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  حقوق النشر محفوظة لمخبر تطوير
  1659-2335: ردمك 

  
  :ا����! ا��1��و��

tatwirlabo.revue@gmail.com 
tatwirlabo.revue@yahoo.fr 

https://www.facebook.com/Tatwir Revue 

  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008475578739
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 دعوة للنشر يف جملة تطوير

 

�� وا�/,��������/� .�����ث ا�,��,�� وا� ��1ّ���5ّ�� أآ�د���� ����2  


�� وا��������������� ����� �� ا����م ا� ���� 6
��� "��!ة-�2!ر �  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr 

tatwirlabo.revue@gmail.com 
https://www.facebook.com/Tatwir Revue 

... يشرفنا أن ندعوكم للمشاركة بمقاالتكم وبحوثكم في أعدادنا القادمة من مجلة تطوير 
شكرا... إسهاما منكم في نجاحها وتألقها   

  :قواعد النشر في مجلة تطوير
  . قدم للنشر شروط البحث العلميإن تتوافر في العمل الم -1
  . االنجليزية أو الفرنسية، أوالعربية، : أن يكون بإحدى اللغات  -2
أال يكون البحث منشورا أو مقدما للنشر في أية مجلة أخرى، أو موقع الكتروني،  -3

 .وإرسال الباحث المقال إقرار بذلك 

صياغة بعض الجمل لتتالءم  أو تعيد    أو تختزل تحتفظ المجلة بحقها في أن تحذف -4
  .مع أسلوبها في النشر

باستعمال برنامج وورد  A4يطبع البحث بالحاسوب على وجه واحد من ورق حجم  -5
 للكتابة 12، حيث يكون البنط  (Times New Roman)مايكروسوفت وحرف

 للكتابة بالعربية، وتكون المسافات مزدوجة بين األسطر، وتكون 14بالفرنسية و 
 . سم2.5مش بعرض الهوا

إن يكون التهميش في أسفل الصفحة، وأن تدرج قائمة المصادر والمراجع في آخر  -6
 .  المقال

 .يرجى من الكاتب إرسال نبذة مختصرة عن سيرته العلمية  -7

 .   إيديولوجيا محددا، بل تستقطب الحقيقةاالمجلة ال تتبنى اتجاه -8

 ..ل المقاالت ذات اإلنجاز الثنائي فأكثر فال تقب.. ن تكون المشاركة فردية  أ-9

 : أن ترسل المقاالت إلى العنوان االلكتروني للمجلة -10
tatwirlabo.revue@gmail.com 

 

  ،  هيئة الةرأيتعرب بالضرورة عن   كاتبها والرأياملواد املنشورة يف الة تعرب عن 
 .أخالقيات البحث وكل ما يتعلق باألمانة العلميةمنفردا ويتحمل صاحبها 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008475578739
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  فهرس العدد
  

  الصفحة  الكاتب  املوضوع
���د�א�����و��.د.�  .مدير المجلةكلمة  - �07  

... المقال العلمي  : كلمة التحرير
بين إشكاليات القراءة وأخالقيات 

  .البحث
��ن�������� �מ��
�د �08  

��و �א�د�ن�א�"��  .نيتشه ومسألة المستقبل - �10  
بن رشد من الوحي والعقل عند ا -

فصل المقال، : خالل دراسة لكتابي
  ومناهج األدلة

��د אن����ود��ن��
�ن �29  

جدلية االلتقاء ..  الفلسفة والفن -

�د�� د  والتباعد�� �54  

في فهم النصوص المترجمة  -
قراءة في .. وإدراك المعنى 

المسندة االسمي : المسانيد الداللية
  نموذجا

���د�א�$�د ��ن�� # �68  

 تفعيل الوجود اإلنساني  فلسفة-
نماذج فلسفية معاصرة [الكامن 
  ]مختارة

��א��زאو'&�����دل �81  

..  الدولة بين الناسوت والالهوت -
�����ن��
�د  القديس أوغسطين نموذجا �86  

 الحفريات المعرفية لمفهوم -
التفكيك عند دريدا بين كتاباته 

  دراسة نقدية.. ومصادره 
�א�����ل��$�ز �107  

ت االنطالقة التنموية في  تداعيا-
�� א�(��
�د  الجزائر �120  

 التربية اللغوية للطفل داخل -
�*�د '�
����  األسرة �166  

 األصول القرشية البابلية لديانة -
�*دو '���د�א�� �מ  عرب الحجاز الوثنية �179  

 األسرة الجزائرية والتنشة -
تكامل وظيفي -اإلعالمية لألطفال 

ة  مقارب-أم تعويض مؤسساتي
إعالمية لنموذج قناة طيور سوسيو 

  الجنة


���ل���ط����א�ز& א+� �197  

-Quelle condition humaine 
face à la mondialisation ? 


�د��ط� :ترجمة��� �224  
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 من الثاني العدد إعداد نستأنف أن بمكان الصعوبة لمن نهإ
 وقد الكلمة هذه في اذكره عن نتغاضى جمة، لصعوبات نظرا المجلة،
 أن المهم العدد، لهذا كلمته في إليها أشار قد التحرير رئيس يكون
 جميعا القائمين وبالتزام بل وصبركم بتشجيعاتكم أقوى كانت اإلرادة
 يكون أن على نصر الذي المعرفي الفضاء هذا واستمرار رعاية على
  .عموما العلمي والبحث االكادميين خدمة في أكاديميا فضاء

 مجرد المستقبل في يكون لن الفضاء هذا واستمرار تواصل إن
 موصول الشكر ثم ومن ..جميعا عليه ونحرص نراعيه لم إن تحدي
 الجديدة الحلة هذه في العدد هذا إخراج على ورئيسها التحرير هيئة إلى

 مرتبة إلى يرقى ال عمل كل عن بعيدا أكاديميا والنوعية المتنوعة
  .العلم أخالقيات
 الفضاء هذا على الحرص ومن الرعاية من المزيد أرجو ذال
  .  وشكرا . الجميع فضاء

  
  

  موسى اهللا عبد.د.ا
  المجلة مدير
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  .. املقال العلمي 

   وأخالقيات البحثالقراءة اتإشكاليبني 
  

 أو أكثر  بعد تأخر دام سنةتطويريحضر العدد الثاني من مجلة   
لعدد األول والذي كان بمثابة االنطالقة اللوجستيكية بعد صدور ا.. بقليل 

التي يراد لها أن تنافس وبكثير من الموضوعية ولهذه المجلة المحكمة، 
الصعيد ما هو متوافر من مجالت ودوريات على والمصداقية والعقالنية 
سعي إدارة المخبر قصد  هذا التأخير إلى يرجعوالعالمي، العربي والمحلي و
وكذا هيئة ، التحكيمو والقراءة ،تجديد لجان التحريربناء وة وإعادة هيكل
تنسجم وتطلعات .. وضع استراتيجيات معرفية و.. واألمانة االستشارة 

  .فريق العمل، وبغية إعطاء دفع جديد للمجلة
 المشاركين وكذا انشغاالت العنايةونتحسس بكثير من االهتمام و  

.. وحاجاتهم لظهور مقاالتهم .. فهم ونتفهم ظرو.. همومهم بسبب هذا التأخر
 الباحثين، وإن كان مسعىلمعرفة قبل اللحق في  التمكينإلى  سعينالكننا 

، فال قيمة لعمل أمر ال يحتاج إلى إشادة أو تذكيرالباحث المجلة باهتمام 
تأخير ، مما تسبب في هترشيدمستقبل لمقال إال ب وال هعلمي بال تحكمي

حتى ينال كل مقال حقه من التحكيم والمتابعة ك وذل ، الثانيدصدور العد
القائمة ، وال نقصد بالمعاينة تلك القراءة المتعالية  ويحظى بالمراجعةوالقراءة
أو تلك المناولة المرتجلة المرتجفة، بل سعينا  ، واإلقصاءاالستهجانعلى 

تم إلى إخضاع كل مشاركة إلى قراءتين على أقل تقدير، إضافة إلى ذلك 
حسب  لجنة األمانة العلمية التي تأخذ على عاتقها متابعة سالمة المقال تعيين

صدق المقال وصحته للتأكد من تقنية وتكنولوجية ما هو متوافر من إمكانات 
  .السرقاتوخلوه من االنتحال ووسالمته، 
التي وضعتها والمبادئ والضوابط ورغم كل التوجيهات والقواعد   

 الخطوبنشر أعمالهم، إال أنه ال تزال بعض المجلة قصد خدمة الباحثين و
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، مثل عناء طاقم التحرير تزيد من التي الخاصة وكذا التصرفات العامة،
وعدم االلتزام بالمعايير التقنية للنشرمما زاد غياب الملخص باللغة األجنبية، 

 وكذا لجان التواصل مع الباحثينصعوبة وكذا .. في تأخر صدور العدد 
  . وتأخر التقارير، أوغيابها في أحيان أخرى، يمالقراءة والتحك

ونجدد مرة أخرى ضرورة أن يتم التواصل مع البريد االلكتروني   
بعيدا عن كل إحراج ومحاباة، ] tatwirlabo.revue@gmail.com[للمجلة 

، وصاية، وال وساطةفالمجلة مناسبة لكل مباحثة أو مدارسة بال إقصاء وال 
تزام بالمبادئ واألخالقيات العلمية التي ترحب بكل وسنسعى جاهدين إلى االل

د وجديدمقال جاد وجي.   
، كل من أسهم تطويرنشكر بمناسبة صدور العدد الثاني من مجلة و  
االستشارية، وأعضاء التحرير، ولجان القراءة، واألمانة المديرة وفي الهيئة 

ادنا بالعون وإمد..   المقاالت، الذين أخذوا على عاتقهم متابعةالعلمية
وقد يلومنا القارئ أننا قدمنا واالستشارة في كل مراحل إخراج العدد، 

 قراءلكتابات لم ترق إلى مستويات من الصرامة وكذا الجرأة، وقد يحفزنا 
يحضر هذا العدد ليكون .. وبين فكر وضده .. آخرون أننا اخترنا األفضل 
نقدم األحسن، أن نحاول في كل مناسبة أن .. فاتحة لكل مشروع علمي 

عموم أو نختلف في وقد ال نتفق في .. عن المفيد .. نبحث عن الجديد 
.. الحق والصدق والمسؤوليةلكن علينا أن نسعى نحو آفاق من .. خصوص 

أو وسندخل تحسينات .. سنقترح في أعدادنا الالحقة ملفات خاصة كما 
  .وضبط المواعيد.. تعديالت في صياغة تقارير التحكيم 

 أن يكون العدد الثاني متنوعا من حيث المواضيع قصدناو  
والمضامين، بما يسمح به تخصص المجلة من إنسانيات واجتماعيات، حتى 

وبالمعرفة نرتقي، وعلى المحبة .. ويروق له .. يجد القارئ ما يليق به 
  .نلتقي

  بن يمينة كريم محمد
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 مصيري، سيرتبطُ اسمي ذات يوم بذكرى شـيء فظيـع،           أعرفُ" 

للبشر بها، وبصدام بـين العقـول هـو األعمـق،      وبأزمة ال قبل 
وبإدانة لكل ما اعتقدنا فيه وسعينا إليه وأضفينا عليه قداسة حتى           

 ."اليوم
 (Nietzsche, Fragments posthumes, XIV, 25 [6], Paris, 

Gallimard, 1977, p. 379)                                                                

              

    : استهالل
  فإنه ال غنى لها عن ،ا بمآالت الموجودلما كانت الفلسفة انهمام 

 أحد الذين أدركوا ذلك األمر نيتشه، وقد يكون المستقبلالتفكير في مسألة 
ره ال يمكن أن يفضي حينما تبين له أن ما كان بصدد الحدوث في عص

، وهو ما يعبر عنه في "انتصاب العدمية"هو " أمر حتمي"مستقبال سوى إلى 
إنني أروي حكاية القرنين :"  حيث يقول1887نص أساسي يعود إلى سنة 

: القادمين، وأحكي عما هو آت، وعما ال يمكنه أن يأتي على هيئة أخرى
 -منذ اآلن-، وبوسعنا (die Heraufkunft des Nihilismus)انتصاب العدمية

 يكلمنا (Zukunft)كتابة هذه الحكاية ألن األمر هنا حتمي، فالمستقبل
بواسطة عالمات ال حصر لها، وكل ما تبصره أعيننا ينذر بالمصير 
المحتوم، وقد أضحى سمعنا حادا بما فيه الكفاية لسماع موسيقى المستقبل 

تمامها في عذاب وتوتّر هذه، فمنذ زمن تضطرب حضارتنا األوروبية ب
يزدادان حدة عقدا بعد عقد، لكأن كارثة عظمى تُوشك على الحلول بها، 
فهي قلقة، عنيفة، متسرعة مثلها كمثل السيل الجارف يريد االنتهاء من 

   .1"إنها لم تعد تراجع نفسها، بل هي تخشى مراجعتها. حركته
                                                            

* - :��� ����.   
1-Nietzsche, Fragments posthumes, XIII, 11[411], Paris, Gallimard, 1976, 
p.362 
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، اب العدميةانتص وقوعه إذن هو نيتشهإن الحدث الذي يسشرفُ   
ولكن ما يسترعي االنتباه حقا في قول نيتشه السابق طبيعة المفردات التي 

عما هو يحكي فهو : بالحس وبالجسديستخدمها، وهي في مجملها في عالقة 
 لموسيقى المستقبل الذي يكلمه، وهو يستمع هذه الحكاية، ويكتبآت، و
  .الة على ما سيحدث ما ينذر بالمصير المحتوم، أي يبصر عالمات ديبصر

في : انطالقا من هذه المالحظة نود أن نسوق الفرضية التالية  
 إال في ضوء تأويلية نيتشهتقديرنا أنه ال يمكن فهم مسألة المستقبل عند 

مخصوصة للعالمات التي يكلمنا عبرها المستقبل وهي عالمات منطبعة في 
ان الحديث عن استشراف ، فإذا كان باإلمكالجسد وال تؤول إال انطالقا منه

 للمستقبل على هيئة توقع انتصاب العدمية فإنما يعود ذلك إلى أن نيتشه
التي تمكنه من وصل أبعاد " النقطة األرخميدية" "الجسد" يجعل من نيتشه

الماضي والحاضر والمستقبل، ألن جميع أبعاد الزمان إنما : الزمان الثالثة
، هو محل نيتشه، في تقدير الجسدن وينبغي أال ننسى أ. الجسدترتسم على 

، فالغريزة هي المركز المصغّر لتلك اإلرادة من جهة ما هي "إرادة االقتدار"
، وليست حكايةُ المستقبل سوى حكاية الجسد ولعب 1أصل كل معنى وقيمة

في حكي  والجسد يحكي حكايته ماضيها وحاضرها ومستقبلها،إنه : قواه
 .  في مرآته" ذاته"رؤية المستقبل ال يفعل الجسد سوى 

إن كل قول في الزمان يجد أصله إذا صحت هذه الفرضية القائلة   
 فإن كل في وضع الجسد الذي يحمل أثر الماضي وعالمات المستقبل

 في استشراف المستقبل تصل نيتشيةالتصورات التي تتحدث عن خوارق 
 نيتشه لم  ، ألنها لم تدرك أنتصورات مجانبة للصوابهي " النبوءة"حد

، وما ال يقدر غيره على رؤيته يكن ليحكي ويكتب إال ما يراه ويسمعه
وسماعه، وأنه ال يستشرف مستقبل اإلنسانية إال ألنه يشخّص راهنها، ذاك 

بتعبيره، بمعنى إنسان اإلرادة النافية، وهو " اإلنسان األخير" الذي يدل عليه 

                                                            

1-Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Gallimard, Paris, 1966, p.1 
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 لم  يفُته "اإلنسان"ف بالد إن من اكتش: " إذ قالزرادشتأمر نبه إليه 
  .1""مستقبل اإلنسانية"اكتشافُ بالد 

     والحاصل من ذلك أنه ال يمكن فصل استشراف المستقبل من قبل 
 عن رؤيته للحاضر، فثمة في الحاضر عالمات تدل على ما سيحدث نيتشه

، عند حديثه عن مستقبل التعليم في نيتشهمستقبال، وهو ما يفسر قول 
 ثقافتنا، والمسألة مستقبلليس ألحد الحقُّ في الكالم على جهة توقّع ": ألمانيا

المرتبطة بها والمتعلّقة بمستقبل وسائلنا ومناهجنا التربوية، إذا لم يستطع أن 
  .2"راهنةيثبت أن هذه الثقافة المستقبلية هي، بمعنى ما، 

 لذلك سنسعى إلى اختبار هذه الفرضية باعتماد نظام برهنة تُعبر  
  :عنه بنية األسئلة التالية

  ؟نيتشيأي عالقة بين الفيلسوف وحاضره من منظور : أوال  
 المستقبل؟ وبأي معنى يمكن الحديث نيتشهكيف يستشرفُ : ثانيا  

 بما هو حدث مستقبلي؟" انتصاب العدمية"عن 

دون إمكانية خلق " انتصاب العدمية" هل يحوُل الحديث عن: ثالثا  
  مها اإلثبات؟ثقافة جديدة قوا

I. الفيلسوف و الراهن: 

الذي يتطلع إلى المستقبل ال يمكنه " الفيلسوف" أن نيتشه     في تقدير 
يبدو لي أكثر فأكثر أن الفيلسوف، من جهة ما هو : "االنسجام مع عصره

بالضرورة إنسان الغد وبعده، كان دوما في تناقض مع حاضره، وكان لزاما 
قيقة أن انشغال الفيلسوف  بحاضره سمة غالبة والح.  3"عليه أن يكون كذلك

 مثال موقف نقدي من ديمقراطية ألفالطونعلى تاريخ الفلسفة، فقد كان 
 وعي بالراهن تجلّى من خالل سؤالين أساسيين لكانطعصره، وكان 
، وقد غدت الفلسفة مع "ماهي األنوار؟"و" ماهي الثورة؟: "طرحهما هما 

تصور ما " طالما أن مهمتها تتمثل في " رعصرها ملخصا في الفك " هيقل
                                                            

1-Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, III,  d’anciennes et de nouvelles 
tables, §28, Paris, Gallimard, 1971, pp. 234-235 
2-Nietzsche, Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement, préface, 
Paris, Gallimard, 1975, p.75 
3-Nietzsche, Par- delà  bien et mal, §212, Paris, Gallimard, 1971,  p.131 
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 الحاجة إلى فوكو، كما بين "يةمملكة عقل"وتلخيصه في شكل " هو كائن
، أي تفكيرا في "أنطولوجيا النحن التاريخية"تكون بمثابة " أنطولوجيا الراهن"

 يدرك أنه ال يمكنه أن يكون نيتشهوبالمثل كان . شكل وجودنا في العالم
فمن جهة ما نحن منشغلين، ال يائسين، نظل "ت الراهن، بمعزل عن معضال

للحظة في عزلة، متفرجين مستغرقين في التفكير في هذه النزاعات 
نتائج، وهي التي كُتب لنا أن نكون شاهدي عيان بالواالضطرابات المثقلة 

عليها، ولكن هيهات، إنه سحر كسحر تلك الصراعات التي إن أنت شهدتها 
 إذن شاهدا على عصره أوحاضره، فما نيتشه  لقد كان .1"كنت طرفا فيها

  ؟" الحاضر"هي  السمة الغالبة على  هذا 
، "أوروبا" هو واقع أوروبا الحديثة، وال يشير لفظ نيتشهإن حاضر   

عنده، إلى موقع جغرافي بقدر ما يشير إلى ما هو مشترك من القيم، ولذلك 
روبا الجغرافية، وهي بالتالي جزء ا ألوكانت أمريكا الشمالية في نظره امتداد

ومن ثمة ندرك أن اعتراض الفيلسوف على . من نسق القيم األوروبية
ينبغي "حاضره إنما هو اعتراض على قيم اإلنسان األوروبي الحديث، إذ 

 .2"إخضاع تقدير القيم األخالقية ذاته إلى النقد
لنقل إذن إن اعتراض الفيلسوف على الحاضر هو اعتراض على   

سلّم القيم الذي يسند الثقافة األوروبية، حيث يتحول الفيلسوف، مثلما يأمل 
تتمثل مهمته في دراسة مشكلة الصحة "، و3"طبيب للحضارة" ، إلى نيتشه

، وهو ما يحملنا على السؤال عن 4"العامة لشعب ما ولحقبة تاريخية معينة
  . بين الفلسفة والطبنيتشهعلة هذا الربط الذي يقيمه 

 على ضرورة وجود تحالف وتعاون بين الفلسفة نيتشهؤكد ي  
يجب تحويل العالقات الحادة والمفعمة بالحذر، " والفيزيولوجيا والطب، إذ 

                                                            

1-Nietzsche, La Naissance de la Tragédie, §15, Paris, Gallimard, 1977, 
p.109 
2-Nietzsche, Fragments posthumes, XII, 9[177], Paris, Gallimard, 1978, 
p.96 
3-Nietzsche, Considérations inactuelles, I, Fragments posthumes, 23[15], 
Paris, Gallimard,  1990, p.290 
4-Nietzsche, Le Gai Savoir, préface, §2, Paris, Gallimard,  1982, p.24 
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تلك التي تقوم، في األصل، بين الفلسفة والفيزيولوجيا والطب، إلى عالقة 
ولعل ما يفسر ضرورة وجود . 1"تبادل أفكار تكون األكثر تعاطفا وإثمارا

