب رؤيـــة و ســـماع هيئـــة الّت
الكمبيوتر الّتعليمّية ، و ستصبح الّدراسة أكثـر خيالّيـة و أكثـر فردّيـة ، و ذلـك مـن 

  :قاط الّرئيسّية الّتالّية خالل النّ 

  . مستقبل الحصول على معلومات- 1

 .جامعة المستقبل -2

 .  مدرسة المستقبل-3
حيث بات من الّضروري بالنسبة لإلعداد الّتربوي الّسليم أن يـزّود األجيـال الّناشـئة 
بمجموعة من المهارات و القدرات اّلتي تمّكنهم من االسـتمرار فـي العملّيـة الّتربوّيـة 
بعــد تخــّرجهم مــن المؤّسســات الّرســمّية للّتربّيــة ، و هــذا لــن يكــون إّال بــالّلجوء إلــى 

الـّذاكرة الخارجّيـة اّلتـي صـدر منهـا فـي العقـود الّثالثـة األخيـرة ، و حـّدها مـا  أوعّية
يساوي أو يزيد علـى كـّل مـا صـدر قبـل ذلـك منـذ عـرف اإلنسـان الكتابـة ، و اّلتـي 



        ���� و��م  ا�	�
	����� ا�

2018 د��	�� ا���د ا��ا��  

63 

 

أو  20عاما في بعض الّتخّصصات ، و مّرة كّل  15أصبحت تتضاعف مّرة كّل 
عامــــا فــــي تخّصصــــات أخـــــرى ، و مــــن هنــــا فإّنــــه البـــــّد أن يلجــــأ إلــــى هـــــذه  30

الطوفانــات المتراكمــة فــي ســوق اإلنتــاج الفكــري و فــي مؤّسســات الــّذاكرة الخارجّيــة 
من المكتبات و مراكز الّتوثيق و المعلومات ، و من المؤّكد اّنه لن ينجح فـي هـذا 

  اّصة من القدرات هيّ  ما نسّميهالمسعى إّال إذا زّودناه بمجموعة خا
، و قــد أصــبح مــن الّضــروري إحــداث ثــورة فــي مهــارات المعلومــات و المكتبــات  

الّتعلــيم و طـــرق التّـــدريس إليجــاد جيـــل واع بمـــا يـــدور فــي العـــالم يســـتطيع الحفـــاظ 
تتـــوافر لديـــه القـــدرة علـــى علـــى هوّيتـــه الوطنّيـــة فـــي مواجهـــة تحـــّدّيات العولمـــة ، و 

  .الّتنّبؤ و اإلبداع ال الحفظ و الّتلقين 
فلــم يعــد يختلــف اثنــان فــي القــول بــأن العــالم يــدخل فــي رحــاب ألفّيــة جديــدة نتيجــة 
لثورة اّتصالّية معلوماتّيـة تبّشـر بانعطافـه تاريخّيـا ، و بحضـارة لـم نعهـدها مـن قبـل 

ـــا هـــّي مرحلـــة مـــا بعـــد علـــى مـــّر العصـــور البشـــرّية ، فالمرحلـــة اّلتـــي  نعيشـــها حالّي
الّتصنيع أو باألحرى عصر المعرفة و اّلتي تمّثل دون شـك حقبـة جديـدة فـي حيـاة 
المجتمعـات البشـرّية قاطبـة ، حيـث نقلــت المجتمعـات مـن صـناعّية إلـى معلوماتّيــة 
ــزا ، فــالمنتج  تلعــب فيهــا شــبكات المعلومــات و وســائل االّتصــال الحديثــة دورا متمّي

فــي عصــر المعلوماتّيــة ، و هــّي المعلومــات و اّلتــي تمّثــل قيمــة مضــافة  األساســي
منتجـة بتلــك المعرفــة ، و العامــل الحاســم فــي الحيــاة االجتماعّيــة عمومــا ســيتمحور 
ـــة لـــرأس المـــال تنتقـــل إلـــى  حـــول المعرفـــة بـــل إّن الوظـــائف االقتصـــادّية االجتماعّي

ـــة المعرفـــة و  إنتاجهـــا ، فـــإّن نـــواة الّتنظـــيم مجـــال المعلوماتّيـــة ، و فـــي إطـــار هرمّي
االجتمـاعي و المؤّسسـة االجتماعّيـة الّرئيسـّية لمجتمـع الغـد تتمحـور حـول الجامعـة 
باعتبارهــــا مركــــزا إلنتــــاج و تصــــفّية و تــــراكم المعــــارف فــــي حــــين نجــــد المؤّسســــة 
الّصــناعّية تفقــد دورهــا القّيــادّي ، و بهــذا فــإّن مســتوى المعلومــات و لــيس الملكّيــة 

ـــة ، فـــاألفراد ينقســـمون إلـــى مـــالكي يشـــّكل ا لعامـــل الحاســـم فـــي الفـــوارق االجتماعّي
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المعلومات و غير مالكيها ، و هنا ينتقل مجال الّصراعات االجتماعّية مـن مجـال 
االقتصــاد إلــى مجــال الثّقافــة باإلضــافة إلـــى ذلــك ، فــإّن مــا يشــّكل البنيــة الّتحتّيـــة 

، و هنــا تكمــن حقيقــة مجتمــع المعلوماتّيــة للمجتمــع المعلومــاتي هــو الّتقنّيــة الفكرّيــة 
  .كنسق 

جوهر المعلوماتّية هّي حالة ذهنّيـة جديـدة و نمـط تفكيـر و يّتفق الكثير علـى أّن 

ــاد أو  ــات المعلومــات و االّتصــاالت مــن عت ــذلك تقنّي مختلــف لإلنســان تدعمــه ب

ـــات و مـــزّودات  تجهيـــزات لشـــبكات الحواســـم ، و محّطـــات االّتصـــاالت و برمجّي

عد البيانات ، و يضاف إلى ذلك العنصر األهّم في هـذه المنظومـة المتكاملـة  قوا

و اّلذي يعتبر المعادل الموضوعي لموارد الّنظام الماّدّية ، و هو اإلنسان صـانع 

المعرفــة مــن حيــث صــيرورتها و تشــّكلها و أســاليب اســتخدامها بمعنــى آخــر أّن 

  د و هّي العتاد المعلوماتّية عبارة عن منظومة ثالثّية األبعا

 )hardware   ( ـــــــــــــات ـــــــــــــة )  software(و البرمجّي و المـــــــــــــوارد المعرفّي

)knowlgeware  (1  

إذن فالمهلــــة الّطبيعّيــــة لثــــورة االّتصــــالّية المعلوماتّيــــة هــــي إنتــــاج معرفــــة و خلــــق  
مجتمــع معلومــاتي معرفــي يصــبح فيــه العلــم عنصــرا أساســيا مــن عناصــر اإلنتــاج 
فمن أهّم ممّيزات العصر المعلوماتي أو العصـر مـا بعـد الّتصـنيع مقارنـة بالعصـر 

إطـــار ثـــورة ثقافّيـــة ، و نشـــر  الّصـــناعي هـــّي تـــداول المعلومـــات فـــي المجتمـــع فـــي
ـــة  ـــة ، أّمـــا مـــن الّناحّي ـــة الّتقليدّي المكتبـــات و الّتشـــجيع علـــى القـــراءة هـــذا مـــن الّناحّي
الحديثــة فهــي إنتــاج المعلومــات و تــداولها مــع بــروز شــبكات المعلومــات بمــا فيهــا 
طــرق الّتراســل و الّتواصــل اّلتــي تســمح باالّتصــال المباشــر بــين البشــر فــي مختلــف 

كـــّل هـــذا يـــدّل علـــى أنّ  العصـــر المعلوماتّيـــة اّلـــذي أصـــبح حقيقـــة . العـــالم  أنحـــاء
ـــات  واقعـــة فـــي المجتمعـــات المتقّدمـــة و مـــا صـــاحبه مـــن إبـــداعات بشـــرّية فـــي تقنّي
المعلومات و االّتصاالت المهيمنة بالفضاء المعلوماتي و المعرفي ، قـد وفّـر اآلن 
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ا سـبق مـن العصـور الّزراعّيــة و فـرص الّتواصـل بـين البشـر أكثـر إتاحـة مقارنـة بمـ
الّصــناعّية ، و بــدون شــك فــإّن أنمــاط الّتواصــل الجديــدة هــذه قــد بــدأت تّتضــح فــي 
العديد من المجتمعات الّنامّية ، و لو بصورة بطيئة إلى أّنها سائرة نحـو الّتوّسـع و 

ــّذهن هــو  ــذي يتبــادر لل ــ: الّتعمــيم خــالل العقــود القليلــة القادمــة ، و الّســؤال اّل اذا م

  ؟  يقصد بمفهوم المعلومات ، و أهّمّيتها
ـــارف و يمكـــن القـــول بـــأنّ   ـــّدالالت و المع ـــات و ال ـــة البيان ـــات هـــي جمل المعلوم

المضامين اّلتي تّتصل بالشيء أو الموضوع و تساعد المهتّمين بالّتعّرف عليهـا 

ـــات إذن توّضـــح مفهـــوم الشـــيء و تعطيـــه قدرتـــه ، و  ـــم بـــه ، فالمعلوم و العل

اته و خصائصــه و تبيــان اســتخداماته و وظائفــه ، و حّتــى يســهل توضــيح ســم

التعامل مع المعلومات البّد مـن تبويبهـا و تصـنيفها و فهرسـتها ضـمن مجـاالت 

  . و أبعاد و حقول
حيث تعتبر المعلومات من مقّومات الحضارة اإلنسانّية و يتطّلب الولوج إلـى عـالم 

تقـــاء باالستشـــراف المســـتقبلي و إعــــادة المعرفـــة و اســـتخدام التقنّيـــات الحديثــــة لالر 
الّنظر في أساليب العملّيات الّتقليدّية في الوصـول إلـى المعلومـات ألنّ  تكنولوجيـا 
المعلومـــات و االّتصـــاالت أصـــبحت وســـيلة حيـــاة ، و ليســـت مجـــّرد أدوات رفاهّيـــة 

  .تقتصر على مجال معّين أو نخبة اجتماعّية 
اّلتـي تعتمــد بشــكل أساســي ( اقتصــادّيات المعرفــة و فـي ظــّل الّتوّجــه العـالمي نحــو 

ـــات الحديثـــة فـــي اســـتخدام المعرفـــة برفـــع مســـتوى الّرفـــاه االجتمـــاعي و  علـــى الّتقنّي
، أصـبحت تكنولوجيـا المعلومـات وسـيلة ) استثمار الموارد المختلفـة خيـر اسـتثمار 

نافسـّية معيـارا بقاء و أداة ال يمكن االستغناء عنها فـي عـالم مفتـوح يعتمـد القـدرة التّ 
  .للّتقّدم و االزدهار 

و في هذا اإلطار يبرز النظام الّتعليمي كأهّم محّرك إلحداث تغيير جـذري و ثـورة 
حقيقّيـــة فـــي نمـــط الحيـــاة و الّتفكيـــر ، فاألجيـــال الّصـــاعدة دائمـــا هـــي األقـــدر علـــى 
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ـــى اقتصـــاد ـــال إل ـــر و االنتق ـــوّفرت  ســـبل و وســـائل الّتغيي ـــة إن ت ـــة نوعّي  تحقيـــق نقل
المعرفــة بكــّل مــا يحصــل هــذا مفهــوم مــن تحــّديات تكــون البدايــة و االنطالقــة مــن 
المــدارس و الجامعــات بحيــث تصــبح المعرفــة و الوســائل اّلتــي تــدعم تحصــيلها و 
الحفــاظ عليهــا ثـــّم تخليقهــا و توليــدها هـــي أســاس الّنظــام الّتعليمـــي المعرفــي اّلـــذي 

يل و تخـزين و نقـل المعرفـة بأشـكالها يعتمد الّتقنّيات الحديثة كوسـيلة فاعلـة لتحصـ
ــــّد  ــــة ، فالب تحمــــل الّرســــالة   visionمــــن اإلعــــالن عــــن رؤيــــة واضــــحة " المختلف

mission  تتحــّدد مــن خاللهــا المشــاريع و البــرامج و األنشــطة ، و يشــّكل هــذا فــي
لمواكبـة المعـارف و  E.learning مجمله االستراتيجّية الوطنّية للّتعلـيم اإللكترونـي

  .2ماتالمعلو 
و ال يخفـــى علـــى أحـــد بـــأّن المعلومـــات فـــي تواترهـــا و تـــداعياتها و تـــدّفقها ضـــمن 
قنـــوات و وســـائط متعـــّددة تحـــّرض المـــتعّلم و المهـــتّم علـــى المتابعـــة و تحّفـــزه علـــى 
البحــث و الّتفتــيش عــن مزيــد مــن المعلومــات فــي المواقــع اّلتــي بــدورها تفــتح اآلفــاق 

العنقودّيـــة و هـــذا االهتمـــام يكســـب المـــتعّلم ضـــمن سلســـلة متتالّيـــة مـــن الّتتابعـــات 
الجلـد و المثـابرة و الّسـعي الـّدؤوب و الخبـرة العملّيـة : سمات نفسـّية إيجابّيـة مثـال 

الّناجمة عن معايشـة الحـدث فـي جـّو مـن الحضـور الـّذهني ، و هـذا مـن شـأنه أن 
كمّيــــة و يعـــّزز الّتعلـــيم باالكتشـــاف و االستقصــــاء العلمـــي ، فهـــذه المعلومـــات الّترا

المتراتبة هرمّيا تتيح لإلنسـان أن يقـف أمـام هـذا الكـّم الهائـل مـن المعـارف لتشـكيل 
ما يسّمى بقاعدة المعلومات اّلتي تعتبر مرجعّية المتعّلمين و الباحثين ، و ألهمّيـة 
  المعلومات و قدرها تّم تضمينها في كتب و مجّلدات مّثلت رحيق الفكر اإلنساني 

اّتسعت و تّم ابتكار عّدة نماذج و أشكال لفهرستها و تصنيفها فنشأت المكتبات و 
و تزايد أعداد رّواد هذه المكتبـات اّلـذين يزورونهـا للبحـث و الّدراسـة و االّطـالع و 

: و تعتنـي بهـا مثـل ا أّسست منّظمات دولّيـة لكـي ترعاهـألهمّية المعلومات أيضا ت
المنّظمـة ( اليونسكو ، المنّظمة العربّيـة للّتربّيـة و الثّقافـة و العلـوم ، و االيسيسـكوا 
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ــــة ، و ) اإلســــالمّية للّتربّيــــة و الثّقافــــة و العلــــوم  ، و مكتــــب الخلــــيج العربــــي للّتربّي
  IBE 3المكتب الّدولي للّتربّية 

ة و أهّميتهـا فـي تحديـد الّتعلـيم يتطّلـب أّما فيما يخّص تكنولوجيـا المعلومـات الّرقمّيـ
  :توضيح بعض المصطلحات المتعّلقة بها 

حيــث تهــتّم تكنولوجيــا االّتصــاالت الّرقمّيــة بنقــل المعلومــات إلــى مســافات بعيــدة 

علــى هيئــة سلســلة مــن اإلشــارات اإللكترونّيــة اّلتــي تحمــل بيانــات تتمثّــل فــي 

ت الفيــديو و األصــوات مــن جهــاز و الّرســوم و الّصــور و لقطــا texteالكتابــات 

ــا تســمح بنقــل المعلومــات بأشــكالها المتنّوعــة ، و  ــى آخــر و هــذه الّتكنولوجي إل

األكثر من ذلك ال تتوّقف عن تبـادل إرسـال و اسـتقبال المعلومـات فقـط بـل إّنهـا 

  تأتي digital signalsتعمل على دمجها كما أّن إشاراتها اإللكترونّية الّرقمّية 

ــة  ــي تعــرف باإلشــارات الّتماثلّي  analogاإلشــارات األصــلّية للمعلومــات و اّلت

signals  في جميع مواصـفاتها ، و ترسـلها علـى هيئـة نبضـات كهربّيـةplus 

حيث يـتّم إرسـال تلـك الّنبضـات بطريقـة الّتشـغيل  move بدال من موجات كهربّية
و فيـه يـتّم جميـع األحـرف و الّرمـوز و الّرسـوم و الّصــور و  on l/offو اإليقـاف 

و بصــفة عاّمــة تمتــاز تكنولوجيــا االّتصــال  digital codeاألصـوات بكــود رقمــي 
و تـــداخل بـــين الموجـــات المختلفـــة كمـــا تحـــافظ  noiseالّرقمـــي بمقاومـــة الّتشـــويش 

، و ضــمان  علــى قــّوة اإلشــارة مهمــا طالــت مســافة االّتصــال بــين القــارات المختلفــة
  4:ّم مناقشة ما يليسالمة مكّونات تلك اإلشارة و سّريتها و في ضوء ما سبق سيت

  :الّتعليمشبكات نقل المعلومات الّرقمّية و توظيفها في  – 1
تعتبــر شــركات نقــل المعلومــات الّرقمّيــة ثــورة فــي مجــال تكنولوجيــا االّتصــال و نقــل 

بكامـل مواصـفاتها الّدقيقـة ، الثـورة  المعلومات بجميع أشكالها لتصل إلـى المسـتقبل
بـــدأت فكرتهـــا فـــي منتصـــف الثمانينـــات و إن كانـــت تجاربهـــا العاّمـــة فـــي منتصـــف 
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، و تنـّوع الخـدمات اّلتـي  2000: الّتسعينات لكّن تطبيقاتها جاءت في بداية عـام 
  : تقّدمها شبكات االّتصاالت الّرقمّية ، و من بينها ما يلي 

Broadcast video- video conferencing - television ،  و تعّددت
  :هاشبكات االّتصال الّرقمي ، و أهمّ 

 Integrated services digitalالّشـــبكة الّرقمّيـــة للخـــدمات المتكاملـــة * 
network ( ISDN )  

   cable television ( CATV )شبكة الكابالت و الّتلفزيونّية * 
  subscriber line ( DSL )  digitalشبكة خّط الّتحفيز الّرقمي * 
بنقل اإلشارات الّرقمّيـة  ( ISDN)حيث تقوم الّشبكة الّرقمّية للخدمات المتكاملة  -

ميجابيت في الثّانية الواحـدة ، و هـي بـذلك )  128 – 64( بمعّدل يتراوح ما بين 
  .تعمل على الّنقل الّسريع للّنصوص و الّصور و لقطات الفيديو و الّصوت 

  5:أهّم ممّيزات هذه الّشبكات الّرقمّية المتكاملة الّتعليمّية ما يليو 
دمــج الّصــوت و البيانــات المرئّيــة فــي خــّط هــاتف واحــد، و إرســالها إلــى أّي  – 1 

  .مكان بالمؤّسسة الّتعليمّية أو إلى الّطالب في منزله
ـــا يجعـــل الهـــات – 2 ـــة القائمـــة علـــى الكمبيـــوتر مّم ف كـــأداة تقـــديم الخـــدمات الهاتفّي

برمجــــة تقــــوم بوظــــائف متعــــّددة مثــــل الكتابــــة و الّرســــم علــــى شاشــــة مشــــتركة بــــين 
شخصــين و الّتحــّدث معـــا، باإلضــافة إلـــى الــّدخول لقاعــدة بيانـــات الكمبيــوتر عـــن 

  .طريق المكالمة و إجراء الّتعليم الفّعال بالهاتف
غيـر محـّدد مـن و االّتصال بعدد  موّحدة،تجميع البيانات الّتعليمّية في شبكة  – 3

  .شبكةو المصادر الّتعليمّية المّتصلة بالكمبيوتر على  الّطّالب،المعّلمين و 
  6:أّما االستخدامات الّتعليمّية للّشبكات الّرقمّية للخدمات المتكاملة هي
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ـــــة خطـــــوط هـــــاتف متعـــــّددة االّتصـــــاالت بشـــــبكات  -1 ـــــوّفر للمؤّسســـــات الّتعليمّي ت
ـــوتر و اإلنترنـــت، حيـــث أّن خـــّط  ـــوّفر عـــددا هـــائال مـــن خطـــوط  (ISDN)الكمبي ي

  . الهاتف الّتماثلّية لالّتصال بالّشبكات
اســتخدامها فــي الّتعلــيم عــن بعــد الّتصــال الّطــّالب و أعضــاء هيئــة الّتــدريس  – 2

يمّيــة كمــا جعلــت الّتعلــيم يتخّطــى حــدود المســافات مــا بــين المؤّسســات بمؤّسســة تعل
  .الّتعليمّية

تيّســــر تبــــادل البيانــــات و الّصــــور و األصــــوات باســــتخدام أجهــــزة الكمبيــــوتر  – 3
  .بسرعة عالّية تفوق عشرات أضعاف سرعة الّنقل باستخدام خطوط تماثلّية 

ّن وجـــود الّشـــبكة الّرقمّيـــة حيـــث أ chalk boardاســـتخدام لوحـــة الّســـّبورة   – 4
للخدمات المتكاملة يساعد أعضاء هيئة الّتدريس و المختّصين على االشتراك فـي 
الّنــدوات و المــؤتمرات و عــرض أفكــارهم مكتوبــة و تقــديم الّرســومات و الّشــرح مــن 

  خالل لوحة الّسّبورة 
، ب و معّلمـيهمذلـك بمشـاركة الّطـّال إنشاء مشاريع تعليمّية تعاونّية مرئّية ، و  – 5

ذات القـدرة العالمّيـة  ISDN( PR)و كل منهم في مكانه ، حيث ساعدت خطوط 
في تبادل الّنصوص و األصوات و الّصور و لقطات الفيـديو تلقائيـا ، و ذلـك مـن 

  .خالل اشتراك مؤّسسات تعليمّية عديدة في نفس المشروع 
ــة المختلفــة، و   تســمح – 6 للّطــّالب و أســاتذتهم لالشــتراك فــي المصــادر الّتعليمّي

ذلك بربط أعضاء هيئـة التّـدريس و الّطـّالب بمصـادر المعلومـات فـي المكتبـات و 
  .المؤّسسات الّتعليمّية للحصول على الخبرات الّتعليمّية باالّتصال الفّعال

حيـث يّسـرت  downloading استخدامها في نقل الملّفات الّتعليمّية عن بعـد – 7
الّشـــبكة الّرقمّيـــة للخـــدمات المتكاملـــة نقـــل الملّفـــات الّتعليمّيـــة ذات األحجـــام الكبيـــرة 

   .عالّيةبسرعة 
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 CATVأّمــا أهــّم الخــدمات الّتعليمّيــة اّلتــي تقــّدمها الكــابالت الّتلفزيونّيــة 
  7:  هي

أصبح باستطاعة الّطالب مشاهدة الّتلفزيون و العمل على الكمبيوتر و عمـل  – 1
الفــاكس و تشــغيل الّتلفــون بــالّتزامن معــا فــي نفــس الوقــت ، و علــى كابــل واحــد ، 

يستخدم جزء صغير  modem –مودم  –حيث أّن كابل معّدل إشارات الكمبيوتر 
تخدام باقي األجهزة معـا علـى ، و بذلك يمكن اس CATVمن ترّدد كابل الّتلفزيون 

  .نفس الكابل ، و تلك تعتبر أهّم الخدمات الجديدة اّلتي قّدمها كابل الّتلفزيون 
و مـن هنــا يمكــن للّطــّالب جميعــا العمــل معـا فــي نفــس الوقــت علــى أجهــزة متنّوعــة 

  .الكمبيوترداخل قاعات الّدراسة أو معمل 
 wide areaيعـــّد اســـتخدامها اآلن ضـــروريا فـــي الّشـــبكة واســـعة الّنطـــاق  – 2

network    و هــي شـــبكة تغّطــي منطقــة كبيـــرة تضــّم عــّدة جامعـــات أو إدارات
تعليمّيـــة كمـــا تّتصـــل هـــذه الّشـــبكة بشـــبكة اإلنترنـــت مّمـــا يســـاعد مســـتخدميها علـــى 

ــــ ة مســــتخدميها علــــى االّتصــــال و البحــــث العلمــــي ، و تســــاعد الكــــابالت الّتلفزيونّي
ســـاعة ، و بـــذلك يمكـــن ألعضـــاء هيئـــة  24إرســـال و اســـتقبال المعلومـــات طـــول 

الّتدريس و الّطّالب نقل المعلومات المطبوعة المصّورة و المكتوبة و الّتسّوق عبر 
  .اإلنترنت من المنزل 

 near video onو ساعدت بظهور المشاهدة المرئّية تحت الّطلب  – 3
domand (NVOD) يث تسمح بمرور خدمات االّتصال و نقل المعلومات ح

في اّتجاه واحد مع الّسماح بمرور المعلومات باّتجاه معاكس صغير لطلب 
المتعّلمين البرامج الّتعليمّية اّلتي يرغبون في مشاهدتها ، و بذلك يمكن للّطالب 

و الّتقديم و توقيت عرض الماّدة الّتعليمّية و الّتوّقف : الّتحّكم في كّل شيء مثل 
  .الّتأخير و العرض البطيء للمعلومات و غيرها 



        ���� و��م  ا�	�
	����� ا�

2018 د��	�� ا���د ا��ا��  

71 

 

ـــة و توقيـــت عرضـــها  ـــب تحديـــد عنـــاوين المـــاّدة الّتعليمّي و فيهـــا أيضـــا يمكـــن للّطال
للمشــاهدة و زمــن االنتظــار بــين عرضــي الموضــوع الّدراســي المطلــوب و موضــوع 

  . تسمح بزمن االنتظار عند الّطلب VOD  دراسي آخر حيث أّن خاّصّية 
حيــث أّن كــابالت  video internetســاعدت علــى ظهــور فيــديو اإلنترنــت  – 4

الّتلفزيون تستخدم ترّددات متماثلة الّتجـاهين و باسـتطاعة الّطـّالب الحصـول علـى 
ـــديو أنترنـــت يتطّلـــب  ـــة و الفي ـــع خـــدمات اإلرســـال و االســـتقبال للمـــواد الّتعليمّي جمي

إّال أّن تكــاليف تلــك   digital video switchingتــوفير مفتــاح فيــديو رقمــي 
  .الخدمات الزالت مرتفعة 

 : digital subscriber line (DSL)أّمـا عـن اسـتخدام شـبكة الّتحفيـز الّرقمـي 
حيـــث تعمـــل تكنولوجيـــا الخـــّط الّرقمـــي علـــى نقـــل المعلومـــات مـــن شـــبكة أنترنـــت و 

للّتفرقــة بــين نقــل  sphitterالّشــبكات المحّلّيــة إلــى أمــاكن اســتخدامها حيــث يتواجــد 
األصوات و نقل البيانـات مـن نقطـة لنقطـة ، و كمثـال مـن المدرسـة إلـى المنـزل ، 

قنـوات اّتصـال متنّوعـة  تفّرع منـهتاّلذي   DSL modemثّم يتواجد معّدل إشارات 
  .لتوصيل أجهزة متعّددة ككمبيوتر و تلفاز و هاتف و فاكس 

  : المعلومات الّرقمّية هي  أّما عن الّتجهيزات الفّنّية الآلزمة لنقل
معـّدل اإلشـارات  – 3. شـبكات المعلومـات  – 2.  كابالت نقـل المعلومـات  – 1

  .الخّط الّرقمي  – modem   .4المودم 
ـــة  – multimedia  .6المتعـــّددة  الوســـائل  – 5   terminalاألجهـــزة الّنهائّي

Equipment .  
  : دور تكنولوجيا المعلومات الّرقمّية في تطوير الّتعليم 

فمن الّصعب أحيانا تحديـد مـن أيـن نبـدأ مـن جديـد فـي الّتعلـيم فلـيس الّتجديـد شـيئا 
فجائيـــــا بـــــل هـــــو شـــــيء تســـــتحّثه تطّلعـــــات أو مقـــــّدمات سّياســـــّية أو اقتصـــــادّية أو 
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تكنولوجّيــة أو تربوّيــة ، و يتوّقــف نجــاح هــذا الّتجديــد علــى التوّجهــات المنبعثــة مــن 
  8. البحث الّتربوي ، و من الّتغّير االجتماعي و االّتجاهات الثّقافّية الّسائدة 

و قــــد ارتــــبط مفهــــوم تكنولوجيــــا المعلومــــات الّرقمّيــــة بــــالعرض الّرقمــــي للمعلومــــات 
ــــ ــــى بجميــــع تطبيقاتهــــا اّلتــــي تشــــمل عل ــــات العــــرض و الّتســــجيل القــــائم عل ى عملّي

التلفزيون و الفيـديو الوسائل المتعّددة باستخدام أجهزة متنّوعة تتضّمن الكمبيوتر و 
  9: إلخ ، و أهّمها . . .الّرقمي 

أجهــزة التلفزيونــات الّرقمّيــة المّتصــلة باألقمــار الّصــناعّية لنقــل المحاضــرات و  – 1
أماكن متباعدة في وقت واحد ، و هـذا يسـمح للعديـد مـن  الماّدة الّتعليمّية إلى عّدة

المــدارس و الّطــّالب مــن المنــاطق و الــّدول المختلفــة بالمشــاركة فــي فعــل دراســي 
واحد يتّم فيه عرض و تبـادل المعلومـات مـن خـالل معّلـم واحـد فـي نفـس الوقـت ، 

ّرفـه و اّلـذي يع distance éducationو أحسن مثال على ذلك الّتعليم عـن بعـد 
ـــيم عـــن بعـــد هـــو مصـــطلح يتضـــّمن مـــدى واســـعا مـــن  keeganكيجـــان ـــه الّتعل بأّن

استراتيجيات الّتعليم و الّتعلم ، و يشير إلى الّدراسة عن بعد ، و الّدراسة المسـتقّلة 
  .10في مستوى الّتعليم العالي

  ّتعليمّية ذات اإلمكانات الخارقةأجهزة الكمبيوتر اّلتي أصبحت من األجهزة ال – 2
الــّدمج بــين الكمبيــوتر و أجهــزة الّصــوت  و عــرض الفيــديو الّرقمــي ، و ذلــك  – 3

  .بعرض الوسائل المتعّددة و إيجاد تفاعل بين عناصر المعلومات المختلفة 
     CD 2 (liquid crystal display(وحدة العرض بالكريستال الّسائل  – 4

  : 11:الّتعليمّية فأهّمها ما يلي  أّما تحّديات الّتكنولوجيا الّرقمّية لتطوير العملّية
اعتبارها نقلة رئيسّية في تطوير الّتعليم بصفة عاّمة حيث يمكن الّطّالب من  - 1

مختلــف الجنســّيات و الــّدول االّطــالع علــى أحــدث المعلومــات وتبــادل اآلراء حــول 
  جميع الموضوعات الّتعليمّية و مشكالتها وطرق الّتعليم الحديثة في الّدول األخرى 
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متعـــة مـــن خـــالل تقّدمـــه مـــن الحلـــول المتنّوعـــة تـــوفير أســـاليب تعليمّيـــة أكثـــر  – 2
للمشــكالت إلــى الّطــّالب و تــوفير الجهـــد و الوقــت للحصــول علــى المعلومـــات أو 

  .سهولةتنفيذ المهارات بدّقة و سرعة و 
تعتبــر مــن أهـــّم تحــّديات اســـتخدام تكنولوجيــا المعلومــات الّرقمّيـــة هــو تحقيـــق  – 3

يــث أّنــه علــى جميــع الّطــّالب أن يأخــذوا المســاواة بــين الّطــّالب فــي اســتخدامها ، ح
فرصة متكافئة و متعادلة في الّدخول إلـى الّتكنولوجيـا ، و علـى الـرغم مـن اآلمـال 
و الّطموحــات و األحــالم اّلتــي يحملهــا العــاملون فــي قطــاع المعلومــات عاّمــة ، و 
ــّراهن فــإّن الحقــائق  قطــاع المعلومــات العربــي خاّصــة مــن أجــل تحســين الوضــع ال

  12: مخّيبة لآلمال ، و أهّمها ما يلي تبدو 
ــــد نمــــا عــــدد  – 1 ــــة و ق ــــى ســــمات مجتمــــع المعلومــــات هــــي االّتصــــالّية العالّي أول

ــى بلــغ  ــة فاقــت كــّل الّتوّقعــات حّت المــرتبطين بشــبكة اإلنترنــت العالمّيــة بــوتيرة مذهل
مليــون فــي حــين بلــغ عــدد العــرب  729.  2عــددهم فــي الّســنوات القليلــة الماضــّية 

 % 1.3أي أّن مـا نسـبته  ،(global   internet statistics)ليـــــــــونا م 10.5
من مجموع المستخدمين و هذه الّنسبة أقّل بأربع مّرات تقريبا من نسبة العرب إلى 

أّمــا بالّنســبة لعــدد المضــيفات األساســّية لإلنترنــت فــي العــالم فقــد بلــغ  العــالم،ســّكان 
 0 .26أي مــا نســبته  145عــرب منهــا و كــان نصــيب ال مضــيفا، 4143إجماليــا 

  مّرة من نسبة العرب إلى سّكان العالم  19.2 :بـو هذه الّنسبة أقّل  ،%
ثــاني ســـمات مجتمــع المعلومـــات هــي المشـــاركة الفّعالــة فـــي إغنــاء المحتـــوى  – 2

الّرقمي و أحد مؤّشرات المحتوى الّرقمي العاّمة هو دون شك عـدد المواقـع العربّيـة 
، و وفقــــا لإلحصــــائّيات المعتمــــدة فقــــد بلــــغ عــــدد المواقــــع العربّيــــة  علــــى اإلنترنــــت

 % 0.026موقعا بما يمّثل  9216ما يقرب من  2001: المحّلّية في نهاية عام 
مليـون موقعـا ، و هـذه الّنسـبة  36من إجمالي عدد المواقع المحّلّية العالمّية البالغ 

الم ، و تظهر اإلحصائّيات اّلتي مّرة من نسبة العرب إلى سّكان الع 192: أقّل بـ 



        ���� و��م  ا�	�
	����� ا�

2018 د��	�� ا���د ا��ا��  

74 

 

ــــى  320: نشــــرت حــــديثا وجــــود أكثــــر مــــن  مليــــار صــــفحة معلومــــات منشــــورة عل
اإلنترنت و نصيب العرب من هذه الّصـفحات تكـاد تكـون مهملـة لدرجـة عـدم ذكـر 

  .أّية نسبة مئوّية تخّص العرب 
را ، و مليـار دوال 255أّما صناعة المحتوى فقد بلـغ حجمهـا فـي الواليـات المّتحـدة 

مليـــار دوالرا ، و حجـــم توزيـــع المعلومـــات فـــي الواليـــات المّتحـــدة  186فـــي أوروبـــا 
 151مليـــار دوالرا فــــي أوروبـــا و معالجـــة المعلومــــات  165مليـــار دوالرا و  160

ــة و  مليــار دوالرا فــي أوروبــا ، و  193مليــار دوالرا فــي الواليــات المّتحــدة األمريكّي
ـــي لهـــذه مليـــار دوالرا ، و هنـــا  1005الّصـــناعات يبلـــغ  هكـــذا فـــارق المجمـــوع الكّل

ــة نســبة مئوّيــة تخــّص  نصــيب العــرب مــن هــذا الحجــم مهمــل لدرجــة عــدم ذكــر أّي
  .13العرب

أّما ثالث سمات مجتمع المعلومات هـي نشـر المعرفـة ، و مـن المسـتحيل أن  – 3
نتخّيل أّن هذه الّسمة متوافرة في البلدان العربّية خاّصة ، و أّن نسـبة األّميـين بـين 

: مثقلـة بــ  21ذلـك أّن البلـدان العربّيـة دخلـت القـرن  % 45البالغين ال تزال نحـو 
لّنساء ، و إذا نسبنا عدد األّميين إلى مجمل الّسّكان مليون أّميا غالبّيتهم من ا 70

، و هـو معـّدل أعلـى مـن المتوّسـط العـالمي ،  % 25سنجد أّن الّنسبة تصل إلـى 
و حّتى من متوّسط البلدان الّنامّية ، و نسبة األّمّية في إسرائيل بين البالغين تقـّدر 

  14 % 45مقارنة بالّنسبة العربّية  % 05
ـــــا بالّنســـــبة  ـــــة مـــــن أّم لمســـــتوى الّطباعـــــة و الّنشـــــر فـــــإّن نســـــبة المطبوعـــــات العربّي

ـــــواع  % 1مطبوعـــــات العـــــالم ال تتجـــــاوز  ـــــع أن ـــــدخل فـــــي هـــــذه الّنســـــبة جمي ، و ت
ــة اّلتــي تشــّكل وحــدها ، و علــى غيــر  المطبوعــات بمــا فــي ذلــك المطبوعــات الّدينّي

  .ل من مجمل المطبوعات العالمّية في هذا المجا % 50المألوف و المتوّقع 
من هنا يمكن القول أّن نسبة المطبوعات العربّية من المطبوعات العالمّية أقّل من 

  .العالممّرات من نسبة العرب إلى سّكان  10 :بـو بالّتالي فهي أقّل  ،% 0.5
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أّما الّنشر العلمي و اّلذي يعـّد ركنـا هاّمـا لنشـر المعرفـة إّال نصـيب العـرب ال يزيـد 
  .15الميمن اإلنتاج الع % 0.7عن 

رابع سمات مجتمع المعلومات هي دعم الّتطوير و البحث العلمي حيث نجد  – 4
أّن عدد العلماء العاملين بالبحـث و الّتطـوير فـي البلـدان العربّيـة يزيـد عـن أمثـالهم 

ـــ  أضــعاف ، و لكــن هــذا العــدد المطلــق إذا نســبناه إلــى عــدد  05: فــي إســرائيل ب
مــن الّســّكان فهــو أقــّل مــن  1000فــي  0.35يصــبح الّســّكان فــي البلــدان العربّيــة 

، و أقــّل بعشــر مــّرات ) فــي األلــف مــن الّســّكان  0.8( نصــف المتوّســط العــالمي 
  ) .في األلف من الّسّكان  3.8( من مستوى إسرائيل 

 % 0.2إلى  0.1و يوازي إنفاق البلدان العربّية على البحث و الّتطوير ما نسبته 
  . % 1.4هو أقلّ  بسبع مّرات عن المتوّسط العالمي  من الّناتج اإلجمالي و

خـــامس الّســـمات لمجتمـــع المعلومـــات هـــي الّنمـــو االقتصـــادي المعتمـــد علـــى  – 5
  .الّتكنولوجيا المتطّورة ، و هو ما يدعى باقتصاد المعرفة 

مليـــار  324.2حيـــث نجـــد أّن الّنـــاتج القـــومّي اإلجمـــاليّ  لكـــّل الـــّدول العربّيـــة هـــو 
بما في ذلك البترول ، أّما إذا استثنينا البترول فإّن هذا الّناتج  1997:  دوالرا عام

مليـــار دوالرا ، و بـــذلك يكـــون الّنـــاتج اإلجمـــالي لمجمـــوع  230يـــنخفض إلـــى نحـــو 
البلدان العربّية بما فيها البلدان الّنفطّية أقّل من نـاتج دولـة صـغيرة كهولنـدا و عـدد 

عشرين مّرة من عدد سـّكان البلـدان العربّيـة و مليون نسمة أي أقّل ب 15.6سّكانها 
  .أقّل من ثلث ناتج إيطاليا و خمس ناتج فرنسا 

الحقيقــة أّن العــرب بشــكل عــام فقــراء حّتــى لــو حســبنا معهــم الــّدول الّنفطّيــة و 
ــــاتج  الّســــبب هــــو أّن االقتصــــاد العــــالمي اليــــوم يمــــنح أعلــــى قيمــــة مضــــافة لن

ّن علـــى العـــرب أّال يعتمـــدوا علـــى الثّـــروات و لـــذلك فـــإ. الّتكنولوجيـــا المتقّدمـــة 
الّطبيعّية في بالدهم بل على تطوير اقتصادهم و تعليمهم و منظومة العلم و 
اإلبداع و االكتشاف في بالدهم أي أن يدخلوا مجتمع المعلومـات و ينخرطـوا 
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ــّنفط  فــي اقتصــاد المعرفــة و هــو أمــر ســيظطّرون إليــه عــاجال أم آجــال ألّن ال
 16ضوب أّما المعرفة فهي ثروة متنامّية دوما ثروة آيلة لن

منبـع ثروتنـا لـيس تحـت أقـدامنا بـل :و قد صدق أحد حكماء اليابان فـي قولـه 
ــيم الجــامعي و التحــديات . هــو فــوق أكتفنــا وهنــا تــأتي أهميــة الجامعــة و التعل

ـــر كحالـــةالتـــي تواجههـــا الجامعـــات بصـــفة عامـــ  ة فـــي ظـــل العولمـــة و الجزائ
  .خاصة

  :والتعليم الجامعيالجامعة 

من المعلوم أن الخصائص المميزة للبالد المتقدمة هو وجود رصيد كبير        
نسبيا من الموارد البشرية العالية المستوى ومثل هذا الرصيد قد أصبح ضرورة 
لكل المجتمعات في عصر غدا فيه التعليم وثيق الصلة ببنية المهن في المجتمع 

إعداد األفراد عن طريق ممارستها لوظيفتها في حيث تتكفل الجامعات عادة ب
التعليم والبحث العلمي، حيث يجب أن يكون هناك تكامل بين هاتين الوظيفتين 
فال بد أن يكون واضحا في جميع مستويات الدراسة الجامعية، والجامعة كمؤسسة 
تربوية حضيت باهتمام بالغ من جانب الباحثين والمختصين، فتعددت وتنوعت 

سات التي تناولتها، حيث يعتبر نظام التعليم الجامعي من أبرز مظاهر الدرا
التطور والتجديد التربوي الذي بدأت مالمحه تتبلور في العديد من الدول تأخذ 
البدائل والصيغ الفعالة القادرة على توفير المزيد من الفرص التعليمية خالل 

هذا النموذج من التعليم  مؤسسات التعليم الجامعي، ولقد برزت الحاجة إلى مثل
الجامعي بشكل أعمق في الدول النامية نظرا للطلب االجتماعي المتزايد على 

  17.التعليم الجامعي لالستجابة لمتطلبات الخطط التنموية
وانطالقا من ذلك فإن مفهوم التعليم الجامعي هو خدمة المجتمع         

واالرتقاء به حضاريا وترقية الفكر وتقديم العلم وتنمية القيم اإلنسانية وتزويد 
البالد بالمختصين والفنيين والخبراء وٕاعداد اإلنسان المزود بأصول المعرفة وطرق 
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في بناء المجتمع المشارك وصنع  البحث المتقدمة والقيم الرفيعة للمساهمة
مستقبل خدمة لإلنسانية كما يحظى التعليم الجامعي باهتمام متزايد في معظم 
المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء باعتباره الرصيد االستراتيجي الذي 

  .18.نمية في مجاالت الحياة المختلفةيغذي المجتمع للنهوض بأعباء الت
واعتبارا لذلك فإن وظائف الجامعات الحديثة والتعليم الجامعي كما رآها هنري     

  19:هي ال تخرج عن الوظائف الثالث التي اعتاد الباحثون اإلشارة إليها وهي
  .نقل المعرفة ونشر الوعي الثقافي

 .إعداد المهنيين واالختصاصين     
 .البحث العلمي وتدريب الباحثين     

  :الجامعيمبادئ التعليم  أسس و   

إن شعار التعليم العالي للجميع يكاد يلخص ويحدد اتجاهات التعليم العالي       
 في العصر الحديث حيث نظرا للتحوالت والتغيرات االجتماعية واالقتصادية

الحديثة، فإنه يتوجب حصول تحول كبير في رسالة الجامعات وأدوارها ووظائفها 
أن تقوم الجامعات بمواكبة هذه التحوالت بهدف حيث أصبح من المطلوب 

االستجابة لها ومواجهتها ومن هنا فقد وجب أن ترتكز هذه الجامعات على جملة 
   20:من المبادئ اإلنسانية تتمثل في

  :التنوع •
حيث تتجلى هذه الخاصية من خالل التنوع في مؤسسات التعليم الجامعي،     

أن تكون منفردة في نوعها وأن تسعى للتفوق استنادا إلى معايير خاصة بها ألن 
                                                                 :  الحاجة إلى هذا األخير تنبع من حقائق أساسية يذكر منها

االختالف في الظروف االجتماعية والثقافية للطالب الذين يلحقون بالتعليم  -
 .الجامعي والتنوع في ميولهم واهتماماتهم
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االختالفات في المهن الجديدة التي تظهر في المجتمع وما تستلزمه من  -
 .تدريب للطالب إلتقانها

 .تظهر في المجتمع باستمرارالمشكالت التي  -
  :تعدد االختبارات •

لقد حدث تحول في فلسفة التعليم الجامعي بحيث أصبح التعليم الجامعي        
" الخبرة التعليمية العريضة" بالمعنى الحديث يرتكز على مفهوم أطلق عليه اسم 

 ويعتمد هذا المفهوم على تقديم مادة تخصصية يتعمق فيها الطالب الجامعي في
أحد حقول المعرفة وتقديم مواد اختيارية تتاح الفرصة من خاللها للطالب أن 
يشبع ميوله واهتماماته يستوعب تخصصا رئيسا نتيجة هذه المواد االختيارية 

  .ليتعلم بعض الثقافات خارج األطر المألوفة للتعليم الجامعي

  :المنهاج المناسب •
باهتمامات وميول الطالب  ويتضمن المنهاج المناسب برامج ذات عالقة    

األكاديمية والمهنية التي تتركز حول فهم أنفسهم واألهداف المتعلقة بالكفايات 
  . التي سيتقنها في النهاية

  :التدريس •

تعطي مؤسسات التعليم الجامعي أهمية قصوى وتركز بعمق على إجراء     
البحوث العلمية وكذا التركيز على نوعية التدريس عند تقويم التعليم الجامعي 
وتقرير مدى اعتماد الكفاية المهنية للتعليم الجامعي، كمعيار للحكم على نوعية 

لتي يمكن من خاللها الحكم وفعالية التعليم الجامعي، وهناك بعض المقترحات ا
  :على نوعية وفعالية التعليم الجامعي

  .اشتراك طالب الجامعة في عملية تقويم الكفاية التعليمية لألساتذة في الجامعة -
التفاوت في النصاب التدريسي للمدرسين في الجامعة بحيث تتاح الفرصة  -

الل كفاياته المهنية للمدرس الذي يأخذ نصابا مرتفعا في التدريس ألن يقوم من خ
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كمدرس وأن تتاح الفرصة للمدرس الذي يقوم بإجراء أبحاث علمية ألن يأخذ 
نصابا أقل في التدريس وأن يتم تقويمه كمدرس اعتمادا على كفاياته في مجال 

  .إجراء األبحاث العلمية
  .اعتماد سياسة مرنة فيما يتعلق برواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة -
  .برامج في الجامعات لمنح جوائز شرفية للمدرس المتفوق في التدريس تأسيس -
  .توفير دعم مالي لتطوير عمليات التدريس و دعم البحوث العلمية -

  : المكتبة كمركز للتعلم •
تقوم المكتبة في الجامعة بدور رئيسي وفعال في عملية تعلم طالب      

لحديثة من توزيع المعلومات الجامعة، فهي مركز هام الستخدام التكنولوجيا ا
  .باإلضافة إلى الدور التقليدي المتعلق بحفظ وصيانة الكتب

  : التوجيه واإلرشاد •

تتضمن العملية التعليمية بشكل أساسي جوانب ثالثة هي التوجيه التدريس،     
التقويم، ولقد أخذ التوجيه فيما بعد يحتمل أهمية ودور جديد إذ بعد أن أصبح 

عي مفتوحا للجميع ترتب على ذلك أن أعدادا متزايدة من الطلبة التعليم الجام
أخذوا يلتحقون بهذا التعليم دون خبرة سابقة مما يستدعي الحاجة إلى دراسات 

  .تتيح لهم االلتحاق بأنواع البرامج األكاديمية والمهنية والشخصية

  : إتاحة الفرص لخدمة المجتمع المحلي •

يم الجامعي إتاحة الفرص المتنوعة للطالب وٕان من ضمن مسؤوليات التعل    
لخدمة المجتمع المحلي وأن يكون النظام التعليمي في الجامعة مرنا بحيث 
يحتسب للطالب الجامعي ساعات معتمدة مقابل أي خبرة عملية أو خدمة يقدمها 
للمجتمع المحلي وان تضاف هذه الساعات المعتمدة إلى رصيد الطالب من 

  .في الجامعة برنامجه األكاديمي
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  : البحث العلمي •
على التعليم الجامعي أن يحرص على زيادة ثقافة الطلبة بمعارف أساسية     

ألن الوظيفة الرئيسية للتعليم الجامعي هي الوظيفة التثقيفية من خالل إجراء 
البحوث العلمية فالمدرس الجامعي سعى على نقل المعرفة المتجددة للموضوع 

ز الجامعة عن غيرها من المتخصص به فالبحث العلمي يعتبر نشاطا رئيسيا يمي
مؤسسات التعليم ولكي تستطيع الجامعة االضطالع بمسؤولياتها تجاه البحث 
العلمي من خالل تعميق وتوسيع المعرفة البد من توافر الشروط التي تساعد 

على إجراء البحوث العلمية وتوفير الدعم المادي للباحثين لتمكينهم من االستمرار 
ة وتوظيف النتائج المتوصل إليها من خالل هذه في نشاطات البحوث العلمي

  البحوث

  : مشكالت التعليم الجامعي .4

تعاني مؤسسات التعليم الجامعي من عدة مشكالت تأتي في مقدمتها ضعف      
اإلمكانيات والموارد لمسايرة المستجدات في مجال تطوير البحوث، وكذا العجز 
عن اإلنفاق على دعم البحث العلمي دعما شامال واقعيا وأن أية مراجعة متأنية 

نظمة التعليم العالي تكشف لنا عن للدراسات والبحوث التي تم إجراؤها والمتعلقة بأ
العديد من الصعوبات التي واكبت مسيرة هذا التعليم، وفيما يلي بعض جوانب 

  21.العصور في التعليم العالي

حيث أن مراجعة تاريخ التعليم العالي في البالد : تبني نماذج مستوردة •
العالي قد العربية والتطور الذي مر به تكشف لنا بوضوح على أن أنظمة التعليم 

تم استيرادها وتبينيها عن أنظمة أجنبية، والجدير بالذكر هنا أن هذه النماذج قد 
تم اعتمادها في بالدها ضمن السياق الثقافي والحضاري لتلك المجتمعات 
وجاءت مبينة للحاجات واألهداف التي حددتها تلك المجتمعات ومن هنا فإن 

البالد العربية دون مواءمة أ تكييف عملية استيراد تلك األنظمة وتطبيقها في 



        ���� و��م  ا�	�
	����� ا�

2018 د��	�� ا���د ا��ا��  

81 

 

لطبيعة المجتمع العربي وذاتيته الثقافية تؤدي إلى تشويه لتلك األنظمة وتحويلها 
  .إلى تجارب بعيدة عن أرض الواقع ومتطلباته وحاجاته

إن من أبرز جوانب القصور في أنظمة التعليم العالي في البالد  :النمطية •
  :ى فيما يليالعربية هي خاصية النمطية وتتجل

الخطط والمناهج الدراسية والسنوات الدراسية والساعات المعتمدة موحدة لجميع  -
  .الطلبة

الدراسة منتظمة لجميع الطلبة وتقتضي الحضور أو المواجهة الصفية  -
  .واالنتظام الكامل في الدراسة 

متطلبات النجاح والتخرج موحدة لجميع الطلبة في جميع الكليات والبرامج  -
  .الدراسية

وتتجلى هذه الثنائية أو االزدواجية من خالل  :الثنائية أو االزدواجية •
تقسيم الكليات في الجامعات إلى كليات علمية وأخرى أدبية ويرافق هذا التقسيم 
النظرة المتميزة للكليات العلمية والنظرة الدولية للكليات األدبية مع ما يرافق ذلك 

ت العلمية اختيار الطلبة كذلك ظاهرة االختالل الموجودة بين مدخالت الكليا
ومدخالت الكليات األدبية وما ينتج عنه من اختالل في التركيب النوعي للتعليم 
من اختالف النسب بين خريجي الجامعات في كال النوعين بالرغم من احتياجات 

  .خطط التنمية

إن أنظمة التعليم العالي بحكم نشأتها : التصلب والجمود والشكلية •
لغربية المستوردة فإنها تعاني من التصلب ونتيجة العتمادها على النماذج ا

والجمود والشكلية سواء في هياكلها وبناها التنظيمية أو في محتوى برامجها 
  . ومناهجها أو في الطرق والوسائل واإلجراءات التي تعتمدها النعدام المرونة
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انعدام الموازنة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات خطط  •

المشكالت في أنظمة التعليم العالي هو انعدام هذه ومن مظاهر  :التنمية
الموازنة فالسياسات المعتمدة في قبول الطلبة في الجامعات ال تقررها احتياجات 

  .خطط التنمية

االختالل أو عدم التوازن في الوظائف التي تضطلع بها  •

من المعلوم أن الوظائف الرئيسية لمؤسسات التعليم :مؤسسات التعليم العالي
التدريس والبحث العلمي وخدمة : الي تكاد وتنحصر في مجاالت ثالث هيالع

المجتمع، والمالحظ أن مؤسسات التعليم العالي تكاد تقتصر وظيفتها اإلنسانية 
على التدريس فقط في حين يالحظ أن هناك إهماال مخال في الوظيفتين التاليتين 

الحظة هو النسب الضئيلة وهما البحث العلمي وخدمة المجتمع ومما يؤيد هذه الم
 22التي تخصصها مؤسسات التعليم العالي ضمن موازناتها لهاتين الوظيفتين

كما يؤيد هذه المالحظة أيضا ندرة البحوث العلمية التي تنتجها الجامعات وقلة 
  .البرامج والنشاطات التي تقدمها كل جامعة في مجال خدمة المجتمع وتنميته

إن   :والتميز في اختيار اإلداريين عدم اعتماد معايير الكفاءة •
المعايير التي تستخدم في مؤسسات التعليم الجامعي والمتعلقة باختيار وتعيين 
القادة اإلداريين ليست بالضرورة معايير أكاديمية بحتة وٕانما تتداخل مجموعة من 
العوامل السياسية واالجتماعية والشخصية في عملية االختيار أمر الذي يترك 

سات سلبية على معنويات وٕانتاجية العاملين في مؤسسات التعليم العالي انعكا
 .   وعلى اإلنتاج التنظيمي لهذه المؤسسات

ومن مظاهر الخلل التي تعاني : االفتقار ألنظمة المتابعة والتقويم •
منها مؤسسات التعليم العالي انعدام وجود أنظمة للمتابعة يتم من خاللها الحكم 

وكفاءة هذه المؤسسات في تحقيق األهداف الموضوعة لها على مدى فعالية 
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والجدير بالذكر هنا أن افتقار هذه المؤسسات ألجهزة المتابعة والتقويم يحول دون 
توفر المعلومات والبيانات التي يمكن توظيفها بتقديم تغذية راجعة لألطراف 

تخدام الرقابة المعينة بتطوير وتحديث مؤسسات التعليم العالي كما يحرمها من اس
  .اإلدارية على هذه المؤسسات

II.التجديد في تطوير التعليم الجامعي :  

ال يختلف واثنان على أن التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة        
خاصة في حياة األمم وفي مستقبلها شأن عظيم ولذلك أصبحت الجامعات في 
العصر الحديث من المقومات الرئيسية وأصبح إنشاء مثل هذه المؤسسات في 

فإن  جميع الدول على اختالف أحجامها ومستويات نموها، من أهم أولوياتها
تطوير التعليم الجامعي وتحديث مؤسساته يعد أحد الحلول المنطقية لخروج 
التعليم الجامعي ليواجه في الوقت الراهن تحديات ومتغيرات عديدة توجب مراجعة 
أهدافه ومناهجه ومواجهة التعليم الجامعي لهذه التحديات التي البد من التعرف 

جامعي، قبل البحث عن التجديد في عليها وعلى مدى انعكاسها على التعليم ال
تطوير التعليم والتعرف على جوانب هذا التطوير ومبررات حدوثه ال يمكن أن يتم 
بصورة واضحة وصحيحة دون أن يسبق ذلك عملية استكشاف لمعالم الرؤية 

  23: المستقبلية وما تتضمنه هذه الرؤية من متغيرات  تتمثل فيما يلي

  :في التعليم الجامعي أسباب االهتمام بالتجديد. 1

حيث أدى هذا النمو المعرفي إلى ظهور : النمو السريع في المعرفة •
العديد من االكتشافات واالختراعات والتي أحدثت بدورها تغيرا واضحا في المعرفة 
إلى الحد الذي يصعب على أي فرد متخصص أن يلم بكل ما ينتج من معارف 

  .في مجال تخصصه
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بمعنى االتجاه المتزايد نحو استخدام اآللة  :والتكنولوجيةالثورة العلمية  •
في مجاالت الحياة المختلفة، وهو ما يتطلب إعادة نظر وصياغة جديدة للقوانين 
والمفهومات بل إن األمر قد يتعدى ذلك إلى البحث عن مفهوم جديد للحياة ذاتها 

  .وللوعي والضمير

ما جعل األخبار  وهو: التطور الهائل في نظم ووسائل االتصال •
واألفكار والمعلومات، في أي مكان في متناول األفراد بحيث يستطيعون اإللمام 
لما يجري حولهم وحول غيرهم ممن يعيشون وأصبح العالم اليوم متصال بفضل 

  .التقدم الهائل في وسائل اإلعالم

نتيجة  :التغيرات السريعة في طبيعة المهن في سوق العمل •
نولوجيا الحديثة حيث أن ظهور المخترعات الحديثة، اقتضى االعتماد على التك

ظهور من المهن واألعمال المرتبطة بها، وكذا الحرية االقتصادية والتجارية 
وانتشار مفاهيم الخصخصة واقتصاديات السوق واالهتمام الشديد بعناصر الجودة 

 24.الشاملة في كافة مجاالت الحياة بما فيها التعليم الجامعي

االهتمام بعوامل الجودة أو النوعية الرفيعة في أنظمة التعليم  •

لضمان تحقيق الجامعة لمستويات أداء متميزة والبحث في بعض : الجامعي
النماذج العالمية لقياس األداء الجامعي وجودته لضمان تحقيق الجامعة لمستويات 

  أداء متميزة تحصل بمقتضاها على شهادة الجودة العالمية

  :التجديد في التعليم الجامعيخصائص  
تحتاج الجامعات وبصفة مستمرة دورية لمراجعة الهياكل واألطر التعليمية      

واألهداف والسلوكيات والنتائج حتى تقف على الجديد في العالم، الحاجات 
والمقومات وغيرها، حيث تستطيع الجامعات بذلك تشخيص المشكالت وٕاعداد 

من التباين في التجديدات التربوية من  فعلى الرغم، 25التخطيط لشكل الجامعة
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حيث مدى انتشارها أو المجاالت التي تتناولها إال أن الباحثين يشيرون إلى وجود 
  .26عدة خصائص للتجديد في التعليم التربوي من أهمها

فالتجديد عملية نسبية تختلف باختالف الزمان : نسبية التجديدات التربوية. أ
بر تجديدا في مؤسسة أو نظاما معينا قد ال يعتبر في مؤسسة والمكان فما يعت

أخرى، فالتجديدات التربوية نسبية في مداها ودرجة أهميتها والوقت الالزم لألخذ 
بها ودرجة تقبل الناس لها، فقد يكون التجديد شكلي كتعديل مواعيد الدراسة وقد 

ام التعليمي وأهدافه يكون رئيسيا أو جوهريا كأن يكون التجديد في فلسفة النظ
  .وغيرها...وهيكلته أو إدخال التكنولوجيا التعليمية الجديدة

إن أبرز سمات عملية : الوقت الالزم إلجراءات التجديدات التربوية. ب
التجديد أنها تحتاج إلى وقت طويل سواء فيما يتعلق بتقبل الناس لها أو وضعها 

حتى تنجح في تحقيق أهدافها ألن موضع التطبيق، فال بد أن تأخذ الوقت الكافي 
عدم إدراك ذلك الوقت قد يترتب عليه هجر الكثير من التجديدات الجيدة قبل أن 

  .27تأخذ   فرصتها في تدعيم جذورها
: ارتباط التجديدات التربوية بالتغيرات في بنية النظام المجتمعي. ج

يتغير استجابة فالنظام التربوي كغيره من النظم األخرى الهامة في المجتمع 
لتجديدات ثقافية ومجتمعية، فبنية العالقات االجتماعية القائمة في المجتمع هي 
التي تحدد وتشكل أنشطته وعملياته التعليمية ،أي درجة التوافق أو مواءمة 
التجديد مع الممارسات والقيم الراهنة حيث يتركز هذا االرتباط في النقاط 

  :28التالية
 .اليوم يسهمان في والدة التعليم الجامعي منطق اقتصاديات السوق •
 . يساهم النظام التعليمي كأداة للتغيير والتجديد في ثقافة المجتمع  •
للتربية دورا ملموسا في تحديث المجتمع من حيث تأثيرها في تطوير   •

 .اتجاهات األفراد وقيمهم وسلوكهم
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التجديدات ترتبط صعوبة : صعوبة التجديدات التربوية وتعقدها .د
التربوية في فهم التجديدات المقترحة فأي فكرة جديدة يمكن تقديمها بصورة 
متدرجة حتى يستطيع المختصين فهمها واستيعابها فبعض التجديدات تكون 

  .واضحة يسهل فهمها وبعضها يكون صعبا أو بالغ الصعوبة في استيعابه

ئص إن من خصا: حاجة التجديدات التربوية إلى االنتشار. ه
التجديدات التربوية حاجتها إلى االنتشار واإلعالن، للجمهور والمسئولين في 
المجتمع ومدى تقبلهم على المستوى المهني وان نجاحها رهن ذلك القبول فإن 
عدم المعرفة باالختالفات والتجديدات التي تحدث في نظم التعليم الجامعي 

واإلعالن واإلعالم به واألخذ يحول دون انتشارها ومن هنا فإن انتشار التجديد 
به هو نقطة البداية قبل تطبيقه ولذلك يتطلب األمر توفير قنوات اتصال جيدة 

  . بين مصادر التجديد واإلصالح التربوي

حيث أن إمكانية تجريب : قابلية التجديدات التربوية للتجريب .و
م بصورة التجديدات التربوي قبل تعميمها في ظروف واقعية وهذا التجريب يسه

واضحة في نجاح التجديدات ويتم ذلك من خالل البحث العلمي األساسي 
  .والتطبيقي ثم عمليات التقويم واالنتشار والتعميم من خالل النتائج

  :أهداف التجديد في التعليم الجامعي.4

إن إتباع استراتيجيات وأساليب تجديدية تكفل درجة عالية من الربط بين       
  29:وأهداف التنمية الشاملة  وذلك من خاللهذه التجديدات 

تشجيع وتحفيز جهود التجديد التربوي على أسس تعاونية بين المؤسسات من  �
خالل تبادل المعلومات وتنسيق العمل بغية دعم ونشر التجديدات التربوية ذات 

 .األثر على تلبية احتياجات التنمية
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بالتجديدات استجابة  تعزيز وفهم عمليات التغيير التربوي وتشجيع األخذ �
 .لمتطلبات التنمية

دعم وتشجيع ممارسات التجديد التربوي وترشيدها وتشجيع البحث عن الحلول  �
 .االبتكارية لدى العاملين في التعليم الجامعي والتنمية

مساعدة الدول األعضاء وتشجيع جهودها في تكوين واستكمال البنى القاعدية  �
 .بوي ألغراض التنمية في مجتمعهاالالزمة لالنطالق بالتجديد التر 

حث وتشجيع المؤسسات المعنية بالتجديد التربوي على تبادل المعلومات  �
والخبرات التجديدية فيما بينها مع مناطق العالم األخرى وتنظيم تبادل الخبرات 

 .معها
استعراض ضروريات التعليم ليعلب دورا في بناء ثقافة إنتاجية وسلوك إنتاجي  �

 .30فعال

  : الصعوبات والعوامل المؤثرة في عملية تجديد التعليم الجامعي.

في محاولة إلصالح وتجديد التعليم الجامعي وٕاعادة بنائه يبرز عدد من      
اإلشكاليات التي تنبع من األوضاع الراهنة لهذا التعليم ترتبط هذه الصعوبات 

  31: بمايلي
التعليم والسياسة، فسياسات فهناك عالقة وثيقة بين : التحوالت السياسية. أ

اإلصالح والتجديد وتخطيط التعليم وتوجهاته إنما تحركها سياسة الدولة 
وتشخيصها بقرار سياسي، فالتحول أمر ضروري وليس من المنطق البقاء على 
حال واحد ولكن أن يتم هذا التحول جملة وتفصيال في فترات زمنية قصيرة في 

غير قليل من االضطراب لمسيرة تجديد  عمر الشعوب، البد أن يشيع قدرا
  .التعليم خاصة وأن إجراءاته تتسم بالطول الزمني وضخامة األعباء والتكاليف

أي توجه سياسة التعليم وتجديده بالفعل  :عدم تأسيس سياسة التعليم. ب
الفردي القيادي دون تنظيم هيئة من العلماء والخبراء مما يترتب عنه نتائج 
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المؤسسة بالفعل لكن قد يتم عرقلتها بحصرها في حدود إبداء  سلبية، وقد توجد
الرأي لكن تشكيلها يكون بيد المسئول نفسه أي عملية إضفاء الجماعية على 

 . رأي فردي

أي إبداء الرأي التعليمي في عملية التجديد نتيجة قانون أو  :غياب الحوار. ج
فقد أثبتت البحوث سيحول دون نجاح هذا التجديد  فرض دون حوار ديمقراطي

والدراسات العلمية أن الرأي يكون نتيجة تشاور وحوار ومناقشة يقرب أكثر 
للحقيقة ويكتسب صالبة منطقية أكثر مع تبني األفراد له وحماسهم للعمل 

  .بمقتضاه

ال يستطيع المجتمع أن يضمن : ضعف الفكر العلمي التربوي. د 
جامعي إال إذا استند إلى فكر تربوي استمرارية التجديد والتطوير في التعليم ال

وهو بدوره يكون نتيجة بحوث ودراسات للوصول إلى قرارات في مجال التجديد 
وفي هذا المقام البد لنا من االعتراف أن بعضا من جهود اإلصالح والبحث لم 
يتوفر فيه شيء من هذا ولم تسبقه الدراسة العلمية المتأنية التي يشترك فيها 

والعلم والخبرة واالختصاص أي عدم تحول حركة تطوير التعليم أصحاب الفكر 
الجامعي بقوة الدفع الالزمة لالنطالق هذا المجال نحو آفاق التقدم والتطور مما 
يجعل التطوير يبدو في كثير من األحيان وكأنه وليد خطوات آنية ليست بعيدة 

  .المدى
قد يفيد إلى حد ما ولكنه  إن نقل الجهد عند حد الترجمة: التقليد واإلتباع. ه

من غير شك ال يضيف إلى الذاتية الحضارية شيئا فالبد من اإلبداع واالبتكار 
فهو السبيل الوحيد للحركة إلى األمام وهو الطريق الفريد لإلضافة النوعية لركب 

  .النهوض الحضاري
يم بما أن نظام التعل: افتقار التناسق بين تجديد التعليم وغيره من النظم. و

الجامعي مرتبط بكل األنظمة األخرى فإن النتيجة المنطقية التي تترتب على 
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هذه الحقيقة أن أية حركة إصالح في التعليم يستحيل لها أن تسير سيرا سليما، 
موفقا إذا لم يواكبها التغير في النظم األخرى وغياب هذا االرتباط له أثره السلبي 

  . على تعثر حركة التجديد التعليمي

III.استراتيجيات التجديد في التعليم الجامعي :  

يعيش العالم حاليا تحوالت على كافة األصعدة االقتصادية واالجتماعية        
والسياسية والثقافية ولقد غيرت تلك التحوالت العديد من المفاهيم والثوابت 

من الراسخة منذ زمن بعيد، من خالل ثورة المعرفة والتكنولوجيا لتضع العديد 
النظم التعليمية في تحدي كبير، كل تلك التحديات جعلت العديد من دول العالم 
تسعى بشكل جاد إلى تطوير وتجديد نظمها التعليمية وعلى رأسها التعليم 
الجامعي الذي يتوجب عليه التحول في رسالته وأدواره ووظائفه، أو بعبارة أخرى 

المجتمع من خالل إعداد  فقد بات مطلوبا من الجامعات اليوم حل مشكالت
  32.البحوث والدراسات العلمية وتقديمها إلى صناع القرار

والحديث عن أشكال وأنماط التجديد في التعليم الجامعي يقتضي اإلشارة      
إلى مفهوم االستراتيجيات باعتبارها مفهوم مستجد في الميدان التربوي تتضمن 
االنتهاج الواعي لمسار معين من األفعال الموجهة والذي يتم تبنيه في شكل 

لتغير الذي يعني عقلنة مفهوم، واإلستراتيجية إنما تعتمد على ما نقصده بلفظ ا
التوجهات التي تتضمن لونا من التفكير والتخطيط الذي يسمح باستقراء نماذج 

ومن خالل       33معينة من تجارب الماضي ومن ثم إسقاطها على المستقبل 
ذلك فإن استراتيجيات التجديد في التعليم الجامعي هي تخطيط شامل لكيفية 

الجامعي في حدود إطار فلسفي معين طبقا  تنفيذ التجديد في عملية التعليم
لمبادئ محددة، حيث توصف بقدر معين من المرونة تجعل في اإلمكان تعديلها 

ومن الصعب .34وجعلها أكثر مالئمة للظروف المتغيرة في المواقف التعليمية
حصر كل أشكال التجديد في التعليم الجامعي وأنماطه واإلشارة إلى كل الخبرات 
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دولية نظرا لتعددها وكثرتها ،وسوف يتم فقط تناول أهم جوانب والتجارب ال
  : التطوير أو التجديد في النواحي التالية

  :التجديد في أهداف وفلسفة الجامعة .1

إن هدف الجامعات هو إعداد الطالب بتدريبهم علميا وتكنولوجيا وأدبيا       
وفنيا وتنميته شخصياتهم وذواتهم وتدريبهم على االستقالل وتزويدهم بعلوم 
المستقبل والقيم الخلقية وجعل التعليم رحلة الكتشاف الذات وتعميق المعرفة 

األمر يقتضي أن  وتنمية خصائص الفرد ومواهبه وقدراته إلى أقصى حد، هذا
يكون التعليم الجامعي منتهجا فلسفة وطرق وأساليب مرتبطة بتحقيق األكاديمية 
وااللتزام بالسلوك الديمقراطي والثقة بالنفس، فالدراسة الجامعية عمل جاد تتخلله 
ممارسة األنشطة إلى جانب اإلنجاز األكاديمي كما أنها تحتاج إلى المثابرة 

واالندماج في الحياة االجتماعية والتكيف السريع والصمود وقبول التحدي 
والتجديد في فلسفة الجامعة ال يبتعد عن ذلك حيث نختصره في ثالث نقاط 35

  أساسية 
أن الجامعة أو التعليم الجامعي لم يعد قاصرا على الصفوة بل بات مفتوحا  •

  .هيرلعدد كبير من األفراد بعدما     كان للنخبة فقط، صار حقا مكتسبا للجما
أن تكاليف التعليم العالي تتولى الدولة بموجبه مسؤولية التعليم وتلجأ في  •

الوقت نفسه ضمن حدود معقولة إلى مصادر التمويل الخاصة من خالل 
  .تخصيص التعليم الجامعي

لم تعد الجامعة قاصرة في أهدافها على إعداد وٕاجراء البحوث األكاديمية  •
بتقديم خدماتها للمجتمع وربط ذلك بالعملية وٕانما تجاوزت ذلك إلى االهتمام 

  .التعليمية كالعمل الميداني
كما قد تطورت الجامعات بصورة أصبحت أهدافها تتركز ألبعاد أكثر من  •

  : اإلعداد وتكوين الباحثين بل لتحقيق األهداف التالية
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     : فيما يتعلق بالتعليم. أ

القدرة على الرغبة في االستمرار تعليم الطالب كيفية التعلم الذاتي والتقويم و   �
  .  في التعليم

 .اكتساب الطالب االستقاللية االبتكارية والقدرة على اإلبداع  �
 .اكتساب الطالب القدرة على المشاركة في تنمية مجتمعه  �

  : فيما يتعلق بخدمة المجتمع. ب
 .تدريب العاملين بمؤسسات المجتمع المختلفة على الجديد في مجال عملهم  �
مساعدة المؤسسات على حل مشكالتهم من خالل الدراسات والبحوث   �

 .العلمية
االنفتاح على الثقافات اإلنسانية وتشجيع التعاون الدولي و اإلسهام في حل   �

 المشكالت العالمية

  : فيما يتعلق بالبحث العلمي. ج
 .المساهمة في مجاالت العلم والتكنولوجيا  �
 .الربط بين نوعية البحوث العلمية ومشاكل المجتمع المحلي  �
 .التعاون العلمي مع الجامعات العربية واألجنبية  �
 .تدريب الطالب وأعضاء هيئة التدريس على طرائق البحث وأساليبه الحديثة  �

  :التجديد في التخطيط التعليمي. 2

ن عملية التخطيط مارستها الجامعات باعتبارها مطلبا اقتصاديا واجتماعي إ     
ملحا للنهضة الحضارية لتحقيق أقصى ما يمكن من التوازن بين احتياجات 
اإلنسان والمجتمع حيث يعد التخطيط التعليمي أهم مجاالت التخطيط الذي يقوم 

اعتبارها العناصر على تنمية القوى البشرية في جوانبها العلمية والعملية ب
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األساسية في التقدم االقتصادي واالجتماعي، ووفق لذلك يمر التخطيط في التعليم 
  36: الجامعي بالمراحل التالية

تتضمن هذه الخطوة تقويم الخطط السابقة  :مرحلة اإلعداد والتحضير -
وجوانب نجاحها أو فشلها وأسباب ذلك وتشخيص الوضع الراهن والعوامل المؤثرة 

سلبا أو ايجابيا للقيام بدراسات تفعيلة لواقع النظام التعليمي الجامعي في بيئة  فيه
  .االجتماعية ومتطلبات تطويره وتوسعه كما وكيفا

يتم وضع مجموعة من األهداف العامة في : مرحلة تحديد أهداف الخطة -
  :ضوء ما سبق ومستمدة من فلسفة المجتمع وتحديد األهداف يراعى فيها مايلي

 .اغتها بدقة ووضوحها وتناسقها وتكاملها فيما بينهاصي �

 .تعبيرها عن الواقع وتستجيب له وقابلة للتحقيق �

وتتضمن ترجمة الصورة العامة واألهداف إلى : مرحلة وضع إطار الخطة -
صورة رقمية ومؤشرات في شكل برنامج عمل مفصل ألولويات حيث تتخذ هذه 

  : المرحلة اإلجراءات التالية
 .تقويم أوضاع نظام التعليم الجامعي و حصر مشكالته وما ينبغي إحداثه  �
 .صياغة االحتياجات في ضوء اإلمكانات المتاحة والمتوقعة  �
وضع برنامج مفصل وشامل لما يجب إحداثه من تطوير في نظم التعليم   �

 .  الجامعي

الجهة بعد وضع الصورة النهائية لمشروع الخطة تقوم : الخطةمرحلة إقرار  -
المختصة المخولة بتنفيذ واتخاذ القرار بدراسة الخطة وتعدل في ضوء االعتبارات 

  .الخاصة بظروف المجتمع

بعد إقرار الخطة تتخذ القرارات الداخلية لقطاع التعليم  :مرحلة التنفيذ -
  .الجامعي بكل مستوياته لتنفيذها
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بمجرد وضع الخطة ال تنتهي عملية التخطيط : مرحلة المتابعة والتقويم -
وتنفيذها وٕانما تمتد إلى المتابعة الدائمة والتقويم المستمر وتتم بمالحظة التنفيذ 

  .وتحديد خطواته ودرجة نجاحه أو انحرافه عن الخطة المحددة

  :التجديد في العملية التعليمية الجامعية. 3

سنوات إن عملية التجديد في التعليم بدأت تأخذ أشكاال عديدة في ال        
األخيرة بهدف التخلص من نظام التلقين والحفظ المعمول به حاليا إلى تنمية روح 
االبتكار وحرية التعبير لدى الطالب، وتتمثل أهم التجديدات التي يتوقع أن 

  : تحدث للعملية التعليمية الجامعية في النواحي التالية
الفصل (التحول من نظام العام األكاديمي الكامل إلى نظام الفصول الدراسية  �

نظرا لما يحققه نظام الفصول الدراسية ) الدراسي المحدد ذو الساعات المعتمدة 
 .من فوائد عديدة بالطالب وعضو هيئة التدريس، والعملية التعليمية الجامعية

لتعلم من الوسائل السمعية األخذ بالتقنيات الحديثة في طرق التعليم وا  �
والبصرية الحديثة وفي هذا المجال تحرص كل جامعة على إنشاء مركز 

 .للتقنيات، يضم خبراء ومتخصصين في ذلك
تطوير طرق واستراتيجيات التدريس بحيث ال تقتصر فقط على الطرق    �

ر إنما تمتد لتشمل استخدام استراتيجيات فاعلية التطوي" المحاضرة " التقليدية 
المستمر للمناهج والمقررات الدراسية بحيث تساهم في تطور المعرفة وتجد مكانا 

 .للتخصصات الجديدة
 - األهداف-االهتمام بالتقويم المستمر بكل جوانبه التعليمية، الطالب   �

طرق التدريس وتقنياته إضافة إلى أساليب وأدوات التقويم  -المحتوى التعليمي
 .واالمتحانات
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من االهتمام بالخدمات الطالبية والتي تتمثل في العمل على  توجيه المزيد  �
توفير الرعاية النفسية والتوجيه التربوي للطالب إضافة إلى الرعاية الصحية 

 .لتوفير المناخ المناسب للعملية التعليمية

   : التجديد في أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.4
إن أستاذ الجامعة يعمل مدرسا وباحثا وٕاداريا ويترتب على وظيفة التعليم      

واجبات فرعية تمتد لتشمل لقاء الطالب في قاعات الدراسة وٕاعداد المادة العلمية 
وتحديد مصادر للتعلم والقيام بأعباء التدريس وٕاعداد االمتحانات وتقويم الطالب، 

تذكار وحسن السلوك في قاعات الدرس ناهيك عن المحافظة على عادات االس
   37.مزارع الفكر البشري والقيم األخالقية واالتجاهات المرغوب فيها 

ووفقا لذلك ال يستطيع التعليم الجامعي أن يجابه التحديات اآلنية        
والمستقبلية إال بتنمية أعضاء هيئة التدريس على نحو تحفيزهم على االضطالع 

   38: ومسؤوليات من خالل إتباع مايليبما بتوقع من أدوار 

من خالل تميز األستاذ  :اإلعداد التربوي ألعضاء هيئة التدريس .أ
   بالخصائص التالية

األستاذ الجامعي يجب أن يكون موقف ومنهج، موقف واضح وجسور وفاعل في 
 .مجال معرفته المتخصصة ومنهج ناقد وبناء ، إزاء القضايا العلمية

يجب أن يكون مركز الدائرة والطاقة المحركة للجامعة األستاذ الجامعي  •
بمنهجه واقتداره العلمي، حيث يقع تخصصه الدقيق في سياق العلوم والمعارف 
األخرى يغذيها ويتغذى منها في تكامل معرفي مجدد ونافع لمجتمعه حاضرا 

 .ومستقبال
خذ مع امتالكه قدرة التواصل الناجح والمستمر مع الغير بدءا بالعطاء واأل •

الطالب إرساال واستقباال سواء كان عن طريق المحاضرات واللقاءات العلمية أم 
 .كتابات صحفية أم مؤلفات مترجمات أم مشاركات في الندوات والمؤتمرات
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االلتزام بالمسؤوليات واألمانة العلمية وٕاتقان العمل والحرص على مشاركة  •
م إضافة إلى أرائه البناءة على الطالب مشكالتهم العلمية واالجتماعية وتشجيعه

 .مستويات اإلدارة الجامعية
القدرة على الجمع بين العلم والفن والقيم من خالل فن التعبير من وجهة نظره  •

داخل الجماعة ملتزما الموضوعية في اقتحام القضايا المطروحة في الميدان 
 .بالمشاركة والحوار المعبر البناء

ه التعليمي بمقومات التفكير المطلوب في النظر إلى المستقبل ضمن أداء •
  . سياق العولمة والتجديد

من   :االهتمام بالنمو العلمي والمهني ألعضاء هيئة التدريس. ب
  : خالل

تيسير فرص اشتراك األساتذة في المؤتمرات والندوات العالمي والمحلية ذات  •
عاملين  الصلة بتخصصه األكاديمي حتى يتم له تبادل الخبرات مع زمالء له

 .ضمن نفس تخصصه
العمل على توفير الدوريات العلمية والمراجع األساسية والكتب الحديثة   •

 .بالمكتبات الجامعية لتمكين األستاذ من اإلطالع على المعارف الجديدة
التوسع في نظام تبادل الخبرات العلمية مع الجامعات العربية واألجنبية وذلك  •

لألساتذة الزائرين من الجامعة األجنبية لإلطالع عن طريق وضع خطط متكاملة 
 .على نظم الدراسة والبحث وزيادة االبتكار العلمي لزيادة اإلنتاجية العلمية

عقد دورات تدريبية أو ورش لألساتذة لتدريبهم على التجديد في مجال البحث  •
 .العلمي ومهاراته و نظم الدراسة الجامعية

ألداء األستاذ، لرسالته بصورة أفضل من العمل على توفير الجو المالئم  •
خالل توفير الحياة الكريمة له وتوفير الوقت الالزم لبحث وسائله ومتطلباته 
والتخفيف من األعباء التدريسية لعضو هيئة التدريس األمر الذي يتيح به الوقت 
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الكافي كي يتمكن من تحقيق التوازن بين مهمة التدريس والمهام األخرى، 
 .تابعة الطلبةكإشراف وم

  :التجديد في مجال تقويم األداء الجامعي.5
الجامعة مهما كان مكانها أو زمان تواجدها تحتاج دائما إلى الحكم على     

مستوى أدائها لمهامها في ضوء ما قامت عليه من فلسفات وأهداف وٕاذا كان من 
يتحقق  الضروري التوسع في التنوع في التعليم الجامعي، فان تقدم الجامعات

بتميزها في أنشطتها المختلفة إلمكانية التوازن بين التقدم التكنولوجي السريع 
  .والثقافة اإلنسانية الشاملة

وحتى تتحول جامعاتنا خالل السنوات القادمة من كونها جامعات مهنية         
لجامعات بحثية وحتى تتجدد روحها في شكلها وفي غاياتها النهائية أصبح على 

والمجتمع أن توجه الجامعة والتعليم الجامعي نحو الجودة واعتبارها بمثابة  الدولة
استثمار قومي هدفه رفع القدرة التنافسية اقتصاديا و النهوض بالتنمية الثقافية        

  :و االجتماعية للجامعات، هذا التوجه يتمثل في
و مداخل تقويم  االستفادة من النظريات و المفاهيم التي عالجها مفكري نظريات.أ

، 39األداء الجامعي بنظام إدارة الجودة الشاملة و هندسة التغير و إعادة الهيكلة 
بإمكانية األخذ بنظام الجودة الكلية في التعليم لتطوير منظومة التعليم الجامعي 

   40.للوصول بخريجيها إلى المستوى المطلوب عالميا و محليا 
تضم عددا من األساتذة المشهود لهم إنشاء إدارة أو مركز بكل جامعة .ب

بالكفاءة العلمية و الخبرة األكاديمية و بعض أفراد البيئة المحيطة و الخريجين 
تتولى تقويم و تطوير أداء كل مجال من مجاالت العمل االجتماعي و إجراء 
البحوث و الدراسات و عقد المؤتمرات و الندوات التي تتعلق بتقويم األداء 

  .خاصة الجامعي بصفة
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التربـــوي و و منـــه فانـــه ال يمكـــن أن تقـــوم الجامعـــات اليـــوم بـــدورها العلمـــي و 
التكنولــوجي إال إذا كانــت تواكــب عصــر المعلوماتيــة و الــذي أصــبح حقيقــة و 

 .المتقدمة واقعة في المجتمعات
هذا و لم تعد مهمة الجامعات قاصرة في  الحفاظ على تركيب اجتماعي 

  بل البد أن تقوم الجامعات fixed social structureثابت
في الوقت الحاضر بقيادة التغير االجتماعي بمعناه الشامل أي باحتوائه على 

 .التغير السياسي و االقتصادي و السلوكي في المجتمع
و إذا كان التعليم العالي في مراحله األولى متاحا للطبقات العليا من المجتمع في 

توريث  p-bourdieuيسميه عالم االجتماع الفرنسي بورديو نظام اجتماعي مقفل
فقد أصبح التعليم  la reproduction des elitesالصفوة أو نسخ الصفوة

العالي و مع تحدي الديمقراطية متاحا لعامة الشعب و ليس حكرا على الذين 
 41.يملكون المصادر المالية أو القواعد السياسية

التكنولوجيا المعلوماتية في البلدان المتقدمة فهناك  إال أن المالحظ أن تركز معظم
إذن توزيع غير عادل بين هذه البلدان و البلدان النامية و مثال هذا الواقع أن 

مدينة طوكيو وحدها تضم عددا من خطوط الهاتف يعادل ما لدى أفريقيا بكاملها 
ان النامية في أن نسبة إسهام البلد 1991وبينت دراسة أجراها البنك الدولي عام 

بالمئة مع العلم أن هذه البلدان تضم 2اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات بلغت 
 .42بالمائة من سكان العالم 80حوالي 

و يحاول االقتصاديون اآلن و مع ازدياد توليد و نشر  استخدام المعرفة و 
المعلومات إيجاد طرق إلدخال عامل المعرفة بشكل مباشر وواضح في نظرياتهم 

التنمية و بين  نظرية النمو الجديدة فالعالقة بينو نماذجهم االقتصادية و منها 
مل المعلومات العلمية و توليد المعلومات و استخدامها أصبحت واضحة و تش

 .التكنولوجية و غيرها
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في GDPبالمائة من النتاج المحلي اإلجمالي 5و يقدر االقتصاديون أن أكثر من 
مبني على العالقة فقد ازدادت الصناعات المبنية على المعلومات  OECDدول

في معظم الدول المتقدمة بالنسبة إلى مجمل الصناعة بشكل ملحوظ بين 
و يتبين ذالك   من زيادتها في صادرات هذه الدول و  1994و1970عام

بالمائة  73بالمائة في حال اليابان و 63تراوحت هذه الزيادات لتصل إلى 
بالمئة في المملكة المتحدة و 23بالمائة في ايرلندا و  34للواليات المتحدة و 

يم و يزداد استثمار الدول في المعرفة و المعلومات من خالل الصرف على التعل
 .التدريب و التطوير في القطاعين العام و الخاص

لكن توفير المعرفة و تحويلها إلى معلومات جعل من تكنولوجيا المعلومات أداة 
هائلة في وضع المعرفة في متناول العالم خاصة و أن شبكات المعلومات مثل 

ة و اإلنترنت و غيرها تجعل المسافات قصيرة و الزمن مختصرا و التكلفة بسيط
التداول سهال أن هذا الترميز للمعرفة و تخزينها رقميا انطالقا من توافرها 

كمعلومات على شكل كتب و مجالت و أوراق عمل و مراجع و فهارس و صور 
و صوت و أفالم و رسومات إضافة لتسهيل نقاها عبر الشبكات الرقمية العالمية 

منية و لها دور فعال للغاية و هذا يجعلها أداة للتنمية االقتصادية و الثقافية و األ
ما يقبها من مجتمع المعلومات الذي يولد و ينقل و يستعمل المعرفة لخدمته في 

 .المجاالت كلها
كما أن توفير المعرفة و تحويلها إلى معلومات رقمية يجعلها تتحول إلى سلعة 

حول إلى تزداد أنواعها يوما بيوم و يزداد دورها في االقتصاد العالمي الذي يت
 43. اقتصاد المعرفة

و على ضوء ذلك البد من التعريج على مفهوم جامعة المستقبل و التي تعتبر 
 .الوسيط األساسي لنقل المعلومات 
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حيث تقوم جامعة المستقبل على تكنولوجيا المعلومات و  :جامعة المستقبل
الكرة استخدامها في الدخول و الخروج إلى أي مكان تعليمي أو علمي على 

األرضية و في أي وقت كما تهتم تكنولوجيا االتصاالت في الكليات بعدم مركزية 
المعلومات و تشجيع العمل الجماعي و تيسير نشر المعلومات و تبادل البيانات 
االلكترونية و تيسير خلق بيئة تعليمية قائمة على الشبكات و البرامج المعلوماتية 

 44.المناسبة للحاجات التعليمية

ما بخصوص البيئة التعليمية بجامعة المستقبل فسيتم تصميم البيئة التعليمية أ

المستقبل بحيث تصبح بيئة الكترونية و هي البيئة االفتراضية بجامعة 
و يتم  VEE-VIRTUAL EDUCATION ENVIRONMENTالفعالة

على تحقيق أهداف العملية التعليمية و  تصميمها طبقا لفلسفة تكنولوجية تعمل
 :تتصف البيئة التعليمية لجامعة المستقبل بما يلي

تحتوي على تجهيزات بيئة تفاعلية و فصول افتراضية موزعة بالجامعة -1
و توفير مداخل متنوعة لشبكات تعليم محلية و عالمية و بريد االلكتروني 

 onو االتصال المباشر .tel netو مجموعات بريدية و االتصال عن بعد 
line  و تبادل الفيديو و تحت الطلب و األقمار الصناعية و التليفزيونات

 .متفاعلة و مواد تعليمية فورية عالمية
تمكن البيئة التعليمية لجامعة المستقبل هيئة التدريس و الطالب من  2

 .حضور المؤتمرات عن بعد
الوثائق الكترونيا في  كما تساعد هذه البيئة على نشر المعلومات و-3

صورة وسائل متعددة مما يوفر تشكيلة معلومات واسعة و متعددة 
 ..المصادر و األشكال

في ظل اقتصاد معلوماتي عالمي النطاق هكذا يصبح االستثمار في  و لهذا فانه
رأس المال البشري استثمارا استراتيجيا و تصبح الجامعة أداة أساسية لتحقيق 
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في قوله أن المفتاح الحقيقي لفهم أهم Castellesأشار إلى ذلكالتنمية و قد 
جوانب البنية الفوقية في اقتصاد عصرنا هو ضرورة ربط العقل البشري و القدرة 

  45.الجماعية في كل بلد بعقول العالم األخرى
  
 

 :األفاق و المقترحات لتجاوز اإلشكال القائم

البداية على إن العامل فلنتفق جميعا منذ     : المؤسسيالتحديث 1
الحاسم في الحياة المجتمعية سيتمحور حول المعرفة بل إن الوظائف 

االقتصادية االجتماعية لرأس المال تنتقل إلى مجال المعلوماتية وفق أطر 
هرمية المعرفة وٕانتاجها فان نواة التنظيم االجتماعي والمؤسسة االجتماعية 

جامعة باعتبارها مركز إلنتاج التراكم الرئيسية لمجتمع الغد ستتمحور حول ال
المعرفي ، في حين نجد المؤسسة الصناعية تفقد دورها القيادي، وبهذا فان 

مستوى المعلومات وليس الملكية تشكل العامل الحاسم في الفوارق 
االجتماعية فالناس ينقسمون إلى مالكي المعلومات وغير مالكيها وهنا ينتقل 

ة من المجال االقتصادي إلى الثقافي الفكري وان مجال الصراعات االجتماعي
ما يشكل البنية التحتية للمجتمع ألمعلوماتي هو التقنية الفكرية، ولعله هنا 

  .معلومات والمعرفة كنسق اجتماعي تكمن حقيقة مجتمع ال
في الواقع أن التحول بات واضحا بالفعل في عالم االقتصاد والتجارة        

قنية حيث تغيرت الكثير من المفاهيم والنظريات نتيجة للتأثيرات الت
االقتصادية وهياكل المؤسسات االقتصادية التي أعادت النظر في خططها 
المستقبلية بناءًا على واقع عصر االقتصاد ألمعلوماتي ، وان هذا االقتصاد 
أعنى اقتصاد المعلومات الذي يعيشه العالم اليوم إنما هو نتيجة التحول من 

اقتصاد صناعي يشكل رأس المال المادي فيه المورد األساسي  مجتمع ذو
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إلى مجتمع ذو اقتصاد معلوماتي تشكل المعلومات فيه موردًا رئيسيًا 
حيث . واستراتيجيًا منذرًا بحتمية التحديث المؤسسي وٕاعادة الهيكلة والتنظيم 

 احتلت صناعة المعلومات موقع الصدارة إذ ينفق عليها نسب هائلة من جهد
القوى العاملة من اجل إنتاج خدمات وسلع معلوماتية ، وبهذا الصدد تشير 

منظمة اليونسكو في أحد تقاريرها إلى أن قطاع المعلومات وخدماته قد 
سجل تطورًا ملحوظًا في معظم البلدان رغم االختالفات في القوى العاملة 

في دولة  المعلوماتية إلى إجمالي سكان كل بلد، إذ يصل قطاع المعلومات
من القوى العاملة من %  68مثل الواليات المتحدة األمريكية ما يقارب من 

  . إجمالي قوة العمل
إال أن مقومات توفر المناخ العلمي والقاعدة المؤهلة الماهرة ال يتأتى        

بالتدريب على استخدام التقنيات فحسب، بل األهم من ذلك هو المشاركة 
ية المعلوماتية ، فال يمكننا القول أننا حققنا والمنافسة بصناعات التقن

االستفادة من تقنيات المعلومات واالتصاالت ودخلنا في مسار التطور 
ألمعلوماتي إال بالمشاركة الفعالـة في صناعة األدوات والبرمجيات وتطوير 

محتوى معلوماتي عربي والتي ال تتسنى إال بواسطة التحديث المؤسسي 
كبًا للتطورات العصرية، وقد يخطئ البعض حيث يعتقد وتطويره وجعله موا

ميكنة العمل  بان صناعة البرمجيات هي ذاتها تصميم نظم معلوماتية بهدف
  .داخـل نظـام مؤسسي

إذ إن الفوز بمشروع لميكنة نظام العمل ال يمثـل الوجه الحقيقي       
لبرمجية لصناعة البرمجيات وٕانما الصناعة الحقيقية هي صناعة األدوات ا

التي تستخدم في بناء هذه التطبيقات والتي تصل عائداتها إلى ماليين 
الدوالرات ، وبالتالي فان الصناعة ليست تخزين وتسجيل المعلومات على 

الخ ال يمثل صناعة حقـه ...األقراص إن تخزين وتوثيق المخطوطات 
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برمجية للتصفح  للمعرفة وٕانما يعـد توظيفـًا أمثل للتقنية، إذ أن تطوير أدوات
مواقع االنترنت يعد صناعة حقيقية تنقلنـا من مستخدمين جيدين للتقنية إلى 

مصنعين ومنتجين للبرمجيات ومن ثم مصدرين لها، لذا فان الهدف 
يستوجب أن نكون مصنعين لعربـة التقنية والتقدم ال أن نكون سائقين مهرة 

  .لها فحسب
الدول والمجتمعات المتقدمة واألقل  وال يخفى على المتتبع مساعي معظم     

تقدما الوصول لجودة المحتوى ونقل التقنية الذي الشك يعتبر وسيلة لتحقيق 
جملة من الغايات أكثر من كونه هدفًا تسعي لتحقيقه ، ومن بين تلك 

الغايات المستهدف تحقيقها من خالل جودة المحتوى ألمعلوماتي خلق بنية 
وتطوير وتحديث النظم المؤسسية وهيكلة جملة  أساسية للمعلومات بالمجتمع

الخدمات واإلجراءات والمنتجات المجتمعية معلوماتيًا ، بمعنى االرتقاء 
بمستوى كافة الخدمات بالمجتمع وخلق قدرات بشرية مهرة لقيادة المجتمع 
في عصر المعلومات والمعرفة ، وتقع على عاتق النظام المؤسسي العام 

اج المحتوى وتقديم التسهيالت لتوظيفه، بمعنى أخر والخاص مسؤولية إنت
تسويق ذلك المحتوى وتسليمه للمستفيد النهائي من خالل قنوات االتصاالت 

والبث وتلك بدورها هي المسؤوله عن إنتاج المعدات والبرمجيات لمعالجة 
رهانات للمجتمع ينبغي  المعلومات وتوليد المعرفة والشك أن كل ذلك يعد

  .إنجازها 
ومن الجدير في هذا الصدد على سبيل المثال ال الحصر اإلشارة لما       

حققتـه ماليزيا منذ أوائل الثمانينيات من جدوى تطوير ونقل التقنية الحديثة 
من اجـل خلـق عمليات إنتاجية وكانت نتيجة ذلك إيجاد مهارة ومعرفة 

البحث جديدة، وقد اهتمت الحكومة الماليزية بشكل مركز على قضايا 
العلمي والمكتبات، إذ توضح األدبيات إن إنفاق الدولة في احد السنوات مـن 
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مليون دوالر ، ومـن  114اجــل شـراء كتـب أجنبية للمكتبات الوطنيـــة قـد بلـغ 
المالحظ إن هـذه الصحـوة العلمية واالهتمام بالمكتبـات وتزويدها، قد ساعد 

ية لخدمات المعلومات ومن جهة أخرى، ماليزيا على إيجاد بنية تحتية أساس
قد سعت لتحرير صناعة االتصاالت بخصخصة قسم االتصاالت الحكومية 

، وعلى اثر ذلك تحرر 1994وشكلت سياسة اتصاالت وطنية  1987في 
بشكل  1995ات االتصالية فيالسوق بالكامل من االحتكار وتطورات الشبك

  .ملحوظ
تضامن كافة مؤسسات وقطاعات الدولة وٕادراكًا منها لضرورة تعاون و       

رؤية (للدخول في العالم االفتراضي قامت بصياغة خطة ورؤية استشرفيه 
 1996وعملت على صياغة جدول أعمال للتنفيذ في أواخر ) 2020ماليزيا 

من اجل الوصول لمجتمع مبني أساسا على قيمة المعرفة مع العادلة في 
، وعملت على توظيف 2020حلول إتاحة الوصول للمعلومات والمعرفة ب

المعلوماتية في كافة المجاالت وذلك بتصميم بوابات تخدم المهنيين بصفه 
تقليل الفاقة وتحقيق اآلمن الغذائي  ICTعامة، وتستهدف من تطبيق 

  .االحتياجات اإلنسانية األساسية والرعاية الصحية وتلبية
إضافة إلى ذلك ما حققته سنغافـورة خالل األعوام الماضية حيث سعت       

منذ البداية لتوظيف تقنيات المعلومات لدعم تحسين األداء االقتصادي 
تحديدًا في بداية الثمانينيات فهي من أول البلدان التي أسست وكالة عمومية 

سميت بمجلس الحاسوب الوطني الذي من أهم مهامه نشر الوعي 
ألمعلوماتي وتطوير صناعة التقنية وحوسبة الخدمات الحكومية التي سميت 

 civil Service Computerizationببرنامج حوسبة الخدمة المدنية 
Programmer (CSCP( إضافة لمهمة التعليم والتدريب وٕاعداد القوة ،

البشرية بالتنسيق مع سوق العمل الستيعاب مخرجات التعليم والتدريب، 
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لقيام بتشجيع تطوير صناعة البرمجيات وترويج تصديرها وذلك كذلك ا
  .سيق مع مجلس التنمية االقتصاديةبالتن
وكل ذلك من اجل خلق سوقًا رائجًا لتقنيات المعلومات من خالل       

التخطيط لسياسة وطنية لتقنيات المعلومات في منتصف الثمانينيات تتضمن 
يس بني تحتية لالتصاالت والمعلومات خلق قوة بشرية وثقافة معلوماتية وتأس

وتطبيقات معلوماتية مع التنسيق والتعاون بين القطاعين الخاص والعام، 
وبالتالي يالحظ انتشار استخدام الحواسيب بشكل متزايد ما بين منتصف 

الثمانينيات وبداية التسعينات حيث قام مجلس الحاسوب الوطني بعدة جهود 
لتولي متابعة مهام البحث والتطوير،  ITIات كتأسيس معهد تقنية المعلوم

الذي بداء في  ICISإضافة لمعهد االتصاالت والمعلومات السنغافوري 
األمريكية بالقيام بتدريبات عن  AT&Tبالتعاون مع مختبرات 1989

البرمجيات واالتصاالت، إضافة لوجود العديد من المؤسسات الدولية 
  .اعة تقنيات المعلومات بسنغافورةصنوالمحلية التي أسست لمساندة تطوير 

ومع حلول منتصف التسعينيات تشهد سنغافورة نموًا ملحوظًا في       
صادراتها بمجال تقنيات المعلومات وكـل ذلك راجعًا أساسًا للرؤية المستقبلية 

والدراسة الواقعية التحليلية التي جسدت لسنغافورة رؤيتها الجديدة للبنى 
معلومات مـن اجـل الرفـع من معدالت التنمية االقتصادية التحتية الوطنية لل

مـع حلـول األلفية الثالثـة، وٕاذ بسنغافورة تصنف من البلدان المتقدمة الجديـدة 
التقنية طريـق نظـرًا لتركيزها على التحديات والمنافسة واعتبار المعلومات و 

  .النجاح المستقبلي
الثمانينيات وحتى يومًا هذا من نموُا كذلك ما أنجزته الهنـد منذ منتصف       

مذهًال في توظيف تقنيات المعلومات في كافة المجاالت الخدمية واإلنتاجية 
من خالل رؤيتها الطموحة الن تكون من القوة العظمي عالميا ولتكون 
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مجتمعًا معتمدًا على المعرفة في القرن الحادي والعشرين، وذلك من خالل 
السياسات وتحديد األطر التنفيذية والمتابعة  رسم االستراتيجيات ووضع

والتقييم المستمرين لدفع عجلة تطور البنية التحتية الوطنية للمعلومات 
، )األلياف الضوئية، األقمار الصناعية(وانتشـار الشبكات السلكية والالسلكية 

 Local Informationوربـط البنية التحتية المحلية للمعلومات
Infrastructure (LII ( بالبنية التحتية الوطنية للمعلوماتnational 

information Infrastructure (NII ( بالبنية التحتية العالمية للمعلومات
Global INFORMATION INFRASTRUCTURE وصول لما وال

  .يسمى بالقرية الكونية 
إذ تستهدف الرؤية الهندية انتشار أو تعميم استخدام تقنيات االتصاالت       

يعنى ذلك نشر استخدامها في كافـة  2008للكل في سنة ICTالمعلومات و 
أنحاء البالد مع إيجاد بيئة تمكينية لالستخدام بسهولة وسرعة، وقـد عملت 
الحكومة الهندية منذ التسعينيات من اجـل تيسير النفاذ السريع للمعلومات 

مختلف  من خالل اإلنترنت والشبكات المحلية المساعدة وتعميم ذلك في
نواحي الحيـاة االقتصادية واالجتماعية والخدمية واإلنتاجية من اجـل تحقيق 

رؤيتها التي تستهدف تحول الجميع بالهنـد للتعامل اإللكتروني بمختلف 
الوسائط المتعـددة من خالل برامج محـو األمية التقنية وٕاتاحة جملة من 

عن بعـد بمختلف المناطق  الخدمـات اإللكترونية كالتعليم عـن بعـد والعالج
  . 2008يفيـة والنائيـة مـع حلول الحضريـة والر 

كما تجدر اإلشارة إلى ما بذلته الصين الشعبية من مساعي من اجـل       
تطوير منتجاتهـا في مجـال المعلوماتية حيث دخلت إلى األسواق الدولية 

يمـة حجـم وصارت صناعة المعلومات صناعـة فقريـة حيث تجـاوز كـل من ق
إنتاج صناعـة اإللكترونيات وأجهزة االتصاالت وقيمـة مبيعاتهـا وحالـة 
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أرباحها المهـن التقليدية واحتلـت المركز األول بين مختلف المهـن فقدمت 
اكبر المساهمات في النمو االقتصادي الوطني، وقـد اتبعت هـذه األساليب 

سع المجال لعرضها، الكثير وغيرها من األساليب والمنهجيات التي قد ال يت
من الدول التي استطاعت إن تنمو بصادراتها في مجـال صناعة البرمجيات 

ها وكوريا وٕاسرائيل وتقنيات المعلومات بصفة عامة خالل فترات قياسية من
  .وتايوان
في حين أن الوضع مغاير تمامـا بالعالـم العربـي إذ نجد إن الوضع        

به على عمليات تجميع فـرديـة بعـد استيراد مكونات التقنية مقتصرًا في اغل
الحاسبات بصورة مفرقة من البلدان المصنعة، على الرغـم من أن صناعـة 

المعلومات قـد كسبت أرضا ال بـاس بها في البعض مـن البلـدان العربية مثل 
يا اإلمارات المتحـدة العربيـة التي قامـت بإنشـاء منطقة دبـي الحـرة للتكنولوج

والتجـارة اإللكترونيـة واإلعـالم وكـذلك تونـس واألردن ولبنـان ومصـر 
إال أنها بشكل عـام ما تزال في مرحلة البدايـة حيث مـن . والسعودية غيرهم

المالحظ على اغلبهـا أنها ما تـزال تفتقر إلى نسـق البحث والتطوير، إلى 
لتنسيقية فمعظمها تفتقر جانب ضـرورة امتلكها للبنية األساسية المؤسسية ا

للقوانين التشريعية والبنية التحتية لالتصاالت والمعلومات واالستثمارات 
لمواكبة التطور ألمعلوماتي وتحقيق االنتعاش االقتصادي ، إضافة النعدام 

 .التكامل والتضامن العربي
ت كما احتلت قضية جودة التعليم العالي اهتماما كبيرا منذ أوائل ثمانينا     

القرن العشرين و أصبحت تشكل تحديا كبيرا لمؤسسات التعليم العالي لما 
لها من انعكاسات  واضحة على نوعية البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات 
و على الحراك األكاديمي و المهني و التنافس الدولي  باإلضافة الى ذلك 

الي قد أصبحت فان قضية تقييم النوعية و توكيدها و ضبطها في التعليم الع
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تشكل قضية مركزية خالل السنوات القليلة الماضية بسبب ادراك العالقة بين 
جودة هذا التعليم و النمو االقتصادي من جهة و التنمية الشاملة و المتكاملة 
و المستدامة من جهة أخرى و ساد اعتقاد لدى العديد من مؤسسات التعليم 

عن المعايير العالمية للجودة لن العالي بأن المؤسسات التي تعزل نفسها 
  .تكون قادرة على أن تسهم في تنمية مجتمعاتها 
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الهندسة  في حقولتدريس السوسيولوجيا الحضرية ختالالت ا

  التجربة الجزائرية أنموذجا -المعمارية
  جامعة محمد خيضر بسكرة. شوقي قاسمي. د

  جامعة قاصدي مرباح ورقلة . عبد الرزاق عريف. د

  
تســـتهدف تفاصـــيل هـــذه المقالـــة تســـليط الضـــوء علـــى واقـــع تـــدريس : الملخـــص

خـالل حالـة مقاييس العلـوم االجتماعيـة فـي حقـول الهندسـة المعماريـة والعمرانيـة مـن 
التجربة الجزائرية، وتبيان ما يعتريها من نقائص جعلت هذا التكوين يعجز عن بلـوغ 
المقاصــد الكبــرى المتوخــاة مــن وراء إدمــاج هــذا النــوع مــن المقــاييس ضــمن مصــفوفة 
الوحدات التي تشكل اإلطار العام لهذه المنظومة التعليمية، معتمـدين فـي ذلـك علـى 

للمقــررات الدراســـية للنظــامين الكالســـيكي والجديــد الـــذي تحليــل المضــامين المعرفيـــة 
، مدعومـة بمحصـلة الخبـرة 2004/2005شرع في تطبيقـه مطلـع الـدخول الجـامعي 

 .سنوات) 07(الشخصية المكتسبة في هذا المجال والتي فاقت السبع 
Summary: The papers of this article attempt to diagnose the 

reality of teaching social sciences in the fields of architecture and 
urbanization through the case of the Algerian experience, And to 
show he imbalances that make this configuration umable to achieve 
the major objectives envisaged by the integration of this kind of 
standards with the matrix of units that form the general framework 
of this educational system, through  the analysis of the cognitive 
contents of he know ledge of he study decisions of the classical and 
he new systems which began to be apply he beginning of university 
entrance 2004/2005, Supported by the result of the personal 
experience gained in this field, which exceeded seven (07) years. 

Résumé: Cet article vise à mettre la lumière sur la situation 
d’enseignement des modules des sciences sociales dans les 
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disciplines d’architecture et d’urbanisme pour le cas Algérien et de 
démontrer les insuffisances qui ont rendu cette formation incapable 
d’atteindre les objectifs fixés derrière l’intégration de  ce genre de 
modules dans la matrice des unités d’enseignements qui constituent 
le cadre général de ce système d’enseignement. Ce travail est fait en 
se basant sur l’analyse des contenus pédagogiques des deux 
systèmes : classique et LMD qu’est appliqué depuis l’année 
universitaire 2004/2005, et en s’appuyant sur l’expérience 
personnelle acquise durant plus de sept (07) ans dans ce domaine 

  :مقدمة

يحظى التكوين في منظومة الهندسة المعمارية والعمرانية بمكانة جد هامة   
شرط قاعدي في مسار الممارسة المهنية المنتظرة، فهو يعد في العصر الحديث، 

تبنى عليها مبادئ وتقنيات العمل المعماري كونه الركيزة األولى التي فضال عن 
والعمراني بصفة عامة، حيث يشكل الناتج بعد ذلك في جزء كبير من مستواه 

 .ومسؤولياته خالصة حتمية لمستوى وطبيعة التكوين المعتمدة سلبا او إيجابا
المؤتمرات  أعمال معتبر فيالتكوين يأخذ حيز بجعلت االهتمام  ،هذه األهمية

الدولية للعمارة وانشغاالت المختصين في هذا الحقل، والذين سعوا إلى موائمة 
متطلبات التكوين مع مستجدات حركية التغير التي شهدتها الكثير من المجتمعات 

، وذلك من خالل الحرص على انفتاح العمارة )إلخ..عالئقيا، تكنولوجيا،(اإلنسانية 
تطعيمها  عبرط الخارجي بعدما لم تعد مجرد فن، والمشتغلين فيها على المحي

من التخصصات تستهدف توسعة مدارك المشتغلين فيها، وذلك حتى متنوعة بجملة 
 ةثم مع قيم المجتمعات المحلية وعاداتها ونمطها المعيشي ومن ال يقع التعارض

  .الرفض
هذا االهتمام لم ينحصر في مجال جغرافي محدد، حيث عرفت الكثير من 

على غرار ما حصل  ،المعماري بها امية حركة إصالح في قطاع التعليمبالد النال
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في الجزائر مطلع عشرية السبعينات وما بعد ذلك، وهي التي يعد تخصص 
الهندسة المعمارية أحد أعرق التخصصات الجامعية بها، حيث حظي منذ السنوات 

السلطات العمومية،  األولى السترجاع السيادة الوطنية بمكانة جد خاصة من قبل
والتي راهنت عليه بشكل كبير في مسار بعث التنمية الوطنية، حيث تم إدماج 

س االجتماعية ضمن حقل التكوين في هذا االختصاص والتي يعد ييجملة من المقا
مقياس علم االجتماع أحدها، حيث كان ينتظر من وراء ذلك أن يعود بالنفع على 

نتاج المعماري بعد ذلك بشكل عام، لكن ذلك لم المشتغلين فيها وعلى نوع اال
يتحقق على أرض الواقع فعليا، وظلت العمارة تعيش حالة من االنفصام عن حقيقة 
احتياجات أفراد المجتمع، وهو ما جعل أصابع االتهام تظل مواجهة إليها من قبل 

 ..لنفسعلم ا علم االجتماع، ،األنثروبولوجيا( ،االجتماعيةالمعرفة  عدد من حقول
باالغتراب عن واقعها االجتماعي من خالل الناتج المستورد في الكثير  متهمة إياها

من تفاصيله، وعجزها عن قراءة واقعها بشكل صحيح، إلى الحد الذي جعل البعض 
 .يصرح بأننا نمتلك معماريين وال نمتلك هندسة معماريةمنهم 

والبحث في  هذا الموضوع،هذا الواقع لفت انتباهنا وحفزنا على سبر أغوار 
 واقع تدريس مقياس علم االجتماع ضمن تخصص الهندسة المعمارية، بغية

، بشكل ضمن هذا الحقل هذا المقياساالختالالت التي تطبع تدريس أهم  استجالء
من وراء ذلك، ومن ثمة ضعف يؤدي إلى عجزه عن إدراك المقاصد المتوخاة 

يات تصميم المشاريع المختلفة التي يقوم بها هامش تأثيره في العائد النهائي لعمل
  .المعماريين

شكل ميثاق : أزمة الهندسة المعمارية الثانية ومأزق الحل الهندسي  .1
خالصة ناصعة لكل الفكر العمراني المثالي للقرن التاسع عشر  1933أثينا لسنة 

رحلة ، وٕاطار مرجعي لجيل كامل من المهندسين المعماريين الذين نجحوا بعد )19(
، سنة في بلورة أفكارهم في شكل أربعة مبادئ أساسية 25نضال مضنية فاقت 



        ���� و��م  ا�	�
	����� ا�

2018 د��	�� ا���د ا��ا��  

113 

 

السكن، العمل، النقل، الترفيه، وسعوا بعد ذلك إلى ترجمتها إلى  :تمثلت في
انجازات معمارية عبر كامل ربوع أوربا وأمريكا ال سيما بعد الحرب العالمية 

 .1الثانية

فالنجاح الذي أحرزته بعض النماذج المشيدة في قلب الحركة العصرية 
للعمران خالل سنوات الخمسينات من القرن الماضي، لم يخفي عدم نجاح محامي 

المحيط  بمراعاةومؤيدي الهندسة المعمارية الحديثة في سيروتهم الخاصة والمتعلقة 
حقبتي  خالل تشيدتي لاالجتماعي كامال، حيث كانت أكبر المجمعات السكنية ا

خاسرة وراسبة،  إلخ..فرنسا، بريطانيا، هولندا :كل من ت فيالخمسينات والستينا
بفعل إغفالها ألهمية اإلحاطة بأنساق تفاعل المجتمعات مع محيطها العمراني، 

 بشكلواحترام خصوصية وتفرد تجربة المجتمعات اإلنسانية عن بعضها البعض، 
يرا من القيم الجماعية ويتحول إلى مجرد مجتمع الوسط الحضري يصبح فق جعل

منامي، أضف إلى ذلك اختفاء الصفات المحلية التي لها عالقة مع المجال، بشكل 
جعل السكان  األمر الذيباتت معه األحياء السكنية في العالم متشابهة فيما بينها، 

... انعاجزين عن إيجاد مالمح شخصيتهم الخاصة في ظل الشخصية المميزة للمك
  .2إلخ

هذه المعطيات جعلت الهندسة المعمارية من أوائل العلوم المتأزمة في مواجهة 
المتطلبات الحديثة للمجتمع المعاصر، وذلك في ظل تنامي التيار الرافض 
لمسلمات حركة العمارة الحديثة، وتجاهلها لألبعاد االجتماعية والثقافية في عمليات 

عن الهرب من المراقبة التي فرضها عليها فصيل  ها، بعد عجز 3التنمية العمرانية
والذين خصوها بنقد الذع تجلت  ،واسع من المختصين في حقل العلوم االجتماعية

: تفاصيله في كتابات الكثيرين منهم، كما هو الحال بالنسبة للسوسيولوجية األمريكية
ألكبر الموت والحياة : "كتابها الموسوم ب 1961والتي نشرت سنة  جان جاكوب
، والذي عززت به النتائج التي خلص إليها أيضا لويس ممفورد في "أحياء أمريكا
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، إلى جانب أعمال بول هنري 4السنة ذاتالمنشور في " الحي في التاريخ: "مؤلفه
 Rymond، وريمون لودري Paul Henri Chambart de Laweشومبارت دلو 

ledrut في فرنسا، والذين ذهبوا من خالل عديد أعمالهم إلى انتقاد  وآخرون غيرهم
 بعد أنالعمران التكنوقراطي ونوعية التهيئة العمرانية المنجزة من طرف الدولة، 

أبانت عن قصور فادح في مواكبة التغير العميق الذي أصاب المجتمع المعاصر، 
جتماعية في إثراء العلوم اال ضطلع بهالدور الذي يمكن أن تأهمية مؤكدين على و 

  .وتعزيز مقاربات الهندسة المعمارية لواقعها االجتماعي
هذا التأزم الذي عرفته الهندسة المعمارية، قاد الكثير من تلك الدول إلى 
الشروع في إعادة النظر في واقع هذا التخصص، حيث تم في هذا الصدد عقد 

ا المؤتمر الدولي التحاد العديد من المؤتمرات الدولية حول هذا الشأن، لعل أبرزه
بعام  تي عرفت، وال1965 سنةباريس  االمعماريين الذي عقد في عاصمة فرنس

حيث ناقش المؤتمر موضوع تكوين ، 5الثورة التعليمية المعمارية في العالم الغربي
المعماري وتعليمه وتدريبه، وخرج المؤتمرون بأفكار جديدة انعكست بعد ذلك على 

 ةالدعوة إلدراجها ضمن النظم األكاديمي أنحاء العالم، على غرارواقعهم في مختلف 
لعديد من الدول، إلى جانب إعادة النظر في تفاصيل برامج التكوين المنتهجة ل

آنذاك، ليتم بعدها مباشرة موجة إصالحات عميقة في نظام التكوين في الكثير من 
الواقع المعاصر، تجدات مستواكب حتى البالد الغربية والتي سعت جاهدة لتكييفها 

حيث باتت الجهود تتركز حول  ..إيطاليا ا،ألماني ،فرنسا: ما حصل في نحوعلى 
التطور المديني، من خالل تزوبدهم  جوانبتأهيل مهندسي المستقبل في مختلف 

 علوم المادة والحياة، العلوم االجتماعية،: على غرار ة،ف المعرفو بالعديد من صن
  .6وما شابه ذلك من وحدات تعليم الهندسة وتنظيم األراضي تقنيات إلى جانب

العديد من  كشفت: اغتراب التكوين المعماري في البالد النامية .2
مؤتمرات األمم المتحدة إلى أن تكوين المعماريين والعمرانيين في البالد النامية غير 
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ازات مناسب ومنعزل عن واقع الحياة االجتماعية، تزيد من حجم إرهاصاته إفر 
الذهنية السوسيوثقافية المكتسبة في دورات التكوين الخارجي بأوربا وأمريكا، كعامل 
دخيل وغير مكيف لالستجابة لمتطلبات البيئة المحلية، رغم أن المعماريون في هذه 
البالد في مسار نشأتهم واختيارهم لهذا التخصص كانوا يأتون غالبا من الطبقات 

ن األوربيون يبخالف ما كان عليه الحال مع المعماريوذلك -االجتماعية الوسطى، 
، لكنهم لم يتشبعوا في تكوينهم بقيم تلك -سابقا والذين كانوا نتاج الطبقة البرجوازية

الطبقة، وحينما يعودون إلى أوطانهم في إفريقيا وأسيا وأمريكا الالتينية نجد أنهم 
 ؤهلينيل السوسيولوجي غير مرغم مستوى تكوينهم العالي، إال أنهم من ناحية التأه

، فهم ال تتوفر لديهم سوى فكرة الخلية الدور المرسوم لهم والمحدد سلفا للعب
غرفة، صالون، مطبخ : السكنية ذات المساحة الصغيرة والتي تحتوي فقط على

كما أن فكرة . وال يصبح السكن في رأيهم سوى بناء من مواد ثابتة ...وحمام
ت ؤ الفني العالي لم تو ت األجنبية ذات المستوى المهني اءاكفاالستعانة بالخبرات وال

أكلها المرجو، بفعل افتقادهم إلى البعد السوسيوثقافي الواجب مراعاته واعتماده في 
 .تلك المجتمعات

مبادرات  ةاستنفر جهود األمم المتحدة وقادها إلى طرح عد ،هذا الوضع
الميدانية، يتقدمها المشروع التكويني الخاص بمعماريي هذه البالد والذي اصطلح 

 إنشليدبمدينة  1978، والذي تم إطالقه سنة "∗∗∗∗المعماريين الحفاة: "على تسميته ب
والذي كان الغرض منه بهولندا، والذي تبناه في حينها المؤتمر العالمي للمعماريين، 

 المهارات التصميمية تسبي حقل العمارة ليس في مجالتاهيل جيل جديد من من
إلمام بنمط حياة سكان هذه البالد، بشكل يجعلهم يتعلق ب فقط، بل أيضا فيما

قادرين على معالجة مشكالت إسكان الفقير وغيرها من التحديات المحلية، بعيدا 
على العديد  ، إلى جانب إشرافها7عن الحلول التراجيدية التي ألفوها تكوينا وممارسة

  .8إلخ... الهند، فنزويال، البيرو: من عمليات إعادة الرسكلة في كل من
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مؤتمرا علميا  UIAوخالل السنوات األخيرة نظم االتحاد الدولي للمعماريين 
، حيث اجتمعت مجموعة كبيرة "التعليم المعماري في األلفية الجديدة: "تحت عنوان

من أساتذة العمارة حول العالم لعرض مشكالت التعليم المعماري بالدول المتخلفة، 
تم األخذ بعين االعتبار أن  حيثوصياغة مجموعة من القرارات لتطوير التعليم، 

اقتصادية سوسيو ظروف اللامة، حتى يمكن تطويعها طبقا لتكون قرارات التطوير ع
وذلك حتى يكون المنتج المعماري مرتبطا ارتباطا وثيقا . الدول والثقافية المختلفة

بالبيئة الطبيعية من ناحية، وبالتراث الثقافي للمجتمعات من ناحية أخرى، وأن 
مجتمعه، وٕاعطاء  يكون لدى المعماري القدرة على استيعاب المفاهيم السائدة في

وذلك فيما يتعلق بالتنسيق الفراغي تعبيرات عملية تتعلق باحتياجات األفراد، 
 .9...ومفاهيم التصميم وتقنيات اإلنشاء

تعود بداية : مسار النشأة والتطور: الهندسة المعمارية في الجزائر  .3
بعد  التأسيس الحقيقي لتخصص الهندسة المعمارية والعمرانية في الجزائر إلى ما

كبير من األهمية في استراتيجية التنمية الوطنية،  قسطحظي ب حيث ،1967سنة 
في ظل إصرار نظرا لدوره الكبير في تحقيق اإلقالع التنموي في شقه العمراني، 

 الجزائر على المضي قدما في خوض غمار الحداثة المعمارية والعمرانية وتنفيذ
حيث ، ...)تعليم عالي صحة، تربية،(في شتى الميادين  برامجها التنموية العمالقة

سارعت السلطات العمومية إلى محاولة سد الفراغ والعجز العددي في اإلطارات 
إيفاد بعثات طالبية لكبريات عبر الفنية القادرة على إدارة شؤون هذا القطاع، 

شتى  أسماء المعة من بااستقطفي هذا المجال، إلى جانب المدارس العالمية 
، والياباني O. Niemeryer أوسكار نيمرية، على غرار البرازيلي أصقاع المعمور 

والذين حاولت االستفادة منهم  ،10وأ�Wون :<#�ون -#�ھ�.. K. Tangéكنزو تانج 
تكوين أكاديمي ل هاإحداث ال سيما بعد، معا في مجالي اإلنتاج المعماري والتكوين

شهادة مهندس، بشكل سمح ل ئهإانشاو منذ منتصف السبعينات  في هذا االختصاص
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إطارات الهندسة المعمارية، حيث بعد أن بلغت نسبة  معدلبارتفاع تدريجيا 
ارتفع هذا العدد في سنة  ،1969مهندسا في سنة ) 37(المتخرجين سبعة وثالثين 

قبل أن يتضاعف أربع  1982مهندس في سنة  800مهندسا، ثم  70إلى  1976
 .11مهندس 5751سنوات بعد ذلك إلى ) 04(

أخذ  التطور الكمي في عدد منتسبي هذا القطاع لم يتوقف عند هذا الحد، بل
تضاعف أكثر الحقا بفعل التوسع الكبير في فتح أقسام ومعاهد الهندسة ال في

العاصمة، قسنطينة، (المعمارية والعمرانية عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي 
، حيث قدر عدد المسجلين منهم ...)، بسكرة، باتنة، بشار، تبسةوهران، سطيف

: ب) 2003-1996(بين سنتي ما ضمن الجدول الوطني للمهندسين المعماريين 
وهو ما يعطينا نظرة دقيقة عن حجم االستثمار الذي تم في  ،12مهندس 4809

  .مجال التكوين محليا وخارجيا
طبيعة المهام المسندة للمعماري : الغرض من التكوين السوسيولوجي  .4

التي تقتضيها عمليات تجعل الجزء األكبر من تفكيره منصبا دائما على التفاصيل 
فضاءات والمحيط المخصص للسكن من للتصور  إعداد أفضل كيفيةالتصميم، و 

طرف أفراد المجتمع، األمر الذي من شأنه أن يجعله يغفل متغير أساسي في 
... حاجياتهم، رغباتهم(ردا أو جماعة األخر سواء كان ف معادلته التصميمية وهو

ونتيجة لهذا فإن المعماري يحتاج دائما مساعدة وتوضيحات أكثر تقدمها له ). إلخ
العلوم االجتماعية، وذلك من أجل تفكير واعي في التعقيدات السكنية، وكذا لتهذيب 

 .هندسته لتتناسب مع متطلبات الواقع الذي توجه إليه

المرجو تحقيقه من وراء إدراج  وللحقيقة، تجعل الغرض األهذه ا
في حقول الهندسة المعمارية والعمرانية، ليس أبدا رغبة في تكوين  االسوسيولوجي

أشخاص ذو معرفة واسعة يقومون  ، أي13مهندسين معماريين سوسيولوجيين
بأبحاث كبيرة في مجال العلوم االجتماعية، كون أن التعقيد والتشعب الذي يطبع 
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األبحاث في هذا الميدان تجعل األمر غير قابل للتجسيد على النحو األمثل، أضف 
تأهيل عالي ورصيد إلى ذلك وفرة المختصين في هذا الميدان والذين يتمتعون ب

بقدر ما هو محاولة لتبصرة المعماري لهذه الجوانب وتمكينه من  ،معتبر يخبرات
إدراك حقيقة اجتماعية جد هامة اسمها اإلنسان أو الجماعة اإلنسانية، والتي 
تختلف ظروفها وحاجياتها ومتطلباتها من جماعة إلى أخرى، ومن بيئة إلى أخرى 

ة يتم تحفيظها ومن زمن إلى آخر، وليس مجرد حزمة معارف معينة ومحددة بدق
. للمعماري ليقوم بعد ذلك باجترارها دوريا عند كل عملية تصميم أو مشروع عمراني

يسمح له بتعميق فهمه ألهمية وضرورة مراعاة ذلك في إعداده لخياراته الفنية  بشكل
والتوصل لتحقيق ذلك يقتضي أن يتمتع المعماري بقدر كافي من . والتقنية فيما بعد

ة المجتمع، والعوامل المكونه له وكذا المكونات الداخلية فيه، المعرفة حول طبيع
  .فكيف يتسنى له القيام بذلك؟

ضرورة الحصول على معلومات كافية دائما إن معرفة اآلخرين تستوجب 
ومناسبة حولهم، وهذه األخيرة تعد من صميم إنتاج العلوم االجتماعية، وللمهندسين 
في هذه الحالة طريقتين لتوفير المعلومات حول اآلخرين، وذلك إما أن يستعمل ما 
أنتجه له اآلخرون من أهل االختصاص وبلورتها بالشكل الصحيح أو أن يبادر 

 كافيا بنفسه، وفي هذه الحالة يجب أن يكون على دراية دقيقة وٕاطالع بإنتاجه
  :معارف مهمة، ال يمكن الوصول إليها إال عن طريق ما يلي )03( ثالثعلى 

 .تعلم طرح األسئلة الجيدة والمناسبة �

 .تعلم البحث عن المعلومة �

 .تعلم أن يكون متفتحا على المصطلحات الجديدة وتطويرها �

االجتماعية هي أكبر ممول بالمعلومات حول اآلخرين، وتبقى العلوم 
والمعماري مطالب بالخوض في هذه العلوم إبان فترة تكوينه، بشكل يجعله قادرا 

في تقديرنا نا يتجلى وه .14على حسن استغالل المعلومات التي تتيحا له هذه العلوم
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 نهم لتأهيل الغرضالدور الثاني لهذا النوع من التكوين، والمتمثل في كونه نوع من ا
إيجاد آليات التواصل والتكامل بين المعماري والسوسيولوجي، وذلك من خالل القدرة 
على التخاطب بلغة علمية دقيقة، وٕاجادة الفهم واالستعمال بصورة حسنة للحقائق 

 .السوسيولوجية التي تتوفر بين يديه

التكوين عرف نظام : التكوين السوسيولوجي للمعماريين في الجزائر  .5
العلمي للمعماريين في الجزائر منذ تاريخ نشأتها وٕالى غاية يومنا هذا مسارين 

من  أمتد إلى غاية نهاية العقد األولرئيسيين، أولهما يعرف بالنظام الكالسيكي و 
باسم  اصطالحا األلفية الجديدة تقريبا، واألخر سمي بالنظام الجديد والذي يعرف

 2004/2005تطبيقه مطلع الموسم الجامعي  ، والذي شرع في)L.M.D(نظام 
. فقط، وهو يمثل اليوم الشكل الوحيد للتكوين في قطاع التعليم العالي في الجزائر

واللذان كرسا تدريس السوسيولوجيا ضمن وحدات تكوين هذا الحقل كما سيأتي 
 .بيانه معنا في التفصيل الالحق

منظومة التعليم اتجهت عمليتي تقويم وٕاصالح : في النظام القديم .1.5
إلى مجاراة التطور  1976والبحث العلمي في الجزائر التي تمت في جانفي 

الملموس في البحث والفكر الهندسي المعاصر، وفق ما تقتضيه متطلبات ورهانات 
تلك المرحلة محليا، والتي مست في جانب منها العالقة بين التكوين والمحيط 

 .السوسيومهني

التي عرفت بها إلى غاية مطلع صورتها  هندسهو الذي  ،هذا اإلصالح
، رغم وجود بعض اإلصالحات الجزئية المتعاقبة والتي لم تؤثر في األلفية الجديدة

، 15سنوات) 05(مضامين اإلطار العام السابق، حيث ضبطت مدة التكوين بخمسة 
: والمقسمة إلى ،يتم فيها التدرج في التناول المنهجي للمقاييس المقررة رسميا

ضمن منظومة التكوين  تم إدراجها اجتماعية وثالثة تقنية وأخرى تطبيقية مقاييس
علم و ، االقتصادالعمران،  ديموغرافيا: للسنتي الثانية والثالثة، وهي معماريال
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كما ، حيث يعد هذا األخير المقياس الوحيد المعتمد في سنتين متتاليتين ،االجتماع
  .خالل الجدول الالحق عماسيتضح م
  نظام كالسيكييوضح نوع وحجم التكوين في السنتين الثانية والثالثة  )01(رقم  لجدو

 السنة الثالثة السنة الثانية
الحجم الساعي  المقاييس

 األسبوعي
الحجم الساعي  المقاييس النسبة

 األسبوعي
 النسبة

ساعات 09 الورشة ساعة 12 الورشة 31.58%   50% 
ساعات 03 البناء ساعات 03 الهيكلة 10.52%   12.5% 

 التجهيز  مقاومة المواد
 سوسيولوجيا تاريخ العمارة

 البناء  اقتصاد
)السداسي األول(  

ساعة 01.5  6.25% 

 طبوغرافيا  سوسيولوجيا
) السداسي الثاني(  ديموغرافيا  

ساعة 01.5 مصطلحات  مصطلحات 5.26% 
ساعة 28.5 المجموع ساعة 24 المجموع 100%   100% 

Source: EPAU: Programme official d’ architecture, Alger, Mai 1984, 
pp. 48-60.  

شرعت وزارة التعليم العالي والبحث : في النظام التكويني الحديث  .2.5
في إدخال إصالحات عميقة على هيكلة التعليم  2004/2005مطلع سنة   العلمي

ارتكزت الهيكلة الجديدة على إلغاء شهادة ومحتويات البرامج البيداغوجية، حيث 
المهندس التي كان معمول بها سابقا، وٕاعادة تنظيم التعليم في طور ما قبل التدرج 
ليصبح موحد بين جميع التخصصات االجتماعية منها والتقنية، حيث أصبح هذا 

 الماسترو  )سنوات 03دراسة لمدة + بكالوريا(الليسانس : الطور يضم شهادتين وهما
أما ما بعد التدرج، فيتوج بالحصول على شهادة ، )دراسة لمدة سنتين+ الليسانس (
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سنوات، شريطة اجتياز الطلبة ) 03(دكتوراه بعد مدة بحث وتكوين تستغرق ثالث 
 .الحاصلين على شهادة الماستر مسابقة وطنية

هذا الخيار، كان الغرض منه االرتقاء بنظام التعليم في الجزائر ليكون في 
مستوى تنظيم أنظمة التعليم العالي المعمول بها في البلدان االنجلوسكسونية، ال 
سيما بعد أن سارعت لتبنيه مؤخرا أغلب بلدان الفضاء األوربي ما جعله يأخذ 

فضال على أنه سيمكن من تسهيل المبادالت التي باتت ضرورية في . طابعا عالميا
  .16ادل بالشهاداتالمستوى الجامعي إلى جانب االعتراف المتب

ويتيح هذا النظام التعليمي مرونة جد عالية لقطاع التعليم العالي، سواء في 
مجال اعتماد التخصصات الجديدة أو إلغاء أخرى بعد انتفاء الحاجة إليها، وذلك 
بغرض مواكبة التكوين للتحديات العلمية العالمية التي تحيط بنا من كل جانب، 

كما أن االصالح لم يستهدف فقط بنية . محليا ووطنياوكذا احتياجات سوق العمل 
النظام التعليمي بل أيضا محتوياته، فقد استهدفت الجهود المبذولة كذلك تحيين 
برامج مختلف التخصصات الجامعية لتصبح أكثر اندماجا في محيطها االجتماعي 

عالي واالقتصادي، كما ستحسن من مردودها الداخلي والخارجي، وتمد التعليم ال
  .17بالمرونة الالزمة وقدرة أكبر على التكيف مع المستجدات الجديدة

وتكريسا لهذه الغايات، فقد استندت عملية إعداد برامج التكوين والتي باتت 
تسمى في الوضع الجديد بعروض التكوين، على مبدأ غير مسبوق في عرف 

أعضاء هيئة المشكل من الجامعة الجزائرية يقضي بضرورة تولي فريق التكوين 
مسؤولية تحضير وٕاعداد تلك العروض بما يتناسب مع  ،تدريس ذلك التخصص

  .أغراض ومتطلبات التكوين في كل تخصص
هذه الفلسفة الجديدة، قادت إلى فتح العشرات من مشاريع التكوين في 
الجامعة الجزائرية بمسميات مختلفة ومحتويات غير متجانسة حتى بين تلك التي 

كانت له تداعياته بعد ذلك على واقع  تمي إلى نفس التخصص، األمر الذيتن
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محتويات التكوين التي جرى إعدادها، حيث شهدت هذه المرحلة إنتاج عدد كبير 
بعد أن بات لكل قسم  من عروض التكوين غير المتجانسة ضمن نفس الحقل،

يتشابه مع  هندسة معمارية وعمرانية في الجزائر عرض تكوين خاص به، والذي
غيره في بعض التفاصيل ويختلف عنه في تفاصيل أخرى، وذلك في ظل تباين 
وجهات نظر فرق التكوين داخل كل جامعة إزاء جوهرية بعض المقاييس أو 
الوحدات التكوينية من عدمها، كما تحولت الكثير من المقاييس من مصاف المهمة 

لها من خالل االكتفاء إلى األقل أهمية، وتقليص الحجم الساعي المخصص 
إلخ، بشكل يمكن تلمسه بوضوح ... بتدريسها في سداسي واحد بدل من سداسيين

  .في حالة علم االجتماع
لهذا اإلشكال، األمر الذي  ةاألخير  واتوتفطنت الوزارة الوصية خالل السن

دعاها إلى التدخل ومحاولة إصالح الوضع من جديد، وذلك من خالل لجوئها إلى 
العدد الكبير من عروض التكوين المعتمدة وتقليص عددها، إلى جانب مراجعة 

توحيد البرامج والمقررات الدراسية على المستوى الوطني، لتفادي التفاوت الذي 
حصل سلفا في هذا المجال، وهو ما أفضى إلى إعداد مقررات موحدة بين كل 

  .الجامعات الوطنية
والمراجعة التي تمت لمحتويات والخاسر األكبر في هذا الهيكلة الجديدة 

التكوين هي مقاييس العلوم االجتماعية على اختالف مسمياتها، فبعد أن تم إسقاط 
، شهد مقياس )ليسانس وماستر(نهائيا من مسار التكوين بشقيه  علم السكانمقياس 

علم االجتماع كذلك انحدار في المرحلة األولى على مستوى العديد من العروض 
ث في الوقت الذي حافظت فيه بعض فرق التكوين على وجود مقياس التكوين، حي

علم االجتماع ضمن المقاييس المدرسة في طور الليسانس ضمن خانة المقاييس 
االستكشافية، كما هو عليه األمر بالنسبة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 

)EPAU(بمقياس علم مت فرق التكوين في بعض الجامعات األخرى باستبداله ا، ق
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في السداسي الثاني  خلفهالنفس الفضائي كما حدث في جامعة بسكرة، على أن ي
وتأكيد ذلك يتضح بشكل جلي في المضامين التي انطوت . مقياس منهجية البحث

عليها العروض األخيرة ذات الصبغة الوطنية، حيث تم التراجع نهائيا عن تدريس 
وهو  جديدي، وحل محلهما تخصص علم االجتماع وعلم النفس الفضائكل من 

تدريس أنثروبولوجيا الطور األول األنثروبولوجيا، حيث يعرف السداسي الثالث من 
من نفس الطور المجال ضمن الوحدة األفقية، في حين يشهد السداسي الرابع 

تدريس أنثروبولوجيا السكن ضمن وحدة المنهجية كما هو موضحا في الجدول 
  .أدناه

الذي يمكن االعتماد عليه أيضا لتأكيد ما نصبو إليه، يتمثل المؤشر األخر 
، فبعد أن كان التخصيص لمقياسا لهذا التخصيص الزمني المرخص به في حجم

علم االجتماع في النظام الكالسيكي جد مقبول، كونه المتاح لمقياس   الزمني
ساعات ) 03(اشتمل على أربع سداسيات بحجم ساعي أسبوعي يقدر بثالث 

بوعيا، فإن األمر اختلف بعد ذلك كثيرا في السنوات األولى من النظام الجديد، أس
حيث لم يتجاوز في المقررات الدراسية للكثير من الجامعات حد الساعة ونصف 

وبعد إعادة النظر في البرامج الرسمية وٕاخضاعها لمعايير . أسبوعيا) 1:30(
مخصص للمقياس موحدة على المستوى الوطني، بات الحجم الساعي ال

األنثروبولوجيا يختلف من سداسي ألخر، ففي الوقت الذي يقدر فيه بساعة ونصف 
محاضرة (في السداسي الثالث، نجده يقدر في السداسي الذي يليه بثالث ساعات 

  .)وحصة لألعمال الموجهة
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: السنة الثانية هندسة معمارية تخصصلتكوين ال قايسيوضح م )02(رقم  جدول
L.M.D 

 السداسي الرابع السداسي الثالث

الحجم  اسم المقاييس نوع الوحدة
 األسبوعي

الحجم  اسم المقاييس نوع الوحدة
 األسبوعي

سا 09 ورشة رئيسية  رئيسية 

 

سا 09 ورشة  

عمارةال تاريخ سا 03  عمارةال تاريخ   03 
سا 01:30 نظرية المشروع سا01:30 نظرية المشروع   

الفضائيالتحليل  اسكشافية سا03  سا03 بناء المنهجية   

سا01:30 الجغرافيا السكانية  

سا 01:30 مصطلحات التصميم باإلعالم  
 اآللي

سا03  
سا3 مقاومة المواد  

سا01:30 أنثروبولوجيا المسكن  

أنثروبولوجيا  أفقية
 المجال

سا01:30 سا01:30 مقاومة المواد اسكشافية   

 // خرجة ميدانية أفقية

Offre  inistere de l’enseignement superieur et de recherche scientifique:M

64-, Alger,  pp.55, 2017/2018: licence academique architecture de formation.   

يمثل التكوين حجر : للمعماريين تماعياختالالت تحف التكوين االج  .6
وجزء كبير من تركيبة الهوية المهنية األساس في معادلة الممارسة المعمارية، 

للمعماريين، هاتها األخيرة التي سوف تتجسد فيما بعد إما في شكل مبادئ ذهنية 
ل أو معماري وعمراني، لذا فإن أي خل تصنع العقيدة المهنية للمعماريين أو إنتاج

قصور يطبع هذا المسار ويحفه ستتبين أثاره بشكل جلي مستقبال، وهو القصور 
 .سوف نحاول تبين بعض جوانبه في التفصيل الوارد أدناه الذي
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طبيعة مسار : التكوين في ظل عدم نضج وعي الطلبةب رتبكيال  .1.6
التكوين المبرمج إداريا والمعتمد رسميا ضمن هذا الحقل، والمؤسس على منظومة 
قواعد تقنية محضة تستدعيها نوعية أو متطلبات الممارسة المهنية المنتظرة منه 
كتخصص ذو شأن معين وانشغال محدد، تجعل من الطلبة منذ الوهلة األولى 
اللتحاقهم به في رحلة استكشاف لماهية هذا التخصص، ومحاولة فهم لطبيعة 
المهام واألدوار المطالبين باالضطالع بها، والتي تختزل في كون الهندسة 

مع ظروفها المعمارية كتخصص مؤسس لإلجابة على متطلبات محددة والتماشي 
الفيزيقية بالدرجة األولى، وهو ما يجعل منها مجرد أشكال فنية ورسومات 
تخطيطية، وممارسة تختص أكثر بالخوض في التفاصيل المورفولوجية لإلطار 
المبني والتعامل مع الساللم الفنية الصغيرة والنوعية الجمالية في المقام األساسي 

 .والدائم

اليوم وبحكم تزايد انصرافهم للجوانب األكثر هذه المعطيات، تجعل المعماريين 
 إلخ، قد برمجوا... تخصصا في احترافهم مثل التجهيزات، بناء المدارس، والمساكن

قل بتلك العالقات القائمة بين البناية ومستعمليها، وما تتركه مجموعة أأليا الهتمام 
ي وفي نشاط األفراد وحركة المركبات، وصلة هذا األبنية من أثر في المحيط السكن

إلخ، ... كله بالفراغ والتهيئة المقترحة الحقا وداللتها الرمزية لدى الساكنين فيها
بشكل يجعل من األفعال المعمارية كإنتاج نهائي مجرد تجسيد حرفي ألشياء 

جاهز معروفة مسبقا لهم، حيث أصبحت مفهوم الهندسة مرادف لعمليات التوليد ال
والمتكرر حرفيا، أو التعود والتآلف على المعالجات التفكيكية والجزئية المبالغ جدا 
في تعظميها، أين يقوم التكوين الذهني والفني فيها على ممارسات معزولة عن كل 
الحقائق االجتماعية، وتختفي جل عمليات التفاعل بين الجوانب األساسية والثانوية 

ال المديني، وتنتهي في الفضاء كل المعطيات األخرى التي في التركيبة الكلية للمج
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تستدعي ضرورة التنسيق وحتمية التفكير في كيفية وحدود وصور تأثيرها اآلني 
  .والبعدي، وهو ما يتنافى مع أبسط بديهيات الفعل والممارسة المعمارية

ة هذا الشكل من المعالجة المعمارية، خلق فراغا بين وحدات ومقاييس الهندس
السوسيولوجيا (جعل من مسألة إدماج مقاييس العلوم االجتماعية يالمعمارية، بشكل 

في ) الحضرية سابقا ثم علم النفس الفضائي فيما بعد واألنثروبولوجيا الحضرية اآلن
المستوى المبكر المعتمد حاليا، عملية غير مفهومة بتاتا ال في صلتها بالتخصص 

والبعدية، وهو ما يطرح إشكالية مدى استيعاب  ككل وال حتى في فائدتها اآلنية
المهندسين المعماريين لهذه الجوانب، وذلك في ظل عدم الجاهزية الذي يطبع 
استعداداتهم الفنية والذهنية الكتساب هذا الدعم المنهجي الغامض بالنسبة لهم، وهو 

متش واش ما فه: " ما يعلق عليه أحد المهندسين الذين تسنى لنا مقابالتهم بقوله
، وهو ما يعجل بإسقاط حجم "في الهندسة المعمارية socioنديروا بالسوسيو 

وأولوية هذا الجزء من التكوين إلى الدرجات الدنيا بين بقية جوانب التكوين األخرى، 
 .18ومن ثمة بداية ضياع العالقة بين المنتج واإلنتاج والمستهلكين له

الوجه األخر للتأزم : المختلفةالقطيعة بين وحدات ومفاصل التكوين   .2.6
تلمسه في نالذي يطبع عملية التكوين السوسيولوجي في حقل الممارسة المعمارية، 

االنطباع العام المؤسس منذ الوهلة األولى نحو التكوين لدى طلبة هذا التخصص، 
سواء من حيث حجم أو نوعية أو عمق االهتمام العملي االنتاجي الخاص بكل 

حل الثالثة، والمستمد سواء من خالل إطارات التكوين ذاتهم أو مرحلة من المرا
حسب متطلبات النظام التكويني المعتمد ككل، مبني على اعتقاد قطعي قائم على 
امتياز بعض المقاييس على غيرها، حيث يتجلى بشكل جد واضح احتكار مقياس 

ا لما يستأثر به الورشة لكل االهتمام في عملية التكوين القاعدي العام، وذلك نظر 
من حجم زمني كبير مقارنة بغيره من ناحية، وبما يتطلبه من جراء ذلك من جهد 

 من نسبة عالية في عملية النجاح النهائيأيضا وجسدي عالي، أو بما يمثله  ذهني
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، حيث تغيب فيه فرص وٕامكانيات اإلنقاذ كفرصة أخرى ال سيما في النظام القديم
، إضافة إلى فعاليته حتى في جوانب )system modélare(لالستدراك السنوي 

 .أما اليوم فهو يشغل لوحده ما يسمى الوحدة الرئيسية. 19الممارسة المهنية بعد ذلك

والتي تخلص من  أسيا بوعجاجةهذا الرأي تؤكده أيضا تحليالت الباحثة 
 Reflexion: خالل دراستها حول وضعية تعليم الهندسة في الجزائر والموسومة ب

sur l’enseignement de la deuxiéme année  architecture إلى أنه يمتاز ،
بسكون كبير، فهو تقريبا معزول عن كل حقيقة وواقع ميداني، وذلك نتاج القطيعة 

خالل المحاضرات واألعمال الموجهة والتطبيقية، وبين ما هو  لقينيالسائدة بين ما 
يث نجد أن الكثير من التشريعات والتفاصيل الفنية قائم فعليا على أرض الواقع، ح

والتقنية التي تضبط أداء هيئات التعمير واإلسكان والتجهيز المختلفة، تظل حبيسة 
كما أن العالقة . أدراج هذه الهيئات وخارج دائرة اهتمام القائمين على هذا الشأن

ية وهي الورشة من بين وحدات التكوين الثالث المبرمجة لفائدة طلبة السنة الثان
جهة، والفروع التقنية من جهة ثانية، وفروع العلوم اإلنسانية من جهة ثالثة تقريبا 

ومرد ذلك في تقديرنا، أن أغلب مشروعات الطلبة في مقياس الورشة . 20منعدمة
هي عبارة عن مشاريع يغلب عليها الطابع االفتراضي، والغرض األساسي منها هو 

مفاهيم العمارة، وكيفية إعداد برنامج معماري، ومحاولة  التدريب على التحكم في
تنمية القدرة على التخيل واإلبداع لدى الطلبة، في وقت نجد فيه أن قطاع كبير من 

  .المشتغلين في حقل التدريس لم يسبق لهم ممارسة التصميم المعماري ميدانيا
الباحثة، يجعل فعدم االرتباط والتكامل بين مضامين التكوين الذي وقفت عليه 

من مبادئ المقاييس التقنية المدرسة والمفاهيم السوسيولوجية المدرجة في صلب 
فيما بعد بالنسبة للمشاريع التي يقدمها  فعليةعملية التكوين، تبقى غير ذات صلة 

جدول دائم خارج بشكل  جعلهاالطلبة على مستوى مقياس الورشة، وهو ما ي
بة في هذا النوع من المعالجات، كان يفترض أن انغماس الطل حيث أن. اهتمامتهم
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 :يكون منطلقه اجتماعي قبل أن يكون فني تخيلي، كون التصميم المعماري ل
أخرى كانت، فإن الثابت في كل  أةمتنزه، تجمع سكني، مكتبة، مطار أو أي منش

فأين محل السلوك اإلنساني للفرد أو الجماعة من هذا هو اإلنسان كمستعمل لها، 

  .هذه العملية؟كل 

هذا النوع من السلوك والتوجيه المهني الواعي أو غير الواعي، يتسبب بعد 
ذلك في تنشئة نزعة إيديولوجية في التكوين مرتكزة على النفعية والمصلحة الظرفية 
الضيقة، والتي تقوم على مراعاة االستثمار في بعض المفاهيم األساسية على أنها 

فمن هنا إذن يتعلم الطلبة أن يغفل المجتمع . عد التكويناألهم في التكوين وفيما ب
وألن واقع التكوين في البالد النامية متقارب إلى حد بعيد ويسقطه من كل مقاربته، 

في فلسفته العامة على األقل، فإن صدقية هذا التحليل تتأكد أكثر فيما يذهب إليه 
و يشخص واقع التكوين ، وهمحمد عبد الباقي إبراهيمالكبير المعماري المصري 

نجد أن الغالبية تتجه إلى تعظيم أهمية : "... في أقسام العمارة بمصر حين يقول
الشكل في التصميم المعماري على حساب المضمون، وذلك لسهولة التشكيل 

وينساق أغلب أعضاء هيئة التدريس . المعماري بأشكال جديدة تبهر المشاهد لها
واأللوان والمناظير المرسومة بالكمبيوتر، وتقل عندهم وراء الشكل واإلخراج البراق 

األهمية الوظيفية والمضمون في العمارة والتي بدونها ال يصبح للمشروع فائدة، 
وذلك بدعوى إطالق يد الطالب في التفكير والتحرر من كل محدد وٕاطالق العنان 

  .21"ولكن كيف يتحقق ذلك في الواقع التعليمي. للفكر الخالق
كعلم (الرأي يدفعنا ألن نتسأل ما الذي يمنع أن تتقاطع عدة مقاييس هذا 

في صناعة محتوى ) االجتماع، االقتصاد العمراني، التشريع العمراني، الجغرافيا
فذلك في اعتقادنا ليس انتقاصا من قيمة أحد وال تعظيم لقيمة . مقياس الورشة؟

مران كمفهوم وممارسة ليست أحد، ولكن هو تأكيد لشيء واحد وهي أن العمارة والع
   .معزولة عن واقعها االجتماعي والثقافي واالقتصادي
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إن الوصول إلى إدراك هذه الغاية وتكريسها فعليا أمر منوط بفريق التكوين، 
 )L.M.D(فليس هناك على مستوى التشريع سواء في النظام الكالسيكي أو الجديد 

قد أن النظرة أو المفهوم السائد داخل ما يمنع وجود مثل هذه المبادرات، لكننا نعت
لقد . المشتغلين والمشرفين على مقاييس الورشة هو الذي يحول دون تكريس ذلك

سبق لي من خالل تجربتي الخاصة أن تلقيت مقترحات من طرف بعض األساتذة 
للمساهمة في تطعيم مقياس الورشة، ورغم أن الفكرة لم تتجسد على أرض الواقع 

جة عن نطاق الطرفين، إال أن ذلك يعد مؤشر بالغ الداللة على أن العتبارات خار 
  .هناك من أساتذة االختصاص من يتحسس هذه اإلشكالية ويحاول التغلب عليها

وهو يعد واحدة من أهم العقبات : من يؤطر التكوين السوسيولوجي؟  .3.6
وصل تالحرص على ال إذ أن ،ض مسار التكوين الجيد للمعماريينالتي تعتر 

في حقل العمارة، يقتضي من وجهة النظر  جودةلتكريس تكوين سوسيولوجي ذو 
البيداغوجية ايكال مهام اإلشراف والتأطير لمختصين في هذا المجال، من الذي 
. يتمتعون بمعارف وخبرات كافية تخولهم تبصير الطلبة بفائدة هذا المقصد وغاياته

رين على إنتاج المعارف التي يحتاجونها والذين عليهم أن يسعوا جاهدين لجعلهم قاد
 .، وكذا كيفية التعامل معها من أجل أفضل استثمار لها22في مشاريعهم

إال أن واقع الحال مغاير لذلك تماما، ذلك أن الشيء المالحظ على مستوى 
العديد من أقسام الهندسة المعمارية في الجامعات الجزائرية، هو افتقادها منذ 

هذا الصنف من المختصين، األمر الذي كان يدفع مجمل سنوات طويلة إلى 
، والبحث عن شكالرؤساء األقسام إلى التفكير كل سنة في كيفية تجاوز هذا اإل

كيفية القيام بإسناد بيداغوجي ناجح لهذا المقياس، وذلك عبر طرق أحد الحلول 
  :اآلتية

اجدة التوجه بطلب االستعانة بأساتذة من أقسام علم االجتماع المتو  �
ضمن نفس الجامعة، وذلك بصرف النظر عن نوعية االختصاص الذي يحوزونه 
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، مستفيدين في ذلك من حالة )إلخ... الثقافي م اجتماعالتربية، عل م اجتماععل(
 .التشبع التي تعرفها بعض أقسام هذا االختصاص

التواصل المباشر مع طلبة الدراسات العليا اختصاص علم االجتماع،  �
وذلك على أقسام في التخصص المذكور،  تحوزخاصة في حالة الجامعات التي 

لتدعيم هذا االختصاص ساتذة أعن توجيه أقسام علم االجتماع  عزوف بفعل
 .لسبب أو ألخر تخصصات مجاورات

هندسة المعمارية، وذلك سواء في إسناد المقاييس إلى أساتذة من قسم ال �
إطار ودي تمليها تغليب بعض أعضاء هيئة التدريس للمصلحة العليا للقسم 
والتخصص، أو في إطار إداري بحث يقوم على استكمال الحجم الساعي للتكليف 

 .البيداغوجي لألستاذ المنصوص عليه قانونا

هم لألدوات هذه الحلول الثالثة، تجعل أصحابها عاجزين في ظل افتقاد
والمفاهيم الكافية التي تخولهم التحكم الجيد في مفاصل هذا التكوين، وبتالي غير 
قادرين عن إدراك المقاصد الحقيقية وبلوغ المرامي المتوخاة منه، وذلك رغم الجهود 
التي يبذلونها ما يجعلهم يتحولون نحو مفهوم تسيير زمني لحصص هذا المقياس 

  .أكثر من تدريسه
بعد إسقاط مقياس علم االجتماع نهائيا من المقاييس المدرجة في  واليوم

أنثروبولوجيا المجال وأنثروبولوجيا المسكن : تكوين المعماريين، وتعويضه بمقياسي
أن ذلك نجد بأن القائمين على هذا االختيار لم يأخذوا هذا األمر بعين االعتبار، 

وأن أقسام أو شعب نفس اإلشكال السابق سوف يتكرر مرة ثانية خاصة 
، وأنه في )أقسام فقط 06حوالي (األنثروبولوجيا في الجامعة الجزائرية جد قليلة 

فكيف سيتم . حال وجودهم فإنهم بعيدين كل البعد عن اختصاص المجال والسكن
لكن األكيد هو أن ضعف . ذلك؟ تبعاتالتعامل مع األمر حينها؟ ومن يتحمل 
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الثمن سوف يدفعه الطلبة في المرة األولى والمجتمع التكوين سيكون هو العائد، وأن 
 .في المرات األخرى

المحتوى الدراسي : ضعف محتوى التكوين في المقررات الدراسية  .4.6
) 06(إلى ست في النظام القديم، جاء مقسما لسنة الثانية للسداسي األول من ا

االجتماع لدى محاور أساسية، الغرض منها محاولة التأسيس لقاعدة نظرية في علم 
طلبة الهندسة المعمارية، وذلك عبر إثراء رصيدهم التكويني بعدد من المفاهيم 

تزودهم ببعض األفكار و  وسع مداركهم المعرفيةالسوسيولوجية والتي من شأنها أن ت
ذلك ما تدلنا عليه النظرة المتخصصة لعناصر  .23المتعلقة بالمجتمع بصفة عامة

  :منها يعالج مجموعة مفاهيم معينة، ف محورالمقرر، أين نجد أن كل هذا 
  من السنة الثانية كالسيك للسداسي األول ةمضامين الدراسياليوضح ) 03(رقم  جدول

  المحتوى  اسم المحور

نـــوع وشـــكل التكيـــف، تكـــوين (يخـــتص بالتفصـــيل فـــي مفهـــوم التكيـــف االجتمـــاعي   المحور األول
  ...)قواعد، قيمة، ثقافةاألدوار، تعددية، الشخصية األساسية، أفراد، 

ـــدماج، (يعـــالج مفـــاهيم االنـــدماج والتـــوازن االجتمـــاعي والمنظمـــة   المحور الثاني نـــوع وشـــكل االن
التبادالت وشروط التبـادالت، أشـكال ووسـائل الرقابـة االجتماعيـة، أشـكال وأسـاس 

  )وأنواع السلطات، االنحراف النفسي، وأخيرا مفهوم النظم االجتماعية وحدودها
التفـــاوت االجتمـــاعي والطبقـــات االجتماعيـــة، وذلـــك عبـــر : يخـــوض فـــي مفهـــومي  حور الثالثالم

تنـــاول مختلـــف أشـــكال التفـــاوت، وكـــذا تجزئـــة العينـــات باعتبارهـــا شـــكال للتفـــاوت، 
  .وهيكل الطبقة باعتباره نظام انتاج التفاوت ووسيلة لمحاربته

التــوازن، وذلــك مــن خــالل التفصــيل  النزاعــات، التــوترات وعــدم: يتعــرض لمفــاهيم  المحور الرابع
فــي الفــروق بينهــا، نــوع وأصــل ووظيفــة عــدم التــوازن، التــوترات وأبعادهــا النفســية 
والسوســيولوجية، النزاعــات حســب جزافهــا وطــرق إزالتهــا، والمجتمــع باعتبــاره نظــام 

  .مفتوح
نقـاط فرعيـة، ) 03(يستهدف ضبط معنى التغيرات االجتماعية، من خـالل ثـالث   المحور الخامس

وهــي تحديــد وترتيــب التغيــرات االجتماعيــة، ثــم تغيــر النظــام االجتمــاعي، والتغيــر 
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ــــــرات (داخــــــل النظــــــام االجتمــــــاعي  ــــــرات التعــــــويض، التغي ــــــف، تغي ــــــرات التكي تغي
  ).العارضة

ــــك عبــــر تمييــــز االجتمــــاعي ومــــا بــــين ويثيــــر إشــــكالية المجتمــــع ومحيطاتــــ  المحور السادس ه، وذل
  .االجتماعي، واالجتماعي عن غير االجتماعي

 .ص، الجزائر، المقرر الدراسي للهندسة المعمارية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :المصدر
95.   