 وغرائزه الجسد هو نيتشه التعاون هو أن مصدر القيم األول عند هذا
الحيوية سواء كان الجسد مريضا أو معافى، أضف إلى ذلك أن الحياة  إرادة 

حيثما لقيتُ كائنا حيا وجدتُ : " في قولهزرادشتاقتدار، وهو ما ينبه إليه 
ولما . 2"ادةإرادة االقتدار ، ووجدتُ في إرادة الخاضع نفسه توقا إلى السي

كانت إرادة االقتدار سمة كل كائن حي ونزوعا إلى تنامي المقدرة يجد 
، فإن كل خلق للمعنى والقيمة الجسدمركزه المصغر في الغريزة ومن ثمة 

 ، وفي 3اللغة الرمزية للجسدإنما منبعه الجسد، وكل ما هو ذهني ليس سوى 
فيزيولوجية أسمى وظائف الفكر ال نجد سوى وظائف عضوية وحاجات 

ولعل ما يمكن استخالصه من ذلك أن التأويل الفلسفي الحقيقي  .4مصعدة
لراهن اإلنسان ومستقبله ينبغي له أن يستعين بالطب ويتخذ من الجسد نصا 

أن يدركه في تشخيصه "  الطبيب-للفيلسوف"أساسيا له، ولكن ما الذي يمكن 
  لحالة اإلنسان الحديث؟

" اإلنسان األخير"أصابا جسد" وهن"و" رضم "نيتشهثمة في تقدير   
، إذ "االنحطاط"كما أصابا إرادته فغدت إرادة نافية للحياة، وذلك هو معنى 

هبوط في "واالنحطاط . 5"ثمة انحطاط في كل ما يخص اإلنسان الحديث"
، وتراجع للرغبة فيها، وهو واقعة فيزيولوجية لها تبعات على صعيد 6"الحياة
  .القيم

ا أن االنحطاط ظاهرة فيزيولوجية ندرك أن هبوط فمن جهة م  
، وضرب من 7"ضعف في القوى الدفاعية"الحياة، مرض يصيب الجسد، إنه 

                                                            

1-Nietzsche, La généalogie de la morale, I, §17, Paris, Gallimard,  1971, 
p.249 
2-Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, II, De la domination de soi, Paris, 
Gallimard,  1971, p.133   
3-Nietzsche, Fragments posthumes, XII, 1[20], op.cit, p.25 
4-Ibid, 1[30], p.27 
5-Nietzsche, Fragments posthumes, XI, [223], Paris, Gallimard, 1982, p.225 
6-Nietzsche, Le Cas Wagner, §7, Paris, Gallimard,  1974, p.33 
7-Nietzsche, Fragments posthumes, XIV, 15[31], Paris, Gallimard, 
1982,1977, p.192 
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 عالمتُه فوضى الغرائز التي يناقض بعضها بعضا على نحو يفضي 1"الكسل"
تنوع الدوافع وتفتّتها وغياب نظام "إلى غياب التوازن الداخلي بينها، ذلك أن 

، أما التأليف بينها في ظل دافع " عوامل تفضي إلى إرادة ضعيفةيوفّق بينها
غير أن هذا الوهن في اإلرادة واإلنهاك . موحد فإنه يعطينا اإلرادة المقتدرة

، وهو 2"التهيج والمنبهات"الذي يلحق بالغرائز يولّدان حاجة مصطنعة إلى 
نسان الصحي في كارثة حلّت بتاريخ اال"ما يفسر الحاجة إلى الكحول بما هو 

، 4"المهيجات الجنسية"لىإ، وذلك ما يفسر أيضا الحاجة 3بتعبير نيتشه" أوروبا
  .فكالهما حاجة مصطنعة لتنبيه إرادة منكهة

غير أن االنحطاط كظاهرة فيزيولوجية تصيب الجسد يتوازى مع   
" الشّفقة"انحطاط القيم، وهو ما تعبر عنه ثنائية الخير والشر ومفاهيم 

، "العقل لعبة وأداة صغيرة في يد الجسد "، إذ لما كان "المساواة"و" اليثارا"و
، فإن الوهن لن يصيب الجسد فحسب بل سيصيب أيضا "العقل األكبر"ذلك 

الثقافة األلمانية في "، وهو ما يفسر كيف أن "معادية للحياة"القيم فتغدو 
 في الفلسفة مثلما ، رب انحطاط في الثقافة نعثر على آثاره5"انحطاط شامل

 . 6نعثر عليها في األخالق والدين والفن والسياسة

مريض فيزيولوجيا " اإلنسان األخير"الحاصل من ذلك إذن أن   
غدا "، حيث  7"اإلنسانية فاسدة من زاوية أخالقية وفيزيولوجية"وأخالقيا، و 

كائن اإلنسان المكبل بأغالل أخطائه نسخة من اإلنسان مثيرة للسخرية، إنه 

                                                            

1-Ibid, 15[37], p.194. 
�rrو� ��!rr>� s<rr��� أن" t�rr1ا� �rr�. �rrه Drr5
 6rr
urr. ،!rrwي ا�<��rrم  �rrه ���rrة ا�Drr���ل ا�yrr��y� ."

)z .)�,�s ا���
2-Ibid, p.195. 
3-Nietzsche, La généalogie de la morale, III, §21, op.cit, p.331 ; Cf aussi 
Fragments posthumes, XIV, 15[80], p.213. 
4-Nietzsche, L’Antéchrist, §17, Paris, Gallimard,  1974, p.17. 
5-Nietzsche, Crépuscule  des idoles, ce qui manque aux Allemands, §4, 
Paris, Gallimard, 1974, p.102. 
6-Nietzsche, Fragments posthumes, XIV, 15[101], op.cit, p.221. 
7-Ibid, 15[41], p.196. 
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مريض يرثى له، غاضب من نفسه، تملؤه الكراهية لكل دافع حيوي، كثير 
  .1"الحذر تجاه كل ما هو جميل وسعيد بالحياة

الفيلسوف " كما ينجزه للراهن" التشخيص"تلك هي إذن حصيلة هذا   
، وثمة ثمة وهن لحق بالجسد وغرائزه فغدا نافيا لذاته وللحياة": الطبيب-
ثقافة األوروبية الحديثة في كل مظاهرها على نحو يمكّن أصاب ال" انحطاط"

ألن  ،"ما هو آت وما ال يمكنه أن يأتي على هيئة أخرى" من توقّع نيتشه
  .المستقبل ماثل أمامه على هيئة وهن في غرائز الجسد

 "سماع"على نيتشها مثل من كان قادر ذلك أمر ال يمكن أن يراه إال  
:  ذلك ألنه جمع بين أمرين داخل جسدهصوت المستقبل، وهو قادر على

هبوط "اُألفول والفجر، النفي واإلثبات، الفعل ورد الفعل، أي بين مظاهر 
آخر الفالسفة، هكذا أسمي ": "آخر الفالسفة"ومظاهر نموها، ألنه " الحياة

أول فالسفة العصر، وأشبه "، ولكنه من جهة أخرى 2"نفسي ألنني آخر الناس
من جهة " آخر الفالسفة"إنه . 3"ري ومحتّم بين ألفيتينما يكون بحدث مصي

، إنسان النفي ورد الفعل، ولكنه "نسان األخيراإل"كونه تعبيرا عن صورة 
  .أيضا ألنه يلقى داخل جسده ما يعبر عن اإلثبات والفعل" أول الفالسفة"

 قد جمع بين مظاهر هبوط الحياة ومظاهر نموها نيتشهولما كان   
ألن المستقبل كان يحيا  من القدره ما مكّنه من أن يرى المستقبل، فقد كان له

لقد بدت لي كل : هو ذا العذاب الذي تحملتُه إلى اليوم: "داخل جسده
النواميس التي تحكم الحياة في تناقض مع القيم التي تبعا لها يكابد أناس مثلنا 

ى من مثل هذا عناء العيش، وال أخال أن الكثير من الناس على وعي بالشكو
الوضع، ومع ذلك أود أن أجمع الدالئل التي تحملني على االعتقاد بأنه هاهنا 
تكمن حقا السمة األساسية لعالمنا الحديث ومعضلته المأساوية الحقيقية، 

داخلي أنا صار هذا والبؤس الخفي الذي هو سبب كل المصائب فيه، 

                                                            

1-Ibid, 15[73], pp.211-212 
2-Nietzsche, Considérations inactuelles, T.I, fragments posthumes, 19[131], 
p.212 
3-Nietzsche, Lettre à Seydlitz, 12 février 1888. 
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إنها مناسبة لألوروبيين " : ولعل ذلك ما يفسر قوله أيضا. 1"المشكل واعيا
  .2"فريدريك نيتشهمن أجل امتحان أنفسهم بالنظر في مرآة 

، بين أمرين نيتشهولذلك ندرك أن المستقبل يجمع في تقدير   
بما هي فقدان " انتصاب العدمية"إن ما هو آت وما هو حتمي هو : متناقضين

"  فالسفة جدد"القيم قيمتها، ولكن المستقبل يحمل معه أيضا أمال في والدة 
خلقا لقيم يحددون لإلنسانية غايتها من جديد، ومع هؤالء تغدو الفلسفة 

  . هي قيم اإلثباتجديدة
II. نيتشه و استشراف المستقبل: 

 :انتصاب العدمية -1

 للحاضر على جهة بيان أوجه وهن اإلرادة التي نيتشهإن تشخيص   
حو استشراف تحكم اإلنسان الحديث يجعل منه فيلسوفا خالّقا ومتّجها ن

 انطالقا من نقد ،3"نظرة شاملة حول مستقبل أوروبا"  وانشاء ،المستقبل
 أن مهمته تكمن في أن يهيئ لإلنسانية لحظة نيتشهولهذا يعتقد . الحاضر

عودة للذات هي بمثابة لحظة الظهيرة حين تختفي كل الظالل على نحو 
نسانية لحظة عودة عليا أن ُأعد لإل مهمتي: "يمكّن اإلنسانية من رؤية ذاتها

إلى الذات، ظهيرة كبرى، حيث تُفلت اإلنسانية من هيمنة الصدفة والكهنة، 
وألي  (?warum)وتطرح ألول مرة وعلى نحو كلي، سؤالي لماذا؟

  .4"(?wozu)غاية؟
 نجد أنه قد استشرف بعض نيتشهوإن نحن عمقنا النظر في مدونة   

، "الوحدة األوروبية"الدقة، من ذلك مثال الوقائع التاريخية الالحقة بكثير من 
إن وحدة أوروبا هي األمر الذي يشغلني وهو ما أراه بصدد : "حيث يقول

اإلعداد التدريجي، وإن ببعض التردد، لكن ما يضطرم في العقول ويرتسم 
ستصبح الدول : فيها كحاجة لوحدة جديدة، تصحبه حقيقة اقتصادية تفسره

كنة اقتصاديا، وذلك بسبب المتطلبات المطلقة األوروبية الصغرى غير مم

                                                            

1-Nietzsche, Fragments posthumes, XII, 7[8], p.283 
2-Nietzsche, Fragments posthumes, XI, 34[165], p.204 
3-Nietzsche, Fragments posthumes, XIII, 11[31], p.219 
4-Nietzsche, Ecce Homo, Aurore, §2, p.303 
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إن المال وحده هو الذي سيجبر (للعالقات الدولية العظمى وللتجارة الكبرى 
وال حاجة لنا . 1)"أوروبا، إن عاجال أم آجال، على أن تلتحم في كتلة واحدة

للقول إن التاريخ المعاصر قد أثبت هذا التوقّع، إذ أن المصالح االقتصادية 
ول األوروبية قد اقتضت توحدها في قطب اقتصادي ومالي، ولعل ما للد

 في حاضره من نيتشهما عاينه " وحدة أوروبية"يفسر هذا التّوقع بحدوث 
تفتّت ألوروبا إلى دويالت متنازعة قوميا، وهو تفتت أفضت إليه سياسة 

  قائمة على التنازع العرقي،2"سياسة صغرى"أوروبا حينها من جهة ما هي 
لسنا ألمانيين كفاية، :" حين يقولنيتشهوالقومي، وهو أمر يعترض عليه 
 اليوم، حتى نكون مدافعين عن deutschبحسب ما يقتضيه معنى عبارة 

 وعن الكراهية العنصرية، وحتى نكون مستمتعين بالعدوى ،النزعة القومية
راهية إن الك. 3"القومية التي يسببها تنازع الشعوب األوروبية فيما بينها

القائمة على العرق مظهر من مظاهر وهن الجسد وانحطاط اإلرادة وغلبة 
النفي عليها، ولكن لما كانت القوى داخل الجسد متصارعة فإن انتصار قوى 

، "وحدة أوروبا"الفعل وإرادة اإلثبات تفضي، من ضمن ما تفضي إليه، إلى 
والضعف تُنهي كل مظاهر الوهن " سياسة كبرى"وهو ما يقتضي وجود 

االنشغال الواعي بالمستقبل اإلنساني "والسياسة الكبرى هي . الفيزيولوجي
بتمامه، وهي سياسة تزدري أالعيب الساّسة المعهودين، هؤالء الذين 

  .4"تُوجههم المشاغل الجزئية
المالحة  "نيتشه       ومن بين الوقائع التاريخية األخرى التي استشرفها 

، وسيكون النتشارها تبعات 5" يوم مالحة جويةسيكون ثمة ذات": "الجوية
اإلنسان في العالم وعالقته باآلخرين على نحو يطرح مشكل " بوجود"متصلة 

                                                            

1-Nietzsche, Fragments posthumes, XI, 37[19], p.317 
2-Nietzsche, Le Gai Savoir, §377, p.287 
3-Ibid, p.286 
4-Gilles Deleuze, Nietzsche, Paris, PUF, 1982, p.121 

�<���rrr" ا��rrr�1ى ا����rrr"� "أن ����rrr���� s<rrr و �rrr�.�� ا��rrrه6 ���rrrه� ���rrr����� 6rrr ا����rrrن 
 ��r���D�,ا� .��rr�>و� �rrام ذ�!��rr"ا ،�rr�����D�,إذ ا� "  tr�5� �"���rrى ا��rr�16 ا�rr� �rr�����D�,ا� 

�1�� t1� t;���ىا ا���� .�wإ� !��� ��.��  "آt1 ا������� 
(Cf, Nietzsche, Fragments posthumes, XIV, 25[1], p.378) 
5-Nietzsche, Humain trop humain, I, §267, Paris, Gallimard, 1988, p.206  
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اكتشاف المالحة الجوية أمر يخدم االشتراكية ألن كل "الملكية، ذلك أن 
أفكارنا حول ملكية األرض ستتغير، حيث سيكون اإلنسان في كل مكان وفي 

، وال شك أن ما يكمن خلف 1" كل جذور له في األرضغير مكان، وسيفقد
 هنا إنما هي معضلة متصلة بمنزلة اإلنسان في النيتشيةضبابية العبارة 

دق أالعالم وعالقته بالوسائل التقنية، وهي معضلة نبه إليها على نحو 
  . هيدقير

،والحقيقة أن لفظ "انتصاب العدمية" هو نيتشهغير أن أهم ما توقعه   
، وتعني "العدمية النافية"، فثمة نيتشهله أكثر من معنى في مدونة " ةالعدمي"

، "العدمية السلبية"، وثمة ) مثالأفالطون(نفي قيمة الحياة باسم قيم عليا 
وتعني نفي  قيمة القيم العليا وقيمة الحياة ذاتها في نفس الوقت، أي فقدان 

تبدال أساس القيم اإللهي ، وهي اس"العدمية الناقصة"القيم قيمتها جميعا، وثمة 
بما هي إرادة " العدمية المكتملة" بأساس إنساني، إنساني جدا، وثمة أخيرا 

وهو المعنى الذي (تمرد على سلم القيم السائدة، وإرادة خلق قيم جديدة 
  .  2)زرادشتينطبق على 

                                                            

1-Nietzsche, Humain trop humain, I, Fragments posthumes, 23[16], p.465. 
  :ا��� ،"ا������ ا��!���"إ�8 .��/���  -  2

Nietzsche, Fragments posthumes, XIII, 9[35], p 28   
  :ا��� ،"ا�/�$�2 ا��!���"إ�8 .��/��� و-

Nietzsche, Fragments posthumes, XIII, 10[42], p 126 ;  
Nietzsche, Fragments posthumes, XII, 2[ 118], p 125           

-��  :إ�8 ا���ع ���61 ،"ا��1���� �ا��!��"إ�8 .��/��� أ
Nietzsche, Fragments posthumes, XIII, 10[ 43], p 126 ;  
Nietzsche, Fragments posthumes, XIII, 10 [42], p 126 ;  
Nietzsche, Fragments posthumes, XIII, 10[192], p 202 ;  
Nietzsche, Fragments posthumes, XIII, 11[149], p 262   

  :ا��� ا�/����، ا��!��� إ�8 .��/��� و-
Nietzsche, Fragments posthumes, XIII, 9[41], p 30          

���r?  ���rل  
!�r!ة  آ��.�ت وه/�ك - "  �r��
/r! " ا��!  s<r���  6r1��  ع�r�/�rw  إ���rw،  ا��  8r�
  t��r" 
  : ا��آ�

Yannik Beaubatie, Le nihilisme et la morale de Nietzsche, Paris, Découvrir, 
1994 ;                                            
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أي " العدمية السلبية"  بانتصابها هي نيتشهإن العدمية التي يبشر   
،ذلك الحدث الذي بدأت نُذره "موت اإلله"م  قيمتها، وهو ما يسميه فقدان القي

تتّضح على نحو سيفضي إلى تعميم الريبة في نسق القيم الذي سند التاريخ 
 على ظله بسط في العهد حديث حدث أكبر اآلن منذ يشرع" األوروبي، حيث 

 فيه فقدت دق المسيحي اإلله في االعتقاد وأن ، "مات قد اإلله" أن أي -أوروبا
 فيه بما نفّاذ بشك المزودين ، األقل على ، النادرين لبعض فعال، يبدو و .الثقة

 عميقة ثقة وأن أفلت، قد شمسا أن المشهد، هذا لرؤية دقيق جد وبنظر الكفاية،

إذن تعمق الشك في قيمة القيم " موت اإلله"يعني . 1"شك إلى تحولت قد قديمة
بية، بحيث أن األمر متعلق بمصير فكر وجه التي هي قوام الثقافة األورو

بفعل الثورات التي " األفول"في " األصنام"اإلنسانية طيلة قرون، إذ تبدأ 
فاالنتقال "رجت قيم الغرب من ذلك مثال الثورة العلمية للقرن السابع عشر، 

غيرت رؤية اإلنسان ، 2"من الدين إلى الرؤية العلمية لألشياء قفزة نوعية
  . ولنفسهللطبيعة
الحاصل من ذلك أن سلم القيم الذي وجه تاريخ الغرب قد رج بفعل   

تلك التحوالت، وهو بصدد التهاوي تدريجيا كي ينتهي مستقبال إلى الفقدان 
، تلك التي منحنا "الكينونة"و" الغاية"إن مقوالت "الكلي للمعنى والغاية، 

، 3"عالم كما لو أنه فقد كل قيمةبفضلها قيمة للعالم، إنما نستعيدها منه فيبدو ال
قطب الرحى للفكر والعمل، " اإلله"ذلك أن اإلنسانية قد جعلت قديما من فكرة 

يتجلى "وبتهاوي هذه الفكرة تجد االنسانية نفسها وجها لوجه مع العدم، و
العدم في الوعي بغياب المعنى وفقدان القيم قيمتها، كما يتجلى في النفي 

                                                                                                                                

Pierre Héber- Suffrin, Le Zarathoustra de Nietzsche, Paris, PUF, 1992 
�rrوه �rr� ،ّ�بrr�� �rrر:ا���rr�. �rr6، ه������rr" �rrزراد� ،s<rr��� �rr��� ���rr"ج، أ�rrا�� ��rr"��ا� 

����  .1994 .��وت، وا���ز�z، وا�/>� ��!را"�ت ا��5
�، ا�rr!ار ا�����rrء، إ���<��rr ا�rr>�ق،    -1�rr/ا� !rr������rr? �rrن .�ر$���rr و�� ���s<rr، ا���rr# ا���rrح، 

  .).��2ف(204 ، ص§343  ،1993
2-Nietzsche, Humain trop humain, I, §27, p.13 
3-Nietzsche, Fragments posthumes, XIII, 11 [99], pp.243-244 
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لوهن والشعور بالقلق والخواء، إنه عدم شبيه بالصحراء والتحطيم واليأس وا
 . 1"ذاك الذي تكشف عنه الثقافة الحديثة

العدمية هي فقدان الهدف وفقدان الجواب عن "بإمكاننا القول إذن إن  
، والحقيقة أن هذه 2"إنها تعني أن القيم العليا قد فقدت قيمتها... سؤال لماذا؟