عموميات السهاب في باإل يتسمهذه التفاصيل، جعلت المقرر الدراسي 
وهو األمر الذي من شأنه أن يخلق نوعا من العجز لدى . ستغراق في التجريداالو 

الطلبة عن فهم واكتساب مضامينها بسهولة، كما يثير التساؤالت لديهم حول صلة 
ذلك كله بالحقل الذي ينتسبون إليه من ناحية؟ وكذا الجدوى المرجوة منه من ناحية 

حتما حالة  وهي التساؤالت التي إن ظلت بدون إجابة، فإنها سوف تخلق. أخرى؟
كما أن عملية التمكن . مضامينه المعرفيةبمن العزوف المبكر عن االهتمام به و 

من فهم واستيعاب هذه المفاهيم بكل التفاصيل الواردة بها، هو عملية تتجاوز حدود 
الحجم الساعي المقرر لها نظريا، كما أنها تتطلب نوع من اإللمام ببعض 

ى في تقديرنا لو ارتكزت مضامين هذا المقياس لذا كان من األجد. المعطيات سلفا
على التأسيس لقاعدة أو خلفية نظرية في علم االجتماع العمراني، وذلك من خالل 
تعريفهم بحقيقة اإلضافة السوسيولوجية في الهندسة المعمارية، وٕاثراء رصيدهم 

دفهم األساسية في علم االجتماع، والتي يمكن أن تصا فاهيمالتكويني بعدد من الم
المهني لتصبح بمثابة لغة مشتركة بين المهندس المعماري  همخالل مسار 

  .والسوسيولوجي

أما السداسي الثاني، فإنه ال يأتي كطور ثاني مكمل لسابقه، كونه يستهدف 
من ناحية نوعية التكوين الذي يتم فيه تعزيز معارف الطلبة في الشق المنهجي 

  : حاور كبرى، وهيم) 03(بشكل خاص، وذلك من خالل ثالث 
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النموذج أو السببية العلمية كمحور أول، أين يتطرق فيه الطلبة إلى  �
المتغيرات الحرة والمتغيرات المقيدة، مراقبة المتغيرات، (معنى البحث التجريبي 

، ثم )مراقبة شروط التجربة، قياس شروط عملية التأثير، امتحان الصالحية النظرية
البحث التجريبي المحض في العلوم االجتماعية، من ينتقلوا بعد ذلك للخوض في 
مراقبة المتغيرات، قياس المتغيرات، افتراضات : (خالل جملة الجزئيات اآلتية

التوزيع االحتمالي، متغيرات تجريبية متعددة، مراقبة شروط التجربة، أحداث 
، وأخيرا حدود مساهمة نموذج )الباحث، تدخل الباحث، عدم دقة آالت القياس

 .لبحث التجريبي المحضا

أما المحور الثاني فيتناولون فيه طريقة التحليل العلمي في العلوم  �
قطع نظرية : االجتماعية، وذلك من خالل مجموعة من العناصر الجزئية يتقدمها

من الحدث إلى المفهوم، مبدأ التحليل واستعماله بصفة ضمنية (استقصاء المعرفة 
وصلة بين البحث القديم والنظرية الحديثة  ،)أو واضحة، وصياغة مشكل البحث

، نموذج )واقع، ترابط نظري للفرض -مبين -الواقع، مفهوم - توهم الوضوح(
تفسير قياس التأثيرات، من قياس إلى نوع العالقات السببية، (التحليل والتفسير 

 .)قياس ومعنى العالقات، متغيرة المراقبة، وتفسير السببيات

تحت عنوان مشاكل خاصة، ويخصص للتفصيل  ويدرج: المحور الثالث �
في كيفية انتاج المعلومات العلمية وهياكل الطبقات، إنتاج علمي أو إنتاج 

 .24ايديولوجي، وأخيرا نسبية المعارف في العلوم االجتماعية

هذه التفاصيل، تعد في تقديرنا بعيدة كل البعد عم مجال اهتمام الطلبة في 
حيث . تصاصهم في مثل هذا المستوى على األقلحقل العمارة، وكذا طبيعة اخ

كان من األجدى لو تركز االهتمام حول توطين معنى البحث السوسيولوجي في 
أذهان الطلبة، وكذا اطالعهم على أهم التقنيات المستخدمة في إنتاج الدراسات 

إلخ، حيث من شأن ذلك أن ...والتحقيقات االجتماعية، وكيفية توظيفها وأغراضها
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لهم فرصة التمرن على كيفية إلقاء األسئلة المناسبة، وأي نوع من المعلومات  يتيح
والنتائج يراد الوصول إليها، وهي المعارف التي يمكن استثمارها الحقا للحصول 
على الحقائق والمعطيات االجتماعية لظواهر موضوع الدراسة، باعتبار أن ذلك يعد 

 .مارسة المهنية بعد التخرجذو صلة مباشرة بما ينتظرهم في حقل المم

 يعد واإلستغراق في التجريد، هذا النمط من التكوين المتسم بطابع العمومية
ميكانيزمات  من شأنه تكريسمدخل أولي  في تقديرنا أبعد ما يكون من أن يشكل

كحقيقة دائمة في التركيبة  لدى الطلبة، اإلدراك واإلحساس بحيوية البعد االجتماعي
  .المرئية للعمارة بشكل خاص والمجال العمراني بشكل عامالمرئية وغير 

أما السنة الثالثة، فتتضمن هي األخرى سداسيين، يسمى األول منهما بعلم 
اجتماع السكن، أما الثاني فيسمى بسوسيولوجيا المجال واألشكال المعمارية، واللذان 

تتركز محاور حيث . يستهدفان تكريس نوع من التكوين المعمق في هذين المجالين
االهتمام المراد الوقوف عليها بالتناول في السداسي األول حول اإلسكان باعتباره 

عالقته بالسوسيولوجيا العامة، تطور هذا الفرع من (موضوعا سوسيولوجيا 
، فائدة األبحاث حول )السوسيولوجيا، المكاسب والنتائج العملية، الميوالت الحالية

ات التصورية العامة، سوسيولوجيا اإلسكان بالجزائر السكن، فروض العمل، اإلطار 
من خالل الوضع الحالي للدراسات، المعايير المستعملة في تشكيل نموذجية 
اإلسكان، وفروض نموذجية اإلسكان في الجزائر، مختلف النظريات حول شكل 
اإلسكان والمسكن، أشكال تخصيص وتمثيل المجال المسكون، دراسات األنواع 

  .25لمتعلقة باإلسكان في الجزائرالخاصة ا
فيختص بفهم عمليات اإلنتاج والتخصيص وتنظيم  المواليأما السداسي 

المجال، وكذا أشكال اإلسكان والهندسة المعمارية واألوضاع التاريخية والتكوينات 
االجتماعية المختلفة فهما سوسيولوجيا، حيث يجب على طالب الهندسة المعمارية 

  :فة ووعي المحاور الدراسية اآلتيةأن يتوصل إلى معر 
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المعتبرة كإنتاج اجتماعي ووسائل تنظيم : المجال واألشكال المعمارية �
 .اقتصادي وسياسي، وكمغزى للثقافات والرموز الطبقية والجماعات

المكتسبات األصلية الخاصة باألبحاث السوسيولوجية والمتعلقة  �
طابع تحليلي نظري أو برنامجي، وهي أبحاث ذات : بالمجالين المدني والريفي

أصبحت محل طلب من طرف المسؤولين السياسيين والمتخصصين في اصالح 
 المجال

فالهندسة المعمارية : قتصادي إلنتاج وتنظيم المجالالسوسيواالمعنى  �
وتنظيم المدن والقرى ليست بالنسبة للمجال إال عناصر تتميز بالطابع السياسي 

 .26واالديولوجي والتقني

، فنجد بأن هامش الحرية الذي )L.M.D(ا بعد التحول إلى النظام الجديد أم
أتاحه هذا النظام لفرق التكوين في مجال إعداد وصناعة محتويات عروض 
التكوين، بإضافة مقاييس معينة أو حذفها وتعويضها بأخرى، كان يتم في جزئه 

في الغايات  ، يعكس بصيرة ووضوحدون رؤية شاملة ونظام منهجي دقيقالغالب 
والمقاصد، بقدر ما هو نتاج غالبا لمبررات شخصية أو قناعات اديولوجية للعضو 
الذي أسندت إليه مهمة إعداد هذه الجزئية من التكوين، حيث نجد أنه في كثير من 
األحيان وأمام االستعجال الذي يصاحب عملية اعداد وتحضير هذه العروض، كان 

س المراجع الحديثة ال سيما األجنبية منها الستنساخ يتم اللجوء إلى محتويات وفهار 
ما ورد فيه بشكل سيئ جدا، كونه في نهاية المطاف منزوع من السياق المعرفي 
الذي طرح فيه، ثم تقديمه بعد ذلك حتى دون مراجعة أو تنسيق بين محتويات 

ها المقاييس، لتعتمد وتصبح أمر واقع ال مفر منه، لنكتشف فيما بعد أن تفاصيل
  .تتداخل في الكثير من األحيان وتتشابه

هذا ما نستشفه من المحتويات التي جرى إقرارها ضمن عروض التكوين التي 
تم اعتمادها رسميا في الجزائر، سواء في نسختها األولى قبل توحيد صيغتها أو 



        ���� و��م  ا�	�
	����� ا�

2018 د��	�� ا���د ا��ا��  

136 

 

حتى فيما بعد أيضا، والمؤشرات الدالة على ذلك كثيرة ومتعددة، حيث نجد بأنه في 
قت الذي استهدف فيه السداسي األول والموسوم بأنثروبولوجيا المجال، تمكين الو 

عالقة ، عالقة االنسان بالمجال: محاور أساسية، وهي) 03(الطلبة من تلقي ثالث 
، بعد ��8 ز)O,: ، والمتمثلة في)05(أبعاد المجال الخمسة ، المجال باإلنسان

جاء السداسي الثاني أكثر  .فضائي، بعد وظيفي، بعد اجتماعي، بعد هوياتي
استفاضة من سابقه من حيث التفاصيل الواجب الخوض فيها، حيث تم تخصيص 

 :محاور للتكوين في هذا المجال، وهي كاألتي) 07(سبعة 
 النظرية والمفهوم: مدخل إلى أنثروبولوجيا السكن �

 .المأوى، االمتالك، الفضاء الشخصي: معايير االشغال �

فضاء لالستغالل /فضاء لالستغالل اإلنساني: مفهوم الحدود والوجهة �
المعابر  والسفلية، /فضاء خارجي، الحدود الفوقية/غير اإلنساني، فضاء داخلي

 .والمعابر الحدودية، التهيئة الموجهة للمجال، السكن وموجهاته

اإلدراك، التعلم، النمو النفسي، والهوية : أثر الفضاء السكني على الفرد �
 .مجموعةبالنسبة للفرد وال

 .مراقبة، سلطة، والتفاعل: المجال والسلوك �

 .أثر تصميم نمط العيش في إنتاج السكن �

 .27الرمزية، الثقافية والهوية: أبعاد المجال السكني �

بأنه في الوقت الذي خال السداسي األول من أي إشارة أو  ،وهنا نسجل
تعرض لمفهوم أنثروبولوجيا المجال كمدخل مفاهيمي، الغرض منه تعريف وتقريب 

إلخ، حيث تم اقحام الطلبة مباشرة ... تبين أهميته في مجال تكوينهممعناه للطلبة و 
ذا التخصص في صلب عمق األنثروبولوجيا، سعى السداسي الثاني للتعريف به

كما أن أغلب المضامين المعرفية المقررة في كل . ضمن المحور األول منه
سداسي منهما، هي أقرب إلى أن تدرس في تخصص األنثروبولوجيا الحضرية منها 
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أضف إلى ذلك، أن هناك مسألة جوهرية . كمقياس في حقل الهندسة المعمارية
زمني المخصص لكل منهما أخرى تطرح نفسها بحدة، وهي مدى تناسب الحجم ال

من مضامين، وذلك في ضوء عدد المحاور المدرجة في  نطوي عليهيما مع 
  .كليهما

هذه المعطيات، هي في نهاية المطاف تأكيد بأن ما يتم في الكثير من جوانبه 
ليس نتاج نقاش مستفيض ومعمق بين المختصين في هذا المجال، وٕاال كيف يمكن 

االجتماع من حزمة المقاييس المدرسة، وتعويضه أن نبرر اسقاط مقياس علم 
بمقاييس أخرى دون الرجوع ألهل االختصاص من سوسيولوجيين وأنثروبولوجيين 

  .والذين تم إقصائهم من جدول أعمال كهذا
فاألمر على النحو الذي تم به، يبدو كأنه نوع من توجيه االتهام وٕالقاء اللوم 

ؤولية التعثر أو العجز الذي تعانيه العمارة على مقياس علم االجتماع، وتحميله مس
اليوم، في حين أن اإلشكال الذي كان ينبغي أن يطرح عمليا حسب خبرتنا 
المتواضعة في هذا المجال، ليس استبدال مقياس علم االجتماع بعلم النفس 
الفضائي أو األنثروبولوجيا الحضرية، بقدر ما هو ضرورة السعي لتثمين ما هو 

المحافظة عليه، مع الحرص على تعزيز وتعميق المعرفة بالجوانب موجود منه و 
االجتماعية والنفسية والثقافية للجماعات اإلنسانية ومواكبة تغيرها، وذلك من خالل 
إضافة مقياس أخرى أو أكثر في مستوى أخر من التكوين وليكن طور الماستر، 

التهيئة التي تنجز وذلك في محاولة إلقران ذلك بشكل دائم بالعمارة وأنماط 
  .لصالحهم

ما يمكن قوله في ختام هذا العمل، هو أن تدريس العلوم االجتماعية : خاتمة
 42في حقول الهندسة المعمارية والعمرانية في الجزائر والذي انطلق منذ ما يقارب 

سنة، ال يبدو أنه غير شيئا في واقع المقاربات المنتهجة، وهو ما يتبدى بعد ذلك 
مراني الذي تعرفه حواضرنا اليوم، في مستوى أكبر وهو شكل اإلنتاج المعماري والع
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وذلك جراء تأثره بجملة العوامل واالعتبارات التي أسلفنا ذكرها، وهذا ما يدفعنا إلى 
االعتقاد بأنه قد أن األوان لمراجعة التدابير البيداغوجية المعمول بها في هذا 
المجال، والبحث عن فكر جديد وأسلوب أكثر واقعية، وذلك حتى ال نتحدث في 

لمستقبل عن مزيد من اغتراب انتاجنا المعماري والعمراني عن الخصوصية ا
  .الحقيقية لمجتمعنا
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  المخدرات على المدمن المتمدرس للمراهق االسري االتصال أنماط

  )الجزائر(جامعة الوادي  -الباحث غربي عبد الناصر                  

  )الجزائر( 02-جامعة الجزائر -الباحث معامير نريمان                            

  :ملخص الدراسة

لـدى  االسـري نمـط االتصـالدرجـة الفـروق فـي تهدف الدراسة الحالية الى معرفـة      
اسر المراهقين المدمنين على المخدرات واسر المراهقين الغير مدمنين على المخدرات 

بعــــد التوجــــه الحــــواري وبعــــد التوجــــه (علــــى مختلــــف ابعــــاد مقيــــاس االتصــــال االســــري 
  ).التجانسي

تم اعتماد المنهج الوصفي المقارن باستخدام مقياس أنماط االتصال االسري على     
عائلة تم اختيارهـا بطريقـة عشـوائية بواليـة الـوادي، وبعـد ) 49(ها عينة من االسر قوام

  .spssجمع البيانات وتبويبها باالعتماد على برنامج الحزمة اإلحصائية 

 األســري دلــت النتــائج علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي نمــط االتصــال    
واري والتوجـــه لـــدى اســـر المـــراهقين المـــدمنين علـــى المخـــدرات فـــي بعديـــه التوجـــه الحـــ

 .التجانسي

 المتمـــــدرس؛ اإلدمـــــان علـــــى المراهـــــق ؛االتصـــــال االســـــري :الكلمـــــات المفتاحيـــــة
  المخدرات

Modèles de communication familiale pour les adolescents 
toxicomanes 

Résumé  

Cette étude vise à déterminer le degré de différences 
dans la structure des contacts familiaux avec les familles des 
adolescents toxicomanes et les familles des toxicomanes non-
adolescents sur les différentes dimensions de l'échelle de 
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communication familiale (la direction du dialogue et la direction 
de l'harmonie). 

L'adoption de l'approche descriptive comparative, en 
utilisant la famille de contact sur un échantillon de 49 familles 
fortes tendances à l'échelle de la famille ont été sélectionnés au 
hasard wilaya EL-OUED, et après la collecte et la compilation 
des données sur la base du programme de spss paquet statistique 

Les résultats ont montré la présence de différences 
statistiquement significatives dans le modèle de contact avec les 
familles des adolescents toxicomanes différences dans la 
dimension du dialogue et la dimension de l'harmonie). 

Les mots clés   :  communication familial; l'adolescent 
étudier; Toxicomanie 

Patterns of family communication for adolescent 
drug addicts 

Summary   :  

This study aims to determine the degree of differences in 
the structure of family contacts with the families of adolescent 
drug addicts and families of non-adolescent drug users on the 
different dimensions of the family communication scale (the 
direction of the dialogue and the direction of harmony). 

The adoption of the comparative descriptive approach, 
using the contact family on a sample of 49 families with strong 
family-level trends were randomly selected wilaya EL-OUED, 
and after collection and compilation of data based on statistical 
package spss package 

The results showed the presence of statistically 
significant differences in the model of contact with families of 
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adolescent drug addicts differences in the dimension of dialogue 
and the dimension of harmony). 

Keywords: family communication; the teenager to 
study; Drug addiction 

  :مقدمة

األسرة هي وحدة المجتمـع األول، وهـي الواسـطة او حلقـة الوصـل بـين الفـرد 
والمجتمـــع، فهـــي الوســـط اإلنســـاني الـــذي ينشـــأ فيـــه الطفـــل ويكتســـب فـــي نطاقهـــا اول 
اســــاليبه الســــلوكية التــــي تمكنــــه مــــن اشــــباع حاجاتــــه وتحقيــــق امكانياتــــه والتوافــــق مــــع 

باعتبارهــــا البيئــــة التــــي تضــــع اللبنــــات االولــــى فــــي المجتمــــع، فلألســــرة وضــــع خــــاص 
شخصـــية الفــــرد وهــــي التــــي تســــمح بأقصــــى درجــــات النمــــو الســــليمة إلمكانيــــات الفــــرد 
واستعداداته وعليه ينعكس تأثيرها في المراحل الحاسمة واالولية في النمو، فيرسب في 

تلقـاه مـن ثنايا شخصيته ما يدور أمامه فـي االسـرة مـن أحـداث تطبـع فـي مشـاعره مـا ي
قســوة أو حنــان وعنايــة او اهمــال، وقــد اثبتــت الدراســات النفســية أن طــابع الشخصــية 
ألي فــرد يتكــون أوال مــن االســرة التــي نشــأ فيهــا وأن تعاملــه مــع نفســه وعملــه والمجتمــع 

  .يتوقف على الطابع الثابت نسبيا الذي تكون في محيط حياته االسرية

ـــة  وعليـــه االســـرة تعتبـــر الوســـط االجتمـــاعي األكثـــر أهميـــة فـــي عمليـــة التربي
االجتماعيــة والتنشــئة االجتماعيــة، حيــث تعــد المصــدر األساســي لكــل فعــل أو ســلوك 

  .يقوم به األبناء والمتهم األول في كل عملية خروج عن قيم ومعايير المجتمع

فالبيئـــــة األســـــرية الســـــوية تتســـــم العالقـــــات بـــــين أفرادهـــــا بالنضـــــج واإلشـــــباع 
كون التواصـل بـين أعضـائها صـريحًا ومباشـرًا وواضـحًا، هـي أسـرة المتبادل هي أسرة ي

لــديها قواعــد ظــاهرة وغيــر ظــاهرة، فهنــاك اســر ال تســمح بــالعنف داخــل بناءهــا، وأســرة 
تتقبــل التغييــر والضــغط كجــزء مــن الحيــاة مــع وجــود أدوار تتفــق مــع إمكانيــات األفــراد 

  .ووجود توازن أسري يتسم بأنه سوي
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االجتمــاعي الحيــوي الــذي يشــعر األبنــاء بقيمــتهم الذاتيــة واالســرة هــي الكيــان 
فاذا فشلت في القيام بهذه المهمـة فـان األبنـاء سـرعان مـا يهرعـون خارجهـا بحثـا عمـن 
يقـــدر قيمـــتهم الذاتيـــة وغالبـــا مـــا يـــتلقفهم رفقـــاء الســـوء الـــذين يوحـــون الـــيهم ان  مجـــرد 

يضــة مرتعــا خصــبا لكــل صــداقتهم لهــم هــي الرجولــة بعينهــا وتصــبح هــذه الصــداقة المر 
الموبقات وفي مقدمتها التعاطي واالدمان، خاصة في هذه المرحلة الحساسة من عمر 
المراهــق التــي تعتبــر مرحلــة تغييــر جــذري بالنســبة لــه ولألســرة كــذلك التــي مــن شــانها 
االهتمام بالمراهق وبكل متطلبات النمـو لديـه، ومـن هـذا المنطلـق قمنـا مـن خـالل هـذه 

جة هذا الجانب ودراسة العوامل واألسباب المؤديـة إلدمـان المراهـق علـى الدراسة بمعال
  المخدرات

  :اإلشكالية

 الفـرد وتـؤثر شخصـه تكـوين فـي تسـهم التـي العوامل أقوى من األسرة تعتبر
الـذي يتعـرف  الصـغير المجتمـع باعتبارهـا مسـتقبله اتجاهـات في توجيه سلوكه، وتحدد

المجتمــع الوحيـــد الــذي يخــتلط بــه فــي طفولتـــه الوليـــد فــي مطلــع حياتــه، وهــي  عليــه
األولــى، فيرســب فــي ثنايــا شخصــيته مــا يــدور امامــه فــي االســرة مــن احــداث تطبــع فــي 

 أن النفسية الدراسات أثبتت مشاعره ما يتلقاه من قسوة او حنان وعناية او اهمال، وقد
 نفسـه مـع هتعاملـ وأن فيهـا ينشـأ التـي األسرة من يتكون أوال فرد ألي الشخصية طابع
   1.والمجتمع يتوقف على الطابع الثابت نسبيا الذي تكون في محيط اسرته وعمله

فأهمية االسرة ودورها البالغ في تشـكيل شخصـية الفـرد تعتبـر مـن المسـلمات 
فــي علـــم الــنفس، فالكـــائن اإلنســـاني يمــر بمرحلـــة الحضـــانة البيولوجيــة فـــي رحـــم االم، 

ــة  بــالميالد، فأنهــا تســلمه الــى مرحلــة الحضــانة االجتماعيــة وعنــدما تنتهــي هــذه المرحل
  .وهي تتم بالدرجة األولى في االسرة ثم في بقية المؤسسات االجتماعية
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ــــــة وينشــــــأ  ــــــات اإلنســــــانية االجتماعي ــــــل االســــــرة شــــــبكة مــــــن العالق كمــــــا تمث
الطفــــل فــــي هــــذه الشــــبكة ويعتمــــد عليهــــا اعتمــــادا كــــامال فــــي ســــنوات حياتــــه البــــاكرة، 

  2.ات ذات األهمية البالغة في تشكيل شخصيتهوهي السنو 

حيــــــث يعتمــــــد الوليــــــد فــــــي بدايــــــة حياتــــــه علــــــى االم اعتمــــــادا كــــــامال فــــــي 
تـــــوفير الطعـــــام والـــــدفء والراحـــــة والنظافـــــة وســـــائر ألـــــوان الرعايـــــة، ممـــــا يجعـــــل االم 
او مــــــن يقـــــــوم مقامهـــــــا شخصــــــا مميـــــــزا وذو مكانـــــــة خاصـــــــة لديــــــه، ثـــــــم ينتقـــــــل فـــــــي 

الـــى االخـــرين مـــن بقيــــة افـــراد االســـرة مـــن والـــد واخـــوة ثــــم  اعتمـــاده وتفاعلـــه مـــن االم
تتســــع دائــــرة معارفــــه ومجــــال احتكاكــــه الــــى الرفــــاق مــــن الجيــــرة وزمــــالء المدرســــة ثــــم 

  .الى المجتمع بمؤسساته المختلفة

ــــي  ــــى ف ــــات االول ــــي تضــــع اللبن فلألســــرة وضــــع خــــاص باعتبارهــــا البيئــــة الت
ــــــي تســــــمح بأقصــــــى درجــــــات النمــــــو ــــــرد وهــــــي الت ــــــات  شخصــــــية الف الســــــليمة إلمكاني

الفــــــرد واســــــتعداداته وعليــــــه يــــــنعكس تأثيرهــــــا  فــــــي المراحــــــل الحاســــــمة واالوليــــــة فــــــي 
النمــــــــو، ولــــــــذا يكــــــــون تأثيرهــــــــا شــــــــامال يتضــــــــمن كــــــــل جوانــــــــب شخصــــــــية  الطفــــــــل 
فيكتســــــب منهــــــا اتجاهــــــات وقــــــيم ومفــــــاهيم معينــــــة وينمــــــي مهــــــارات خاصــــــة بــــــه فــــــي 

ة نوويــــة أي صــــغيرة الحجــــم أحضــــان أســــرته اذا كانــــت االســــرة التــــي نشــــأ فيهــــا أســــر 
ــــة أيضــــا أي  ــــين افرادهــــا وهــــي أولي ــــة ب ــــة ومباشــــرة وعميق ــــات وثيق ــــز بعالق ــــي تتمي والت

  3.اسبقية التأثير مقارنة باألسر األخرى أي الممتدة

ـــــين افـــــراد  ـــــي تـــــربط ب وهـــــذا راجـــــع الـــــى شـــــبكة العالقـــــات اإلنســـــانية واالجتماعيـــــة الت
بــــين الوالــــدين ثــــم طبيعــــة عالقــــة االســــرة وعلــــى راس هــــذه العالقــــات طبيعــــة العالقــــة 

كـــــل منهمـــــا بكـــــل فـــــرد مـــــن افـــــراد االســـــرة االخـــــرين وتوقعاتـــــه منـــــه وفهمـــــه اللتزاماتـــــه 
  .نحوه

ويمكــــن فهــــم االســــرة علــــى أفضــــل نحــــو ممكــــن باعتبارهــــا كــــال متكــــامال، وعليــــه فكــــل 
فــــرد مــــن أفــــراد االســــرة يعــــد نســــقا كــــامال فــــي حــــد ذاتــــه، ويوجــــد هــــذا النســــق الفــــردي 



        ���� و��م  ا�	�
	����� ا�

2018 د��	�� ا���د ا��ا��  

145 

 

وهـــــو االســـــرة النوويـــــة التـــــي توجـــــد بـــــدورها فـــــي معظـــــم الحـــــاالت  داخـــــل نســـــق أكبـــــر
  .داخل نسق أكبر وهو المتمثل في االسرة الممتدة

ــــالغ التفــــرد والخصوصــــية،   يظــــل الســــياق االســــري مــــن بــــين هــــذه الســــياقات ســــياق ب
ـــــدة -فاألســـــرة هـــــي المؤسســـــة  ـــــى  –ربمـــــا الوحي ـــــي ينتمـــــي اليهـــــا الفـــــرد ويكـــــون عل الت

جهــــــد او مــــــال او خبــــــرة فــــــي ســــــبيلها او فــــــي ســــــبيل اســــــتعداد للتضــــــحية بكــــــل مــــــن 
افرادهـــــــا، كـــــــذلك فـــــــان االســـــــرة تبـــــــادل أي عضـــــــو فيهـــــــا هـــــــذا االســـــــتعداد للتضـــــــحية 
أيضــــــا، وهكــــــذا تتســــــم العالقــــــات بــــــين افــــــراد االســــــرة بــــــالعمق والحساســــــية الشــــــديدين 
علــــى نحــــو يختلــــف عمــــا يحــــدث فــــي أي ســــياق اخــــر، ومــــن هنــــا كــــان تــــأثير االســــرة 

  4.صية الفردخطيرا على تكوين شخ

فاألســــرة التــــي لــــيس لهـــــا اإلمكانيــــات المناســــبة والمالئمـــــة لمواجهــــة االحــــداث تـــــؤدي 
ـــــدخلها فـــــي  ـــــة المـــــدى تهـــــدد أمنهـــــا واســـــتقرارها وبالتـــــالي ت ـــــى صـــــراعات طويل بهـــــا ال
بوتقــــة مــــن االزمــــات االســــرية تكــــون لهــــا نتــــائج امــــا علــــى الفــــرد كعضــــو فــــي االســــرة 

  .أو األعضاء االخرين فيها

غيـــــــــرات الســـــــــريعة التـــــــــي عرفتهـــــــــا االســـــــــرة بصـــــــــفة خاصـــــــــة والمجتمـــــــــع كمـــــــــا أن الت
الجزائــــري بصـــــفة عامـــــة فــــي مختلـــــف المجـــــاالت االجتماعيــــة والثقافيـــــة واالقتصـــــادية 
جعلــــــت أبنائهـــــــا عرضـــــــت الرتكـــــــاب بعـــــــض الســـــــلوكات المنافيـــــــة لقواعـــــــد وضـــــــوابط 

   5المجتمع كتعاطي المخدرات 

ــــرد،  فالبيئــــة األســــرية تســــاهم بشــــكل مباشــــر أو غيــــر مباشــــر ــــي أحــــداث مشــــكلة الف ف
ـــــل  ـــــة األســـــرية دورًا أساســـــيًا فـــــي تكـــــوين اتجاهـــــات ومعتقـــــدات العمي كمـــــا تلعـــــب البيئ
ســـــــواء بالســـــــلب أو اإليجـــــــاب خاصـــــــة فـــــــي مرحلـــــــة المراهقـــــــة التـــــــي تعتبـــــــر مرحلـــــــة 

ــــــة األســــــرية أهــــــم عنصــــــرًا فعــــــاًال فــــــي  .حاســــــمة وحساســــــة بالنســــــبة للفــــــرد تعــــــد البيئ
ـــــ ـــــر مباشـــــر عل ـــــأثير المباشـــــر والغي ـــــه وســـــلوكه داخـــــل الت ى شخصـــــية الفـــــرد واتجاهات

المجتمـــــع كمـــــا تســـــاعد الفـــــرد علـــــى تنميـــــة وعيـــــه واهتمامـــــه بالبيئـــــة ومـــــا يـــــرتبط بهـــــا 
مـــــن مشـــــكالت وٕاكســـــابه المهـــــارات والمعـــــارف واالتجاهـــــات اإليجابيـــــة نحـــــو مواجهـــــة 
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المشـــــكالت القائمـــــة وتجنـــــب ظهـــــور مشـــــكالت أخـــــرى بقـــــدر اإلمكـــــان ومـــــن األمـــــور 
فـــــي البيئـــــة األســـــرية يــــؤدي إلـــــى عجـــــز هـــــذه البيئـــــة عـــــن أداء  البديهيــــة أن أي خلـــــل

ـــــرد ـــــة األســـــرية للف ـــــات والتفـــــاعالت داخـــــل البيئ ـــــؤثر علـــــى العالق ولكـــــل . وظائفهـــــا وت
ــــف عــــن غيرهــــا مــــن  ــــة أســــرية خصائصــــها التــــي تميزهــــا وتجعــــل لهــــا هويــــة تختل بيئ
ــــة  ــــي بيئ ــــدما ا تتواجــــد ف ــــاك مجموعــــة مــــن الخصــــائص والســــمات عن األســــر لكــــن هن

ـــــة األســـــرية أســـــرية ت ـــــة األســـــرية الســـــوية أو البيئ ـــــا نطلـــــق عليهـــــا مصـــــطلح البيئ جعلن
  . المضطربة

فالبيئة األسرية السوية تتسم العالقات بين أفرادها بالنضج واإلشباع المتبادل          
هي أسرة يكون التواصل بين أعضائها صريحًا ومباشرًا وواضحًا هي أسرة لديها 
قواعد ظاهرة وغير ظاهرة والعنف غير مسموح به داخل بناء األسرة وأسرة تتقبل 

ع وجود أدوار تتفق مع إمكانيات األفراد ووجود التغيير والضغط كجزء من الحياة م
  6. توازن أسري يتسم بأنه سوي

وفي دراسة شاملة تعاون فيها عاملون في التربية والتعليم والرعاية الصحية          
سمة  12وخبراء المشورة األسرية وبعض هيئات الخدمات التطوعية حدد الباحثون 

ويتواصلون مع بعضهم البعض،  يسمعون بعضهم بعضاً : لألسرة السوية هي
يشجعون بعضهم بعضًا، ويساندون بعضهم بعضًا، يحترمون بعضهم بعضًا، يثقون 
ببعضهم البعض، قادرون على اللعب والفكاهة معًا، يشتركون معًا في المسؤولية، 
يعلمون بوضوح الفرق بين الخطأ والصواب، لديهم عادات وتقاليد أسرية محترمة، لهم 

ي وحياة روحية مشتركة، يحترمون الخصوصية، يقدرون قيمة خدمة انتماء دين
اآلخرين، يعترفون باحتياجهم للمساعدة ويطلبونها وتركز هذه التعريفات على توضيح 
سمات البيئة األسرية السوية من خالل العالقات اإليجابية بين أعضائها واإلشباع 

عن المشاعر والتشجيع  للحاجات الالزمة ألعضائها والتواصل الجيد والتعبير
المستمر والمساندة واالحترام والمقدرة على اللعب والفكاهة المشتركة بين أعضاء 

   7البيئة األسرية
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فان غياب هذه العناصر في االسرة يؤدي الى لجوء الفرد الى اشخاص    
اخرين خارج نطاق االسرة لحل مشاكلة بطريقة غير سوية ولجوء الى أصدقاء السوء 

 يوفرون األمان واالطمئنان للفرد وبالتالي يلجأ الى طرق غير سوية ومنافية الذين ال
  . للمجتمع كالمخدرات خاصة في مرحلة المراهقة

يعد اإلدمان على المخدرات من المشكالت االجتماعية التي تؤثر على 
البناء االجتماعي لما تخلفه من اثار سلبية سواء كانت اجتماعية او نفسية او صحية 

اني منها اغلب المجتمعات، والجزائر كغيرها من المجتمعات التي تنامت فيها هذه تع
  .الظاهرة

فالمخدرات أنواع مختلفة يختلف تأثيرها واضرارها باختالف درجة اإلدمان 
 8عليها ونوع األشخاص المدمنين فقد أصبحت تمس جميع الفئات اناثا وذكورا 

ف عليها الى حد بعيد بناء شخصياتهم واخص بالذكر مرحلة المراهقة  التي يتوق
وتحديد سلوكهم في المستقبل واي جهد يوجه لرعايتهم وحمايتهم هم في نفس الوقت 
تامين لمستقبل االمة وتدعيم لسالمتها لذلك تعتبر رعاية االسرة والطفولة العملية 
البناءة األساسية في أي مجتمع يسعى الى تحقيق التطور المتوازن البعيد عن 

ونظرا لهشاشة وخطورة هذه المرحلة من العمل سواء على الصعيد  9نحرافاتاال
النفسي الفردي للمراهق او على مجتمعه، فهي اخطر مراحل النمو مما يؤدي الى 
تعقيد متطلباتها وتتنوع وظائف وواجبات المراهق تمهيدا ألعمال نضجه وانخراطه في 

  10مجتمع الشباب،

الفراد في االسرة يتحدد من خالل التفاعالت وعليه ان نمط العالقة بين ا
دراسات عديدة أن نسبة اإلدمان ترتفع  أوضحتو التي تحدث فيما بينهم من اتصال، 

بشكل ملحوظ بين األسر غير السوية التي يشعر أبناؤها بمشاعر اإلحباط والفشل في 
رة لهم أداء الدور المجتمعي المطلوب منهم واالستمتاع بما يفترض أن تمنحه األس

من استقرار واطمئنان كما ينتشر اإلدمان بين أبناء األسر التي تفتقد إلى السلطة 
الضابطة والحدود وغياب التعاون وسيطرة التنافر وفي ظل الجو السابق قد يهرب 
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األبناء بمشاعرهم خارج البيت إلى األصدقاء الذين يكونون في الغالب السبب في 
ن أهم عوامل تعاطي المخدرات هو انشغال الوالدين ونجد أن م .االنحراف واإلدمان

المستمر إما بالكسب المادي أو لتحقيق نجاح شخصي مما يحرم األطفال من 
التوجيه السليم وكذلك ضعف الوازع الخلقي عند الوالدين إضافة إلى كثرة المشاكل 

  11العائلية مما يجعل الجو األسري مملوء باالضطرابات

  :تساؤالت الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أنماط االتصال االسري بين أسر المراهقين هل 
  المدمنين، وأسر المراهقين غير المدمنين؟

  :ويتفرع عنه التساؤلين التاليين

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في نمط التوجه الحواري بين أسر المراهقين "- 1
  المدمنين، وأسر المراهقين غير المدمنين؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في نمط التوجه التجانسي بين أسر " - 2
  المراهقين المدمنين، وأسر المراهقين غير المدمنين؟

  :فرضيات الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أنماط االتصال االسري بين أسر المراهقين " 
  .المدمنين، وأسر المراهقين غير المدمنين

  :يتين التاليتينويتفرع عنها الفرض

توجد فروق ذات داللة إحصائية في نمط التوجه الحواري بين أسر  - 1
  .المراهقين المدمنين، وأسر المراهقين غير المدمنين

توجد فروق ذات داللة إحصائية في نمط التوجه التجانسي بين أسر  - 2
  .المراهقين المدمنين، وأسر المراهقين غير المدمنين
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  :أهمية الدراسة

ابــــراز أهميــــة التواصــــل بــــين االفــــراد وخاصــــة عــــائالت المــــراهقين المــــدمنين علــــى -1
  المخدرات 

ان الكشــف عــن طبيعــة أنمــاط االتصــال الوالــدي وتــأثيره علــى أبنــائهم يســاعد علــى -2
  .تحديد القضايا االسرية النوعية

كمــا تكمــن نتــائج هــذه الدراســة مــن رســم صــورة نفســية للمراهــق يســتطيع اإلبــاء مــن -3
اللها إدراك أهمية المشكل ومدى مساهمتهم فيه وبالتالي العمـل علـى تـوفير مطالـب خ

  النمو السليم 

دراســـة االتصـــال بـــين الوالـــدين والكشـــف عـــن اثـــاره داخـــل االســـرة يـــوفر معلومـــات -4
تســاعد المرشــد النفســي والمخــتص التربــوي علــى وضــع بــرامج واســتراتيجيات لتحســين 

  االتصال داخل النسق االسري

  :داف الدراسةأه

الهدف الذي تسعى اليه هذه الدراسة يعتبر أحد العوامل التي تؤثر في 
اختيار طبيعة المشكلة لذلك نصبوا من خالل هذه الدراسة إلى الكشف عن الفروق 
في أنماط االتصال االسري داخل اسرة المراهق المدمن على المخدرات واسرة المراهق 

عرفة الفروق بين تلك األسر في كل بعد من غير المدمن على المخدرات، وكذا م
  )التوجه التجانسي ،التوجه الحواري(بعدي أنماط االتصال األسري 

  :تحديد المفاهيم اإلجرائية للدراسة

  :االتصال - 1

يمثل االتصال عملية تفاعلية بين طرفين أو أكثر لنقل رسالة او انطباع معين، 
وهو نشاط انساني معقد، يتضمن متغيرات شخصية عديدة خاصة بالفرد وتفاعله مع 
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االخرين بكل مكوناتهم واتجاهاتهم وهو وسيلة الفرد لنقل خبراته وآرائه ووجهات نظره 
اليه من خالل وسائل محددة كاللغة،  لألخرين، ونقل خبراتهم ووجهات نظرهم

  .واالشارات وااليماءات وأوضاع الجسد وغيرها

  :االتصال االسري - 2

الوالدين (او عدة أطراف ) الزوجين( هو ذلك االتصال الذي يكون بين طرفين
والذي يتخذ عدة أشكال اتصالية كالحوار التوافق، التوجيه وغيرها، كما يعني ) واالبناء

ق االسري حتى يصبحوا أصحاب لغة واحدة ومفاهيم موحدة أو على التوحد بين النس
وهي الدرجة التي يتحصل عليها افراد االسرة في مقياس . األقل مفاهيم متقاربة

 االتصال االسري

  :المراهقة -3

المراهقة هي مرحلة التحول واالنتقال من الطفولة الى الشباب، وتتسم بانها فترة 
فيها تغيرات عضوية ونفسية وعقلية واجتماعية  معقدة من التحول والنمو تحدث

 .واضحة وتقلب الطفل الصغير وتحوله لكي يصبح عضوا في مجتمع الراشدين

   :المخدراتاإلدمان على  - 4

 معين عمل تكرار الفرد على يفرض سلوكي اضطراب عن عبارة واإلدمان
 أو الفرد بصحة الضارة العواقب عن النظر بغض النشاط بهذا ينهمك لكي باستمرار

 تشمل لإلدمان كأسباب اقتراحها تم التي العوامل االجتماعية حياته أو العقلية حاالته
 واجتماعية دوائية بيولوجية، وراثية، عوامل

يقصد بكلمة مخدر كل عقار او كل عامل كيميائي يستطيع تغيير و 
او الفيزيولوجية ألنسجة الجسم أو أي مادة تسبب النعاس او  البيو كيميائيةالنشاطات 

  .غياب الوعي المصحوب بتسكين األلم
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  : اإلطار النظري

أن كل أسرة   :Robert Lewis, 1989 روبرت لويسأوضحت دراسة 
من أسر المتعاطين كانت لها مالمحها وخصائصها المختلفة والمتميزة عن غيرها من 

الكثير من المالمح والخصائص المشتركة التي تجمع بين هذه األسر إال أنه يوجد 
األسر جميعًا فتبين أن لجوء الكثير من األبناء نحو تعاطي المخدرات في تلك األسر 
إنما يعد مرضًا أسريًا ناتجًا عن عدم سواء األسرة الذي يتمثل في وجود أكثر من فرد 

يقتصر داخل هذه البيئة األسرية واحد من المدمنين داخل هذه األسرة وليس اإلدمان 
على المواد المخدرة فقط بل يمتد ليشمل اإلدمان على الطعام مثل اإلفراط العصبي 

األخرى مثل إدمان   في تناول الطعام أو فقد الشهية العصبي وغيرها من اإلدمانات 
الحب أو إدمان الجنس وأوضحت الدراسة أنه إذا كان الخلل الوظيفي الموجود داخل 

ر المدمنين قد دفع بالكثير من أبناء تلك األسر إلى االتجاه نحو اإلدمان بمختلف أس
صوره فإن تفشى اإلدمان في تلك األسر له بدوره الكثير من اآلثار السلبية على حياة 
تلك األسر وأن هذه اآلثار السلبية تنتقل من جيل إلى جيل مما يستلزم وجوب 

  12.الخطيرة على البيئة األسرية التصدي السريع للحد من هذه اآلثار

التي اهتمت بدراسة االعراض النفسية لدى  سوادي swadiاما دراسة 
المراهقين الذين يستخدمون المواد الطيارة والتي قام بأجرائها على عينة من المراهقين 
المحولين الى العيادة الصحية العقلية لألطفال والمراهقين بإنجلترا شملت على 

داخل العيادات وكان ) 1832(سنة من مجموع  12من كانوا فوق سن فردا م) 685(
دخول المرضى بناءا على طلب من الوالدين والمدرسة وقد جمع الباحث البيانات 
االسرية بناءا على نموذج ميالد للعالج االسري وتشمل فقد التواصل االسري مشكلة 

الحرمان تغير منزل االسرة العالقات بين افراد االسرة الشجار والنزاعات االسرية، 
  13.تغيير المدرسة للمراهقين والهروب من المنزل

معظم المراهقين ال يعيشوا مع ابائهم األصليين حيث أن  نتائج الدراسةوأوضحت 
وجود عالقة بين ، و فقط %33كانوا مجموع من يعيشون مع ابائهم األصليين بـ 
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وخصوصا االنفصال االسري والطالق، احداث الحياة التي تطرأ على االسرة واالدمان 
  .الحرمان الخالفات االسرية، فقد التواصل داخل االسرة

عنوانها  بمصر) 2005(دراسة سميرة أبو الحسن عبد السالم كما ان 
أنماط التواصل مع الوالدين وعالقتها بالتوافق االسري والجناح الكامل لدى المراهقين 

ال الجيد بين الوالدين وابنائهم المراهقين من الجنسين وكشفت نتائجها ان االتص
  .يشعرهم بالتوافق االسري

 Shieldz Glenn et Clark دراسة رتشارد كالرك وجلين شيلدز

Richard )1997(  أبرزت دراستهما التي تناولت العالقة بين التواصل األسري
االتصال والجناح لدى المراهقين من الجنسين وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة بين 

  .األسري السوي واالتجاه نحو الجناح لدى أفراد العينة

دراسة تتحدث عن  )White Monton )1997 دراسة مونتون وايت
ن أنماط الوالدية والتواصل األسري وجناح األحداث، فقد أظهرت وجود يالعالقة ب

 السلوكياتة واالتجاه نحو يد والوالدية السو يالتواصل الج بينارتباط موجب دال 
  .الجنسينمن  المراهقيناالجتماعية اإليجابية، واالبتعاد عن االنحراف لدى 

التي تتحدث عن العالقة بين  )1999(دراسة كلوديو باربانيلي وآخرين 
التنظيم والكفاءة االنفعالية واالتصال مع الوالدين إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة 

طي المخدرات واستدخال السلوكيات العدوانية بين السلوكيات المضادة للمجتمع وتعا
وبين اضطراب أنماط التواصل األسري لدى المراهقين، بينما ارتبط التواصل الجيد 

  بارتفاع القدرة على االنضباط الذاتي والكفاءة االجتماعية واألكاديمية لديهم

التي أجرتها عن االتصال  )2005(دراسة فونجفيناث سوسويهوت 
اح لدى المراهقين، فقد أسفرت نتائجها عن أن تزايد اتجاه المراهقين وسلوكيات الجن

نحو القيام بالسلوكيات المضادة للمجتمع يعزى إلى التأثيرات السلبية لضعف 
   14االتصال األسري
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  : منهج الدراسة

ان طبيعة الدراسة الميدانية وفروضها وأداة تطبيقها، اقتضت استخدام 
، من مقارنة بين مجموعتينالمنهج الوصفي المقارن، ويتطلب هذا المنهج دراسة 

خالل تجميع المعلومات والبيانات الالزمة عن هذه الظاهرة وتنظيم تلك البيانات 
  .التي تتحكم فيها وتحليلها للوصول الى األسباب الحقيقية أو العوامل

  ، الجزائروالية الواديمدينة الوادي، ب :المجال المكاني

  2018تمت الدراسة خالل شهر مارس، سنة  :المجال الزماني

 : عينة الدراسة

 30 قوامهاتتكون عينة الدراسة من اسر المراهقين المدمنين على المخدرات 
 10لطبيعة الموضوع؛ منها تم اختيارهم بطريقة قصدية بمدينة الوادي نظرا  ،اسرة

أسرة لمراهقين غير مدمنين على  20أسر لمراهقين مدمنين على المخدرات، و
  .المخدرات

بحيث أن عدد األفراد المشاركين في الدراسة من أسر المراهقين المدمنين  •
  .فردا 16هو 

وعدد األفراد المشاركين في الدراسة من أسر المراهقين غير المدمنين هو  •
  .فردا 33

   :أدوات الدراسة

الدراسة التي تتطلب الدقة والموضوعية كان البد  نظرا لطبيعة الموضوع وخصوصية
من استعمال أدوات تسمح بجمع المعلومات تتناسب مع مشكلة الدراسة وتساعد على 

  :تحقيق أهداف الدراسة، تم االعتماد على
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دافيد ( مقياس خاص بأنماط االتصال االسري الذي ترجم الى اللغة العربية من قبل 

  ) ريتشل، ماري فيتزباتريك

The revised family communication patterns –children’s 
version –by l. David Ritchle Mary A. Fitzpatrick  

من البنود،  الى محاور أو ابعاد المتضمنة على مجموعةالمقياس يتوزع 
حول االتصال االسري سلمت الى أولياء المراهقين المتمدرسين المدمنين على 

  :بندا مقسمة على بعدين كما هو موضح 26المخدرات، وعليه يتكون المقياس من 

   15- 1يتكون من : التوجه الحواري �

  26- 16يتكون من  :التوجه التجانسي �

ال  –ال أوافق بشدة (خماسي يبدأ بـوتتم اإلجابة على المقياس في ضوء مقياس 
  )5إلى  1(، وتمنح الدرجات من )أوافق بشدة -أوافق - غير متأكد- أوافق 

وأقل  130وبذلك فإن أعلى درجة يمكن الحصول عليها في هذا المقياس هي 
  26درجة ممكنة هي الدرجة 

أما فيما يخص بعد التوجه الحواري، فإن أعلى درجة يمكن الحصول عليها في 
  15وأقل درجة ممكنة هي الدرجة  75ذا المقياس هي ه

وأقل درجة ممكنة  55بينما أعلى درجة في بعد التوجه التجانسي هي الدرجة 
  11هي الدرجة 

وقد تم التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس على عينة استطالعية 
 ، وذلك بحساب2018فردا، من والية الوادي خالل سنة  40قوامها ) عرضية(

الصدق التمييزي، ومعامل ألفا كرونباخ، والثبات بطريقة التجزئة النصفية للبنود، وقد 
دلت النتائج المتوصل إليها على صدق المقياس وثباته، وبالتالي صالحيته للتطبيق 

  .على عينة الدراسة األساسية
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نظرا لطبيعة الموضوع وأهدافه، تم استخدام األساليب  :األساليب اإلحصائية
  :صائية التاليةاإلح

لداللة الفروق بين متوسطي " ت"اختبار  –االنحراف المعياري  –المتوسط الحسابي 
  .مجموعتين مستقلتين

  نتائج الدراسة

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى-

  : تنص الفرضية الجزئية األولى في الدراسة الحالية على

توجه الحواري بين أسر المراهقين توجد فروق ذات داللة إحصائية في نمط ال" 
  .المدمنين، وأسر المراهقين غير المدمنين

لداللة الفروق بين متوسطي أفراد " ت"يتم فيما يلي عرض نتائج حساب اختبار 
العينة في نمط التوجه الحواري حسب متغير وجود مراهق في األسرة مدمن على 

  .المخدرات

الفروق في نمط التوجه الحواري بين  لداللة" ت"نتائج حساب اختبار ) 1(جدول 

  .أسر المراهقين المدمنين، وأسر المراهقين غير المدمنين

يظهر من خالل الجدول السابق أن أسر المراهقين المدمنين على 
وهي نسبة منخفضة جدا  23.25المخدرات كان متوسط درجاتهن الحسابي يساوي 

  التوجه 

  الحواري

حجم 

  العينة

المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

قيمة  

  "ت"

مستوى 

  الداللة

  القرار

  أسر 

  المدمنين

  دالة  0.007  3,71  3.67  23.25  16

  أسر 

  غير المدمنين

33  67.69  5.23  
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فهي تتفاعل بدرجة اقل بكثير مع بعضها البعض كما انها تنزع دائما الى الحد من 
المواضيع التي يتم مناقشتها وانشطة افرادها الشخصية وافكارهم ومشاعرهم اقل 
انفتاحا، كما ان االسر ذات التوجه الحواري المنخفض ال تناقش األنشطة بشكل 

 3.67بينما كانت درجة االنحراف المعياري  دوري وال تناقش القرارات االسرية الهامة،
وهو ما يدل على ان اسر المراهقين المدمنين على المخدرات اقل حوارا مع أبنائهم 

دراسة كلوديو باربانيلي ويسود الخالف والصراع اثناء نقاشاتهم وهو ما تؤكده 

االتصال التي تتحدث عن العالقة بين التنظيم والكفاءة االنفعالية و  )1999(وآخرين 
مع الوالدين إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين السلوكيات المضادة للمجتمع 
وتعاطي المخدرات واستدخال السلوكيات العدوانية وبين اضطراب أنماط التواصل 
األسري لدى المراهقين، بينما ارتبط التواصل الجيد بارتفاع القدرة على االنضباط 

دراسة فونجفيناث ألكاديمية لديهم، كما تؤكد الذاتي والكفاءة االجتماعية وا

التي أجرتها عن االتصال وسلوكيات الجناح لدى المراهقين،  )2005(سوسويهوت 
فقد أسفرت نتائجها عن أن تزايد اتجاه المراهقين نحو القيام بالسلوكيات المضادة 

  .للمجتمع يعزى إلى التأثيرات السلبية لضعف االتصال األسري

ت التوجه الحواري المرتفع فهي تخلق مناخا يشجع افراد االسرة اما االسر ذا
على التفكير بشكل مستقل وعلى حرية مناقشة العديد من المواضيع كالجداالت 
السياسية والمواضيع االجتماعية، كما تدعم االسر ذات التوجه الحواري المرتفع حرية 

  .ختلفةاالفراد والتفاعل المتكرر وعفوية النقاش حول مواضيع م

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية-

  : في الدراسة الحالية على ثانيةتنص الفرضية الجزئية ال

توجد فروق ذات داللة إحصائية في نمط التوجه التجانسي بين أسر المراهقين " 
  .المدمنين، وأسر المراهقين غير المدمنين
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لداللة الفروق بين متوسطي " ت"يتم فيما يلي عرض نتائج حساب اختبار 
أفراد العينة في نمط التوجه التجانسي حسب متغير وجود مراهق في األسرة مدمن 

  .على المخدرات

لداللة الفروق في نمط التوجه التجانسي بين " ت"نتائج حساب اختبار ) 2(جدول 

  .أسر المراهقين المدمنين، وأسر المراهقين غير المدمنين

أسر المدمنين في بعد التوجه يظهر من خالل الجدول السابق أن 

تعتبر نسبة منخفضة جدا مقارنة باسر ) 14.31(كان متوسط درجاتهن التجانسي 
ان االسر التي تتمتع بقدر عال من ) 47.24(غير المدمنين التي تقدر نسبتها بـ 

التجانس هي اسر متماسكة وتتمتع بنظام هرمي، وهي تفضل العالقات داخل االسرة 
عا، كما يعملون على على العالقات خارجها حيث يتشارك افرادها معظم الوقت م

تنظيم جداولهم اليومية بما يتناسب مع العادات واألنشطة العائلية، اما االسر التي 
تتمتع بتجانس منخفض فان الجدال والصراع يبدوا واضحا داخلها وهو ما جعل لها 

دراسة نتائج وخيمة على األبناء ووجود انحرافات  مخلة بالمجتمع وهو ما اثبتته 

عنوانها أنماط التواصل مع الوالدين  بمصر) 2005(سن عبد السالم سميرة أبو الح
وعالقتها بالتوافق االسري والجناح الكامل لدى المراهقين من الجنسين وكشفت 

. نتائجها ان االتصال الجيد بين الوالدين وابنائهم المراهقين يشعرهم بالتوافق االسري
دراسة تتحدث عن ) (White Monton 1997 دراسة مونتون وايتكما تثبت 

العالقة بين أنماط الوالدية والتواصل األسري وجناح األحداث، فقد أظهرت وجود 
ارتباط موجب دال بين التواصل الجيد والوالدية السوية واالتجاه نحو السلوكات 

  .االجتماعية اإليجابية، واالبتعاد عن االنحراف لدى المراهقين من الجنسين

حجم   التوجه التجانسي

  العينة

المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

قيمة  

  "ت"

مستوى 

  الداللة

  القرار

  دالة  0.000  4.53  2.87  14.31  16  أسر المدمنين

أسر غير 

  المدمنين

33  47.24  4.16  
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  :الفرضية العامةعرض ومناقشة نتائج -

  : تنص الفرضية العامة في الدراسة الحالية على

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أنماط االتصال االسري بين أسر المراهقين " 
  .المدمنين، وأسر المراهقين غير المدمنين

لداللة الفروق بين متوسطي " ت"يتم فيما يلي عرض نتائج حساب اختبار 
االتصال االسري حسب متغير وجود مراهق في األسرة مدمن  أفراد العينة في أنماط

  .على المخدرات

لداللة الفروق في أنماط االتصال االسري بين " ت"نتائج حساب اختبار ) 3(جدول 

  .أسر المراهقين المدمنين، وأسر المراهقين غير المدمنين

يظهر من خالل الجدول السابق االختالف الكبير بين درجات أسر 
 3793المدمنين على المخدرات واسر غير المدمنين حيث بلغ مجموع الدرجات 

ويتأكد الفرق بين أفراد المجموعتين بالنظر للمتوسطين لدى أسر غير المدمنين درجة 
الحسابين الخاصين بكل مجموعة حيث بلغ المتوسط الحسابي الخاص باسر الغير 

بينما لم تتجاوز قيمة المتوسط الحسابي لألسر التي بها مدمن  114.93المدمنين بـ 
  77.93: لمتوسطين المذكورين قدر بـا أي ان الفرق بين 37.56على المخدرات بـ 

ولغرض التأكد من الداللة اإلحصائية للفرق بين المتوسطين قمنا بحساب 
المتوسطين الحسابيين، االنحراف المعياري، قيمة ت للداللة الفروق بين المتوسطين 

  5.231دلت النتائج على ان ت تساوي 

أنماط االتصال 

  االسري

حجم 

  العينة

المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

قيمة  

  "ت"

مستوى 

  الداللة

  القرار

  دالة  0.000  5.231  6.83  37.56  16  أسر المدمنين

  9.14  114.93  33  أسر غير المدمنين
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تبين  29) =1-ن(درجة حرية وبالعودة للجداول اإلحصائية الخاصة باختبار ت عند 
  )0.05/0.01(ان ت المحسوبة أكبر من ت المجدولة عند مستوى الداللة 

ومنه فإن الفرق دال، أي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أسر المدمنين 
واسر غير المدمنين على المخدرات، حيث يعتمد اسر المدمنين على المخدرات على 

االعتماد على الحوار والحوار التجانسي المرتفع قلة االتصال داخل اسرهم وعدم 
التي اهتمت بدراسة االعراض النفسية لدى  سوادي swadiدراسة حيث اكدت 

المراهقين الذين يستخدمون المواد الطيارة والتي قام بأجرائها على عينة من المراهقين 
ملت على المحولين الى العيادة الصحية العقلية لألطفال والمراهقين بإنجلترا ش

داخل العيادات وكان ) 1832(سنة من مجموع  12فردا ممن كانوا فوق سن ) 685(
دخول المرضى بناءا على طلب من الوالدين والمدرسة وقد جمع الباحث البيانات 
االسرية بناءا على نموذج ميالد للعالج االسري وتشمل فقد التواصل االسري مشكلة 

والنزاعات االسرية ، الحرمان تغير منزل االسرة  العالقات بين افراد االسرة الشجار
 .تغيير المدرسة للمراهقين والهروب من المنزل

توجد فروق ذات تحققت الفرضية العامة التي تنص على انه  وبالتالي -

داللة إحصائية في أنماط االتصال االسري بين أسر المراهقين المدمنين، 

  .وأسر المراهقين غير المدمنين

  :خاتمة

المهم ان تطور االسرة أنماط الل ما سبق، يمكن القول انه من خمن 
تواصل إيجابية كاإلطراء والتشجيع، بدال من االنتقاد واالزدراء والدفاعية التي تؤدي 
الى نفور المراهق وٕاقامة عالقات خارج االسرة غير سوية التي تترتب عليها اضرار 

واالدمان، وهذا قد اتضح من خالل هذه بالنسبة للمراهق واالسرة ككل كاالنحراف 
الدراسة التي حاولت رصد ظاهرة االتصال االسري وعالقتها بإدمان المراهق، فالبيئة 

  .االسرية التي يعيش فيها المراهق تلعب دورا حاسما في تفشي ظاهرة اإلدمان
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  :توصيات واقتراحات

 .تعليم أفراد االسرة طرق االتصال السوية فيما بينهم - 1

إيجاد برامج ارشادية ووقائية ألسر المراهقين المدمنين على  ضرورة  - 2
 المخدرات ومساعدتهم في التعامل عن طريق االتصال مع أبنائهم

 توفر المعاملة بلطف مع المراهقين سواء في المنزل او المدرسة - 3

قيام المدرسة بتوجيهات وارشادات للمراهقين على اضرار اإلدمان على  - 4
 .االنسان

 .ه االرشادي والمتابعة المستمرة للتالميذ داخل المدرسةضرورة التوجي - 5

توظيف اخصائيين نفسانيين واجتماعيين في المدارس بخصوص المتابعة  - 6
المستمرة وتدريب المدرسين على اكتشاف التالميذ المتعاطين ورصد كل 
ظواهر االنحراف في المدارس مثل التدخين، والكحول، وتعاطي المخدرات 

 .جتهم قبل فوات األوانوالسعي الى معال

تفعيل دور جمعيات أولياء التالميذ على المشاركة المتمثلة في النظر بعين  - 7
  .الحقيقة واالندماج الحقيقي في فرق العمل الموجهة لتالميذ

 :الهوامش

                                                           

1
  ، عمان األردن)1ط(، نظريات وفنيات االرشاد االسري، 2010جهادة محمود عالء الدين،  

2
  ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان)1ط(، علم النفس االسري، )1999(عالء الدين كفافي  

3
  عالء الدين كفافي، نفس المرجع 

4
الناقهين من إدمان المخدرات، المؤتمر العربي األول  ، دور األسرة في رعاية)1988(على الدين السيد محمد  

  .سبتمبر، القاهرة 16- 13جامعة الدول العربية من  ،لمواجهة مشكالت اإلدمان

5
  دار السحاب للنشر والتوزيع: ، األسرة والعالج األسرى، القاهرة)2004(داليا مؤمن  
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إكراهات النزعة االستهالكية وأثرها على القيم االجتماعية في العائلة 

-دراسة ميدانية على عينة من العائالت الجزائرية - الجزائرية  

-المسيلة –جامعة محمد بوضياف م بلقرمي سها.د  

  :الملخص

العالم تغيرا كبيرا في شكلها  شهدت العائلة الجزائرية على غرار العائالت في
وحجمها وتميزت باالستقاللية االقتصادية،مما نتج عنه تغيرات في بعض القيم 

فُقِبلت  االجتماعية التقليدية التي كانت تسود المجتمع الجزائري وتحكم سلوك أفراده،
بذلك قيم كانت من قبل مرفوضة اجتماعيا وُرفَضت قيم أخرى كانت محل قبول 

  .  تمعيواتفاق مج

حاولت الباحثة من خالل هذا العمل البحث في العالقة بين النزعة االستهالكية 
من حيث الشكل واالستقاللية (التي رافقت هذا التغير القيمي في العائلة الجزائرية 

جزائرية عائلة ذات دخل متوسط  20،من خالل عينة قصدية شملت ) االقتصادية 
عائلي و مدى سيطرة النزعة االستهالكية داخل في سبيل معرفة حجم االستهالك ال

العائلة وأثر ذلك على المشاركة االجتماعية والتكافل بين أفرادها،وتم استخدام النسب 
  : وتوصلت الدراسة الى ما يلي. المئوية بعد تحليل البيانات ذات العالقة

غير لعمل المرأة دور ملحوظ في زيادة نسبة اإلنفاق واالستهالك العائلي،وت  .1
المراكز واألدوار االجتماعية داخل العائلة الجزائرية،ما غير في بعض القيم 
االجتماعية المرتبطة بالدور والمركز،وشّكل نوعا من السلوك المقبول 

  .اجتماعيا لتحقيق التوافق مع السنن االجتماعية الجديدة
يمكن للنزعة االستهالكية الحديثة أن تقلل من وجود المشاركة     .2

تماعية داخل العائلة الجزائرية،من خالل ضعف قيمة المبادرة،وانتشار االج
 النزعة الفردية وحب التملك داخل العائلة الجزائرية 
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Résumé : 

La famille algérienne, comme les familles du monde, a 
été témoin d'un changement important dans sa forme et sa taille, 
caractérisé par l'indépendance économique, qui a entraîné des 
changements dans certaines des valeurs sociales traditionnelles 
qui prévalaient dans la société algérienne et contrôlé le 
comportement de ses membres, acceptant ainsi des valeurs 
précédemment rejetées par la société et rejetant d'autres valeurs 
acceptées et qui formait le sujet d'un accord communautaire. 

La chercheuse a essayé par le biais de ce travail de 
rechercher la relation entre le consumérisme  qui a accompagné 
ce changement de valeur dans la famille algérienne (en termes 
de forme et d’indépendance économique) à travers un 
échantillon intentionnel de 20 familles algériennes ayant un 
revenu moyen afin de connaître la taille de la consommation 
familiale, et l'étendue de la domination du consumérisme au sein 
de la famille et son impact sur la participation sociale et la 
solidarité entre les membres de la famille. Les pourcentages ont 
été utilisés après analyse des données pertinentes, et l'étude a 
atteint les objectifs suivants: 

1. Le travail des femmes joue un rôle important dans 
l'augmentation des dépenses et la  consommation 
familiale, changeants les statuts et rôles sociaux au sein 
de la famille algérienne, ce qui a changé certaines 
valeurs sociales associées au rôle et au statut, et constitue 
un comportement socialement acceptable pour être 
compatible avec les nouveaux développements sociaux.  
 

2. Le consumérisme moderne peut réduire la présence de 
participation sociale au sein de la famille algérienne, en 
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raison de la faible valeur de l'initiative et de la 
propagation de l'individualisme, et le désir de possession 
au  sein de la famille algérienne. 

Abstract :  

The Algerian family, like the families of the world,   has 
witnessed a significant change in its shape and size, 
characterized by economic independence, which has brought 
about changes in some of the traditional social values that 
prevailed in Algerian society and controlled the behavior of its 
members, thus accepting values previously rejected by the 
company and rejecting other accepted values and which formed 
the subject of a Community agreement 

The researcher tried through this work to look for the 
relationship between the consumerism that accompanied this 
change in value in the Algerian family (in terms of form and 
economic independence) through an intentional sample of 20 
Algerian families with a average income in order to know the 
size of family consumption, and the extent of the dominance of 
consumerism within the family and its impact on social 
participation and solidarity among family members. Percentages 
were used after analysis of relevant data, and the study achieved 
the following objectives: 

1. Women's work plays an important role in increasing 
spending and family consumption, changing social 
status and roles within the Algerian family, which 
has changed some of the social values associated 
with role and status, and constitutes socially 
acceptable behavior to be compatible with new social 
developments. 
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2. Modern consumerism can reduce the presence of 
social participation within the Algerian family, 
because of the low value of initiative and the spread 
of individualism, and the desire for possession within 
the Algerian family. 

  : مقدمة

إّن التغير في ذاته ظاهرة طبيعية تخضع لها جميع مظاهر الكون وشؤون الحياة  
عليه في مناحي الحياة  المختلفة مادية كانت أو معنوية ، وهي أوضح ما تكون

االجتماعية، لذلك تكون التفاعالت والعمليات االجتماعية في تغير دائم وتفاعل 
مستمر، مما يحدث تحوالت على األدوار االجتماعية التي يقوم بها األفراد، وعلى 
قواعد الضبط االجتماعي التي يتضمنها البناء االجتماعي في مدة معينة من 

وهنا ال بد من التمييز بين . قافية واقتصادية وسياسية  وغيرهاالزمن،نتيجة عوامل ث
التغير االجتماعي والتغير الثقافي، فاألول هو الذي يطرأ على العالقات االجتماعية، 
في حين أن الثاني يمس الِقيم والمعتقدات والرموز الشائعة في المجتمع، رغم وجود 

نهما في واقع الحياة أو مجاالت إشكالية وصعوبة فعلية في  التمييز والفصل بي
  . الدراسات المتعلقة بالتغير عموما 

إال أن التغير االجتماعي ال يسير دائما في اتجاهات ايجابية تخدم المجتمعات  
المتغيرة، بل قد ينحى باتجاه عكسي إلى الخلف مما يحدث تأخرا أو تخلفا في بعض 

لتي تؤثر بطريقة مباشرة في مضمون مظاهره وأثر ذلك على تغير القيم االجتماعية وا
األدوار االجتماعية والتفاعـل االجتماعي في أهم وحدات بناء هذه المجتمعات وهي 

  . العائلة

ولقد شهدت العائلة الجزائرية بدورها على غرار العائالت في العالم تغيرا 
ات في كبيرا في شكلها وحجمها وتميزت باالستقاللية االقتصادية، مما نتج عنه تغير 

بعض القيم االجتماعية التقليدية التي كانت تسود المجتمع الجزائري وتحكم سلوك 
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فُقِبلت بذلك قيم كانت من قبل مرفوضة اجتماعيا وُرفَضت قيم أخرى كانت  أفراده،
  .  محل قبول واتفاق مجتمعي

حاولت الباحثة من خالل هذا العمل البحث في العالقة بين النزعة االستهالكية التي  
من حيث الشكل واالستقاللية (رافقت هذا التغير القيمي في العائلة الجزائرية 

عائلة جزائرية ذات دخل متوسط التي تمثل  20، حيث شملت الدراسة ) االقتصادية 
عائلة جزائرية من والية برج بوعريريج، وهي  50استمارة وزعت على  50العائد من 

عينة قصدية اختارتها الباحثة في سبيل معرفة حجم االستهالك العائلي و مدى 
سيطرة النزعة االستهالكية داخل العائلة وأثر ذلك على المشاركة االجتماعية والتكافل 

  .القة بين أفرادها، وتم استخدام النسب المئوية بعد تحليل البيانات ذات الع

  :  لذلك، تمحورت اإلشكالية الرئيسية لهذا العمل فيما يلي 

ما هو أثر النزعة االستهالكية على القيم االجتماعية داخل العائلة  -
  الجزائرية؟  

  : ولإلجابة عنها تم اختبار الفرضيتين التاليتين

يمكن أن يكون لعمل المرأة دور في زيادة النزعة االستهالكية داخل العائلة  -
  الجزائرية 

يمكن للنزعة االستهالكية المتنامية أن تقلل من وجود المشاركة االجتماعية  -
  . داخل العائلة الجزائرية
  : تم تناول هذه الدراسة في شقين 

  يم االجتماعية  شق نظري تطرق فيه إلى محوري ثقافة االستهالك و الق �
شق تطبيقي تناول العالقة بين النزعة االستهالكية والقيم االجتماعية داخل  �

  . العائلة الجزائرية
   المشاركة االجتماعية االستهالك و ثقافة: المبحث األول
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  ثقافة االستـــــهالك : الفرع األول

ية من النشاط لقد كان االستهالك وال يزال الغاية النهائ: تعريف االستهالك.  1 
االقتصادي فهو المحفز لممارسة األنشطة االقتصادية واإلنتاج ، كونه يمثل النفقات 
على السلع والخدمات المستخدمة من أجل تلبية االحتياجات والرغبات خالل فترة 

وقد ينتج عنه إفناء فوري وكلي للسلعة، أو تدريجي وجزئي،طالما أنه يمثل  معينة
فق من أجل ذلك ألن باقي الدخل يحفظ في صورة جزء من الدخل الذي ين

   1 اإلنساني للمنتجات إلشباع الحاجة مدخرات،ويعرفه حازم الوادي بأنه التناول

علم ُيعنى بدراسة األسباب الدافعة لالستهالك وطبيعة :  سلوك المستهلك. 2  
من علم المواد المستهلكة ومصدرها، من خالل االعتماد على المنطلقات النظرية لكل 

الطريقة التي يوزع بها   النفس وعلم االجتماع و األنثروبولوجيا، وهو يبحث في
المستهلك دخله على السلع والخدمات للوصول إلى أكبر منفعة ممكنة، فقد بدأ 
االهتمام به مع بروز التوجه نحو المفهوم التسويقي الذي يركز على الزبون باعتباره 

نتاجية، فلكي يتم إشباع حاجاته ورغباته البد من محور وغاية أنشطة المؤسسة اإل
فهم سلوكه ومعرفة ماهية العوامل المؤثرة والتي تشكل هذا السلوك، أي أنها عملية 
ديناميكية تتفاعل فيها مشاعر المستهلك وأفكاره وتجاربه وتصرفاته مع البيئة التي 

         2توجه مجاالت التبادل في حياة المستهلك 
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 من بينها: ؤثرة على االستهالكالعوامل الم .3

 : المركز االجتماعي والرقي االجتماعي

يتأثر سلوك المستهلك بشكل واضح وكبير بالبحث عن المركز، فلقد أوضح  فابلن 
veblen  أن المكانة العليا اجتماعيا تتضح من خالل شراء الفرد للسلع والسكنات

والعادات الشرائية  والسيارات وهذا ما يؤكد رغبته في التطلع إلى األنماط االستهالكية
   3. الخاصة بالطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها

 : العوامل الثقافية

يتأثر سلوك المستهلك بالعوامل الثقافية تأثرا واسعا وعميقا، فالثقافة تمثل نمطا 
للسلوك االستهالكي،حيث تؤّثر الثقافة السائدة في العائلة بصورة كبيرة على اّتجاهات 
وقيم وأنماط أفرادها في الشراء واالستهالك واإلنفاق، فغالبًا ما يتبع األبناء أسلوب 

  . الشراء آبائهم و ذويهم في 

 :التسعيرة السيكلوجية

حيث تأخذ المؤسسات االقتصادية من أجل تسويق منتجاتها وخدماتها بعين  
المستهلكين  من اقتنائها، من خالل التركيز على   االعتبار الثمن الذي يُمكن األفراد

  . الجانب النفسي للفئة المستهدفة من التسويق

ت العاطفية فيها والتي تشعره براحة نفسية والتركيز على إثارة الدوافع والحاجا
فال يحس انه دفع الكثير من المال مقابلها، بما في ذلك األسعار التي يكون الغرض 
منها إشباع الحاجة للتظاهر والتفاخر واالستعالء، حيث يتم التمييز بين الزبائن على 

  . أساس السعر، باإلضافة إلى منح الخصومات في المناسبات والمواسم

تلعب الضوابط القيمية  دورا أساسيا في عملية االستهالك :  المعيار القيمي والخلقي
من خالل مروره عبر قنوات الترشيح والتنقية للقيم واألخالق التي تعطيه طريقة رشيدة 

حيث يشير الغزالي أن على اإلنسان شكر . جديدة، تعبر عن سمو الشريعة اإلسالمية
االستهالك، ومن شأن ذلك ترسيخ الوازع الديني  في ضمير نعم اهللا عليه في مجال 
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المسلم ووجدانه ويربط تصرفاته بخالقه الذي أمده بهذه النعم التي لم يكن له في 
   4.إيجادها أو خلقها حوال وال قوة

اكتساب المرأة دورا جديدا قائما على أنماط سلوكية جديدة :  الوضع الجديد للمرأة
كانتها داخل المجتمع، ومشاركتها في عملية تقسيم العمل، منبثقة من دورها وم

ومساهمتها في البناء االجتماعي، وقد يعود ذلك إلى أن الفرد أصبح يعتمد في 
بمعنى آخر سيطرة النفعية المادية وظهور .معيشته على الذات وليس على الجماعة

      5الفردية فضال عن مجهولية الشخصية في المدينة عنه في البادية 
 :  وسائل اإلعالم

تعمل وسائل اإلعالم على تشجيع النزعة االستهالكية عند المواطن في البلدان       
تقوم ) أي التنمية بمفهومها هي( النامية من خالل وضع معايير للتقدم والتحضر 

على مقدار ما يحصل عليه الفرد من سلع وخدمات ضرورية وترفيهية، وليس على 
" التنمية، وبالتالي تغلغل نمط  مقدار ما يقدمه هو من إنتاج ومساهمة في عملية

   6الذي يسود المجتمعات الغربية المتقدمة " مجتمع االستهالك

 هي نوعان استهالك سلعي وآخر خدمي: االستهالك أشكال .4
هو ما يعكس طغيان قيم االستهالك الظهوري عبر   :سلعي االستهالك - أوال

اإلعالنات والدعايات المركزة حول السلع المتداولة كاآلالت والمباني وغيرهما أو شبه 
  . أو المالبس أو غير المتداولة كالمواد الغذائية متداولة كاألثاث

ما يعكس طغيان قيم االستهالك المقلد أو  الخدمي االستهالك -ثانيا
  وغيرهما .. دة مثل خدمات االتصال والسلع المرتبطة به والتعليم،بالمشاه

هي مجموع المعاني والرموز والسلوكيات المصاحبة لعملية : ثقافة االستهالك  .5
االستهالك بدء من تبلور الرغبة في االستهالك، مرورا باالستهالك الفعلي، 

لع والخدمات وانتهاء بما بعد االستهالك، وقد تتسم بسمات مثل اقتناء الس
الحديثة، أو باهضة الثمن، أو محدودة االنتشار،أو استعراض السلوك الترفي  

إلى جانب تأثير العادات االستهالكية والتقليد والمحاكاة والمشاهدة على  7
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اإلنفاق االستهالكي الذي يستقل عن الدخل مما يجعل الكثير من العائالت 
 .  تعيش في أساليب حياة استهالكية منفصلة عن مستواها االقتصادي

  
يحصل القطاع العائلي على الدخل الذي يمكنه من شراء  :االستهالك العائلي .6

،رأس العمل( هذه السلع والخدمات عن طريق مساهمتهم بعناصر اإلنتاج 
في العملية اإلنتاجية،ويسمى اإلنفاق الذي يقوم به ) المال،األرض،التنظيم

          8القطاع العائلي باإلنفاق االستهالكي أو االستهالك العائلي 
 : النزعة االستهالكية .7

ظهرت النزعة االستهالكية كجزء وصورة للحياة المدنية الحديثة، وهي تختلف 
وائد اقتصادية أو اجتماعية حسب توجه الدول، إال من بلد آلخر قد يكون لها ف

أننا غالبا ما نجدها تتعارض مع الفلسفة الدينية واألحكام السماوية كونها 
سريعة الزوال وسريعة التجدد في مظاهر الحياة االجتماعية للمجتمعات في آن 
واحد، حيث تعّد بعض المجتمعات مراكز ثقافية ومواقع استهالك بارزة تجذب 

يها أعين العالم العربي والغربي، دافعة إياه لإلحساس بالتميز عند االستهالك إل
  . والمتعة عند اإلنفاق

والنزعة االستهالكية لم تعد مجرد خيار شخصي بل هي اختيار إجباري 
تفرضه الفلسفة الغربية الحديثة في صور جاهزة مفروضة ومنمقة في إطار دعاية 

فاالستهالك سلوك طبيعي . لحاجات اإلنسانيةإعالمية ودعائية ممنهجة وفق ا
ضروري للبقاء واالستمرار في حين أن النزعة االستهالكية تحمل صفة اإلكراه وهي 
تتعلق أكثر بالتغير الثقافي وارهاصات السياسة واالقتصاد والحياة االجتماعية فهي 

القات اليوم ذات عالقة مؤثرة في كيفيات بناء الحياة االجتماعية وتحديد الع
 .      االجتماعية

 :القيم االجتماعية داخل العائلة الجزائرية -الفرع الثاني

يعتبر موضوع القيم في الدراسات الفلسفية من المباحث التأسيسية، في حين 
يعتبر االتجاه اإليديولوجي من أهم التجليات التي يمكن من خاللها معالجة موضوع 
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ارتباطاته ومآالته بغرض دراسة الظواهر االجتماعية القيم وتأثيراته والبحث في 
والمجتمعية المرتبطة به لتعّلقها بالواقع والتطبيق، وهو ما يربط بين تنزيل الثابت 

القيم على المتغير الذي يمثل الواقع مما يعكس نسبية )  من المفروض( الذي يمثل
  .غيرالتطبيقات القيمية وفق مداخل عملية تنزيل الثابت على المت

لذلك فاألصل في القيم الثبات ومثال ذلك القيم األخالقية التي ظلت ثابتة عبر 
التاريخ رغم كونها معاني داخلية ال يمكن مالحظتها وٕانما تتجلى في السلوكيات 
والتصرفات والتعامالت التي يقوم بها األفراد أثناء تفاعلهم مع اآلخرين، ومعظم ما 

بواقع القيمة الذي يسير نحو التهميش لعناصر التأثير يحرك الفكر نحو القيم يتعلق 
القيمي في حركة الحياة تدبيرا و تأثيرا وتغييرا ، لهذا السبب يقع اإلشكال بين الواقع 
والتنظير ومخرجات هذه العالقة بينهما سواء كانت شكلية أو فلسفية أو علمية 

يرافقه، من هذا المنطلق اجتماعية، وفقا للتطور الحضاري والتغير االجتماعي الذي 
تتعدد تعريفات القيم باختالف المداخل الفلسفية واالنثروبولوجية واالجتماعية المعتمدة 

  .  في تحديدها وتفسيرها وتبيين أنماطها

  :تعريف القيم -1

واأللف فيها منقلبة عن الواو ' قام'القيمة لغة مشتقة من اللفظ الثالثي 
مع القيمة على ِقَيم، ولم تختلف المعاجم اللغوية على ، وتج'َقَومَ 'فاألصل هو الفعل 

ثمن : تحديد المعنى األولي الغالب للفظة في استخداماتها فقد دارت حول معنى
كما تعني نظام األمر وعماده،  والثبات  9الشيء أو ما يساويه في المقدار ويقابله  

  .على الشيء يدم مل إذا: قيمة لفالن على األمر واالستمرار عليه كقولنا وما

اإلنسان على شيء ما مهتديا بمجموعة المبادئ  أما اصطالحا فهي حكم يصدره
  10.والمعايير التي ارتضاها الشرع؛ محددا المرغوب فيه والمرغوب عنه من السلوك

وعليه فالقيم هي صفات إنسانية من المفروض كونها إيجابية تبعا للفطرة اإلنسانية 
وألنها حسب هذا التعريف ومجتمع الدراسة، مضبوطة بضوابط الشريعة اإلسالمية، 
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لضرورة ارتباطها واألخالق بالدين لصحة ومصداقية األحكام والغايات الصادرة عن 
وس مما يؤدي باألفراد إلى السلوكيات اإليجابية الدين، ولدور الدين في تحريك النف

في كل المواقف التي قد يتفاعل فيها مع غيره في إطار أسرته ومجتمعه، في ضوء  
الضوابط االجتماعية والدينية لألسرة وهي العرف والعادات والتقاليد و الدين ومصالح 

  .المجتمع وأهدافه

  :القيم االجتماعية -2

الفالح " من استخدما مفهوم القيم في كتابهما يعد توماس ونيسكي أول 
حيث عرفا القيمة االجتماعية بأنها أي معنى ينطوي على " البولندي في أوربا وأمريكا

مضمون واقعي وتقبله الجماعة اجتماعية معينة،كما أن لها معنى محددا حيث 
  11. تصبح في ضوئه موضوعا معينا أو نشاطا خاصا

الموسوعة الحرة هي الخصائص أو الصفات القيم االجتماعية بحسب 
وهي التي تخبرهم الفرق بين الحالل ,المرغوب فيها من الجماعة وتوجه سلوكهم 

والحرام أو الصحيح والخطأ والجيد والسيئ والتي تحددها الثقافة القائمة مثل التسامح 
عية للحفاظ والحق والعدل واألمانة والجرأة والتعاون واإليثار والقوة وهي أداة اجتما

فهي مجموعة العادات التي تأثر بها الفرد وأصبحت جزء  .على النظام االجتماعي
منه يتحكم في تصرفاته وسلوكياته في إطار تعامله الشخصي واالجتماعي مع 

  .اآلخرين

فالقيم االجتماعية إذن هي سلوك اجتماعي تفضيلي يعد نتاج خبرات 
نتقاء اجتماعية ضمن ما توافق عليه ضوابط وتفاعل اجتماعي، تكون فيها عملية ا

  .المجتمع ونظمه وأنماطه السلوكية والثقافية، التي تلزم الفرد بإتباعها وتقبلها

من أمثلة القيم االجتماعية الترابط األسري، طاعة الوالدين وحبهما، احترام  
حب  خصوصية حياة األبناء، حب العائلة واالنتماء لها، المشاركة االجتماعية،

  . اآلخرين من أفراد العائلة، تغير مكانة الزوجة في العائلة
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ويربط بعض الباحثين مفهوم القيم بمفاهيم أخرى قد يخلطونها بها كربط  
القيم بالحاجات والسمات والرغبات واألغراض واألهداف ، والغايات والعواطف، 

 يم وهذه المفاهيم حيث يعبرواالهتمامات والميول، فهم لم ينكروا الصلة الوثيقة بين الق

ال يمكن فهم القيم بغير تناول بناء الشخصية : " عن هذه الصلة بقوله أنهأوبنهايم 
 12" ويرى أنها تتكون من النواة األصلية تغلُفها القيم، ثم االتجاهات ثم المعتقدات

ثقافة، ال: لذلك البد من التعرض للمصطلحات االجتماعية المرتبطة بمفهوم القيم وهي
  المشاركة االجتماعية. العادات، األعراف االجتماعية، التقاليد

 : المفاهيم المرتبطة بالقيم االجتماعية -3

 : الثقافة  -  أ
 تنبع رغم كونها وثيقا بل وتهيمن عليها ارتباطا القيم االجتماعية بالثقافة ترتبط

 أفكار هي بل محسوسا أو ملموسا ليست أمرا ثقافة المجتمع وجزء منه فهي من
 أو بها، فقد تكون حاجة الذي يؤمن الفرد سلوك طريق عن إال تتجسد ال مجردة
رغبة ، لذلك نجد تباينا بين المجتمعات في القيم االجتماعية رغم اتفاقها  أو اتجاها

وتماثلها في القيم اإلنسانية، فنحدد مثال قيم اجتماعية عربية وأخرى غربية تحكمها 
وان كان موضوع القيم في الغرب منحبًسا لمدة  ة بكل مجتمع،األنماط الثقافية الخاص

طويلة بسبب وجودها ضمن نطاق الفلسفة أين التفكر والتأمل والتجريد، إال أنها 
أضحت تعتبر اليوم فئة من فئات السمات على أساس القابلية للتغيير، كما يذهب 

 . إليه االتجاه السلوكي

 : العادات واألعراف االجتماعية   - ب

ٌع لكلمة عادة ، وهي من الفعل تعّود يتعّود تعويدًا ،ومعناها المتداول هو تلك جم
َر  صاف بها ، وتكراألشياء التي تداولها الناس على عملها أو القيام بها أو االت
عملها حتى أصبحت شيئًا مألوفًا ومأنوسًا، وهي نمٌط من السلوك أو التصرف 

، والعادة اصطالحًا هي األمر المتكرر من غير ُيعتاُد حتى ُيفعل بموجبه تكراراً 
عالقة عقلية، فان كان لعالقة عقلية كما يتحرك الخاتم في اليد فال يعتبر ذلك 
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وبناء على ذلك يكون بين العادة والعرف عموم  13عادة بل تالزما عقليا،
وخصوص مطلق، والعرف يتولى بيان  وتحديد معاني األلفاظ من خالل نقلها 

از إلى الحقيقة والعكس، وتقييد المطلق وٕاطالق المقيد، وبيان من المج
التصرفات والكشف عن المقاصد والنيات ، فالعادة أعم مطلقا من العرف، وهو 
أخص منها مطلقا، والعادات هي مجموع المبادئ والسلوكيات المرتبطة بالقيم 

  .    التي تتصل بالفطرة أو تأتي من النظم والظروف االجتماعية

  :التــــقالــيد - ج 

و  اآلباءيعني الموروث الذي يورث عن  مصطلحالتقاليد جمع تقليد و هو       
لمن سبقهم من األجيال في  المجتمعفي هذا أو ذاك  األجيالأي تقليد  األجداد

في إطار التقاليد االجتماعية فان سلطة  فمثال العقائد و الّسلوك و المظاهر ،
   14األب وشيخ القبيلة والزعيم الديني هي التي تحدد وجهة والء الفرد وموضوعه 

المشاركة االجتماعية هي التي تظهر في كل : المشاركة االجتماعية    -د
لحياة اليومية، أو في العالقات االجتماعية، حيث يؤكد يونغ على قيمة وظائف ا

وتقاسم الموارد االجتماعية بين الفرد  contributionالمساهمة االجتماعية 
، فالمشاركة االجتماعية في العائلة هي إذن العمل على مساعدة 15والجماعة 

عمل على أداء اآلخرين داخل العائلة، وٕاخضاع الجهود لخدمة الجماعة وال
الواجب نحوها بالمال و بالمشاعر أو بالدفاع ووضع المصلحة الجماعية فوق 

 . كل اعتبار وتحمل تبعاتها، والشعور بالمسؤولية نحو الجماعة

  :من بينها:  خصائص القيم االجتماعية - 4

 أنها تعبر عن نفسها بالرموز االجتماعية -
 منتشرة في أجزاء البناء االجتماعي والثقافي -
 .تشبع الحاجات النفسية واالجتماعية لألفراد بصورة مشروعة -
 لها أهداف أخالقية  -
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أنها تلقائية فهي ليست من صنع الفرد ولكن من صنع المجتمع  -
 .وأخالقه وعقله الجماعي

 .تتميز بإلزام جماعي -
 .تتميز بأنها مترابطة تؤثر وتتأثر بغيرها من الظواهر -
 .الثقافةتوجه اهتمامات الناس إلى محتويات  -

  :تغير القيم االجتماعية -5

االجتماعية تتعرض  ال يختلف الباحثون في كون القيم كغيرها من الظواهر
حتى لو بقيت بألفاظها إال أن معانيها تتغير تبعا للظروف االجتماعية  للتغيير

والثقافية والتاريخية، ويذهب كارلسون إلى أن العالم يشهد تغيرات قيمية واسعة في 
وقد أشارت ماريا أوجستا .مجاالت الحياة، يترتب عليها ما يسمى صراع القيم شتى

إلى أن العالقة بين القيم والتغير االجتماعي هي عالقة متبادلة، في الوقت الذي 
تؤثر فيه القيم في التغير وتحدد مساراته فان التغير يؤثر في القيم وتدرجها وأنساقها 

  . القديمة

عالقة بين النزعة االستهالكية والقيم االجتماعية داخل العائلة ال: المبحث الثاني 

  : الجزائرية

على الرغم من أن مصطلح العائلة يوحي لألذهان العائلة أو األسرة الممتدة 
التي تشمل األخوال واألعمام والخاالت والعمات وأبناء اإلخوان واألخوات واألقرباء 

،غير أّن العائلة الجزائرية موضوع 16زواج اآلخرين المرتبطين بروابط الدم أو ال
وان كان المذهب المالكي يخص ( الدراسة فهي تتماثل في تكوينها ووظائفها وديانتها 

 وأخالقها وقيمها االجتماعية مع العائلة) المجتمع الجزائري وبعض الدول اإلسالمية
يدية وتتميز العائالت في العالم، على هذا النحو تشمل العائلة التقل العربية واإلسالمية

أسر (الجزائرية اليوم بوجود العائلة األم واألسر الزواجية الفرعية المنطوية تحتها 
، سواء كان وجودها المكاني ضمنها أو مستقلة عنها مكانيا لكنها )األبناء المتزوجون

مرتبطة بها عاطفيا أو ماديا، باإلضافة إلى أسر أخرى تربطها بها عالقات النسب و 
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ابط الدم، ولكن خصوصية هذه العائلة الجزائرية هو تغير النمط الثقافي داخلها رو 
المتعلق بنمط المعاملة والسلطة الوالدية وتعدل المراكز والوظائف داخلها وجزئية 
الصراع الثقافي القيمي، والخصوصية االقتصادية في إطار النظام االقتصادي 

  . افية والبنائية داخل العائلة الجزائريةالجزائري الراهن وتداعياته وأبعاده الثق

وبما أن هذه األوراق البحثية تبحث في إيجاد العالقة بين النزعة االستهالكية وتغير  
القيم االجتماعية في العائلة الجزائرية، فان هذه الدراسة تقع ضمن الدراسات 
االستطالعية التي تهدف إلى اكتشاف ظاهرة معينة وٕالقاء المزيد من الضوء عليها، 

وث الوصفية التي تعمل على تصوير وتحليل ومن ناحية أخرى  يعد من البح
خصائص مشكلة محددة الستخالص النتائج المرتبطة بالعالقة القائمة بين  النزعة 

بعد مراجعة بيانات . االستهالكية و تغير القيم االجتماعية في العائلة الجزائرية
لى االستمارة وتحليلها بغرض التحقق من صدق الفرضيات المطروحة تم التوصل إ

  : تفسير النتائج في ظل الفرضيات على النحو التالي

التي مفادها يمكن أن يكون لعمل : فيما تعّلق بالفرضية األولى 

الزوجة دور في زيادة النزعة االستهالكية داخل العائلة الجزائرية ، 

  :جاءت النتائج على النحو التالي

لة هي من تتخذ القرارات يبين ما إذا كانت المرأة العام: 01السؤال رقم 

  المتعلقة بالشراء داخل العائلة

 
المرأة العاملة هي من تتخذ القرارات 

  المتعلقة بالشراء داخل العائلة
  النسبة المئوية   التكرارات 

  %75  15  نعم 

  %25  5  ال
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يتبين من الجدول أعاله أن عمل المرأة في العائلة الجزائرية يغير من 
وتنجم عنه تغير في األدوار االجتماعية فبعدما كانت مكانتها داخل العائلة 

سلطة اتخاذ القرارات العائلية المتعلقة باإلنفاق على المشتريات تقع ضمن 
صالحيات رب العائلة يتضح انه أضحى من األعباء العائلية التي تضطلع بها 
الزوجة العاملة، مما أضحى يشكل تهديدا على أنا الرجل الذي تطلب منه عمل 

لمرأة تكيفا مصاحبا خاصة وانه لقرون طويلة كانت أنماط الدور مبنية على قوة ا
ولمــــــّا أصبحت المرأة تمارس قوة أكبر من تلك التي  الرجل وهيمنته الذكورية،

كانت لها من قبل أضحى الكثير من النساء والرجال يجدون مشقة في تقبل 
  .األدوار الجديدة

من أفراد العينة  %75ول حيث أن ما نسبته وهذا ما تبينه نتائج الجد
يعتقدون أن المرأة العاملة هي من تتخذ القرارات  المتعلقة بالشراء داخل العائلة، 
بل وبأغلب القرارات المتعلقة باإلنفاق واالستهالك، فاستقالل الزوجة ماديا عن 

شاء من زوجها وزيادة وعيها مّكنها من ممارسة حريتها الشخصية في اقتناء ما ت
سلع وخدمات وان كانت الشريعة الغّراء لم تكّلفها باإلنفاق على األسرة وال على 
نفسها وٕانما ينفق عليها من يعولها وهو الزوج، رغم أنها قد تساهم في ميزانية 
األسرة  وهو حكم ديني وقيمة اجتماعية واقتصادية بل ثقافية كذلك كانت تعكس 

فقط يعتقدون  % 25روج المرأة للعمل ،مقابلرجولة وتحكم الرجل السائد قبل خ
أن القرار يعود لرب البيت رغم عمل الزوجة لوجود صيغة اتفاق وتوافق، فهما 

  .ج يشكل الرأس والزوجة تشكل الجسديشكالن وحدة واحدة الزو 
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يبين ما ذا كانت الزوجة العاملة أكثر ميال من الزوج لإلنفاق داخل : 2السؤال رقم 

  العائلة

  

  

  

  

كما أوضحت نتائج تحليل بيانات االستبيان أن المرأة أكثر ميال لإلنفاق من الرجل 
ويلبسون ) %10(وانه أكثر اعتداال منها في اإلنفاق وتقدير قيمة االدخار) 90%(

ثيابهم لعدة سنوات بينما النساء يتبارين في الزينة وشراء الثياب غير الضرورية تقليدا 
،وهذا راجع بالدرجة األولى إلى تأثرها بعالم التسويق الذي  17ومحاكاة لزميالتهن  

هة إليها بقوة الصوت والصورة وقدرة  عاية الموجتلعب فيه اإلعالنات واالنترنت والد
اع دورا كبيرا من خالل محاولة إقناعها أنها إن كانت تبحث عن أفضل طرق اإلقن

العيش فهي صاحبة القرار بولوج عالم التسوق والشراء والتأكيد على استقالليتها 
  . وقدرتها على معرفة األفضل لها في هذا الميدان شديد التعقيد

قد تقلل من قيمة يبين ما إذا كانت نزعة الزوجة االستهالكية :  3السؤال رقم 

  احترام الزوج داخل العائلة

  

الزوجة العاملة أكثر ميال من الزوج 
  لإلنفاق داخل العائلة

  النسبة المئوية   التكرارات 

  %90  18  نعم 

  %10  2  ال

نزعة الزوجة االستهالكية قد تقلل من 
  قيمة احترام الزوج داخل العائلة

النسبة   التكرارات 
  المئوية 

  %40  8  نعم 

  %60   12  ال
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في المائة من أفراد العينة ينكرون وصول  60بينت نتائج االستبيان أن 
بل إن ظاهرة المرأة ، االستهتار بمكانة الزوج وتقليل احترامهالمرأة الجزائرية إلى حد 

المعيلة ليست جديدة في المجتمعات فقد خبر الوجود اإلنساني حاالت كثيرة من إدارة 
بل إن هذه الظاهرة تصيب الكيان النفسي والبناء الذاتي ...المرأة لعائلتها وألسرتها

   للمرأة كونها العنصر االجتماعي األكثر تعرضا

لألذى،وتجدر اإلشارة إلى أن أفراد العينة أشاروا إلى جزئية أّن األوالد أو 
األبناء هم من قد ال يحترمون أوليائهم في حالة عجزهم عن اإلصغاء لمتطلباتهم 

و أن مساهمة المرأة العاملة بالقرارات األسرية لم ، وٕاشباع حاجاتهم الكمالية المتزايدة
قلل من سيطرته على زوجته ولكن العالقة بين اآلباء تضعف من سلطة الزوج ولم ت

واألبناء أصبحت أكثر ديمقراطية قد تصل إلى إيجاد نوع من عدم االحترام، وتبقى 
المسألة نسبية تتعلق بطبيعة وجودة التنشئة االجتماعية ومدى ارتباطها الفعلي 

  .بمنظومة قيم متكاملة 

العينة المبحوثة إلى وجود تغير في قيمة من أفراد  %40في حين أشارت  ما نسبته 
احترام المرأة لزوجها في حالة كونه بطاال وان لم يكن ظاهرا للعيان من منطلق عقلي 

لم يعد يليق بها، ألن ..يوحي إليها أنها امرأة تكدح لكسب رزقها وهو رجل عاطل
ولياتهن مسؤوليته تعتمد على اإلنفاق على األسرة ، كما تعتقد بعض النساء أن مسؤ 

وفي حاالت أخرى ال تحترمه حينما . تنحصر في إعداد أصناف متميزة من الطعام
يمنعها من إنفاق مالها فيما تشاء مع عدم قدرته المادية على اإلنفاق عليها في 
مختلف شؤونها وعدم قدرتها على مجارات مثيالتها ضمن العائلة الواحدة أو خارج 

  .نطاق العائلة

ائج إلى تحقق الفرضية األولى وهي أن لعمل المرأة دورا وعليه، توصلت النت

ملحوظا في زيادة نسبة اإلنفاق واالستهالك العائلي، وتغير المراكز واألدوار 

االجتماعية داخل العائلة الجزائرية، مما غير في بعض القيم االجتماعية المرتبطة 
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حقيق التوافق مع بالدور والمركز، وشّكل نوعا من السلوك المقبول اجتماعيا لت

  .السنن االجتماعية الجديدة

للنزعة االستهالكية  التي مفادها يمكن: الثانية بالفرضية تعّلق فيما 

الحديثة أن تقلل من وجود المشاركة االجتماعية داخل العائلة 

  .الجزائرية

يبين أثر المنتجات االستهالكية الحديثة في تقليل قيمة المبادرة : السؤال الرابع

  ل العائلة داخ

أثر المنتجات االستهالكية الحديثة 
  في تقليل قيمة المبادرة داخل العائلة

  النسبة المئوية  التكرارات

  %65  13  تأثير كبير 

  %15  3  تأثير متوسط

  %20  04  تأثير قليل

من أفراد العينة يعتقدون أن النزعة االستهالكية % 65يتبين من الجدول أن ما نسبته 
العائلة الجزائرية مثلها مثل العائالت في الدول النفطية قد أضعفت  المتنامية داخل

بشكل كبير من المبادرة داخلها سواء كانت مبادرة فردية أو جماعية مع إضعاف 
الذات الفاعلة من األبوين فاقدة لقدرتها على الفعل والمبادرة، كمصدر تربوي لغرس 

لحضارة وفق تطلعات تستقيها من مثل هذه القيم االجتماعية السامية التي تصنع ا
روح األديان والتقاليد المجتمعية ومنجزات السلف، إال أن مثل هذه المنتجات 
االستهالكية الحديثة كالهاتف النقال والتلفزة المتعددة األبعاد وغيرها من المنتجات 

وتعزز القيم االستهالكية وتضعف القدرة على  التي تقتل روح النقد عند أطفالنا
بادرة وحاصرت العائلة الجزائرية بجدران الخمول، وحددت من سقف الطموحات بل الم

 إنها خلقت نوعا من التقوقع لدى أفراد العائلة والرغبة في االستهالك من غير حاجة،
وتجد شبابا وأبناء في مقتبل العمر يطلبون المساعدة المستمرة من الوالدين في إنجاز 
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ى ولو كانوا مرضى أو عجزة، فالشاب يستلقي في تقريبا، حت  كل أمورهم الخاصة
يزاحم الشباب في ) وفي حاالت أخرى األم العجوز( البيت خامال وأبوه العجوز 

والصغار منهم يعتمدون عليهما في انجاز . السوق ليحضر له مصروف البيت الثقيل
تبارات فروضهم المدرسية وبحوثهم العلمية، ولو كان ممكنا لطلبوا منهما إجراء االخ

  بدال عنهما

وهو ما يحققه في عائالتنا بالتدرج الفكر الليبرالي الذي حقق انتصارا 
ايدولوجيا وثقافيا ولو نسبيا، ولو من منطلق التقليد وتذكر الدراسات أن الواليات 
المتحدة مثال استهلكت خالل القرن الماضي وحدها من الثروات الطبيعية ما يجاوز 

ول عيشها فوق األرض، وهذا ليس لحاجة إنما هو انعكاس ما استهلكته البشرية ط
الفتق " كما يقال  18. للجشع، فضال عن أن العملية االستهالكية ذاتها غير منضبطة

وهو ما يمثل المشاركة السلبية للقيمة االستهالكية في الوجود " كبير والرقعة صغيرة
ة االيجابية كالمبادرة اإلنساني ، ما انعكس سلبا في تغير بعض القيم االجتماعي

جماعات  والتعاون في عائالتنا الجزائرية و ظهور قيم سلبية كالخمول واالتكالية، و
لم تعد تجدي نفعا، ...) األخ األكبر، األعمام، كبير العائلة(الضغط داخل العائلة 

ولعلها قدّمت ما بوسعها حتى تحّول سخطها ونقمتها إلى نشاط محيد وحركة آلية 
ألن وجود نية تخصيص جزء من المدخرات . ي أيضا نحو الخفوت واالنطفاءتسير ه

الراتب لخلق قدر من الرفاهية بمحاولة توفير كل شيء قبل طلبه يضعف من روح 
المبادرة داخل العائلة ويشجع األبناء وبقية أفراد العائلة ذووا الصلة على عدم تحمل 

   .المسؤولية وشيوع ظاهرة الواسطة

تعتقد أن تأثير المنتجات االستهالكية الحديثة على قيمة  %15ما نسبته في حين أن 
المبادرة كان متوسطا داخل العائلة الجزائرية من منطلق أن الكثير من العائالت 
متوسطة الدخل ال تجرؤ على إثقال كاهلها بمصاريف كبيرة وٕاضافية على مثل هكذا 

 يجب ،فقيمة المبادرة قيمة اجتماعيةمنتجات، وال تتبع غيرها من العائالت الميسورة
الشعور بالخمول  أظفاره تخّلصه من نعومة منذ المرء عليها ويتربى يتعلمها أن
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واالتكال والعزلة عن اآلخرين أو اإلحساس النفسي الدائم بأنه ضحية ما يجري داخل 
ألّنه وأنه يتحمل أكثر من قدرته وطاقته ،  العائلة من مشكالت أو عراقيل وعدم رضا

، النفع للنفس وللغير الخير و ما فيه كل إلى المبادرة من خالية راكدة لحياة ال معنى
وان كان الهاتف النقال واالنترنت أصبحا من مظاهر الحياة اليومية لكل الجزائريين 

وانه فعال بدأت روح المبادرة داخل العائلة تقل، دون أن نهمل وجود بعض مظاهرها  
 الهدايا الطرق، إلى جانب تقديم بكل وبرهما وٕاسعادهما الوالدين طاعة في كالمبادرة
  .واألصدقاء واألحبة لألهل المعبرة البسيطة

من أفراد العينة أنه قد ال يكون هناك تأثير على القيمة  %20فيما اعتقدت ما نسبته
االستهالكية السلبية على قيمة المبادرة كقيمة اجتماعية ودينية وخصوصية ثقافية 
وٕانما حدت مجاالت وجودها، الن روح المبادرة لدى اإلنسان تؤسس لديه من خالل 

لديه قيمة العطاء والبذل  إدراكه لحقيقة العالقة العبودية بينه وبين خالقه مما يزيد
والمبادرة من اجل نيل مرضاة اهللا وهي من أهم القيم التربوية األخالقية واالجتماعية 
التي يجب تفعيلها في العائلة الجزائرية النتشار الفردية وحب الذات والسعي إلى 

ولكن هناك عائالت رغم . تحقيق المصالح الشخصية على حساب مصلحة الجماعة
ها االقتصادي متوسط إال أنها تحقق وتشجع أبناءها على االستقاللية كون مستوا

وروح المبادرة من خالل التنشئة الصحيحة والبحث عن الخير في اآلخرين فتجدهم 
وأبناءهم يحبون مساعدة الغير ولو بالكلمة الطيبة ويؤثرون على أنفسهم فالزوجة 

والحقيقة أن غياب قيمة .وطنهم تؤثر زوجها واألبناء يؤثرون آباءهم وذويهم وأبناء
المبادرة لدى البعض يعود لغياب التوازن بين العمل واألسرة النصراف الوالدين للعمل 
واللهث وراء توفير مستلزمات الحياة التي مالها الفناء ويهملون االلتفات إلى أبنائهم 

  . لتلقينهم القيم االجتماعية الصحيحة

ة االستهالكية الحديثة في تقليل قيمة تقاسم يبين أثر النزع: السؤال الخامس
  الموارد داخل العائلة الجزائرية

النزعة االستهالكية الحديثة تقلل من قيمة تقاسم الموارد 
  داخل العائلة

  النسبة المئوية  التكرارات
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  %40  8  نعم 

  %60   12  ال 

على دور التطور العددي للسكان كواحد من  1845أكد دوركايم منذ سنة 
أسباب تقسيم العمل الذي يعد مصدرا للتقدم، ألنه ينشئ عالقات التعاون بين األفراد 
محل عالقات التناقض بينهم ليصبح كل فرد منهم مكمال لآلخر، والتعاون أولى بين 
األفراد الذين تربطهم روابط الدم والنسب والقرابة، وهذا ما عكسته نتائج هذا السؤال 

عينة أنه ال توجد عالقة بين النزعة االستهالكية الحديثة من أفراد ال %60حيث عّبر 
ونقص قيمة تقاسم الموارد داخل العائلة، وقد كان السبب حسبهم وجيها كون أن إدارة 
النفقات وٕاعالة األسرة وتقسيم مواردها تكون في يد شخص واحد يتحكم في تسيير 

اجات الجماعية حتى ألفراد الميزانية األسرية وضمنها تدور كل الرغبات الفردية والح
  . قادرين على العمل داخلها 

من أفراد العينة يجدون أن هناك انقساما داخل العائلة في مجال  %40بينما
تقاسم الموارد المتوفرة أو المتاحة، مما يخلق مشكالت كبيرة داخل العائلة من صراع 

اء المتزوجون ، فكل حول الراتب سواء كان الرجل هو المعيل أو المرأة أو حتى األبن
واحد منهم يعتقد أنه أولى بما يحصل عليه من غيره ويحرم بقية أفراد العائلة من 
إشباع بعض حاجاتهم الفردية وفي حاالت تكون تلك الحاجات ضرورية وليست 
كمالية من منطلق القدرة المالية، فأصبح داخل العائلة اكتفاء ذاتي لدى فرد أو أسرة 

الي أو فقر لدى البقية من األسر الفرعية داخل العائلة الكبيرة فرعية مقابل عجز م
يغلف هذا السلوك فكر اجتماعي جديد على العائلة الجزائرية وهو الخوف من اآلتي 
و من المستقبل البعيد، بل قد يطمع المتحكم في الموارد داخل العائلة فيما لدى بقية 

  .عنه من تبعات اجتماعية سلبيةاألفراد كصورة من صور الجشع والطمع وما انجر 

يبين دور السلوك االستهالكي داخل العائلة الجزائرية في تعزيز : السؤال السادس

  .  النزعة الفردية وحب التملك
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السلوك االستهالكي يعزز النزعة الفردية 

  وحب التملك  داخل العائلة
  النسبة المئوية  التكرارات

  %70  14  نعم 

  %30   6  ال 

الجبرية المادية التي فرضها الفكر الغربي ذاته والتي تحتفي بالنزعة الفردية قد إن 
على الدور  من أفراد العينة %70مّست جدران قيم العائلة الجزائرية حيث عبر

الواضح الذي لعبته النزعة االستهالكية ومجتمع الّسوق في تعزيز النزعة الفردية 
خصية على حساب الكيان العائلي ، وفي ومحاولة تحقيق الطموحات واألمجاد الش

إن '" : الحضارات في السياسة العالمية" هذا يقول الكاتب كاتز نشتاين في كتابه 
إيديولوجيا النزعة الفردية تصل إلى قلب جميع مناحي المجتمع، أنها فلسفة شاملة 

التي ' زعةكلية، ومثلها مثل الشمولية األصلية للدولة كما لحركات أخرى وراثة لهذه الن
تتصف بالصالبة التي ال تعرف الشفقة، ليكون اإلنسان في حل من التبعات 

فنجد العالقات  19والمسؤوليات الدينية وااللتزام األخالقي الذي يحد من هذه النزعة 
العائلية تحّولت إلى مجرد عقود رضائية مؤقتة، فحينما يجد الفرد نفسه قد أزعجته 
المسؤولية العائلية مثال أو لم تعد تروقه زوجه يسارع إلى فك عرى هذه االلتزامات 
األخالقية بشكل أو بأخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مما يزيد من حبه لنفسه 

لتمّلك كل ما يستطيع دفع ثمنه وان كان ال يحتاجه فعليا، فيقل تبعا مقابل حبه كذلك 
لذلك شعوره بقيمة المسؤولية وأهميتها في تحقيق الترابط األسري والتوافق العائلي، 
وتتغير تبعا لها الكثير من القيم االجتماعية المرتبطة بها، فتصبح الخليلة والعشيقة 

الزوجة عبئا ماديا وفكريا قديما ال يمكن مباحة في ضوء أخالق الحداثة، وتصبح 
تحديثه إال بتغييره من اجل معايشة بيئة كل ما فيها يتغير باستمرار بامتالك القدرة 

  .على تعديل القيم أو تغييرها في حالة الحاجة
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وبالرغم من أن السلوك االستهالكي يهدف إلى إشباع رغبات المستهلكين المتجددة 
في المقابل نوعا من عدم الراحة واألمن االجتماعي لخلو في كل حين إال انه خلق 

القيم من مضامينها الفعلية التي كان ينبغي أن يواجه بها األفراد الظواهر السلبية 
كاألنانية وحب الذات وحب التملك وجنون العظمة والجشع المستمر والصراعات 

  .والخالفات العائلية ومشكالت الميراث وغيرها

من أفراد العينة اعتقدوا أنه ال أثر للسلوك االستهالكي في تعزيز  %30في المقابل 
قيمة حب الذات ونرجسية التملك، ألن السعي وراء المنفعة الذاتية وحب النفس أمر 
طبيعي، تصقله المتابعة التربوية العائلية التي إن قلت أو غابت تحولت سلوكيات 

والعاطفة التلقائية وتنزع إلى الرغبة البشر إلى أفعال تميل بصورة كبرى نحو الوجدان 
  .في التملك

 وعليه، توصلت النتائج إلى تحقق الفرضية الثانية وهي أنه يمكن 
للنزعة االستهالكية الحديثة أن تقلل من وجود المشاركة االجتماعية 

داخل العائلة الجزائرية، من خالل ضعف قيمة المبادرة، وانتشار 

 النزعة الفردية وحب التملك داخل العائلة الجزائرية 

  :الخاتمة

في انتشار ثقافة غربية جديدة  لعبت الحداثة وتحدياتها الثقافية دورا كبيرا
المجتمعات العربية ،تحتوي على مجموعة من قيم التغريب عن الذات والعائلة على 

والمجتمع ككل مما نتج عنه انتشار اخالقيات وسلوكيات جديدة ال تتناسب مع القيم 
والعادات الثقافية والدينية واالجتماعية الجزائرية،بطريقة هي ابعد ما تكون عن امكانية 

عن طريق العولمة  معات دون رضاها بل رغمًا عنها ،التحكم فيها كونها تقتحم المجت
االعالمية التي تفضي الى انسياب الوسائل االعالمية والثقافية من خالل الفضائيات 

المعتقدات االقتصادية التي  التلفزيونية و شركات الكمبيوتر و االنترنت للتأثير على
كائز اسلوب الحياة صارت الثروة و المال فيها وطرق تحصيلهما اهم اساسيات ور 

الثقافية االقتصادية الراهنة خاصة في المجتمعات التي اعتمدت في اقتصادها على 
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الريع النفطي الذي أسس لسيادِة الثقافة االستهالكية لألفراد والجماعات داخلها 
والمجتمع الجزائري من بين هذه المجتمعات التي تعاني اليوم من انتشار ثقافة 

ساب ثقافة العمل واإلنتاج،فبعدما كان مجتمعنا ينعم افراده االستهالك على ح
بمدخرات معقولة أضحى مجتمعا مستهلكا نهما غافال في حاالت كثيرة عن متطلباته 
االبداعية والثقافية الخاصة وقيمه الروحية،فنجده ال يزال يستعمل كل مدخراته في 

تطوير الحداثة لحالة من عدم محاولة إلشباع هذا النهم االستهالكي الالمنقطع،نتيجة 
الرضا المستمرة من المنتجات الموجودة من أجل أن تتحقق حالة من الطلب المستمر 
الجديد على منتجات جديدة للدخول في دوامة شديدة من االستهالك لكل ما ينتجه 
الغرب،ما أدى الى ظهور النزعة االستهالكية بصورة واضحة،حيث تحول االستهالك 

جتماعية سلبية تؤثر على القيم االجتماعية للمجتمع الجزائري ،أين خلقت إلى ظاهرة ا
رموزا ومضامين تثير التعطش إلى االستهالك بدعوى اتباع النموذج الثقافي والحياتي 
الناجح وتدعو إلى تغليب النزعة الفردية وصناعة األمجاد الشخصية والبحث عن 

أو يتوقعه من اآلخرين داخل العائلة إيجاد مكانة ومركزا اجتماعيين يصنعه لنفسه 
التي ينتمي إليها، على حساب محاولة طمس وتشويه قيم اجتماعية ايجابية أخرى 

  .كالمسؤولية والمشاركة االجتماعية واالحترام والتقدير والمبادرة 
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  برنيتشه فيلسوف الحياة األك: الحب واألرضنة

  2جامعة الجزائر . عبد المالك عيادي/د

ظهرت فكرة الحياة في فلسفة نيتشه منذ فجر كتاباته األولى كما تجّلت  :ملخص  
، في ذلك كان جل مجهوده الدفاع عن الحياة وتنقيتها من "مولد التراجيديا"في نصه 

الشوائب التي تعّكر صفاءها بخاصة ذلك التشويه الذي طال مفهومها من قبل رجال 
الحب المسيحي المرتبط بالسماء الكنيسة عبر فكرة الحب، من هنا يفضح نيتشه 

ويعتبره حبا يدعو إلى االنحطاط واألفول ليقّلبه إلى حّب أرضي تعود كّل إحاالته 
لصالح اإلنسان، من هنا تتبعُت فكرة الحب في هذا البحث ضمن نصوص نيتشه 

بداية من اإلنسان التراجيدي إلى اإلنسان المرح المشّبع بالواقع  -بمراحلها المختلفة 
والتي تحيل  –ي ينهل من العلم إلى اإلنسان األعلى الذي يصير مطلبا أرضيا الذ

  .جّلها إلى الحياة واألرض

  .الحب، األرضنة، الحياة، التراجيديا، المسيحية، الكنيسة :الكلمات المفتاحية

Abstract: The idea of life in the philosophy of Nietzsche 
emerged since the dawn of his first writings as reflected in his 
text, "The Birth of Tragedy," in which most of his effort was to 
defend life and purify it of impurities that disturb its purity, 
especially that distortion that  reached its perception by 
clergymen across the idea of love, Here, Nietzsche exposes the 
Christian love associated with the sky and considers it a love 
that calls for decadence and annihilation to turn it into a land 
love whose references are all for the benefit of man. Thus,I 
traced back in this research the idea of love inside  Nietzsche’s 
texts in different stages - from the tragic man to the fun-filled, to 
the higher man Which becomes a land demand - which transmits 
most of it to life and earth. 

Keywords: love, earth, life, tragedy, Christianity, church.  
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ارتبطت مشاعر الحب باإلنسان منذ ظهوره على وجه األرض سواء بدافع الحاجة    
للعيش المشترك أو الشعور بالنقص للبحث عن الكمال أو ينبوع طبيعي يفيض بفعل 

تعّددت العوامل المرتبطة به، ومهما تنوعت  فمهما... روحي، عقلي، نفسي، جسدي
أشكال تجلياته كموضوع للكتابة أو الرسم أو صور التعبير األخرى يبقى الحب لصيقا 
باإلنسان في كل مراحله العمرية من المولد إلى النشأة والموت؛ لذلك انخرطت 

ب كل في مختلف المعارف اإلنسانية واالجتماعية بتفرعاتها المتعّددة في موضوع الح
لقد كان الحب وسيظل ملهم األدباء والشعراء والرسامين والفنانين . دائرة اهتماماته

حيث شّكل مادة أساسية ومحّفزا قويا للتعبير عن ... وعلماء االجتماع ورجال الدين
آرائهم وتصوراتهم حيال قضايا مختلفة؛ فالتعبير عن الحب ليس إال ترجمة لتلك 

ألفراد وهذه الترجمة لها ما لها وعليها ما على الترجمات المشاعر التي تعيش في ا
التي نقيمها على نصوص من لغة إلى لغة أخرى عبر تبيئتها وتدجينها ضمن 
فضاءاتها الجديدة؛ وهو ما يفّسر أيضا اختالف أشكال ودرجات التعبير عن الحب 

عواطفهم أو بين الناس، لكن غالبا ما اختاروا أبسط األشكال وأيسرها للتبليغ عن 
من .. وجدوا أساليب في المتاح لتعزيز الروابط بين األفراد والمؤسسات والمجتمعات

هنا برزت أساليب على أخرى، وأنماط من الفكر أكثر من أخرى في مسألة الحب؛ 
لقد تّم توظيف بعض القطاعات من المعرفة والعلم للتعبير عن الحب كاألدب والشعر 

والدين والرسم والمسرح والموسيقى وفنون أخرى، بينما تّم  وعلم االجتماع وعلم النفس
استغالل الحب أحيانا أخرى ألغراض محّددة سلفا تهدف إلى توجيه اإلنسان ضمن 
عقائد وٕايديولوجيات مريضة تهدف إلى االنحطاط بالنوع البشري على حّد تعبير 

لمفارقة لواقعها نيتشه، وهكذا كانت نظرة الفيلسوف للحب فيها نوع من التعالي وا
اإلنساني ؛اإلنساني جدا، غالبا ما كانت سببا في استنكاف الفالسفة عن تناول 

  .موضوع الحب

إن المهمة األولى المنوطة بالفلسفة في نظر نيتشه هي إعادة تقييم القيم أو ما    
يعرف بقلب القيم إلعدام القيم البالية والتأسيس لقيم جديدة تعّبر عن واقع اإلنسان 

القديم، اإلنسان األرضي الذي تضرب جذوره عميقا في األرض وعلياؤه في -الجديد
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السماء شامخا، فهذا النوع من اإلنسان هو الجدير بالحياة وقيمه هي التي تسود 
لقد تّم تغييب كل قيمة ترفع من شأن الحياة باسم القيم العليا التي توّهمها . األرض

وا باستبدال قيم الحياة بقيم األفول والموت، وبقلب رجال الدين بعقولهم المريضة، وقام
القيم التي تعّبر عن معنى الحياة من خالل عكس دورها وتعطيل وظيفتها؛ فالحب 

مفاهيم تّم تعطيلها أو حجبها أو قلب ... والعمل والقوة والجمال واإلبداع والتطور
المستقبل باسم القيم دورها باسم عوالم غير أرضية، وتّم تهريب الحاضر الّلحظة إلى 

إن تجريد الحب من خاصيته األرضية وحضوره اللحظي وتمّثله اإلنساني ينّم . العليا
عن مركزية لوغوسية تخترق النصوص التي تناولت مسألة الحب بخاصة في الفكر 

  .الغربي منذ فجر الفلسفة اإلغريقية إلى الفترة المعاصرة

نيتشوية التي تفضح هذا القلب للقيم من إن محاولتنا هنا هي تفجير النصوص ال   
خالل قيمة الحب بين المعنى الديونيزوسي والمعنى المسيحي الذي قام به رجال 
الدين، والقلب المضاد الذي دعا إليه نيتشه الستعادة الحب مجده األرضي ومكانته 

كيف : اإلنسانية بعدما تمت مصادرته عن اإلنسان؛ وهكذا تأتي إشكالية بحثنا كاألتي
يؤّسس نيتشه للحب في فلسفته؟ وهل نجد تطابقا بين حياة نيتشه وفلسفته بخاصة في 
مسألة الحب؟ ما هي أشكال حضور الحب في نصوص نيتشه إذا أخذنا باالعتبار 

المرحلة الرومانتيكية والمرحلة الوضعية والمرحلة الصوفية ( المراحل الفكرية الثالث 
  ّسمها بعض المهتمين بفلسفة نيتشه؟ التي مّرت بها فلسفته كما يق) 

ليس من السهل أن نقّدم تعريفا محّددا للحب فطابعه الحياتي وارتباطه بالمعيش    
من العوامل التي جعلت منه موضوع الخيال أكثر منه موضوع المفهمة، لذلك تعجز 
مقوالت الفهم عن استيعاب المحتوى الصوراني للحب كون كل محاولة لتحديده 

ما يحيل إليه من دالالت، من هنا يظهر الحب كصدى الرتباطاته تضيق ب
الموضوعية وتجلياته المختلفة في قضايا اإلنسان المعيشة ومصيره المنتظر، وهكذا 
لم يتم تناول مسألة الحب بمنأى عن موضوعاته؛ فالحب هو حب لشيء ما لذلك 

ولم يخرج الحب .. .كان الحديث عن الحب اإللهي، األخالقي، العاطفي، االجتماعي
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عن هذه السياقات بقدر ما كان صدى لها؛ لذلك نجد لفظة حب في الموسوعة 
الفلسفية للدكتور عبد الرحمن بدوي مرتبطة بالمصير ومرتبطة أيضا باهللا؛ واستخدم 

للتعبير عن الموقف الذي ينبغي على اإلنسان أن يتخذه في "نيتشه هذه اللفظة 
ما فيها من شرور وما فيها : ما في الحياة من تناقض أن يقبل كل: حياته، أال وهو

، فالحب ليس عملية انتقائية يتّم فيها التخلص من الشر والعمل على )1(" من خيرات
التسوية بل هو تقبل المصير كما هو دون تعديل فيه، وصيغة كمال اإلنسان 

م وال إلى أعني أال يحب المرء شيئا، ال إلى األما: حب المصير"وعظمته تكمن في 
، هذا حب في صيغته المصير عند نيتشه، بينما اتخذ )2(" الوراء، على طول األبدية

تعبير عن الخير األسمى الذي به "عند اسبينوزا طابعا معرفيا فالحب العقلي هللا هو 
وهو ينشأ من المعرفة العيانية باهللا بوصفه .. تتحقق نجاتنا أو سعادتنا أو حريتنا

ولما كانت ماهية العقل اإلنساني متحدة مع اهللا، فإن هذا الحب  ..الموجود السرمدي
السرمدي هو اآلخر، وهو أيضا، من وجه آخر، جزء من حب اهللا لنفسه ال بوصفه 
ال متناهيا، ولكن من حيث أن ماهية العقل اإلنساني، إذا ما نظر إليها من ناحية 

هذه المعاني للحب ترتبط بالوجود اإلنساني كما هو . )3(" السرمدية يمكن أن تفسر
كائن في صورته األكمل ، دون أن يشوبها قلب في طبيعتها أو وظيفتها، كما نجد 
معنى الحب في معجم الالند بمعان متعّددة تتقاسمها الحاجة والوظيفة في معظمها؛ 

التي ال تنحصر في وقد حّدد الالند الحب كاسم عام تشترك فيه كل الميول التجاذبية 
تلبية حاجة مادية واشباعها كالعواطف المنزلية التي تربط أفراد األسرة أو العواطف 
التكافلّية والمنازع الفردية المختلفة، كما تطلق اللفظة على أشكال ودرجات النزوع 
الجنسي المختلفة، كما يحّدد استخداما آخر للحب بكل ما يقابل األنانية باعتبار 

خير شخص معنوي آخر كحب التعساء، وحب القريب؛ وٕاما أن يكون موضوعها 
موضوعها مواجهة فكرة نسبيا بشيء من إنكار الذات الكامل، إنكار المصلحة وٕانكار 
الفردية كحب العلم والفن والعدل، وارتباط أغراض الحب مجتمعة ومكّونة لصفات 

معانيها في األوساط ، فهذه المفردة تعكس )4(شخص معنوي تصير بمعنى حّب اهللا 
ضمن هذه التحديدات . التي تتجلى فيها بين الفردي والجماعي، وبين المادي والمجرد
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التي وقفنا عندها كمدخل مفاهيمي للتعريف بالحب أين ُنموقع مفهوم الحب في فلسفة 
  نيتشه؟ 

يمكن تحديد موقف نيتشه من الحب بالعودة لنصوصه الثرية بالحياة في إطار    
ات التي ينسجها اإلنسان بمحيطه، كما يمكن أن نجد لها مكانا في حياة نيتشه العالق

نفسه وهو الموقف الذي أخذ به بعض المهتمين بالفكر النيتشوي الذي يعتبر أن 
حياته مجرد انعكاس لفكره بالتالي ال يمكن فهم فلسفته دون االهتمام بحياته، لذلك 

شه منذ نشأته، فقد تربى في وسط أنثوي فمسألة الحب اقترنت بالحياة في شخص نيت
يتكون من أخته وأمه وجدته ألبيه وعمتين كلهن عمل على تدليل هذا الولد، كما 
تربى تربية مسيحية خالصة تركت فيه هذا االنطباع فيما بعد؛ إن التربية العاطفية 

فعة التي تلقاها نيتشه في صغره كان لها أبلغ األثر في حياته وجعلت منه طاقة مند
ال تعرف النضوب، وكل الموضوعات التي تناولتها فلسفته ال تخلو من هذه 
المواجهة؛ مواجهة كل ما يقف حائال في وجه نظرته العاطفية للحياة، لقد اعتاد 
نيتشه إشهار مطرقته في وجه كل ما يقف ضد تطور الجنس البشري، وفي المقابل 

هي دون مساحيق األخالق والدين، إن  التأسيس لإلنسان القوي الذي يقبل بالحياة كما
اكتشاف اإلنسان في فلسفة نيتشه غير متاح إال بإزاحة الخطابات التي غّلفته للكشف 
عن طبيعته األرضية، لقد تّمت مصادرة اإلنسان عبر أقنعة مختلفة إلبراق نزعته 

ة السماوية التي رّوجت لها الخطابات الدينية؛ من هنا فالوظيفة األولية المنوط
باإلنسان هي استعادة المجد اإلنساني الذي ضاع في أتون الخطابات الفلسفية 
والدينية التي تماسكت معانيها المتناثرة بحب موهوم رسمت طريقه تلك العقالنيات 
الجوفاء التي تستمد من السقراطية مرجعا لها، إن محاولة نيتشه هنا هي استعادة 

اإلنساني جدا؛ والدفاع عن الحياة ضد كل  –الحب معناه األرضي ومجده اإلنساني 
أشكال األفول والموت، لكن لن يتحقق ذلك إال بخلع الحجب المتراّصة وتهديم 
األصنام التي حالت دون الوقوف عند طبيعة اإلنسان الحقة عبر الرؤية الجينيالوجية 

م التي كشفت عن ذلك التواطؤ الغريب بين أشكال الثقافة المختلفة في سبيل تقزي
اإلنسان، لقد كان الحب ضحية هذا التضليل بعدما تّمت مصادرته عن كل إحاالته 
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األرضية وأصبح شيئا فشيئا يميل إلى االنطفاء بتقليص دور الرغبة والجسد فيه، وفي 
المقابل أصبح إشادة بالروح وتطهير لها من الرذائل، لقد فقد الحب دوره األرضي 

إن . يوصف لألصحاء ويتداوى به األقوياءوأصبح وسيلة تطهير في يد المرضى 
سيكولوجيا التمويه التي يمارسها رجال الدين باسم المحبة المسيحية تحديدا ليست إال 
انعكاسا لطبيعتهم المريضة، لقد جعلوا من قيم المرضى والمنبوذين والمنحطين رمزا 

طير للقيم أصبح للقوة بينما قيم األقوياء واألصحاء رمزا للضعف وأمام هذا القلب الخ
حب الضعف والمرض والفقر قوة في حين حب القوة والصحة والغنى ضعفا، كما 
أصبح النبل في الوضاعة والدناءة بينما أصبحت الخساسة في العلو والشهامة؛ أمام 
هذه القيم عمد نيتشه لقلب القيم والتأسيس لقيم جديدة ال تقوم على اعتبارات سابقة؛ 

جديدة على نقيض القيم السائدة؛ قيم المسيحية والسقراطية لقد أسس نيتشه قّيما 
من هنا بدأ مشروعه التأسيسي بهدم القيم السائدة من خالل العدمية ... والديمقراطية

الستنبات قيم جديدة على أنقاض هذه العدمية وهو ما يشير إليه نيتشه باللعب 
  .والطفل والبراءة

الحب في فلسفة نيتشه يعود بنا إلى مغازلة إن العودة للنصوص التأسيسية لفكرة    
تلك العالقة المشبوهة بين الروح والجسد كي تبوح لنا بذلك التركيب الملّفق بينهما، 

هو من  –باعتباره تخصص نيتشه األول  –فالفيلولوجيا أو ما يعرف بعلم فقه اللغة 
ن المفردات كشف لنيتشه عن تلك العالقة غير الشرعية بين الدال والمدلول أو بي

ومعانيها ضمن جينيالوجيا مضادة، لقد تّم تحصين الدال بعد عزله عن أوصاله من 
المدلوالت قصد تقديم فكر مقطوع الصلة بالجسد، وفلسفة ال تمّت بالصلة إلى 
األرض؛ وهو ما أبان عن الخلفية الروحية السماوية للحب وأعطى للعفة والطهارة 

المنهجية الفيلولوجية التي اعتمدها نيتشه في  إن. مكانة أوسع في فضاء المحبة
مراحله الفكرية األولى كانت مدخال مهما للممارسة الجينيالوجية التي اعتمدها الحقا 
في التعامل مع المعارف اإلنسانية الحقا؛ لذلك أخضع التراث اإلنساني للتحليالت 

والدين والسياسة  الجينيالوجية قصد الكشف عن األقنعة التي تتخفى خلفها األخالق
من هنا كانت عودة نيتشه للتراث اإلغريقي ما قبل السقراطي للوقوف عند ... والفن
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لحظة صفاء الفكر؛ الفكر الذي لم يتشّوه بالعقالنية السقراطية والمسيحية والذي 
  انتصرت فيه التراجيديا؛ فما تجليات الحب في المرحلة التراجيدية حسب نيتشه؟

نقصد بالتراجيديا اإلغريقية المرحلة التي سبقت سقراط  :راجيدياالحب في الت - أوال
 456 –ق م  525(والتي عرفت ازدهارا أكبر مع كبار التراجيديين أمثال إسخيلوس 

، )ق م 406 -ق م 480(ويوربيدوس ) ق م 405 –ق م  496(وسوفوكليس ) ق م
ريق لغة مزخرفة محاكاة لفعل جاد تام له حجم معين عن ط: "يعّرفها أرسطو بأنها

بحيث تناسب كل جزء من أجزاء التراجيديا المختلفة على حدة، وأنها تعتمد في 
عناصرها المختلفة على التمثيل أو السرد وتحّقق التطهير من خالل اإلحساس 

، يكمن دورها في تطهير النفس وشحذ العواطف وكبح )5( "بالشفقة أو الخوف
بؤرة الحياة "نيتشه بمظاهر مختلفة في الحياة؛ فهي  االنفعاالت، بينما ترتبط عند

إن التراجيديا مقاومة للموت، . األبدية، وانفتاح النهائي نحو األفاق المجهولة
؛ إنها مواجهة مفتوحة مع )6( "التراجيديا معانقة للمتعالي. وممارسة الّلذة في األلم

: الموسوعي الفرنسي القدر تطرح قضايا من طبيعة قدرية كما ورد ذلك في القاموس
فهي مسرحية تمّثل بالشعر حينا، وبالنثر حينا آخر، يمثل فيها اآللهة، األبطال، "

كما نجد صورة للشعور التراجيدي   ،)7(..." والشخصيات الشهيرة في صراع قدري
ال يعّبر كليا أو جزئيا، وال يمكن للحياة في القاموس األدبي المتخصص في كونه 

لفن التراجيدي، فالرؤية التراجيدية هي عنصر مشترك لعديد اختزاله في شكل ا
إن مشكلة طبيعة التراجيديا هو أصلها، إذ نشأت . األعمال األدبية والفلسفية والفنية

في بداية األمر باالحتفاالت واألعياد التي كانت تقام لديونيزوس، وقد كان هذا 
ؤديه الكورس على شكل دائري، االحتفال خليطا من الرقص والغناء الديثرامبي، كان ي

في الوقت الذي يمثل فيه الساتير بمرافقة اآللهة، وبإشارة من رئيس الجوقة يبدأ 
مع ) إله الوضوح والنور(االحتفال، ومع نيتشه نجد هناك تركيبا للعنصر األبولوني 

، من هنا كانت التراجيديا هي )إله الثمالة والسكر والتصوف(العنصر الديونيزي 
ة في اكتمالها وطفحها لحظة إفنائها في تركيب العناصر المشّكلة لها، في الحيا

إن التراجيديا " ؛الوقت الذي تأخذ فيه الكلمة ضمن هذا الصراع البيني مكان السيف
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) بطابع ديني(تأخذ دورا مشابها للتضحية التي يقوم بها المجتمع اإلنساني في الحياة 
يعي وبكيفية مباشرة والتضحية بالتيس، من هنا وهي تنتج العنف لتحّوله إلى هدف طب

إن مفهوم التراجيديا كما وظفها اإلغريق السابقين . )8( ""أغنية الماعز"كان أصلها 
على سقراط حسب نيتشه ال يتناقض أبدا مع الحياة، والمسرح اإلغريقي شاهد على 

المجتمع آنذاك، إنه  هذا االنسجام بين التمثيل التراجيدي والحياة الواقعية التي يعيشها
التعبير عن الحياة والقوة فالبطل التراجيدي ال يقبل المساومات أو التسويات؛ إنه يقدم 

لقد جّسد المسرح اإلغريقي . على موته بطواعية، بل أكثر من ذلك يسخر من الخوف
، والرمزية -إنه يعّلمنا الحب الحر  - في نظر نيتشه الحياة في واقعيتها وبساطتها 

ونيزية هي أصل االحتفاالت، والتمثيل التراجيدي يرتبط بديونيزوس كرمز للسكر الدي
والخصب الجنسي، فهو يعّلمنا كيف نتصّيد اللذة ونزرع الحياة في األرض، لقد جّسد 

عند اإلغريق األوائل صورة اإلنسان الذي ال يعرف  - في نظر نيتشه  - ديونيزوس 
إن . ، وجميع طقوسه مجّسدة في األرضللحقد مكانا فهو محب لألرض ومخلصا لها

مفهوم الحب لدى هؤالء لم يلّوثه النفاق الكنسي، والحياة كلها نسيج متكامل من القوة 
والسكينة والهدوء والتآلف الذي تصنعه الرمزية الجنسية عبر ملهمها وٕالهها 

من  ديونيزوس، ولم يكن األلم مستقل عن اللذة أو مقابال لها وال اللذة كانت تنفر
األلم، بل طبيعة الحياة ذاتها تقتضي قبولهما وما يعّبر عنه العمل التراجيدي تجسيد 
للذة في األلم؛ إن األفراح الديونيزية كرمزّية إغريقية تعّبر عن تغلغل الغريزة في 
الحياة التي يجذبها حنين األبدّية، ويتّم هذا التعبير ضمن أساليب دينية ألن 

، ولم يعرف اإلغريق )9(ياة والخلق بعد أن صير مقّدسا ديونيزوس نفسه صوت الح
هذا الفصل بين الفرح واأللم إال بعد تراخي الفعل التراجيدي أين تّم الفصل بينهما 
واعتبارهما يقفان على طرفي نقيض، لقد جّسدت االحتفاالت الديونيزية امتحانا مهما 

الفرح، ودموع الفرح، وأن دموع  فاأللم يتّم اختباره في صورة"لعاطفتي الفرح واأللم؛ 
وهكذا، نسمع في لحظات الفرح الغامر . الفرح تعتصر الصرخات من أعماق الصدور

هذه . صرخات الرعب أو البكاء الموجع اشتياقا إلى شيء ما فقدناه بال رجعة
االحتفاالت اإلغريقية تكشف الستر عن سمة وجدانية موجودة في الطبيعة، وكأنما 
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تلك األناشيد والحركات التي . ها الذي ألّم بها وحّولها إلى حاالت فرديةهي تبكي تحّلل
كان يؤديها المحتفلون القاصفون، بما يمتلكون من إلهام مضاعف، كانت أمرا غريبا 

وكانت الموسيقى الديونيزية على *. وغير مسبوق في عالم اإلغريقيين وعالم هومر 
، كان الشعور التراجيدي )10(" الرهبةوجه التحديد هي التي تطلق مشاعر الروع و 

يدمج بين الفرح واأللم في وحدة متماسكة تعّبر عن كمال الحياة، وبتجاوزها لأللم 
داخل هذا الدمج تتحول إلى لذة وشعور بالقوة واندفاع نحو الحياة، لذلك فاإلنسان 

اصي التراجيدي ليس كائنا مأساويا، متشائما ومرهقا، إنه كائن مشحون بتجربة أق
  . )11(" إنه بطل مرح راقص العب. الحياة وال يستوفيه أي حد أو معنى أخير

لقد عرف اإلغريق كيف يواجهون مشاكلهم اليومية بطريقة واقعية دون تعليقها من    
هنا جاءت الحياة مكثّفة داخل النص التراجيدي في لغة يتطابق فيها الخطاب 

الشرهة بحد ذاتها، بفضل االحترام الذي كانوا فتحكموا بغريزتهم المعرفية، "بإحاالته، 
ذلك أنهم كانوا يريدون المباشرة ... يكنونه للحياة، وبفضل حاجتهم النموذجية للحياة

، دون أي غرور معرفي أو نزعة نظرية؛ إن ارتباط )12(" لتوهم بعيش ما يتعلمون
اإلغريقي لدى الشعب "اإلغريق باألرض يكشف عن طبيعتهم غير المقنعة، فبينما 

، لقد أبان نيتشه في هذا النص عن )13(" حكماء، نجد لدى شعوب أخرى قديسين
إعجابه الشديد بالحضارة اإلغريقية وكان يعتبرها حضارة غير مشّوهة ُيقابل بها 
الحضارة الغربية الحديثة المشّوهة، ولم يتوان في الدعوة للعودة لهذا التراث اإلغريقي 

المعلمين األول، طاليس، انكسيمندريس، هيراقليطس، العريق الذي مّثله جيل 
بارمنيدس، انكساغوراس، انبادوقليس، ديمقريطس وسقراط الذي امتّد قرونا من الزمن، 
إن هذا الجيل عرف كيف يوّظف األلم لصالح التفاؤل ويرفض كل أشكال التشاؤم 

كما يحكي عن  ولعّل هذا ما ينطبق على حياة نيتشه نفسه، فأعظم الكتب التي كتبها
نفسه أعقبت حالة المرض التي مّر بها، فكتاب هكذا تكلم زرادشت جاء نتيجة اآلالم 

إن الطبيعة المرضية بشكل : "التي مّر بها والمرض الشديد الذي انتابه؛ يقول نيتشه
ومقابل هذا فإنه بالنسبة للطبيعة . نمطي ال يمكن أن تصبح صحية على اإلطالق

د يصلح المرض أن يكون باعثا قويا على الحياة وعلى وحدة القوية بشكل غريزي ق
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لقد بدا آنذاك كما لو كنت قد : وهكذا كانت نظرتي لفترة مرضي الطويلة. الحياة
، فكل ما ال يقتلني يعطيني قوة إضافية كما يتصور )14(" اكتشفت حياتي من جديد

لجديرة باالحترام، لقد نيتشه، ويوّلد في نفسي طاقة أكبر ومحبة أعظم حيال األشياء ا
أفسدت القيم الحديثة معنى الحب بعدما أصبح تعبير عن الضعف يعكس المشاعر 
االرتكاسية لدى العبد والمرأة؛ فحب االنتقام لدى المرأة وضعفها يجعالنها تتوسل 
لآلخرين بعاطفة المحبة لجلب االهتمام نحوها، وهكذا صير الحب شيئا فشيئا يحمل 

يثير الشفقة ويجّرد إحساساتنا حيال من نحّب وما نحّب، لقد كان الحب أبعادا إيتيقية 
في التراجيديا اإلغريقية يميل إلى األشياء المرعبة والمثيرة واإلشكالية والغامضة 
ويعّلمنا القّوة ولو على حساب الحياة، فالبطل التراجيدي كما هو معروف ال يتمسك 

مزيد من القوة، من هنا يصف نيتشه  بالحياة من أجل الحياة بل يقاتل من أجل
تلبية الحياة حتى بالنسبة ألغرب مشكالتها وأكثرها "سيكولوجيا التراجيديا باعتبارها 

إرادة الحياة واالبتهاج بما ال يستنفد فيها من التضحية بأعلى أنماطها؛ هذا : صعوبة
الشاعر  هو ما أسميه الديونيزي، هذا هو ما أقصده على أنه جسر إلى سيكولوجية

، الذي ال يستخدم التراجيديا ألغراض عالجية أو إيتيقية كما هو )15(" التراجيدي
الفرح الدائم للصيرورة نفسها؛ هذا الفرح الذي "الحال عند أرسطو، فالتراجيدي هو 

بهذا المعنى لي الحق أن أعتبر نفسي أول فيلسوف ... يتضمن أيضا الفرح بالتدمير
فالتراجيدي ال يلتقي ، )16(" يد والمخالف للفيلسوف المتشائمتراجيدي؛ أي المضاد الشد

مع التشاؤم في شيء وهو ما جعل نيتشه يعيد النظر الحقا في عالقته مع كل من 
شوبنهاور في مجال التشاؤم وفاغنر في مجال الموسيقى، ويعيد النظر في مختلف 

كل من شوبنهاور القضايا التي تحّمس لها في بداية مسيرته الفلسفية بخاصة مع 
وفاغنر؛ إن مختلف الشخصيات التي استخدمها نيتشه في أعماله األولى كمولد 
التراجيديا أو تأمالت في غير أوانها إنما استخدمها كوسيلة للتعبير عن أفكاره فيها، 

ال أنكر أن هذه المقاالت : "كما استخدم أفالطون سقراط من قبل، يقول نيتشه عنها
إن مقالة فاغنر في بيرويت هي رؤية لمستقبلي . ق إّال إليّ ال تشير في األعما

الخاص؛ وبالعكس فإن مقالة شوبنهاور مربيا هي سجل لتاريخي الشخصي 
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، لقد انقلب نيتشه عن كل أجواء الرومانتيكية التي تفوح منها رائحة )17("وتطوري
اكتشف  األنثوية الخالدة باعتبارها تحيل إلى الضعف واالنحطاط؛ بخاصة عندما

نيتشه في موسيقى فاغنر وتشاؤم شوبنهاور ذلك التوق لفكرة الخالص؛ فأدركا منهما 
أنهما كان يسعيان إلى الخالص منذ البداية وهما مجرد خادمان مخلصان للكنيسة، 
لذلك لم تبق نظرة نيتشه للتراجيديا كما كانت في البداية، فقد وضع بينه وبينها مسافة 

إن هدف نيتشه من . على وعّدل في العناصر التي تتشكل منهاعندما نظر إليها من أ
هذه العودة للتراجيديا ليس سوى تقوية أركانها وتصحيح نظرته لها، كما أن للحالة 
الصحية المضطربة التي عاشها نيتشه وعالقاته المتوترة مع النساء أثرا واضحا في 

والهدوء العاطفي الذي  -  نسبيا –هذا التحول في نظرته للتراجيديا، فحالة الصحة 
شهدته الكتابات األولى أعطت لها طابعها السطحي وأظهرت التراجيديا في ثوب 
العاطفة الجامحة التي فلتت من عقال الجسد وتبخرت في سماء الخالص الديني، 
لكن مع نضج رؤيته وتبلبل عالقاته مع النساء؛ بخاصة صداقاته مع المثقفات منهن 

لشديد الذي مّر به فيما بعد يصبح نيتشه متحّررا من تلك ، وكذا مع المرض ا*
الرواسب التي أفرزتها كل من موسيقى فاغنر وتشاؤم شوبنهاور في التراجيديا 

في المرض كسب جديد، وزيادة في الروحية، وسمو في العقل، ال "الرومانتيكية؛ ألن 
ة إذا فليس المرض والصح. يستطيع أن يحصل عليها غير الذي مّر بالمرض

مختلفين اختالفا جوهريا، وليس الواحد منهما غاية أو شيئا مطلقا قائما بذاته، وٕانما 
، فالمرض )18(" هما يتباينان في الدرجة فحسب أنهما درجتان مختلفتان لجوهر واحد

هو تفجير للطاقات اإلبداعية التي ال تتجلى في الصحة يحملها المسافر الذي يتنقل 
يجعل من المرض شرطا "ا يرى ذلك نيتشه، لذلك فكما بين الصحة والمرض كم

" جوهريا يسبق الصحة، سنراه في فلسفته يجعل من األلم شرطا جوهريا يسبق السرور
هذه العوامل كانت إعالنا عن ميالد الحب على أنقاض التراجيديا التي . )19(

إلنسان انصهرت في المعرفة المرحة، وتغلغلت في األرض التي تكون موضعا لنسل ا
الذي يستمتع بالحياة كما هي عليه، فالحب في التراجيديا هي إعالء لحكمة األرض 

  .التي تشّق طريقها في العلم المرح
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تتضح صورة الحب في المرحلة الثانية من فلسفة  :المرحة معرفةالحب في ال –ثانيا 
العلم "و" الفجر"، "المسافر وظله"، "إنساني، إنساني جدا"نيتشه التي تظهر مع كتاباته 

في شكل قضايا إنسانية تحمل صبغة معرفية تنزع نحو الموضوعية، " المرح
كون فاإلنساني جدا ليس سوى هذا اإلنسان المخلص لنسله الذي نأى بنفسه أن ي

مالكا أو شيطانا، كما استنكف عن كل االعتقادات التي راحت تصّوره بعيدا عن 
واقعه، فالقضايا اإلنسانية التي أضحت محل اهتمام نيتشه في هذه المرحلة هي 
عالمه السحري األصغر الذي كان فيما مضى محل ازدراء فلسفات االنحطاط 

ت الديمقراطية المنتشية بمنطق األغلبية والديانات العدمية واإليتيقات العتيقة والسياسا
والكم على حساب الكيف، هذه المنظومات الفكرية المعرفية نّظرت لإلنسان من 
عالمه األكبر وجعلت من قضاياه األساسية شيئا مخجال وطابوهات تناقش في أماكن 