قلة القلة من " لكن ال يمكن أن يتبينه سوى بصدد التشكل، و" مشهد"العدمية 
بنظر حاد جدا لرؤية هذا "، أي هؤالء المزودين نيتشهبتعبير " الناس
  . أحد هؤالءنيتشه، ولقد كان "المشهد

لنقل إذن إن فقدان القيم قيمتها مشهد بصدد التشكل، وبتعبير نيتشه   
، وبالتالي ثمة 3"عراضاألالعدمية على عتبة الباب، ذاك أمر تبينه جميع "فإن 

 وإن كان باإلمكان تأويل أعراضه ثاوية في ،شيء فظيع بصدد اإلعداد
 في نيتشههو ذا ما يقوله .  وفي أجساد معاصريهنيتشهالجسد، أي في جسد 

أعرف مصيري، سيرتبط اسمي ذات يوم بذكرى :" أحد النصوص المخلّفة
العقول هو األعمق، شيء فظيع، وبأزمة ال قبل للبشر بها، وبصدام بين 

  .4"وبإدانة لكل ما اعتقدنا فيه وسعينا إليه وأضفينا عليه قداسة حتى اليوم
وهذه " الشيء الفظيع"ال نود التخمين في ما يمكن أن يكون هذا   

، ولكن الثابت أن ما حدث إبان الحربين "األزمة التي ال قبل للبشر بها"
القيم التي انبنى عليها تاريخ الكونيتين قد أفضى إلى تعميق الريبة بشأن 

، أي 5"بأفول الثقة في السرديات الكبرى" مثال ليوتارالغرب، ذلك ما يسميه 
 الهيقليأشكال الحكي ذات الغاية التبريرية كالحكي التحرري في حديه 

، إذ ال شيء من قيم الغرب الحديث قد استطاع مثال منع حدوث الماركسيو
والحقيقة أن هذه الريبة بشأن قيم الغرب . Auschwitz(6("أوشفيتس"واقعة 

، دريدابنية الميتافيزيقا عند " تفكيك"هي التي تعبر عنها أيضا مشاريع 
                                                            

1-Léopold Flam, "Solitude et étrangement de Nietzsche dans la pensée de 
Heidegger", Nietzsche Aujourd'hui?, vol. I, Paris, U.G.E, 1973, p.404 
2-Nietzsche, Fragments posthumes, XIII, 9 [35], pp.28-29 
3-Nietzsche, Fragments posthumes, XII, 2[118], p.125 
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" الهوية"و" اإلنية"، وتهاوي مفاهيم فوكووأركيولوجيا الميتافيزيقيا عند 
ثمة إذن أزمة هي : مثلما عبرت عنه فلسفات االختالف عموما" التطابق"و

والقيمة، وهي أزمة ال يمكن التفكير فيها اليوم دون استحضار أزمة المعنى 
ال يمكن أن تُوجد آمال وسهام ومسارات يتم :" ذاك الذي قالنيتشهاسم 

  .1"تعيينها للثقافة إال انطالقا مني
اليوم تعبيرا دقيقا عن فكرة انتشار " فالسفة االختالف"وقد يكون  

بتعبير " نيتشهأطفال "، وهؤالء هم الريبة تجاه مطلقات الميتافيزيقا وقيمها
ينبغي :" حين قالنيتشه، وقد يكون هؤالء هم الذين انتظرهم 2"ساره كوفمان

أن ننتظر مجيء نوع جديد من الفالسفة، فالسفة لهم أذواق وميول تنحو 
: ، وهؤالء قادمون3"منحى مضادا ألذواق الفالسفة الذين سبقوهم وميولهم

، ولكن ينبغي أن ندرك أن نوع الفالسفة 4"سفةإني أرى بزوغ هؤالء الفال"
 ال يكتفون بتقويض سلم القيم السائدة، بل هم نيتشهالجدد الذين ينتظرهم 

الفالسفة الحقيقيين حكام ومشرعون، "يشرعون أيضا قيما جديدة، ذلك أن 
إنهم يقولون هذا ما ينبغي أن يكون، وهم الذين يحددون اتجاه اإلنسان 

  .5"وغايته
ال " من بين معاصريه، حيث نيتشهالء الفالسفة الجدد ال يجدهم هؤ  

، ألن حياة 6" وال أحد يحيا حياة الفيلسوف،أحد يخضع نفسه لناموس الفلسفة
الفيلسوف تقتضي عدم االنغماس في السائد والمألوف من القيم، بل إن 

. 7"القممالفلسفة كما فهمتُها وعشتها على الدوام، هي الحياة في الثلوج وعلى "
 ما يمكّنهم من أن يكونوا أحرارا، نيتشهليس ثمة لدى الفالسفة في عصر 

تحالف الدولة "ألنهم سجناء قيم القطيع ومجرد أدوات  تستخدمها الدولة، ألن 

                                                            

1-Nietzsche, Ecce Homo, Paris, Gallimard, 1974, p.324. 
2-Sarah Kofman, Explosion, tome 2, Les enfants de Nietzsche, Paris, Galilée, 
1993. 
3-Nietzsche, Par- delà  bien et mal, §2, p.23. 
4-Ibid. 
5-Ibid, §211, p.131 
6-Nietzsche, Considérations inactuelles, II, de l’utilité et des inconvénients 
de l’histoire, §5, Paris, Gallimard, 1990, p.124 
7-Nietzsche, Ecce Homo, avant propos, §3, p.240 
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والفلسفة ليس له من معنى إال إذا وعدت الفلسفة أن تكون خادمة للدولة دون 
 مطلب من أعلى موضع في الدولة مصلحة تضع أن أي قيد أو شرط،

إنه تحالف بين الفلسفة والدولة بمقتضاه يقبل الفيلسوف التخلي عن  .1"الحقيقة
هذه الحرية " أن نيتشه، لذلك يرى "بلقمة العيش"مطلب الحرية ويقايضه 

التي تمنحها الدولة لبعض الفالسفة ليست بالحرية الحقيقية، إذ ال يتعلق 
قمة الرزق، بحيث يتوقف تشجيع الدولة األمر سوى بالفلسفة من أجل كسب ل

 ،2"للفلسفة على السماح لبعض األفراد بأن يكسبوا رزقهم بواسطة فلسفتهم
للفيلسوف ألنه " استقاللية"ومن ثمة فإنه سيكون من الصعب الحديث عن 

كل فعالية فلسفية يهي اليوم فعالية "خاضع لمختلف ضروب السلطة، وألن 
والساسة والحكام والكنائس واألكاديميات  يتحكّم فيها رجال البوليس 

  .3"واألخالق
 إذن من بين معاصريه فالسفة حقيقيين، وهو ما يفسر نيتشهال يجد   

قوله إن كتاباته ال يمكن أن تُفهم من قبل معاصريه ألنه ال يخاطبهم بقدر ما 
هذه العقول الحرة غير موجودة اآلن، وما وجدت "، و"العقول الحرة"يخاطب 

، )unzeitgemasse("في غير أوانها" ينعتُ فلسفته بأنها نيتشه،ولذلك كان 4"بداأ
كتاب مخصص ألقل البشر "بأنه " هكذا تكلم زرادشت"ويقول عن كتابه 

 بعد الغد وحده ملك لي، ماإن  [...] وقد ال يكون هؤالء قد ولدوا فعال عددا،
ر شعوره بالغُربة بين ، ولعل ذلك ما يفس5"وبعض الناس يولدون قبل أوانهم

نحن أطفال المستقبل، أنّى لنا أن نشعر باالنتماء إلى :" معاصريه حيث يقول
وأنه لن يفهم إال مستقبال " ال راهني" أنه نيتشه، حيث يدرك 6"هذا الزمان

سيحتاج الناس ذات يوم إلى مؤسسات فيها " من قبل الالحقين عليه، ولذلك
ون كراسي ئحياة وللتدريس، وقد ينشيعيشون ويدرسون وفق رؤيتي لل

                                                            

1-Nietzsche, Considérations inactuelles, III, Schopenhauer éducateur, §8, 
Paris, Gallimard, 1988, p.91 
2-Ibid, p.84 
3-Nietzsche, Considérations inactuelles, II, de l’utilité et des inconvénients 
de l’histoire, §5, p.124 
4-Nietzsche, Humain trop humain, I, préface, §2, p.23. 
5-Nietzsche, L’Antéchrist, avant propos, p.159. 
6-Nietzsche, Le Gai Savoir, §377, p.285. 
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، وسأكون متناقضا هكذا تكلم زرادشتجامعية متخصصة في تأويل كتابي 
تستطيع تلقُّف أيدي  وآذاناكليا إن أنا آمنت بإمكانية أن أجد منذ اليوم 

  .1"حقائقي
إنه يطلب : تتلقف حقائقه" أيدي"و" آذن "نيتشهلنقل إذن إن مطلوب   

قتدار فيها مثبتة للحياة، فمع هؤالء تغدو الفلسفة خلقا أجسادا تكون إرادة اال
  . لقيم جديدة مثبتة

 :فالسفة المستقبل وخلق قيم جديدة 2-

، 2نيتشه، هكذا يسميهم "فالسفة المستقبل"الفالسفة القادمون هم   
العقول "أين هي هذه : "نيتشه، حيث يتساءل 3"العقول الحرة"وهؤالء هم 

هل ثمة من يفكر ويشعر : ؟ أنظر من حولي متسائال؟ هل توجد بيننا"الحرة
والحقيقة أن . 5"كال لم أجد أحدا منهم إلى اآلن: "، ويجيب 4"مثلما أفعل؟

العقول " و(Freidenker)"المفكرين األحرار" يميز في هذا الصدد بين نيتشه
يوجد اآلن، في كل البلدان األوروبية وحتى في " ، إذ 6(freie Geister)"الحرة

فهل يقفون إلى جانبنا؟ كال أيها السادة، إنكم " مفكرون أحرار"شمال أمريكا، 
، 7"تريدون نقيض ما يريده هؤالء الفالسفة الذين أسميهم فالسفة مغامرين

يظلون سجيني سلّم سائد للقيم، " مفكرين أحرارا" ذلك أن الذي يسمون اليوم 
ك القيم السائدة وتعمل على فهي تلك التي تحررت من تل" العقول الحرة" أما 

  .خلق قيم جديدة
هناك أوال : " نوعان من الفالسفةنيتشهوالحقيقة أنه ثمة في تقدير   

الفالسفة الذين يدعمون حقبة من حقب تطور أحكام القيمة، أي يدعمون 
سواء كانت قيما (مسلمات أكسيولوجية بالية وضروب إنشاء للقيم قديمة 

ن جهة ثانية فالسفة يكونون هم أنفسهم مشرعين ، وثمة م)منطقية أوأخالقية

                                                            

1-Nietzsche, Ecce Homo, pourquoi j’écris de si bons livres, §1, p.276. 
2-Nietzsche, Fragments posthumes, XII, 2[32], p.88. 
3-Nietzsche, Fragments posthumes, XI, 36[17], p.289. 
4-Ibid. 
5-Ibid. 
6-Nietzsche, Par- delà  bien et mal, §44, pp.60-61 
7-Nietzsche, Fragments posthumes, XI, 36[17], p.289 
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يسعى الصنف األول من الفالسفة إلى االستيالء على . في مجال التقييمات
العالم حاضره وماضيه من خالل تجميع المتنوع في الصيرورة وتلخيصه 
بواسطة عالمات، إن ما يشغلهم هو أن يجعلوا الوقائع واضحة، قابلة للفهم 

إنهم  غير أن الفالسفة الحقيقيين حكام ومشرعون، [...]واإلدراك والتحكم
يحددون ما يجب فعله، ويبدؤون بتعيين معنى الفعل وغايته، ويحددون ما 

  .1"ينفع الناس
الفيلسوف المشرع "هو " فيلسوف المستقبل"والحاصل من ذلك أن   

 "ينبغي أن يكون الفيلسوف مشرعا"، أجل 2"ومستكشف اإلمكانيات الجديدة
، ومن جهة ما هو مشرع لتلك القيم ومرتاب بشأن القيم السائدة، 3لقيم جديدة

إنهم ريبيون : فالسفة المستقبل"هؤالء إذن هم . 4"مشرع للمستقبل"فإنه 
وحدهم ضمانة المستقبل، وهم وحدهم المسؤولون "، هؤالء هم 5"وعقول حرة

 يقدر على فعله عن البشرية، فمايستطيعون فعله وما يجب عليهم فعله، ال
  .6"مريض وما ينبغي له

يعني خلق قيم جديدة إنشاء ثقافة جديدة قوامها اثبات الحياة بما هي   
النزعة " صيرورة وتنوع وإثبات ما هو حسي، وذلك مقابل ما أفضت إليه 

إن ". لغرائز الحياة"من إقصاء " غرائز المعرفة"المؤسسة على " العقالنوية
لفن في عفويته، وبما هو أداة تحكم في العقل وفي ليدة قوام هذه الثقافة الجد

إذا كان "المعرفة النظرية، وبما هو محفّز للحياة وعشق للظاهر والسطح، و

                                                            

1-Ibid, 38 [13], p.344 
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)Nietzsche,Fragments posthumes, X,26[407], p.286(  
2-Nietzsche, Fragments posthumes, XI, 35[45], p.261 
3-Nietzsche, Fragments posthumes, XII, 35[47], p.262. 
4-Nietzsche, Fragments posthumes, XI, 34[201], p.27. 
5-Nietzsche, Fragments posthumes, XII, 35[45], p.262. 
6-Nietzsche, La Généalogie de la morale, III, §14, p.314. 
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علينا أن نعمل على إنجاح ثقافة ما، ال غنى لنا عن وجود قوى فن خارقة 
، هي إذن 1"لتفتيت غريزة المعرفة الالمحدودة من أجل إعادة خلق وحدة

وحدة أبولون وديونيزوس مثلما عبرت عنها  والفن، معرفةوحدة ال
  .سقراطقبل أن يجهز عليها " التراجيديا اإلغريقية"

استشراف نيتشه للمستقبل على جهة توقّع ظهور والحقيقة أن   
فالسفة مشرعين لثقافة جديدة إنما يندرج ضمن إعادة قراءته لمنزلة 

طؤ عميق بين إعادة تأويل نيتشه ثمة توا"، إذ اإلغريق في تاريخ اإلنسانية
، ذلك أن االغريق يمثلون في تقديره 2"لإلغريق ومعنى المستقبل عنده

تحد جذري "إنه . أنموذج الحضارة السامية التي ينبغي احياؤها مستقبال
إما خلق حضارة سامية أو انهيار مدو ال :  أمام االنسان الغربينيتشهيرفعه 
 لدى اإلغريق احتفاءهم بالظاهر في مقابل تشهنيإن ما يكبره . 3"سابق له

لقد أصبح كل شيء لدى : غلبة غرائز المعرفة على االنسان المعاصر
وعلة ذلك أن . كل شيء في وضع معرفة االغريق حياة، أما اليوم فقد غدا

اإلغريق كانوا متفقين حول معنى الحياة، وهو ما يستوجب وجود "هؤالء 
د السطح، واالعتقاد في األشكال واألصوات طريقة جريئة في الوقوف عن

. لقد كانوا سطحيين بعمق. والكلمات، واالعتقاد في أولمب الظاهرة بتمامه
ألسنا نعود إلى هذا األمر، نحن المفكرون المغامرون، نحن الذين تسلقنا قمة 
الفكر المعاصر األكثر ارتفاعا وخطورة من حيث تطلعنا إلى اآلفاق ونظرنا 

؟ ألسنا إغريقيين في هذا الشأن؟ ألسنا محبين لألشكال واألصوات إلى األسفل
علينا إذن اإلنصات إلى صوت . 4"والكلمات؟ ألسنا، من ثمة، فنانين؟

الماضي ذاك الذي ال يمكننا فهمه إال إذا كنا مهندسي المستقبل وعارفين 
  .بالحاضر

                                                            

1-Nietzsche, le livre du philosophe, Aubier -Flammarion, Paris, 1969, §30, 
p.44. 
2-Dominique Janicaud, «La Grèce figure de l’avenir», Nietzsche, Hölderlin 

et la Grèce, Les belles lettres, Nice, 1987,  p.85. 
3-Ibid. 
4-Nietzsche, Le Gai Savoir, préface à la deuxième édition, §4, p.27. 
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إن قوامها االحتفاء بالحياة وبالسطح : تلك هي ثقافة اإلغريق  
، ال تكمن في نيتشهقوة االغريق، في نظر " وبالعابر من األشياء، ذلك أن 

تنزيل االنسان في عالقة بالكل وبالمطلق وبالطبيعة، بل تكمن على العكس 
ضطالع بمنزلة االنسان العابرة وغير اليقينية، وفي القبول من ذلك، في اال

ن ثقافة اإلغريق إ. 1"بسعادة  في الحياة ليس لها من معنى إال هنا واآلن
توفر بهذا المعنى أنموذج ثقافة سامية ممكنة في المستقبل ألن ما نأمله من 
المستقبل قد وجد فعال في السابق، أي في ماض سحيق يعود إلى ألفي سنة، 
وطالما أنه قد وجد فعال فال شك أنه ترك فينا وفي حاضرنا أثرا ، فهو كامن 

ذلك أن الجسد في األصل تراتبية . فينا وفي أجسادنا دون أن ندرك ذلك
قوى، منها الفاعل ومنها الذي يرد الفعل، منها ما يعبر عن إرادة مثبتة 
للحياة ومنها ما يعبر عن إرادة نافية لها، منها ما هو سيد ومنها ما هو عبد، 
بحيث أن السيد والعبد يقيمان داخلنا، داخل الجسد فينا، غير أن ما تمظهر 

إنما هو العبد، ولكن يظل " اإلنسان األخير"ان المعاصر أي منهما لدى االنس
ِصر من . "باإلمكان إحياء السيد داخلنا، يكفي فحسب أن نكون ما نحن عليه

ذات يوم .  المصادرة النيتشية التي تحكم رؤيته للمستقبل، تلك هي2"تكون
 سنصبح إغريقيين جسديا، وذلك ألن ديونيزوس مازال كامنا فينا وإن كان

ما تشريع المستقبل إذن سوى . خاضعا للتقييمات األخالقية النافية للحياة
إنني أعلمكم اإلنسان األرقى وما : "فينا" االنسان األرقى"تحرير ديونيزوس و

  .3زرادشت، هكذا حدث "اإلنسان إال شيء ينبغي له مجاوزة ذاته
ت هو من كانت إرادته مثبتة للحياة ومن كان" اإلنسان األرقى"إن   

ليكن اإلنسان : اإلنسان األرقى هو معنى األرض، فلتقل إرادتكم"قواه فاعلة، 
ليس كائنا عجائبيا " اإلنسان األرقى"، غير أن 4"األرقى لألرض معناها

 الناس مُأعلّ أن أريد" :وأسطوريا، بل هو كامن في اإلنسان ويولد من رحمه

 الغيوم وراء من يسطع الذي البرق  ذلك  األرقى، اإلنسان إنه: وجودهم معنى

                                                            

1-Clément Rosset, «Le modèle grec», Nietzsche, Hölderlin et la Grèce, Les 
belles lettres, Nice, 1987,  p.63. 
2-Nietzsche, Le Gai Savoir, §270, p.185. 
3-Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, prologue,  §3, p.23. 
4-Ibid, p.24. 
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ليس االنسان األرقى سوى االنسان ، ومن ثمة 1"اإلنسان هي التي السوداء
  .ذاته وقد تعالى على ذاته وتحرر من النفي

  :خاتمة
، كن ذلك اإلنسان األرقى الكامن في جسدك، تلك "صر من تكون"  

قاطع هي الصيغة النيتشية القصوى في رسم السبيل إلى المستقبل على نحو تت
ما الزمان : فيه أبعاد الزمان الثالثة داخل اإلنسان وداخل إرادة االقتدار فينا
" العود األبدي"إال صراع القوى داخلنا وتعاقب إخضاع بعضها لبعض، وما 

افعل كما لو أنك ستعيد فعلك : سوى قاعدة ايتقية تحفز فينا اإلرادة المثبتة
 تقول عساك ماذا"ياة ثانية، إذ افعل بحيث ترغب في الح. على نحو ال متناه

 ":لك وقال انزواء األكثر وحدتك داخل حتى ليلة أو يوما تسلل شيطانا أن لو

 أخرى مرة تحياها أن سيلزمك حييتها، ومثلما اآلن، تحياها مثلما ، الحياة هاته

 متعة، وكل ألم كل أن سوى جديد، شيء فيها يكون ولن لها، حصر ال ومرات
 أن البد حياتك في الكبر وفي الصغر في متناه هو ما وكل  تأوه وكل فكرة كل

  .2"إليك؟ يعود
      وال شك أنه من اليسير أن نالحظ أن صيغة الجملة االفتتاحية في 

وهو ما يعني ) ؟لوماذا عساك تقول (القول السابق وردت في شكل فرضية 
كل أن فكرة العود األبدي لذات الشيء ليست نظرية كوسمولوجية تعطل 

قول في المستقبل بقدر ما هي قاعدة ايتيقية تخاطب فينا اإلرادة حتى تكون 
افعل كما لو كان ثمة عود أبدي لذات الشيء، وهي قاعدة ينبغي أن : مثبتة