لقد خّلص نيتشه الحب . مظلمة في إطار عقيدة االعتراف التي ُتمارس على اإلنسان
ي هذه المرحلة من ضباب الرومانتيكية ونقله إلى وضوح الرؤية العلمية، ومن أبخرة ف

التشاؤم الشوبنهاوري وصخب الموسيقى الفاغنرية إلى هدوء الحياة المشعة بالتفاؤل، 
ومن الحب الممتزج بالرومانتيكية للمرأة والنظر إليها كغاية، إلى الحب الذي ينظر 

إن الحب لم نفهم معناه بعد، ولم يوّظف بالشكل الذي  .إليها كوسيلة لتحسين النسل
من كتابه  37يخدم الحياة، لقد كان مجرد خداع لجهل ذواتنا؛ يقول نيتشه في الفقرة 

ننسى أشياء كثيرة من ماضينا : "إنسان مفرط في إنسانيته في الجزء الثاني ما نصه
تي يشع علينا بريقها من وذلك يعني أننا نريد لصورتنا، ال: ونطردها من ذهننا عمدا

إننا نعمل باستمرار على جعل  - عمق الماضي، أن تخدعنا، أن تجامل كفاءتنا، 
واآلن تعتقدون، أنتم الذين تتحدثون كثيرا عن نسيان الذات  –. أنفسنا تعيش هذا الوهم

في الحب واندماج األنا في شخص آخر، وتمدحونها، أن ذلك شيء مخالف تماما؟ 
آة، نتخيل أنفسنا وقد حللنا في شخص نحن معجبون به، نستمتع آنذاك إننا نكسر المر 

وتزعمون أيها  - بصورتنا تلك، نطلق عليها في ذات الوقت اسم الشخص اآلخر،
!" الغريبو األطوار أن تلك الظاهرة ليست وهما نمارسه على الذات، أنها ليست أنانية

باسم اإليثار والحب، وقد ، يستخلص نيتشه أن ذلك مجرد طريقة لطمس الذات )20(
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إن أبرع حيلة تعطي للمسيحية "كانت المسيحية رائدة في هذا التزييف للعواطف؛ 
وبذلك . كونها تتحدث عن الحب: االمتياز على الديانات األخرى تتلخص في كلمة

بينما نجد الديانتين األخرتين اللتين أتت بهما العبقرية السامية ( صارت ديانة غنائية 
إن في كلمة حب شيئا غامضا يخاطب الذكرى واألمل ). لحميتين وبطوليتين للناس م

إنه يجعل أشد النساء حذرا وأشد الرجال فظاظة يفكران في لحظات ... بفصاحة بالغة
وقد وجد كل . العمر األقل أنانية نسبيا، حتى وٕان كان إيروس لم يحلق بهما إال قليال

من نقص في الحب من طرف آبائهم، من أولئك، وعددهم ال يحصى، الذين يعانون 
طرف أبنائهم ومحبيهم، وخاصة األشخاص ذووا الجنسانية السامية، وجدوا في 

، فالمسيحية جاءت مالذا ألولئك الذين )21(" المسيحية ما كان ينقصهم بالضبط
حرموا من القوة وكمال ذواتهم، وتبرير للنقص الكامن فيهم، كما تتحول نظرة نيتشه 

المعنونة  287لمرحلة من فلسفته حيال المرأة عندما يتساءل في الفقرة في هذه ا
ما : "في الجزء الثاني" من كتابه إنسان مفرط في إنسانيته" مصدر الحب الكبير"بــــ

مصدر العواطف المفاجئة، الجياشة، الحميمية، التي يبديها رجل المرأة؟ إن الشبقية 
ولكن حين يجد الرجل الضعف، الحاجة  وحدها ال تشكل منها سوى السبب األدنى،

إلى المساعدة، والزهو مجتمعة في امرأة واحدة فإن شيئا يجري في كيانه وكأن روحه 
يجد نفسه مذهوال ومهانا في ذات اللحظة، عندما ينبثق نبع الحب : تكاد تطفح

، يتشكل الحب هنا من تضافر عوامل متعددة تؤسس لمعنى العالقة بين )22(" الكبير
رجل والمرأة، فهي ليست مجرد عاطفة من طبيعة شبقية أكثر من كونها حاجة ال

ونزوع تصنعه المرأة ذاتها، وبذلك ينتقل معنى الحب من جانبه النظري الذاتي الذي 
تصنعه الرومانتيكية الباردة إلى نوع من المقاسمة التي تحّدد دور األطراف المشّكلة  

  .الخصوصيةله، دون أن يكون إيثارا أو تخل عن 

في الجهة المقابلة يحاول نيتشه أن يقّدم توضيحات أكثر بخصوص موضوعات    
مرتبطة بالحب وهو ما يجعلنا غالبا نتحدث دون أن نعي معنى الحب، وقد يصل 
األمر إلى تجريده من معناه حين ُيختزل في أغراض خاصة نسعى لتحقيقها؛ وهو ما 

؛ "كل ما يسمى حب"المعنونة بــــ" لعلم الجذلا"من كتابه  14يراه نيتشه في الفقرة 
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آه، شتان ما بين المشاعر التي يوحي لنا بها هذين : الجشع والحب: "يقول نيتشه
مرة على . مع أنه يمكن أن يكونا تعبيرا عن غريزة واحدة، سميت مرتين! اللفظين

كتفاء وجه محط من وجهة نظر الشبعى، والذين وجدت لديهم هذه الغريزة بعض اال
والذين باتوا يخشون اآلن على ما يملكون؛ ومرة من وجهة نظر غير المكتفين 

أليس حب القريب لدينا هو . والعطشى، الذين يمجدون هذه الغريزة ويجدونها جيدة
غريزة قاهرة الستمالك ممتلكات جديدة؟ واألمر عينه بالنسبة لحب المعرفة وحب 

ئا فشيئا نشمئز من القديم، مما تأكدت لنا الحقيقة؟ وبشكل عام لكل حب للجديد؟ شي
، والملكية تفقد شوقها بفعل االستعمال، )23(" ملكيته، ونمد أيدينا لنقبض على الجديد

ويظهر الطابع المناقض للحب بين عاطفتي الشفقة وحب التملك في البحث عن 
مساحات جديدة صالحة للرعي بصفة تجديدية، يجد صورته األوضح في الحب 

حب الجنس اآلخر هو ما يكشف على أوضح ما يكون : "اآلخر؛ يقول نيتشه للجنس
إذ يريد العاشق أن يمتلك معشوقه بشكل حصري، يريد أن يمارس : غريزة التملك

سلطة مطلقة على روحه وعلى جسده، يريد أن يحبه اآلخر بشكل مطلق دون أي 
عالم كله من التمتع وٕاذا ما فكرنا أن هذا ال يعني أقل من حرمان ال... شخص آخر

بملكية وسعادة ثمينة، لو فكرنا أن العاشق يهدف إلى إفقار وحرمان كل المنافسين 
وٕاذا ما تصورنا أخيرا أن العالم يبدو سواء بسواء، شاحب، تافه، وأنه ... اآلخرين

مستعد للقيام بكل التضحيات، وأن يعكر كل نظام قائم أن يضع كل مصلحة في 
دهش من أن هذا الجشع الوحشي، تعسف الحب الجنسي المفرط المقام الثاني، سنن

، ومن هذا الحب استخرجت )24(" هذا، قد ُمّجد وُأّله لهذه الدرجة في كل العصور
ال شك أننا نلقى على "فكرة الحب المناقض لألنانية، واستخرجت فكرة الصداقة؛ 

ع والمتبادل بين األرض هنا وهناك نوع من امتداد للحب يترك فيه هذا الطمع الجش
شخصين يترك المكان لطمع جديد، ولجشع جديد، لتعطش أسمى مشترك لمثال 

ولكن من ذا الذي يعرف هذا الحب؟ من ذا الذي عاشه؟ اسمه الحقيقي : يتجاوزهما
، فالصداقة نفسها ليست سوى اإلطار المشترك الذي تنصهر فيه )25(" الصداقة

  .الملكية واألنانية ونطلق عليها اسم الحبمختلف الروابط التي تتشكل من الجشع و 
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كما يفصل نيتشه بين الرجل والمرأة في نظرة كالهما للحب، ذلك من خالل    
االختالف القائم بين طبيعتهما؛ فالمرأة أكثر قابلية للحب من الرجل وأكثر إقباال منه؛ 

رجل سوى فهي تميل بالحب للجانب النظري والشكلي والوضوح بينما ال يأخذ منه ال
التملك والسيطرة والغموض، وهي األحكام المسبقة التي يحملها كل جنس منهما عن 

إنه ليس مجرد : إن ما تفهمه المرأة بالحب لهو أمر واضح بما فيه الكفاية"الحب؛ 
التفاني، إنه هبة كلية للجسد والروح، من دون أي شرط، دون أخذ أي شيء آخر 

لعكس، وتحمر خجال لفكرة التخلي بشرط، لتخل بعين االعتبار؛ فهي تخاف، على ا
الوحيد الذي تملكه : إن غياب الشروط هو ما يجعل من حبها إيمان. مرتبط بشروط

أما الرجل فإذا أحب المرأة، فإن هذا هو الحب الذي يريده منها؛ فهو بالتالي . المرأة
عرون أيضا بهذه بعيد جدا عن هذا المبدأ القبلي للحب األنثوي؛ فإذا ما وجد رجال يش

إن رجال يحب كالمرأة . ، ال يكونوا رجاال...الرغبة في التخلي الكلي، فإنهم، لعمري
يصير من هنا بالذات عبدا؛ بينما المرأة إذا أحبت كامرأة فإنها ال تصير بذلك إال 

، سعادة المرأة في كونها شيء ُيمّلك ؛ يملكها الرجل يغني )25(..." امرأة أشد كماال
ه، يزيد قّوته، فالحب يقوم على هذا التفاوت بين الرجل والمرأة؛ فبينما يكمن بها نفس

الحب عند المرأة في مدى إخالصها يأتي في الجهة المقابلة عند الرجل بكونه 
مناقض لإلخالص؛ إنه رغبة باالمتالك والشك حيالها وهما ما يجعل الحب مستمرا 

  .عند الرجل

سفة نيتشه عودة واضحة المعالم نحو األرض؛ ففي لقد مّثلت هذه المرحلة من فل   
كتابه الفجر يبدأ حملته ضد األخالقيات ويثير حولها الكثير من الشبهات التي 

" جينيالوجيا األخالق"و 1886" ما وراء الخير والشر"يعّمقها في كتابيه عن األخالق؛ 
ل ألغراض إن مهمة نيتشه هي الكشف عن التقييمات التي ُألصقت باألفعا. 1887

غير أرضية، فصفة الحب الروحي والقيم النظرية التي ال تنتمي إلى الذات من القيم 
التي حاول نيتشه قلبها الستعادة دورها األرضي وفاعليتها الجسدية، وهكذا يتحول 
الحب من صورته المعرفية المرحة التي تجّلت في شكلها الموضوعي ضمن عالقات 

يرفعها زرادشت في وجه أفول نجم البشر يبّشرنا بها متباينة األهداف إلى رسالة 
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العراف يحمل دعوته ضمن نبوءات تعّلمنا  –نبي نيتشه  –بالحب الحر، فزرادشت 
غواية الحب األرضي كرمز للقوة والحرب، إنه ينظر للحب حيال المرأة مجرد وسيلة 

ته، فال شك أن ال غاية؛ فهي تربطنا باألرض ونبذر الحياة فيها لتنقية النسل وتقوي
نظرتنا لها هي التي تجعل منها أمًا لإلنسان األعلى وعامال ضروريا في تكرار الحياة 

  .أبدا

إن المعنى الذي يعطيه نيتشه للحب في المرحلة الثالثة من فلسفته يأخذ معنى    
صوفي أنطولوجي يحمل على عاتقه مهمة إصالحية تربوية تقويمية ُيعيد من خالله 

بفعل القلب القيمي الذي نسترجع عبره الكنوز التي أقرضناها للسماء  الشوق لألرض
على حّد تعبير فويرباخ؛ لكن ما خصوصية الحب في هذه المرحلة؟ وكيف يمكن 
فرش األرض وتهيئتها لميالد مشاعر القوة التي يحملها اإلنسان األعلى؟ وما طبيعة 

  النفس التي تقوى على تمّثل هذا النوع من المشاعر؟

وتمتّد " هكذا تكلم زرادشت"تبدأ هذه المرحلة من كتاب  :الحب في التصوف –ثالثا 
، "جينيالوجيا األخالق"و" ما وراء الخير والشر"إلى حملته على األخالق مع كتابيه 

وغيرها من " هذا اإلنسان"و" خصم المسيح"و" إرادة القوة"وتستمر إلى كتبه المتأخرة 
يشهد على ما " هكذا تكلم زرادشت"رحلة؛ إن ميالد الكتب التي ظهرت في هذه الم

، يعود نيتشه في إحدى "العلم الجذل"التي أعقبت " الصحة الكبرى"يسميه نيتشه بــــ
للحديث عن الظروف النفسية والصحية التي جاء  - هذا اإلنسان  –كتبه المتأخرة 

المعنونة  382قرة ؛ والتي يلمح إليها في الف- هكذا تكلم زرادشت  –فيها هذا الكتاب 
": هذا اإلنسان"؛ يقول نيتشه في "العلم الجذل"من كتابه الخامس " الصحة الكبيرة"بــــ
إن من تتوق نفسه لمعايشة المدى الكلي للقيم والرغبات السابقة تطوف مبحرة في "

هذا البحر المتوسط المثالي؛ وهو انطالقا من مغامرات تجربته العميقة الخاصة 
وهو بالمثل  - عور الذي يحس به الغازي والمكتشف لما هو مثالي؛ سوف يعرف الش

يعرف الشعور بأن يكون فنانا وقديسا ومشرعا وحكيما ودارسا وكاهنا وقسيسا ماهرا 
وهي  –مثل هذا اإلنسان يقتضي شيئا محايثا واحدا أال وهو الصحة الكبرى  -قديما؛ 
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ا دائما ويجب أن يحصل صحة ليست مجرد امتالك ساكن بل هي التي يحصل عليه
، في سبيل القوة الكتشاف )26(" ويجب أن يضحي بها هكذا. عليها ألنه يضحي بها

إنها أرض تمتد وراء األراضي المعروفة األخرى "أرض جديدة لم تطأها قدم من قبل، 
واألماكن المتخفية لما هو مثالي وهو عالم مفرط في الجمال والغربة والشك والرعب 

فكيف ! وال يوجد شيء يمكن أن يرضينا ويا لألسى. فعا ألقصى إثارةواأللوهية دا
بمثل هذه المناظر التي تمتد أمامنا ومع ضميرنا ووعينا الممتلئين بمثل هذه الرغبة 

، إنها نغمة لعبة )27(" الحارة ال نزال قادرين على أن نقنع بإنسان اليوم الراهن؟
بذلك آخر فصول الدراما اإلنسان المصير التي هي على وشك االنطالق، لتنتهي 

الحالي لتظهر على أنقاضها التراجيديا اإلنسان األعلى، فزرادشت نبي البشارات 
العظمى يحمل على عاتقه مسؤولية النهوض باإلنسان، لذلك فكل النبوءات التي 
يحملها ال تهدف سوى لتطوير مفهومنا عن اإلنسان؛ وهكذا كان اإلنسان األعلى 

ي وموت اإلله وٕارادة القوة وغيرها من األفكار التي طرحها في هذا والعود األبد
تمثل استمرارا للمشروع المتكامل لإلنسان بصورته  –هكذا تكلم زرادشت  –الكتاب 

  .البنائية ال التقويضية الجديدة التي قّدمها نيتشه

 "الفضيلة الواهبة"إن فحوى رسالة زرادشت هي حب األرض واإلخالص لها؛ ففي    
اخلصوا لألرض، يا إخوتي، بكل : "يرسل زرادشت نظرات الحب إلى أتباعه قائال

لتكن محبتكم الواهبة ولتكن معرفتكم خادمتين لروح األرض، إنني . قوى فضائلكم
ال تدعو فضيلتكم تنسلخ عن حقائق األرض لتطير بأجنحتها . أطلب هذا متوسال

ارجعوا الفضيلة . ل هذا السبيلضاربة أسوار األبدية، ولكم ضلت من فضيلة من قب
عودوا بها إلى الجسد وٕالى الحياة . الضالة كما رجعت بها أنا إلى مرتعها في األرض

، فاألرض هي مصدر اإلبداع وخلق القيم )28(" لتنفخ في األرض روحها، روحا بشرية
فق الجديدة، وفيها أيضا تدفن األلواح القديمة ويظهر على أنقاضها اإلنسان المتفوق و 

ليكن عقلكم وفضيلتكم بمثابة روح لألرض وعقل لها، أيها اإلخوة، : "سنن زرادشت
إن في ... فتتجدد بكم قيم األشياء جميعا، من أجل هذا وجب عليكم أن تبدعوا

إنكم !!... األرض من السبل ما لم تطأه قدم بعد، فما أكثر مجاملها وما أكثر خفاياها
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ون، ولكنكم ستصبحون شعبا في آتي الزمان، ومنكم في عزلة عن العالم، أيها المنفرد
ومن هذا الشعب سيولد اإلنسان . سيقوم الشعب المختار ألنكم اخترتم نفسكم اليوم

إن أرضنة الحب يعني تطهيره من مفاعيل الروح والسماء والعودة به . )29(" المتفوق
ءة والنسيان واللعب إلى الجسد واألرض لبذر قيم الحياة التي يحملها الطفل كرمز للبرا

واإلبداع والحب؛ الطفل الذي يظهر على أنقاض األسد الذي يقّطع الجمل التائه في 
الصحراء والحامل للقيم القديمة من دين وأخالق وتربية، هذا األسد يمّثل لحظة 
وسطى بين القيم القديمة والقيم الجديدة فمع أنه يحّطم القيم القديمة لكنه يبقى عاجزا 

س قيم جديدة وهو ما يقوى عليه الطفل باللعب؛ يقول نيتشه على لسان عن تأسي
سأشرح لكم تحول العقل في مراحله الثالث فأنبئكم كيف استحال العقل : "زرادشت

، )30(" جمال، وكيف استحال الجمل أسدا، وكيف استحال األسد أخير فصار ولدا
لق من الطاعة السلبية الخاصة ننط"هذه االستعارة التي يستخدمها نيتشه يعّلمنا أننا 

بالجمل، الموافق دائما على القبول باألثقال التي يجري فرضها عليه، أن نقلب أوال 
كل حمل القيم، بفظاظة األسد الشرسة، وننتقل بعد ذلك إلى خلق قيم جديدة بأصالة 

  .، فالطفل يشّرع لقّيم جديدة ألن أفعاله منسجمة مع طبيعته)31(" الطفل البريئة

لذلك فالتأسيس للحب األرضي ال يأتي وسط الركام الذي تخّلفه المطرقة النيتشوية    
جراء تحطيمها لألصنام التي دأبت اإلنسانية على عبادتها؛ أصنام في العقل، في 
الدين، في السياسة، في األخالق، في الفن وفي سائر أمور الحياة اإلنسانية؛ إنما 

وجود من هذا الركام الذي لّوث األرض، فالحب مع يأتي بعد العدمية التي تُنقي ال
زرادشت يسلك الطرق غير المعبدة على سفاح الجبال الوعرة التي لم تطأها قدم بشر 
من قبل، مع قبول عنصر المغامرة كشرط لمرافقة السير مع زرادشت بحيواناته 

ي الخطيرة، فلعبة حب المصير تجعل اإلنسان ُيخاطر بالسير على حبل ممدود ف
طرفيه القرد واإلنسان األعلى والسقوط فوقه يعني الموت المحتوم، فاالنتقال من القرد 
إلى اإلنسان األعلى وسط هذا الجسر الممدود بحبل رفيع يعني المخاطرة، فالحب ال 
يقع في قبول المصير بل في مواجهته اإليتيقية التي يعلن عنها نيتشه بعد زرادشت 

عدو "وكذا الدينية التي يعلنها في " جينيالوجيا األخالق"و "ما وراء الخير والشر"في 
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لكن هذا الزرادشت مع الرسالة النبيلة التي يحملها ". إرادة القوة"والفنية في " المسيح
إال أنه يسترشد بديونيزوس، من هنا كانت العودة لديونيزوس عودة لإلثبات، ألن 

ى إذا أدنى من ديونيزوس، إنه نبّيه أو زرادشت ذاته يتبع الساللة النسبية األولى؛ يبق"
، يعمل بتعاليمه كي يحافظ على النسل ويزرع الحياة في الكائنات )32(" المبشر به

الحب خديعة تديرها الطبيعة "خوفا من غرقه في الحب العذري، ألن هذا النوع من 
ألداء أغراضها، فالزواج يبلي الحب ويقضي عليه، ومع ذلك فإن أشقى حاالت 

والسبب في ذلك هو أن هدف الزواج هو بقاء . واج هو الذي تم على أساس الحبالز 
  .، وعندما ندرك معناه الحقيقي نكون في طريق تحسين النسل)33(" النوع ال لذة الفرد

ضمن رحلة البحث عن " ما وراء الخير والشر"تأتي مواجهة الحب لإليتيقا في    
محاولة منه للكشف عن خلفيات هذه السلطة  العالقة المقّنعة بين األفعال ومعانيها

التي تحكم األفعال بتقييماتها، وهنا تّم تدليس األفعال باألحكام األخالقية؛ يقول نيتشه 
ما من ظاهرات أخالقية البتة، بل ": "ما وراء الخير والشر"من كتابه  108في الفقرة 

على كل أنواع القيم ، وهذا ينطبق )34(... " ثمة تأويل أخالقي لظاهرات ما وحسب
التي تّم إلصاقها باألفعال؛ فالحب هو توصيف لسلوكات وأحوال الذات نريد تمّلكها 
أو ألشياء ُحرمنا منها وهو ما يجعل حاجة المرأة إليه أكثر من الرجل، إنه أسلوب 
القناع الذي يتستر خلفه الضعف والمرض مع أنه يشكل قوة المرأة، ألن قوة المرأة في 

ال شيء أغرب عن المرأة من : "جل في المساحيق التي تغّلفها؛ يقول نيتشهنظر الر 
الحقيقة، ال شيء تمقته وتعافه أكثر من الحقيقة، فّنها الكبير هو الكذب وغرضها 

ولنعترف، نحن الرجال، بأننا نكّرم ونحّب في المرأة هذا . األعلى هو الظاهر والجمال
الذين نحمل وزرا ثقيال ونحب أن نخالط، ترويحا الفن بعينه وهذه الفطرة بعينها، نحن 

عن أنفسنا، كائنات يكاد يبدو، تحت رّقة أيديها ونظراتها وحماقاتها، ما لنا من جّد 
، فطبيعة المرأة تجعل من الحب فّنها الكبير في )35("وثقل وعمق وكأنه حماقة بدوره

خالق كالعفة البقاء وأسلوب لكسب المعركة مع الرجل، لذلك تجد مساحيق األ
بينما في جينيالوجيا األخالق يكشف . وسيلة ناجعة لتأكيد ذاتها... والصدق والحياء

عن األصل الحيوي للقيم األخالقية استنادا إلى الفيلولوجيا التي تخّصص فيها في 
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بداياته العلمية، وهو ما يعود به إلى التأكيد على األرضنة كإثبات للحياة والجسد 
  .والغريزة

؛ وهنا يعمل "عدو المسيح"أما المواجهة بين الحب والدين نجد لها أثرا في كتابه    
نيتشه على تنقية المسيحية وقلبها من المسيحية المزّيفة التي أحدثها بولس ورجال 

إلى المسيحية النقية كما جاء  -بإيعاز من رجال الدين اليهود والبوذية  -الكهنوت 
والمرضى والمنبوذين التي قّدمها رجال الكنيسة ليس بها المسيح، فقيم الضعفاء 

الهدف منها سوى إفقار ذوات اآلخرين وٕاغناء ذواتهم، والمحبة المسيحية ليست سوى 
حربا مستميتة ضد كل "قناعا ونفاقا ُيخفي أنانية رجال الكنيسة، إن الكنيسة أقامت 

: االتهام األبدي ، وهو ما جعل نيتشه يرفع ضدها)36(" نبالة موجودة فوق األرض
الكنيسة المسيحية لم تدع شيئا دون أن تلمسه بفسادها، كل قيمة حّولتها إلى ال "

أفيتجاسر أحد مع . قيمة، وكّل حقيقة إلى كذب، وكل أمر مشّرف إلى حّطة للروح
، لم يعد هناك ما يثيرنا في المسيحية، لقد تّم )37(" ذلك ويكلمني عن بركاتها اإلنسانية

لحياة من الطبيعة وتوجيه الحب سماويا تحت إشراف كنسي، فالزواج استئصال ا
  .كلها أمور يتطّفل إليها رجل الكنيسة... والميالد والمرض والموت

إن إعطاء الحب طابعه األرضي من خالل القلب القيمي الذي مارسه نيتشه على    
، "إرادة القوة"في األخالق والدين تحديدا يفتح مواجهة جديدة مع الفن الذي يتعرض له 

فالعودة إلى األرض من خالل الفن يقتضي فيزيولوجيا جمالية جديدة ألن التراجيديا 
التي آمن بها في المرحلة األولى من فلسفته بحاجة الستئصال العناصر المريضة 
فيها واستبعاد طابع الخالص واالستسالم الذي قامت عليهما؛ فالتشاؤم الشوبنهاوري 

غنرية لم يكونا سوى عرضين من أعراض االنحطاط يتوقيان الخالص والموسيقى الفا
السماوي، لقد أدرك نيتشه أهمية الحب األرضي في الفن لذلك أسسه على 
الفيزيولوجيا، إن الحب منظورا إليه من جهة الفن هو تأكيد على الفيزيولوجيا الجمالية 

: ؛ حينما يتساءل"ة القوةإراد"من كتابه  364والقوة كما يرى ذلك نيتشه في الفقرة 
تريدون الدليل القاطع على المدى الذي تذهب إليه القوة التعبيرية التي في النشوة؟ "
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. حب، يعطينا هذا الدليل، ما نسميه الحب في كل لغات العالم، وفي صفته كله-الــــ
فيه ترتضي النشوة الواقع إلى درجة يتم معها، في شعور المحب، انمحاء السبب 

وفي هذا ال يتميز اإلنسان عن الحيوان، وكذلك ... أن شيئا آخر يحل محله ويبدو
يتم خداعنا ببراعة حين نكون بارعين؛ ويتم خداعنا ... العقل، والطيبة، واإلنصاف

ولكن الحب، حب اهللا نفسه، حب قديس األرواح : بفظاظة حين نكون أفظاظا
جعلها تتغير، نشوة تحسن إنه حمى لها أسباب ت: المفتداة، يظل واحدا في أصله

ونحن، عموما، نكذب كثيرا حين نحب، نكذب أمام ... صنيعا بكذبها بشأن نفسها
، يأخذ الحب طابعا )38("نبدو وكأننا نتغير، نصير أكثر قوة وغنى وكماال.. أنفسنا

عضويا غريزيا محفزا للحياة عندما ُيبدع فنا أرضيا يقف في وجه الفن النظري 
ال . بل إنه يغير وجهة القيم: فعنا إلى شيء أكثر من مجرد التخيلإنه يد"المخّلص؛ 

يقوم الحب فقط بتغيير اإلحساس بالقيم لدى المحب، بل يمنحه قيما أكثر، ُيصّيره 
عند الحيوانات تخلق هذه الحالة أسلحة جديدة، وخضابا جديدا، وأشكاال . قويا أكثر

ختلف األمر عن ذلك لدى اإلنسان، وألوانا جديدة، واجتذابا وغواية جديدين، وال ي
. تكون بنية المحب أغنى من ذي قبل، وأكثر قوة وحجما من بنية غير المحب

الحب ينتمي . )39(" يصبح جريئا، ومغامرا. المحب يصبح سخيا، فغناه يؤهله لذلك
إلى عالمنا األصغر الذي تّم بخسه من قبل المسيحية الكنسية وفلسفات االزدراء 

كم نملك في حواسنا من "إنه تثمين لحياتنا الحسية التي جرى نفيها؛  التابعة لها،
هذا األنف، مثال، الذي لم يسبق ألي فيلسوف أن تحدث ! أدوات دقيقة للمالحظة

إنه قادر على أن .. عنه بتوقير وامتنان، هو اآلن أكثر األدوات التي نمتلكها رهافة
ليس لنا، في اللحظة . شفها مطيافيتبين في الحركة أدنى االختالفات التي ال يكت

حيث  –الراهنة، عالم إال في النطاق الدقيق حيث عزمنا على قبول شهادة حواسنا 
، فهي )40(" نستخدمها مرة أخرى، نقويها، حيث تعلمنا أن نذهب إلى أقصى معرفتها

ل اإلنسان أدواتنا المعرفية الجديرة باالهتمام والتي تربطنا بالحياة وبواقعنا، لقد تم اختزا
في قوالب نظرية أبعدته عن طبيعته في نظر نيتشه، وهو ما جعله ينظر لنفسه عبر 
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أقنعة وهمية اصطنعها وآمن بقدرتها على تحديد مصيره، وهو ما جعله يشّكك في 
  .قدراته ويّتهم نفسه بالنقص والخطيئة

شه من إن العودة إلى الحب األرضي من مقتضيات فلسفة الحياة التي كافح نيت   
... أجلها بغرض العودة لإلنسان كما هو، بمنأى عن كل قناع إيتيقي أو ديني أو فني

هذه األقنعة التي كشف عنها نيتشه بفعل المطرقة التي هّدم بها مختلف األصنام 
التي كشف عنها التنقيب الجينيالوجي، لقد آن األوان السترداد األرض قيمتها والحب 

لذي يتّم عادة اختزاله في عالقات روحية ساخرة مجردة ا -غير المقنعة  -مكانته 
ومتشائمة؛ فزرادشت نبي التراجيديا المنتشي بالفرح األرضي الذي يحمل على عاتقه 
مولد اإلنسان األعلى، فاألرض موطن اإلنسان الذي رفض سوى أن يكون إنسانا 

من المهام بغرائزه وطاقاته التي تنبع من جسده، لذلك فاالستثمار في اإلنسان 
المنوطة بكل فلسفة تريد أن تشّق لنفسها طريقا في الحياة؛ فالكفاح من أجل الحياة 
يعني مزيدا من إرادة القوة ال إرادة الحياة، ألنه قد نتمسك بالحياة حتى على حساب 
القوة وهو ما يرفضه نيتشه؛ فأن نحيا يعني أن نحّب كل ما يميل بنا إلى القوة 

بوسائلنا وأدواتنا التي لم يتم توظيفها لحد اآلن بالشكل الالزم، ويجذبنا نحو األرض 
  .       وفي المقابل نكافح ضّد كل ما يجذبنا نحو الضعف والزوال
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الوطنية زيغود يوسف في الذاكرةموقع الّشهيد  الوجه اآلخر ألقصاء  

 وتهميش قادة الثورة 

  المسيلة الجزائر جامعة  قاصري محمد السعيد / د.أ

- .ملخص المقال باللغة العربية  
يندرج هذا المقال ضمن تاريخ السير والتراجم، ويتعلق األمر هنا بالشهيد 

 1955أوت  20زيغود يوسف الذي ُيعد المهندس الفعلي والحقيقي لهجومات 
ال يزال موقعها في  بالشمال القسنطيني، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الشخصية

الذاكرة الوطنية لم يرتق إلى المستوى المطلوب، وعليه جاءت مساهمتنا هاته لنفض 
غبار الغفلة والنسيان عن هذه الشخصية، وتقديم صورة تاريخية مغايرة لها من خالل 
محاولة استنطاق هذه الذاكرة لعلنا نجد فيها ما يمكن أن ُنعيد من خالله االعتبار 

 . هذا ما يمكننا معالجته في هذا المقال. صيةلهذه الشخ
-Résumé de l'article 

Cet article fait partie de l’histoire de la biographie et des 
traductions et parle du martyr Zeygud Yousef, véritable 
ingénieur des attentats du 20 août 1955 au nord de Constantine.   

Malgré cela, ce personnage est toujours dans la mémoire 
nationale n'a pas atteint le niveau requis, et donc notre 
contribution à la poussière de négligence et oublie ce 
personnage, et fournit une image historique différente en 
essayant de remettre en question cette mémoire, peut-être que 
nous trouvons ce que nous pouvons restaurer A travers lequel la 
considération de ce personnage. 
-Article summary 

This article is part of the history of the circus and 
translations, and it is here the martyr Zygod Yusuf, who is the 
actual and real engineer of the attacks of 20 August 1955 in the 
northern Constantine. 
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          However, this character is still in the national 
memory did not rise to the   required level,  Therefore, 
our contribution to this dust of negligence and forget 
about this personality, And to present a different 
historical image by trying to explore this memory, 
perhaps we find in it can be re-consideration of this 
personality. This is what we can address in this article.                                        

  ). طرح االشكال( مقدمة-
على الرغم من المكانة التاريخية التي تكتسيها شخصية زيغود يوسف في الثورة 
التحريرية، على المستويين الداخلي والخارجي، فإن هذه الشخصية ظلت ُمقصاة 
وُمهمشة في الذاكرة الوطنية الجزائرية، سواء تعلق األمر بجيل الثورة الذين رافقوه 

أو جيل االستقالل الذي تنّكر للرجل ولم  وحملوا لواء الكفاح المسلح إلى جانبه،
يعطيه حقه ومكانته التي يعترف بها العدو قبل الصديق، وعليه فالّسؤال المطروح في 

إن زيغود يوسف ذهب ضحية حسابات : هل ُيمكن القول: هذا المقال التاريخي هو
ذا حتى ضيقة من الذين لم يتفقوا معه من رفاق الكفاح؟ ولماذا استمر عدم االتفاق ه

بعد استشهاده  بل استمر إلى ما بعد االستقالل؟ أم أن الشهيد زيغود يوسف يصدق 
إن الثورة تأكل رجالها؟ وٕاذا كان جيل الثورة األول تنّكر له، فما : عليه المثل القائل

  . هو موقعه في ذاكرة جيل ما بعد االستقالل؟
هذا البطل، في حياة سنحاول معالجة جانب مهم بناء على هذا التصور 

، ذاكرة تعددت الوطنيةمن خالل محاولة معرفة موقع شخصيته ومكانته في الذاكرة 
بها في العديد  أدلواخالل شهاداتهم التي  رفاقه من الكفاح المسلح منوتوزعت بين 

كعلي كافي، الطاهر الزبيري، كمذكرات في بعض مذكراتهم  ما جاء من المناسبات أو
  . الخ...عقيد صالح بوبنيدرعبد القادر العمودي، ال

قدم لنا  الذيٕالى جانب ذلك سنحاول البحث عن موقعه في ثنايا الشعر، و 
كما رابح عواد مثال، مالمح عن بطولته وشجاعته في القتال، كما يذكر الشاعر 

يما تم تأليفه من كتب ، وفالجزائرية في األطروحات الجامعيةسنبحث عن موقعه 
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تاب المدرسي عبر مختلف أطواره، وفي التسميات والُمسميات ، وفي الكتاريخية وأدبية
التي أطلقت على المدارس والمؤسسات الوطنية مثال، وفي السينما والمسرح، وفي 

  : ، ومن بين ما تم رصده في هذا الشأنالخ...اإلعالم المكتوب

  : مذكرات قادة الثورة التحريريةزيغود يوسف من خالل - 1
را عن زعماء الثورة المذكرات التي صدرت مؤخ عدنا في عجالة إلى بعض

السياسيين والعسكريين، ومن بين هذه المذكرات على سبيل المثال ال  ادتهاوبعض ق
  :الحصر

  : 1علي كافيالرئيس مذكرات -
: أشار في مذكراته إلى القائد زيغود يوسف في حوالي ثالث مواضع

جمع السالح من المواطنين قبل الموضع األول يبرز من خالله فطنة هذا القائد في 
وتجلت فطنة زيغود ومساعديه في التسابق مع العدو في نزع « : 55أوت  20هجوم 

  .2»السالح من المواطنين الذين يملكونه وكيفية تخزينه وٕاعداده لليوم المشهود
وجاء في الموضع الثاني الذي يبرز من خالله دور زيغود يوسف في 

لمجاهدين قبل بداية الهجوم، خالل االجتماع الذي عقده في التوزيع العسكري للقادة وا
تسلموا األوامر والتعليمات من ...«: دشرة الزمان في دار رابح يونس، ومما جاء فيه

زيغود الناحية التي ترأسها ناحية بن طوبال غربا ...زيغود استعدادا لليوم المشهود
وكنت مع ...لى الحدود التونسيةوناحية بني عودة شرقا وتمتد من قالمة إلى الساحل إ

  .3»...زيغود بمعية صالح بوبنيدر، بشير بوقادوم
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أما في الموضع الثالث فهو يشير إلى جانب مهم من شخصيته في ما 
كان زيغود ومساعدوه واعين ومقتنعين بثقل المهمة وعواقبها، فالثورة أمام «: يلي

ن تنتصر أو تلحق بباقي منعرج خطير وحاسم، فإما أن تكون أو ال تكون، إما أ
  .4»االنتفاضات على رفوف التاريخ

  : مذكرات العقيد الطاهر الزبيري-
بين يدي : خصص في مذكراته عنصرا أساسيا لزيغود يوسف تحت عنوان  

زيغود يوسف، تناول فيه وصفا دقيقا بعد وصوله إليه، أثناء عملية فراره من السجن 
قابلناه شخصيا وقصصنا عليه كيفية : لشأنبرفقة مصطفى بن بولعيد، ويقول بهذا ا

فرارنا من السجن، ومما سّجله بخصوص شخصية زيغود يوسف، بعدما أكرم مثواهم 
وخّيرهم بين البقاء معه أو العودة إلى مناطقهم، فاختاروا الثانية ومكثوا عنده ثالثة 

امسة شاهدنا خاللها زيغود يوسف يستيقظ على الخ« : أيام، ومما جاء في شهادته
صباحا ليقوم بتدريب فوج من الجنود لمدة ساعتين، ويضبط الحراسة جيدا تحسبا ألي 

  .5»عملية عسكرية مباغتة يقوم بها الجيش الفرنسي
ويروي في موضع آخر تكليف مؤتمر الصومام لزيغود يوسف قائد الوالية   

هراس لحل الثانية وٕابراهيم مزهودي باالتصال بالوالية األولى وبالنمامشة وسوق أ
المشاكل التي طرأت على المنطقة والتحقيق في مقتل بشير شيهاني، ثم يتطرق إلى 

بسيدي  1956سبتمبر  23حادثة استشهاده وهو في طريقه إلى الوالية األولى يوم 
ولم يبد أي تعليق عن . 6مزغيش شمال قسنطينة، اثر اشتباك مع قوات العدو

  .المحنكالحادثة، وال عن استشهاد هذا القائد 
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  :مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج-
خصص عدة أسطر للحديث عن زيغود يوسف الذي كان يسعى للحصول   

على جزء من األسلحة من الوالية األولى لصالح المنطقة المكلف بها، حيث أرسل 
بهذا الخصوص زيغود يوسف مسعود القسنطيني إلى الوالية األولى وقابل شيحاني 

الل، حيث أبلغه رسالة من زيغود يوسف يطلب فيها إرسال قليل من بشير في واد ه
لم نتلق سالحا من الشرق، «: السالح الذي جاء من الشرق، فأجابه شيحاني قائال

لكن عندنا سالح غنمناه من العدو بفضل هؤالء األبطال من أمثال عباس لغرور 
  .7»واألزهر شريط، وساعي وغيرهم، وسأعطيك منه

، وطامسون، 49بندقية متنوعة بين رشاش مات  35 وسلمه بالفعل
إلى -الكالم له–، حملتها دورية من الوالية األولى وأوصلتها 24- 29ومدفعي رشاش 

  8.زيغود يوسف

  : مذكرات الرائد عمار مالح-
أشار الرائد عمار مالح في مذكراته إلى مقتطف من الخطاب الذي ألقاه   

التحرير الوطني قبل موعد الهجوم، ومما جاء زيغود يوسف أمام إطارات وقادة جيش 
اليوم أصبحت قضية حياة أو موت ففي نوفمبر كانت مسؤولياتنا متمثلة في « : فيه

إما أن : إعالن الثورة وتنفيذ األوامر، أما اليوم فيجب علينا أن نختار إحدى الطريقتين
ل الجهات نشن غارات عامة يحدث من جرائها االنفجار الشامل وبالتالي نحث ك

على مضاعفة عملياتها، ويذاع صوت كفاحنا بكل صرامة على المستويين الداخلي 
والخارجي، وٕاما أن نترك الوضع على ما هو عليه فيكون هذا بمثابة برهان على أننا 

  . 9»عاجزون عن قيادة هذا الشعب إلى االستقالل
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د زيغو : وفي موضع آخر نشر صورة مكبرة له كتب في أسفلها ما يلي
  . 10الشمال القسنطيني 2المنطقة - 1955أوت  20يوسف قائد هجوم 

  : المجاهد عمار قليل في كتابه ملحمة الجزائر-
من -هكذا سماها–أوت  20تطرق في ملحمته في الجزء األول إلى عملية   

بدايتها إلى نهايتها، وما لفت انتباهنا هو أنه تطرق مرارا إلى دور زيغود يوسف في 
األحداث، من حيث التحضير والتخطيط والتنفيذ، ويعرض لنا صورة للشهيد هذه 

، ثم يخلص في األخير إلى تقييم نتائج هذا الهجوم 318مرسومة باليد في الصفحة 
من طرف زيغود يوسف، في االجتماع الذي انعقد في منطق تايراو شرق قرية سطارة 

  .195511خالل شهر نوفمبر 
وكان الشهيد زيغود «: ص زيغود يوسفومما جاء في ملحمته بخصو 

أوت، وقال من يقوده البد أن يكون  20يوسف رحمه اهللا مسرورا جدا بنتائج هجوم 
، وبعد استعراض العملية من جميع الجهات قال الشهيد 12»عظيما، وٕاال كانت الكارثة

إذا كنا قد خسرنا عسكريا ونجحنا سياسيا في شمال شرق «: يوسف رحمه اهللا
فإننا قد ربحنا سياسيا وعسكريا في شمال - يعني بذلك سكيكدة وضواحيها- قسنطينة

  .13»يعني دائرة الميلية-غرب قسنطينة
: ثم يضيف خصلة من خصال الرجل تنم عن أشياء كثيرة، جاء فيها

وبهذه المناسبة قدم الشهيد زيغود يوسف قائد المنطقة جائزة لمسعود بوعلي عبارة «
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ك للنجاح الكبير الذي حققه هو ورفاقه في المعارك عن مصحف للقرآن الكريم، ذل
  .14»التي لم يسقط فيها أي شهيد من أبناء الشعب

  :المؤلفات الجامعية األكاديمية- 2
من خالل الدراسة القّيمة التي أنجزها الدكتور عمارة عالوة والدكتور مولود 

سات رصدوا من خاللها الدرا دراسةعويمر، بمشاركة مجموعة من األساتذة، 
األكاديمية الجامعية خالل نصف قرن من البحث العلمي بالجامعة الجزائرية 

لم نجد أية دراسة أكاديمية عن الشهيد زيغود يوسف، فبالرجوع إليها ، 1962-2012
، وهو ما ُيمثل في 15ورفاق الكفاح رغم وجود كثير من الدراسات عن بقية قادة الثورة

الرجل، عدا عّينة الدراسة التالية التي قام بها نظرنا حلقة مفقودة حول مسار وحياة 
أوت بالشمال القسنطيني، في شكل أطروحة  20الباحث موسى تواتي حول هجومات 

  . 1990ماجستير، قسم التاريخ، جامعة قسنطينة، 
ونظرا لذلك بادرنا من جهتنا على مستوى قسم التاريخ بجامعة المسيلة 

، آملين أن تتبعها دراسات 16يوسف بتخصيص مذكرة تخرج ماستر حول زيغود
أكاديمية أخرى في باقي الجامعات حول هذه الشخصية، وبهذا الخصوص ومن 
خالل عملية البحث والتقصي التي قمنا بها مع بعض الزمالء على مستوى بعض 
أقسام التاريخ بخصوص الدراسات األكاديمية فإننا لم نقف سوى على بعض مذكرات 

مذكرة الطالبة سعادي أمال الموسومة بنشاط : ، ومن بين ذلكالتخرج لطلبة الماستر
، هذا إلى جانب مذكرة الطالبة 195617-1937زيغود يوسف السياسي والثوري 
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، الموسومة 18زقور لويزة بقسم العلوم اإلنسانية جامعة موالي محمد الطاهر بسعيدة
بهجومات الشمال القسنطيني بين الصدى الثوري وردود الفعل، والتي من خاللها 
أبرزت صاحبة المذكرة دور زيغود يوسف في هذه الهجومات، ولم تعط فرصة 

  . للتعريف به ولو في هامش المذكرة
أما بخصوص موقع الشهيد زيغود يوسف في الملتقيات والندوات التي تقوم 

الدولة من جامعات ومؤسسات تربوية وحتى جمعيات مدنية، فإننا نكون بها مؤسسات 
قد وقفنا على جزء قليل من اهتمام هاته المؤسسات به، ومن بين ما تم التوصل إليه 

تخصيص جامعة سكيكدة لملتقى دولي حول زيغود يوسف والثورة : في هذا الشأن
مير عبد القادر للعلوم ، وتنظيم جامعة األ2014ديسمبر  11-10التحريرية يومي 

أوت  20اإلسالمية بقسنطينة ندوة علمية وتاريخية حول زيغود يوسف صانع أحداث 
  .بمشاركة نخبة من األساتذة 2013سبتمبر  24، يوم 1955

يمكن : تاريخية واألدبيةموقع الشهيد زيغود يوسف في المؤلفات ال-3
  : تتبع ذلك من خالل الملمحين التاليين

  : ما وقفنا عليه يمكن حصره في ما يلي: فات األخرىالكتب والمؤل  . أ
، 1قاموس أعالم شهداء وأبطال الثورة الجزائرية، ط: عبد اهللا، مقالتي .1

 .2009منشورات بلوتو، الجزائر، 
البطل الشهيد زيغود يوسف قيم ومواقف، منشورات دار : صالح، جراب .2

 .313-312ص- ، ص2003أمواج للنشر، سكيكدة، الجزائر، 
زيغود يوسف الذي عرفته شهادة، منشورات المركز : يم، سلطان شيبوطإبراه .3

  .1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
أوت  20الذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد، : وزارة المجاهدين .4

  .وحدة وتضامن 1956أوت  1955-20
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لحديث، الشهيد زيغود يوسف من أعالم الجزائر في العصر ا: سليمة كبير .5
  .مخلص الثورة والوطن

سيناريو فيلم حول الشهيد زيغود يوسف، ال يزال : الدكتور أحسن تلياللي .6
، أما من حيث قيد التقييم على مستوى وزارة المجاهدين ووزارة الثقافة

المقاالت األكاديمية التي أنجزت حول الشهيد زيغود يوسف فهي شحيحية، 
 : ومن بين ما عثرنا عليه بهذا الخصوص

سمح لنا الظروف بطبيعة الحال لم ت :الدوريات بمختلف أنواعها  . ب
ه الدوريات المتعددة والمختلفة باختالف الزمان والمكان، ذبالرجوع إلى كل ه
ا قدر المستطاع إبراز ولو جانب معين من موقع الشهيد ورغم ذلك حاولن

ف من خالل سفي اهتمامات الباحثين الجزائريين بشخصية زيغود يو 
  :تهم حولها، ومن بين هذه الدوريات على سبيل المثال ال الحصراكتاب

  :مجلة الثقافة-
، 198719-1971اطلعنا في هذه المجلة الصادرة خصوصا في الفترة ما بين 

- 24-23-22-21-19- 18-15- 14-13- 11-10- 7-6-5-4-3: األعداد التاليةعلى 
2630-34-40-42-43-46-48-50 -51-52 -53-54 -55-56 -57-58-59-61-62-

65 -66-67 -69-70 -72-74 -75-76-77-78-79-80-81-82-84-85-86-87-

فلم نجد أي إشارة أو . الخ...97-98-99-100- 95-96- 92-93- 89-91- 88
  . لشهيد زيغود يوسفتخصيص مقال ما حول ا

  :المجاهد األسبوعي- 
- 1962التي عدنا فيها إلى بعض المقاالت الصادرة في الفترة ما بين 

  . 20، فلم نجد أي اشارة تكاد تذكر حول الشهيد زيغود يوسف1974
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هي األخرى لم تشر ال من  1974-1967الصادرة ما بين  :21المجاهد الثقافي- 
  .سفقريب او من بعيد للشهيد زيغود يو 

، والتي تكاد تسري عليها نفس 199122- 1964الصادرة ما بين  مجلة الجيش-
  .المالحظة

  .، نفس المالحظة199223- 1962الصادرة ما بين  جريدة الشعب اليومية-

  .، نفس المالحظة198124-1971ما بين  مجلة األصالة الصادرة-

  : مجلة أول نوفمبر-
همية كبيرة، رجعنا من أ أولينا لهابحكم اهتمامها بتاريخ الثورة التحريرية، 

، لكننا تفاجئنا 1986- 1974عددا صادرة في الفترة ما بين 70خاللها إلى حوالي 
الصادر في سنة  12أيضا بعدم وجود اهتمام كبير بالشهيد، عدا ما خصه به العدد 

، 25، حيث وضع صورة مكبرة للشهيد في الصفحة األولى لواجهة المجلة1975
حيث خصصت له المجلة بمناسبة تاريخ  1980ادر في سنة الص 46والعدد 

استشهاده كلمة تأبينية ألقاها محمد بوالريش منسق المكتب الوالئي لمنظمة المجاهدين 
  . بسكيكدة، في حدود ثالث فقرات فقط من دون أي تعليق

وهذا عكس أقرانه من الشهداء الذين حفلت المجلة بذكرهم لمرات متتالية، 
الصادر سنة  21شهداء مارس الذين خصص لهم العدد : ء نذكرومن بين هؤال
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في  1980الصادر سنة  41، والشهيد ديدوش مراد الذي خصص له العدد 1977
الصادر سنة  43ذكرى استشهاده، ومحمد بوقرة وسويداني بوجمعة في العدد 

  .الخ...1981
لشهيد نفهم من هذا أن هناك نوع من اإلقصاء والتهميش الذي تعرض له ا  

  . زيغود يوسف، على أعمدة هذه المجلة، ويبقى السؤال المطروح لماذا؟

   :الشهيد زيغود يوسف في الكتاب المدرسي-4

يمكننا تتبع هذا العنصر تصاعديا من الكتاب المدرسي الموجه للتعليم االبتدائي 
  : إلى الكتاب المدرسي الموجه للتعليم الثانوي، على النحو التالي

 : كتاب السنة الثالثة من التعليم االبتدائي .1
ورد في الشهيد زيغود يوسف ضمن هذا الكتاب في أكثر من 

ورد اسم الشهيد زيغود يوسف في بطاقة  69ففي الصفحة : موضع
التي خططت لتفجير الثورة التحريرية،  22تضمنت صورة لمجموعة 

في و . 26وأدرجت صورة الشهيد في األعلى تحت اسم زيروت يوسف
وردت صورة للشهيد رفقة مجموعة من أبطال الثورة التحريرية،  77الصفحة 

 92، وفي الصفحة رقم 27كتب في أسفلها الشهيد البطل زيغود يوسف
وردت صورة الشهيد رفقة أربعة من شهداء الثورة، ووضع في أسفل الصورة 
 اسم الشهيد زيغود يوسف، معلومات مغيبة عن الصورة، ُيطلب من التلميذ

 .28إكمال المعلومات المتعلقة بالصورة

 : كتاب التاريخ للسنة الخامسة من التعليم االبتدائي .2

                                                           

 

 

 



        ���� و��م  ا�	�
	����� ا�

2018 د��	�� ا���د ا��ا��  

224 

 

ورد الشهيد زيغود يوسف في هذا الكتاب ضمن بطاقة معلومات تتطرق إلى 
قام المجاهدون  1955أوت  20يوم « : جاء فيها 1955أوت  20هجوم 

: وعا كامال بهدفبعدة هجومات عسكرية بالشمال القسنطيني استمرت أسب
إسماع صوت -. تخفيف الضغط المسلط على منطقتي األوراس والقبائل-

أدت هذه الهجومات إلى نتائج هامة داخلية . الثورة للعالم وجلب التأييد لها
  . 29»وخارجية

وٕالى جانب هذه البطاقة توجد صورة في شكل خريطة توضح المناطق التي 
ريطة توجد صورة للشهيد زيغود أوت، وضمن هذه الخ 20استهدفها هجوم 

 1955أوت  20عمليات : يوسف، ُكتب في أسفل هذه الخريطة ما يلي
 .بالشمال القسنطيني وقائدها زيغود يوسف

 :كتاب التاريخ للسنة الرابعة من التعليم المتوسط .3
في ظل هذه : ورد في هذا الكتاب بخصوص الشهيد زيغود يوسف ما يلي

- 1955مارس  23بح بيطاط قائد المنطقة الرابعة في إلقاء القبض على را-الظروف
بالمنطقة الثانية الشمال  1955أوت  20أقدم زيغود يوسف على تفجير هجومات 

، ثم في 30القسنطيني، مع وضع صورة الشهيد في الجزء األسفل من ورقة الكتاب
الصفحة الموالية يتم عرض جزء من أحد خطابات الشهيد، دون طرح أي تعليق أو 

  .31ال عنهسؤ 
، ولكن هذه 22تدرج صورته مرة أخرى ضمن مجموعة  171ثم وفي الصفحة 

، 32الصورة تختلف عن الصورة التي عهدناها لزيغود يوسف حيث ظهر عار الرأس
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أنجز ترجمة لكل شخصية من : وفي أسفل الصورة طرح على التالميذ السؤال التالي
لذي لعبته هذه المجموعة في الشخصيات التي تحملها الصورة، ثم قيم الدور ا

كما وردت صورة الشهيد في ظهر الغالف الخارجي .33تحضير الثورة التحريرية
 .للكتاب

 : كتاب التاريخ للسنة الثالثة من التعليم الثانوي .4
أوت  20الحديث عن هجومات الشمال القسنطيني  180ورد في الصفحة 

الشهيد زيغود يوسف وأدرج ، وتم افتتاح الوحدة التعليمية بمقتطف لخطاب 1955
ضمن خانة شبه زرقاء للفت االنتباه، وهو نفس الخطاب الذي سبق وأن ورد في 

ووردت في نفس . 34الكتاب السابق الذكر، فقد ينتهي عند كلمة عملية انتحارية
 . الصفحة الصورة المعهودة لزيغود يوسف

  :والمسرح عرالشّ -5

إن عملية البحث التي قمنا بها في هذا الشأن : قد ال نكون ُمبالغين إذا قلنا
جاءت شحيحة جدا، إذ لم ُيصور لنا الشعر بمختلف فروعه موقع الشهيد زيغود 
يوسف في الذاكرة الوطنية، ولقد كانت البداية بإلياذة مفدي زكريا لعلنا نجد فيها ذكرا 

، 1955أوت  20إشارة خفيفة إلى هجومات  أي إشارة له، فلم مظفر بشيء عداأو 
  : 35التي جاء فيها

  لست وخمسين يوم اجتمعنا...كأن لخمس وخمسين نجوى
  األصم وأرهف للسمع أذنا...وأصغى لنا المجمع الدولي
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تهميش واقصاء للمدبر الفعلي من خالل هاذين البيتين وما نالحظه 
ديوان الشعر دائما رجعنا إلى وفي هذا المجال .  لهجومات الشمال القسنطيني

في الوالية التاريخية الجزائرية حول الثورة من طرف العربي دحو الشعبي الذي أنجز 
شيء يكاد أي فعلى الرغم من ثرائه وقيمته التاريخية واألدبية إال أننا لم نجد األولى، 

  .36زيغود يوسف حولذكر يُ 
أو باألحرى خاطرة تكاد وفي هذا السياق نكون قد وقفنا على قصيدة شعرية   

تكون ُمتميزة حول الشهيد زيغود يوسف من تأليف رابح عواد، قصيدة جاءت في نحو 
  :37سطرا، وستة مجموعات، ومما جاء فيها على سبيل المثال ال الحصر 38

  
  55في عشرين أوت 

  التحم الشعب بالمجاهدين
  بمبادرة رجال مخلصين

  مثل زيغود يوسف وآخرين
  متضامنينمع األوراس 

  وبالمغرب العربي مؤمنين
أما بالنسبة لموقع الشهيد زيغود يوسف في المسرح، فنكون قد وقفنا على   

مساهمة أحسن تليالني كاتب سيناريو فيلم الشهيد البطل زيغود يوسف، الرامية 
إلنجاز فيلم تاريخي وثوري حول الشهيد، محاولة كانت قد ترى النور في شهر 

. أن هناك عدة عوامل حالت دون إنجازها في وقتها المحدد، إال 2019نوفمبر 

                                                           

 

 



        ���� و��م  ا�	�
	����� ا�

2018 د��	�� ا���د ا��ا��  

227 

 

ولإلشارة أن الفيلم تحت اشارف وزارة المجاهدين، ومن اخراج سعيد ولد خليفة، وٕانتاج 
  . 38سعيد علوي

   :زيغود يوسف في الصورة-6

يكاد يكون موقع الشهيد زيغود يوسف في الصورة منعدما تماما، ومن خالل   
ذا الموضع لم نعثر إلى على عدد قليل جدا ونادرا للشهيد، محاولتنا سبر أغوار ه

مقارنة بأقرانه رفقاء الكفاح المسلح، الذين تمكنوا من التقاط مجموعة من الصور 
ألنفسهم أو التقطت لهم في مواقف متعددة، وهذا ربما يعود في نظرنا إلى شخصية 

لتصوير التي كانت الشهيد الذي لم يكن يحاول الظهور أمام األضواء أو آالت ا
موجودة في ذلك الوقت رغم ندرتها وبساطتها، أو ربما يعود لعدم إعطاء الشهيد أي 
اهتمام لهذا الجانب بسبب اهتمامه وانشغاله بالكفاح المسلح، ومن بين الصور التي 

  :عثرنا عليها في هذا الشأن
هي  صورة رأسية للشهيد وهو يرتدي قبعة فوق رأسه، حيث تكاد تكون هذه- 1

الصورة الغالبة والمستخدمة بشكل كبير في مختلف المؤلفات التي عدنا إليها، وهي 
  .01نفس الصورة الموجودة بالملحق رقم 

صورة الشهيد مع رفقاء الكفاح المسلح خالل انعقاد مؤتمر الصومام، حيث يبرز - 2
  . 39من خالله بالزي العسكري عار الرأس كبقية زمالئه

  .للشهيد مع رفقاء الكفاح المسلح صورة- 3
صورة عثرنا عليها في كتاب ملمحة الجزائر لعمار قليل، مرسومة باليد، وتبرز لنا - 4

زيغود يوسف في لباس شبه مدني ويضع فوق رأسه قبعة غير عسكرية، وتختلف 
  . لزيغود يوسفعن الصورة المتعارف عليها  تماما

  :لةالدو  موقع اسم زيغود يوسف في مؤسسات- 7

                                                           

 
 



        ���� و��م  ا�	�
	����� ا�

2018 د��	�� ا���د ا��ا��  

228 

 

لم يحظ زيغود يوسف بإطالق اسمه على المؤسسات الرسمية للدولة، وما   
وجدناه يعتبر قليل جدا وغير كاف لرجل بذل الغالي والنفيس من أجل استقالل 

  :وطنه، ومن بين هذه التسميات
  .بلدية زيغود يوسف .1
  .بعض المؤسسات التعليمية .2
 ).مجلس األمة(قصر زيغود يوسف  .3
زيغوت يوسف على أحد المساجد بعنابة الواقع بالكورنيش أطلق اسم الشهيد  .4

بعنابة مقابل مقبرة زغوان، الذي أشرف والي والية عنابة محمد سلماني 
مع العلم أن المسجد تكفل . م2018على تدشينه في مطلع شهر جوان 

  . 40ببنائه أحد المواطنين الُمحسنين، في تحفة فنية ومعمارية رائعة جدا

  :مما سبق ذكره نخلص إلى جملة من النقاط) الدراسةنتائج ( :خاتمة
 .زائريةالجالوطنية تنوع وتعدد موِقع الشهيد زيغود يوسف في الذاكرة  .1
موقع الشهيد زيغود يوسف في الذاكرة الوطنية متوسط إن لم نقل ضعيف  .2

جدا، مقارنة مع بعض أقرانه ورفاقه في الكفاح المسلح، رغم المحاوالت 
ة االعتبار له، والرقي به في السجل التاريخي الوطني إلى الرامية إلى إعاد

 . المكانة والمرتبة التي يستحقها
على شخصية زيغود ) 55اوت  20(هجومات الشمال القسنطيني سيطرة  .3

نا إليها سلفا ُترّكز التي تطرقواطن دوره في هذه األحداث، فالمو  يوسف
يشير إلى شخصية بشكل كبير على هذه الهجومات، لدرجة أن بعضها 

زيغود يوسف إشارة سطحية ال تفي بالغرض، وبعضها يستخدم عبارات 
 :وألفاظ هشة وسطحية يكاد يشترك فيه الجميع دون أن ُتميزه عن غيره مثل

، بطل هجوم الشمال ، مدبر الهجومهجومات الشمال القسنطينيقائد 
 .الخ...القسنطيني
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، وهو تهوالتهميش لشخصي اإلقصاء محاوالتعلى جانب كبير من  وقوفنا .4
كان كبير في المغزى من وراء ذلك؟ هل في كونه ما يثير أمامنا تساؤل 

شنآن اتضحت معالمه بينه وبين قادة الثورة؟  كبير-اختالف–على شنآن 
، من خالل )56أوت  20(أثناء انعقاد مؤتمر الصومام بشكل كبير وقوي 

؟ على 5، 4، 3: ياتالعنف اللفظي الذي تعرض له من طرف قادة الوال
التي اعتبروها مبادرة فردية لم يستشيرهم  55أوت  20خلفية هجومات 

فيها، قياسا إلى حجم الخسائر البشرية التي خلفها الهجوم في صفوف 
 . الجزائريين

إذا سلمنا سلفا بأن ادعاء هؤالء القادة ورفاق الشهيد في االتهامات التي  .5
ننا نرى من جهتنا بأن هذه الخالفات وجهت له صحيحة ولها ما يبررها، فإ

ال تتعلق بالهجوم وما ترتب عنه بقدر ما تتعلق بنجاح الهجوم في حد ذاته، 
عجوم اعتبره البعض وعّلق عنه بأن الثورة الجزائرية انطلقت فعليا ورسميا 

، وهو ما ُيحسب لزيغود يوسف، وقدرته على إدارة 1955أوت  20يوم 
عدو الفرنسي نفسه، وعليه فبعد االنتهاء من عقد الهجوم ونجاحه باعتراف ال

مؤتمر الصومام وقع االختيار على زيغود يوسف لتبليغ قرارات المؤتمر 
للوالية األولى وجماعة النمامشة وسوق أهراس الذين سيؤسسون للقاعدة 
الشرقية، وفي طريقه إلى تبليغ هذه القرارات ُدبر له كمين من طرف العدو 

كمين يرى البعض بأنه ُمدّبر له من الداخل، إلجهاض . استشهد على اثره
دور زيغود يوسف الذي أخذ في الصعود والقضاء عليه بسرعة، وهنا يمكننا 

 . القول فعال أن الثورة الجزائرية أكلت رجالها منذ بداية الطريق
أوت  20يرى البعض أن قادة الثورة كانوا قد أّنبوا زيغود يوسف على هجوم  .6

ه مبادرة فردية قام بها، بالقياس إلى عدد الشهداء الذين سقطوا واعتبرو  55
وهل هذا االختالف ساهم فيما بعد في  المعركة؟من المدنيين في ساحة 

عهد الرئيسيين أحمد بن بلة والعقيد هواري بومدين، ثم الرئيس الراحل 
 الشاذلي بن جديد في اإلبقاء على نفس هذا المبدأ؟
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اصل بين زيغود يوسف ورفاقه في الكفاح المسلح أو إذا سلمنا بالخالف الح .7
المعاصرين له في الثورة، فلماذا استمرت عملية االقصاء والتهميش هاته 
ردحا من الزمن، في حكم الرئيس هواري بومدين ثم الرئيس الشاذلي بن 
جديد، وهي ال تزال قائمة إلى اليوم، فمن خالل المؤتمر الدولي المنعقد 

والذي أشرنا له سلفا، وجدنا رفضا قاطعا للتوصيات أوت  20بجامعة 
المرفوعة في المؤتمر بإطالق اسم الشهيد زيغود يوسف على هذه الجامعة، 

 .وهو مطلب شرعي ويستحقه هذا الرجل بكل جدارة واستحقاق
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.مالحق المقال-  

01الملحق رقم   

 
 
 
 

  
 
 
 

.02الملحق رقم   



        ���� و��م  ا�	�
	����� ا�

2018 د��	�� ا���د ا��ا��  

232 

 

.41أثناء انعقاد مؤتمر الصومام مع رفقاء الكفاح المسلحالشهيد زيغود يوسف   

 
يوسف مع بعض رفاقه في  زيغودالشهيد . 3الملحق رقم 

.42الكفاح المسلح  
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  نقد القومية عند كارل بوبر

National Criticismes of Karl Popper 

Critique du nationalisme chez Karl Popper 

  جامعة محمد بوضياف المسيلة/ خوني ضيف اهللا . د

D .Khaouni DIFFALAH  

khouni_dif@yahoo.fr  

  ملخصال

حركة اجتماعية سياسية نشأت مع مفهوم االمة في عصر اشتهر و القومية ايديولوجية 

ثورة صناعية، ثورة برجوازية وثورة ليبيرالية، ظهرت في أواخر : المتعددةبالثورات 

يصفها احد المفكرين العرب ومن . القرن الثامن عشر واستمرت الى القرن العشرين

العناصر االساسية في تكوين القومية " (ساطع الحصري"رواد الفكر القومي العربي 

لك من مشاركة في المشاعر والمنازع، هي وحدة اللغة ووحدة التاريخ وما ينتج عن ذ

اال ان هذا المفهوم استعمل عند التفرقة بين أمة وأخرى ...). وفي اآلالم  واآلمال

. واحيانا اخرى استعمل للداللة على العنصرية والتفوق مثال على ذلك اليهود وااللمان

وعلماء فتعرضت هذه الرؤى السلبية النتقادات قوية من طرف الفالسفة والمفكرين 

  .االجتماع، ونعرض كمثال على ذلك موقف كارل بوبر

تميز كارل بوبر بتخصصه في االبستمولوجيا النقدية الذي فند المنهج الكالسيكي 

المتمثل في االستقراء ومبدأ التحقق ليستبدله بمنهج جديد قائم االستنتاج الرياضي 

االنسانية وخاصة الفلسفة واستطاع ان يعمم هذا المنهج على العلوم . ومبدا التفنيد
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ويرى أن اهم موضوع يحتاج الى مناقشة هو مبدأ االممية والقومية الذي . السياسية

وكيف سيكون موقفه من هذا . تتبناه دول الغرب انذاك في تاسيس وجودها ووحدتها

  المبدأ ؟

  الكلمات المفاتيح

نية، الالعقالنية، علم القومية، االمة، العنصرية، النزعة االنسانية، القبلية، العقال

  .النفس المعرفة

Abstract  

Nationalism is an ideology, a political and social movement that 
emerged with the concept of the nation, at a time known by 
many revolutions: the industrial revolution, the bourgeois 
revolution and the liberalism revolution. It appeared in the late 
eighteenth century and lasted until the twentieth century. It was 
described by one of the pioneers of Arab nationalist thought 
"SatiaaElhossari" (nationalism is formed of basic elements: 
national unity, unity of language, history and shared feelings and 
controversy, in pain and hope ...). However, this concept was 
used to distinguish one nation from another and sometimes used 
to designate racism and superiority, for example Jews and 
Germans. These negative views have been strongly criticized by 
philosophers, thinkers and sociologists, for example Karl 
Popper's position. 

Karl Bopper, as a contemporary philosopher and epistemologist, 
criticizes the foundations of the classical theory of knowledge 
which recognizes that the construction of the theory of 
knowledge does not make use of induction or the principle of 
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verification and determinism, as believe it the proponents of the 
classical positivism of "Bacon" and "Comte" and contemporary 
positivism or logical positivism of several philosophers 
belonging to the circle of Vienna, including "Rudolf Carnap". 

He was able to generalize his criticisms of the human sciences, 
especially political philosophy, dealing with the concepts of 
democracy and nationalism, at a time when Western society was 
seeking a principle to unite its nation. Popper criticized the 
concept of nationalism because it calls for racism and new 
divisions in this nation. . 

Popper's position included a range of useful objections to what 
he called nationalist, historical, social, moral and scientific 
objections. He has made it something that can’t be relied upon 
to support a belief, philosophy or policy, even though this 
nationalism is rooted in European minds and ideologies. 

Karl Popper raised this issue in one of his public lectures in 
Prague in 1994, when he noticed that one of his admirers, 
“Tomas Masaryk”, the president of the “Czechoslovakia” 
Republic after independence, who was a pioneer of the open 
society. But called for the right to self-determination, this 
principle was welcomed in the West and turned in practice to 
absolute horror and ethnic terrorism.But called for the right to 
self-determination. This principle was welcomed in the West 
and turned in practice to absolute horror and ethnic terrorism, 
not scientific and human, but devastating. Each of us has to 
enlighten the world, and there is no difference between 
acceptable and unacceptable nationalities. 

It is not possible for the philosopher to sympathize with these 
ideas, but rather to strongly oppose their spread.It is not possible 
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for the philosopher to sympathize with these ideas, but rather to 
strongly oppose their spread. 

Indeed, the spread of this concept in Western society has had a 
bad effect because it led to the division of societies and stir up 
sedition between them and the living example of the Second 
World War, fed by the ideas of the United Nations, German 
nationalism, fascism and others. The same thing happened to 
Muslims, Arabs and non-Arabs when they disagreed and did not 
unite. 

Key words 

Nationalism,nation, racism, humanism,tribalism, rationality, 

irrationality, knowledge psychology. 

  مقدمة

عند القومي االيطالي  1835لقد استعمل مصطلح القومية للمرة االولى في سنة 
، وعندما ادرك االوربيون  Giuseppe Mazzini) 1872ـ 1805(جويسيبي ماتزيني

داللة هذا المصطلح اعتنقوه ليستعمل في الفكر السياسي والتاريخي واالجتماعي 
فهناك من يركز على اللغة وبعض آخر على . والثقافي، رغم اختالفهم حول المفهوم

ولكن ما حدث هو التفاخر بمقومات . التاريخ وبعض آخر على الثقافة أو العرق
مقال سنستجيب إلشكالية االعتقاد الوفي هذا . ه اآلخر واستبعادهاالمة الخاصة وكر 

هل تعتبر القومية عامال من عوامل الهوية العنصرية العرقية أو اللغوية ؟ : الثاني
  . وهذا في اعتقاد العقالني الناقد كارل بوبر، مستشهدين بوقائع تاريخية

  التحليل
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ينظر . بشكل الذع" بوبر"ها دتعد القومية من بين الموضوعات التي نق   
اليها على انها شيئا يهدف الى العودة إلى نوع من المجتمعات اإلنسانية تم تجاوزها 

وفي رأيه، .  1زيادة سكان المجتمعات وتطور التجارة وظهور المجتمع المفتوح بسبب
عن خطأ في الفهم لطبيعة الموقف ألن )العودة الى القبلية(يعبر مثل هذا الهدف 

فعال السيئة التي ينطلق منها هذا الهدف نتيجة ضرورية وال يمكن تجنبها ردود األ
أن الوسيلة المقترحة عقيمة " بوبر"وباإلضافة الى ذلك يرى . لظهور المجتمع المفتوح

وبائسة، بمعنى أن السعي من أجل الوصول لمثال الدولة القومية سوف يصبح غير 
نية، وأن محاولة الوصول إليه في هذا قابل للتحقق نتيجة الختالط التركيبة السكا

  . 2الوضع سوف تؤدي لحدوث كوارث متعددة الجوانب االجتماعية والسياسية

لقد أثار بوبر هذه القضية في واحدة من أواخر محاضراته العامة في    
توماس مزاريك "في هذه المحاضرة أن " بوبر"الحظ . 1994عام " براغ"مدينة 
يعد أول رئيس . عالم اجتماع، فيلسوف ورجل سياسيبيداغوجي، "  (1850-1937

المؤسس (هو و )1935_- 1918لجمهورية تشيكوسلوفاكيا بعد االستقالل، حكم من 
، فكان واحدا من "مزاريك"، لقد اعجب بوبر للغاية ب)الكبير لجمهورية تشيكوسلوفاكيا

في النظرية كان رائدا للمجتمع المفتوح . أهم رواد ما أطلق عليه المجتمع المفتوح
". ونستن تشرشل"و" أبراهام لنكولن"والممارسة، أعظم الرواد في الفترة الفاصلة بين 

متبوعا بنقد الذع، إذ يالحظ وجود نقطة " مزاريك"لقد كان هذا المديح الحماسي ل
وأقصد "المفتوح، " سلوفاكي- التشيكو"ضعف أساسية وغير ضرورية في بناء المجتمع 

م مبدأ حق تقرير المصير، وهو مبدأ حصل وحاز على سلطة بذلك ما يطلق عليه اس
المفتوح غير قادر على " مزاريك"ولذلك كان مجتمع ... أخالقية مطلقة في الغرب

  ".3التعامل مع هذه المزاعم باستجابات سياسية وأخالقية معتبرة

رة أعتقد أن كل محبي السالم والحياة المتحض: "كالمه قائال" بوبر"ويواصل         
يجب عليهم العمل من أجل تنوير العالم حول ال علمية وال إنسانية هذا المبدأ لشهير 
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بحق تقرير المصير،  ةأو هل يجب علينا القول بدال من ذلك سيء السمعة خاص
  ".4المبدأ الذي تحول في الممارسة الى رعب مطلق وٕارهاب عرقي

تفرقة بين قوميات  لقد اتهم وشجب القومية جملة وتفصيال، وال توجد عنده 
مقبولة وأخرى غير مقبولة، فكل المعتقدات القومية عبثية وال طائل من ورائها حسب 

وعندما يتكلم عن مبدأ حق تقرير المصير القومي فإن ما يقصده بذلك ليس هو . رأيه
الحق الطبيعي "وما يماثلها فحسب، بل إنه يقصد بذلك " األسطورة العرقية عند هتلر"

. نسان والحق المزعوم لألمم في تقرير مصيرها، والتبني القوي لليبراليةالمزعوم لإل
لمثل هذه الفكرة العبثية بوصفها واحدة من “ مزاريك”ومن أنصار النزعة اإلنسانية 

للقضية، بل يكتفي  تحليل منهجيب" بوبر"وهنا ال يقوم ". 5الحقوق الطبيعية لإلنسان
" مزاريك"وتتشابه االنتقادات التي يقدمها هنا ل. دةبإثارة انتقادات معينة لألفكار السائ

ومذهبه القومي في كتاب " هيغل"ومبدأ حق تقرير المصير لتلك التي وجهها ل
على " بوبر"وبالرغم من ذلك يمكن لنا تقسيم اعتراضات ". المجتمع المفتوح وأعدائه"

  .علمية- يةفلسفية، وسوسيولوجية، وأخالقية وتاريخ: القومية إلى أربع مجموعات

  االعتراضات الفلسفية 

عن القومية مبني على مفهومه " بوبر"من مالحظاتنا االولى، أن كثيرا مما قاله     
استجابة النهيار "ويفسر نشأة الفلسفة . للفلسفة وعلى دور العقل في بناء المعرفة

عقالني المجتمع المغلق ومعتقداته السحرية، إنها محاولة من أجل استبدال االعتقاد ال
السحري باالعتقاد العقلي، إنها تعديل للتقليد القائم على النظرية أو األسطورة عن 

  ".          6تقليد يتحدى النظريات واألساطير-طريق تأسيس تقليد جديد 

ويمكن لنقاد . لقد نشأت الفلسفة من أجل تحدي ومساءلة مذهب مثل مذهب القومية
لكن الفلسفة . تقليد لم يخضع للتحدي أو المساءلةالفلسفة اتهامها بأنها متجذرة في 

متجذرة في تقليد عقالني نقدي، ولذلك تشتمل الفلسفة على فصل أو " بوبر"بالنسبة ل
إن ممارسة التفلسف يعني االنفصال عن القومية . قطيعة حاسمة مع المجتمع المغلق
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. في الوقت نفسه أو األممية، فال يمكن للفرد أن يكون فيلسوفا ومن أنصار القومية
إن األهمية الوحيدة للقومية أو للقبيلة في حياة الفرد هي عندما تصبح محل شك 

والمالحظة اليقظة في أبسط مستوياتها لوجود . بمجرد تطور العقل على نحو نسقي
مختلفة لدى القبائل أو األمم األخرى كافية لكشف الحدود " تابوهات"محرمات أو 

  . 7لهذه المعتقدات المنطقية واالبستملوجية

أن تطور الفلسفة يجب النظر إليه بوصفه مشروعا " بوبر"باإلضافة إلى ذلك يرى    
فرديا وليس مشروعا جماعيا أو مجتمعيا، وذلك يعني أن من واجب الفلسفة العمل 

في " سقراط"وليس من الغريب في هذا السياق أن يرمز . ضد تيار العاطفة الجماعية
المشروع الذي تعرض فيه للخيانة من قبل - مشروع الفلسفي،لل" بوبر"مقاربة 

وبناء على ذلك يصبح من الواجب على الفلسفة تقديم بديل للقومية . -"أفالطون"
وليس من الغريب في سياق الربط بين . 8مثلما قدمت البديل للسحر والالعقالنية

صاب النفسي وجود صلة بين القومية والع" بوبر"القومي والالعقالني أن يقترح 
)neurosis (وبهذا المعنى يمكن فهم القومية بوصفها مرضا . 9والعصاب الجماعي

وبناء على ذلك يصبح إخضاع القومية . أكثر من كونها نظرية سياسية مشروعة
 .والقومي لتحليل نفسي هو أفضل السبل للدراسة

ولو واصلنا صيرورة االستدالل على النحو المتبع في الفقرة السابقة سوف نجد أن     
ويطلق على . مفهوم مرتبط بنظرية العقل التي قدمها" بوبر"مفهوم األمة الذي ينتقده 

هذه النظرية اسم نظرية السلة أو الحقيبة، وهي نظرية تتصور العقل بمثابة حاوية 
. 10سية ومعارفنا، وبناء على ذلك يصبح العقل متقلبا سلبياتتراكم فيها ادراكاتنا الح

ولن تكون مبالغة من جانبه عندما قال أن هذه النظرية تتوافق مع المجتمع المغلق، 
ويقترح . والمقصود بذلك هو أن العقل متخم بالمعايير والتقاليد والتحيزات القومية

وهكذا يصبح . ضوء كاشف على النقيض من ذلك نظرية للعقل تعتبر بمثابة" بوبر"
العقل فاعال ومشاركا بطريقة إيجابية في معرفتنا بالعالم عن طريق االستجابة 

وتقضي هذه النظرية . لإلدراكات الحسية ومحاولة تنظيم الخبرة اإلنسانية بطرق معينة
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االنخراط في البحث والمقارنة والتوحيد والتعميم إذا كانت لدينا الرغبة في "بضرورة 
  ". 11فةالمعر 

عن " بوبر"إن لنظرية العقل، بوصفه ضوءا كاشفا، عالقة مباشرة بأطروحة      
المعرفة اإلنسانية كصيرورة من التخمين والتفنيد، ولذلك السبب ال يتوافق العقل 

  .بوصفه ضوءا كاشفا مع العقلية المغلقة للقومية

  االعتراضات التاريخية

بين النظرية السلبية للعقل ) أو غير واعية( وجود عالقة غير مباشرة" بوبر"يقترح    
بأن " هيغل"ويركز في هذا السياق على زعم . وبين القومية وعلم االجتماع المعرفة

يجب أن يتطابق مع التطور التاريخي لمجتمعه، ما يقصده بذلك هو (العقل اإلنساني 
ويمكن القول بعبارة أخرى أن  .)12التطور التاريخي لألمة أو القومية التي ينتمي إليها

ال ينظر إلى العقل بوصفه ملكة مستقلة، بل بوصفه شيئا يتشكل بطريقة " هيغل"
ونتيجة لذلك يمتلئ عقل اإلنسان بالمعايير المسيطرة على اللحظة . تاريخية

سوف نجد أن العقل الفردي مليء " ماركس"ولو وسعنا هذه الحجة لتشمل . التاريخية
  . االجتماعيةبمعايير طبقته 

إن النتيجة المترتبة عن كل هذا تتمثل في أطروحة علم االجتماع المعرفة عند    
. ، والمقصود بذلك هو أن جميع مزاعم المعرفة تصبح محددة اجتماعيا"كارل مانهايم"

إن العقل ليس . قاصرة كليا - أن هذه األطروحة لعلم االجتماع المعرفة" بوبر"ويرى 
لظروف الطبقية أو التاريخية، وٕانما هو استعداد ال تاريخي أو ال شيئا متوقفا على ا

ولذلك ". لالستماع إلى الحجة النقدية ومحاولة من أجل التعلم من الخبرة"اجتماعي 
أن الحديث عن العقالنية داخل المجتمع ال يجب أن يساء فهمه، فلو " بوبر"يقول 

فإن ما أعنيه دوما هو أننا ندين به قلت على سبيل المثال إننا ندين بعقلنا للمجتمع، 
يمكن القول بعبارة أخرى أن العقل يتجسد في أفراد . 13لألفراد عينيين أو محددين
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راشدين داخل المجتمع، وأن مهمته هي الوصول لقرارات عن طريق إتباع صيرورة 
 .الذاتي والمشاركة في هذا المنهج مع اآلخرين_من النقد بين

. عقالني ومن الملتزمين بالعقالنية" هيغل"ن على العكس م" ماركس"إن 
بالعقل اإلنساني بوصفه أساسا لوحدة " كانط"و" سقراط"أنه قد آمن مع " بوبر"ويرى 

بفضيلة أخرى هي رفضه للقومية، " ماركس"الجنس البشري، وباإلضافة لذلك يتمتع 
كان و . بشكل كبير" ماركس"على استعداد للتسامح مع " بوبر"ومن أجل ذلك كان 

  ). يتحدد من خالل المصلحة الطبقية(الجسيم هو اعتقاده أن العقل " ماركس"خطأ 

لقد أدى هذا االعتقاد إلى انحطاط العقل والعقالنية إلى صورة من صور 
مذهب ماركس عن العقل قد أدى، مثله في "أن " بوبر"ويالحظ . علم اجتماع المعرفة

يتشكل من خالل المصالح والتقاليد عن العقل بوصفه شيئا " هيغل"ذلك مثل مذهب 
، ويدمر هذا النوع من "14إلى التقليل من شأن اإليمان العقالني في العقل–القومية

وتنتقل المناقشة العقالنية دائما . 15الجدل بشكل فعال أي إمكانية للنقاش العقالني
 بشكل سريع من النقاش العقالني إلى نوع من" علم االجتماع المعرفة"داخل فضاء 

وهذه . االجتماعية الهادئة للكشف عن الدوافع المسكوت عنها عند المفكرين–المعالجة
- فكرة أصبحت مألوفة في مذاهب الحداثة من خالل التفكيك والجيونولوجيا وما بعد

  .الحداثة

  االعتراضات االجتماعية  

يتمثل في الفكرة التي " بوبر"والبعد الثاني في الفكر القومي الذي يرفضه 
ن في مجتمعاتهم، أي أن الهوية و حت مألوفة اآلن والتي تقول أن البشر متجذر أصب

العديد من " بوبر"ولدى . اإلنسانية تتشكل من خالل وعن طريق العالقات االجتماعية
. االعتراضات الهامة على هذه الطريقة أو هذا النهج الموجه اجتماعيا في التفكير

فكرة الهوية األخالقية االجتماعية فكرة وأكثر االعتراضات وضوحا هي قوله بأن 
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إذ ليس من الممكن في رأيه أن تكون الهوية اجتماعية على اإلطالق، وٕانما . زائفة
يجب على المرء الدفاع دائما عن الهوية اإلنسانية الفردية، . هي دائما ما تكون فردية

ل أو األمم إن األفراد وليست الدو "حتى ولو انهارت األمم أو اختفت، لذلك يقول 
" بوبر"، ووفقا ل"16يجب أن يكونوا هم محل االهتمام حتى بالنسبة للمنظمات الدولية

ال يوجد شيء مهم في ارتباط الفرد بهوية قومية، والذين يحاولون القيام بذلك ليسوا 
  . أكثر من مدعين يبيعون األوهام للبشر

إلى " بوبر"هو أكثر الصفات التي ينسبها ) ismetribal(إن مفهوم القبلية 
الغريزة "وهو يرى أن  -instinctغريزة "وعادة ما يضيف إليها مفهوم –.القومية
بأسلوب مماثل –ويجادل دائما. هي أكثر الدوافع اإلنسانية أولية أو بدائية" القبلية

فردينالد "و) Herbert Spencer 1820/1903هربرت سبنسر (لمفكرين مثل 
 Friedrich Hayek" (حايك"و)17Ferdinand Tonnies1855/1936" (يزتون

قائال أن هذا الدافع الغريزي شيء يجب على البشر العمل على  - )1899/1992
تجاوزه، ويوازي الحركة في المجتمع المغلق بوصفهاشكال من أشكال التطور 

م صيرورة مرت االجتماعي بالطريقة التي تطورت بها الفلسفة، واصفا هذه الحركة بأه
بها اإلنسانية، فالمجتمعات الراشدة والمتطورة والعقالنية لم تعد تسمح لهذه الغريزة 

ولكن يظل التفكير في الدافع القبلي الغريزي بوصفه تهديدا كامنا، . القبلية بالظهور
. أو إذا استعملنا مفهوم أرسطو على انه شيء موجود بالقوة يمكن له الوجود بالفعل

  . النضال الدائم ضده وأن نكون يقظين فلسفيا -"بوبر"في رأي -ب علينا ولذلك يج

مثل القومية والشمولية  تينبالجمع بين ظاهر " بوبر"وفي سياق مماثل يقوم 
، ويرى في كتابه المجتمع المفتوح أن النظريات اإلغريقية "الغريزة القبلية"تحت مقولة 

وهذه السمة هي التي . لخاصية القبليةالقديمة قاصدا أفالطون تظهر هذه السمة أو ا
كل " بوبر"اقتبسها فكر القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من التاريخ القديم، ويذكر 

على وجه التحديد في " هيغل"و) J. Gottlieb Fichte 1762/1814" (فيخته"من 
كيد يرى أن كل تأ" بوبر"والنقطة المهمة الجديرة بالمالحظة هنا هي أن . هذا السياق
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 An"على الطبيعة القومية يجب النظر إليه بوصفه تطورا تدهوري أو مرتدا 
evolutionaryregression."  

  االعتراضات عن العرقية

وأصبح موضوعا الهتمامه في العقلية " بوبر"والجانب اآلخر الذي أقلق    
بين  ، إذ في العادة توجد عالقة للتمييز"race"القومية هو ارتباطها بمفهوم العرق 

العرقي، على المستويين المفهومي والعملي، بالقومية وبالتالي بنزعة معاداة السامية 
األوروبية خالل فترة أواخر القرن التاسع عشر وفي النصف األول من القرن 

  .العشرين

" أشعيا برلين"لقد كانت النزعة العنصرية والقومية شريكتين نوعا ما، ويرى     
)Isaiah Berlin1909/1997 ( الكراهية العرقية تقع في قلب أكثر التعبيرات، "أن

ومن الضروري هنا التذكير بأن الصهيونية "  18خفية عن العاطفة الجماعية العنيفة
على عكس كثير من المفكرين ذوي االصول اليهودية، أسوأ األمثلة –"بوبر"وفقا ل

شكال النزعة إن الصهيونية في حقيقة األمر من أ. تعبيرا عن النزعة القومية
العنصرية، ولذلك يقول في أحد الحوارات التي أجريت معه أن جنوب إفريقيا وٕاسرائيل 
هما الدولتان الوحيدتان اللتان استفادتا من الحضارة األوروبية، ورغم ذلك تطبقان 

  . قوانين عنصرية، قوانين تميز فيها بين حقوق مختلفة عند مواطني هاتين الدولتين

إنهم يحددون . ، ولكن قوميتهم تجاوزت ما قام به خطوة"هتلر"هود ضد لقد كان الي   
إنني أعارض من حيث المبدأ الصهيونية "الهوية اليهودية من ناحية األممية فقط، 

ألنني ضد أي شكل من أشكال النزعة القومية، لكنني لم أتوقع قط أن تتحول 
ر بالعار عندما أتذكر إن هذا الوضع يجعلني أشع. الصهيونية إلى قومية عنصرية

أن القوميات عنصرية خفية، لكن " بوبر"، ورغم ذلك ال يرى "19أصولي اليهودية
  .المنظور القومي يفتح بالقوة الباب للعنصرية
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بوصفها أوضح األمثلة والتجليات للعقلية القبلية المغلقة –وتناقض القومية 
لك هو أولوية األفراد حقيقة أساسية من حقائق المجتمعات الحديثة، والمقصود بذ

وبناء على ذلك يمكن القول أن الفردية . أخالقيا وميتودولوجيا في هذه المجتمعات
ويجب علينا أن نؤكد في هذا السياق أن . الحقة ليست متوافقة مع النزعة القومية

سينظر للزعم السائد اآلن بأن القومية قادرة على دعم الفردية بوصفه زعما " بوبر"
ك والسخرية في أفضل األحوال، ولن يرفض في هذا السياق بطبيعة مثيرا للضح

، لكنه سيقول إن "األمة"الحال التعبير الغريزي الواسع االنتشار عن الحاجة إلى 
أنه أرخص وأكثر الطرق أمنا للسياسي الذي ال يملك شيئا ...شيوعه يعود إلى حقيقة"

اسة الواقعية الفجة واإلفالس هكذا تكون السي". 20أفضل من ذلك لتقديمه إلى الناس
  . السياسي هما المسئوالن عن الظهور المتكرر للعاطفة القومية

  االعتراضات االخالقية 

والحجة . ويرتكز جوهر الزعم بالقومية على األهمية األخالقية لفكرة األمة 
األساسية المطروحة هنا هي أنه إذا كانت األمة جزءا من الهوية وكانت الهوية شيئا 
يستحق االحترام، لذلك فإن مبدأ االحترام ملزم باحترام كل ما يعتبره اآلخرون جزءا 

لقول، إذا كانت األمة جزءا مهما من الهوية وبهذه الطريقة يمكن ا. من هويتهم
وكعادته يرد . اإلنسانية، فإن هذا يتضمن االحترام بوصفه أساسا ضروريا لكل األمم

على هذا الزعم قائال أن مبدأ الهوية الجماعية مبدأ زائف، إلن الهوية دائما " بوبر"
مسئولية مسألة فردية، وباإلضافة لذلك يرى أن األخالق قضية فردية وليست 

. جماعية، وبناء على ذلك يستنتج أنه من الخطأ الحديث عن اعتبارات أخالقية لألمم
البشر من "الجماعي طريقة خفية إلعفاء –إن وضع األخالق في السياق القومي

  ". 21الضغط الذي تلقيه على عاتقهم المسئولية الفردية

سئولية إن الحجة المدافعة عن القومية من منطلق األخالق تنقل الم
تفسير ظهور هذا النوع من الحجج " بوبر"األخالقية إلى الهويات الجماعية، وبإمكان 
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المدافعة عن القومية بشكل مختلف، ويقدم في هذا السياق كمثال المجتمعات 
إن ". 22يكون فيها المجتمع القبلي مكانا آمنا ألعضائه"اإلنسانية البدائية التي 

من تحمل المسئولية األخالقية، ولكن نمو المجتمعات  االعتماد على األمة يعفي الفرد
اإلنسانية يجب أن يصاحبه نمو العقالنية، وفي هذه الحالة يجب على األفراد تحمل 

إلى ظهور " بوبر"مسئولياتهم األخالقية بأنفسهم، لذلك تؤدي الحضارة الحقة في رأي 
بالتحكم بطرقة  ، وذلك عن طريق مطالبة الفرد"ضغط من أجل تجاوز االجتماعي"

عقالنية في حياته، هذا هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل نمو المعرفة، والحقيقة هي 
حتمية تاريخية أو –المستقبل يعتمد علينا، إنه ال يعتمد على أي ضرورة"أن 
  ".23قومية

متشدد إلى حد كبير في تأكيد المسئولية األخالقية للفرد، وهو يدين أو " بوبر"إن 
قتراحات سواء أكانت تقول إن األمم هي مصدر األخالق أو أن األمم يشجب كل اال

أن الكثيرين على استعداد للموت من أجل األمة، "ويرى . مهمة أخالقيا بذاتها
معتقدين أن ذلك حسن أخالقيا وصحيح، لكنهم مخطئون، شأنهم في ذلك شأن 

هية والوحشية إن عقائد قليلة فقط هي التي أدت الى الكرا. شركائهم الشيوعيين
إن القومية في ". 24والمعاناة مماثلة لتلك التي سببها االعتقاد في صحة المبدأ القومي

  . تعبر بشكل أساسي عن فقدان للحس األخالقي وٕالى العقلية المتحضرة" بوبر"رأي 

  االعتراضات التاريخية والعلمية

لمدافعة عنها انطالقا للقومية خاص بالمزاعم ا" بوبر"والجانب األخير من انتقادات    
ويرى أنه ال يوجد من هو قادر على تفسير . من األهمية التاريخية والعلمية لألمة

، وباإلضافة إلى ذلك ال 25األمة بدقة، وال أن يقول لنا ما هي األمة تجريبيا وتاريخيا 
ال توجد "ويقول في هذا السياق إنه . توجد مقاربة مقبولة لطريقة ربط األمة بالسياسة

نظرية من النظريات المدافعة عن األمة بوصفها شيئا لها أصل واحد أو لغة واحدة 
أو تاريخ واحد مقبولة أو قابلة للتطبيق، ومبدأ الدولة القومية ليس غير قابل للتطبيق 
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إنه أسطورة، إنه حلم . فحسب، ولكن لم يسبق ألحد أن صاغه بشكل واضح
  ".26الطبيعية وبالنزعة الجماعية القبليةرومانسي العقالني ويوتوبي، حلم بالنزعة 

  

هنا، هي أنه إذا قام شخص ما بمالحظة أو " بوبر"والقضية كما يطرحها 
دراسة غالبية المجتمعات الموجودة في العالم باستخدام منهج تكذيبي، فسوف يجد أن 

ويواصل جدله قائال، . كل المجتمعات اإلنسانية تشتمل على جماعات فرعية عديدة
وجود انسجام سكاني في بلد ما سيكون من شأنه المساعدة بشكل كبير على "إن 

التعاون في مجال الصناعة، لكن السؤال هو أين لنا تحقيق ذلك في أوربا؟ إن أوربا 
ليست كذلك، إذا استثنينا بعض الدول التي أصبحت كذلك باستخدامها لوسائل 

واالستثناء الوحيد ". 27المحلية تعليمية وسياسية من أجل قمع األقليات أو اللهجات
عن ذهوله من سيطرة فكرة " بوبر"لذلك عبر ". مالطا"و" أيسلندا"الموجود في أوربا هو

إن أي قدر "وبناء على ذلك يقول . تقرير المصير القومي على الخطاب السياسي
قليل من التفكير سوف يوضح لنا أن هذا المبدأ غير قابل للتطبيق في أوربا حتى في 

ر مثل بريطانيا العظمى وايرلندا وقبرص التي تقطنها العديد مما يطلق عليها اسم جز 
  ".28القوميات

إلى ما سبق، تفسيرا تاريخيا يعكس بعض اآلراء التي " بوبر"ويضيف   
، وأقصد "ألمانيا"النمسا و"سادت في عشرينات وثالثينات القرن العشرين في كل من 

على  1919أنهت الحرب العالمية األولى عام التي " فرساي"بذلك نظرته لمعاهدة 
وكل ما في االمر، كان توقيع المعاهدة مرتبطا بأمل . أنها لم تكن خاطئة أو عدائية

العبثي في فكرة القومية وحق تقرير المصير القومي " ولسون"الرئيس األمريكي 
لة تطبيق التأثير المرعب لمحاو "إن " بوبر"ولذلك يقول . بوصفه أحد جوانب المعاهدة

. ولسون هذا المبدأ على السياسة األوروبية يجب أن يكون واضحا اآلن لكل فرد
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لقد فشلت فرساي أساسا ...والقول بأن معاهدة فرساي كانت عدائية لهو أسطورة
  ". 29بسبب محاولة تطبيق مبدأ ولسون غير القابل للتطبيق عمليا

ي عنه بشكل نهائي في إن مفهوم حق تقرير المصير القومي شيء يجب التخل   
  .العالقات الدولية، ألن محاوالت تطبيقه أدت لخلق مشكالت كبيرة في كل المحاوالت

على إصراره " بوبر"وتستند األطروحات التاريخية والعملية ضد القومية عند 
 conceptuel non(خواء مفهوم : على ما يطلق عليه بشكل دائم في أعماله

sense (30القومية-الدولة   .         

ان الدولة . 31"بوبر"فالدولة القومية على المستوى التجريبي ليست موجودة في رأي 
ال توجد جماعة عرقية متجانسة وموحدة . تظل باقية لكنها ال تتطابق أبدا مع األمم

" بوبر"على المستوى التجريبي داخل الدولة، والبينة التجريبية الواضحة التي يقدمها 
هي أن الجماعات العرقية والمجموعات اللغوية المختلفة  لدعم حجته أو جداله
ويضيف إلى ذلك حجة أخرى، والمقصود بذلك هو تساؤله . مختلطة في كل مكان

عن مغزى إعطاء األولوية للقومية على حساب أشكال الوالءات أو االنتماءات 
ة من أنماط األخرى الممكنة في الحياة اليومية لبشر يقابلون في حياتهم أشكاال متعدد

عن األسس التي يتم انطالقا منها " بوبر"، وبعبارة أخرى، يتساءل 32الحياة الجماعية
أي " بوبر"تخصيص أو تعيين مثل هذا النوع من األولية إلى القومية؟ ال توجد وفقا ل

  .إجابات مالئمة عن هذه األسئلة

  النقد

للقومية، ال " بوبر"دات وعلى الرغم مما سبق لنا عرضه في الفقرات السابقة من انتقا
إذ توجد طرق واضحة للتعاطي أو . يمكن لنا القول ببساطة أنه يرفض القومية

القطيعة مع أو صياغة بديل سياسي للهيمنة القومية على الدولة، وهي أطروحات 
والبدائل التي يطرحها للقومية " بوبر"واستجابة . 33موجودة في كتاباته منذ وقت مبكر
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في " فيينا"موضوعات أساسية متداخلة، كلها لها جذورها في سياسات تتمثل في ثالثة 
لم يقم على " بوبر"وما تجدر مالحظته هنا هو أن . النصف األول من القرن العشرين

اإلطالق بأي محاولة من أجل صياغة هذه الموضوعات الثالثة على نحو نسقي، 
في خمسينيات  وأن هذه الموضوعات أكثر غموضا خالل فترة الحرب الباردة

والنزعة  *االشتراكية الكانطية: وهذه الموضوعات الثالثة هي. وستينات القرن العشرين
الكوزموبولتانية أو الكونية، إعجابه العميق والتجدر في كل فكره أو فلسفته بالفكرة 

ويرجع الضعف الموجود في دفاعه عن . السياسية والقانونية للفيدرالية متعددة الثقافات
 Habsbourgة األخيرة لتقديره العالي وغير المعتاد لإلمبراطورية الهابسبورغية الفكر 

Empire . هو سبيل " بوبر"ومن الواجب علينا هنا التنبيه مرة ثانية إلى ما يطرحه
إما للتخفيف من حدة القومية، أو لتبنيها في السياسة على نحو جزئي أو تطويرها 

  .     بحيث تصبح سهلة االنقياد

لم يكن هو أول من حاول الجمع بين كل من " بوبر"ن الجدير بالذكر هنا أن وم 
هذه الفكرة،  1897كانط وماركس، فقد ذكر توماس مزاريك في محاضرة له عام 

  :راجع

جديرة بالدراسة اليوم فقط لتعارضها مع ما أصبح اليوم " بوبر"إن مقاربة 
تجاه جيرانها، إال " أثينا"سياسة وبينما كان ناقدا لبعض جوانب . نمطيا في السياسة

انه يفضل اإلمبريالية األثينية، ولم يكن ذلك راجعا إلى السمة الكوزموبوليتانية لها 
االنغالق واالكتفاء الذاتيين القبليين يمكن تجاوزها فقط من "فحسب، بل إنه يرى أن 

ية التي ويجب القول إن بعض الوسائل اإلمبريال. خالل شكل من أشكال اإلمبريالية
  ". 34قدمتها أثينا كانت ليبرالية

وبعد مقارنة موسعة وحماسية بين اإلمبراطورية األثينية واإلمبراطورية 
. إلى الوقوف في صف المدافعين عن اإلمبريالية األثينية" بوبر"الرومانية، ينتهي 

وقوف اإلمبراطورية األثينية تطورت في األصل على "ولذلك يقول في هذا السياق إن 
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وعلى الرغم من الهيمنة المؤقتة ألثينا، الهيمنة . أساس إتحاد بين دول مدن متساوية
يبدو من المحتمل أن اهتمامها بتطوير ... التي انتقدت بشكل علني من مواطنيها

ولقد جادل ". 35التجارة كان سيؤدي مع مرور الوقت إلى نوع من الدستور الفيدرالي
" الدانوب"الح أفضلية فيدرالية دولية في حوض لص" مزاريك"في سياق نقده ل" بوبر"

جادل دائما " بوبر"وبناء على ذلك يمكن لنا القول أن . 36على التقسيم إلى دول قومية
، وقد أدى ذلك به إلى الدفاع )cosmopolitisme(لصالح الفكرة الكونية أو العالمية 

  .عن اإلمبريالية اإلمبراطورية في التاريخ والحاضر

في هذا الشأن، سيكون " بوبر"قبولنا لالقتراحات التي يقدمها وفي حال    
العمل السياسي هو التخلص من أشد أشكال المعاناة الموجودة في المجتمع، 

وأشكال المعاناة األخرى المماثلة له  ،واضطهاد اآلخرين على أساس أصولهم القومية
لقضية كما يطرحها ويمكن لنا صياغة ا. ستكون هي أجندة العمل السياسي األساسية

إن ما هو مطلوب من السياسة هو حماية األقليات بغض : على النحو التالي" بوبر"
النظر عن المكان الذي توجد فيه، فالقضية ليست في الحقيقة هي االستقالل 

 - للسياسة بشكل عام" بوبر"كما هو الحال في مقاربة –وفي هذا الجانب. السياسي
مة حول ما هي المشكلة، وبعد ذلك يجب أن نشرع يجب أن تكون هناك مناقشة عا

وكذلك تقييم النتائج غير المقصودة التي يمكن أن تنشأ . في تقييم العالج المفتوح
  . كنتيجة لمحاولة العالج

عن العالم الثالث والبناء االجتماعي للذات " بوبر"وهكذا تضيف أفكار    
. لحال مشكلة اإلمبريالية السياسيةمشكلة جديدة للنسق البوبري، وأقصد بذلك بطبيعة ا

في حاجة إلطار من  -"بوبر"المجتمع المفتوح كما يتصوره –إن المجتمع الليبرالي او
نحو "في الوقت الذي كتب فيه مقالة " بوبر"وبناء على ذلك، ابتعد . القيم المحافظة

 ليس فقط عن التقليد العقالني الذي انتقده 1949سنة " نظرية عقالنية للتراث
بوضوح، ولكنه ابتعد أيضا عن الموقف العقالني الذي كان يتبناه قبل كتابة هذا 

بانتقاد التراث العقالني مستخدما الحدود  1949في عام " بوبر"لقد قام . 37المقال
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في نقد  Edmond Burk 1729/1797(38(نفسها التي استخدمها إدموند بيرك
الفالسفة المؤيدين للثورة الفرنسية، فالسفة التنوير، إنهم يعتقدون أن لديهم الوسائل 
الالزمة لتصحيح التقاليد المتوارثة والحط من قدرها في الوقت نفسه على أساس العقل 
الخالص أو المجرد من خالل أذهانهم، بدال من توجيه انتقاداتهم للحاالت التي تكون 

لكن أال تنطبق هذه الصورة على المواطن المثالي وغير –ت واضحة،فيها المشكال
  ؟ " المجتمع المفتوح"في كتابه " بوبر"التقليدي التي يقدمها له 

قد عاش في المجتمعات التقليدية في " بوبر"كان  1949بحلول عام   
وأحب تلك المجتمعات، وذلك في الوقت الذي بدأ مراجعة "  بريطانيا"و" نيوزيلندا"
ظريته عن العقالنية لصالح دور ايجابي للتراث، وبناء على ذلك، أصبح يقدر العديد ن

من تقاليد هذه المجتمعات، مثل التسامح واحترام القانون واالهتمام بالفرد، وهي أشياء 
وبناء على ذلك، أصبح ينظر ". إيمانه الالعقالني بالعقل"أصبحت تمثل أساس 

المهمة بوصفها مشكالت خاصة باإلصالح، ولم للمشكالت االجتماعية والسياسية 
وهدف المهندس . تعد الصدمات السياسية واالجتماعية على القدر نفسه من األهمية

  .إصالح اإلنسان وٕاصالح الحضارة: االجتماعي هو اإلصالح

يجب أن يشمل هدفا اجتماعيا كليا أو حركة " الخير العام"لكن اإلصالح مثل    
بصدور هذا الكتاب مسار النقاش عن الثورة الفرنسية في أوربا وقد تغير . اجتماعية

وٕانجلترا، وأصبح الكتاب المرجع األساسي الذي تأسس عليه الفكر السياسي المحافظ 
وفي هذا السياق تحديدا يتحدث . كاملة، إنه مسألة ترقية للمجتمع ككلفي أوربا 

وى الطريقة العلمية من والهندسة االجتماعية ليست س". هدف الحضارة"عن " بوبر"
من monisteوالهندسة المتدرجة ليست أقل واحدية. أجل توسيع نطاق هذا العمل

وأن تجعله أكثر –الهندسة الكلية، إنها تخطط أيضا من أجل صالح المجتمع ككل
إن المطروح هنا هو قضية تخص : عقالنية حتى لو كانت ستقوم بذلك خطوة خطوة

  .البشرية ككل
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  الخاتمة 

القومية في المفهوم البوبري احدى االشكاليات الصعبة للحل في وقت اثارت  تصبح
انتباهه كثيرا من االحداث في العالم الغربي باقسامه المختلفة، مستشهدا بدول 

ولم يفتأ . ومجتمعات كانت ضحية لهذه التقسيمات وما نجم عنها من صراعات
من أثينا قديما الى المملكة المتحدة باالستشهاد بنظريات سياسية وآراء فلسفية انطالقا 

  .وفرنسا

اال ان هذه المفاهيم القومية أو االممية كانت والتزال حاضرة في كنف المجتمعات، 
وال يمكن ان . قد يساء استعمالها عند بعض وقد يكون عكس ذلك عند امم اخرى

لها تدعيات اال أن النظرية الكونية الغالبة على عصرنا . يخلو المجتمع بهذه التبعية
توسيع النظرة االنسانية على الكل البشرية دون استثناء، مثل مساعدة "ايجابية 

طغيان النفوذ االمبريالي والقضاء على المقومات "واخرى سلبية " االقوياء للضعفاء
، وبين هذا وذاك يبحث العربي على التموقع في مكان يليق بشأنه "الثقافية لألمم

  .وبمقوماته

هنا أن ننوه بالموقف الديني تجاه القومية العربية، اشار اليها الشيخ عبد وال يفوتنا 
ان الدعوة “ نقد القومية العربية على ضوء االسالم والواقع”العزيز بن الباز في مؤلفه 

ان الدعوة الى القومية العربية تفرق "الى القومية مهما كان أساسها هو دعوة للتفرقة 
ان الدين يدعو الى " 39م العجمي عن أخيه العربيبين المسلمين، وتفصل المسل

ومن جهة اخرى نهى االسالم الى الدعوة الى القومية ألن ذلك من . الوحدة والوئام
، كما اعتبرها بوبر دعوة الى 40امر الجاهلية التي آلت على اهلها بالحروب الطاحنة

  .القبلية

  المراجع

الناشر الرئاسة العامة الدارة .ضوء االسالم والواقع نقد القومية العربية على. عبد العزيز بن الباز - 1
 ه1411الطبعة السادسة، . البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد ادارة الطبع والترجمة
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  التأخر الدراسي و العنف في الوسط المدرسي

  –بسكرة  -ثانوية عمر إدريس القنطرةدراسة ميدانية على عينة من تالميذ 

  ضيف األزهر ، جامعة حمة لخضر الوادي، الجزائر: الدكتور            

  ،الجزائرجيجل،محمد الصديق بن يحيجامعة  ياسمينة زروق : الدكتورة

  yassaminazerroug@gmail.com:اإللكترونيالبريد 

  :الملخـــص

أسباب وعوامل لمعرفة –بالتقييم والبحث –هذه الدراسة لتكشف  تهدف
عينة ، من خالل دراسة التأخر الدراسي التي تؤدي إلى العنف في الوسط المدرسي

ولتحقيق هذا الهدف تمت اإلجابة . –بسكرة  - القنطرة إدريستالميذ ثانوية عمر من
  :اآلتيةعن األسئلة 
هناك عالقة بين المادة المدرسة وتأخر التالميذ دراسيا و الذي يكون "  -

  ".نتيجته العنف في الوسط المدرسي

هناك عالقة بين طريقة األستاذ التدريسية وتأخر التالميذ دراسيا "  -

  ".تكون نتيجته العنف في الوسط المدرسي

ل القسم وتأخر هناك عالقة أسلوب األستاذ في ضبط النظام داخ"  -

  ".المدرسيالتالميذ دراسيا الذي يكون نتيجته العنف في الوسط 

وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي، وأداة االستمارة لجمع البيانات من 
تالميذ سنة أولى ثانوي ، ثانية ثانوي،  مفردة من 182المبحوثين الذين قدر عددهم بـ 

وقد توصلت الدراسة إلى . ثالثة ثانوي بثانوية عمر ادريس القنطرة والية بسكرة
  : مجموعة من النتائج أهمها

هناك عالقة بين المادة المدرسة وتأخر التالميذ دراسيا و الذي يكون "  -

  ".نتيجته العنف في الوسط المدرسي
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طريقة األستاذ التدريسية وتأخر التالميذ دراسيا هناك عالقة بين "  -

  ".تكون نتيجته العنف في الوسط المدرسي

هناك عالقة أسلوب األستاذ في ضبط النظام داخل القسم وتأخر "  -

  ."  التالميذ دراسيا الذي يكون نتيجته العنف في الوسط المدرسي

  :احثان بما يليبناءا على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي البو 

فالمدرسة هي المسؤول األول بعد األسرة في بناء شخصية التلميذ في كل 
المراحل التعليمية، لترقى بالتلميذ إلى الشخصية النافعة السوية و تسعى إلى تقديم 
العلم بوسائل تربوية حديثة و بكم موضوعي ووضع المنهاج المالئم، و إتباع الطريقة 

بتعيين أخصائيين  االهتمامالوسائل السمعية البصرية، و  استعمالالحسنة، و كذا 
للحد من المشكالت الدراسية أهمها التأخر الدراسي  اجتماعييننفسانيين و أخصائيين 

  .  و كذا المشكالت األخالقية و السلوكات العدوانية التي تعيشها
 .التأخر الدراسي، العنف في الوسط المدرسي:الكلمات المفتاحية

 

Retards scolaires et violence à l'école 
 

Etude de terrain sur un échantillon d’élèves du secondaire 
Omar Idris el- kantara - Biskra – 

Résumé: 
 

Le but de cette étude est d’enquêter et d’évaluer les causes et les 
facteurs de retard scolaire menant à la violence en milieu 
scolaire en étudiant un échantillon d’élèves du secondaire 
d’Omar Idris el-kantara à Biskra. Pour atteindre cet objectif, il a 
été répondu aux questions suivantes: - "Il existe une relation 
entre le matériel scolaire et le retard des élèves et l'étude 
résultant de la violence à l'école." - "Il existe un lien entre la 
méthode d'enseignement et le retard pris par les étudiants pour 
étudier, ce qui entraîne une violence à l'école." - "Il existe un 
lien entre la méthode employée par le professeur pour contrôler 
le système au sein du département et le retard des étudiants, 
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résultat de la violence à l'école." 
Les chercheurs ont utilisé l'approche descriptive et l'outil de 
questionnaire pour collecter des données auprès des 182 élèves 
de première année secondaire, deuxième secondaire, troisième 
lycée d'Omar Idris el-kantara, gouvernorat de Biskra. L'étude a 
abouti à un certain nombre de résultats, dont les plus importants 
sont: - "Il existe une relation entre le matériel scolaire et le 
retard des élèves et l'étude résultant de la violence à l'école." - 
"Il existe un lien entre la méthode d'enseignement et le retard 
pris par les étudiants pour étudier, ce qui entraîne une violence à 
l'école." - "Il existe un lien entre la méthode employée par le 
professeur pour contrôler le système au sein du département et 
le retard des étudiants, résultat de la violence à l'école." 
Sur la base des conclusions de l'étude, les chercheurs 
recommandent ce qui suit: L'école est le premier fonctionnaire 
après la famille dans la construction de la personnalité de l'élève 
à tous les niveaux de l'éducation, de vivre l'étudiant bénéfique 
normal et chercher personnel à fournir des moyens modernes de 
sciences de l'éducation et vous objectivement et développer le 
programme approprié et suivre la voie du bien, et ainsi que 
l'utilisation des moyens audio-visuels, et l'attention de nommer 
des spécialistes, des psychologues et des travailleurs sociaux 
pour réduire les problèmes scolaires, les retards les plus 
importants et des problèmes académiques ainsi que les 
comportements moraux et agressifs vécus par. 
 Mots-clés: underachievement, la violence dans le milieu 
scolaire. 
 

School delays and violence in school 
 

Field study on a sample of secondarystudents 
Omar Idris el-kantara- Biskra - 
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Abstract : 
 The aim of this study is to investigate and evaluate the 
causes and factors of school delay that lead to violence in the 
school environment by studying a sample of Omar Idris el-
kantarasecondary students. To achieve this goal, the following 
questions were answered: 
- "There is a relationship between the school material and the 
delay of students and the study which is the result of violence in 
the school." 
- "There is a relationship between the teaching method and the 
delay of students study that result in violence in the school." 
- "There is a relationship between the method of the professor in 
order to control the system within the department and the delay 
of students study, which is the result of violence in the school." 
The researchers used the descriptive approach and the 
questionnaire tool to collect data from the 182 students of the 
first year secondary, second secondary, third secondary school 
of Omar Idris el-kantara, Biskra governorate. The study reached 
a number of results, the most important of which are: 
- "There is a relationship between the school material and the 
delay of students and the study which is the result of violence in 
the school." 
- "There is a relationship between the teaching method and the 
delay of students study that result in violence in the school." 
- "There is a relationship between the method of the professor in 
order to control the system within the department and the delay 
of students study, which is the result of violence in the school." 
Based on the findings of the study, the researchers recommend 
the following: 
 
The schoolis the primaryresponsibilityafter the family in 
building the student'scharacter in all educational stages, to raise 
the student to the character of good benefit and seeks to provide 
the science of modern educationalmethods and objective and 
appropriate curriculum, and follow the good way, and the use of 
audiovisualmeans, The appointment of psychologists and social 
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workers to reduce the academicproblems, the most important of 
whichis the academicdelay, and the moral problems and 
aggressivebehaviorthattheyexperience.  
Keywords:schooldelay, violence in school. 

  

  :مقـــــدمـــــــة
يعتبر النظام التعليمي التربوي عصب األنظمة االجتماعية ومحورها األساسي، إذ 
اصبح كل مجتمع يسعى لتحسينه وتطويره ، وذلك لما نتاج التعليم من عالقات 
مباشرة وغير مباشرة بالمهن األخرى إال أننا نالحظ أن هناك عدة مشكالت يعاني 

رغم المحاوالت الكثيرة لتطويره  و  منها النظام التربوي ووجود بعض النقائض فيه
تحسينه، كالرسوب المدرسي ، والتسرب و مشكلة التأخر الدراسي ، والتي تعد محور 
موضوعنا باعتبارها ذات انتشار واسع في الوسط المدرسي ، و ما لهذه الظاهرة من 
 تأثير على المجاالت األخرى حتى أنها تؤثر سلبا، و ذلك الن التلميذ كان متأخرا
دراسيا كلما قلت ثقته بنفسه ودفع به إلى اإلحباط و الملل، وميله لتكوين الشلل و 
العصابات مع أمثاله من الطلبة والتي تثير الشغب في الفصل و تستفز المدرس 
لتصرف األنظار عن حالة التأخر الدراسي ، فأعمال الشغب هاته تتطور فيما بعد 

أخرى أال وهي ظاهرة العنف التي انتشرت   إلى سلوكات عنيفة وبالتالي ظهور ظاهرة
بصورة كبيرة وخطيرة حيث أصبحت مقلقة بكل المجتمعات المتقدمة والمتخلفة فرغم 
تطور المجتمعات إال أنها لم تسلم من هذه الظاهرة حيث أن فهم هذه الظاهرة يحتاج 

ف بكل إلى العديد من المختصين  واصبح القرن الواحد والعشرون مليء بأحداث العن
أنواعه من عنف سياسي ، عنف اجتماعي، عنف اقتصادي، عنف حضري، عنف 

الذي اصبح منتشرا في مختلف ) العنف في الوسط المدرسي( مدرسي، و هذا األخير 
المؤسسات التربوية بصفة عامة و مدارسنا الجزائرية بصفة خاصة ، حيث اصبح 

االجتماع نظرا لتعدد أضراره و  محل اهتمام الباحثين في التربية وعلم النفس و علم
نتائجه الوخيمة وتعتبر ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية من الظواهر األساسية 
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التي تمس وظيفة المدرسة من خالل خلل في االنتظام و الالتوازن في وظائفها و 
  .على التحصيل الدراسي لدى التالميذ -بالتالي التأثير

  :إشكالية الدراســـــــة - 1
تعتبر المدرسة من أهم الوسائط التربوية و المؤسسات االجتماعية التي 
تحتكر الدور في عملية تنشئة األفراد ، و إعدادهم للحياة االجتماعية من خالل 
عملية التطبيع االجتماعي وفق معايير و ثقافة و أخالقيات يتسم بها المجتمع الكلي 

ية التي تساعدهم فحسب على التكيف حتى يكتسبوا من العادات الفكرية و االجتماع
  .الصالح، النافع في المجتمع، بل كذلك التقدم به

لكن ما يالحظ خالل السنوات األخيرة هو انتشار ظاهرة خطيرة، داخل هذا 
و خاصة في المرحلة الثانوية، كونها مرحلة تتسم بالحساسية " المدرسة" الوسط المهم

ظاهرة التأخر الدراسي و التي ترتبط بتسرب و االنتقالية في حياة التالميذ، وهي 
التالميذ الذي يعد من مظاهر الفاقد في التعليم، كما يسبب تأخر التالميذ هدرا كبيرا 
لألموال التي تنفق على المراحل المختلفة ، وهو إهدار لراس المال البشري 

ربية و التعليم وتحتل مشكلة التأخر الدراسي مكانا بارزا في تفكير المشتغلين بالت.....
وذلك أن كل دولة تحرص على أن تفيد إلى اقصى حد ممكن من جميع إمكانياتها 
المادية و البشرية، و تضع أهمية معالجة هذه المشكلة اذا عرفنا أن من بين مائة 
تلميذ ما يقرب من عشرين منهم متأخرين دراسيا ، فالتلميذ المتأخر دراسيا هو الذي 

ن مستوى نظائره من هم في سنه، أو يكون مستوى تحصيله يكون مستوى تحصيله دو 
اقل من مستوى ذكائه العام ، و نتيجة لضعف قدرة التلميذ على التحصيل الدراسي 
يجعله يعرض عن الدراسة و يميل لتكوين الشلل و العصابات مع أمثاله من التالميذ 

ن حالة التأخر و التي تثير الشغب  في الفصل و تستفز المدرس لتصرف األنظار ع
الدراسي و من هنا تتولد ظاهرة أخرى و هي ظاهرة العنف  هذه األخيرة التي تضرب 

كما "  قابيل و هابيل" بجذورها من أعماق التاريخ حيث وجدت بوجود اإلنسان ذاته
أنها لم تمس مجتمع بذاته، بل برزت في العديد من المجتمعات الحديثة بشكل واسع 

ة يأتي كرد سلبي  اتجاه وضع معين، أو رفض لمواقف  يراها فالعنف كظاهرة إنساني
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الفرد ضد إرادته و رغبته الشخصية، أو مساسا بكيانه و مشاعره الخاصة فالعنف ال 
يمس الفرد في جسده، أو ممتلكاته المادية فحسب، و إنما له أثره الكبير على 

يثة منها النظام معنوياته أيضا، كما أنه مس جميع األنظمة في المجتمعات الحد
االجتماعي، واالقتصادي، والسياسي و كذا النظام التربوي هذا األخير الذي يعتبر 
من أهم األنظمة التي تنجز القوى البشرية التي من شانها أن تقوم عليها المجتمعات 

هو الذي يقوم بإعداد رجل " النظام التربوي"  في شتى الميادين، فهذا النظام    
و غير ذلك،    و بالرغم من هذه األهمية  ... قتصاد ، و التربية السياسة و اال

البالغة التي يحتلها داخل المجتمع، و رغم ما يتسم به من قوانين وأخالقياتإالأن 
ظاهرة العنف المدرسي استطاعت التغلغل فيه، و ذلك من خالل بعض الممارسات 

م للتالميذ، وهذا رغم صدور التعسفية من طرف اإلدارة و األساتذة و كيفية معاملته
القرار الوزاري الذي يمنع استخدام العنف ، و الضرب كوجه عام من وجوه العنف 
الممارس ضد التلميذ و كذلك ظهور بعض المواقف السلبية و العنيفة في كثير من 
األحيان للتالميذ اتجاه كل من اإلدارة و المعلم  و الزمالء داخل الصف و خارجه 

"  الجسدية"ان كثيرة حد الشتم و السب واالعتداءات اللفظية والمادية  وصلت في أحي
التي تحدث بين أعضاء المؤسسة التربوية في مختلف أطوارها التعليمية، مما أدى 
إلى السلوكات العدوانية و العنيفة داخل المؤسسة التربوية، فقد أشارت دراسة بريطانية 

ل نسبة ذكائه تدريجيا، فضال عن أنه حديثة أن التلميذ الذي يتعرض للضرب تق
يفشل في حياته العملية، كما أن للمادة الدراسية تأثير على التلميذ خاصة إذا ما كان 
يواجه صعوبة في استيعابها و فهمها، و هذا راجع إلى القصور العلمي  الذي يظهر 

دو به المدرس فيشكل  دافعا لديه نحو الشغب والفوضى لملء وقت الدرس الذي يب
ممال إلى درجة يفضل فيها ممارسة الشغب على االستماع أو اإلصغاء للمدرس، 
إضافة إلى طريقة األستاذ التدريسية فمعظمهم يمارسون طريقة تقليدية و غير 
مشجعة على الفهم مما يخلق فراغ كبير لدى التالميذ و شعورهم بالملل و قيامهم 

  .بأعمال الشغب و الفوضى
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جدي و البحث المعمق بين ظاهرتي التأخر الدراسي ومنه كان الوقوف ال
  :العنف في الوسط المدرسي متخلصا في تساؤلنا الرئيسيو 

كيف يؤدي التأخر الدراسي لدى تالميذ المرحلة الثانوية إلى العنف " -

  ؟"في الوسط المدرسي

و لما كنا بين متغيرين أساسيين يشكل كل منهما  مجاال للبحث حاولنا 
المادة المدرسة، : ضبط العالقة  بينهما  من خالل اعتماد متغيرات وسيطية هي 

طريقة األستاذ التدريسية و أسلوب األستاذ في ضبط النظام داخل القسم، لتكون بذلك 
  : التساؤالت الفرعية التالية 

قة بين المادة المدرسة وتأخر التالميذ دراسيا و الذي هلهناك عال" -1

  ؟"يكون نتيجته العنف في الوسط المدرسي

هل هناك عالقة بين طريقة األستاذ التدريسية وتأخر التالميذ دراسيا " -2

  ؟"تكون نتيجته العنف في الوسط المدرسي

هل هناك عالقة بين أسلوب األستاذ في ضبط النظام داخل القسم " -3

  ؟ "أخر التالميذ دراسيا الذي يكون نتيجته العنف في الوسط المدرسيوت

  :فرضيــــات الدراســــــة - 2
  :الفرضية العامة 

يؤدي التأخر الدراسي لدى تالميذ المرحلة الثانوية إلى العنف في " -

 "الوسط المدرسي
  :الفرضيات الجزئية 

دراسيا و الذي هناك عالقة بين المادة المدرسة وتأخر التالميذ "  -  1

  "يكون نتيجته العنف في الوسط المدرسي

هناك عالقة بين طريقة األستاذ التدريسية وتأخر التالميذ دراسيا "  -2

  "تكون نتيجته العنف في الوسط المدرسي
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هناك عالقة أسلوب األستاذ في ضبط النظام داخل القسم وتأخر "  -3

 "  التالميذ دراسيا الذي يكون نتيجته العنف في الوسط المدرسي

  :أهمية و أهـــــــــــداف الدراســـــــة - 3
تنبع أهمية موضوعنا من خطورة المشكالت التربوية التي سنعالجها في هذه 

، هاته المشكالت " العنف في الوسط المدرسي"و" التأخر الدراسي" الدراسة و هي 
التي استفحلتفي مؤسساتنا التربوية وتهدد استقرارها و التي غدتهاجسا يهدد المجتمع 

شكل عام ، كما أنها تنعكس سلبا على المدرسي بشكل خاص و المنظومة التربوية ب
لذا تتجه هذه الدراسة إلى بلوغ األهداف .تحصيل التالميذ تعليميا وتربويا وأخالقيا 

  : التالية 
  .البحث في العالقة بين التأخر الدراسي و العنف في الوسط المدرسي - 1
الكشف عن مسببات التأخر الدراسي و كيف يؤدي إلى العنف في الوسط  - 2

 .المدرسي
وجود عالقة بين المادة المدرسة وتأخر التالميذ دراسيا و الذي يكون  - 3

 .نتيجته العنف في الوسط المدرسي
وجود عالقة بين طريقة األستاذ التدريسية وتأخر التالميذ دراسيا تكون  - 4

  .نتيجته العنف في الوسط المدرسي
وجود عالقة بين أسلوب األستاذ في ضبط النظام داخل القسم وتأخر  - 5

  .   ميذ دراسيا الذي يكون نتيجته العنف في الوسط المدرسيالتال

  :المفاهيـــم األساسية للدراســــــــة -4

يعتبر ضبط و تحديد المفاهيم من الواجبات المنهجية وأساسيات البحث 
العلمي ، فهي بمثابة المفاتيح التي يعتمدها الباحث إلزالة اللبس و الغموض الذي 

الرئيسية منها أو الثانوية للبحث، لذا سنحاول في يشوب المصطلحات سواء 
  :هذاالمبحث تحديد التعريفات اإلجرائية للمفاهيم األساسية للدراسة

  :التأخر الدراسي -01
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تأخر، يتأخر، تأخر، الرجل طلب حاجة، لم يصل إليها و لم يحصل 
دراسي و من هنا يتضح أن التأخر الدراسي يعود على الطالب، المتأخر 1" عليها

الذي ال يستطيع تحقيق المستويات المطلوبة منه في الصف الدراسي، و يكون 
  2.متراجعا في تحصيله قياسا إلى تحصيل أقرانه

بأنه ال ينبغي تفسير الفشل الدراسي " Pecherotبتشيرو" و يرى بعض المفكرين   
  3"بالرجوع إلى التلميذ بل بالرجوع إلى النظام المدرسي ككل

هو االنخفاض في مستوى التحصيل الدراسي عن المستوى : بويون بقولهميعرفه التر 
المتوقع في اختبارات التحصيل أو االنخفاض عن مستوى سابق من التحصيل أو أن 
هؤالء األطفال الذين يكون مستوى تحصيلهم الدراسي اقل من مستوى أقرانهم العاديين 

، وقد يكون التأخر الدراسي تأخرا الذين هم في مثل أعمارهم ومستوى فرقهم الدراسية 
عاما في جميع المواد الدراسية أو تأخرا في مادة دراسية معينة وقد يكون تأخرا دائما 
أو مؤقتا مرتبطا بموقف معين أو تأخرا حقيقيا يعود ألسباب عقلية أو غير ظاهري 

  4.أو يعود إلى أسباب غير عقلية

  :التعريف اإلجرائي لمفهوم التأخر الدراسي -

هو حالة تأخر أو تخلف أو نقص أو عدم اكتمال النمو التحصيلي      
يظهر على أساس انخفاض نسبة التحصيل من خالل انخفاض الدرجات التي 
يحصل عليها التلميذ في االختبارات الفصلية التي تجرى في المواد الدراسية داخل 

  ".المدرسة

( من الجذر : العربية كلمة عنف في اللغة :العنف في الوسط المدرسي  -02
  5.وهو الخرق باألمر و قلة الرفق به وهو ضد الرفق) ف.ن.ع
" الشدة و المشقة ، ضد الرفق: " بانه مجمع الطريحيو قد جاء تعريف العنف في  
6  

تعود إيمولوجيا إلى الكلمة  " Violence" أما في اللغة الفرنسية فكلمة العنف 
و التي تشير إلى طابع غضوب، شرس، جموح و صعب  "Violentia"  الالتينية
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معاني  Violentiaمن إيمولوجية كلمة  Y.Michouميشو.إالترويض و يستشف 
كما تعني أيضاإظهار غير مراقب للقوة ردا على استخدام معتمد . القسوة و الشراسة

 7.للقوة 
تبرز عبارة عن صفة : " العنف بانه" Larousseالروس  "قاموس  في حين يعرف

أو تتكرر و تختلف معها العوامل بقوة حادة و قساوة معتبرة، هي في اكثر األحيان 
ضارة و مهلكة وهي صفة لشعور رهيب نحو شيء، كالكره الرهيب أو صفة لشخص 
له استعداد تام الستعمال القوة ، ويتصف بالعدوانية، كما يدل العنف على صفة 

القساوة في الكالم وحتى في التصرف ،  الالتسامح وعدوانية كبرى، و االندفاع و
ويشير كذلك لمجموعة االفعال و التصرفات التي تتميز بالمبالغة في استعمال القوة 
العضلية و استعمال االسلحة او صفة لعالقة عدوانية حادة، واخيرا صفة التعامل 

  8.بالعنف كاإلرغام و القهر عن طريق القوة 

" بانه عنف التالميذ: "  فاطمة فوزيرسي حسب بينما يعرف العنف في الوسط المد
على غيره من التالميذ أو على أحد  –أو عدد من التالميذ  –بمعنى تعدي التلميذ 

العاملين بالمدرسة بالقول أو الفعل أو التخريب أو سلب ممتلكاتهم الشخصية، مما 
لك في يدفع المعتدي عليه إلى الشكوى أو االشتباك مع المعتدي، على أن يتم ذ
) التعدي(الفصل أو خارجه، أو في نطاق المدرسة، و تشير إلى أنها استخدمت لفظ 

ألن هناك حدودا وضعتها اللوائح  و الممارسات للنظام التعليمي و األعراف، للتعامل 
داخل المدارس، و أن هذا النظام يتم الخروج عليه في حاالت العنف المتعددة، و أنه 

ى الدالئل على وجود العنف، و كذلك يعتبر االشتباك هو يمكن اعتبار الشكوى إحد
  9. المظهر اآلخر للتعبير عن االعتداء

الطاقة التي تتجمع داخل اإلنسان و ال تنطلق إال بتأثير : و تم تعريفه أيضا بأنه
المثيرات الخارجية، و هي مثيرات العنف، و تظهر هذه الطاقة على هيئة سلوك 

و السب و الضرب بين تلميذ و تلميذ، أو بين تلميذ و  يتضمن أشكاال من التخريب
  10.مدرس

  :التعريف اإلجرائي لمفهوم العنف في الوسط المدرسي -
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كما يعرف العنف في الوسط المدرسي بأنه ذلك الصراع الذي ينجم بين 
الضوابط و القيم التربوية التي تمتلكها المدرسة ورغبات و تصورات عناصر العملية 

و يتخذ العنف المدرسي أشكاال مختلفة منها ما ) ستاذ، اإلدارة، التلميذاأل(التربوية
يتعلق باألفراد، و يكون العنف هنا إما باستخدام الضرب باأليدي أو باستخدام 

، و منها ما يكون اتجاهاألدوات و المعدات و الهياكل المدرسية و يكون النابيةاأللفاظ
  11.  أو الكتابة و المسيئة باستخدام التخريب سواء بالحرق أو الكسر

  :أقسام الدراســــــــــــــــــــة - 5
باب نظري يتضمن تحديد : لقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى جانبين هما

موضوع الدراسة ، حيث تضمن إشكالية الدراسة، فرضيات الدراسة، أهميةوأهداف 
  .الدراسة، المفاهيم األساسية للدراسة

تضمن الجانب التطبيقي الذي يحتوي على اإلجراءات المنهجية أما الباب الثاني فقد 
المعتمدة في الدراسة و عرض وتحليل بياناتها ، حيث وضح فيه المنهج المستخدم 
في الدراسة، و مجاالتها المكانية و الزمانية  و البشرية، ثم العينة وخصائصها 

فيه عرض بيانات الشخصية ، ثم تبيان المعالجة اإلحصائية المطبقة ، كما تم 
الدراسة و تحليالتها حسب الفرضيات الفرعية للدراسة، و في األخير تم عرض 
النتيجة العامة للدراسة كإجابة عن الفرضية الرئيسية للدراسة، لتكون الخاتمة حوصلة 

  .الهم ما جاء في هذه الدراسة

  : مجــــــاالت الدراســـــة - 1
و المنطقة الجغرافية، و إلى الناس يشير المجال إلى المكان أو البيئة أ

وتفاعالتهم وعالقاتهم، و إلى الزمن الذي يوجد فيه هؤالء الناس الذين يتواجدون في 
بيئة محددة أو منطقة جغرافية معينة و تسود بينهم معامالت، وعالقات تشكل حياتهم 

امة و لقد ويعد تحديد مجاالت الدراسة المختلفة من الخطوات المنهجية اله.االجتماعية
اتفق الكثير من المشتغلين في مناهج البحث االجتماعي على أن لكل دراسة مجاالت 

  12ثالثة رئيسية، هي المجال الجغرافي و المجال الزمني و المجال البشري 
  : المجال المكاني -1.1
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  :المرحلة االستطالعية �

هي إحدى الخطوات التي يخطوها الباحث في سبيل استكشاف ميدان بحثه، و في    
إطار بحثنا هذا قمنا بالنزول للميدان لمالحظة و معاينة سلوكيات المبحوثين و كذا 
درجة تقبلهم لفكرة الدراسة، وللتأكد من وجود عينة البحث، قمنا بالتقرب من فريق 

راقبين تربويين ومستشارة التوجيه و اإلرشاد العمل داخل المؤسسة من أساتذة و م
المدرسي و المهني المتواجدة على مستوى المؤسسة لالستفادة أكثر من المعلومات  

  .المقدمة عن التالميذ
  :و تهدف دراستنا االستطالعية إلى 

  .بناء أدوات الدراسة - 1
  التعرف على الميدان  - 2
  .تها للعينةالتأكد من صحة أسئلة االستمارة و مطابق - 3

  :مجال دراستنا هي المتوسطات االتية   
  "والية بسكرة -القنطرة–ثانوية عمر ادريس "

  :المجال البشري-2.1
يعتبر المجال البشري للدراسة المجتمع األصلي، الذي تطبق على األفراد مختلف "   

و الوسائل لجمع البيانات الموضوعية و الواقعية منهم، حيث أن مجتمع الدراسة ه
مجموعة منتهية أو غير منتهية من العناصر المحدودة من قبل، والتي تكون مجاال 

  13"للمالحظة
وحتى تكون الدراسة علمية و عملية، ولكي يصل الباحث إلى نتائج واقعية    

وموضوعية البد من تحديد المجتمع األصلي للدراسة تحديدا دقيقا، وواضحا حتى 
بة لالختبار، وبجمع المعطيات من أفرادها عن طريق يسمح بتحديد نوع العينة المطلو 

استخدام الوسائل و األدوات المناسبة، أما مجتمع الدراسة الذي نعمد إلى جمع 
ينقسم إلى قسمين األول هو تالميذ المرحلة الثانوية، و الثاني المعلومات منه فهو 

ن، السنة األولى تلميذ موزعي 604أساتذة التعليم الثانوي، حيث كان عدد التالميذ 
  . 305،السنة الثالثة  118، السنة الثانية  178
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  :موزعين كالتالي 38اما األساتذة فعددهم 

، اللغة  04، أدب عربي  05، علوم طبيعية  05، تربية تكنولوجية  05رياضيات 
 03، فلسفة  02، تربية بدنية  01، تربية فنية  03، اللغة اإلنجليزية  04الفرنسية 
كما يهمنا بالتحديد عند   . 03، تاريخ و جغرافيا  01، كهرباء  02اسالمية ، علوم 

  ).تحديد العينة( الوقوف على تحديد هذا المجتمع، 

  :عينــــــة الدراســــــة و خصائصـــــــها - 2
تعرف العينة على أنها عبارة عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارها   

اء الدراسة عليها ومن ثم استخدام تلك النتائج و تعميمها على بطريقة معينة، وٕاجر 
كامل مجتمع العينة، للحصول على المعلومات و البيانات الخاصة بالدراسة و حتى 
تكون دقيقة و تعطي لنا حقائق صادقة، على الباحث أن يحسن اختيار عينة بحثه 

عينة قصدية و بحثنا  لتكون ممثلة تمثيال  واقعيا لمجتمع البحث و قد كانت عينة
عينة غير احتمالية اتجه الباحثان لها لعدم " التي يعرفها سعود بن ضحيان على أنها 

، و يعني بالشروط الثالثة  14قدرته تحقيق شروط العينات االحتمالية الثالثة مجتمعة
  .للعينات االحتمالية

  .حجمهتحديد جميع مفردات مجتمع الدراسة المراد تناوله بغض النظر عن  -
 .أن كل مفردة لها رقم تعريفي يمكن التعرف عليها من خالله -
 15.أنه يمكن الوصول إلى المفردة من خالل الرقم التعريفي -

تمثلت عينة دراستنا في التالميذ الذين يمارسون العنف في المؤسسة التربوية 
و سجل تأخر في نتائجهم التحصيلية و من أجل ذلك إستعنا بإدارة ) الثانوية(

المؤسسة لتحديدهم و بمراقبة المعلمين واألساتذة الذين يدرسونهم، و تم ذلك في سرية 
  .تامة أي بدون علم هؤالء التالميذ حتى ال يشعروا بأنهم محل الدراسة دون غيرهم

 :تحديد العينة

182*100/604 =30%                                   
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من المجتمع % 30= عينة البحث تلميذ، و  604= اذا كان المجتمع االصلي 
تلميذ تم اختيارهم بطريقة  182=االصلي ، فان عينة الدراسة تتمثل في 

  :عشوائية بسيطة موزعين حسب المؤسسات محل الدراسة ، كاالتي

  : منهــــج الدراســـــة  -3
منهج البحث هو عبارة عن مجموعة القواعد و التصورات، و الخطط التي   

و التي تنير له طريق البحث في موضوع من الموضوعات في يتبعها الباحث، 
مراحل البحث المختلفة ، فالمنهج هو العمود الفقري في تصميم أي بحث، و الخطة 
التي تحتوي على عدة خطوات، و التي يجب على كل باحث إتباعها، وان طبيعة 

عين حسب الدراسة كثيرا ما توجه الباحث أو الدارس، و تفرض عليه إتباع منهج م
لذلك تماشيا مع أهداف الدراسة فإن المنهج  ،16األهداف التي يصبوا إلى تحقيقها 

الوصفي يكون أكثر كفاءة في كشف حقيقة الظاهرة الموروثة و إبانة خصائصها، 
فحين يريد الباحث أن يدرس ظاهرة ما فإن أول خطوة يقوم بها هي وصف الظاهرة 

علومات دقيقة عنها، و المنهج الوصفي يعتمد التي يريد دراستها وجمع أوصاف و م
على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع تهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر  

  17"عنها تعبيرا كيفيا، أو تعبيرا كميا

أحد أشكال التحليل و التفسير " و عليه يمكن تعريف المنهج الوصفي بأنه 
شكلة المحددة أو تصويرها كميا عن طريق العلمي المنظم لوصف الظاهرة، أو الم

جمع البيانات و المعلومات المقننة عن ظاهرة أو مشكلة ما و تصنيفها وتحليلها و 
  18"إخضاعها للدراسة الدقيقة

هكذا كان المنهج الوصفي هو األكثر مالئمة لدراستنا حيث يعطينا هذا و 
األخير صورة واضحة حول ظاهرة التأخر الدراسي و العنف في الوسط المدرسي 
لثانوية القنطرة، كما أن هذا المنهج يقوم أساس على التعمق في فهم األهداف محل 

إن تطبيق هذا المنهج يمكننا من الدراسة وهم هنا التالميذ ذووا السلوكات العنيفة، ف
التعرف على الجوانب المختلفة لتأثير المادة المدرسة و طريقة األستاذ التدريبية 
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وأسلوب األستاذ في ضبط النظام داخل القسم على التلميذ، والتي تؤدي إلى تأخره،  
  : و الذي يكون نتيجته العنف في المدرسي، و ذلك وفقا للخطوات التالية 

  :لة االستكشافية المرح* 

  :و تمثل الخطوة األولى في البحث و تشمل ما يلي 
جمع المعلومات النظرية التي لها عالقة بموضوع البحث و لها أهمية بالغة بحيث  -

  .تثريه، و ذلك من المصادر والمراجع المتوفرة
  .جمع المعلومات التي تمثل إضاءات من خالل مناقشة ذوياالختصاص و الخبرة -

و تعتبر هذه المرحلة الخطوة الثانية في بحثنا و قد :  لة الوصف المعمقمرح* 
  : شملت هي األخرى على 

تحديد و صياغة فروض البحث ووضع إجابات محتملة لإلجابة على التساؤل  -
  .الرئيسي لمشكلة البحث

ضبط و تحديد مجتمع البحث و تعيين خصائصه و مميزاته تمهيدا الختيار عينة  -
  .ممثلة

االستمارة، المقابلة، باإلضافة إلى :تقنين أدوات القياس لدراسة المشكلة هي  -
  .المالحظة التلقائية التي ركزت على مشاهد ذات الصلة بمدارات البحث

  .التركيز على مؤشرات محددة ترتبط بموضوع البحث و محاولة تحليلها و تفسيرها -
  .تتحليل البيانات و تفسيرها و الخروج باستنتاجا -

  :أدوات جمع البيانات  - 4
تعتبر االستمارة كوسيلة لجمع البيانات من أكثر الطرق  انتشارا و :  االستمارة* 

أهمها، حيث أنها تصميم فني لمجموعة من األسئلة حول موضوع معين بحيث 
تغطي كافة جوانبه، مما يسمح لنا بالحصول على البيانات الالزمة للبحث من 

  19.إجابات المبحوثين
فهي عبارة عن مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معين يتم وضعها في 
استمارة ترسل سواء بالبريد أو تسلم باليد تمهيدا للوصول إلى أجوبة لألسئلة، و قد 
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تتضمن االستمارة عدة أسئلة تتم في صيغتها و تخدم فرضيات الدراسة حيث تستخدم 
  20ما توجد عليه الظاهرة في الواقعبكفاءة أكثر في البحوث الوصفية لتقدير 

  .و اعتمدنا على هذه األداة لما لها من أهمية كبيرة في جمع المعلومات الميدانية
 :توصيفأداة الدراسة

اعتمدت الباحثان على استمارة البحث المكونة من أربعة بنود ، خصصت البند االول 
رات الخاصة بالفرضية للمعلومات الشخصية حول المبحوثين، و البند الثاني للعبا

هناك عالقة بين طبيعة المادة المدرسة وتأخر التالميذ دراسيا :" األولى التي مؤداها

  ".عبارات 10و خصصنا ". الذي يكون نتيجة السلوك العنيف

هناك عالقة بين طريقة :" البند الثالث للعبارات الخاصة بالفرضية الثانية التي مؤداها

التالميذ دراسيا و الذي يكون نتيجة العنف في الوسط  األستاذ التدريبية و تأخر

  .عبارات 9و خصصنا " المدرسي
هناك عالقة بين طريقة :" أما البند الرابع فكان مخصصا للفرضية الثالثة التي مؤداها

األستاذ في ضبط النظام داخل القسم و تأخر التالميذ دراسيا، و الذي يكون نتيجته 

  .عبارة 10و ضم  ".العنف في الوسط المدرسي
تم عرض االداة على مجموعة من االساتذة المختصين في العلوم االجتماعية من 
اجل التحكيم ، أي اختبار الصدق الظاهري ، إلبداء آرائهم العلمية حول عباراتها و 
مدى مناسبتها للدراسة، حيث تم االستناد لهذه اآلراء و الوقوف عند بعض الثغرات 

اعادة الصياغة اللغوية  -االسئلة و ازالة بعضها االخر، اضافة بعض  - : منها
اعادة ترتيب بعض االسئلة  - لبعض األسئلة التي كانت تؤدي المعنى المقصود، 

  .حسب اهميتها  اولويتها في الدراسة
اما من اجل اختبار الصدق الباطني او ما يصطلح عليه باختبار ثبات االداة، فقد 

مبحوث، و تمت  20وزعت الباحثة اداة الدراسة على عينة تجريبية و عددها 
معالجتها احصائيا باستخدام التجزئة النصفية، حيث تم تجزئة عبارات االستمارة الى 

لفردية هي فقرات النصف االول  العبارات نصفين، و اعتبرت العبارات ذات االرقام ا
ذات االرقام الزوجية هي فقرات النصف الثاني ، و تم حساب معامل االرتباط بين 
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شبكة الحزم االحصائية في العلوم ) ( SPSS(النصفين باستخدام برنامج 
  ).االجتماعية

يستخدم هذا  ، و حيث)المنظمة(إستعملنا في بحثنا هذا المقابلة المقننة :  المقابلة* 
  21النوع من المقابلة في المراحل التالية للمرحلة اإلستطالعية

و يطلب فيها من كل مستجوب اإلجابة على سلسلة من األسئلة حدد مسبقا عددها، 
  22و تكون اإلجابة إما رمزا أو حرفيا...نصها و ترتيبها

  :الظروف التي أجريت فيها المقابلة  -

مستشارة التوجيه و الناظر قمنا بتحديد مواعيد إلجراء  بتوجيه من مستشار التربية و
المقابالت مع األساتذة حيث قدمنا لكل منهم في أول جلسة مقدمة مختصرة حول 
البحث و أهدافه ثم أكدنا لهم أن المعلومات التي يدلي بها كل مبحوث تستخدم فقط 

  .ألغراض علمية بحتة
  :محتوى دليل المقابلة و استخداماته * 

ت مقابالتنا متضمنة لمجموعة  من األسئلة المفتوحة و المغلقة حول المستوى كان
الدراسي الدراسي للتالميذ و سلوكاتهم، ثم تركنا لهم المجال لتقديم آرائه حول هذه 

الظاهرة و طرق عالجها و تقديم الحلول المناسبة لزيادة التحصيل الدراسي للتالميذ  
  23و التقليل من السلوكات العنيفة

و أجرينا مع األساتذة الذين يدرسون بهذه المؤسسة من المستويات الثالث و كان 
  . %29أستاذ أي بنسبة  32أستاذا من بين  11عددهم 

  : المالحظة * 

تعتبر المالحظة وسيلة ضرورية لجمع البيانات من الميدان ألنها تمكن الباحث من 
، كبعض المواقف الواقعية في جمع المعلومات الخاصة بحقائق الظاهرة اإلجتماعية

  .الحياة
بولين "و قد إستخدمنا في بحثنا هذا المالحظة المباشرة و البسيطة و هي حسب 

هي المالحظة التي تعتمد على المواقف الطبيعية الحية و ال تستخدم فيها  "يونج
  24أدوات للتأكد من دقة المالحظة
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لدراسة و كذا تشخيص الميدان و قد استخدمنا هذه األداة لغرض التأكد من فرضيات ا
الحصول على معلومات لم نتمكن من الحصول عليها من المبحوثين مباشرة بشكل 
تلقائي، حيث كنا نالحظ سلوكيات المبحوثين من تالميذ أو أساتذة خالل المرحلة 
االستطالعية طوال فترة إجراء المقابالت و توزيع االستمارات فكانت مالحظاتنا 

وكات التالميذ و طريقة األستاذ التدريسية، وكذا النظام المطبق في مركزة على سل
  . القسم و مدى فهم التالميذ للمواد المدرسة

 : النتيجــة العامـــة للدراســـة
يؤدي التأخر الدراسي في المرحلة ": لقد كانت الفرضية الرئيسية للدراسة هي   

  ".الثانوية إلى العنف في الوسط المدرسي

من خالل المتغيرات الوسيطية التي وضعناها في دراسة العالقة بين التأخر الدراسي    
المادة المدرسة، الطريقة التدريسية، : والعنف في الوسط المدرسي والتي كانت

  :وأسلوباألستاذ في ضبط النظام داخل القسم، توصلنا إلى نتيجة عامة مفادها
في الوسط المدرسي لدى التالميذ بنسبة أن التأخر الدراسي يؤدي إلى سلوك العنف 

نسبة أكدها التالميذ من خالل استمارة البحث الموجهة لهم والمقابالت %  83.83
التي أجريناها مع األساتذة والمالحظة بالمشاركة التي قمنا بها، كما اننا توصلنا من 

ية خالل هاته الدراسة الى استنتاجات يمكن طرحها لتكون دليال ألطراف العمل
التعليمية، والمتمثلة في اإلدارة المدرسية والمنهاج الدراسي كعامل معنوي وكل من 
ساهم في وضع هذا المنهاج، والتي من شانها الحد من ظاهرة العنف في الوسط 

  .المدرسي
  :نستعرض هذه االستنتاجات فيما يلي

ان معظم التالميذ يواجهون صعوبة بالغة في فهم المواد المدرسة لهم وهذا نتيجة  -
لوجود خلل في البرامج الدراسية وأهدافها ومحتوياتها، فان القسم متعدد المستويات هو 
عبارة عن جماعة متنافرة وغير متجانسة من حيث البرامج والمقررات والكتب 

ستوى االدراكي العقلي والوجداني و النفسي مما والمناهج الدراسيةفضال عن تفاوت الم
يستدعي من الناحية الفعلية اختالف وسائل التواصل و تقنياته في القسم الواحد بين 
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مجموعتين وهذا يفضي الى ارتباك في العملية التعليمية و يعيق قنواتها ، كما ان 
، كما انها ال تلبي صعوبة المادة وعدم استيعاب التالميذ لها يحبطهم ويشعرهم بالملل

 .حاجاتهم وميولهم، وهذا كله يؤدي لممارسة الشغب و الفوضى و السلوكات العنيفة 
ان الطريقة التدريسية األكثر اعتمادا من قبل األساتذة هي طريقة التلقين ، وهي  -

األقل في اثارة التفاعل في القسم النها طريقة تسلطية نوعا ما،حيث اننا نجد األستاذ 
د الموقف أي انه ال يبعث على الحماس والمشاركة ، الشيء الذي ينفر التلميذ هو سي

من المادة خاصة اذا ما كان يواجه صعوبة في استيعابها ويجعل الدرس ممال 
وبالتالي عدم التركيز و االنتباه وتأخره دراسيا واهتمامه اكثر بالشغب  و الفوضى 

ليا، في حين نجد بعض األساتذة وامور أخرى خارج مجال الدرس تشغل تفكيره ك
يحاولون استخدام طريقة المناقشة الحوارية التي تحفز  التالميذ على المشاركة وتبادل 
اآلراء ، كما انها تجذب انتباههم وتمني روح المبادرة ، وتعطي الحرية لتجسيد 
أفكارهم ، ومن هنا وجب على  األستاذ ان يحاول التنويع في طرق التدريس و ال 

تمد على طريقة واحدة من اجل زيادة التحصيل الدراسي وبالتالي الحد من يع
 .السلوكات العنيفة

ان اعتماد األستاذ على نظام معين يضبط به التالميذ داخل القسم له اثر كبير  -
على تأخر التالميذ دراسيا، حيث ان األستاذ يستخدم أساليب غير تربوية يحاول من 

الميذ حتى يلتزموا وينضبطوا ويخضعوا لنظامه فاستخدامه خاللها تهديد وتخويف الت
للطرد أسلوب غير تربوي ألنه يحرم التلميذ من حضور الحصة وفهم المادة المدرسة 
و بالتالي يتأخر عن زمالئه في استيعاب الدروس و استخدامه أيضا ألسلوب غير 

تحصيله تربوي اخر هو انقاص النقاط يؤثر على التلميذ حيث ينخفض مستوى 
الدراسي و يتأخر  وكذا تحبط نفسيته ونتيجة لهذه الممارسات التعسفية من قبل 
األستاذ و استخدامه لهاته األساليب غير التربوية تدفع التلميذ الى االنتقام بممارسته 
لتصرفات غير سوية وسلوكات عنيفة وهاته األخيرة التي تثير غضب و انفعال 

ات كالمية بينهما و التي تتعدى أحيانا الى الضرب األستاذ وتؤدي الى نشوب مشاد
.  
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  :الخاتمة
إنطالقا من الدراسة التي أجريناها نجد أن المدرسة إنحادت على مسارها 
الصحيح، فهي المسؤول األول عن نجاح و زيادة التحصيل الدراسي و إستقامة و 

ة في تكوين إنحراف التالميذ و ممارستهم لسلوكات عنيفة، فبدل أن تساهم المدرس
أجيال صالحة لقيادة المجتمعات و ذات مستوى تعليمي عالي فيحدث اآلن في الوقت 
الحاضر العكس، فالمدرسة هي المسؤول األول بعد األسرة في بناء شخصية التلميذ 
في كل المراحل التعليمية، لترقى بالتلميذ إلى الشخصية النافعة السوية و تسعى إلى 

بوية حديثة و بكم موضوعي ووضع المنهاج المالئم، و إتباع تقديم العلم بوسائل تر 
الطريقة الحسنة، و كذا إستعمال الوسائل السمعية البصرية، و اإلهتمام بتعيين 
أخصائيين نفسانيين و أخصائيين إجتماعيين، أيضا إعداد و تأهيل أساتذة يعشقون 

حتة، و كذا إهتمامهم بقراءة رسالتهم السامية، و يقدرونها ألن الرسالة إنسانية تربوية ب
ما يكتب عن المشكالت السلوكية لدى التالميذ و مالحظتها و كيفية التعامل معها و 
معالجتها من خالل إجرائهم لدورات تدريبية تعنى بتلك األمور، و أن تركز إهتمامها 
الكبير على إكتساب المعارف و المعلومات  و القيم األخالقية و تشجيع التالميذ 

ى التحلي بها و ذلك للحد من المشكالت الدراسية أهمها التأخر الدراسي و كذا عل
 .  المشكالت األخالقية و السلوكات العدوانية التي تعيشها

  :قائـمــــة المـــراجع
، ص 1991، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 7، طالقانون الجديد للطالبعلي بن هادية و آخرون،.1

386.  