، فكالهما  تتصل بإرادة االقتدار "كن ما أنت عليه:" نصلها بالقاعدة السابقة
رة االنسان ذاته فعالية فينا وبفكرة أساسية لدى نيتشه مضمونها أن مجاو

تقتضي بمعنى  " هندسة المستقبل"تقتضي انفتاح المستقبل أمامه، وإن كانت 
إنها فكرة ال يمكن . ما تشخيص الحاضر واإلنصات إلى صوت الماضي

: فهمها في حدود العلم الوضعي، وإنما يستوجب فهمها انتظار ما ال يأتي
 ! "قادمة"فلسفة  أو "علم مرح"انتظار

                                                            

1-Ibid, §7, p.30. 
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  :مقدمة
ابن يهدف هذا البحث إلى النظر في مسألة الوحي والعقل في فكر   

، ذلك أن هذه المسألة بالرغم من سبق كثير من علماء المسلمين إلى رشد
 له فيها موقف مميز، وله في المسألة رأي  كانابن رشدالبحث فيها، فإن 

يختلف عن رأي سابقيه، إضافة إلى أنه من بين الفالسفة االسالميين، فإنه 
الفلسفة والشريعة، بين " بين االنسجامفاق أي فيلسوف آخر في سعيه لبيان 

  .1"العقل والوحي
غير أن هذا البحث سيقصر حدود الكالم، واستكناه العالقة بين   
العقل في الفكر الرشدي من خالل دراسة نقدية لكتابين فقط من الوحي و

) مناهج األدلة في عقائد الملة: (مجموع مؤلفاته الكثيرة؛ هذان الكتابان هما
حيث يمكن اعتبار ). فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال(و

  .2األول منهما في علم الكالم والثاني في المنهج
 هذا الموضوع على أسس تستجلي الحقيقة، وتحلل ومن أجل تناول  

الموقف، وتبحث في أبعاده ودوافعه، فإني بحثته في تمهيد وست مباحث 
  :وخاتمة، هي كما يلي

من خالل التعريف )  وعصرهابن رشدحياة (ففي التمهيد تناولت   
بابن رشد وبالمجال التاريخي للفكر الرشدي، إما المبحث األول فتناول فيه 

، وفي المبحث الثاني تناولت ابن رشدعند ) ف الوحي من النظر العقليموق(
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) عالقة النظر بالشرع(عنده، وفي المبحث الثالث ) حجية النظر العقلي(
حيث تم ) مستويات الخطاب(، ثم في المبحث الرابع تناولت ابن رشدحسب 

 ، أما المبحث)الفلسفي(تناول الخطاب الخطاب الشرعي، والخطاب العقلي 
وذلك ) التأويل ودرء التعارض( في ابن رشدالخامس فتناول فيه جهود 

بتعريف الــتأويل وتحديده، ومجاالت التأويل، وفي المبحث السادس 
وذلك في نقده أدلة المتكلمين والصوفية، وفي أدلة ) تطبيق المنهج الرشدي(

وختمت  التي بنى عليها منهجه وهما دليل العناية ودليل االختراع، ابن رشد
  .البحث بخاتمة فيها نتائجه مع قائمة بالمصادر والمراجع

  .حياة ابن رشد وعصره: تمهيد
  :التعريف بابن رشد

-520 (أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشدكان   
القرطبي األندلسي المالكي، من عائلة عريقة ) م1198-1126/هـ594

ا حكيما، ومتكلما مسلما، وقاضيا وكان فيلسوف. 1عرفت باهتمامها بالعلم
للقضاة، وطبيبا مرموقا، وأدبيا ولغويا، أبدع في ميادين هذه الفنون والعلوم 

التي أحاطت بكل " الموسوعة"مع " التخصص العميق"آثارا خالدة تشهد على 
  2.هذه الميادين
حفظاً، كما أنه أخذ الفقه عن أكثر من " الموطأ"استظهر على أبيه   
أبي بكر بن ، وأبي مروان بن مسرة، و القاسم بن بشكوالكأبيمعلم، 

وترك لنا . أبي عبد اهللا المازري، وأبي جعفر ابن عبد العزيز، وسمحون
مجموعة من الرسائل والكتب الفقهية وعلى رأسها كتابه المشهور الذي يعد 

 ). بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه(غاية في األهمية وهو كتاب 

 علم الكالم، وتعمق في دراسة آراء الفالسفة الذين ابن رشدودرس   
وكان على صلة . سبقوه، سواء فالسفة اليونان أو فالسفة المشرق والمغرب
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، فكلّفه 1أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الذي قدمه إلى األمير بابن طفيل
وقد قام بذلك على نمٍط ابتكره فخصص لشرح . أرسطواألمير بشرح مذهب 

، والمتوسط )المجموع(الصغير:  ثالثة أنواع من الشروحأرسطوتب ك
 العديد من الكتب التي ابن رشدكما ترك لنا ). الشرح(، والكبير )التلخيص(

) مناهج األدلة(و) فصل المقال(، ومن بينها أرسطويشرح فيها فلسفة 
بعد ما( ككتاب أرسطودة على أكثر كتب ، وشروحه المتعد)تهافت التهافت(و
  . إلى آخر هذه الكتب) ...الكون والفساد(وكتاب ) النفس(وكتاب ) لطبيعةا

، أرسطوكما أنه سبق الكثير من فالسفة المسلمين في شرحه لكتب   
 متميزة عن غيرها من الشروح ألنه أضاف أرسطووشرحه وتلخيصه لكتب 

بل صارت الفلسفة أشهر . أرسطوإضافات جوهرية زادت في فهم مؤلفات 
بداعه، وصار له فيها من الشروح والتآليف ما يزيد عن تسعين ميادين إ

  .2كتابا
 طبيباً، وقد -إلى جانب تعمقه في الفقه والفلسفة - ابن رشدوكان   
وألّف في الطب أكثر من عشرين كتابا .  طبيباً خاصاً لهأبو يعقوباتخذه 

 وقد تُرجم إلى أكثر من لغة، وكان) الكلّيات في الطب(أشهرها كتاب 
وفي سنة . معروفاً في كثير من الجامعات األوروبية في العصور الوسطى

. تولى القضاء في إشبيلية ثم في قرطبة بعد ذلك بقليل) م1169/هـ565(
ولم يصرفه عنها إال توليه طب األمير لنفسه، ثم عاد مرة أخرى قاضياً 

مات في . للقضاة في قرطبة مسقط رأسه، وفي منصب أبيه وجده من قبل
 ديسمبر 10/ هـ595صفر سنة (مراكش، عاصمة المغرب آنذاك في 

  .ونُقل جثمانه إلى قرطبة حيث يوجد ضريحه) م1189
فله في علم الكالم مناهج األدلة في عقائد الملة، وفي المنهج فصل   

المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال، وفي الفقه بداية المجتهد 
غة واألدب والنحو تلخيص كتاب الشعر ونهاية المقتصد، وفي الل

. كتاب الكليات. والضروري في النحو و كالم على الكلمة واالسم المشتق
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أما في الفلسفة التي صارت أشهر ميادين إبداعه، فله من الشروح والتآليف 
  .ما يزيد عن تسعين كتابا

، فإن مرجع ذلك ابن رشدوإذا كانت الشهرة بالفلسفة قد غلبت على   
كن فقط إمامته لهذا الفن في عصره، وإنما لغلبة ملكة التفلسف عليه في لم ي

ورغم كتابته في الفقه، والطب، والنحو، والشعر، . كل فن أو علم كتب فيه
والفلسفة، والكالم، إال أنه برز في هذين األخيرين، والفلسفة بالخصوص، إذ 

تى علم الكالم  يذكر أنه فيلسوف األندلس األكبر، وحابن رشدحينما يذكر 
  .1الذي كتب فيه فإنه أسنده إلى آراء فلسفية

كانت الدراية أغلب عليه من " حينما وصفه بأنه ابن األباروإن   
 إنما كان يبين أهم ،2"ولم ينشأ في األندلس مثله كماال وعلنا وفضال.. الرواية

خصائص هذا الرجل، وهو نضوجه العقلي، وقدرته على البرهان، وامتالكه 
جة القوية، إلى جانب الخلق والفضل في الدين والعلم، وسيتضح هذا مع الح

دراستنا لكتابيه السابقي الذكر، وانتباهه إلى حاجة المسلم إلى حكمة اآلخر 
ما لم تكن مخالفة لشريعتنا، مع ثقة كبيرة في النفس وانفتاح كلي على 

  .الخبرة البشرية وميراثها العلمي والفكري
  : للفكر الرشدي المجال التاريخي 

، وفكره، في مسيرة الفكر اإلسالمي، ال ابن رشدحتى نعرف موقع   
بد من معرفة السياق التاريخي الذي ولد فيه هذا الفكر، ودراسة تاريخ 
األفكار ضرورة منهجية الزمة لربط الفكر بواقعه ومحيطه الذي ولد فيه، 

اخل فيه الفكري باعتبار العالقة الجدلية بين الفكر والواقع، وما يتد
باالجتماعي، وارتباط االكثير من األفكار الفلسفية والعلمية في الحضارة 
اإلسالمة بالتطور الداخلي للمجتمع اإلسالمي في مختلف مستوياته، والتأثير 

  .الخارجي بشكل أو بآخر، قبوال و استيعابا، أو رفضا وردا
د المبكر الذي شهد الميال) اإلسالمي(على خالف المشرق العربي  

للمدارس الفلسفية والكالمية، كان األندلسيون مهتمين بالطب والفلك وعلوم 
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الفقه والحديث واللغة، وأما الفلسفة والكالم فلم تبدأ إال مع القرن الثالث 
  .ابن طفيل وابن باجةالهجري، حيث ظهر بعض األعالم في الفلسفة أمثال 

ثير من أهل العلم  للمحنة، شأنه في ذلك شأن الكابن رشدتعرض   
مع أهل الحكم، وشأن العلم مع السياسة منذ تحولت الخالفة إلى ملك 

. والسياسة تعطي وتأخذ وربما كان أخذها أشد من عطائها. عضوض
والمقربون من السلطان معرضون دائما لبواعث الحقد والحسد، وعوامل 
ا الدس والوشاية، وال يلبث من حظي بالرضا السلطاني أن يشقى أيض

، فاضطهد ونفي من مراكش ابن رشدبالغضب السلطاني، وهكذا كان شان 
بعد أن اتاها من االندلس مكرما بدعوة من أمير الموحدين، ثم استرد مكانته 

وبالرغم من هذه . وحظي بالرضا مرة أخرى ليعود على مراكش ويلقى ربه
  . 1ودرسهالتقلبات وقساوتها فغنها لم تصرفه عن أداء واجبه ومتابعة بحثه 

إضافة إلى صراع الفرق الذي كان على أشده، وخاصة ما واجهه   
من قبل المتكلمين من نقد لفكره وآرائه ومنهجه، وما واجهه من قبل الفقهاء 
باعتباره فيلسوفا، وما جلبته عليه قضية قدم العالم التي قال بها، واتباعه في 

  . أرسطوذلك مذهب 
أبي ي حضور خطاب اإلمام  هابن رشدوتكاد تكون ميزة عصر   

 الفلسفي والكالمي، وما شكله من تراكمات معرفية هائلة في حامد الغزالي
الذي كان مدار مناقشات ) اإلحياء(وعي مثقفي هذه الفترة، خاصة كتاب 

  ) .تهافت الفالسفة(و) مقاصد الفالسفة(الفقهاء والمتصوفين، وكتابي
كلمين على الفلسفة هما ، وحملة الفقهاء والمتالغزاليفكان خطاب   

 إلى تأسيس خطابه الذي يدعو إلى نمط معين من ابن رشداللذان دفعا 
 الغزالييقوم على الحكمة، أو الفلسفة والبرهان في مواجهة هجوم التفكير، 

  .2وحملة الفقهاء والمتكلمين
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) تهافت الفالسفة( ضد الفالسفة ال سيما كتابه الغزاليفكتب اإلمام   
كبير في تجسيم مخاطر الفلسفة ومزالقها، وإثارة العامة ضد كان لها أثر 

الفالسفة الذين اتهمهم بالكفر والمروق من الذين لقولهم بقدم العالم وإنكارهم 
  .1لعلم اهللا بالجزئيات، وجحودهم إلمكانية المعاد الجسماني

 قد وجه جهوده في كثير منها للرد على ابن رشدومن ثم يبدو أن   
يد العالقة بين الدين والفلسفة، تلك العالقة التي تقوم في رأيه  وتأكالغزالي

  .على أسس واضحة يقرها الشرع، وتسندها براهين العقل والمنطق
مناهج (و) فصل المقال(ولهذا نجده قد عرض القضية في كتابيه   

وحاول أن يقيم األدلة على أن الدين والشريعة ال تحرم النظر العقلي ) األدلة
بل توجب وتحث عليه، ومن ثمة فالفلسفة ال تعارض الدين، وما الفلسفي، 

يبدو من تعارض فإنما هو الختالف أنواع الخطاب، واحتواء الشرع على 
الظاهر والباطن، ولهذا تحدث عن التأويل كمخرج للتعارض الظاهر بين 
النصوص الشرعية والنظر العقلي، ووضع قواعد للتأويل المعتبر؛ تضبطه 

، والحكمة 2لينتهي أخيرا إلى بيان مكانة العقل من الشرع. هوتحصر مجال
  .وهذا ما سنعرض له في بحثنا بنوع من التحليل. من الدين
ابن  وبين خط الغزاليوهذا ليس مدعاة لالختيار الحصري بين خط   

جانب  في الحضارة اإلسالمية، ذلك أن بعض المفكرين العرب واألرشد
 الغزالي فإما ؛ابن رشد والغزاليبين  االختيار ن يضعونا أمامأيحاولون عبثا 

جيا هوهذا أمر ال يصح معرفيا وال من ! واالستالبابن رشدواألصالة، وإما 
كالهما يمثل ويعتبر مفكرا كبيرا، ابن رشد  والغزاليفكل من وال تاريخيا، 

تجربة ومنهجا في التفكير، وليس من الممكن أن نفصل أحدهما عن الفكر 
 جاهال ابن رشدسالمي، وال اآلخر عن الفكر العالمي، فلم يكن العربي اال

  .3لفلسفة اليونانيةبا جاهال الغزاليلفلسفة العربية اإلسالمية وال با
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  :موقف الوحي من النظر العقلي:المبحث األول
 المسألة بالبحث عن المستند الشرعي للنظر الفلسفي، ابن رشديبدأ   

لسفة وعلوم المنطق، إن كان مباحا أو والتطلع إلى موقف الوحي من الف
  .محرما أو واجبا

فإن الغرض من هذا القول أن نفحص على جهة النظر : "يقول  
الشرعي هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع، أم محظور، أم 

فابن رشد . 1"مأمور به، إما على جهة الندب، وأما على جهة الوجوب 
ن النظر الفلسفي من أرضية يتفق عليها العامة ينطلق في تقريره ودفاعه ع

  .والخاصة، وهي أن الشرع هو المعيار في القبول أو الرد
، 2 بعد ما طرح آراءه الفلسفية في كتبه األخرىابن رشدلذا نجد   

يريد أن يبرر لطرحه الفلسفي، وإيجاد سند شرعي للحكمة التي هي عنده 
 بحاكمية ابن رشداف ضمني من وهذا اعتر. قرينة الفلسفة وعلوم المنطق

  .وأولية الوحي في تأطير المعرفة والتأسيس لمناهج النظر العقلي
 أول من حاول إيجاد مبررات وأسانيد شرعية ابن رشدوإن لم يكن   

للنظر الفلسفي، فإنه كان في استدالله على إيجاب الشرع للنظر في الحكمة 
؛ ذلك أنه  طرح سؤاال 3"كاراأدق منهجا، وأوضح أسلوبا، وأكثر أصالة وابت"

وهو جوهري ألنه على ضوء اإلجابة . جوهريا تناول فيه أساس المشكلة
  .يتقرر إمكانية الحل أم ال

فإذا كان الشرع ال يبيح النظر في الفلسفة، فمعنى ذلك أن المحاولة   
فاشلة، أما إذا كان الشرع يوجب النظر في الفلسفة وبالمنطق آلتها، فمعنى 

الفلسفة .. ل المشكلة ممكن ويتطلب فهما صحيحا لطرفي المشكلة ذلك أن ح
  .4والشرع
حتى ) الحكمة(وإذا كان األمر يتوقف على تحديد معنى الفلسفة   

 يعطيها تعريفا ابن رشديمكن معرفة الحكم الشرعي فيها، قبوال أم ردا، فإن 
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من جهة ليس شيئا أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها "دقيقا ، بأنها 
وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات وحث .. داللتها على الصانع 

  .1"على ذلك
من جهة " هي النظر في الموجودات الرشدية في المفهوم ففالفلس  

 وأن الشرع قد ندب إلى النظر في الموجودات بالعقل 2"ما هي مصنوعات
  .وتطلب معرفتها

ار استعماله القياس  بعدة آيات نص في اعتبابن رشدويستشهد   
فاعتبروا يا أولي : "؛ مثل قوله تعالى3العقلي أو العقلي والشرعي معا

أولم ينظروا في ملكوت السموات واألرض وما : "، وقوله تعالى4"األبصار
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات : "، وقوله عز وجل5"خلق اهللا من شئ

ل كيف خلقت، وإلى السماء أفال ينظرون إلى اإلب"، وقوله أيضا 6"واألرض
  .8، وغير ذلك من اآليات التي ال تحصى كثرة7"كيف رفعت
النظر في الموجودات "واالعتبار الذي يأمر به الوحي هو   

واعتبارها، واالعتبار ليس أكثر من استنباط المجهول من المعلوم 
واستخراجه منه وهذا هو القياس، أو بالقياس؛ فواجب أن نجعل نظرنا في 

  .9"وجودات بالقياس العقليالم
 إلى حل مشكلة الشرعية بالنسبة للنظر الفلسفي ابن رشدإذن، يصل   

  . وعلوم المنطق، ويقرر بأن الشرع أوجب النظر وإعمال العقل
  :حجية النظر العقلي: المبحث الثاني

النظر العقلي بالشرع، اتجه إلى البحث عن ابن رشد بعد أن أوجب   
الشرع قد حث على معرفة اهللا "نظر؛ ذلك أنه بما أن وجه الحجية في هذا ال
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 لمن - أو األمر الضروري-تعالى وموجوداته بالبرهان، كان من األفضل
أراد أن يعلم اهللا تبارك وتعالى وسائر الموجودات بالبرهان، أن يتقدم أوال 

وأن يتقدم فيعرف قبل ذلك ما هو القياس المطلق وكم ... فيعلم أنواع البرهان
 تبدو دراسة المنطق و أساليبه العلمية في ابن رشد؛ ففي رأي 1"اعهأنو

فقبل النظر البد . البرهنة والقياس، ضرورية لتحقيق النظر المطلوب شرعا
من امتالك أدواته؛ هذه األدوات هي القياس العقلي والبرهان، ألن أتم أنواع 

  ).برهانا(النظر يتم بأتم أنواع القياس، وهو المسمى
 القياس -اق محاولة تأكيد هذه اآللة المستعملة للنظروفي سي  
 فإنه يقارن القياس العقلي بالقياس الفقهي الذي يستخدمه -)البرهان(العقلي

  .الفقهاء في استنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية
فكما أن الفقيه من أجل أن يكشف عن حكم اهللا في الحادثة فإنه البد   
رفة المقاييس الفقهية وأنواعها، فإن العارف عليه أن يعرف القياس له من مع

  .العقلي وأنواعه ليتمكن من النظر في الموجودات
فإنه كما أن الفقيه يستنبط من األمر بالتفقه في : "ابن رشديقول   

األحكام وجوب معرفة المقاييس الفقهية بأنواعها، وما منها قياس وما منها 
ب على العارف أن يستنبط من األمر بالنظر في ليس بقياس؛ لذلك يج

    .2"الموجودات وجوب معرفة القياس العقلي وأنواعه
وجوب " فاعتبروا يا أولي األبصار"فال مساغ ألن يفهم من آية   

ألنه "القياس الفقهي دون القياس العقلي، إذ أن اآلية تأمر بمطلق االعتبار، 
وجوب ) فاعتبروا يا أولي األبصار(إذا كان الفقيه يستنبط من قوله تعالى 

معرفة القياس الفقهي، فبالحري أن يستنبط من ذلك العارف باهللا وجوب 
  .معرفة القياس العقلي

بأن هذا النوع من النظر في القياس العقلي "ولهذا فهو يرفض القول   
بدعة، إذ لم يكن في الصدر األول؛ فإن النظر أيضا في القياس الفقهي 

  .3"ء استنبط بعد الصدر األول وليس يرى بدعة وأنواعه هو شي
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فمسألة البدعة ال يمكن إطالقها على القياس العقلي دون القياس   
الفقهي، فكل منهما نشأ بعد الصدر األول، وكل منهما يمكن استنباطه من 

  .اآلية السابقة، فإباحة أحدهما وتحريم اآلخر فيه تحكم، وغير معقول
ثبتون القياس العقلي، إال طائفة من بل أن أكثر هذه الملة م  

فالقياس الفقهي يستخرج الحكم . الحشوية، وهم محجوجون بالنصوص
الشرعي العملي، أما القياس العقلي بأنواعه فإنه يهدف إلى البرهان على 
وجود اهللا انطالقا من عالم المخلوقات، فبمعرفة المصنوعات معرفة صحيحة 

ولهذا . الصانع، الذي هو اهللا تبارك وتعالىوبمعرفتنا بالكون نستدل به على 
فالنظر العقلي مهم، وال بد أن نعرف أنواع القياس والبرهان ونميز بينها، 

  .ونعرف كيفية توظيفها وترتيبها
:عالقة النظر بالشرع: المبحث الثالث  

 كان واضحا تماما في تأسيسه للنظر من الشرع، حيث ابن رشدإن   
لبحث عن الحكم الشرعي في ممارسة النظر العقلي أنه أول ما بدأ، بدأ با

واالطالع على علوم الفلسفة والمنطق، ثم احتج ألساس هذا النظر؛ وهو 
النظر العقلي أو القياس العقلي بأنواعه، وأثبت بأنه مطلوب لتحقيق النظر 

  .المأمور به شرعا، والعتبار الذي تدعو إليه النصوص الشرعية
 والوحي) الحكمة( العالقة بين العقل ابن رشدبعد ذلك يبين   

  .، ليحسم بوضوح الخالف المزعوم بينهما، والذي يرفضه)الشريعة(
 هي النظر في الموجودات -كما سبقت اإلشارة- فإذا كانت الحكمة  

من جهة داللتها على الصانع تبارك وتعالى، اعتمادا على البرهان كأرقى 
رها تعتبر نصاً في وجوب استعمال أنواع القياس، وإذا كانت اآليات التي ذك

القياس العقلي أو العقلي والشرعي معا، فإن هذه الحكمة عند ابن رشد لها 
  :مصدران

 استند إلى الشرع في إثبات ابن رشدهو الشرع؛ ذلك أن : مصدر تأسيسي
وجوب النظر في الحكمة، واعتبار الموجودات من حيث داللتها على 

مين إذا كان مقصدهم ومغزاهم هو المقصد الصانع، والنظر في كتب األقد
الذي حثنا عليه الشرع، ما كان موافقا للحق قبلنا، وما كان غير موافق للحق 
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نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم، حون نظر إلى مشاركتهم لنا في الملة أم 
  .1"ال

وهو العقل والخبرة البشرية المتوارثة، فاآليات تدعو إلى : مصدر اكتشافي
ر في الموجودات من حيث أنها تدل على خالقها، وهذا بمعرفة القياس التدب

العقلي بأنواعه، ومعرفة البرهان، كما تتم االستعانة بما تركه من تقدمنا، 
دون اعتبار للملة، ذلك أن هناك شروطا موضوعية، ومعايير شرعية تبين 

وافرت فيه ما نأخذه وما نرد، هذه المعايير؛ هي ما كان موافقا للحق، وما ت
  . وإحاطة المتخصص 2شروط الصحة 

" حكمة إسالمية"فالنظر العقلي والفحص في الموجودات بالبرهان   
وهذا . 3أوجبها الشرع، ألنها هي طريق الوصول إلى الجوهر الدين والتدين

  النظر في كتب األوائل ضروري من وجهتين؛
يها واحدا بعد  أن الفرض يتم لنا في الموجودات بتناول الفحص ف:أولهما

، خاصة أن األوائل فحصوا المقاييس 4واحد، وأن يستعين المتأخر بالمتقدم
  .العقلية أتم فحص، وتوفرت فيهم شروط الصحة

 أن الشرع أوجب النظر في كتب القدماء لفحصها واألخذ منها إذا :وثانيهما
  .كان مقصدهم هو المقصد الذي حثنا عليه الشرع

 والنظر في الموجودات، ،)الفلسفي( لعقلي للنظر اابن رشدوتأسيس   
البن استنادا إلى الشرع، ورجوعا إلى القرآن الكريم؛ ينفي أي مقولة تنسب 

بل يجعلنا نقول أنه يجعل الشرع حاكما .  بقوله بحكم العقل على الشرعرشد
. ومهيمنا على النظر ومؤسسا له، وما العقل إال ملكة إلدراك الموجودات

وهو الذي ) الشرع(أصلي تأسيسيران في الفهم الرشدي؛ فالحكمة لها مصد
الذي نال مصداقيته ) العقل والخبرة البشرية (واكتشافي نظريحدد المعايير، 

  .من اعتبار الشارع له، والحث عليه وإباحته
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ومن هنا تبدو مصادر المعرفة في الفكر الرشدي هي الشرع   
هو ) الوحي(، والشرع )يةسواء أكان نظرا أو خبرة بشر(، والعقل )الوحي(

 :ابن رشديقول . ، وليس بينهما خصام وال تضاد)النظر(الذي يؤسس للعقل 
وهما المصطحبتان ... إن الحكمة هي صاحبة الشريعة واألخت الرضيعة"

  .1"بالطبع المتحابتان بالجوهر والغريزة
ويبدو أن مسألة الخبرة البشرية على إطالقها كانت مصدرا معرفيا   

هماتعامل معها وحاكمها بمعايير الوحي، دون انكفاء على ابن رشد عند م ،
كأني به "الذات، أو رفضها بحجة صدورها عن األغيار غير المسلمين، و

  .2"يحدد لنا إطار فلسفة أسلمة المعارف ويضع معالم منهج للمحاكاة
وإذا كانت هذه الشرائع حقا وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة   
فإنا معشر المسلمين نعلم على القطع أنه ال يؤدي النظر البرهاني إلى الحق، 

. 3"مخالفة ما ورد به الشرع، فإن الحق ال يضاد الحق بل يوافقه ويشهد به
ولكن ينبغي مراعاة مستويات الخطاب بين الشريعة والحكمة تبعا لما هما 

  .موجهان إليه
  :مستويات الخطاب: المبحث الرابع

 من مسلمة عنده؛ أن غاية كل من الشريعة والحكمة دابن رشينطلق   
هي تحقيق سعادة اإلنسان من خالل تعريفه باهللا عز وجل، ) الوحي، والعقل(

إال أن مستويات الخطاب تختلف بين الوحي والعقل، أو بين الشريعة 
  .والحكمة
ذلك أن الشريعة جاءت لكل الناس باختالف مستوياتهم العلمية   

ية، أما الفلسفة فهي ألهل البرهان فقط، أي خاصة بطبقة وقدراتهم الذهن
ومن هنا، فإذا كانت الشريعة . معينة من الناس، وليست عامة للجمهور

تتضمن المستوى الخطابي والجدلي والبرهاني؛ فإن الحكمة تتضمن مستوى 
  .واحدا فقط هو البرهان
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  :الخطاب الشرعي -1
ذه اإللهية قد دعت الناس أنه لما كانت شريعتنا ه:"ابن رشديقول   

ولذلك خص عليه ... من هذه الطرق الثالث؛ عم التصديق بها كل إنسان
أعني لتضمين ) كل الناس(الصالة والسالم بالبعث إلى األحمر واألسود 

أدع إلى :(شريعته طرق الدعاء إلى اهللا تعالى، وذلك صريح في قوله تعالى
  .2)"1م بالتي هي أحسنسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله

البرهانية : كانت طرق التصديق الموجودة للناس ثالثا"ولما   
وكان الناس كلهم ليس في طباعهم أن يقبلوا البراهين .. والخطابية والجدلية 

وال األقاويل الجدلية فضال عن البرهانية، مع ما في تعليم األقاويل البرهانية 
زمان لمن هو أهل لتعلمها، وكان من العسر والحاجة في ذلك إلى طول ال

الشرع إنما مقصوده تعليم الجميع، وجب أن يكون الشرع مشتمال على جميع 
كان الشرع "كما أنه لما . 3"أنحاء طرق التصديق وأنحاء طرق التصور

مقصوده األول العناية باألكثر من غير إغفال لتنبيه الخواص؛ كانت أكثر 
الطرق المشتركة لألكثر في وقوع الطرق المصرح بها في الشريعة هي 

  .4"التصور والتصديق
  :الخطاب الفلسفي -2

أهل الخطاب الفلسفي بما أنه موجه إلى فئة معينة من الناس، وهم   
، فإن 5"البرهانيون بالطبع والصناعة؛ أعني صناعة الحكمة"أو البرهان 

ي، ويقوم به خطابهم قائم على البرهان العقلي القائم على القياس العقلي اليقين
  .6"، وهم الراسخون في العلمأهل التأويل
إذن فما يبدو متعارضا بين الوحي والعقل، هو في الحقيقة ليس   

تعارضا، ألنهما متفقان في الغاية والموضوع، وإنما االختالف في المنهج 
  .واألسلوب الذي يتبعه كل من الشرع والحكمة في مخاطبة الناس
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.  واألفهام يؤدي إلى مستويات التصديق المختلفةفاختالف الطبائع والمدارك
فمنهم من يصدق بالبرهان والحجج المنطقية، ومنهم من ال تنفع معه إال 

ومن هنا . األقاويل الجدلية، ومنهم من يصدق باألقاويل الخطابية ال يتعداها
  :نجد ثالثة أنواع من المعرفة

تقوم على أدلة منطقية، تصلح ألهل البرهان و"التي :  المعرفة البرهانية-أ
وتستند إلى مبادئ أولية واضحة، يقرها العقل، ويستنتج منها أقيسة متعددة 
دقيقة ومنظمة، ويستنبط منها نتائج معينة لها خصائص المقدمات األولية من 

، ابن رشد وهذه هي الحكمة التي يقصدها 1"البداهة والوضوح واليقين
  .ويسعى إلى إقامة الدليل على صحتها

تعتمد على أدلة طابعها الجدل، وقد تكون هذه "و:  المعرفة الجدلية-ب 
األدلة مساوية في شكلها ودقة صورتها لألدلة البرهانية، ولكن مقدماتها 

". 2ليست بديهية، بل قد تكون مجرد مسلمات يقبلها الجدلي من غير تمحيص
ة والمعتزلة وهذه المعرفة الجدلية ينسبها إلى جمهور المتكلمين من األشاعر

  .وغيرهم
تعتمد على األدلة الخطابية، وتقوم على "التي :  المعرفة الخطابية-ج 

؛ وهذه للعامة 3"العاطفة، وتخاطب المشاعر أكثر من اعتمادها على العقل 
  .والجمهور يخاطبون بها

وبناء على هذه المستويات المتباينة في المناهج، فإن التعارض   
امل لكل هذه المناهج وأنواع المعرفة واالختالف بين الوحي الش

القائمة على البرهان فقط هو ليس في الحقيقة تعارض، ) الحكمة(والعقل
  .4"فالحق ال يضاد الحق قطعا

وكل ما أدى إليه النظر والبرهان فإما يكون سكت عنه الشرع فال   
تعارض، وإما يكون نطقت به الشريعة، فال يخلو ظاهر النطق أن يكون 
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ما أدى إليه البرهان فيه، أو مخالفا؛ فإن كان موافقا فال قول هناك، موافقا ل
  .1وإن كان مخالفا طلب هناك تأويله

 يرى أن الحل لما يبدو متعارضا هو صرف ظاهر فابن رشد  
الشرع إلى باطنه بالتأويل؛ ويحتج لذلك بأن الشرع يوجد فيه الباطن 

وقد نقل عن كثير من .. والظاهر الختالف فطر الناس، وتباين قرائحهم
فال حل إال . 2الصدر األول أنهم كانوا يرون أن للشرع ظاهرا وباطنا

  . بالتأويل
  :التأويل ودرء التعارض: المبحث الخامس

لدفع التعارض الظاهر بين ما توصل إليه النظر البرهاني، وما   
  نظريته في التأويل؛ وذلك بأن حدد له تعريفاابن رشدنطق به الشرع، يقدم 

  .يبين حدوده، ويبين أسسه ومجاالته
  : تعريف التأويل وحدوده-1

إخراج داللة اللفظ من الداللة الحقيقية " هو ابن رشدالتأويل عند   
إلى الداللة المجازية، من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في 
التجوز من تسمية الشيء بشبيهه، أو سببه، أو الحقه، أو مقارنه، أو غير 

  .3"من األشياء التي عودت في تعريف أصناف الكالم المجازيذلك 
 إعطاء المعنى المجازي للفظ، وذلك بأن يصرف عن فالتأويل  

وحدود التأويل التي تضع اإلطار الضابط له حتى ال . ظاهر داللته الحقيقية
أن يكون على عادة لسان العرب في : تتجاوز به غايته وحقيقته؛ هي

مى الشيء بما يشبهه، أو يسمى بسببه، أو مقارنه، إلى المجاز، وذلك بأن يس
  .غيرها مما صار عرفا لغويا عند العرب في تحديد أصناف الكالم المجازي

كما أن هذا التأويل ال يأتي على كل نصوص الشرع، بل هناك ما   
ولهذا المعنى أجمع المسلمون على أنه "يؤول، وهناك ما يؤخذ على ظاهره، 

 ألفاظ الشرع كلها ظاهرها، وال أن تخرج كلها من ليس يجب أن تحمل
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 ابن رشد ولهذا فإن له مجاالت محددة كما اشار إلى ذلك .1"ظاهرها بالتأويل
  .نفسه

  : مجاالت التأويل-2
في تعاملنا مع ظواهر النصوص، ال يجب حملها على ظاهرها كلها   

 ما ال يجوز وال تأويلها كلها، بل هناك ثالثة اعتبارات؛ فهناك من النصوص
 ال يجب حملها على الظاهر، وهناك ما فيها خالف بين اتأويلها، وهناك م

  .آخذ بالظاهر، أو آخذ بالتأويل
فأما الظاهر من الشرع الذي ال يجوز تأويله، فإن كان في المبادئ   

؛ مثل اإلقرار المبادئ، فمثال 2فهو كفر، وإن كان فيما بعد المبادئ فهو بدعة
لى، واإلقرار بالنبوات وبالسعادة األخروية والشقاء األخروي، بوجود اهللا تعا

؛ ألن هذا من أصول الشرع وممكن إدراكه لكل الناس، بطرق 3والصفات
  ).البرهانية، والجدلية، والخطابية(  التصديق المختلفة

وهناك ظاهر يجب حمله على التأويل، وحملهم إياه على ظاهره   
ه وإخراجه عن ظاهره كفر في حقهم أو كفر، وتأويل غير أهل البرهان ل

  .4بدعة
، والظاهر أهل البرهان واجب في حق -ابن رشد -فالتأويل حسب  

واجب في حق غيرهم ، غير أن هذا يحدث خلطا في الميزان الذي يتعين به 
أهل البرهان من غيرهم، ويطرح السؤال عن حجة تأويله، مثل آية 

  .االستواء، وحديث النزول، وغيرها
ناك صنف ثالث متردد بين هذين الصنفين يقع فيه شك فيلحقه ه"و  

قوم ممن يتعاطى النظر بالظاهر الذي يجوز تأويله، ويلحقه آخرون بالباطن 
الذي ال يجوز حمله على الظاهر للعلماء، وذلك لعواصة هذا الصنف 

  .5" أعني من العلماء-والمخطئ في هذا معذور. واشتباهه
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مراتب، مرتبة الظاهر التي ال يحتمل فيها إذن، فالشرع على ثالثة   
التأويل، ومرتبة ينبغي فيها التأويل للخاصة دون العامة، والثالثة فيها 
  .اختالف بين من يعدها من الصنف األول وبين من يعدها من الصنف الثاني

ولما أن الشرع كان يقصد تعليم العلم الحق والعمل الحق، ومعرفة اهللا تعالى 
. 1دات، وبخاصة معرفة السعادة األخروية والشقاء األخرويوسائر الموجو

وكان أغلب الناس ليس قادرا على التأويل ولم يمتلك أدواته،   
فالتأويالت ليس ينبغي أن يصرح بها للجمهور، وال أن تثبت في الكتب 

والمصرح بهذه التأويالت لغير أهلها سواء كانت .. الخطابية والجدلية، 
   .2غير صحيحة كافرتأويالت صحيحة أو 

والتأويل كان منشأ الفرق في اإلسالم، حتى صار بعضهم يكفر   
 نرى وكأنه يبعد ابن رشدومن خالل نتيجة . بعضا، وبدع بعضهم بعضا

عن التأويل أي فائدة عملية، بل هو خطير إذا كان يوصل إلى الكفر، أو 
  .يفسد العقائد، ويعطل األعمال

فة عنده فِلم شغل به نفسه، وجعله فضيلة فإذا كان التأويل بهذه الص  
ألهل البرهان، وهو من صنف األدلة التي لخاصة الخاصة، مثلما فعل 

 يقول أن بابن رشدالصوفية الذين جعلوا مذهبهم لخاصة الخاصة، وكأني 
الحق ال يعرفه إال القليل، أما البقية فهم يعاملون على قدر عقولهم ويمثَّل لهم 

  !يست هي عين الحقيقة ؟الحق بأمثلة، ل
أن الصدر األول إنما صار إلى الفضيلة الكاملة والتقوى : "بل يقول  

باستعمال هذه األقاويل دون تأويالت فيها، ومن كان منهم وقف على تأويل 
  .3"لم ير أن يصرح به 

ثم يزيد األمر توضيحا عندما ينسب ما حدث من فرقة وخالف وقلة  
وأما من أتى : "يقول.  األول إلى القول بالتأويلتقوى، فيمن جاء بعد الصدر

بعدهم فإنهم لما استعملوا التأويل قل تقواهم، وكثر اختالفهم، وارتفعت 
فيجب على من أراد أن يرفع هذه البدعة عن . محبتهم، وتفرقوا فرقا

                                                            

  .28 �,: ا��2!ر، ص- 1
  .31-30 �,: ا��2!ر، �³ - 2
  .34 �,: ا��2!ر، ص - 3



 47 

الشريعة أن يعمد إلى الكتاب العزيز فيلتقط منه االستدالالت الموجودة في 
 اعتقاده، ويجتهد في نظره إلى ظاهرها ما أمكنه، من غير أن شيء مما كلفنا

  .1"يتأول من ذلك شيئا، إال إذا كان التأويل ظاهرا بنفسه
 يقصد تأويل المتكلمين والصوفية، الذي لم يكن مبنيا ابن رشدولعل   

  .على مقدمات يقينية، وهو ما يتجلى في نقده لهم فيما سنذكره
  :ج الرشديتطبيق المنه: المبحث السادس

" الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة" كتابابن رشديفرد   
بشكل نظري كالمي، إذ " فصل المقال"لتطبيق المنهج الذي صاغه في كتاب 

بين مطابقة الحكمة للشرع وأمر الشريعة بها، وتقسيم " فصل المقال"في 
ول الشريعة إلى ظاهر ومؤول، وأن الظاهر منها فرض الجمهور، والمؤ

  .2فرض العلماء
وطبق هذا المنهج في نقده ألدلة المتكلمين والصوفية، وأدلته على   

وجود الخالق عز وجل، وفي الوحدانية، والصفات واألفعال، وأحوال المعاد، 
وغيرها، وسنكتفي بإبراز تطبيقه في مسألة وجود الخالق عز وجل فقط، 

  .والعقلكنموذج يبين تطبيق منهجه في التفريق بين الوحي 
  : نقد أدلة المتكلمين و الصوفية-1

 أن المتكلمين ممثلين في األشعرية، والحشوية، ابن رشديرى   
وكذلك يضاف إليهم الصوفية، اعتقدوا في اهللا اعتقادات مختلفة، وصرفوا 
كثيرا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى تأويالت أنزلوها على تلك 

ولهذا قام بنقد . 3ة، وتأويالت مبتدعةوهي جلها أقاويل محدث... االعتقادات
  .أدلتهم كم يأتي
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  :1 نقد الحشوية- أ
 الحشوية الذين يقولون بأن اإليمان باهللا، ومعرفة ابن رشدانتقد   

وجوده تعالى، طريقه السمع ال العقل، ويكفي فيه أن يتلقى من صاحب 
 ال دخل الشرع ويؤمن به إيمانا، كما يتلقى منه أحوال المعاد وغير ذلك مما

  .للعقل فيه
 أن هذه الفرقة تخلط بين التصديق باهللا، وبين ابن رشدفيرى   

ويحتج بالنصوص . اإليمان بأحوال المعاد، وأنها مقصرة عن مقصود الشرع
القرآنية التي تدعو إلى اإليمان باهللا باألدلة  العقلية التي نصت عليها اآليات، 

ه دعا الناس فيها إلى التصديق حيث يظهر من غير ما آية من كتاب اهللا أن
: بوجود البارئ عز وجل بأدلة عقلية منصوص عليها فيها، مثل قوله تعالى

يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، "
الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج 

، وقوله عز 2"علوا هللا أندادا وأنتم تعلمونبه من الثمرات رزقا لكم فال تج
إلى غير ذلك من اآليات . 3"أفي اهللا شك فاطر السموات واألرض: "وجل

  .الواردة في هذا المعنى
 ال يصلح إال لمن ابن رشد في نظر - رأي الحشوية-وهذا الرأي  

ي بلغت به فدامة العقل وبالدة القريحة، إلى أن ال يفهم من األدلة الشرعية الت
  .فهؤالء فرصهم اإليمان من جهة السماع. نصبها الشارع للجمهور