2. http://www.amarefa.net/archive/index.php1644.html./17/11/2008/ 07 :41 

، مجلة العلوم "أسباب الفشل الدراسي من وجهة نظر األساتذة"العايب رابح، أبو طوطن محمد الصالح؛  .3

  .181، ص 1999، 10منتوري قسنطينة، العدد اإلنسانية، جامعة 

الملف التكويني ألسالك التوجيه المدرسي    -)ملف اإلخفاق الدراسي( - المفتشية العامة- وزارة التربية الوطنية. 4
 .1999نوفمبر 16- 15- 14بسكرة أيام ,و المهني نظم بمتقنة السعيد بن شايب
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   -التداولية بين هابرماس وطه عبد الرحمان 

  جلول مقورة / د

 الجزائر –المسيلة  –جامعة 

  : الملخص 

ماذا نعني بالتداولية الكونية؟ إلى أن الحديـث : يشير هابرماس في مقالة الشهير 
عن اللغة لن يكون على مستوى الشكل يقدر ما هو على مستوى الفعل، ولذلك وجب 
تجاوز المفاهيم الصوتية، التركيبية، والداللة للغة لتحدث عن مفهوم رابع أساسي وهو 

نتقل من دراسة الكفاية اللغوية إلى دراسة الكفاية وبهذا ن) Pragmatics(التداولية 
ومعنى ذلك أن النشاط اللغوي ال يهتم باللغة كموضوع وحسب، وٕانما يجعلها . التواصلية

وسيلة لخلق الفعل التواصلي فال يكفي أن تكون العبارات صحيحة ما لم تترجم فعال في 
ات الفاعلة وهذا يتم من خالل الحياة اليومية فالفعل يفرض نوعا من التداخل بين الذو 

  .المشاركة في تواصل معبر عنه بواسطة اللغة

The pragmatics between habermas and taha abderrahman 

 
Habermas points out in his famous essay: What do we mean by 
cosmic pragmatics? That the talk about the language will not 

level of form is estimated at the level of the act, and be at the 
therefore must overcome the concepts of sound, syntactic, and 
the significance of the language to talk about the fourth basic 
concept is the Pragmatics and thus we move from the study of 

etence to study the adequacy of communication. language comp
This means that linguistic activity is not only concerned with 
language as a subject, but also as a means of creating 
communicative action. It is not enough that the words are true 

 nto everyday lifeunless they are translated i 
What is the difference between him and Taha Abdel Rahman 

Pragmatics entre  habemas et taha abd errahman 
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Habermas souligne dans son célèbre essai: quelle est la 
définition de pragmatics  ? Que le discours sur le langage ne 
soit pas au niveau de la forme est estimé au niveau de l'acte, et 
doit donc dépasser les concepts de son, syntaxique, et 
l'importance du langage pour parler du quatrième concept de 
base est le pragmatique et nous passons donc de l'étude de la 
compétence langagière à l'étude de l'adéquation de la 
communication. Cela signifie que l'activité linguistique ne 
concerne pas seulement la langue en tant que sujet, mais aussi 
un moyen de créer une action de communication: il ne suffit 
pas que les mots soient vrais s'ils ne sont pas traduits dans la 
vie quotidienne.  

  : تقديم 

بين وعي زائف حينا، ووعي مفتت أحايين أخرى يجد اإلنسان نفسه دهشا باحثا عن 
خر، لكن اآلتجربة تواصلية تجعله يعتقد بأن كرامته ووجوده مرتبطين بكرامة ووجود 

مهجورة تختبئ هذا اآلخر هو باعتقادي على المستوى المفاهيمي عبارة عن قلعة 
فيها كل صور الصراع والتآمر، وتأجيج الخالف، الذي تحركه المصالح العمياء، 
والتي تروم إلى التحقق اإلني واآلني، على حساب كل األحكام العقلية والقيم 
األخالقية، لذا كان لزاما على اإلنسان المفكر أن ينّظر لتلك المصالح المبصرة التي 

عل، والتواصل،و التحاور فعال ونشاطا ضروريا للوصول ترى في التذاوت، والتفا
 .إلى اإلنسان الكامل بمفهومه العقلي، واللغوي، واألخالقي، والسياسي، والكوني

  :اللسانيات التداولية في خدمة العقالنية التواصلية: اللغة والتواصل/  1

من  إن الحديث عن التذاوت والتواصل ينبع أساسا من جسر اللغة، التي تبزغ
اإلرث االجتماعي، والحضاري الذي يحيط بالفرد المتكلم، وهي ال تأتي مستوردة من 
الخارج وال من علياء السماء، بمعنى أن مفرداتها موجودة، قيل أن توجد وهي خزان 
المعارف والتجارب لمن سبقونا فعندما نتبادل الكالم نلتجئ إلى معجم نفهمه، ويفهمه 

انعدم اإلتصال بالصوت والتواصل االجتماعي بيننا وبهذا  المتحدث الذي أمامنا وٕاال
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العقالنية هي االستعداد الذي يرهن عليه الناس القادرين على الكالم والفعل " تصبح
 .)1(اكتساب وتطبيق معرفة قابلة للخطأ على

من أجل ذلك يرتكز هابرماس على مسلمة اللغة التحليلية التي تؤكد على أنه ال 
في سحر البيان وربطها فقط بالتعبير والوصف، فما نتلفظ به من  يجوز حصر اللغة

ملفوظات يتجاوز بكثير ما رسمته النظرية اإلسمية في المعنى للغة ليصبح فعل 
  .القول قوال ينجز فعال

ماذا نعني بالتداولية الكونية؟ إلى أن الحديـث : يشير هابرماس في مقالة الشهير
شكل يقدر ما هو على مستوى الفعل، ولذلك وجب عن اللغة لن يكون على مستوى ال

تجاوز المفاهيم الصوتية، التركيبية، والداللة للغة لتحدث عن مفهوم رابع أساسي وهو 
وبهذا ننتقل من دراسة الكفاية اللغوية إلى دراسة الكفاية ) Pragmatique(التداولية 
ضوع وحسب، وٕانما يجعلها ومعنى ذلك أن النشاط اللغوي ال يهتم باللغة كمو . التواصلية

وسيلة لخلق الفعل التواصلي فال يكفي أن تكون العبارات صحيحة ما لم تترجم فعال في 
فالفعل يفرض نوعا من التداخل بين الذوات الفاعلة وهذا يتم من خالل "الحياة اليومية 

  .)2("المشاركة في تواصل معبر عنه بواسطة اللغة 

االختالف على مستوى  النشاط اللغوي، بين  ولعله يجب اإلشارة هنا إلى ذلك
هابرماس وتشومسكي فهذا األخير يعتبر اللغة كيانا مستقال دون االهتمام بالنواحي 
المعرفية والتواصلية، ويؤكد مرارا على التمايز بين الكفاءة واألداء، ويعتقد أن هنالك 

فعليا، ولذلك فهو فاصل بين ما يمكن أن يقوله ويفهمه اإلنسان نظريا، وما يقوله 
، وهذا يعني )3(يركز على الجانب الشكلي للغة دونما الحديث عن االستخدام اللغوي

االداء  الكفاية اللغوية، وٕانما هدفه األساسي هو دأن هابرماس ال يتوقف عند حدو 
التواصلي وهكذا فان اللغة عند هابرماس ال تعّبر عن قيمة مجردة في ذاتها،وانما 

لتواصل عن طريق التفاهم، ضمن إطار ما أسماه بالتداوليات تهدف إلى خلق ا
هذا وٕاذا كانت . )4("إعادة بناء شروط اإلمكان الكلية للتفاهم"الصورية، والتي تعني 
طرق توليد الكالم، وأكدت بأنه سا باهتمت أسا" تشومسكي"مقتضيات البحث عند 
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المزاجية للمتكلم، ولذلك كان يتضمن العديد من األخطاء نظرا لتأثره بالحالة النفسية و 
: حول مفهوم المتكلم المثالي، من خالل تحديد المعرفة اللغوية لديه ااهتمامه منصب

فإن هابرماس أضحى له مفهوما، جديدا للمتكلم المثالي التواصلي يعبر عن أنموذج 
  .الذات المتكلمة القادرة على إنجاز لغوي سليم

 التواصلية، تمر حتما بنوع من النظرية وما نفهم من ذلك أن نظرية الفاعلية

اإلجتماعية للحقيقة، والتي تبنى على التفاعل اللغوي فال يجب أن تكون اللغة حبيسة 
العبارات، والجمل واأللفاظ، وٕانما يجب أن تحقق النجاح على مستوى خلق التواصل 

ت من فهابرماس ال يهتم باللغة في سياق التداوليا. في إطار لغة صحيحة وسليمة
زاوية اعتبارها نسقا من الرموز له تركيبه النحوي وحسب، وٕانما يركز على اللغة من 

إن البنيات الكلية للخطاب يجب أن تدرس : "المنظور التداولي، وفي هذا الصدد يقول
وهكذا تكون الكفاية اللغوية بمفهوم  )5(" أوال وقبل كل شيء من جانب مسألة التفاهم

  .قعية عندما تكون كفاية لغوية تواصليةأكثر شموال، وأكثر وا

إن فهم النشاط التواصلي لدى هابرماس حتما يمر باعتبار هابرماس فيلسوف 
لغة، على اعتبار أن العقالنية التواصلية ترجع إلى التجربة المركزية للخطاب 

ان التفاهم  وتجدر اإلشارة هنا. البرهاني القادر على خلق اتفاق، وٕاجماع بدون عوائق
لى أساس اللغة المشتركة  عند هابرماس يستثني بعض أنماط الخطاب ، كالخطاب ع

العلمي الذي ال يتضمن  أي غموض، ولذلك فالحوار يكون مجرد تحصيل حاصل  
العلوم التجريبية الصارمة تتحرك ضمن هذا األفق الذي ال يتعرض : " يقول هابرماس
وهذا األفق يقصد به أفق تجاوز التأويل، والخروج دائما إلى فهم  )6("إلى المساءلة

إلى أن " مطاع صفدي"مشترك، وهو ما يعرف عنده باللغة الخالصة وهنا يشير 
  . هابرماس يرّكز على اللغة العادية،  فهي أقرب إلى التواصل اإلنفعالي

االصطالحي ويظهر من خالل ذلك أن اللغة اليومية العادية القريبة من النسق 
على تأويل، لكي يكون  الرمزي، بما تتضمنه من إشارات وحركات جسدية تحتاج

  .هناك تفاهم واتفاق بين أفراد المجتمع
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ويرى هابرماس أن اللغة العادية تسمح بخلق عالقة حوارية بين الناس، 
وبالتعبير عن الفردي والخاص اعتمادا على مقوالت عامة، ومن ثمة فإن التفهم 

أن يستعمل  هذه البنية التي تقوم على تطويع التجربة التواصلية  لي، يجبالتأوي
  .اليومية والتفاهم بين الذات وبين اآلخر

وما يقصد بذلك أن اللغة العادية هي التي توجد الحوار من خالل أن تكون قابلة 
  .للتأويل أوال

 جعل ما هو غير قابل للوصف  من"وانطالقا من ذلك اتجه هابرماس نحو 
، وهكذا انتهى إلى أن اللغة العادية تنطوي بين )7("المستوى الفردي، قابال لتوصيله

وٕاذا ما أردنا الفصل في ) الفعل(، وغير اللغوي )التحدث(اللغوي "نوعين من الفعل 
وفي هذا . سهولة التواصل من صعوبته نجده غير يسير في الفعل غير اللغوي

دما أشاهد أو أالحظ زميال يمر بسرعة من عن: الصدد يضرب هابرماس مثاال قائال
الجهة األخرى من الطريق، تتكون لدي إمكانية التعرف على مروره السريع كونه فعل 
ألغراض معينة ، فالعبارة يمر بسرعة تكفي لوصول الفعل، فبالفعل نعطي للفاعل 

ط ، أي أن مالحظة الفعل ترتب)8("النية للوصول بسرعة إلى مكان معين في الطريق
  .بقصد ونية الفاعل

وهذا يعني لدى هابرماس أن هذا الفعل يحتاج إلى قراءة، وفهم، وتأويل، ألن 
النوايا تتعدد،  ذلك أن النشاط غير اللغوي ال يعطينا المعنى تلقائيا على عكس 

  .النشاط اللغوي

عندما أفهم األمر الذي أعطاني إياه صديقي :" وهنا يورد هابرماس مثال مضادا
آخر، كأن يطلب مني مثال رمي سالحي، فأعرف بدقة ما هو الفعل الذي  أو شخص

أنجزه، فهو أعطى أمرا دقيقا، وهذا الفعل ال يتطلب تحليال مثلما تطلب ذلك المثال 
، وهذا معناه ان الفعل اللغوي يظهر نية وقصد المتكلم، ألن لها بنية )9(.األول

م الفعل والكلمة ، وهو ما يسميه أفعال وتركيبة تعطى المعنى مباشرة، وهذه البنية تظ
كالمية، وبصفة إجمالية فكل األفعال مهما كانت لغوية ام ال يمكن فهمها كنشاطات 
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وبالتالي لكي يكون هناك تواصل ال بد أن يتجه هذا النشاط . موجهة نحو غايات
التعاون، نحو المفاهيم بين المتكلم والمستمع، وهذا التفاهم ال يمكن الوصول إليه إال ب

لي إويتوقف على القبول العقالني المبرر من طرف المستمع، وهكذا يدعو هابرماس 
ضرورة التحدث بنفس اللغة من حيث معاييرها، وبالتالي المشاركة في العالم المعيش 

  .)10(عالئقيا تشترك فيه جماعة من نفس اللغة

لغة التي يقصدها وما نصل إليه من كل ما قلناه، ان التواصل يرتبط باللغة، وال
 هابرماس هي اللغة  العادية وليست الخالصة، والهادفة إلى تحول المجتمع من عالم

وهكذا فإن هابرماس وفي . األنساق إلى العالم المعيش من خالل خلق التفاهم الفعلي
معرض تشييده للعقالنية التواصلية القائمة على اللغة يركز على مفهومين أساسيين 

  .ات الصورية وأخالقيات المناقشةالتداولي: هما 

  :التداوليات الصورية  -أ

بأي حال من لن ينجح إن الحديث عن الهدف التواصلي للغة عند هابرماس، 
األحوال، إال ان تكون هناك ضوابط صورية ونحوية للغة التي نستعملها في 

لغة  التواصل، فالنجاح المرجو من التواصل وهو التفاهم واالتفاق إنما يتأتى من
ومن ثمة فكل شخص يملك القدرة على الكالم والفعل يمكنه أن .  "صحيحة وسليمة 

يشارك في التواصل ،و أن يعلن عن ادعاءاته للصالحية، ولكن شريطة أن يراعي 
  ."مقاييس المعقولية، والحقيقية والدقة والصدق

ا إن الفعل الكالمي لدى هابرماس يمكن فهمه من خالل أنه تعبير يريد غرض
  :وهذا لن يتأتى إال من خالل التداولية المرتبطة بمعايير. ليصل إلى تأثير

 .عبارات المتكلم صادقة ، وغير مزيفة: الصدق -

وال ثرثارا . يجب على المتكلم أال يكون مقال في حديثه فال يفهم: المصداقية -
  ).الدقة( فيحشو ويطنب، بل محكم التعبير عن نواياه ومقاصده 
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يجب أن يكون استخدام العبارات والكلمات متطابقا، وال : المعيارية الصالحية -
  .يخرج عن السياق المتعارف عليه في لغة المجتمع الذي ينتمي إليه المتكلم 

ترتبط بشكل البرهان والخطاب الذي يجب أن يخضع لضوابط  : المعقولية -
  )11(.عقالنية حتى يؤدي إلى االتفاق

يتعين على كل متكلم أن يختار تعبيرا معقوال : "سوفي هذا الصدد يقول هابرما
اآلخر، والمتكلم يجب أن تكون له نية  لكي  يتمكن المتكلم والمستمع من تفهم الواحد

توصيل مضمون حقيقي، لكي يتمكن المستمع من مشاطرته معرفته، وعلى هذا 
ظ المتكلم أيضا، أن يعبر عن مقاصده بصدق لكي يتمكن المستمع من تصديق تلف

المتكلم والثقة به، وأخيرا يتعين على المتكلم اختيار تلفظ دقيق بالقياس إلى المعايير 
والقيم الجاري بها العمل، لكي يتمكن المستمع من قبول هذا التلفظ بطريقة تجعل 
المتكلم والمستمع في وضعية القدرة على االتفاق على التلفظ ذي الخليفة 

   )12(".المعيارية

لتفاهم عن طريق االتفاق انطالقا من لغة صحيحة ومعبرة فالهدف إذن هو ا
وهادفة، وهذا يؤدي إلى نوع من التبادل والتقارب والمشاركة والتذاوت، والذي لن 

... يتحقق إال من خالل ادعاءات الصالحية المتمثلة في الصدق والمعقولية والدقة
فاق معين على األساس فالتفاهم برأي هابرماس هو العملية التي من خاللها يتحقق ات

وهنا نالحظ أن . المفترض الدعاءات الصالحية المعترف بها باتفاق مشترك
هابرماس يجمع بين التداولية والصورية ليصل إلى مفهوم التداولية الكلية والتي من 

: خاللها يتم التفاعل والتواصل ضمن إطار لغوي ومعياري مناسبين، يقول هابرماس
من الناحية النحوية تستجيب لشروط المعقولية، وعلى من  الجملة المصاغة جيدا"

يشارك في التواصل أن يكون مستعدا للتفاهم بالتعبير في كل مرة عن ادعاءات 
الحقيقة والصدق والدقة، ومفترضا، بشكل متبادل أن هذه االدعاءات محترمة، ومن 

موضوع تحليل  بينما أفعال الكالم تكون ،ثمة فإن الجمل تكون موضوع تحليل لساني
تمارس الفعل اللغوي  ، من كل ما ذكرنا يمكن القول أن الذات المتكلمة)13("تداولي
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من خالل عالقتها بالعالم الخارجي عالم الوقائع، فكما كان التطابق بين الفكر والواقع 
وما نشعر به وهي " الصدق"حصل اإلدراك والفهم، ولذلك وجب أن تبدأ وتنتهي إلى 

، هذه المصداقية ما دامت أنها "بالمصداقية"وذهنية، وبالتالي فهو يتعلق مسألة نفسية 
موجهة للحياة االجتماعية فهي ملتزمة بمراعاة القيم والمعتقدات واألحكام المختلفة، 

  .فهي ناجحة متى ارتبطت بالصالحية المعيارية

يفضى كون لها معنى عندما تكون تداولية، وهذا يإن التواصل يكون باللغة التي 
إلى الحوار والمناقشة، ونجاح الحوار والتداوليات الصورية، إنما يرتكز على 

  .أخالقيات المناقشة

  :أخالقيات المناقشة  -ب

يؤكد هابرماس أن التواصل غدا الصوت الوحيد القادر على توحيد عالم فقد كل 
، هذا مرجعياته، لتتواصل ولنتواصل باألدوات والتقنيات التي تضعف التواصل نفسه

 ،هو جب التناقض الذي وضعنا فيه، وهذا معناه أن التواصل يختلف عن اإلتصال
ألنه أي التواصل نجاحه محكوم بشروط صورية وأخرى أخالقية ، أي االنتقال من 

  .التداوليات إلى األخالقيات

إن إحدى نقاط القوة في تداولية هابرماس، تتجلى في البرهنة على أن األخالق 
للعقلنة، والتواصل معا، ولكن السؤال المطروح عن أي أخالق نتحدث؟ مكون أساسي 

عن أخالق فطرية، قبيلية، ثابتة، ومطلقة؟ أم عن أخالق بعدية، تجريبية، متغيرة، 
  .ونسبية؟

إنه لفهم التصور الصحيح عن مفهوم األخالق عند هابرماس، وجب وبشكل 
مانية، وفي الفلسفة  الحديثة ضروري التعريج على فيلسوف األخالق في الساحة األل

إن كانط وهو يتحدث في كتابه، تأسيس ميتافيزيقا األخالق أو ". ايمانويل كانط "وهو
نقد العقلي العلمي، يحركه شعور بضرورة تأسيس األخالق الكلية، فإذا كانت 

الميول، : التجربة، كما يرى ال تقدم لنا معرفة كلية فان المبادئ التجريبية مثل
، والسعادة، ال تصلح مطلقا ألن نؤسس القوانين األخالقية، ذلك أن طابع الرغبات
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ومبدأ الكلية الذي يجعلها صالحة لجميع الكائنات العاقلة بغير تمييز، والضرورة 
، وهذا يعني أن )14(العملية غير المشروطة المفروضة عليها عن هذا الطريق ينتفيان

لبشرية أو من عادات الناس ، بل كانط يرفض أن تستمد األخالق من الطبيعة ا
  .أساسها العقل، فهي ذات طبيعية كلية، قبلية، ومطلقة

ألجل الواجب، فهو عقلي  إن أساس األخالق الكانطية هو الواجب، والواجب
ومفرغ من أي محتوى منفعي، هذا الواجب الكلي الذي ال نعرفه إال من خالل اإلرادة 

في ذاته، وهو محدد سلفا، وبشكل صوري ألنه ال  فالخير خير. الخيرة أو النية الطيبة
، وهذا معناه أننا أمام أخالق كلية، ولكن بصورة مجردة )15(يرتبط بالنتائج وٕانما بالمبدأ

تتمثل في إعالن نوايا واجبات صورية من طرف مونولوغ أحادي، لذات عارفة تناجي 
تتناقض مع مبدأ الكلية العالم المتعالي، وهكذا تصطدم األخالق الكانطية بالواقع، و 

جتماعي، هو الذي يحتل الصدارة في تأسيس ألن الوعي الفردي، وليس الوعي اال
األخالق بالمعنى الكانطي، وتنتهي كما يؤكد هابرماس إلى تفاعل بين ذوات منعزلة، 
كل ذات تنطلق من معلمها على أساس أنها الوعي الموجود الوحيد، وبالتالي يضيع 

  )16(.اليقين األخالقي

إن هدف هابرماس هو نقل األخالق من المجرد إلى الواقع المعيش ومن 
المنظور الفردي إلى المنظور  االجتماعي، وبالتالي فهو يرفض األخالق ، بالمعنى 
الكانطي ويؤكد بأن التفاعل في ظل القوانين الكانطية ينحل إلى أفعال منعزلة، كل 

الموجود الوحيد، ويمكن أن يكون لكل ذات ذات يجب ان تفعل كما لو كانت الوعي 
في الوقت نفسه، اليقين بأن كل أفعالها وفق قوانين أخالقية تنسجم منذ البداية 

،  وهذا معناه ان كانط برأي )17(وبالضرورة مع األفعال األخالقية لكل الذوات الممكنة
هابرماس يفرض انسجاما منذ األزل بين أشخاص مختلفين، وهي مسلمة يمكن 

  .دحضها بسهولة، بالنظر إلى االختالف الثقافي والمعياري الذي يطبع المجتمع

ولذلك يلح هابرماس على ضرورة تكوين أخالق تواصلية، تنمو وتتطور، بفضل 
الحوار المفتوح عن طريق خطاب عقالني ،وحر يحل محل الخطاب الرسمي 
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لألخالق ، ويرفض كل ، ومعنى ذلك أنه هابرماس يتجاوز كل معنى ثابت )18(السائد
تصور ميتافيزيقي ومجرد لها، وينُحو نحو تأسيس فيزيقا األخالق، إن جاز اللفظ، 

  .تراعي الضرورة الفردية، وترتبط إلى جانب العقل، بمعقوالت ورغبات اإلنسان

وٕاذا كان هابرماس لم يحد عن كانط في مسألة األخالق الكلية، فإن مفهوم 
فهي كلية واقعية، وليست مجردة، تحاول أن تسد الثغرة بين الكلية اختلف كثيرا عنده، 

ما هو عقلي، وما هو تجريبـي، وبين الواجب من جهة، والميول والرغبات والمصالح 
  .من جهة أخرى

ومن هذا المنطلق، فإن هابرماس ال يطلب من الفاعل العاقل أن يسأل نفسه، 
ة العامة، وهل ينطبق فعله على هل يمكن أن يرتفع فعله األخالقي إلى مستوى القاعد

الجميع من دون تناقض، ليحقق أخالقية الفعل، بل يطلب منه أن يسأل نفسه هل 
المعايير األخالقية الصحيحة تلقى إجماعا، وهذا يعني أن كلية األخالق نصل إليها 
إنطالقا من التفاهم لتحقيق اإلجماع، وليست معطى أولى، صوري، ومجرد، ويرى 

عدم االتفاق والوصول إلى إجماع حول المعايير والقيم والحاجات هابرماس أن 
المختلفة، ال يعني بأي حال من األحوال غياب صور لمصلحة عامة منتظمة، فقط 
إن المسألة أننا لسنا واضحين فما يتعلق بمصالحنا الحقيقية، وهنا الحل يكمن برأيه 

" ن عليها، أو العكس وهو اختيار للمصالح التي يجتمعو " الخطاب العملي"في 
فيرتكز اإلجماع على معرفة مخلصة أمينة من طرف المشاركين في الخطاب 
بمصالحهم الحقيقية، وعلى إعادة تأويل لها، وعلى تقديم البرهان والحجة األفضل 

، فالحاجة إذن للغة صادقة تؤدي إلى ظهور )19(ومن ثمة يكون اإلجماع مبررا عقليا
ور العلوم التأويلية، وينصب اهتمام المصلحة العملية المصلحة العملية، وٕالى ظه

على التفاعل البشري، أي على أساس تأويل أفعالنا تجاه بعضنا البعض،والسبل التي 
وكأني بهايرماس يصل إلى أخالق  )20(نتفاعل بها، في إطار التنظيمات االجتماعية

تهي إلى اإلجماع، تواضعية، واصطالحية، ألنها ترتكز على الحوار وعلى اللغة، وتن
  .التفاهم، واالتفاق
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وانطالقا من كل  ما ذكرنا، يمكن أن نقول مع هابرماس أن أخالقيات     
  : نما ترتكز على إفتراضين مهمينإالمناقشة، 

األول يتمثل في ضرورة الدخول في مناقشة حقيقية، لتأسيس المعايير  -
ه، في نهاية التحليل بطريقة واألوامر اعتمادا على العقل، وهذا يستحيل القيام ب

الثاني فيتمثل في كون  أمامونولوجية، أي بواسطة برهنة فرضية مفصلة فكريا، 
االدعاءات المعيارية، تتضمن معنى معرفيا، يجوز التعامل معها بوصفها ادعاءات 

والمقصود بذلك أن الحوار المستند إلى القواعد األخالقية يجب أن  )21("للحقيقة
معياري قابل للمناقشة، والقبول أو الرفض، ولكن انطالقا من   معرفي يتضمن محتوى

المحاججة والبرهان العقلي، فاالدعاء ذو الطبيعة المعرفية يكون مقبوال في المناقشة  
  )22(.العقلية، ويكون مؤسسا على البرهان العقلي، ويهدف إلى اإلجماع

نطية عاقلة، بل هي إن المشاركين في الحوار ليسوا عند هابرماس شخصيات كا
موجودات حقيقية وثقافية تستمد قيمتها من المجتمع ، ولذلك فإن الحوار األخالقي 
يكون محاطا بالمضمون الذي يضفى عليه من الخارج ،وفي هذا الصدد يقول 

وفي  )23("يتعين على المناقشات العلمية أن تستمد مضامينها من الخارج: "هابرماس
ذلك إشارة إلى الجانب المعياري الدعاءات الصالحية، وأن المناقشة لكي تنجح وجب 
أن يكون حقلها هو العالم المعيش، ومراعاة لكل التغيرات والتحوالت التي تتبلور 

  .ضمن إطار ثقافي معياري، وتاريخي معين

القيات إن هذا يعني أن المناقشة المرتكزة على اللغة، يجب أن تتأسس على أخ 
تهدف للوصول إلى الكلية عن طريق اإلجماع الذي يبنى على البرهان العقلي، 
واإلقناع من أجل تحقيق المصلحة العملية الجماعية عن طريق وعي حقيقي وملتزم 

  .بهذه المصلحة

لقد اخترت هذا العنوان :من التداولية التواصلية إلى التداولية التحاورية   -2
ع فلسفة للتخاطب والتواصل انطالقا من إعادة االعتبار كمطية للحديث عن إبدا

لمناهج الحوار في علم الكالم مستأنسين ببعض إسقاطات نظرية الفعل التواصلي 
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حديث . عند هابرماس على اعتبار أنه يعتبر مؤسس فلسفة التواصل الغربي
من هابرماس عن التواصل هو حديث عن اللغة باعتبارها أداة التواصل التي تنزع 

فالعقالنية إنما هي "اإلرث االجتماعي، والحضاري الذي يحيط بالفرد المتكلم 
االستعداد الذي يبرهن عليه الناس القادرين على الكالم ، والفعل على اكتساب 

، وحديث طه عبد الرحمان عن التواصل هو حديث  )24(" وتطبيق معرفة قابلة للخطأ
لفكري والفلسفي ، من شأنه اعادة ضبط عن الحق العربي واالسالمي في االختالف ا

مفهوم الكونية والتداولية بما ينسجم مع الحقيقة المؤيدة التي تنتهي الى نفس اليقين ، 
باعتماد التقاطع مع التراث ومع روح الحداثة لتكوين فعل فلسفي تواصلي تحاوري 

  .يكون فيه االحتكام للحجة وليس للمبرر، للحقيقة وليس لاليديولوجيا 

  :تجديد علم الكالم   -أ

إن حركة الطرح الفكري والفلسفي لمشروع طه عبد الرحمان التواصلي تحمل دائما هم 
التفاعل وتحديد الفواصل بين تحديث األصيل وتأصيل الحديث ، واألكيد أن مشروعه 
اللغوي والتواصلي والتحاوري كنظرية في الخطاب ، يكون مبتورا عندما يتجاوز فكرة 

تجديد علم الكالم، فموضوع علم الكالم يعتبر جوهر النقاش الفلسفي في التأسيس ل
الدراسات اإلسالمية موضوعا ومنهجا، وبالتالي فال مناص من الخروج من الرؤية 
التاريخية التأصيلية لعلم الكالم، إلى طرح أكثر جرأة يتعلق بتحديثه وتجديده، ألجل 

  .تجسيد تداولية إسالمية 

وتطرح قضية تجديد علم الكالم عدة مسائل تتعلق أساسا بالمفاهيم المالزمة لحركة 
التجديد، فهل نحن أمام إشكالية تجديد علم الكالم أم أمام أطروحة علم كالم جديد؟ 
هل يضم التجديد المعنى دون المبنى أم المناهج من غير األسس، أم أنه يتعدى ذلك 

لموضوع والمنهج حتى يستوفي شروط العلم الجديد؟ إلى طرفي العلمية فيه، ونقصد ا
هل يعني التجديد االنفصال كلية مع العلمية الكالمية القديمة، بكل ميزاتها الجدلية 
البرهانية والحجاجية والتناظرية؟ أم األمر ال يتعدى فكرة تطوير النسق الكالمي القديم 

جديد علم الكالم إعادة حتى يواكب حاجات الفكر اإلسالمي المعاصر؟ أال يعني ت
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تنظيم للخطاب اإلسالمي ومراتب الحوارية فيه، بحثا عن عقالنيته المفقودة ؟ أال 
يمس ذلك بخصوصيات العلم، ومكانته بين العلوم اإلنسانية، وأخيرا إلى أي مدى 
تستطيع فلسفة تجديد علم الكالم إلى تأسيس فعل تواصلي بين األفراد والجماعات 

يم نظرية في التواصل بين األفكار في مجاالت تداولية مختلفة سواء المتمذهبة وتقد
كانت داخلية أو خارجية، كل هذه التساؤالت من شأنها أن تستنطق المشروع 
التواصلي الطاهائي ألجل تأسيس نظره واضحة ومنسجمة عن موقفه من علم الكالم 

  .بصورة خاصة توصله لغايته في تحديث التراث عن طريق اإلبداع

لقد كانت مسألة االستفادة من علم الكالم عن طريق تجديده هي أولوية بالنسبة 
للمفكرين العرب والمسلمين، الذين تهفو نفوسهم نحو التأسيس لفلسفة تواصلية اما 
وصاال أو قطيعة ألجل عقل نهضوي إحيائي يتخذ من تجديد علم الكالم مطية لبروز 

يب الحوارية، وتنظيم الخطاب اإلسالمي على منهج في التفكير يقوم على تفعيل أسال
  .أساس من المناظرة التي تخضع للنقاش العقالني، الحر، الجاد والهادف

والحقيقة أن هذا التوجه لم يستفز البعض فقط من أمثال حسن حنفي، ولم ينته عند 
طه عبد الرحمان ، وٕانما كان شغال شاغال للكثير من المهتمين من أشكال بديع 

النورسي في مؤلفه الشعاعات واللمعات، ومصطفي صبري في كتابه موقف  الزمان
العقل والعلم من رب العالمين وعبادة المرسلين، ومحمد إقبال الالهوري في رسالته 

تجديد الصلة " تجديد الفكر الديني في اإلسالم حيث يقول قاصدا تجديد علم الكالم 

ب المؤمن ينتفض ويسترد الحياة به طريق توفير الدافع الداخلي الذي يجعل قل

وبالتالي تجاوز مهمة العلم باهللا، والبرهنة على  )25("فينتصر على الخمول والجمود
وجوده وهنا يلتقي إقبال مع المفكر الجزائري مالك بن نبي الذي يؤكد أن المسألة 

ع اليوم بالنسبة لإلنسان المسلم ليست اإلثبات له بوجود اهللا وهي المهمة التي اضطل
أن نشعره بوجوده، ونمأل به نفسه باعتباره مصدرا " بها علم الكالم التقليدي، وٕانما 

، إذن هناك شبه إجماع على أن الموضوعات التي تناولها علم الكالم )26("للطاقة
التقليدي موضوعات أثبتت تاريخيتها، واالعتكاف على تناولها يحولنا من التواصل 

اثية لذلك فإن الطرح الطاهائي مستأنسا بالتوجه مع التراث إلى جعلنا كائنات تر 
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المنهجي والمنطقي الذي طبع الفيلسوف يريد أن يجتث ذلك االمتياز الوظيفي لعلم 
الكالم في مقابل المناهج األخرى كمنهج البرهان الفلسفي المجرد، ومنهج العرفان 

  .الصوفي الخالص وغيرها

ادة االعتبار للفلسفة وأضحت من لقد تأسست فلسفة التواصل كطرف أساسي في إع
المباحث األكثر تداوال غربيا وعربيا، ولم يخل التاريخ الفلسفي والحضاري من 
إشكاليات التواصل وعوائقه وكان الحل دائما في التركيز على أبجديات الحوار 
والمناقشة والمناظرة ألجل خلق فضاء لالتفاق أو اإلجماع   أو حتى االختالف 

يا وعقليا، لذلك يرى طه عبد الرحمان أنه من باب التكليف تجاوز المؤسس موضوع
ما تضمنه التراث اإلسالمي الكالمي من ارتقاء على مستوى العلمية في مجال 
النقاش والحوار بدعوى التحديث، فقد اختص بما عرف بالمناظرة والتي من اإلجحاف 

  .)27(حصرها في قسم واحد من أقسام التراث 

عند طه عبد الرحمان ، أهميتها وضرورتها متأتية من كون الحوار وفلسفة الحوار 
طريق الوصول إلى الحقيقة التي وٕان كانت واحدة فالسبل المؤدية لها متعددة، وال 
سبيل لتقريب واختصار المواقف إال بالحوار المتواصل الذي سرعان ما يضيق الهوة 

يفرق، فإن الحوار ينزل منزلة  فإذا أنزل الخالف منزلة الداء الذي"بين المختلفين 

  .)28(" الدواء الذي يشفى منه

وقد كان هابرماس سباقا في نظريته التواصلية عندما أشار إلى أن المصلحة العامة 
تقتضي التشبث بأخالقيات النقاش في أن يكون حوارا عقالنيا، حرا واضحا، وصادقا، 

تعبير معين على إقناع  إن قوة برهان ما تظهر فيه من قدرة" وهادفا وبرهانيا 

  .)29( "المشاركين في المناقشة على تبرير قبول إدعاء الصالحية

وألن طه عبد الرحمان يحركه مبدأ إسالمية التواصل والحوار فإنه يؤكد بأن المناظرة 
اإلسالمية حتى وٕان تداخلت في بعض ضوابطها بمقررات الجدل اليوناني، والمنطق 

ن جنبات الجدل القرآني ولذلك فيما يقصد فإن ال األرسطي، يبقى أنها مستلة م
تاريخية القرآن تنسحب عليها، وبالتالي فإن أثرها ممتد في التراث اإلسالمي، ومن 
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جهة أخرى يعتقد طه بأن المناظرة كانت قصدية معرفية، لم تشتغل بالخالف والنزاع 
ر السليم، كما وٕانما اتجهت نحو تزكية المعارف الصحيحة، واالرتقاء بطرق التفكي

يظن بان منهج المناظرة يتسم بمياسم المطاطية بحيث بإمكانه النجاح في مجاالت 
المعرفة التي ال تطيق التقنين الصارم ،فضال عن المجاالت التي تطيق مثل هذا 

  )30(.التقنين

فإذن االتجاه نحو القطيعة الفينومينولوجية على شاكلة حسن حنفي مع علم الكالم 
والقائمة على دحض المقوالت والموضوعات التي شكلت نواة الكالميين، ال تقف على 
أي أرضية علمية، ذلك أن قدم الموضوع وتاريخيته ال تعني تهافت المنهج إذ يجوز 

ن الموضوع قديما والمنهج في غاية الجدة، على حد تعبير طه عبد الرحمان أن يكو 
زد على ذلك أن المنهج الحديث قد يكون منهجا الستحضار ما يمكن الستفادة منه 

  .)31(في إبداع مناهج جديدة 

ولهذا توجهت مساهمة طه عبد الرحمان نحو تجديد على الكالم بغاية نفض الغبار  
ظرية تحاوريه، وٕابراز مياسم على مكنونات التحاور اإلسالمي من أجل التأسيس لن

المناظرة اإلسالمية ألجل تجاوز الفلسفة البرهانية نحو الفلسفة التداولية التي ترتكز 
وفي .في الكثير من معالمها على منهج المناظرة الذي طبع التراث اإلسالمي الكالمي
صل معرض قراءته لعلم الكالم قراءة إبداعية وفي ظل اإلشكاالت التي تتعلق بالتوا

الفلسفي، والحوار ارتأى إلى تأسيس تداولية تتالءم والمجال التداولي العربي على 
اعتبار أن طه عبد الرحمان يؤمن لضرورة الحديث عن تعدد مجاالت التداول وهي 
التداولية التحاورية حين يمايز بين ثالثة صنوف للحوارية تنعكس بشكل أو بآخر مع 

  . طرق المناظرة في علم الكالم

  :مراتب الحوارية  -ب

وهو يعّبر برأي طه عبد الرحمان عن أدنى مراتب الحوارية ال لشيء :الحــوار  -
سوى ألنه ينقاد نحو أسلوب عرض حيث ينفرد العارض أي المحاور ببناء معرفة 
نظرية متبعا أدوات معينة، ومنهج خاص يعتقد أنه ملزم للمعروض عليه، فال يعدو 
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إدعاء ،مادام العارض يعتقد صدق ما يعرض ويلزم  الحوار بهذه الحالة سوى
المعروض عليه بتصديق عرضه، كما أنه يقيم الحجج على مضامين عرضه، ويعتقد 

  .اعتقادا راسخا بصحة طرحه وتدليله

ومن بين الشواهد التي يعرضها طه عبد الرحمان للتأكيد على هذا األنموذج الحواري 
واللذين برأيه يقعان في نفس األسلوب العرضي  هو الحوار الفلسفي والحوار العلمي،

الذي تنتفي معه سمة التفاعل، فالعلمي هو تعبير عن حوار حقيقي يقوم فيه العارض 
باطالع اآلخر على ما نتوصل إليه من نتائج، والمراحل التي مر بها، والوسائل التي 

للحوار، أما استعملها موجها الحوار وفق مقتضيات مضبوطة اكتسبها، فهو الموجه 
الفلسفي فهو الحوار الشبيهي الذي يعتقد فيه المعروض عليه أنه يشترك في الحوار 
أمام براعة العارض وهو يتظاهر بإشراك غيره في إنشاء المعرفة، بينما يكون 

بهذا المعنى تنتفي صفة . *المعروض عليه وسيلة في يد العارض لتحريك الحوار 
حوار عندما نعلم بأن المقدمات واضحة ونتائج الحوار التفاعل والتبادل بين طرفي ال

  )32(.محددة سلفا

ويعلن طه عبد الرحمان أن هذه المرتبة من الحوارية تقع أسفل السلم التراثي للحوارية 
  :العتبارات أهمها

العالقة الحوارية في أ نموذج العرض تتجه اتجاها واحدا بدايته العارض ونهايته  -
  .المعروض عليه

ول لغة الخطاب بهذا األسلوب إلى عرض المعلومات ونقلها وبالتالي إغفال تتح -
  .شروط االستعمال التي تتجاوز شروط الصدق لتحقيق التفاعل والتواصل

يأخذ الطريق ألبرهاني للعرض اتجاها سلبيا عندما يقوم بعملية إقصاء للغير من  -
  .منظومته التبريرية وذلك بتقييد إمكانات تعامله معه

إن العارض العالم يكثر القيود سعيا وراء تخليص العرض من كل مظهر لالحتياج  -
إلى تدخل العارض، ويطمس كل أثر لذاته، حتى يضمن للعرض استغناء تاما 

  .واستقالال كامال
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  )33(.أما الفيلسوف فهو يسخر المعروض عليه لتزكية أفكاره وٕايهامه بأنه محاور -

لحوار العرضي، ومن النقد الذي وجهه هابرماس لكانط وقد يقترب هذا النقد لطريقة ا
عندما اعتبر أن التذاوت ال يبني على الوعي الفردي، وٕانما الوعي الجماعي، 

كل ذات تنطلق من معلمها  -فالتفاعل برأي هابرماس عندما يكون بين ذوات منعزلة 
  .)34(على أنها الوعي الموجود الوحيد وبالتالي يضيع اليقين األخالقي 

فوجب التركيز على أخالقيات النقاش والتذاوت وعلى هذا األساس  فإن الحوار الذي 
يبني على االنفصال من المتحاورين وال يكون مرتبطا بالفعل التواصلي التفاعلي، وال 

  .يتسم بمياسم أخالقيات النقاش، أكيد أنه يقع في أدنى مراتب الحوارية

الطرح العرضي مادام أنها ترتكز على تقنية  وتتموقع نظريا في مقابل :المحــاورة -
اعتراضية، حيث أن المعروض عليه يرتقي إلى درجة من يشاركه ويتعاون مع 
العارض في إنشاء معرفة نظرية مشتركة ملتزما في ذلك أساليب معينة يعتقد بأنها 

، فإذا كان الحوار يكتسي طابعا تحليليا )35(كفيلة بتقويم العرض وتحقيق اإلقناع
  :وجها فإن المحاورة تأخذ شكال انتقاديا وليس نقديا وذلك العتبارات هيم

  .االعتراض ليس فعال وٕانما يعبر عن رد فعل واستجابة لمنبه ما -

  .كما أن قوة الطرح ال تتعلق بقوة أطروحة المعترض، وٕانما باعتراف العارض

ا ملتزما كما أنه فعل تقويمي، ذلك أن المعترض يتخذ من قول العارض موقف -
  .وموجها

كما ينطلق هذا النوع من الحوار من أسلوب تشكيكي يقوم على هدم ما تضمنه  -
  )36(.طرح العارض، مما يحيل إلى سجال عقيم

ويعتقد طه  عبد الرحمان أن الوقوف على هذا النمط من مراتب الحوارية يظهر من 
  .خالل أنموذجين هما المناظرة والتناص
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ق عليها اسم المحاورة القريبة وترتكز على أفعال وردود أفعال والتي يطل: المناظرة -
ألنها تقف على عالقة بين جانبين، فالمناظر عارضا كان أو معترضا يكون هدفه 
اإلقناع أو االقتناع سواء كان الصواب مصدره هو أو محاوره، وهنا مكمن االختالف 

ص المناظرة منطوقا أو بين الحوار والمحاورة على اعتبار مشاركتهما في إنشاء ن
  .مفهوما

أما الشاهد النصي الثاني فإنه التناص أو ما يعرف عنده بالمحاورة البعيدة والمقصود 
بالتناص هو تعالق النصوص ببعض إما ظاهريا بأن يعرض المحاور أدلة وشواهد 
من أقوال الغير مثل النقل والتضمين والشرح والعنعنة والحكاية واالقتباس والتعليق 

غيرها، وٕاما باطنيا بحيث أن المحاور ينشىء نصه عبر نصوص سابقة مماثلة أو و 
  )37(.مختلفة، وينطلق منها في فتح أفاق أخرى

: وربما يقتدي هذا النوع من الحوارية مع ما عناه فريد األنصاري إذ قال قاصدا الحوار
ن قضيتين أو أكثر، العملية العلمية المبنية على األخذ والعطاء أو التقابل والتناظر بي"

إنه نسق مبني على رصد عالقات االختالف أو االئتالف في الدراسات المقارنة 
والوظيفية والجدلية فالمنهج الحواري إذن هو منهج يقوم على دراسة التفاعل الحاصل 

  )38(.بين القضايا العلمية من خالل الصور المذكورة

وٕان ارتقت نسبيا عن الحوار بأن ويرى طه عبد الرحمان أن هذه المرتبة الحوارية 
جعلت نوعا من التفاعل بين المتحاورين إال أنه غير حقيقي، ألنه ما لبث أن انتهى 
إلى المفاضلة بين العارض والمعترض، على أساس سيطرة القائل على مضامين 
المناظرة الموجهة نحو المقول إليه، وبالتالي تشتبه  قصدية الحوار ألنها تمتزج 

خرى، كما أن مبدأ المغايرة الذي يتصف به التناص ال ينبع من خصوصية بمقاصد أ
، وعلى هذا األساس ينتفي )39(الحوار وأطرافه ،فنص الغير ال يسد مسد المعترض 

إنه "أهم شروط نجاح العملية الحوارية وهو التفاعل الحقيقي القائم على النقد العلمي 

دئ والفرضيات النقدية أن تنمو من لكي ينسجم مذهب النقد مع غايته البد للمبا
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الفن الذي يناوله النقد تلك الخطوة أساسية لتحقيق استقاللية النقد وبناء 

  )40(".شخصيته العلمية

يرتكز التحاور على آلية خطابية :التحـاور وتأسيس النظرية التعارضية للحوارية -
حد " : في مقابل العرض، واالعتراض وهي التعارض ويعرفه طه عبد الرحمان قائال

التعارض أن يتقلب المتحاور بين العرض واالعتراض منشئا لمعرفة تناظرية وفق 

وتقوم قواعد )41( "مسالك معينة يعتقد أن خصائصها التقابلية أحث على العمل
  :جموعة قواعدهالتخاطب على م

  .ال تنص على شيء، وأنت ال تقصد تخصيصه -

  .لتسلك طرق التقابل في تشقيق الكالم -

  .لتستحضر في أقوالك إمكان االعتراض عليها  -

ويوحي هذا النوع من التحاور إلى آلية قائمة على الديالوج حينا، والمونولوج أحايين 
ق القول، ومعترضة تصل أخرى بحيث يكون المتحاور ذاتا عارضة تثبت منطو 

المنطوق بالمفهوم المخالف، وهنا يعّبر التحاور على أرقى أنواعه ألنه أصلي 
وأصيل، كما قد يكون التحاور غير أصلي، ولكنه يشهد نفس التزاوج في ذات 

  . *المتحاور، كما نجده فيما يسميه طه بالطواعية واالستعارية

الداللية للخطاب، منطوقات كانت أو مفهومات وعليه فإن التحاور يجمع المستويات 
  .أو اقتصادات، ويرتكز التصور التعارضي للحوارية إلى نموذجين تبليغي وتفعيلي

وهو يعبر عن أسبقية العالقة التخاطبية بين المتكلم، والمتكلم معه : أنموذج التبليغ -
كما لو كان  أو المخاطب، فما تحدث أحدهما إال واشترك اآلخر في إنشاء النص،

يسمع كالمه بأذن غيره وكأن الغير ينطق بلسانه فال انفصال من المتكلمين، 
فاألسبقية الزمنية في النطق ال تعني شيئا ألن التخاطب يتقلب بين الحجة والحجة 
المقابلة حتى يحدث االتفاق واإلجماع، فأخالقيات النقاش تستوجب االعتراف 

  )42(.يقة األمر تفاعل بين المتحاورينبصاحب الحجة األقوى، والتي هي حق
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وهذا الطرح ربما يقترب من التصورات الهابرماسية حول أخالقيات الحوار حين 
يتعين على كل متكلم أن يختار تعبيرا معقوال لكي يتمكن المتكلم والمستمع من :" يقول

تفهم الواحد اآلخر، والمتكلم يجب أن تكون له توصيل مضمون حقيقي، لكي يتمكن 
المستمع من مشاطرته معرفته، وعلى هذا المتكلم أيضا أن يعبر عن مقاصده 
بصدق، لكي يتمكن المستمع من تصديق ألفاظه والثقة به، وأخيرا يتعين على المتكلم 
اختيار تلفظ دقيق بالقياس إلى المعايير والقيم الجاري بها العمل، لكي يتمكن 

لمتكلم والمستمع في وضعية القدرة على المستمع من قبول هذا التلفظ بطريقة تجعل ا
  )43(".االتفاق على التلفظ وهي الخلفية المعيارية

يقوم أساسا على فعل غيري يبلغ فيه المتحاور درجة يخرج فيها  : انموذج التفاعل -
عن نفسه قائما بكل وظائف الغير، وهذا يعني أن التواصل يتجاوز المفهوم الشكلي 

في اآلخر ولن يتأتى ذلك برأي طه عبد الرحمان إال إذا إلى القدرة على االندماج 
اقتدر المتحاور على منازعة نفسه، وهدم حماها، كما ينازع الغير، فينشأ بذلك 
عالقات سجالية كالدفاع والغلبة والنقد والنقض، وليس السجال عداء أو تعديا وٕانما 

لكي تتحقق :" قوله طههو تعبير عن مبدأ المغايرة والخروج عن الذات، وتحقق لهما ب

المنازعة المشروطة في المغايرة للمتحاور، كان البد أن يساجل نفسه باالعتراض 

عليها، ومعارضتها واالعتراض هنا هو النهوض بمواقف خطابية متفاوتة مع 

  .)44( "مواقف الذات

هذا وٕاذا كان الحوار يقوم على منهج استداللي برهاني، وتتأسس المحاورة على 
فإن التحاور ينبني على التحاج بحيث أن المحاور ينتقل من نفسه وينقلب الحجاج 

عليها، فهو يؤكد موقفا بديل ثم يعيد إثباته بدليل أقوى، وان يثبت قوله بدليل ثم ينتقل 
  .إلثبات نقيضه بدليل آخر أو أن يؤسس موقفا بحجة ونقيضه بنفس الحجة

لخلط والفوضى، والتناقض هي وربما المتمعن لطرق التحاج هذه يفضي إلى أن ا
سمتها ألنها توحي بأعلى مراتب الالعقالنية، ولذلك يقدم طه عبد الرحمان مجموعة 

  .من األدلة لدحض هذه االعتراضات



        ���� و��م  ا�	�
	����� ا�

2018 د��	�� ا���د ا��ا��  

301 

 

التناقض حقيقة قائمة في تجارب اإلنسان، ولذلك فهو ينشط الفكر ويحرك الهمم  -
تناقض للقضاء على للعمل على تجاوزه وٕازالته، فمن التناقض عدم اعتماد ال

  .التناقض

االتساق ليس حقيقة مطلقة خارجة عن مدارك اإلنسان، وٕانما هو معيار من  -
المعايير فهو اعتباري يعتبر هدف في بناء النظرية العلمية ولذلك فهو يزيد وينقص 

  .شأنه شأن ما في المعايير كالبساطة والكفاية والتماسك

ر التناقض أينما حل ووجد، وٕانما تحصيل المعارف العقالنية لن تكون أبدا اقتفاء أث -
والحقائق حتى وٕان شابها بعض التناقض الذي يكون سبيال لتحقيق االتساق، كما أن 
وجود قضايا غير متسقة فيما بينها ليس مبررا إللغائها، وٕانما يجب قبول كل واحدة 

  .على حدة ،إلى غاية إحداث االتساق بينهما

ال يقابله ضرورة تناقض الكل والنسق ولذلك وجب عدم كما أن تناقض الجزء  -
  )45(.التسرع في هدم الموقف الكلي بمجرد مالحظة تناقص بعض أجزائه

" كل هذه المبررات التي يقترحها طه عبد الرحمان يحاول من خاللها التأسيس لمنهج 
ج يقوم على التحاج ،الذي ينطوي على طرح سجالي جدلي متعدد القيم، يمتز " تحاجي

فيه العقل والالعقل، والتناقض واالتساق، الجزء والكل، ألجل دفع عجلة التحاور 
واستمرارها إلحداث تواصل تحاجي ككون نهايته الوصول إلى التفاعل الحقيقي 
وتحقيق االتفاق فحقيقة الكالم ليست هي الدخول في عالقة بألفاظ معينة، بقدر ما 

  )46(.هي الدخول في عالقة مع الغير

اال نقول أن طه عبد الرحمان محاوال التأسيس لنظرية حوارية يستأنس بها لبناء وٕاجم
الحوار ويقوم على العرض حيث : علم كالم جديد، يميز بين ثالث مراتب للحوارية

يتوجه الخطاب اتجاها أحاديا من العارض نحو المقابل متخذا شكال برهانيا وتقع 
تجاوز النشاط التفاعلي فتتجه اتجاها المحاورة في نفس السقطة المنهجية عندما 

أحاديا معكوسا أي من المعترض نحو العارض فمن منهج حجاجي، أما أرقى صور 
ومراتب الحوارية فهو يكتمل في شكل وأنموذج التحاور عندما تتساوى حقوق 
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المتحاور مع حقوق غيره في تكوين الدليل ضمن إستراتيجية تحاجية تقوم على تبادل 
  . دالحجج والنق

وٕاذا أردنا أن نحدث نوعا من الحوار والتقارب بين هابرماس وطه عبد  :خاتمة 
الرحمان،فإن السجال الفكري والفلسفي يرتكز على مفاهيم مشتركة بتأويالت مختلفة، 
فإذا كان هابرماس يلح على ضرورة تكوين أخالق تواصلية، تنمو وتتطور، بفضل 

وحر يحل محل الخطاب الرسمي الحوار المفتوح عن طريق خطاب عقالني 
فإن طه عبد الرحمان يؤكد بأن الحوار بين األطراف المختلفة،فئات أو )47(السائد،

أفراد سرعان ما ينتهي ويفضي مع مرور الزمن إلى تقلص هوة الشقاق،واالختالف 
  )48(.وذلك لدخول هذه األطراف في االستفادة من بعضهم

هابرماس يتجاوز فكرة التداوليات القائمة على الكفاية اللغوية نحو الكفاية  وٕاذا كان

التواصلية القائمة على التفاعل، فإن طه عبد الرحمان يؤكد في أكثر من مؤلف عن 

كل " والذي قصد به التداولية أو المجال التداولي، وقد عنى به" البراغماتيقا" مصطلح 

للغوية المشتركة بين المتكلم والمخاطب والمقومة المقتضيات العقدية والمعرفية وا

، ولو أن منظومة )49(الستعمال المتكلم لقول من األقوال بوجه من الوجوه

المصطلحات التي اخترعها طه عبد الرحمان تنتهي إلى ضرورة التمييز بين البناءين 

يقتصر على الفلسفيين، فلم يتوقف عند التداوليات وٕانما ميزها عن الدالليات، ولم 

الحوار وٕانما فاضل بينه وبين المحاورة والتحاور، وهو يدافع عن هذا االختيار في أن 

يكون للمفكر العربي مجاال لغويا خاصا مادام أنه ُيعبر عن مجال تداولي خاص، 

عكس الكثير من الباحثين الذين استعانوا بقوالب ومعايير اللغة األجنبية، مما  على

وبلغ سلطان هذه المعايير على هؤالء . ظ وبيئته التي نشأ فيهايحدث شرخا بين اللف

درجة أصبحت معها ألفاظهم أشكاال منقطعة الصلة بدالالتها اللغوية، وفاقدة ألسباب 

اإلنتاج والتغيير في الفكر العلمي
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العائلة القيم لدى منظومة  تغييرفي  الغربية البرامج التلفزيونية أثر

  –انية دراسة ميد - الجزائرية 

  2-��)�8 ا
70ا�g، عمر حسيني د/ط
  جامعة البويرة عباد محمد، / د

  :الملخص

 التلفزيونية الغربية البرامجهدفت الدراسة الحالية للكشف عن الدور الذي تلعبه   
) الجمالية –الوطنية –العلمية –الدينية(القيم منظومة تغييربالضبط التلفزيون في و 

، أما  عائلة جزائرية48حيث تكونت عينة الدراسة من ، ، ةالجزائري العائلةلدى 
باالعتماد على و  ،"المنهج الوصفي"المنهج المتبع في الدراسة فقد تم االعتماد على

فقد تم التوصل ; االستبيان المصمم لهذه الدراسة، و وفقا ألبعاد القيم المذكورة سابقا
  : إلى النتائج التالية 

العائلة القيم لدى  منظومةالعديد  تغييرفي  الغربية تساهم البرامج التلفزيونية -
  .بصورة واضحة  الجزائرية

 .البرامج التلفزيونية القيم الدينية و القيم العلمية بصورة أكبر من باقي القيم تغيير -

التي قد تنمي لديهم السلوكيات الغربية كاالحترام والتقدير ، واالبتعاد عن البرامج 
  . واالنسالخ عن الهوية الوطنية  العدوانية و العنيفة

 العائلة الجزائريةالقيم عند  – الدينية  البرامج التلفزيونية: الكلمات المفتاحية 

Sommaire 
La présente étude visait à révéler le rôle joué par les 
programmes de télévision occidentaux; Dans la famille 
algérienne, l'échantillon de l'étude était constitué de 48 familles 
algériennes et la méthode utilisée dans l'étude était basée sur 
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l'approche descriptive. , Et selon les dimensions des valeurs 
mentionnées ci-dessus; Les résultats suivants ont été obtenus: 

les mots clés : Programmes de télévision religieuse - Valeurs 
dans la famille algérienne 

  :اإلشكاليةمقدمة  - 1
الحالي، متفوقا على  المهمة في عصرنا اإلعالمل ئيعتبر التلفزيون احد وسا  

لنوع البرامج، وال يكاد  أمذلك تبعا لكمية المشاهدة  أكانسواء  واالنترانتالحاسوب 
ذلك قبل  أكانوسيلة تعليمية سواء  أصبحالمدر، كما  أويخلو منه بيت في الحضر 

داخل المؤسسات التربوية الحديثة، وان تفوق عليه الحاسوب في مجال  أمالمدرسة 
سنة،  18ساعة من الميالد حتى سن  ألف 150التعلم التفاعلي، فإذا كنا نعيش 

ساعة، ونحلم مدة ساعتين من كل ثماني ساعات نوم في كل  ألف 50ننام منها  فإننا
اقية في اليقظة، من خالل ساعة الب ألف المائةساعة من  ألف 65ليلة، كما نقضي 

الجماعي مما يساعدنا على تكوين ذاكرتنا الشخصية  أونشاطنا اليومي الفردي 
ساعة الباقية لنشاءتنا الفكرية  ألفالخمسة والعشرين  أماوتسهيل سلوكنا االجتماعي، 

( المختلفة  اإلعالم، ووسائل )ساعة ألف 12( والثقافية، فتتوزع بين المدرسة 
 األطفال، مع فروق فردية وثقافية، بين )الحاسوب، والقراءة الترفيهيةالتلفزيون و 
وهكذا فان الفرد البشري في فترة النمو والنضج  ، )Sylwester.2000 (والمراهقين 

فقط ) 02(، وساعتيناإلعالميقضي ثماني ساعات مع وسائل  ،) سنة 18-1 من(
خاصة في  العائلةالوسيلة التي تستحوذ على اهتمام  أنفي المدرسة، وال شك 

   1.مجتمعاتنا العربية هي التلفزيون
مجموعة من القيم عبر  تكتسبالمختلفة  تكوينها وتطورهاعبر مراحل  فالعائلة   
 تعيشوالمحيط الذي  خالل المجتمع الذي تتواجد فيهتنشئته االجتماعية، وهذا من ال

، ومن بين ابرز إعالميةو بيئة ثقافية ووسائل  وجيرانو  دأفرامن  تحتويهفيه بكل ما 
في تشكيل  أساسيوفي مقدمتها نجد التلفاز الذي يلعب دورا هاما و  اإلعالموسائل 

هو مصدر ظهور بعض القيم الجديدة  أحيانا، بل نجده العائلة هذهو تدعيم القيم لدى 
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 اومحيطه افي بيئته الأصتكون موجودة  أندون  العائلة منه تستمدها تلكالتي 
  .االجتماعي

مع مراحل حياته  اوالتي تتشكل لديه العائلةفي حياة  األساسيةمن بين القيم    
والمعتقدات والشعائر التي  األفكارالقيم الدينية و التي تشمل كل : نذكر المختلفة

، كما نجد القيم الوطنية التي تحمل في العائلة هذه إليها تنتميتحملها الديانة التي 
له،  بانتمائهاوالفخر  الوطنه او حبه الوطنية ابثقافته اوتشبعه العائلةطياتها معرفة 

 العائلةالقيم العلمية التي تنطوي على كل ماهو معرفة و اكتشافات تجعل  أيضا
حب الجمال  العائلةالقيم الجمالية التي تغرس في  إلى باإلضافة،  ابما حوله ةواعي

  .كره التشوه و كل ماهو بشع  اتغرس فيه أيضاوالفن والذوق، و في نفس الوقت 
 إعالميةالتلفاز كوسيلة  – العائلة(  إليهاالعالقة الثالثية التي تم التطرق  إطاروفي   
 العائلةستمدها تفقد جاءت هذه الدراسة لتحاول معرفة نوع القيم التي ) القيم  –

من وجهة نظر  األهميةبالغ  أمر، فهذا - طبعا األولياء–لتلفاز بصورة اكبر من ا
كانت هناك  إنمعرفة  أيضا أردناالباحثين وخاصة في الوقت الذي نعيشه حاليا، كما 

 القيم المستمدة من التلفاز عن طريق مختلف البرامج أنواعفروق بين الجنسين في 
والتي هي  األجنبية، وخاصة تلك التي تقدمها لهم القنوات للعائالتالتي تقدم  الغربية

  . اليوم في تزايد مستمر
على التساؤالت التالية التي تشكل  اإلجابةولهذا ستركز الدراسة الحالية على محاولة 

  :الدراسة وهي إشكاليةلنا 
  : اآلتية األسئلةعن  اإلجابة إلىتسعى هذه الدراسة 

العديد من القيم لدى  تغييرفي  الغربية تلفزيونيةما مدى مساهمة البرامج ال -
  . العائالت الجزائرية

  .هل توجد فروق بين الجنسين في أبعاد القيم التي يستمدونها من وسائل اإلعالم -
  :فروض الدراسة  -2

العائالت العديد من القيم لدى  تغييرفي  الغربية  تساهم البرامج التلفزيونية -
  .ة بصورة واضح الجزائرية
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اإلعالم في القيم التي يستمدونها من وسائل  أبعادتوجد فروق بين الجنسين في  -
  .العائلة الجزائرية 

  : الدراسة  أهداف -3

العائلة القيم لدى  تغييرفي  الغربية معرفة مدى مساهمة البرامج التلفزيونية -
  .لديهاكبر أ، وما هي القيم التي تتأثر بصورة الجزائرية

تستمدها العائلة الجزائرية القيم التي  أبعادكانت هناك فروق في  إذاالكشف عما  -
  .اإلعالموسائل خالل من  من البرامج الغربية 

  :أهمية الدراسة  -4

  :تتمثل أهمية الدراسة الحالية في عدة نقاط أهمها

 اتابعتهجراء م العائالت الجزائرية القيم التي تتشكل لدى  وأنواعمعرفة مستويات  -

  .لهم خصصةالتلفزيونية الم الغربية للبرامج

 العائالت الجزائرية القيم المكتسبة لدى  أنواعكانت هناك فروق في  أنمعرفة  -

  .الجنسباختالف 

بصفة عامة في تدعيم وتشكيل  اإلعالمالكشف عن أهمية ودور التلفزيون ووسائل  -

  .العائالت الجزائريةالقيم لدى 

فان هذه الدراسة تعتبر من الدراسات القليلة التي تناولت  ينالباحثعلى حد علم  -

  .هذه المتغيرات بالدراسة بهذا النحو

  :حدود الدراسة  -5

–الجمالية  -العلمية -الدينية( تتناول بالتحديد مستوى القيم :الحدود الموضوعية -
ثم البحث أن كانت  المتابعين لبرامج التلفزيون، ومن العائالت الجزائريةلدى ) الوطنية

  . توجد فروق بين هؤالء األطفال حسب متغير الجنس
 ةالمتابع العائالت الجزائريةأجريت الدراسة على عينة من  :الحدود المكانية -
  .المديةإلى مناطق متنوعة من والية  تنتمي والتي، ية الغربيةبرامج التلفزيونلل
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وقد كانت ).2017(جويلية  -وانج -شهر  :أجريت الدراسة في :الحدود الزمنية  -
  .هذه الفترة كافية 

  :الدراسةتحديد مصطلحات  -6

يعتبر التلفزيون بمثابة المؤسسة االجتماعية التي : الغربية البرامج التلفزيونية -
والتقنية التي تضمن بث الحصص والبرامج  اإلداريةتتكون من مجموعة من المصالح 

  .المصورة بواسطة الكهرباء، وعن بعد بطريقة استعمال التقنيات الحديثة اإلعالمية
والمثل العليا التي توجه  واألهدافمجموعة القوانين : العائلة الجزائريةالقيم عند  –

و المقصود بها في هذه . السماوي أوفي عالقته بالعالم المادي واالجتماعي  اإلنسان
 إجرائياوتعرف  ).القيم الوطنية/ القيم العلمية/ الجماليةالقيم / القيم الدينية ( الدراسة 

على مقياس القيم المستخدم  إجابةهاحسب  العائلةالدرجة التي تتحصل عليها :بأنها
  .في هذه الدراسة

  :النظري والدراسات السابقة  اإلطار -7

  :النظري اإلطار - 7-1

  التلفاز 1- 7-1

  :لمحة تاريخية عن التلفزيون 

م، من 1926عام  John Bard )جون بيرد( ضل للعالم االسكتلندي يرجع الف   

ناجحة،  تلفيزيونيه إشارة أول إرسالتمكن من خاللها  تلفيزيونيهكاميرا  أولصناعة 

الواليات المتحدة  إلىمصورة من بريطانيا  تلفيزيونيهرسالة  أول أرسلتم 1928وفي 

م بدأ البث التلفزيوني ينتشر باللون 1945، وبعد الحرب العالمية الثانية عام األمريكية

البث  فأصبحم ظهر تطور ملحوظ في البث 1966فقط، وفي عام  واألسود األبيض

بالصورة الملونة، في بداية الثمانينات بدأ االهتمام بتوفير الوقاية والسالمة للمشاهد 

الضارة  اإلشعاعاتوالشاشات التي ال تصدر  الكاملة باإلضاءةمن خالل االهتمام 

  2.بالجسم

  :والتلفاز العائلة
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كعامل  أيضاولكن  اإلعالميمهمة، ليس فقط في المجال  أداةأصبح التلفاز اليوم   

، فلم ألفراد للعائلة بصفة عامةمن العوامل ذات التأثير البالغ في التنشئة االجتماعية 

 األموروجوده من  أصبحيعد التلفاز من الكماليات في بيت الرجل العادي، بل 

  .للصغير والكبير إليه إلحاقه إغفالالمهمة بحيث ال يمكن 

بكثير  أطولالتلفاز هي  أمام العائلة تقضيهافان هذه المدة التي  أخرىومن ناحية 

  .أو مع محيطها الخارجي في التفاعل داخل العائلة نسفها تقضيهامن المدة التي 

يبدأ  إال األفضلانه من  )، جيلفرإميلكيرت، (  أمثال واألطباءويقول علماء النفس 

للتلفاز قبل الدراسة ولكنهم على يقين من  ممشاهدته األطفال الصغار في العائلة

صعوبة تنفيذ ذلك، الن اغلب بيوتنا الحالية وبخاصة في المدن الكبيرة ال تتسع 

حتى ركن من غرفة لجهاز التلفاز الذي يرتبط بالجلسة العائلية  أوفة لتخصيص غر 

 جزء منها فهو يدخل مبكرا في المجال البصري للطفل الصغير، وكل ما أصبححتى 

البير فلور، (  أمثالوتوجيهاتهم  األطباءنصائح  إتباعيمكن عمله في هذا المجال هو 

الشاشة الصغيرة حتى ال  أماميترك الطفل طويال  أنيقولون بأنه يجب  إذ) كليفن

المشاهدة التي قد تدخل الرعب في  األطفالوان نجنب  واإلرهاقيصيبه التعب 

في مشاهدة العنف والقتل والمذابح وطرق التعذيب يسجلها عقل  أنهمقلوبهم، كما 

ين شهرا، يبلغ الثالث أن، وذلك منذ " ال وعي"  أو" وعي "فيخزنها عن  الباطنالطفل 

تسلية ورياضة عقلية، وال تنبغي بأي حال  أداةيظل التلفاز بالنسبة للطفل  أنويجب 

الرعب التي تتضمنه مسلسالت المؤامرات  أويصبح مصدرا للخوف والقلق  أن

" على مسلسالت  أجريتالبوليسية، كما دلت علت على ذلك التحقيقات التي  واألفالم

 أثارت فكي األفراد داخل العائالتماليين الرعب في  أدخلتالتي " وككهيتش

، و لن يؤذي البالغ في سن األطفالفي فرنسا النوم من عيون " بليخور" مسلسالت 

  .حرمانه مثل هذه المسلسالت مثلما يؤدي الطفل الذي ينشأ على الرعب والفزع
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  :لدى العائلةالقيم  2- 7-1

هناك اختالف بين العلماء والمفكرين والفالسفة حول موضوع القيم،   :تعريف القيم

تنوع تخصصاتهم وبناء  إلىتنوع ايديلوجياتهم  إلىالخالف بينهم ترجع  أسبابولعل 

 أهميتهموضوع القيم وابرز  أثرىوهذا التنوع واالختالف . عليه تنوعت تعريفاتهم لها

للمجتمعات وذلك الن القيم تعد حلقة في جوهر البيئة  ةفي كونها تشكل رموزا ثقافي

ثقافة المجتمع وشخصيته واهتماماته خالل عملية التنشئة ( الوصل بين 

  ).االجتماعية

، المحتوى، األساستصنيفات كثيرة منها على  إلىصنفت القيم : تصنيف القيم

الوضوح،  أساسالعمومية وعلى  أساسالمقصد، وعلى  أساسوتصنف كذلك على 

دوام وغير ذلك، والتزاما بالقيم المذكورة في البحث الحالي فقد تم ال أساسوعلى 

  :الذي صنف القيم كما يلي األولاالكتفاء بالتصنيف 

وفي هذه القيم يتخذ الفرد اتجاها معرفيا من العالم المحيط  :القيم النظرية -

في هذه القيمة بنظرة عملية  األشخاصللحصول على الثروة وزيادتها، ويتميز 

 أنوالتسويق ويرى هؤالء  باإلنتاجالذين يهتمون  واألعمالونون من رجال المال ويك

  .الثروة والمال أساسالقيم النظرية للوقت ويحددون عالقات الناس على 

هو جميل من ناحية الشكل  ما إلىويعبر عنها اهتمام الفرد وميله  :القيم الجمالية -

اللذين تسود عندهم هذه القيم بالفن واالبتكار  األشخاصالتوافق والتنسيق ويتميز  أو

  .ويعارضون المؤمنين بالقيم االقتصادية المادية وهم الفنانين .الخ...وتذوق الجمال

 إشباعاحيث يجد  اآلخرينالناس  إلىوفيها يهتم الفرد بالميل  :القيم االجتماعية -

وخدمة الغير  بالعطف والحنان األشخاصفي مساعدتهم واالجتماع بهم، ويتميز 

القوة وهم  إلىاالنفعاالت ويكونوا ضد القيم السياسية وللجوء  أو األنانيةبعيدين عن 

  .الدين والجماعة إلىاقرب 
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يعبر عنها اهتمام الفرد بالعمل والنشاط السياسي وحل  و :القيم السياسية -

وبقدرتهم  بالقيادة في النواحي الحياتية المختلفة األشخاصمشكالت الجماهير ويتميز 

  3 .على توجيه غيرهم

ومصيره،  اإلنسان أصلمعرفة  إلىعنها اهتمام الفرد وميله  ويعبر :القيم الدينية -
هذه  بإشباعالتعاليم الدينية في كل النواحي ويتميز بعضهم  بإتباعهم الخاصويتميز 

  4.ذلك عمل ديني أنالقيمة في طلب الرزق والسعي وراء الحياة الدنيا على اعتبار 

  :الدراسات السابقة – 7-2

دراسة لعلي أسعد طه حول المتغيرات التربوية للمشاهدة التلفزيونية عند  -

 )العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية(األطفال نشرتها مجلة جامعة الملك سعود 
  :توصلت الدراسة إلى ما يلي

مقابل ذلك  يؤكد األطفال أهمية الدور التعليمي والتثقيفي للتلفزيون، وهم -
  .يعطون للمدرسة دورًا أكثر أهمية فيما يتعلق بهذا الدور

تؤكد نتائج الدراسة وجود شريحة واسعة من األطفال الذين يتعرضون لتأثير أفالم  -
  .الكبار والسهرة

هناك شريحة واسعة من األسر التي ال تمارس أيًا من عمليات ترشيد االستهالك  -
ألطفالها الحبل على الغارب في مشاهدة األفالم غير اإلعالمي التلفزيوني وتترك 

المخصصة لهم، وباإلضافة إلى ذلك فإن أفراد هذه األسر ال يوّجهون أطفالهم إلى 
  .مشاهدة أي من البرامج المفيدة

حتل األفالم المتحركة المستوردة والتي تتسم بطابع العنف أولوية اهتمام ت
مية والعلمية التي وردت في سلم أوليات إجابات األطفال، ويالحظ ندرة البرامج التعلي

  األطفال
من الدراسات  الجيدة  تعد التي )التلفزيون والطفل(هيملويت . دراسة هلدت -

التي أجريت حتى اليوم على تأثير التلفزيون على الطفل، وقد أجري البحث على 
لعاشرة والرابعة من األطفال البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين ا 927عينة بلغت 
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عشرة من العمر، وقد تناولت الدراسة قضايا متعددة جدًا حول مسألة العالقة بين 
  : ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة  .الطفل والتلفزيون

أن األطفال الذين ال يشاهدون التلفزيون يفوقون األطفال المشاهدين في  -
ساعة  15إلى  13اهدون التلفزيون من مستوى األداء المدرسي، وأن األطفال يش

  أسبوعيًا، 
أن أكثرية األطفال يشاهدون التلفزيون في المساء مع ذويهم، وتبين الدراسة  -

  .ضعف مراقبة اآلباء وتوجيههم فيما يتعلق بمشاهدة أطفالهم لبرامج التلفزيون 
رات وهدفت هذه الدراسة لمعرفة التأثي): 2002: (دراسة عبد الرحيم الدوري -