  : نقد األشعرية-ب
أما األشعرية فإنهم رغم قولهم أن التصديق باهللا تبارك وتعالى ال   

يكون إال بالعقل لكن سلكوا في ذلك طرقا ليست هي الطرق الشرعية التي 
  .نبه اهللا عليها، ودعا الناس إلى اإليمان به من قبلها

 احتجوا واستدلوا على -ابن رشد في رأي -ذلك أن األشعرية  
وجود اهللا بناء على قولهم بحدوث العالم، وهذا جرهم إلى القول بتركيب 
األجسام من أجزاء ال تتجزأ، وهذا الجزء الذي ال يتجزأ محدث، واألجسام 
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واستعملوا في . محدثة بحدوثه، هذا الجزء الذي ال يتجزأ هو الجوهر الفرد
ذلك أدلة ال هي برهانية يقينية، وال مفضية بيقين إلى وجود البارئ، بل هي 

فسلوكهم . 1طريقة مستعصية عن أصحاب الجدل فضال عن الجمهور
الطريقة المعقدة أبعد فهمها عن الجمهور، ولم يبلغ بها درجة األدلة البرهانية 

  .اليقينية
ة، ليصل إلى أنها  على األدلة التي ظُن أنها برهانيابن رشدويرد   

ليست برهانا، وال من األقاويل التي تليق بالجمهور، أعني البراهين البسيطة 
فهذه الطريقة ليست برهانية . التي كلف اهللا بها الجميع من عباده اإليمان بها

  .2صناعية وال شرعية
 طريقة -ابن رشد فيها ى الذي ير-كما احتجوا بالواجب والممكن  

  .3طابية، وكاذبة في بعضها، ومبطلة لحكمة الصانعتعتمد على مقدمات خ
 أن الطرق التي وظفها األشعرية في السلوك إلى ابن رشدويرى   

معرفة اهللا سبحانه وتعالى ليست طرقا نظرية يقينية، وال طرقا شرعية 
ذلك أن الطرق الشرعية إذا تؤملت وجدت في األكثر قد جمعت . يقينية

أن تكون بسيطة غير مركبة : ية، والثانيأن تكون يقين: وصفين؛ أحدهما
  .4فتكون نتائجها قريبة من المقدمات األولى).. قليلة المركبات(
  : نقد الصوفية- ج

 زعم الصوفية بأن معرفة اهللا وغيره من الموجودات ابن رشديفند   
شيء يلقى في النفس عند تجريدها عن العوارض الشهوانية، وإقبالها بالفكرة 

 أن طرقهم ليست طرقا نظرية، وإن سلمنا ابن رشدفيرى . 5على المطلوب
بوجودها، فإنها ليست عامة للناس كلهم، ولو كانت هي المقصودة لبطل 
النظر، ولكان وجوده بالناس عبثا، والقرآن كله إنما هو دعاء إلى النظر 

  .واالعتبار، وتنبيه على طرق النظر
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 إماتة -، إال أنهاوإن كانت إماتة الشهوات صعبة في النظر والعمل  
  . ال تفيد المعرفة ذاتها-الشهوات
 بهذا يرفض المعرفة اإلشراقية طريقا عاما لكل الناس ابن رشدو  

للسلوك إلى معرفة البارئ عز وجل، بل هي قاصرة على أناس، وهي 
  .معرفة ذوقية شخصية ال يمكن تعميمها لتصبح قانونا عاما لكل الناس

  : نقد المعتزلة-د
 لتفنيد حجج المعتزلة، بحجة عدم وصول كتبهم ابن رشد لم يتطرق  

  .لألندلس، وهو رغم ذلك يلحقهم باألشعرية؛ ألن أدلتهم متشابهة
 من خالل ردوده على المتكلمين والصوفية، يرفض فابن رشد  

 إما قاصرة على الذوق والكشف الشخصي، -حسب رأيه- أدلتهم ألنها
ة جدلية تصعب على الجمهور، ولم وإما أدل. تستبعد النظر، وهم الصوفية

وإما أدلة محجوجة لم ترق . تبلغ اليقين، وهم المتكلمون من األشعرية خاصة
. حتى إلى الدليل الخطابي، فضال عن الجدلي والبرهاني، وهم الحشوية

 طريقته هو في إثبات وجود الخالق التي يراها هي الطريقة ابن رشدويقدم 
  .الشرعية اليقينية

  : الرشدية على وجود اهللا تعالى األدلة-2
 أن طريقته هي الطريقة الشرعية التي نبه عليها ابن رشديرى   

الكتاب العزيز واعتمدها الصحابة رضوان اهللا عليهم، ودعا كل الناس إلى 
وإذا استقرأنا الكتاب العزيز وجدنا هذه الطريقة تنحصر في . إتباعها
  :جنسين
ة باإلنسان وخلق جميع الموجودات من  طريق الوقوف على العناي:إحداهما

 ما يظهر من اختراع جواهر األشياء : والثانية.أجله، وهذا هو دليل العناية
الموجودات، مثل اختراع الحياة في الجماد، واإلدراكات الحسية والعقل، 

  . 1وهذا هو دليل االختراع
 وهذان الدليالن هما دليالن شرعيان، يدركهما الفالسفة بالبرهان،  

يفحص عنهما باستقراء ابن رشد كما يدركهما العامة بالطرق الخطابية، و
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اآليات القرآنية التي تدل على العناية أو على االختراع، أو على األمرين 
  .1معا

  : دليل العناية- أ
أن جميع : األول هذا الدليل على أصلين هما؛ ابن رشديبني   

أن هذه الموافقة هي : والثانيالموجودات التي هاهنا موافقة لوجود اإلنسان، 
 .ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد، وليست باالتفاق والمصادفة

فإنه يحصل لنا اليقين ) الموافقة(ولو تأملنا في األصل األول   
بمجرد رؤية موافقة الليل والنهار، والشمس والقمر، لوجود اإلنسان، وكذا 

موافقة كثير من الحيوان موافقة األزمنة األربعة، والمكان واألرض، و
أي أن . 2والنبات والجماد لإلنسان، وكذلك مثل األمطار واألنهار والبحار

هذا الكون كله مسخر لإلنسان، وموافق له لتحقيق مصلحته، وتحقيق 
  .كما أن تكوينه البيولوجي والنفسي موافق لحياته ووجوده. وجوده

 لنا اليقين أن هذا فإنه يحصل) الضرورة(وإذا تأملنا األصل الثاني   
النظام في الكون وفي الحياة واإلنسان لم يحدث مصادفة واتفاقا، ودون قصد 

  .من فاعل قاصد ومريد، وهو اهللا تعالى
والكتاب العزيز مليء باألدلة التي تفضي إلى وجود اهللا تعالى، فمن   

ألم نجعل األرض : "اآليات التي ترشد وتتضمن داللة العناية، قوله تعالى
هادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل م

لباسا والنهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، 
، 3"وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا

جا وقمرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرا: "وقوله أيضا
فلينظر اإلنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا : "، ومثل قوله كذلك4"منيرا

  .5"..ثم شققنا األرض شقا
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  : دليل االختراع-ب
هذا الدليل ينظم وجود كل المخلوقات، حيث أن وجود الحيوان كله،   

ووجود النبات، ووجود السموات؛ فهذا الكون ونظامه وحركته دليل على أنه 
 :األول؛  على أصلينابن رشدوهذا الدليل ينبني عند . ، وله مخترعمخترع

أن هذه الموجودات مخترعة، وهذا بين بنفسه في الحيوان والنبات، كما قال 
. 1"إن الذين تدعون من دون اهللا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له"تعالى

نعما بها، فحدوث الحياة في هذه األجسام يعلمنا قطعا أن للحياة موجدا، وم
وهو اهللا تعالى، أما السموات فإن حركتها التي ال تفتر تدل أنها مأمورة 

 .والمسخر المأمور مخترع من قبل غيره ضرورة ومسخرة لنا، بالعناية،
  .أن كل مخترع له مخترع: والثاني
ومن هذين األصلين يصح أن للموجود فاعال مخترعا له، وهذا   

وكذلك كان واجبا على من أراد . ترعاتعليه دالئل كثيرة على عدد المخ
معرفة اهللا حق معرفته أن يعرف جواهر األشياء ليقف على االختراع 

  .الحقيقي في جميع الموجودات
فلينظر اإلنسان : "ومن اآليات المتضمنة داللة االختراع قوله تعالى  

أفال ينظرون إلى اإلبل كيف : "، وقوله2"مم خلق خلق من ماء دافق
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين : "قوله تعالىو، 3"خلقت

 وغيرها كثير من ،4"تدعون من دون اهللا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له
  .اآليات في هذا الموضوع

: وهي كثيرة، مثل قوله تعالى، 5وهناك اآليات التي تجمع الداللتين  
: ، وقوله6"ا فمنه يأكلونوآية لهم األرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حب"
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الذين يتفكرون في خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال "
  .1"سبحانك فقنا عذاب النار

 أن هذه الطريق هي الصراط المستقيم التي دعا اهللا ابن رشديرى   
الناس منها إلى معرفة وجوده، ونبههم على ذلك بما جعل في فطرهم من 

لة منحصرة في هذين الجنسين؛ داللة العناية، وداللة إدراك هذا المعنى، فاألد
غير أن العلماء .  والجمهور- العلماء-االختراع، وهما طريقة الخواص

يزيدون على الجمهور بالبرهان، ويفوقونهم من حيث الكثرة والعمق في 
  . االستدالل

  :خاتمة
 الشرعي النص يجعل ابن رشدفي ختام هذا البحث، يتبين أن   

 ال يتجاوز اإلطار الذي العقلمهيمنا على العقل وموجها له، وأن ) الوحي(
حدده الوحي، وأن المعرفة عنده لها مصدر تأسيسي هو الوحي؛ باعتباره 
حدد مجاالت النظر ودعا إلى إعمال العقل والتدبر واالعتبار من خالل 

ولها مصدر اكتشافي هو العقل والخبرة البشرية . النظر في الموجودات
 أشمل من النظر الرشديكما يمكن أن نقول أن الدين في النظر  .اكمةالمتر

العقلي الفلسفي، ذلك أن الدين يشمل كل أصناف الناس وكل صور التصديق 
أهل (والتصور، أما الفلسفة والنظر فإنها قاصرة على الذين أوتوا العلم 

ل ليس له كما يشير ابن رشد، فإن التأوي .، وال يعدو القياس العقلي)البرهان
فائدة عملية باعتبار أنه ال يحق للجمهور، كما أنه سبب ظهور الخالف وقلة 

 ، إضافة إلى صعوبة بنائه على -ابن رشدحسب -التقوى والتكفير والتبديع 
  .أدلة يقينية
قدم منهجا "في كال الكتابين ابن رشد وأخيرا فإنه من الواضح أن   

اآلفاق، في توازن وتفتح على كل للتعامل مع النص، مع سنن الهداية وسنن 
، بمعيار واضح من خالل عرض أي جهد على الشرع، 2"الكسب البشري

  . ومراعاة مدى موافقته له
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�د��// د.د�F∗E 

  :مقدمة
الوحيد للكشف  األساس األفالطونيةاُعتبرت الفلسفة ومنذ اللحظة   

 مجاال للوهم والخطأ والزيف، وليتم ربط الفنعن حقيقة الوجود، ليبقى بذلك 
 بشكل الفن موقف سلبي تماما من ألفالطون باألشباح، لقد كان الفنياإلنتاج 

 بشكل خاص، حيث وضع الشعراء أمام خيار صعب، فإما الشعرعام ومن 
مدينة  (مدينته الفاضلة طردهم من التوقف عن كتابة الشعر، أو أن يتم

، ...ميتافيزيقيسها على أصول ذات بعد التي أس..) التأمالت الفلسفية
 بين الفن والفلسفة على اعتبار التباعدسيتأسس إذن بداية من هذه اللحظة 

الفلسفة تفكير عقلي صارم أداته المفاهيم التي يعتبرها بعض الفالسفة بمثابة 
 حين يعتبر أن مرجعية الفنان ال تخرج عن ، في..التعريف األساسي للفلسفة

إطار الصورة أو الظل، أي عما هو ظاهري، وكذلك حينما يؤكد على أن 
العنصر الفاعل في التعامل مع هذه المرجعية يختزل على العموم في 
المشاعر واألحاسيس الحيوانية، أي المكون السيئ للروح، إن المحتوى 

شكل عام والشاعر بشكل خاص، يقوم على  لما يقوم به الفنان باألنطولوجي
، باإلضافة إلى ذلك فإن "eidos اإليدوس"انعدام أي حقيقة مستقلة عن األصل 

، هذا األمر يحط ..قد يشوه شكل النموذج األصل ) الشعري(العمل الفني 
  .من قيمة هذا العمل ووظيفته

ار وعلى العكس من ذلك تتجه أغلب الرؤى الفلسفية اليوم إلى اعتب  
 األساس األول لتحقيق اإلبداع، وال يمكن أن يكون بإمكان الفلسفة أن الفن

تنال حظها بصدد هذا األخير إال إذا هي أدركت شروط التجربة الفنية لتوجه 
ومن خالل العمل الفني مثال أن ينجو من قبضة ، الفكروفقها التفكير، بإمكان 

                                                            

∗∗∗∗  -����1 $�# ا�,��,�، آ��� ا����م ا������� وا� ���� ،��
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داية جديدة تعود به إلى المفهوم ومن مسكة النسق الفلسفي، ليدشن بذلك ب
  ). باألخصهيراقليط، بارمينيد (السقراطيةأصوله ما قبل 

  :مرحلة ما قبل سقراط أو لحظة االلتقاء - 1
إن الحديث عن نشأة الفلسفة يدفعنا حتما إلى الحديث عن ارتباطها   

فتاريخ الفلسفة يضع األسطورة كبداية فعلية للفلسفة، إال أن هذا . باألسطورة
 ينقل لنا هذه النشأة ليس كامتداد وتواصل للفكر في مساره، وإنما التاريخ

على النقيض من ذلك كفصل وتمييز بين الخطاب الفلسفي الذي يتسم 
بالعقالنية ويقوم على محددات منهجية وموضوعية والخطاب األسطوري 

: ت (J.P.Vernant جان بيير فرنانباعتباره فكرا بدائيا العقالني، يقول 
يظهر إذن أن ميالد الفلسفة قد : ""أصول الفكر اإلغريقي"ي كتابه ف) 2007

 يتنافر وكل شكل من وضعيظهور فكر : واكب تحولين ذهنيين عظيمين
ويرفض التشبيه الضمني الذي تقيمه األسطورة بين ، أشكال الخوارق

 يخلص الواقع من مجردالظواهر الطبيعية والعوامل الخارقة، ثم ظهور فكر 
كما يقضي على الصورة . ر التي كانت األسطورة تفرضها فيهقوة التغي

؛ فبداية الفلسفة تُرصد في أغلب 1"العتيقة لوحدة األضداد ليقول بمبدأ الهوية
األحيان كانفصال تدريجي يتم بعيدا عن كل خطاب يقوم على أساس 
األسطورة، ذلك أن تاريخ الفلسفة يحدد بداية هذه األخيرة بقيام مفهوم العقل 

، وبذلك أصبح الحديث عن الفلسفة حديث أفالطون وسقراطالذي ساد مع 
عن العقالنية التي أعلنت بدايتها كانفصال تام ومطلق عما عداها من 
الخطابات التي كانت تقوم أساسا على األسطورة؛ وهكذا سيكون تاريخ 

أرنست ، وهذا المعنى هو الذي يذهب إليه السقراطيالفلسفة هو التاريخ 
 عندما "الدولة واألسطورة"في مؤلفه ) 1945: ت (Ernst Cassirer رركاسي
ونحن إذا أردنا التغلب على سلطان األسطورة علينا أن نبحث عن : "يقول

فعلينا أن نتعلم كيف . ، وعلينا أن ننميها"معرفة الذات"القوة الموجبة المسماة 
؛ 2"طورينرى طبيعة البشر في ضوء أخالقي بدال من رؤيتها في ضوء أس

                                                            

1-J. Pierre Vernant : Les Origines de le pensée grecque. Gallimard,  p :127. 
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 هو النموذج الذي األفالطوني -السقراطيتبعا لهذه الرؤية، نرى أن النموذج 
ْأخُذُ به الفلسفة الغربية في كل مرة للتمييز بين ما هو فلسفي علمي قائم تَ

 في مؤلفه هيدغرمنطقي، يقول -عقالني وال-على العقل والمنطق وما هو ال
تأويل ودراسة للفالسفة األوائل، في كل " : للتعبير على هذه الفكرة"متاهات"

تصبح فلسفة أفالطون وأرسطو معيارا، وبهذا يكونان معيار كل فلسفة، 
 .1"السابقة والالحقة لهما

 ليس فلسفة؛ لكننا لن سقراطهكذا يكون الفكر في مرحلة ما قبل   
، فتاريخ الفكر ال هيدغرنأخذ الفكر هنا بمعناه السلبي، هذا ما يؤكد عليه 

) الفكر(تستوعبه الفلسفة في مجالها وخطابها، ذلك أن الخطاب يمكن أن 
 من الفلسفة، فالفكر ال يولد وال ينشأ، وإنما أشمل وأغنىاإلغريقي هو 

يتحول ويصير، وتحوله هو تاريخه الذي يكشف عنه الوجود باستمرار 
فتاريخ الفكر، إذن، هو تاريخ الوجود في تجلياته، بأوجه وعالمات مختلفة؛ 

  .تكون الفلسفة إال وجها من وجوه تجليه باعتباره ميتافيزيقاولن 
سؤال عن ماهية الفلسفة سيكون تاريخ الفلسفة بهذا المعنى هو   

، ذلك أن ما يقال في هذا التاريخ كسؤال ومنذ كتأمل وتفكير في الوجود
، بهذا المعنى تكون الفلسفة فكرا ووجودا يكشف عن الوجود نفسهالبداية هو 
إلنسان بالوجود، وتكون الفلسفة بحق يونانية في ماهيتها وأصلها، عالقة ا
ال نصبح عارفين بالفلسفة إال : ""ما الفلسفة؟" في محاضرته هيدغريقول 

عندما نتعلم كيف وفي أي طريقة تكون، إنها تكون في طريقة االستجابة 
  .2"التي تتناغم مع صوت وجود الموجود

فلسفة اليونانية وفي مدى تطابقها مع ينبغي، إذن، إعادة النظر في ال  
: أرسطوالفكر كسؤال عن حقيقة الوجود، إذ أن الوجود وكما يقول ذلك 

، ولن تكون الفلسفة بهذا المعنى إال وجها واحدا من 3"يتبدى على أنحاء شتى"

                                                            

1 - Martin Heidegger : chemins qui ne mènent nulle part, trad : Clossowski 
Brokmeier,  Gallimard , 1962,  p : 388. 

��ر�6 ه�!¤�- 2  :������ ا�,��,�؟ �� ا��������D<�؟ ه��!ر��6 و��ه�� ا�>��،  : t���اد آ�
  71: و����د ر±، دار ا�(<��� ��/>� وا���ز�z، ا�<�ه�ة، ص

3 -   ،s�,� z  73: صا���



 58 

هذه الوجوه، ولهذا يتعين علينا العودة إلى الفكر اليوناني للكشف عن 
  .فكر قبل أن يصير فلسفةالمسارات التي سلكها ال

ال تكون الفلسفة هي المسار الفكري الوحيد من حيث هي قضية   
فكر ووجود، ذلك أن الفكر، قبل أن يتقيد بمعايير العلمية والموضوعية 

 كإمكانية للتفكير في الحقيقة بالبعد الشعريوالمنطقية ليصبح فلسفة، ارتبط 
  .ربة األولى لهذا الفكروالوجود واإلنسان، وهذا ما شكل بالفعل التج

إن االستجابة : ""ما الفلسفة؟" في محاضرته هيدغرلهذا السبب يقول   
لكنها ال تصبح . إلى وجود الموجود لتظل بدون شك مستقرنا على الدوام

موقفا نعتنقه إال في أوقات نادرة فقط، وعندما يتحقق ذلك تستجيب حقا إلى 
 المؤدي إلى وجود الموجود، هذا الذي يهم الفلسفة، والذي هو الطريق

الفلسفة هي االستجابة إلى وجود الموجود، بيد أنها لن تكون كذلك إال عندما 
تتحقق هذه االستجابة بالفعل وتكشف بالتالي عن نفسها وتنشر هذا 

إن هذه االستجابة لتحدث بطرق مختلفة، تبعا لكيفية نداء . االنكشاف
  .1"الوجود

 يعد بحثا تساؤليا يحاول الكشف عن لقد ظل الفكر طوال تاريخه،  
ماهية الوجود، بحيث كانت هذه المسألة، أول مسألة أثارت واجتذبت أنظار 
واهتمام المفكرين، ومثلت بالنسبة لهم أكثر األشياء إثارة للدهشة 

(L'étonnement)-في  (أفالطونيقول  "- أو ليست الدهشة هي بداية الفلسفة
إنه أمر متعلق حقاً بفيلسوف، هذا ): د55 أ إلى55 من Théététeمحاورة  

 départأي هذا الذي نسميه دهشة، إذ ليس هناك ابتداء  )باثوس(الذي نسميه 
 على هذا األمر في مارتن هيدغريؤكد . 2"يهيمن على الفلسفة غير الدهشة

الموجود :" بفرنسا، حيث قال1955قاها سنة ، التي أل"ما الفلسفة؟"محاضرته  
د، مثل هذا القول، يرن في أسماعنا كأنه قول مبتذل، إن لم كله في الوجو

يكن مهينا، ألنه ما من أحد بحاجة إلى أن يهتم بأن الموجود يرجع إلى 
ومع ذلك، فهذه الحقيقة التي تقول بأن الموجود يبقى مجمعا (...) الموجود 

                                                            

1 -  ،s�,� z  .67: صا���
2 - Martin Heidegger: Questions II ,trad : J. Beaufret et R. Munier, nrf, 
Gallimard,1968, p:32. 
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في الوجود، وأن الموجود يظهر في ضوء الوجود، هي التي أوقعت 
 في االندهاش، الموجود في الوجود، - وهم وحدهم و قبل غيرهم-اليونانيين

  .1"هذه هي الحقيقة التي أصبحت بالنسبة لليونانيين أكثر األشياء إثارة للدهشة
بحث في ) سقراطمرحلة ما قبل (إن الفكر اليوناني في فجره األول   

سم أمر الوجود المادي وفي أصله وفي حقيقته وهل هو واحد أم متعدد؟ وانق
م .ق550م .ق Thales ) 631 "طاليس"المفكرون في ذلك فرقاً؛ فأوائلهم مثل 

" أنكسيمانس"و، )م.ق546 -م.ق610 (Anaximander" أنكسيمندر"و، )تقريباً
Anaximens) 588كانوا من الماديين، وكان معنى ) م تقريبا.ق524-م.ق

 الموجود الوجود منحصراً عندهم في العالم المادي أو الطبيعي، فتصوروا
األول الحقيقي الذي يعد أصل كل شيء، ومنه نبع كل موجود، شيئاً مادياً، 

، "الماء"مثال، أن األشياء كلها تصدر عن أصل واحد هو " طاليس"إذ يرى 
فهي رغم اختالفاتها الظاهرة واحدة؛ أما المادة التي تكونت منها سائر 

دة النهائية متحركة، ، وهي ما"الهواء"فهي " انكسيمانس"الموجودات، عند 
هي علة الحياة في العوالم، وفي جميع األشياء المتحركة،؛ ثم ظهر فيلسوف 

 حيث نجده يستعين في كل خطاباته باألسلوب -الغامض -سماه اليونانيون
م . ق475- 530:ت(، Héraclite" هيرقليط األفيزي"الشعري، ذلك هو 

إنه يتحدث بطرقة شعرية، : ""متاهات" في كتابه هيدغرالذي قال عنه ) تقريباً
 هي "النار" حيث اعتبر أن .2"وذلك ألن لغة المفاهيم غريبة عنه بالضرورة

المبدأ األول، الذي تصدر عنه األشياء، وترجع إليه، ليست النار التي ندركها 
بالحواس، بل هي نار إلهية لطيفة، أثيرية، حارة حية، عاقلة وأزلية، هي 

  . 1)"اللوغوس(إن النار هي التجميع "،Logos ∗)وغوسل(حياة العالم وقانونه 

                                                            

z "�.�، ص: ��ر�6 ه�!¤� - 1���� ا�,��,�؟ �� ا��������D<�؟ ه��!ر��6 و��ه�� ا�>��،  :119.  
2-Martin Heidegger : chemins qui ne mènent nulle part, op, cit, p : 410 

 ه�!¤�، ��1 ��,�1 �� �,�wم ا���¤�س، إ�8 ا�,�t ا������� ا��ي ا�ُ�� �/s ه�ا ا��,�wم، ���د - ∗∗∗∗
�legein �� 6: وه� s�����: ، و$! أ¡�� ه�!¤� ��/���w� 6ا ا�,�t وه��"ه��ا$��¿"، ��"���ج 

»"z£و"ا�� "z�5و.��� ��1ن "ا� ،legein ه� "z�، وا��£z �� ا�y�³ح "ا��£z ا��5
± ��®� أ�<� .�6 أ�!�/�، �����£�ع ه� ا���<8 .�6 ا��!ي، "ا���£�ع" أن ��1ن ا��w!¤�ي ��

 ±�5��ع ا�>�ء، و��: 
�s��. 8، و�6 ه/� آ�ن �6 ا��ا 8�

�8 أن ��1ن ��t ا��<�ء وا$�� 
ا�ه���م .�� ه� ��<8 .�6 أ�!�/�، ��s ��/�/�، وه�� ا��/��� ��8�5 �� ?,� ه�ا ا�>�ء ا���<8 

�
��ج �6وا�.<�ء  !$ s��1� د��� ��<8 إ���8 ه�ا ا��
��<5. 8����s .�6 أ�!�/�، وا��,�ظ  s8 آ�� 
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 Parménide" بارميند"وفي مقابل التغير الهيرقليطي، نجد في شعر   
ما يؤكد وضع أساس ميتافيزيقا الوجود، فليس عنده في العالم ) م. ق450(

المادي إال الوجود؛ كما نجده في أشعاره يحاول أن يحدد اللوغوس انطالقا 
خطابه يتخذ من األسطورة دعامة إلظهار محددات التفكير من الميثوس، ف
 بكل سخاء يدها وهي تنظر في اآللهةمدت إلى : "بارميندالسليم، يقول 

 لن تكون هنا .2"أخذت بيدي اليمنى وألقت إلي الكالم هكذا منشدة. المستقبل
اآللهة التي يتكلم بلسانها بارمينيد دالة سوى على الحقيقة أو كما سماها 

 سيمثل بارمينيد في شذرته سؤال الحقيقة، وستتمثل ؛"Alethiaاألليثيا "يونان ال
، خطابه الشعري فهو يمثل مسكن الوجوداآللهة جواب حقيقة الوجود، أما 

 كانا بارمنيد وفهيرقليط: " ما نصه"ما الفلسفة؟" في محاضرته هيدغريقول 
" اللوغوس"مع  ام وانسج أعظم المفكرين، بمعنى أنهما كانا على الدوام في

وعندما سأل كل ). أي في انسجام مع الوجود(، 3"الكل) هو(الواحد "مع : أي
 Jean Beaufret دومينيك لوبوهان جون بوفري وايريك روبارسيمن 

لماذا هذه العودة الدائمة إلى " هيدغر، المتخصص في فلسفة )1982:ت(
ألن ": ، أجاب" ? pourquoi ce retour aux grecs ؟هيدغراإلغريق في فكر 

 topologistes de األوائل للوجود" المهندسين"اإلغريق كانوا دون علم منهم، 

l’être"4 من خالل هذه العودة إلى اإلغريق، يهدف إلى هيدغر، ولم يكن ،
اعادة بناء نسق معين، وإنما كان الغرض هو التفكير في مسألة الميتافيزيقا، 

 أن يصبح ما هو شديد البعد إلى ما هو وأن نتعلم  من خالل ذلك كيف يمكن
  . أقرب إلينا

                                                                                                                                

 t�,6 ه/� آ�ن ا��?,� ا�>�ء �� " دا� 
�legein 8?��� ا����� إ�8 ?��� ا���wر وا����5، و

�! ا��?�6 . »"?��ر� s� :ا�(<��� ا���.�، ط Dآ��ا�,��,�، ا� s>�1 ،1999305: ، ص.  

��ر�6 ه�!¤�: �!¤�  ��ر�6 ه- 1 :����
�! ا� ,�ر ��1وي، دار ا�(<��� �����
� : �!اء ا��<�<�، 
  401:ص1977وا�/>�، ا�<�ه�ة، 

2-Martin  Heidegger:Essais et conférences,André Préau, Gallimard, 1958, 
P:168. 

3 -  6�z "�.�، ص ص  �� ا�,��,�؟ �� ا��������D<�؟ ه��!ر�6 و ��ه�� ا�>��، ��: ه�!¤���ر
60- 61.  

4 - Gey Basset : Le retour aux Grecs, in magazine littéraire, n 09 , Mars-
Avril 2006, p : 22. 
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ما هو مؤكد، ال جدال فيه، هو أن الفكر اإلغريقي، وحتى عهد   
، كان يعتمد على القول الشعري للتعبير عن حقائقه ومضامينه، السفسطائيين

، تناول سؤال الوجود) خطاب الفكر(لقد مثل الشعر مسكن كل خطاب 
 التي يمكن أن يتم من "الكلمة" عن -لنداء الوجودفي طاعته –ويبحث الفكر "

فمن الصمت الطويل، ومن التطهير (...) خاللها التعبير عن حقيقة الوجود 
. الشديد العناية بالميدان الذي تم تطهره على هذا النحو، تخرج أقوال المفكر

، لكن لماذا سار الفكر اإلغريقي 1"ومن مثل هذا األصل تتم تسمية الشاعر
ذه الحقبة في هذا االتجاه؟  ما هو السر في هذا التقارب والتفاهم بين في ه

الشعر والفكر؟ ولماذا كان الشعر باألخص، في هذه الفترة، من ينال هذا 
نطولوجي الذي التشريف في تسمية األشياء من خالل ربطها ببعدها األ

  يحدث فيه االنكشاف؟
الشعر هنا كل خطاب ال يقصد ب: علينا أوال توضيح الفكرة التالية  

يتخذ شكل القصيدة، ذلك ألن المضامين كانت تصاغ هي بدورها بشكل 
فالشعر ليس مجرد أسلوب وشكل، وإنما هو أيضا مجاز واستعارة شعري، 
إن المرء ال يستطيع أن يستحم في ماء ":  مثال هيراقليط، كأن يقول وكناية

ه في معبد دلفي ال إن الرب الذي تقوم معجزت": ، أو قوله"النهر مرتين
، هنا ال يكون المقصود استنتاج المعاني "يفصح وال يخفي ولكنه يلمح

المباشرة، فماء النهر هنا مثال ما هو إال رمز،  وسيكون القول تساؤل عن 
رؤية للوجود وماهية الحقيقة، ومن هنا يمكن مقاربته بما يسمح بميالد 

ألولى مع اإلغريق كان إذن، أن الشعر في ممارساته ا المفهوم، يتضح،
  .تعبير عن فعل فني لقول الوجود

لم يكن الشعر كما فهمه اإلغريق مجرد خطاب يقوم بوصفه فنا   
لغويا بمعنى مجرد لغة تخضع للموسيقى والوزن، وإنما كان يمثل بالنسبة 

هو إليهم المجال الذي يؤسس لفعل الخلق واإلبداع، فالشعر،إذن، بهذا المعنى 
، أو هو خراج الشيء من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعلالذي يسمح بإ

                                                            
z "�.�، ص:  ��ر�6 ه�!¤�- 1���� ا�,��,�؟ �� ا��������D<� ه��!ر��6 و��ه�� ا�>��،  :136.  
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الذي ينقل الشيء من العدم إلى الوجود، والنص التالي ألفالطون يشير إلى 
  : سقراطهذا المعنى؛ تقول العرافة ديوتيم مخاطبة 

ذلك كله بسبب . كما تعرف هناك فاعلية إبداعية، معقدة ومتعددة  
 أو خلقا، والعمليات لكل "شعرا"ود الذي يكون االنتقال من الالوجود إلى الوج

(...) الفنون هي عمليات إبداعية، وأسياد الفنون هم كلهم شعراء أو مبدعون 
يبقى، أن تعلم أنهم ال يسمون شعراء، بل لهم أسماء أخرى؛ إن ذلك الجزء 
من الفاعلية اإلبداعية فقط الذي يكون مفصوال عن الباقي والذي يختص بعلم 

، قصيدةى ووزن األلحان، إن ذلك الجزء يدعى باسم الكل ويسمى الموسيق
  . 1"وأولئك الذين يمتلكون قصائد في هذا المعنى للكلمة يسمون شعراء

   :أهم ما يمكن أن نستخلصه من هذا النص هو  
هو ما ينقل الشيء من العدم إلى ) Poésis البويزيس( أن الشعر -  

 .جلي والظهورالوجود، من التحجب والتستر إلى الت
 وبفعل انتمائه إلى عالم اللغة ال يكتسب صفة البويزيس أن -  

 . الشعرية إال من خالل الوزن والموسيقى

لقد آمن الفكر اإلغريقي في هذه اللحظة من تاريخ الفكر بوجوب   
خضوع الخطاب إلى تبني القول الشعري من حيث هو الحقيقة االستعارية 

عذر على الخطاب الفلسفي، كما تجلى فيما بعد والمجازية للوجود، والتي يت
ال  Logos اللوغوسو ،Mythos الميثوس"أن يستضيفه ويتبناه، يقول هيدغر 

  .2"يبتعد أحدهما عن اآلخر، وال يتعارضان
باعتبار أن كل فن هو في أساسه  (الفنانطلق الفكر اإلغريقي من   

حدد هذا األخير إال ، فلم يكن من الممكن أن يتPhysis الفيزيسلفهم ) شعر
، الفيزيسلم ينطلق اإلغريق مما هو طبيعي لفهم "باعتباره انفتاحا شعريا، 

                                                            

��:  أ���yن- 1�� ،���ز، ا���5! ا��ا.z، ا�ه��� ��/>� ��$� داود ���ا: ا����ورات ا��1
  .168: ،  ص1994وا���ز�z، .��وت، 

2- Martin Heidegger : Q’appelle-t-on penser? Trad : G. Granel,  Gallimard, 
1971. p :26 
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 لم ينكشف لهم الفيزيسإن ما تم تحديده تحت اسم . بل على النقيض من ذلك
 .1"إال على أساس تجربة أساسية للوجود بما هي تجربة شعرية

  :أفالطون أو لحظة بداية التباعد -2
 قفزة في تاريخ الفكر اإلغريقي، حيث تحولت فالطونيةاأللقد مثلت   

معاني الكثير من المفاهيم األساسية  للفكر، كمفهوم الحقيقة ومفهوم الشعر 
، مما أدى  إلى إحداث تحول ..والفكر والوجود والماهية واإلنسان والتاريخ

طرأ على ماهية الفكر اإلغريقي بشكل خاص والفكر الغربي بشكل عام؛ 
 كلية في تحديده لماهية هذه المفاهيم أفالطونثير اهتمامنا هنا هو ابتعاد وما ي

عن كل داللة انطولوجية تحاول أن تقترب من متاهة الزمن، ليقف بذلك فقط 
في فلسفته على الفكر الخالص دون قدرة على مالمسة األشياء في تغيراتها، 

التفتيش محكمة " ـهذا ما جعل كل تساؤل فلسفي خاضعا بالضرورة ل
على كل حال فإن سقراط بشيطانه الخفي والداخلي وموته "، "العقلية

 بفلسفته، قد وضعا فكرا خالصا، بدون أن يختلط أفالطونالواضح، و
وما يمكن أن ندعوه فلسفة خالصة لم يكن قد امتلك قوة تناول . بالشعر

الموضوعات الحاسمة، التي كان يطرحها اإلنسان األكثر تطورا في 
  .2"هزمان

، يتوجب علينا بداية إثارة أفالطونوحتى يتسنى لنا فهم ميتافيزيقا   
كما ) الفلسفة (بالفكر) الشعر (الفنكيف أصبحت عالقة : التاليةتساؤالت ال

؟ وهل سيكون  الفن؟ وبأي مفهوم يتعين أن نفكر في  ماهية أفالطونحددها 
ن الوجود  هو الرحيل من أجل البحث عن إمكانية الكشف عالفنمصير 
  فلسفياً؟

 تارة أخرى، فذلك ألن الفن تارة، ولفظ الشعرإذا كنا نستخدم لفظ   
، وهو نقد يقوم على استبعاد للفن تركز بوجه خاص على الشعر أفالطوننقد 

                                                            

1 - Martin Heidegger : Introduction à la métaphysique, trad : Gilbert Kahn, 
Gallimard, 1967, p: 27 

2 -����: ر�6 ه�!¤� ��
� وا�/>�، : �� ا�,��,� وا�>��، ����� ���
(��ن أ��6، ا�!ار ا�<�
  .36: ، ص1963ا����� ا�و�8، ا�<�ه�ة، 
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 من كل عمل تأسيسي يهدف إلى بناء صرح أنطولوجي تتحدد من الشعر
  .خالله ماهية اإلنسان وماهية الوجود الحقيقي بالتالي

 بداية فعلية لتصدع وتفكك التالحم الذي األفالطونيةتمثل اللحظة   
 التصادم: ا عن هذه البداية معبرهيدغركان سائدا بين الشعر والفكر، يقول 

 األولي، عندما انعتقت الفلسفة من طابعها لقائهماحدث بين الفكر والشعر في 
 الذي عبر عنه األسطوري األصلي، عندما كانت الفلسفة تسعى لفهم الوجود

، يمكننا القول أن مسألة الحقيقة هي السبب 1"العقل الذي يدلنا على الحقيقة
 يؤسس لهذا الصراع والعداء بين الفلسفة والشعر، أفالطوناألول الذي جعل 

فنحن أمام خطابين يدعي كل منهما قدرته على قول الحقيقة، على هذا 
في على معايير العقالنية  أن يؤسس الخطاب الفلسأفالطوناألساس يحاول 

ليضمن صحة االدعاء بأحقية الكالم للفلسفة على الشعر، سنكون بداية من 
هذه اللحظة أمام نموذج جديد لخطاب عقالني يقوم على الجدل والحوار 

 للتعبير عن ذلك في محاورة أفالطونكمنهج فعال لقول الحقيقة، يقول 
 يكون الفكر حينما ينحصر في وأحسن ما: "ما يلي"خلود الروح"أو " فيدون"

فال أصوات وال مناظر وال ألم –حدود نفسه، حتى ال يشغله شيء من هذه 
 وذلك إنما يكون عندما يصبح الفكر أقل اتصاال بالجسد، فال -وال لذة مطلقا

   .2"يصله منه حس وال شعور بل ينصرف بتطلعه إلى الكون
 إال تلك التي طونأفالمن خالل هذا النص، يتبين أن ال حقيقة عند   

نبلغها بالعقل ال غير، ومن هنا كان رفضه ونقده للبدن في لذاته وحواسه 
 وحده، إذن، هو  العقلوألمه وشعوره؛ فالعلم ال يمكن أن تأتي به الحواس؛ 
  ).الحقيقة(األداة التي يمكن أن نستعين بها للوصول إلى المعرفة 

ا الفكر اإلغريقي قبل مع بدية هذا التحول إذن ستنتهي مرحلة مثله  
  والذي كانت الحقيقة فيه ينظر إليها باعتبارها انكشاف وانفتاحسقراط
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 بين الجسد Distinction التمييزكما لم تكن تعرف هذه المرحلة  ،"أليثيا"
  .1والعقل، وأنها كانت تُمجد الحياة لذلك كان نيتشه يريد أن تعود هذه الفلسفة

 على الفكر بمثابة أفالطونضها ستكون هذه األسس التي فر  
منعطف في تاريخ الفكر اإلغريقي، حيث طرحت مسألة الحقيقة كقضية 

 من أسس وقواعد أفالطونمنهجية باألساس؛ ويتضح لنا من خالل ما حدده 
للفكر، أن الفكر اإلغريقي بدأ يفقد ماهيته األصيلة لصالح ماهية جديدة 

 على الصرامة المنطقية، يقول تؤسس لظهور الفلسفة كخطاب عقالني يقوم
ما هو معنى ذلك الذي أوصل التراجيديا إلى موتها، األخالق : "نيتشه

  . 2"بالمفهوم السقراطية، الدياليكتيك، التواضع واالبتهاج على مالمح المفكر
 عداءه أفالطون يعلن "الجمهورية"في الكتاب العاشر من محاورة   

يبدو لي أن : "أفالطونلك كما يقول الصريح للشعر والشعراء، والسبب في ذ
 - القائم على المحاكاة–لدينا أسباباً أقوى الستبعاد هذا النوع من الشعر تماماً 

فيبدو لي أن هذا النوع من الشعر يؤذي األذهان التي تسمعه دون أن [...] 
يكون لديها ترياق ضده، أعني معرفة الطبيعة الحقيقية لما يتحدث عنه هذا 

  .3"الشعر
 بالتساؤل عن مفهوم المحاكاة، سقراطعرض هذا الرأي يبدأ ل  

 مثاال، فإذا رسم الفنان سريراً فلن سقراطولتقريب هذا المفهوم يضرب لذلك 
يكون هذا السرير إال صورة ثالثة من صور السرير، إذ هناك أوال السرير 

،  لألولتقليدا و هو من خلق اهللا، و هناك السرير الذي صنعه النجار كفكرة
 لصورة السرير األول، صورةوهناك أيضا السرير الذي صنعه الفنان وهو 

هذا التصور يدفعنا إلى القول أن عمل الفنان ال يحاكي الخلق األول أو هو 
يكشف عنه كما هو في ذاته، بل يحاكي نسخة هي في أصلها نسخة للفكرة 

عن الخلق الحق، فالفنان أبعد عن الحقيقة ثالث مرات فهو بعيد كل البعد 
Création فعمل الفنان شبيه بالمرآة التي تعكس واقعا وهميا الحقيقيا، فهناك ،
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إذن الفكرة ثم الصانع فالرسام، وحال المصور ينطبق على الشاعر 
التراجيدي لكونه محاك، وبالنظر إلى هذه التراتبية يبقى فعل الفنان بعيد كل 