هذه الدراسة على  أجريت، وقد األولياءالسلبية للتلفاز على ثقافة الطفل كما يدركها 
من مدينة بغداد حيث تم اختيار العينة ) واألمهات اآلباءمن  320(عينة مكونة من 

المنهج  وبإتباعبند،  27فقد تمثلت في استبيان مكون من  األداة أما. ريقة عشوائيةطب
  :النتائج التالية إلىوصول الوصفي المسحي تم ال

يؤثر على صحته البدنية والعقلية  طويلةالتلفاز لساعات  أمام األطفالجلوس  أن -
  .البالدة والكسل إلىوعلى حواسهم البصرية والسمعية، ويحد من حركتهم ويؤدي 

التسامر  أواللعب  أوكالقراءة  األخرىالتلفاز يبعدهم عن ممارسة هواياتهم  أنكما  -
  .واألصدقاء األهلمع 
الكشف عن السمات  إلىتهدف هذه الدراسة ): 1998( )هيلدا ميت ( دراسة  -

من ) طفل 64(الدراسة على عينة  أجريتالتي ينميها التلفاز لدى المشاهدين، وقد 
تالميذ الصف الثالث االبتدائي في احد مدارس والية تكساس، بالواليات المتحدة 

نتائج من  إلىوقد توصلت الدراسة . منهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاألمريكية
  : أهمها

التلفاز يساعد الدفء واالستسالم السلبي ، كما انه يشجع على التلقين والدهشة  أن -
واالستغراب واالستغراق، واالنغماس فيما يشاهد، ويزيد في طموح الطفل نحو 

الطبقات  أبناءمات عن حياة الوظائف العليا ذات الفكر المستقل ويزودهم بالمعلو 
  .االجتماعية المختلفة
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في محافظة غزة، بعنوان دور )  2006( دراسة زياد بن علي محمود الجرجاوي  -
المتلفزة في تدعيم قيم الطفل الفلسطيني من وجهة نظر بعض  األطفالبرامج 

  .األطفالالعامالت في رياض 
من  أم 95نت عينة الدراسة من استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وتكو 

استبيان اثر برامج " الدراسة فقد تمثلت في  أداة أما، األطفالالعامالت في رياض 
   .ينيطعلى تنمية القيم لدى الطفل الفلس األطفال

" ، وبعده األولىقد احتل المرتبة " بعد القيم العلمية"  :أن إلىوقد توصلت الدراسة   
البعد  وأخيرا، "بعد القيم الوطنية " بالمرتبة الثانية، ليليه بعد ذلك " بعد القيم الجمالية 

  ".الدينيةالقيم " المتعلق بـ 
بعد استعراض الدراسات التي لها عالقة بموضوع : التعقيب على الدراسات السابقة

صفة عامة وال تركز على تدرس عالقة الطفل بالتلفزيون ب أنهاالدراسة الحالية، نجد 
، كما  أثر البرامج التلفزيونية الغربية على تغيير القيم لدى العائلة الجزائرية موضوع 
  .باستثناء دراسة واحدة . ومتنوعةمختلفة  بيئاتفي  أجريت أنهانالحظ 

استفادتا في الدراسة  الحالية من الدراسات :  مجال االستفادة من الدراسات السابقة
  :ما يليالسابقة 

  .معرفة مناهج البحث التي تم االعتماد عليها في مثل هذه الدراسات -
  .المساعدة في تحديد أهداف الدراسة الحالية -
  .الدراسة الحالية االطالع على األدبيات النظرية المتعلقة بموضوع -
  .اختيار األداة المناسبة للدراسة -
  .طريقة اختيار العينة والحجم المناسب -
  .طالع على األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البياناتاال -
المقارنة بين نتائج تلك الدراسات والدراسة الحالية أثناء التعليق على نتائج الدراسة  -

  .الحالية
  :  الجانب الميداني للدراسة -8  

  :منهج الدراسة  8-1
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باعتباره المنهج الذي يقوم على  "المنهج الوصفي"استند إنجاز هذه الدراسة على   
جمع البيانات وتحليلها إحصائيا بطرق ارتباطيه وفارقيه، وذلك ما تسعى إليه هذه 

  . الدراسة
  :مجتمع وعينة الدراسة  8-2

  جزائرية عائلة) 65(تكّونت عّينة الدراسة من  
  .الجدول اآلتي يوّضح خصائص هذه العينة حسب متغيرات الدراسةو             

  يبّين خصائص عّينة الدراسة حسب متغير الجنس)  01( دول رقمج
  النسبة  المجموع  اإلناث  الذكور  التخصص

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  

  %100  65  46.15%  30  %53.84  35  المجموع

  
) 35(منهم  عائلة،) 65(إلى أّن عدد أفراد العّينة بلغ ) 01(يشير الجدول رقم    
 يترأسها عائلة) 30(، ومنهم%)53.84 (جنس المذكر، أي بنسبة يترأسها عائلة

  %).    46.15(جنس المؤنث، أي بنسبة
  :أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية  8-3

تم االعتماد في انجاز هذه الدراسة على استبيان خاص بتأثير برامج األطفال      
عداده من طرف الباحث التلفزيونية على تنمية القيم لدى الطفل، والذي  تم إ

، وهذا خالل انجازه لدراسة مشابهة "زياد بن على محمود الجرجاوي" الفلسطيني 
دور برامج األطفال المتلفزة في " : للدراسة الحالية على الطفل الفلسطيني بعنوان

، و بعد "تدعيم قيم الطفل الفلسطيني من وجهة نظر العامالت في رياض األطفال
في البيئة  العائالتهذا االستبيان و التأكد من صالحيتها على  االطالع على فقرات

وفق ستبيان الا في بناء لجأنا إلى التعديل غير أننااالعتماد عليه ب قمناالجزائرية، فقد 
  - ذلك أن للعلم صفة التراكمية - .تفاديا لتكرار الجهد ما يتماشى مع دراستنا الحالية
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عبارة مقسمة على أربع أبعاد أساسية  20من يتكون االستبيان  :وصف االستبيان  -
القيم الوطنية  –القيم الدينية  –القيم  الجمالية  –القيم العلمية ( للقيم، وهي كما يلي 

  : عبارات، ويوضح الجدول التالي ذلك 5، بحيث يتكون كل بعد من هذه األبعاد من )
  

 األبعاد عدد العبارات

 بعد القيم العلمية 5

 الجماليةبعد القيم  5

 بعد القيم الدينية 5

 بعد القيم الوطنية 5

 المجموع 20

  

تم وضع خمس بدائل لإلجابة عن كل بند من بنود : تصحيح االستبيان -
، )ال أوافق بشدة  –ال أوافق  –غير متأكد  –أوافق  –أوافق بشدة ( االستبيان وهي 

  ). 1 – 2 – 3 – 4 – 5( وتم حساب درجات البدائل كالتالي وبنفس الترتيب ك 

، أما الدرجة )درجة  25 –و  –درجات  5( وبذلك تكون عالمة كل بعد تتراوح بين 
 ).درجة  100و20( الكلية لالستبيان في مابين 

  :الخصائص السيكومترية لالستبيان  -

 عائلة 25تم التحقق من الخصائص السيكومترية لالستبيان على عينة مكونة من 
  :من اآلباء واألمهات ، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية  رؤساؤها

  صدق االستبيان  -أوال 

بين معامل ارتباط بيرسون حساب صدق االتساق الداخلي حيث تم تم االعتماد على 
كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، والجدول التالي 

  :يوضح نتائج ذلك
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يبين نتائج االتساق الداخلي لكل بنود االستبيان بالمحاور التي ) 02 (جدول رقم 

  تنتمي إليها

  

 مستوى الداللة
معامل 

 االرتباط
 األبعاد  

 1 تزيد من محصولهم اللغوي عائلتي تشاهدهاالتي  الغربية البرامج 0.67  **0.01

ية
علم

 ال
قيم

ال
 

0.01** 0.62 
قدرتهم على تزيد من قدرتهم في  تشاهدها عائلتيالتي  الغربية البرامج

 االغتراب الثقافي
2 

 3 ثقافتهم العامة عائلتي تشاهدهاالتي  الغربية تنمي البرامج 0.63 **0.01

0.01** 0.51 
بين ماضيهم  عائلتي تشااهدهاالتي  التلفزيونية الغربية تربط البرامج

 وحاضرهم ومستقبلهم
4 

0.01** 0.26 
من معرفتهم بالعلوم  عائلتي تشاهدهاالتي  التلفزيونية الغربية تزيد البرامج

 العامة
5 

 1 في البرامج المتلفزة يشاهدونهويرجع ذلك لما  بأجسامهم عائلتي أفراد يعتني 0.75 **0.01

ية
مال

لج
م ا

لقي
ا

 

 2 ممن جوانب جمالية في حياته يشاهدونهما  أفراد عائلتيينقل  0.57 **0.01

0.01** 0.69 
في البرامج  على التلفاز من مناظر جمالية يشاهدونهبما  أفراد عائلتييتأثر 

 الغربية
3 

 4 بالتلفاز ونهاالمدرسية كيفما ير  مأدواته أفراد عائلتي المتمدرسونيرتب  0.79 **0.01

 5 الغربية كثيرا متأثرا بالبرامج التلفزيونية  مبشخصيته أفراد عائلتييعتني  0.80 **0.01

 1 أفراد عائلتيعلى عقيدة تؤثر البرامج التلفزيونية الغربية  0.64 **0.01

ية
دين

 ال
قيم

ال
 

0.01** 0.84 
 يشاهدونه من برامج غربية فيما  بسبب بالعبادة أفراد عائلتي ال يهتم

 التلفاز
2 
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 3 في التلفاز يشاهدونه من برامج غربيةما  بسببالصوم  أفراد عائلتي اليهتم 0.86 **0.01

0.01** 0.68 
في  ونه من برامج غربيةما يشاهد بسببالصوم ب أفراد عائلتي اليهتم

 التلفاز
4 

0.01** 0.87 
ما  بسببماالقرآن وصلة الرحم وزيارة المريض  أفراد عائلتي اليهتم

 في التلفاز ونه من برامج غربيةيشاهد
5 

 1 ألسرهم ابتعادهم عنمن  الغربية من تزيد البرامج المتلفزة 0.60 **0.01

ية
طن

لو
م ا

لقي
ا

  

 2 لوطنهم عدم انتمائهممن  الغربية تزيد البرامج المتلفزة 0.79  **0.01

 3 لدولتهمانتمائهم  عدممن الغربية  تزيد البرامج المتلفزة  0.81 **0.01

 4 انتمائهم لجيرانهم عدم  منالغربية تزيد البرامج المتلفزة  0.86 **0.01

 5 انتمائهم ألصدقائهم عدم من الغربية تزيد البرامج المتلفزة 0.79 **0.01

  
، والمتعلقة بصدق )02(رقم  من خالل النتائج التي تم عرضها في الجدول   

االتساق الداخلي لعبارات االستبيان مع األبعاد التي تنتمي إليها، نجد أنها كلها دالة 
مرتفع مما يجعلها مؤهلة للتطبيق في ، وبالتالي فهي تتمتع بصدق 0.01عند مستوى 
  .هذه الدراسة

  : تم االعتماد على طريقتين: ثبات االستبيان -ثانيا
تم حساب درجة النصف األول لكل بعد من أبعاد : طريقة التجزئة النصفية  -

االستبانة، وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات، وذلك بحساب معامل االرتباط 
  :تم تصحيح الطول كما يلي  سبيرمان براونخدام معادلة بين النصفين ، وباست

يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد المقياس وكذلك )  03(جدول رقم 

  )قبل وبعد تصحيح معامل االرتباط( المقياس ككل 
����1 ا�ر�'�ط 

O�*�	ا� ,�� 
����1 ا�ر�'�ط 
O�*�	1 ا�'A 

/,د 
 ا�8��ات

 ا���9د

 ��, ا���� ا��.!�� 5 0.61 0.63
 ��, ا���� ا��!����  5 0.87 0.88
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 ��, ا���� ا�,+��� 5 0.79 0.83
 ��, ا���� ا��ط��� 5 0.88 0.91
  ا�,ر�� ا�2.��  20 0.52 0.68

أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد ) 03(يتضح من الجدول رقم  
، وهذا يدل )0.68( الثبات الكلي  ، وان معامل) 0.63( تصحيح الطول كلها تفوق 

  .على أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات تسمح لنا بتطبيقه
تم استخدام هذه الطريقة أيضا إليجاد معامل ثبا ت : طريقة آلفا كرونباخ -

االستبيان، حيث ت الحصول على قيم معامل آلفا لكل مجال من مجاالت االستبيان 
  . وكذا االستبيان ككل

يوضح معامالت آلفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبيان ) 04( جدول رقم 

  وكذلك االستبيان ككل
 ا���9د  /,د ا�8��ات ����1 آ��8 =�و
'�خ

 ��, ا���� ا��.!�� 5 0.67
 ��, ا���� ا��!���� 5 0.77
 ��, ا���� ا�,+��� 5 0.83
 ��, ا���� ا��ط���  5 0.82
 ا�2.��ا�,ر��  20 0.85

  

الختبار صحة فروض الدراسة فقد تم : اإلحصائية األساليب 5- 8
  :لتطبيق األساليب اإلحصائية التالية Spssاستخدام برنامج 

( معادلة سبيرمان براون  –االنحراف المعياري  –المتوسط الحسابي  - 
، وكذا الخصائص السيكومترية األطفالللكشف عن مستويات القيم عند 

  ).لألدوات
للكشف عن الفروق ذات الداللة التي تعزى لمتغير (  Tاختبار  - 

  )الجنس 
  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها  -9

  :علىالتي تنص  األولىمناقشة نتائج الفرضية  عرض و 9-1
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العائالت العديد من القيم لدى  تغييرفي  الغربية  تساهم البرامج التلفزيونية
( يبين استجابات أفراد العينة ) 05( الجدول رقم بصورة واضحة  الجزائرية

  اآلباء من وجهة نظر العائلة الجزائريةعلى مقياس القيم لدى )األمهات
   ���  ا�	���S  ا�
*�اف ا�!���ري  ا�!	�$H ا�*��7"  ا�
  4  2.71  15.08  ا���� ا��.!��  1
  3  3.29  16.10  ا���� ا��!����  2
  1  3.77  18.74  ا���� ا�,+���  3
  2  3.82  18.06  ا���� ا��ط���  4

 
   :أن ) 05( يبين الجدول رقن 

)  18.74(بمتوسط حسابي يقدر بـ  األولىجاءت في المرتبة  القيم الدينية إن  -
  ) 3.77( وانحراف معياري 

وانحراف )  18.06( جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  القيم الوطنية -
  ) 3.82( معياري 

) 16.10( فقد احتلت المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدر بـ  الجماليةالقيم  أما -
  )3.29( وانحراف معياري 

وانحراف )  15.08(حسابي  بمتوسط للقيم العلميةفقد كانت  األخيرةالمرتبة  أما -
  )2.71( معياري 

   :إليهاالتي توصلنا  تفسير النتيجةيمكننا و  -
إن البرامج التلفزيونية الفضائية الغربية التي أصبحت اليوم موجهة للعائلة الجزائرية 
اغلب أصحابها ، والذين حاولوا التركيز على الجانب الديني للعائلة الجزائرية في 
برامجهم من قبيل محاولة التأثير على معتقداتهم و بر الوالدين و أداء 

وهو ما يجعل من اآلباء ال . على عديد القنوات الخ، وهذا فعال ما نالحظه..الصلوات
وسواء كان هدف هذه القنوات هو . يشجعون مشاهدة أفراد عائالتهم لمثل هذه القنوات

هدف بنية زرع هذه القيم فعال أو بنية إرضاء الوالدين لتشجيع أفراد عائالتهم على 
لدى العائالت مشاهدة هذه القنوات ففعال قد تحقق تغير في بعض القيم الدينية 

فأصبحنا نجد أن أفراد العائلة يحملون الكثير من . بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
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المعلومات الدينية حول غير الدين اإلسالمي و كذا األخالق التي يشجع عليها مثل 
  .النصرانية والمسيحية

م الفخر وقد جاءت القيم الوطنية في المرتبة الثانية من قبيل عدم االنتماء للوطن وعد
باالنتماء له لما تقدمه أيضا من برامج تغريبية تتخلل األركان والبرامج المقدمة لهم، 
كما أن مثل هذه البرامج قد تخلط على أفراد العائلة بين دولته ودولة أخرى هي التي 
تقدم البرامج التلفزيونية المخصصة لتلك العائالت، ولهذا كان ال بد من االعتماد 

ج محلية بصورة مخصصة و واضحة ال تشوش على أفراد العائلة على حصص وبرام
  . انتماءها 

من بين ابرز القيم التي تأثرت لدى العائلة الجزائرية اليوم جراء متابعتهم للبرامج 
التلفزيونية الغربية هي القيم الجمالية، هذه األخيرة التي أصبحت تقدم لهم في شكل 

الخ، وكذا العناية بالغرفة ..ام وغسل األسنانجميل طرق العناية الشخصية كاالستحم
. الخ...و تنظيمها، ونبذ إهمال الذات وكذا الفوضى و رمي األوساخ باألماكن العامة

. مما يعني أن لهذه البرامج رسالة ايجابية على الجانب الجمالي للعائلة الجزائرية
اصة من ناحية اللباس ويمكننا التنويه إلى انه هناك نقلة نوعية في معايير الجمال وخ

وبعض التصرفات لدى أفراد العائالت الجزائرية عكس ما كان باألمس في ظل غياب 
هذه القنوات حيث كانت اغلب البرامج هي من أصل قناة واحدة حكومية ال تلبي 

  . حاجات العائالت الجزائرية وتطلعاتها وكل ما تحمله في طياتها كذلك
وفي أخر القيم التي جاءت نجد القيم العلمية ، وربما يعود األمر إلى أن القنوات 
والبرامج الغربية المخصصة للعائلة اليوم تهتم بصورة اكبر بالقيم سابقة الذكر أكثر 

  من القيم العلمية، 
   :علىنتائج الفرضية الثانية التي تنص  عرض و مناقشة 9-2

اإلعالم في القيم التي يستمدونها من وسائل  ادأبعوجود فروق بين الجنسين في 
  .العائلة الجزائرية

من وجهة نظر  األطفالالفروق في مستوى القيم لدى  يبين نتائج) 06(جدول رقم

  ".الجنسحسب متغّير  اآلباء
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�7	�ى 
  ا�,���

ا�,��� 
��U��VFا  

�A!� اW	'�ر 
"T"  

ا�
*�اف 
 ا�!���ري

 H$�	!ا�
 ا�*��7"

   ا��,د

��وق  دا��
 O����
  ا�Y=�ر 

0.032  2.208 
 إ
�ث 26 14.31 2.015

 ���ا�
  ذ=�ر 22 15.86 2.850 ا��.!��

 O���� دا��

�ثFا 

0.000 -5.172 
ا����  إ
�ث 26 17.92 3.097

  ذ=�ر 22 13.95 1.988 ا��!����

 0.305 0.762 ��6 دا��
ا����  إ
�ث 26 18.58 4.081

  ذ=�ر 22 18.91 3.351 ا�,+���

 0.347 0.730 ��6 دا��
ا����  إ
�ث 26 17.88 3.963

  ذ=�ر 22 18.27 3.731 ا��ط���

  :أن )06(يتبين من خالل الجدول رقم  -
لصالح  لقيم العلميةاتوجد فروق دالة إحصائيا بين اإلناث والذكور في مستوى  -

  . الذكور

لصالح  لقيم الجماليةاتوجد فروق دالة إحصائيا بين اإلناث والذكور في مستوى  -

  .اإلناث

  .لقيم الدينيةاال توجد فروق دالة إحصائيا بين اإلناث والذكور في مستوى  -

  .لقيم الوطنيةاال توجد فروق دالة إحصائيا بين اإلناث والذكور في مستوى  -
  : إليهاصلنا التي تو  تفسير النتيجةيمكننا و  -
هناك نوع من الواقعية لهذه النتيجة كون طريقة التفكير و العمليات المعرفية للذكور   

تختلف عنها لدى اإلناثفي العائلة الجزائرية، حيث أننا عادة ما نجد أن الذكور 
يهتمون بكل ماهو جانب معرفي و معلوماتي، وما هو اكتشاف أو اختراع، في حين 

مون بالجانب الجمالي لكل ما حولهن ، سواء تعلق ذلك بنظافة أو نجد أن اإلناث يهت
  .نظام أو ترتيب أو ذوق
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وهذا مايمكننا أن نفسر به نتيجة الترتيبين األوليين، في حين أننا ال نجد هناك    
داللة إحصائية للفروق بين الجنسين في مستوى اكتسابهم للقيم الدينية والوطنية، 

ذلك أن هذه . ين يؤثران في الجنسين تقريبا بنفس المستوىفهذين القيمتين األخيرت
  .القيم ال تتعلق بالجنس بقدر ما تتعلق بالشخصية االنتماء لوطن ودين واحد

  
  خاتمة 

من خالل النتائج التي تم التوصل إليها، ومن خالل المقابالت التي تم إجراءها مع  
تلفاز يعتبر وسيلة إعالمية غاية العائالت من خالل اآلباء واألمهات يتبين لنا أن ال

في األهمية لدى أطفالهن، بل إن له تأثير مصدر ايجابي في تشكيل شخصيتهم 
وسلوكياتهم وأخالقهم، وبالفعل يمكننا اعتبار التلفاز كذلك ولكن أبدا ال ننسى أن هذا 
التلفاز هو سالح ذو حدين، كما استطاع اليوم أن يغرس في عائالتنا بعض القيم 

جابية فانه في الغد أو حتى في لحظة غفلة الوالدين عن أبنائهم يمكنه أن يغرس االي
  .فيهم قيما أخرى ال عالقة لها بثقافتنا وال بديننا

لذا كان ال بد على الوالدين أن يقوما بغرس وتدعيم القيم األساسية لدى أبنائهم 
ل يكتفي بالدور وتشجيعهم عليها، وان ال يكون للتلفاز الدور األساسي في ذلك، ب

  .الثانوي
  : مقترحات الدراسة 

لفت انتباه الوالدين إلى أن أبنائهم وأفراد عائالتهم صفحة بيضاء وأنهم هم وحدهم  -
من تقع على عاتقهم مسؤولية تربيتهم وتنشئتهم التنشئة السليمة وليست أي وسيلة أو 

  .أداة أخرى
حياة عائالتهم وأفرادها، و انه من توعية الوالدين بأهمية القيم بكل أنواعها في  -

الخطورة ترك أبنائهم وعائالتهم الكتسابها من مصادر أخرى وخاصة الغربية منها، 
  .لما في ذلك من ضرر أو تأثير عكسي

وأيضا البرامج التي  التأكيد على ضرورة انتقاء البرامج التلفزيونية المناسبة للعائلة ، -
  .أفراد العائلة تحمل قيما ايجابية وبناءة لشخصية
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  :قائمة الهوامش

. 42مجلة النبأ، الكويت، العدد التلفاز وتحديات التنشئة،، )2003(عقل أديب،  - 1
  34ص
،  دار 1، طاثر التلفزيون على شخصية أطفال المرحلة االبتدائيةالصاوي،  - 2

  . 47ص ,  1999. طيبة 
  . 83ص , 1998,، الدار المصرية اللبنانية3، طالطفل والحياةيعقوب لوسي،   - 3
, ، دار الشيخة، مكة المكرمة التنشئة االجتماعية للطفلعبد الستار احمد خالد،  - 4

  1ص ,  1999
  : قائمة المراجع 

،  1، طاثر التلفزيون على شخصية أطفال المرحلة االبتدائية، )1999(الصاوي، -
  .دار طيبة 

، دار الشيخة، مكة التنشئة االجتماعية للطفل، )1999(عبد الستار احمد خالد،  -
  .المكرمة

  .42مجلة النبأ، الكويت، العدد التلفاز وتحديات التنشئة،، )2003(عقل أديب،  -
  .، الدار المصرية اللبنانية3، طالطفل والحياة، )1998(يعقوب لوسي،  -
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  نظومة القيمية لألسرة الجزائريةالدراما التركية وأثرها على الم

رحاب مختار جامعة المسيلة. د.أ                                             

  هارون نورة جامعة المسيلة. ط د                                               

  :مقدمة

تعتبر األسرة عصب المجتمع وذلك لدورها المحوري داخله، فهي التي تمد المجتمع 
وذلك من خالل عمليات التأثير المتبادل في الحياة األسرية، . بالفرد الفعال داخله

فهذا الفرد يتلقى المفاهيم األولية عن الحياة االجتماعية والمسؤوليات اتجاه اآلخرين 
  . ؤسسات المجتمعوتفاعالته معهم ومع بقية م

ولكن ما نشهده في عصرنا الحالي والتطور التكنولوجي الهائل خاصة على مستوى 
وسائل اإلعالم واإلتصال التي مست تأثيراتها كل مؤسسات المجتمع ومن بينها 

ثقافة الصورة المرئية وما تحمله األسرة، وأحدثت فيها عدة تغييرات من بينها وأهمها 
خاصة البرامج األجنبية المدبلجة، تتناقض مع الثقافة السائدة  من قيم وأفکار وعقائد

وما التي أدت إلى نوع من التصادم بين الثقافة األصلية والثقافة الجديدة الوافدة، 
البناء يفرزه هذا التصادم من هوة ثقافية بين القديم والجديد وتأثيراته على 

شكالية إسرة الجزائرية وطرح لى خلل في المنظومة القيمية لألإ، ما أدى االجتماعي
التمسك بالقيم األصيلة ذات المرجعية الثقافية التي شكلها الموروث الثقافي الجزائري، 
أو تبني قيم الحداثة والعصرنة التي تفرزها وسائل االعالم واالتصال وفي مقدمتها 

عل معه البرامج التلفزيونية الدرامية التي تصور لنا حياة اآلخرين كواقع معاش يتفا
لى اللغة العربية وتقريبها من كل شرائح إالمشاهد الجزائري، وذلك من خالل ترجمتها 

ومن بينها  الدراما التركية التي أثرت بشكل واضح على األسرة والمجتمع . المجتمع
، نطرح عدة تساؤالت والتي وفقا لما سبق . العربي عموما والجزائري خصوصا

  :تتمحور حول 
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  لى الدراما التركية دون غيرها من الدراما األجنبية األخرى؟إلماذا التطرق  �

  كيف تؤثر الدراما التركية على المنظومة القيمية لألسرة الجزائرية؟  �

  فيما تتجلى هذه التأثيرات؟  �

المنظومة القيمية ـ االنفتاح االعالمي ـ األسرة الجزائرية ـ : الكلمات المفتاحية

  الدراما التركية

  :ية وخصائصهااألسرة الجزائر 

إن لألسرة الجزائرية شأنها شأن األسرة العربية تقليدية من حيث المبدأ أسرة ممتدة 
يعود النسب إلى األب والجد باعتبارهما القائد الروحي للجماعة األسرية وينتظم فيها 
بانتظام حياة األفراد وكل ما يسمى بالتراث الجماعي الذي تحافظ عليه بواسطة نظام 

يؤدي إلى تماسكها فاألب ينسب إليه األوالد أما األم يبقى انتماؤها الجماعة 
  )01(ألبيها

حيث عرفت األسرة الجزائرية تحوالت عميقة من النواحي االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية والسلوكات العامة ونمط الممارسة الثقافية التي أصبحت مزيجا من 

أصبحت مظاهر األسرة الجزائرية متعددة الموروث الثقافي والفكر التحرري، وعليه 
الرؤى فيها جزء من العادات والتقاليد وفي المقابل تبنت الفكر الغربي وطريقة 

  .هذا ما دفعنا إلى التطرق لبعض خصائصها ومميزاتها وأشكالها. عيشهم

تتكون بنائيا من ثالث أجيال أو أكثر بمعنى أنها تضم األبوين،  :األسرة التقليدية
ء غير المتزوجين واألبناء المتزوجين وزوجاتهم وأطفالهم، حيث يشرف على األبنا

شؤونهم كبير العائلة ويعيش اإلخوة المتزوجين وغير المتزوجين في توافق وانسجام 
حتى ولو كان ظاهريا فقط، ويكون لالبن األكبر نوع من السلطة تعود إليه كاملة بعد 

دارة وتسيير شؤون األسرة ويحافظ على وفاة الوالد، حيث يصبح هو المسؤول عن إ
  .وحدتها وتماسكها
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  :خصائص األسرة التقليدية  -

تمتاز األسرة التقليدية باالمتداد وكثرة عدد أفرادها، وهذا ما تشير إليه اإلحصائيات  *
حيث يوجد أربعون فردا في األسرة الواحدة، نظرا لزيادة النسل وانضمام بعض ذوي 

  .القربة إلى هذه األسر

وتتميز بنوع من الثبات واالستقرار بالرغم من تعاقب األجيال، حيث تبقى األسرة  *
  .تحافظ على شخصيتها المعنوية ومسؤولياتها اتجاه األفراد

  يغلب على األسرة التقليدية الصفة التكاملية نتيجة االكتفاء الذاتي أي وجود األسرة *

بيئة المحلية في محيط األسرة الكبيرة أن الفرد في األسرة التقليدية يعتمد على ال *
طول حياته حيث تكون عالقات التعاون واإلخاء والتضامن اآللي والمحبة هي 

  .السائدة

كما تتميز األسرة التقليدية بالتقارب المكاني الذي يعتبر فرصة للتقارب االجتماعي  *
حظة ومراقبة بين األفراد، ويسهل األمر على رب األسرة والمسؤول عن شؤونها، بمال

  .ومحاسبة األفراد على أي انحراف أو تمرد على القيم والقواعد االجتماعية لألسرة

االمتثال للعرف االجتماعي والقواعد اإلسالمية الموروثة، حيث تعطى للعرف  *
أهمية كبيرة في تحديد وضبط السلوك االجتماعي داخلها، والخارج عن العرف أو 

ألسرة ينبذ اجتماعيا ويصبح عنصرا مرضيا في المنحرف عن ضوابط ومحددات ا
  .األسرة

أن الزواج يتم على أساس التوافق بين األسرتين وليس الزوجين، ولما كان  *
االختيار الزواجي من طرف األسرة، فغالبا ما تنشأ خالفات كبيرة بين الزوجين لعدم 

حدث لهم نوعا من التفاهم بينهما مما يؤثر على الجو العام لألسرة واألبناء الذي ي
  )02(.الصراع النفسي نتيجة للجو العائلي غير المستقر
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  : )الحديثة( األسرة الحضرية

األسرة الحضرية هي األسرة التي تسكن المدينة واكتسبت أنماطا جديدا من السلوكات 
والقيم والعادات، كما أنها تتميز بسرعة تغيرها وتناقص عدد أفرادها وضعف السلطة 

  .تتكون من األب و األم واألطفال األبوية وهي

  خصائص األسرة الحضرية -

نظرا للتغير االجتماعي الذي يشهده المجتمع الجزائري ودخول عناصر ثقافية غريبة 
عن عاداته وتقاليده وأعرافه، فإن بناء األسرة ووظيفتها قد تأثر بهذا التغير وتحول 

بالنمط الحضري الذي يتميز نمط األسرة التقليدي إلى نمط آخر جديد يسمى 
  :بمجموعة من الخصائص نذكر منها

أنها أسرة متغيرة تتصف بقلة عدد أفرادها و ضعف السلطة األبوية، حيث تتكون  *
  .من األب واألم واألبناء

كما تتصف األسرة الحضرية بتنوع نشاطاتها، فلكل فرد فيها نشاطاته وأعماله التي  *
كما تسود صفة التعاقدية في العالقات ) تقسيم العمل(  يميل إليها ويرغب في إنجازها

  .بين األفراد وفي حياتهم داخل األسرة

ضعف الروابط االجتماعية بين أفراد األسرة الواحدة، حيث أنه ال يوجد مجال  *
للتعاون والتساند التلقائي، فكل تعاون بين األفراد تجده مبني على أساس المصلحة 

  .ل بارز في هذا النوع من األسرالفردية التي تطغى بشك

يتميز أفراد األسرة الحضرية بقدر من التعليم والثقافة، حيث أتيحت لهم فرصة  *
التعليم ومستوى أفضل من التنشئة االجتماعية يقوم على أساليب وطرق تربوية 

أو  -خاصة إذا كان الوالدين على مستوى تعليمي مقبول- حديثة، سواء في األسرة 
  .اجتماعية أخرى كالمدارس دور الحضانة والمعاهد ووسائل الترفيهفي مؤسسات 
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تقلص في بعض وظائف األسرة الحضرية خاصة منها التعليم والتنشئة االجتماعية *
األمر الذي جعل من الوقت المخصص للرعاية األسرية ضيق مقارنة مع هاته 

  .المؤسسات

ارجي أو المجتمع وذلك أصبحت األسرة الحضرية أكثر تفتحا على العالم الخ *
للطابع االجتماعي للمدينة التي تعتبر مركز الحداثة والتجديد، واالنتشار الواسع 

  .لألماكن قضاء وقت الفراغ والترفيه الذي يسمح بتكوين عالقات وصداقات مختلفة

أما فيما يخص عادات الزواج فلم يتغير جذريا عما كان عليه في األسرة التقليدية،  *
يعد مجرد اتفاق بين أسرتين و إنما أصبح يقوم على التوافق وحرية االختيار  ولكنه لم

للشريك الذي يحتم على الزوجين تحمل مسؤوليات هذا االختيار، وهكذا أصبح 
 .المقبلون على الزواج في الجزائري لديهم الحرية في القبول أو رفض هذا االرتباط

)03(  

وبعض خصائصها، نالحظ أن التحوالت ومن خالل عرض أشكال األسرة الجزائرية 
التي طرأت علي األسرة أدت إلى تغيرات في البنية الكلية لألسرة وكذلك تغيرات على 

فالحياة اليومية في . مستوى مكانة األب واألم وفي عالقة السلطة بينهما وبين األبناء
وراء  عصرنا هذا وما تمله من ضغوط من الناحية االقتصادية واالجتماعية والسعي

توفير مستلزمات ومتطلبات أفراد األسرة، أدى إلى غياب األب كما طال هذا الغياب 
الكثير من األمهات العامالت؛ وهذا ما نتج عنه تراجع دور الوالدين في التنشئة 

ناهيك ... االجتماعية الذي حلت محلهما مؤسسات أخرى كدور الحضانة والمدرسة
ل لعدم قدرة األولياء على متابعتهم وتوجيههم عن اثر وسائل اإلعالم على األطفا

   .التوجيه الصحيح بما يتماشى مع المنظومة القيمية للمجتمع

الثورة المعلوماتية أو ل العربية في ظالجزائرية تعاني مثلها مثل األسرة ألسرة فا 
تتجسد التحديات المباشرة في . العصر الرقمي من تحديات مباشرة وغير مباشرة

كبير، عديد من األسر العربية يعاني الکثير من أبنائها من وقت فراغ أن هناك ال
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األمر الذي يقود إلى ما يمکن تسميته بأمراض وقت الفراغ متمثلة بدرجة رئيسة 
الء وأن الکثير من هؤ، في العادات السيئة واالغتراب والصداقات غير الصحيحة 

النترنت والهاتف الشاشات الفضائية وال العصر الرقمي مثل يستخدمون وسائ
الفراغ وليس استثمارها بما يعود عليهم بالمنفعة ل من قت، كنوع الخ.. ..ل الجوا

ومن هنا تبدأ التحديات الخارجية لألسرة ، وتنمية مهاراتهم وعالقاتهم االجتماعية 
  )    04. (العربية

العصر الرقمي والسيما ل بأن معظم وسائراء يعتقد معظم الخب، إضافة لما تقدم 
  : أبرزهالمشاكل ضائيات الوافدة على الوطن العربي ستخلق العديد من االف

عدم االستقرار في العالقات االجتماعية التقليدية وربما حدوث اضطراب   - 01 
  .اجتماعي 

ومحو للقيم المحلية ، التأثير في القيم واألفکار والمواقف واالتجاهات   -  02 
األخالقية والعقائد التي قد تتعارض مع  واستبدالها بأنماط جديدة من السلوك والقيم

  . طبيعة الحياة العربية اإلسالمية 

أفراد األسرة ل وانشغا، إضعاف دور األسرة في التنشئة االجتماعية   - 03 
  .من فرص االهتمام بالواقع والهروب منه بدالً من مواجهته ل بالفضائيات مما يقل

وطغيان قيم اإلستهالكية وسيادة الروح ، في التوازن التنموي ل إحداث خل - 04
  . عن مجتمعاتنا ل كبير وعادات مجتمعات تختلف بشک

ازدياد االنحراف االجتماعي بين الشباب بسبب طبيعة المضامين    -  05
اإلعالمية للفضائيات الوافدة حيث تزداد أشرطة الجنس والعنف والمخدرات 

اليومي لهذه المحطات ل اليب الجريمة الحديثة في ساعات اإلرساوالرعب وأس
  .التلفزيونية
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األسرة الواحدة ومن ثم ل أدى إلى تقليص العالقات االجتماعية داخ - 06 
  )05. (المجتمع الواحد ومن ثم تکريس العزلة والتفت الجماهيري

لقيمية لألسرة هذا ما دفعنا الى طرح موضوع الدراما التركية وأثرها على المنظومة ا
الجزائرية من أجل البحث في تداعياتها وكيفية تغلغل هذه الدراما في المنظومة 
القيمية واستدماجها فيها، وما صاحبها من انعكاسات على الفرد واألسرة والمجتمع 

  .  ككل

  :الدراما التركية

أي وهي تعني " عملا "كلمة دراما يونانية األصل وهي مشتقة من الفعل  :الدراما
عمل أو حدث أو فعل سواء في الحياة أو على خشبة المسرح، ومنه جاء تعريف 

؛ وعليه المقصود بالدراما التلفزيونية "محاكاة البشر خالل فعل" أرسطو لها على أنها 
" أي عمل يقوم على عرض فعل درامي يتطور في مسار معين، ويتضمن صراعا" 
)06(  

ة المحكية في المسلسل واللغة المراد الترجمة بها هي مطابقة الشفاه بين اللغ :الدبلجة
لتقديمها لجمهور معين يفهمها، إضافة إلى طول الجمل وقصرها والصياغة الكالمية، 
وٕايجاد انسجام بين الشخصيات حتى ال يشعر المشاهد أن كل ممثل يتكلم وحده ، 

واحد  وفى الغالب يتم تسجيل صوت كل ممثل على حده، لصعوبة تجميعهم في وقت
وحتى . إضافة إلى سهولة التنسيق واإلعادة في حال الممثل الواحد. ليتم الدوبالج

يكون الدوبالج ناجحًا يتقمص الفنانون الذين يقومون بالعمل الفني أصوات وانفعاالت 
وشخصيات األبطال، ومن ثم فهو تحويل وترجمة لغة المسلسل إلى لغة أخرى وفي 

  )07(.لى العربيةحالتنا من اللغة التركية إ

التي تعتبر  "المسلسالت التركية" الدراما التركية المدبلجة وفي طرحنا هذا سنتناول
وتقدم قيمة فنية . أحد األشكال الدرامية التي تقوم على تسلسل الحلقات واألحداث
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، يتم دبلجتها من اللغة التركية الى اللغة العربية، فهي موجهة الى كل شرائح وثقافية
  . رغم اختالف اعمارهم أو مستواهم التعليمي المجتمع

  :لماذا الدراما التركية

االنفتاح االعالمي الذي يشهده العالم اليوم وتسويق المنتوج الدرامي  كان له أثر  
كبير على بنيات المجتمعات البشرية وساهم في تغير بعض القيم والتوجهات الخاصة 
بهذه المجتمعات، ومن بين المنتوجات الدرامية التي أثرت بشكل ملحوظ على 

ي خاصة هي الدراما التركية التي تتشابه الى عامة والمجتمع الجزائر العربي المجتمع 
حد ما للثقافة الجزائرية وذلك راجع الى الفترة العثمانية والتي كرست بعض القيم 
التركية في الموروث الثقافي الجزائري، ولكن رغم تقاربهما في بعض السمات ولكنهما 

وتداخلها في مختلفتان في كثير منها وهذا ما أدى الى تشظي لألفكار والثقافات 
استخدام وسائل االعالم واالتصال وهنا يتماهى . المنظومة القيمية للمجتمع الجزائري

فالبنيات العربية . ومتشظيل غير واثق وغير مکتمثقافي مع جوهر ما بعد حداثي 
، بل هي بنيات اثرة وغير واثقةـالمسألة ال تتعلق ببنيات فردية متشظية ومتن

، التي هي من بين المميزات الخاصة لألسرة ة ـة والقرابيـيات العائلـالجمعية والبني
التالحم لبنيات لوحدات الهامة العربية عموما والجزائرية خصوصا كما هي من ا

؛ كما أن هناك أسباب ترجع الى طبيعة وخصائص )08. (رغم تقليديتهاعي االجتما
ضاءات الترفيه المشاهد الجزائري والذي يعاني الكثير من النقائص من بينها نقص ف

والمنتزهات والمركبات الرياضية، لذا يلجأ هذا الفرد الى مشاهدة المسلسالت التركية 
كسياسة ملء الفراغ خاصة عند النساء ومحاولة اشباع رغباتهم وطموحاتهم من 
خالل شاشة التلفاز، كما شكل جودة المنتوج من تمثيل واخراج وتسلسل األحداث 

ض عالقات إجتماعية (وتستعد الملل عن نفس المشاهد وثرائها وتنوعها مما تبع
وفيض المشاعر ومانسية (ال hبالغة hامركبة، وهذه المسلسالت ترتكز أيضا على 

العاطفية التي تفتقدها معظم العائالت الجزائرية وتعاني نوع من الفتور في العالقات 
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والتأثر بأحداثها االجتماعية بين أفرادها، هذا ما أدى الى جذب المشاهد الجزائري 
  .وتبني بعض المضامين القيمية التي تحملها هذه الدراما

لکيفية األسرة الجزائرية واوالتي ترتبط بإشكالية هذا الطرح تبرز السياق وفي هذا 
ال التي تشاهد وتتأثر بالدراما التركية التي اكتسحت معظم برامج القنوات العربية التي 

المادة االعالمية والتي بدورها تحمل فيها هذه نتجت التي امع نفس البنيات ـل تتماث
في طياتها محمول ثقافي ينتقل الى األفراد عبر مشاهدتها، كما أن ترجمة الدراما 

هذه تعارف عليه أن hا Yومالتركية الى العربية كانت باللهجة العامية السورية، ، 
اهم في انتشار هذه سا hاللهجة محببة لدى الجماهير العربية لسهولتها ووضوحها، 

ولكن في اآلونة األخيرة ترجمة هذه الدراما أصبحت باللهجة ..... المسلسالت 
وعليه أثر هذه . العامية الجزائرية مميا يؤدي الى تقريبها أكثر من المشاهد الجزائري

الدراما على المتلقي الجزائري رغم اختالف الجنس أو العمر فانه يتأثر بشكل كبير 
الدراما التي اصبحت واقعا موازيا للواقع المعاش للفرد الجزائري هذا ما  بمضامين هذه

وسنتطرق في العنصر . أدى بهذه الدرما إلى التنغلغل في منظومتنا القيمية وتغيرها
الموالي الى بعض مظاهر تأثير المسلسالت التركية على سلوكات األفراد والعالقات 

 .األسرية

  :فراد على األلتركية اأبرز مظاهر تأثير المسلسالت 

واقتحمت كبير فرد صغير وكل بيت وخاطبت كل عندما دخلت القنوات الفضائية 
و يتعاظم أثر هذه القنوات ، السلوك الجمعيل تغيرت القيم وتبد، الميادينكل 

أما . لألسرة والمدرسة في عملية التنشئة اإلجتماعيةمنافسة الفضائية عندما تکون 
تعلم بعض القيم ل واألحداث فتأتي من خالل فئة األطفاتأثير هذه المسلسالت على 

وتعود المشکلة في . تنشئتهموأساليب التفکير ومبادئ السلوك وتترك أثارعميقة في 
أصبحوا يبتسمون ل ب، ألبنائهمل الدرجة األولى إلى األسرة التي لم تنتق األفض

أكثر  ويکون قد حفظهكي الترل عندما يتحدث ابنهم الصغير أو الحدث عن المسلس



        ���� و��م  ا�	�
	����� ا�

2018 د��	�� ا���د ا��ا��  

334 

 

لکنهم ال يعلمون ماذا قد ينتج عنها من مساوئ قد يجنوها من ، مما يحفظ دروسه
 .تلك المشاهدة لهذه المسلسالت

في التي تتمثل والسلوكية على الجوانب التعليمية وكما شملت هذه التأثيرات   
االزدواجية  والتشتت بين ما يتعلمه الفرد في المؤسسة التربوية وما يشاهده من 

الترويج للسلوك العدواني والعنف كذلك عبر قنوات  البث المباشر وبرامج 
الدراسي والترويج لإلباحية  واالختالط ل واإلسهام في هبوط مستوى التحصي

الجريمة على التركية قدمت المسلسالت كما .  المنافية للقيم والمبادئ اإلسالمية
وتوزيع   – منافية لألخالقل وأعما –ي غير العمدل القت: اختالف أنواعها ومنها
 - الدعارة -التحرش الجنسي  - السرقة  –والمشاجرات  –المخدرات وتعاطيها 

يوم يتقبلها الناس كل عادية مألوفة أحداثا و، بأنهما واقعا اجتماعيا  ...... السکر 
  ) 09. (لبعض الظواهر المألوفةكقبولهم بعفوية هادئة 

ليل مضمون بعض وفي هذا الصدد قام مركز الحرب الناعمة للدرسات بتح
المسلسالت التركية وعليه استخلص بعض اآلثار الناتجة عنها من خالل اعتماده 

  :على دراسات تركية وعربية في هذا الموضوع وتوصل إلى ما يلي

تترجم الدراما التركية شتى أنواع العالقات المحرمة،   :المحرمةالعالقات   - 01
األخت تقيم عالقة مع زوج أختها، ناهيك ابن زوجها، كما أن ن زوجها مع �د فالمرأة

  .عن مظاهر الخيانة المتعددة

من أبرز مظاهر التي تتجسد في المسلسالت التركية  :الزواج المدني – 02
 .المدبلجة فكرة الزواج المدني دون ضوابط شرعية كالدين والولي 

ة وتبيح تبث بعض المسلسالت المدبلجة فكرة المثلية الجنسي :الشذوذ الجنسي – 03
  .وجودها في المجتمع
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مظاهر طبيعية وعادية في ساكنة hواج وا;ال =إن العالقة ما قب :ساكنةلا - 04
  .المسلسالت التركية، فإقامة العالقة بين الجنسين قبل الزواج أمر عادي

نالحظ في الغالب األعم أن الدين مهمش في المسلسالت  :تهميش الدين – 05
التركية، فتكاد تخلو حياة الفرد من الدين لوال بعض شعائره، وأحيانا يتم الخلط بين 
الدين والالدين، كأن يمارس الفرد أعماال هي خالف الشريعة كشرب الخمر أو 

  .العالقة مع النساء من جهة، والصالة والدعاء من جهة أخرى

عندما يتابع الشباب هذا النوع من المسلسالت يجدون مدى سهولة  :د%التم - 06
التمرد على األهل وعصيان أوامرهم ويسري األمر نفسه على النساء، حيث ذكرت 
ذلك دراسة أجرتها وزارة الثقافة التركية استعرضت فيها آراء النساء تمردن على 

  .واقعهن تأثرا بنجمات المسلسالت التركية

تغريب المرأة وابعادها عن حيائها بشى  :األزياء واأللبسة غير محتشمة – 07
  .الوسائل، من بينها األزياء واأللبسة الفاضحة

تقوم هذه المسلسالت بوضع مقارنة بين الزوج  :وجيةZللخيانة ال %ي]الت  - 08
الظالم وبين العاشق الحنون الشهم البطل ، ما يدفع المشاهد الى التعاطف مع 

  . ة الخائنةالزوج

العاشق المحبوب الذي يجسد الكثير من القيم العالية كالنبل  :القدوة السيئة – 09
والشجاعة والصبر والوفاء، والتي هي محل اعجاب وتقدير جميع الناس، يصبح قدوة 
ونموذجا يحتذى بكل ما يقوم به، وتمرر عبره القيم الفاسدة بكل انعكساتها وتأثسراتها 

  )10(.جتمعالخطيرة على الم

وعليه سنتناول بعض الدراسات الميدانية التي تناولت الدراما التركية واآلثار التي 
تتركها في نفوس مشاهديها، والتي بدورها تؤثر على المنظومة القيمية داخل األسرة 

  .الجزائرية مما ينعكس على المجتمع ككل
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تأثير البرامج التلفزيونية على القيم : صباح زين تحت عنوان  دراسة – 01  

  :-الدراما التركية أنموذجا-االجتماعية للشباب 

  : تمحورت إشكالية الباحثة في هذا الموضوع على عدة أسئلة والمتمثلة في

  على القيم االجتماعية للشباب ؟" الدراما التركية"هل تؤثر البرامج التلفزيونية 

  دات وأنماط مشاهدة الشباب للدراما التركية ؟ما هي عا -

  ما هي األسباب التي تدفع الشباب لمتابعة الدراما التركية ؟  -

  ما هي انعكاسات مشاهدة الدراما التركية على القيم االجتماعية للشباب ؟ -

حيث خصت الباحثة دراستها لعينة من طلبة  بجامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي 
  .2015/ 2014في الموسم الجامعي . طالب وطالبة 70والمقدرة ب 

 :وعليه توصلت الباحثة الى النتائج التالية

فيما يتعلق بعادات وأنماط مشاهدة الشباب للدراما التركية، نستنتج من هذه 

  الدراسة

أيام نهاية األسبوع  :أن األيام التي يفضلها المبحوثين لمتابعة الدراما التركية هي -
67%.  

، والفترة %47الفترات التي يتابع فيها المبحوثين هذه الدراما هي فترة الليل أحسن  -
  %.44المسائية 

من المبحوثين من ينتظرون متابعة الحلقة القادمة من المسلسل %  51.4نسبة   -
  . التركي بشغف كبير

من يستعينون باالنترنت لمشاهدة الحلقات التي لـم يتمكنوا من %  48.6نسبة  -
  .ها أثناء وقت بثيامشاهدت
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  .يقومون أحيانا بإعادة الحلقة في حالة توفر فرصة لذلك%  57.1  -

من المبحوثين يفضلون أن يكونوا بمفردهم  عند متابعتهم للدراما %  57.1نسبة  -
  .التركية

فيما يتعلق باألسباب التي تدفع الشباب لمتابعة الدراما التركية، نستنتج من هذه 

  :التاليةالدراسة األسباب 

رومانسية القصص المعروضة إذ قدرت نسبة المبحوثين الذين اختاروا هذا  -
 %. 61.4السبب ب 

المظهر الخارجي لممثلين والممثالت وحتى وسامتهم اعتبرت أيضا من أهم  -
 %. 42.9أسباب المتابعة والمقدرة نسبة 

 %.41.1اآلداء التمثيلمي أيضا يدخل ضمن هذه األسباب والتي قدرت بنسبة  -

 %.35.7الجرأة في طرح الموضوعات -

 %.34.3قرب القصص الدرامية التركية من الواقع العربي  -

 %. 30استخدام اللهجة السورية في الدبلجة  -

أما فيما يخص العوامل الخارجية التي دفعت بالشباب لمتابعة هذه الدراما نجد أن أهم 
  : هذه العوامل هي

  %. 71.4ية وذلك بنسبة عامل قلة أو انعدام أماكن الترف -

  %. 61.4عامل الهروب من الضغوطات الدراسية والمقدرة بنسبة  -

  %. 57.1الفراغ العاطفي واإلفتقار للرومنسية بنسبة  -
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فيما يتعلق بانعكاسات مشاهدة الدراما التركية على القيم االجتماعية للشباب فكانت 

  :النتائج كالتالي

 %.60بين الجنسين قيمة تشجيع العالقات المحرمة  -

 %. 60قيمة الرذيلة بنسبة  -

 %.58.6قيمة الخيانة بين األزواج ونسبتها  -

 %.54.3قيمة حب المظاهر بنسبة  -

 %. 38.6اآلفات االجتماعية بنسبة  -

وعليه يمكن القول بأن الدراما التركية تؤثر فعاال على القيم االجتماعية للشباب وظهر 
م االجتماعية التي اخترناها في هذه الدراسة ذلك من خالل تأثيرها على بعض القي

فوجدناها تحمل من المضامين ما قد ينعكس بصورة سلبية على المتابع لها، فتبين 
من هذه الدراسة أنها تحمل في طياتها قيمة العالقات المحرمة بين الجنسين، قيمة 

عية، كما تبين الرذيلة وقيمة الخيانة بين األزواج، قيمة حب المظاهر واآلفات االجتما
أنها ال تؤدي إلى تقوية العالقات بين األصدقاء وال تؤدي إلى احترام الممتلكات 
العامة، كل هذه القيم كانت تحملها هذه الدراما وانعكست سلبا بنسب متفاوتة على 

 .الشباب عينة الدراسة 

وثين هذا ال يعني أن مضمونها كله سلبي فهناك من القيم اإليجابية حسب رأي المبح
: موجودة ضمن هذه الدراما والتي انعكست بصورة ايجابية في واقعهم المتمثلة في

قيمة النزاهة بين األفراد، قيمة الصداقة، قيمة الوفاء، قيمتي التعاون والتسامح، قيمة 
المحبة، كما تبين أيضا أنها ال تؤدي إلى العداوة بين األصدقاء وال تنشر الكره والحقد 

  )11.(بينهم
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القيم في مسلسالت الدراما : الباحثة نوال سهلي تحت عنوان: راسة الثانيةالد

   –دراسة تحليلية لعينة من حلقات مسلسل العشق األسود  –التركية 

حيث تمحورت إشكاليتها حول أبرز القيم المتضمنة في الدراما التركية المدبلجة والتي 
ينة من حلقات المسلسل التركي تقدمها القنوات الفضائية العربية، من خالل تحليل ع

وذلك انطالقا من عدة . العشق األسود، وقد تم استخدام منهج تحليل المضمون
  :تساؤالت

 ماهي القيم المتضمنة في المسلسل التركي العشق األسود؟  -

 ما موضوع القيم التي تعرضها الدراما التركية محل الدراسة؟ -

 ما دور الشخصيات التي تحمل هذه القيم؟ -

 ي أشكال عرض هذه القيم؟ما ه -

  : وعليه توصلت الباحثة الى النتائج التالية

 .بينت الدراسة غلبت القيم السلبية على القيم اإليجابية بالمسلسل التركي  -

جاءت القيم األخالقية في المسلسل محل الدراسة في المقام األول تتليها القيم  -
 .االجتماعية من إجمالي القيم المقدمة

ة الى غلبت القيم األخالقية السلبية على القيم األخالقية اإليجابية، أشارت الدراس -
، والتي تدعو الى االنحالل االخالقي "الخالعة والسفور" وقد تصدرتها قيمة 

 .واالجتماعي

تم التركيز على القيم المدعمة بالسلوك أكثر من القيم المدعمة بالقول في هذا  -
  )12(. المسلسل

  :الخاتمة
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بناءا على ما  تم طرحه سواء بالنسبة للطرح النظري أو الطرح الميداني للباحثتين،  
ليس هناك اختالف في النتائج ، حيث إتضح خطر الدراما التركية المدبلجة من 
خالل ما تحمله من مضامين قيمية تتعارض مع المنظومة القيمية للمجتمع الجزائري، 

ناها، وعليه يجب على األسرة الجزائرية أن وذلك راجع لألسباب التي سبق أن ذكر 
تنتبه الى هذا الخطر الذي يبدو في ظاهره مجرد مشاهدة واستمتاع بدراما تحمل 
الكثير من اإلثارة، ولكن في عمقها تحمل محمول ثقافي ينتقل ويتغلغل في نفوس 

إلى مشاهديها، مما يحدث اختالالت وتغير المنظومة القيمية لهذا المجتمع ما يؤدي 
اإلنسالخ عن أصله والجري وراء اآلخر وتقليده، ما يدخل أفراد األسرة الواحدة 

  . والمجتمع ككل في حالة اغتراب عن واقعه وأسسه وقيمه

ولهذا على كل مؤسسات المجتمع ان تنتبه الى هذا الخطر الخفي في شكل ناعم من 
الهتمام بكل خالل شاشات التلفاز وما تقدمه من إغراءات ، وذلك من خالل ا

   . متطلبات أفراد هذا المجتمع كل حسب احتياجاته

  :قائمة المراجع

تر دميري احمد، العائلة الجزائرية التطور والخصائص الحديثة، الجزائر ديوان :مصطفى بو تفنتوشت - 01

  .37، ص 1984. مطبوعات الجزائر

أطروحة دكتوراه علم اجتماع التنمية، جامعة . األسرة وعالقتها بانحراف الحدث المراهق.زرارقة فيروز -  02

  .206، ص 2004/2005قسنطينة، 

  209الى  207، ص المرجع السابق.زرارقة فيروز - 03

ص  ،2012، أيلول 51األسرة العربية وتحديات العصر الرقمي، مجلة الفتح، العدد : جعفر حسن جاسم - 04

275.  

  .276،  صالمرجع السابق:جعفر حسن جاسم - 05
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دراسة تحليلية لعينة من حلقات مسلسل العشق األسود،  –القيم في المسلسالت الدراما التركية : نوال سهلي -  06

  .611، ص 2017، جوان 42مجلة المعيار، العدد 

اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية نحو مشاهدة المسلسالت : هدى جواد راغب، ابتسام محمد بدر كالب -  07

البحث مقدم الستكمال متطلبات نيل درجة البكالوريوس في الصحافة ، ي الفضائيات العربيةالمدبلجة ف التركية

  .14، ص   2011 - 2010، جامعة غزة، واالعالم

الألنترنت على المجتمع  باستخدام المرتبطة االجتماعية والتأثيرات  األبعادعبد العظيم،  سليمان صالح -  08

  .2004مع، جامعة عين شمس، مصر، واقع األسرة في المجت: العربي، مؤتمر

كاظم عطية، أثر مشاهدة المسلسالت التركية على األحداث ، مجلة جامعة بابل، العلوم االنسانية،  سعد -  09

  .2015، 03، العدد 23المجلد 

-http://softwar 2016، آب "التركية نموذجا" المسلسالت المدبلجة : الحرب الناعمة للدراسات مركز - 10

lb.org/4557.    

دراسة  - الدراما التركية أنموذجا - تأثير البرامج التلفزيونية على القيم االجتماعية للشباب : زين صباح -  11

  .2015/ 2014ميدانية على عينة من طمبة جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، جامعة الوادي،  

دراسة تحليلية لعينة من حلقات مسلسل العشق األسود،  –ما التركية القيم في المسلسالت الدرا: نوال سهلي -  12

 .المرجع سبق ذكره
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  ا�!.�\

إن الحاجة لتبدو ماسة للحديث عن اإلشكاليات المتعلقة باالستعدادات 

يتعلق األمر على وجه التحديد بمسألة . والصفات داخل أي حضارة ما وكذا مناقشتها

هو، ولألسف، في القيم ودورها في مجتمع كمجتمعنا على وجه الخصوص؛ الذي 

فكم من المرات . سياق االنحالل فيما يتعلق بمزاياه الخاصة المتعلقة بمنظومة القيم

هذا .تركت هذه األخيرة على هامش الخلفية، بل وكم من مرة غيبت، ولنقل أهملت

المفهوم للقيم، وهو مفهوم النظير له، يمثل الرسالة النبيلة لحمل مجتمع ما لما ينبغي 

  .ه لكي يثبت وجوده بشكل فعالأن يكون علي

��V�	8!ا�2.!�ت ا� 

 .التعلم،الكفاءة/ منظومة القيم،الثقافة،احترامالذات،التمثيالت،التعليم 

Summary 

There is an imminent need to debate and speculate on the 
problem of aptitudes and qualities within any civilization; it is 
more precisely a question of values, and of their nationals in a 
society which is ours, and which is unfortunately in the process 
of dissolution in relation to its own merits. How many times 
have we put in the background, not to say neglected and 
neglected, this notion of values which, unparalleled, is the noble 
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mission of making a society what it should be? have to be well 
done. 

Keywords 

Values, culture, self-esteem, representations, teaching/learning, 
competence. 

Résumé 

Il est d’un besoin imminent que de débattreet de spéculer 
la problématique des aptitudes et qualités au sein de toute 
civilisation ; il s’agit plus exactement des valeurs, et de leurs 
ressortissants dans une société qui est comme la nôtre,et qui est, 
malheureusement, en voie de dissolution par rapport à ses 
propres mérites. Combien de fois a-t-on mis au second plan, 
pour ne pas dire délaisser et négliger, cette notion de valeurs qui, 
sans égale, à elle-même revient la noble mission de faire d’une 
société ce qu’elle se devrait avoir pour bien se faire. 

Mots-clés 

Système des valeurs, culture, estime de soi, représentations, 
enseignement / apprentissage, compétence. 

Introduction 

Une constatation intrépide conduit à remarquer que la 
présence de la notion de système des valeurs dans notre contexte 
algérien est quasi absente. Pour telles ou telles raisons, on pense 
qu’il est grand temps de discuter la question au sérieux et de 
prendre les choses en main, si on veut vraiment réussir une 
société fondée sur le soi-disant système des valeurs, à la fois 
dynamique et valorisant. 
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Dans ce sens, il faut noter que les civilisations les plus 
conformes, les civilisations ayant marqué la grande histoire de 
l’Être humain, ont pu prouver avec succès leur existence, non 
pas par rapport aux progrès que ces civilisations avaient réalisé 
sur différents plans, entre autres, technologique, économique, 
etc. mais plutôt, par rapport à un système des valeurs qui les 
caractérisait, dans la mesure où ce système répond à des 
modalités d’investissement de ces valeurs dans la vie de tous les 
jours des citoyens. 

Encore dans ce sens, on se rappeler,nécessairementpeut-
être, les propos du poète arabe Ahmed Chawki quand il disait :  

� ذھ��ا*I%Wأ Kذھ� � إ�	� ا3)� اW3%ق )� ��#iB             Kن ھ

Les nations qui persistent sont celles qui préservent leur 
éthique 

Ces nations seront vouées à la disparition une fois leurs 
valeurs disparues 

Parlant justement des civilisations, on reconnaît que 
l’une des plus anciennes au monde, la civilisation indienne,tirait 
ses valeurs familiales et sociales de ses propres pratiques 
traditionnelles et de sa propre religion, qu’il s’agisse de ses 
textesoude son folklore ;au fur et à mesure, et à travers les 
siècles, les indiens sontparvenus à nourrir toute une multitude de 
traditions spirituelles et culturelles et ontsu,par ce bien faire, 
conserver la diversité de leurs différentes facettes ;bien se 
construire et bien se conduire étaient alors pour eux 
lesprincipaux objectifs d’une éducation brillamment fondée sur 
le système des valeurs. 
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Dans notre référent religieux,à titred’exemple, on 
peutexpliciter un parfait prototype qui illustre et résume en 
même temps lesdites valeurs dans un état très élevé, voire 
sublime ;c’est le modèle queprésente notre prophète (Que le 
Salut du Dieu Soit Sur Lui)quand le Bon Dieu disait à son 
encontre « �#+� ;�W Q�8
 Fوإ� » « et tu es doué d'un caractère 
élevé » (Le Coran, 68 :04).Les exemples dans cette lignée  sont 
très abondants, l’intérêt ici ce n’est pas de les démultiplier, mais 
on peut, tout de même,mentionner les propos du notre Prophète 
Mohamed (Que le Salut du Dieu Soit Sur Lui) rapportés par Al-
Boukhari « ق%W3رم ا��( �	63 K>8� �	إ� », « Certes, je n'ai été 
envoyé que pour parfaire les nobles comportements » (El-Albani 
M-N, 1995. Tome 01 : 75). Ou encore«,5$�> 56د��B ,ر� ,Oأد� », 
« Mon Seigneur m'a éduqué en m’apprenant la meilleure 
éducation »(El-Chawkani M. B-A, 1995 : 1020). Ainsi donc, ce 
qui semble intéressant suite à ces exemples, c’est de se poser des 
questions comme : 

- Qui est censé enseigner ces valeurs ? ou alors ; 
- Qui est le responsable de la mise en place du système 
des valeurs dans une société ? 
Bien sûr, les réponsespossibles invitent à voir que tout le 

monde est impliqué et en est, à des degrés plus ou moins 
nuancés, responsable ; cela est sans exception ; mais on peut 
voir que des facteurs qui jouent un rôle très important 
constituent directement les premiers agents ayant un fait et un 
effet sur le systèmes des valeurs, entre autres, on peut citer la 
famille, l’institution, etc.Dans la présente étude, on va aborder le 
rôle de l’institution, et plus particulièrement de l’École, avec un 
‘E’ majuscule, et ce dans la manière dont elle crée ces valeurs, 
mais aussi et surtout dans la façon dont elle les installe au sein 
de la société.  
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01. Valeurs et rôle de l’École  

En tant qu’institution, il est bien connu que l’École 
dispose d’une faculté et d’un pouvoir extraordinaire dans sa 
disposition de tisser et d’ancrer les valeurs chez les individus de 
la société, c’est-à-dire, chez les élèves. Ceci ce comprend 
notablement par l’intervention de cette institution en matière 
d’éducation, d’où la dénomination d’un organisme assez crucial, 
celui que l’on connaît de nos jours sous le nom de Ministère de 
l’Education et de l’Enseignement. Alors que ce n’est plus 
gratuit, c’est même significatif,le fait de remarquer que l’on 
commence par le terme Éducation avant celui de 
l’Enseignement, vu l’importance accordée au premier. 

Suite à cet état de fait, on peut poser quelques simples 
questions :  

- Est-ce que l’École algérienne est pratiquement 
parvenue à jouer son véritable rôle dans l’appréhension 
du système des valeurs ? 
- Quel rôle de la politique institutionnelle algérienne 
dans ce cas ? 

- Quelle place accorde-t-on à la notion de système des 
valeurs dans le projet de société en ce qui concerne la 
politique éducative algérienne ? 

On peut imaginer que les questions que l’on peut poser à 
ce propos seront très ampleset étalées par rapport à la tâche de 
l’École et à sa vocation ;ce qui semble mettre en cause deux 
aspects : d’une part, par rapport au concept Éducationlui-même 
et les implications que ce concept pourrait engendrer sur la 
réalité, d’une autre part,on sait par avance que la réponse la plus 
correcte à fournir, c’est de dire, tout compte fait, qu’il s’agit 
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d’une absence quasi-totale de cette notion dans notre contexte 
éducatif algérien !du moins pour ce qui est de sa mise en 
pratique. 

Encore malencontreusement, on voit explicitement que 
l’École algérienne se retrouve très à l’écart vis-à-vis de 
l’accommodementet du développement des valeurs auprès des 
générationsfutures, bien qu’elle dispose de facultés qu’on vient 
de citer, une attribution qui est non moins élevée et colossale, 
très fiable et beaucoup plus pragmatique. A ce juste sujet, on 
peut arguer par les textes officiels de la loi d’orientation sur 
l’éducation nationale qui stipulent que 

L’école algérienne a pour vocation 
de former un citoyen doté de 
repères nationaux incontestables, 
profondément attaché aux valeurs 
du peuple algérien, capable de 
comprendre le monde qui 
l’entoure, de s’y adapter et d’agir 
sur lui et en mesure de s’ouvrir sur 
la civilisation universelle. […] 
D’affermir la conscience, à la fois 
individuelle et collective, de 
l’identité nationale, ciment de la 
cohésion sociale, par la promotion 
des valeurs en rapport avec 
l’islamité, l’arabité et l’amazighité 
; […].(Loi 08-04, 2008 : art. 02). 
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Bien sûr, le simple lecteur de ces recommandations aura 
l’impression que tout va bien ;on s’attendra même à ce que les 
retombées de ces textes se manifesteront visiblement sur le 
terrain, mais en vérité, ce dernier (le terrain) révèle des réalités 
qui sont loin d’être assez proches des recommandations prônées 
par cette loi d’orientation ; l’écart flagrant qui existe ainsi entre 
ces propos,et qui demeurent théorique, et la mise en pratique 
effective incitent le lecteur à se demander :Où se situe donc le 
malaise ? 

02. Les vecteurs de la culture  

On voit bien que les réponsesque l’on pourrait proposer à 
la question dans paragraphe précédent sollicitent des enquêtes 
très approfondies et des travaux de recherche d’une tellefermeté. 
Afind’essayer d’aborder la question, on a pris comme point de 
départles notions de culture et d’interculturel dans 
l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère, avec 
un échantillon de corpuscomposéd’élèvesde première année 
moyenne (élèvesdontl’âge varie entre 12 et 13 ans) ; par ailleurs, 
il faut dire que ces conceptions(culture et interculturel) sont en 
étroite relation avec le dispositif des valeurs dont il est question. 

Depuis des années déjà, le didacticien Louis Porcher 
avait mis l’accent sur l’utilité du concept culture et sur sa 
corrélation complémentaire avec celui de langue en avançant 
que « toute langue véhicule avec elle une culture dont elle est à 
la fois la productrice et le produit » (Porcher L., 1995 : 53) ; ce 
qui signifie qu’il devient inadmissible le fait de penser dissocier 
ces deux concepts, l’un de l’autre. Ainsi donc, dans le contexte 
de Français Langue Etrangère (FLE), l’existencedes 
interférences d’ordre culturel est souvent très récurrente, étant 
donné que lanotionlangue et culture sont,comme on vient de 
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l’affirmer selon les propos de Porcher, tout à fait corolaires, 
c’est-à-dire l’implication de l’un prescritinéluctablement la mise 
en abyme de l’autre.  

Mais ce contexte de FLE permet de constater que les 
élèves algériens se trouvent, dès leur jeune âge, confrontés à 
cette dyade (langue-culture ou culture-langue) ; autrement dit, 
ils seront conjointement exposés aux différentes contraintes que 
pose, d’un côté, la langue étant donné qu’elle représente l’objet 
d’enseignement / apprentissage, et d’un autre côté, la culture qui 
est, par voie de la logique,sous-jacente à cet objet 
d’enseignement / apprentissage ; il faut se rappeler, à ce propos, 
le verset coranique «  ���8& �:�O�� )> ذ:� وأ�<Q و�8:�O��W س أ���O
�� أ�*� ا

��8ر�Bا =g��Iو », « Ô hommes! Nous vous avons créés d’un mâle et 
d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des 
tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. » (Le Coran, 49 : 
13). 

Ce qui semble laisser entendre, d’après ce verset 
coranique, que les masses populaires, les mondes et tribus n’ont 
été, entre autres, créés que pour les raisons de se faire connaître 
les uns les autres, pour amarrer des ponceauxvis-à-vis de leurs 
profils culturels ; seulement, il incombe de remarquer que dans 
ces passerelles d’ordre culturel, il y aura ce qu’on désignesous le 
nom de contact des cultures ; les travaux du sociolinguiste 
Joshua Fishman et du sociologue Pierre Bourdieu peuvent 
largement illustrer cette idée. 

03. Rapports vertus-culture dans l’enseignement / 
apprentissage  

Dans nos pratiques enseignantes, on a pu avoir la 
possibilité de dispenser un module intitulé Langue, culture et 



        ���� و��م  ا�	�
	����� ا�

2018 د��	�� ا���د ا��ا��  

350 

 

enseignement aux étudiants de Master 01 (Spécialité : 
didactique des langues étrangères) du département de français 
de l’université Mohamed Boudiaf de M’Sila.En effet, dans le 
cadre de ce module qu’on a enseigné pendant deux années 
(2016-2018),ila étépour nous question de déterminer et de 
travailler la compétence culturelle dans 
l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère, étant 
donné que le contenu du module en question le suggère, on a 
également évoqué la segmentation épistémologique en plusieurs 
composantes de la compétence culturelle qu’avait proposé 
Christian Puren en 2013, à savoir les 
composantestransculturelle,interculturelle, para-culturelle, 
pluriculturelle, métaculturelle et co-culturelle.  

Dans le but de repérer et de faire dégager ladite 
compétence culturelle ainsi que ses différentes composantes, on 
asollicitéles étudiants de Master d’œuvrer de façon collaborative 
en se projetant sur le manuel scolaire ; la principale idée étant 
d’abord le repéragedes manifestations de ces composantes de la 
compétence culturelle à l’intérieur des textes contenus dans le 
manuel scolaire, ensuite, d’effectuer des approfondissements et 
des prospectionssurle terrain afin de saisir les pratiques 
enseignantes dans la mesure où ces dernières explicitent les 
composantes à travers la lecture-compréhension des textes. 

Une fois sur le terrain, cette tâche a permis aux étudiants 
la réalisation des protocoles expérimentaux en rapport avec 
l’utilisation et surtout avecl’installation de ces composantes 
culturelles véhiculées par les textes selon les pratiques 
enseignantes (cf. langue-culture) ; c’est alors que les étudiants se 
sont parvenus, vers la fin des activités conduites sur une période 
allant jusqu’à 20 jours,à analyser et à interpréter les résultats 
relatifs aux différentesaffirmations et manifestations des 
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composantes de la compétence culturelle ; par manifestation des 
composantes, on entend parler de leurs impacts en termes de 
vertus et de système de valeurs sur les élèves de première année 
moyenne. 

Bien sûr, après avoir été commentés et discutés par les 
groupes des étudiants, tous les aboutissements et les 
conséquences des protocoles expérimentaux ont été examinés et 
critiqués, à la base de travaux d’exposés présentés par les 
étudiants eux-mêmes ; c’est alors qu’on a pu noter la présence 
effective desdites composantes culturelles dans la manuel 
scolaire de la première année moyenne, et c’est ainsi qu’on a 
jugé important d’exposer un petit échantillon des principaux 
textes qui illustrent notablement les cinq composantes qui 
composent la compétence culturelle : la composante 
interculturelle, la composantepara-culturelle, la composante co-
culturelle, la composante, métaculturelle, la composante 
transculturelle et la composante pluriculturelle. 
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Texte 01. Manifestation des composantes interculturelle, 
pluriculturelle, et co-culturelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� و��م  ا�	�
	����� ا�

د��	�� ا���د ا��ا��  

353 

Texte 01. Manifestation des composantes interculturelle, 
culturelle. 
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Texte 02. Manifestation des composantes transculturelle, 
interculturelle, pluriculturelle et métaculturelle.

 

 

 

 

 

Texte 03. Manifestation des composantes interculturelle, para
culturelle, pluriculturelle, et co
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Texte 02. Manifestation des composantes transculturelle, 
pluriculturelle et métaculturelle. 

Texte 03. Manifestation des composantes interculturelle, para-
culturelle, pluriculturelle, et co-culturelle. 
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Texte 04. Manifestation des composantes interculturelle, 
pluriculturelle, et co-culturelle.
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Texte 04. Manifestation des composantes interculturelle, 
culturelle. 
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Texte 05. Manifestation des composantes interculturelle et 
métaculturelle. 
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Texte 05. Manifestation des composantes interculturelle et 
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Texte 06. Manifestation des composantes transculturelle, 
interculturelle, pluriculturelle et co
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Texte 06. Manifestation des composantes transculturelle, 
interculturelle, pluriculturelle et co-culturelle. 
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Texte 07. Manifestation des composantes 
transculturelle,interculturelle, para-culturelle, pluriculturelle, 
métaculturelle et co-culturelle. 

Conclusion 

En termes de conclusion,il faut réitérer la remarque de la 
présence des composantes culturelles ; en effet, on a dénoté que 
les textes proposés dans le manuel de première année moyenne 
étaient très riches en ce qui concerne les composantes culturelles 
en question, ce qui devrait faire croire que les vertus et système 
des valeurs que les enseignants pourraient travailler, à la base de 
ces composantes, seront logiquement mises au premier plan. 

Or, la constatation qu’on a faite à l’issu de nos attentes 
était, somme toute, contradictoire ; les enseignants ne faisaient 
aucune allusion à l’objectivation de ces composantes en termes 
de valeurs installées chez les étudiants, c’est-à-dire qu’on n’a 
pas dénoté que les élèves de première année moyenne étaient 
sensibilisé quant à l’actualisation des valeurs travaillées 
implicitement pendant les activités de lecture-compréhension.  

Au demeurant, les enseignants se sont contentés dans 
leurs pratiques de faire travailler les compétences linguistiques 
au détriment des compétences culturelles, et pourtant, la charge 
sémantique contenue dans les textes permet nettement d’aborder 
nombre de valeurs appartenant au référent commun de la culture 
algérienne.Dans leurs pratiques quotidiennes qui relèvent de 
cette posture, les enseignants ont, le plus souvent, seulement mis 
l’accent sur les enseignements / apprentissages qui sont de 
l’ordre du linguistique, tandis que le savoir-faire que véhicule la 
compétence culturelle sous formes de vertus ancrées dans 
l’environnement représentatif des élèves a été malheureusement 
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délaissé ; cela est peut-être dû aux agrégats de la formation des 
enseignants dans cette conjoncture, ou que l’on continue à croire 
que la question de l’enseignement / apprentissage se résume, 
voire se limite, à de simples exercices de la langue sans que 
soient, pour autant dire, valorisées les vertus d’ordre culturel et 
qui n’ont pour vocation qued’accompagner inséparablement 
l’ensemble des enseignements linguistiques. 
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