ر إلى هذا النسق الميتافيزيقي البعد عن الحقيقة، لتبقى خاصية اإلبداع بالنظ
 فهو مجرد محاكاة لتلك األشياء الفعلية التي أنتجتها الفنخاصة بالفلسفة، أما 

  .الصنعة اإلنسانية
 نسخة من الدرجة الثانية لواقع هو نفسه نسخة للفكرة المحاكاةتكون   

 أقام تعارضا عنيفا بين شكلي الكلمة، أفالطونونجد : "هيدغرالمطلقة؛ يقول 
وعلى هذه . قد ترتب على ذلك الصراع ادانته للشعر لصالح العقل الفلسفيو

الصورة بدأ الشعر حياة منحوسة وخارج القانون، ليشتق طرقا ضيقة، ضاال 
منذ أن انتصر الفكر . أحيانا، وأحيانا أخرى فاسقا ومجنونا وملعونا

واغتصب السلطة بدأ الشعر يسكن الضواحي ممزقا صارخا بكل الحقائق 
  .1"غير الالئقة
 شيئا يمكن لإلنسان أن يضيفه الفن في موضوع أفالطونال يرى   

على ما هو موجود من خالل العمل الفني، بل على العكس من ذلك، إن 
العمل الفني يشوه صورة الشيء، إنه يبعدنا عن حقيقة النموذج، ال يحاكي 

  . الفنان الوجود الحقيقي إنه يحاكي المحسوس
 بشكل عام و على الشعر بوجه الفن ينطبق إذن على مثل هذا النقد  

خاص، ففي الشعر من األوزان و المؤثرات النفسية ما يحجب عنا صورة 
الوجود في حقيقته، إن سماع قصيدة شعرية ال يجعلنا نقف عند الموضوع 
الذي تثيره القصيدة وتأمل معانيه بل على العكس من ذلك تماما نتوجه 

مل اللغوية والبالغية والموسيقية المرتبطة بالقصيدة بمشاعرنا لتذوق العوا
  .فننشغل عن كل رغبة أصيلة في المعرفة

 لما يقوم به الفنان، يقومان على األنطولوجيفالوجود والمحتوى   
انعدام أي حقيقة مستقلة عن األصل، بل إن الفنان قد يشوه، إلى أبعد حد، 

ه ووظيفته، وعلى هذا شكل النموذج المثال وهو أمر يحط من قيمة عمل
األساس نرى أن الفنان أو الشاعر ال يستند في عمله إلى أي حقيقة، ألجل 
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 الفنانين والشعراء من جمهوريته الفاضلة، فالشاعر أفالطونذلك طرد 
يحاكي عالم المحسوسات وهي نفسها، إذن، ليست سوى محاكيات للعالم 

  ."وسراإلي"العلوي عالم 
تبط بالوضع الكلي لنسقه كمؤسس لدعائم  هذا يرأفالطونإن نقد   

ميتافيزيقا الوجود المتمثلة في التمييز بين ما هو موجود وما يظهر من جهة 
، إذن، بتشييد الميتافيزيقا على ثنائية أفالطونوما يكون من جهة أخرى؛ قام 

العالم العلوي الخالد الثابت المدرك عقليا والعالم الزمني المحسوس المتغير 
  .مثل عالم الظالل والوهموالذي ي
 على أفالطون يستند "الجمهورية"وفي الكتاب الثالث من محاورة   
 وهي من المفاهيم األساسية La Pluralité  الكثرة وL'unité الوحدةمفهومي 

في نسقه الميتافيزيقي، فإذا كانت الكثرة في ذاتها شر ألنها تعبير عن عالم 
وي على كثرة من الشخصيات التغير، وإذا كان العمل الشعري ينط

والمواقف فهو أسوأ من كل عمل يكون بسيطا يصل إلى هدفه مباشرة هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشاعر الذي يقدم كثرة من الشخصيات ال 
بد متقمص كل هذه الشخصيات، وإذا كانت النفس تتأثر بالمحاكاة  فإنها 

يه ضعيف أو جبان انتقلت ستكون على شاكلة من تحاكي، فإذا كان من تحاك
  . هذه الصفة على الشاعر

 ،)الشعر(والفن ) العلم(حدا فاصال بين الفلسفة  أفالطون لقد وضع  
أكبر من قدرة ) حقيقة المثل(فجعل قدرة األولى على الكشف عن الحقيقة 

. الثانية أو لنقل أنه جعل من عمل الفن عمال وهميا يبعدنا عن كل حقيقة 
، ألجل الحقيقة، معركة كبيرة، كما هو أفالطوننف لدى خاض الفكر والع"

حال الشعر، وفي معظم فصول حواراته تُحس هذه المعركة، ففي هذه 
الحوارات الدرامية تتصارع األفكار، وخلف هذا الصراع هناك صراع أعلى 

وأعظم صراع هو ما قررته الفلسفة، ويبدو وكأنه قد ولد . يمكن التكهن به
على هذه الطرقة في كل محاورة يجري االحتكاك بالشعر، من أجل الشعر، و

  .1"وفي هذا االحتكاك تُحس عدالة ومتانة الشعر
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  :الخاتمة - 3
إن العالقة بين الفنان والفيلسوف قديمة، وهي وإن كانت قد اتخذت   

في بعض مراحلها صفة الصراع والتنكر لآلخر واالحتراز منه، إال أنها 
لحاالت تعبير عن عالقة جوار وارتباط؛ كانت في العمق وفي أغلب ا

فالعالقة بين الفلسفة والفن في غاية التعقيد، فليس من السهل فصلهما أو 
الجمع بينهما، ففي كثير من األحيان نجد الواحد منهما يتقمص اآلخر ويحل 
فيه إلى درجة يصعب معها تعيين نوع الخطاب، وهذا لكونهما يقطنان نفس 

فس المجال، ومن المؤكد أن ثمة فكر يكمن في ثنايا الفضاء ويقيمان في ن
 شكسبيرو) 1941: ت( Tagorطاغورقصائد الكثير من الشعراء،  من أمثال 

William Shakespeare) 1616: ت (نوفاليسو Novalis ) 1801:ت( ،
بول ، وHölderlin هيلدرلين، وستيفن جورئجه، و)1914:ت (Trakl تراكلو

؛ كما أن هناك فالسفة كانوا ...، وغيرهم )1945:ت (Valleryفاليري 
وبذلك فإن .. نيتشه وأفالطون وهيراقليطشعراء، ومنهم على سبيل المثال 

الصراع بين الفلسفة والفن يبدو أقرب إلى صراع طرفين متكاملين، 
فالتجربتان تتقطعان وتتوازيان، بل وأحيانا تختلطان، حيث أن الفن والفلسفة 

عبير عن الوجود، كما أن منطلقهما هو اإلنية المتفاعلة صورتان إنسانيتان للت
روحيا وعقليا مع ذلك الوجود، فالعالقة التي أقامتها الفلسفة مع الفن في 
بداية الفكر الغربي، وعند هيراقليط وبارمينيد هي عالقة تماهي تتم من 
منطلق التفكير في ماهية الفكر وهو يحاول أن يكشف عن ماهية الوجود، 

 كفيزيس هما الحقيقة في وحدتها Mythos الميتوس وLogos غوسفاللو
Physisفالعالقة هنا ال تقبل التجزيء، فكل طرف مسكون في اآلخر ،.  

ومن هنا سيكون على الفكر أن يستعيد مسارات العقل الذي أحكم   
قبضته على الفكر برمته، إن العقل ما إن يحتل عالم الفكر حتى يخضع كل 

 لسلطته، وحده التفكير يكشف عن انتماء الفن لماهية ميادين المعرفة
 هي التفكير في الوجود وال شيء غير "الفكر التأملي"، ستكون غاية "األليثيا"

  .ذلك
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  :دخلم

 زوايا النّظر في المكونات األساسية ويرمحاولة تط إطار في  
 وأمام المستجدات العلمية ص،النّللتّراكيب العربية التي هي أساس تكوين 

 مجال اللّسانيات ومنها اللّسانيات الحاسوبية، سنجري في هذا رتالتي أثْ
 اإلسناد عمليةالبحث قراءة داللية وتركيبية ألحد المكونين الرئيسيين في 

 النّظرية اعد في إرساء القوالمقاربتين ادوقد ساهم اعتم. وهو المسند
وهدف هذه . والبيانية التي قامت عليها التّرجمة اآللية للّغة الفرنسية مثال

 داخل الجملة في اًرئيسي اًمكون الذي يعد المسندالقراءة محاولة النّظر في 
 القضايا ي على وجهة النّظر التّركيبية فاًصر تناوله مقتالعربية، والذي ظلَّ

 التوزيعية التحويلية لنّظروسنتجاوز هذه المقاربة باعتماد وجهة ا. النّظرية
(Z. Harris) ة والمعجميةالتركيبي (Lexique-Grammaire/M.Gross et 

G.Gross) لننفتحد انطالقا من فعلياللي الذي يتجسالفهم  على اإلسناد الد 
 المسانيدوستنعكس نتائج هذا االنفتاح على إعادة النّظر في مواقع . أويلوالت
 ما ستفضي إليه هذه ونرى أن.  تطلبهاالتي argumentsالمعموالت /إليها

القراءة سيصل بنا إلى درجات نجاعة عالية فيما يتعلّق بقضايا إجرائية 
  .التّرجمةوتطبيقية من أهمها 

مخبر المعاجم والقواميس  من ّلك إليه سعىي إطار ما وفي  
1واإلعالمية

Lexiques, Dictionnaires, Informatiqueة  "وحدة والمعالجة اآللي
 األولية جمل لمكونات تراكيب الformalisé من وصف مشكلن 2"للمعجم
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phrases élémentaires، ة سنحاول النظر فياللي اإلسناد قضيوانعكاسها الد 
 سياق استعمال واختالف اللي الدالمسند إليه يعود الذي اختالف المرجع على
 اإلسنادية الداللية في المكونات وانعكاسات ذلك على  سياق ثاٍنعن ما عبارة

 نسوق س، والتركيبيةاللية المسند الدقضايا الحديث عن قبلو .عملية التّرجمة
   .رجمة التّقضايا بةتعلّقبعض اإلشارات الم

  :ملية التّرجمة عفهم في. 1
.  أو شرحه أو نقله من لغة إلى لغةم الكالتفسير التّرجمة تعني  

 ينقله من لغة إلى لغة أخرى، : أي،يترجم الكالم: "لسان العربوقد ورد في 
 عملية ارتبط فيها وهي .1"والشخص يسمى الترجمان وهو الذي يفسر الكالم
ون المنقول أو عدمه بين الحديث عن علميتها بمدى تشارط انتظام المضم

 ريب قت العلمية إلى وققوقد ارتبط تحقُّ. النص األول والنص الثاني
ولكن . هدف ولغة النص الصدر النص المغةبضرورة إجادة المترجم للُ

 المترجم اليوم تجاوزت ذلك في توافرها  الحديثة الواجبزاماتاالستل
 والمعاني عها، وأنوامة،ترج بحقيقة اللتفرض عليه وجوب أن يكون عارفاً

 رجمة، وأنواع نقل هذه المعاني، ووحدات الترجمة، وشروط التّ،ويةاللغ
  .)187: 2007 . الرحيمعبد(.وطرائقها وتحويالتها

 لهذه  مفهوم العلمية يقوم على عالئق بين رموز تمثّل حدوداً أنوبما  
ب إسناد هذه الصة، يصعوص العالئق مثل الكتابة الرياضيفة إلى النص

ة، وذلك باعتبار أنيات أوالمترجمموز  عالقة األسماء بالمسمالمكتوبة الر 
بل هي عالقة محكومة بكون الكتابة " ليست عالقة تحكّمية تبالمكتوبا
 .)46: 1989. المرزوقي( " بالكتابةيه من المسمى المرموز إل رمزياًنموذجاً
  صائبة ما لم يكن المترجم عالماًمةترج ال يمكن أن نتحدث عن وبذلك

 تحويلبالمكونات األساسية لتراكيب لغة ما وما يستوجبه ذلك من عمليات 
transformationsة وفصلها مرحلينات عن اً لتحديد النوايات اإلسناديالمحي 

actualisateurs ة التي يقتصر دورها على إضفاءقيم مظهري valeurs 

aspectuelsااللي للنّواة لكيفيت حدوث الحدث الذي يوسم في المسند الد.  
                                                            

 ).ت،ر،ج،م(��ّدة . ���ن.  ا.6 �/��ر-1
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  : المترجم ذاتهفي. 2
يكون بيانه في نفس التّرجمة في " في المترجم أن الجاحظ يشترط  
: فثم يضي. )I.1 :51. وانالحي. الجاحظ ("المعرفة في نفس مهوزن عل

ى يكون فيهما  حتّها والمنقول إلي،1 المنقولةغةينبغي أن يكون أعلم النّاس باللّ"
 توافرها  الشروط الواجبوضوح القول يلخّص بوهذا .)نفسه ("سواء وغاية

 الذي ينتمي إليه النص لمجال بامعرفته همها وأجمان، المترجم أو التُّرفي
 وال يتحقق هذا الشرط .المترجم ثم الدراية التامة بآليات البالغة اللغوية

 تمكّنا يقوم 2 المنقول منها والمنقول إليهاغتينن اللّ بتمكّن المترجم مااألخير إلَّ
 اللغتين تركيبيا وصرفيا وتصريفيا ودالليا، تاعلى معرفة خصائص كل

 وهذا .ومعرفة ما تتّفق اللغتان فيه وتتفارقان فيما يتعلّق بكّل هذه المستويات
مان  التّرجفي توافرهاالوعي العربي الجاحظي القديم بالشروط الواجب 

 قام المتخصص في ذلك المجال وإن . لنشاٍط ترجمي ناجحريبيؤسس بال
كالطب أو الهندسة مثال بالتّرجمة مع درايته غير العالية بخصائص اللغات 

 لغة الفي والسيّمافي الغالب األعم، فعليه عندها االستعانة بعاِلم في اللغتين، 
  .ئل تركيبية أو اشتقاقيةالمنقول إليها ليصحح له ما قد يتعلّق بمسا

  : النّصوص المترجمةفهم في. 3
 بعض المظاهر ينيه على المشتغل بالتّرجمة أن يضع ِنصب عيجب  
  :اآلتيةالنصية 

  :contexte السياق. 1.3
مجموع النص الذي توجد داخله  ومنه السياق الفعلي، هو ،السياق  

وحدة أو تعقُبها، وتمثّل أي العناصر التي تسبق ال. وحدة لغوية محددة
النّحو وللسياق أهمية كبرى لدى األنحاء التّركيبية ومنها . مجتمعةً محيطها

.  لديه بالسياقrègle de réécriture إعادة الكتابة الذي ترتبط قاعدة التّوزيعي
)Dubois,2007 :116.( ةفي التّأثير في معنى وحدة لغوي ياق دور مهموللس 

                                                            

�ّن ا��/<�ل ��r    " ا��/<�ل �/�w "و�,t�ّ ا"����ل �³ �    . ����ز �6 ا"����ل �³ � ا��,��ل ه/�     . 1
 . signifiéا��<�<� ه�ا���/8 أو ا��!��ل 

2 .   �rr�D��5���. �rrه �rr�وا� �rrwل إ���rr>/�ا� �rr �� �rr�.�>�ا� �rr�ّا���� �rr��y)rr ا�ّ�� �rr��rr>�آt ا�ّ�� 6rr�
Gool language��� ".ا�� � ا�w!ف"� .ـ وا��� ُ
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ال ": Frege فريجه يقول  لذلك،1ات المكونة لتراكيب العربيةما من الوحد
 فقط داخل ما معزول، وإنَّإطار عن داللة الكلمات في بحثيمكن أن يكون ال

2 سياق تحمل فيه الكلمات دالالتهاداخلفقط ] ويكون ذلك [اسياق قول م" 
(Frege,1884 :62)3. مؤكِّد على ضرورة أن يكون المترجم وكمثال 

 ذاته يمكن أن سياق النص مع مراعاة  في المجال الذي يترجم فيهصاتخصم
 يقول إذ  االنجليزية مثالةنستدّل بمثال يحضرنا من اللغ

 يقبل هذا األخير ال نإ:  للمعنىتصوره متحدثا عن  Wittgensteinفتقنشتاين
ال: "نه الثاني، والذي كان القصد ممع التشابه" اتشابها أسري" له المنازعة بأن 
   ".ستعمال بل عن االمعنى،تسأل عن ال

 .Do not ask for the meaning, ask for the use -     : األصلية هيوالجملة

 أو االستخدام (ي ه)(the use لكلمة لغالبة أن المعاني اونعلم  
 أن نحصل على يمكن إذ قريبة من سياق الجملة وهي معاٍن) االستعمال

ياق وازنّاهاا داخل الجملة فقط إذا معنى مفيد لعبارة مفيه الذي وردت بالس، 
 بالبحث في  ويعنى تدقيقاً،بعلم النفس العرفاني القول يتعلّق  هذاأن السيّما

 من خالل التصورات الذهنية لكيفيات حدوث لة الداللية الحاصحقّقاتالتّ
 ضرورة علىأكيد  يعني المنظّر في هذا اإلطار مثال هو التماو.  مثالالحدث

 المعهودة في معانيها معرفة الالالت الدلهذه ة الذهنيالتحصول التمثّ
 في بالدخول أكثر في مستوى عملنا وضح وهذا األمر يت.القواميس مثال

                                                            

�>y1ت ( �y"�!�ل 
�8 ه�� ا�<�ّ�� ��61 ا���دة إ�8 ا���� ا�����<� -1 tّ? �� دور ا�ّ���ق
 ).6.2015 ��ح (ا��ارد �� ) درا"� ���ذج �6 ا������ ا�ّ/��ّ�� �� ��اآ�± ا�� � ا���.��: ا���/8

�6  آ�(�ل 
�8 ه�ا ��61 أن ��آ� 
/�ان ا�/!وة ا����®�� .�!�/� -2 :��� ������ 20 إ�18 8
2008�� Leا��<��ع ا��!ر"ّ� ا����1ّ : ، وا��� ُآ�± 
/�ا��w .��� ��6 ا�,����� وا���.ّ�� آ�

décrochage scolaire ��ّ�ب آ�����ّ�<� ر¤# أّن ا�<�ا��: ا�� �ّ��  ���� وه� �� ����� 
décrochageـ. "�È���ا� t�D/�" tو�� ،décrocherـ. )�ّ� ،Éّ�( . t.�>�6 ا�
و
/! ا���� 

�8 ا��<�.yت ا������" ا�<��ع"ا�,���� ��1��  �)�� �/�ّÊ� :interruption, rupture, arrêt, 

halte, pause, immobilisation, terminaison, suspension, fermeture, 
cessation .
!م و�د� �� و�y?� أّن ا����ق �,�ض 
��/� أن �<�t ا���wد ا����ّ� ا�ّول ر¤# 

   ..³,��ت ا����# دون ا�?����ت ا���5�ّ�� ا���آ�رة
��ن، إذ �<�ل H.Putnam أ
�د .��/�م -3D6 ا��� ��61 أن ��1ن : "��³¤� �,: ا���!أ .�! $�ن 

s����رج "��ق ا�<�ل ا��ي ��>t1 دا z��و.��/8 ¶��، �Êن د���� $�ل ّ�� . ���1��ت ��/8 أو 
��/�ه� ���� �5��ع ����� ا�1 �>��� ��
1: ذ��، ��ن آ��� ّ 8�
���ت ا��� ���آ± �/�w، وإ��� 

s��! دا�� ).1995أآ��.� . 22،23���د¡� �/>�رة �� ��³,� ا����# �³ " (�6 ا�<�ل ا��ي 
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 للعالقة يقة عن االستلزامات التصنيفية الضالخروجعالقات اإلسناد و
 المستويات التّركيبية نلجمع بي التّركيبية، واظراإلسنادية باعتماد وجهة الن

والداللية حتّى نفهم المعاني اإلسنادية األصلية وما يحفّ بها من محينات 
  .تَسنُد المسند في الداللة على المعاني المظهرية والزمانية والتّوجيهية

  :arguments ومعموالت  prédicat مسند: ثنائية. 2.3
 ، )Z-S. Harris )1976 هاريسي أسسها  الداللية التبة المقارتقوم  
 النّحو- نظرية المعجمفي) M.Gross )1981 قروص. م كّل من وطورها

Lexique-Grammaire ،قروص . قوG.Gross) 1988 (ته فينظري )أقسام 
 قيام اإلسناد داخل الجملة على ثنائية على Classes d’objets) األشياء

تقي فيها المسند الداللي مجموعة المعموالت وهي ثنائية ين]. معموالت+مسند[
 متطلّبات حسب séquence الوصلة الخطّي لمكونات نّظامالتي تليه في ال

وتساهم وجهة النّظر الداللية في تغيير مفهوم . المعنى المعجمي للمسند
 لتنفتح على معموالت فيها هو المتحكّم في العلالتي يكون الف" مسند"الوظيفة 
داللي الذي يتجاوز الفعل إلى المشتقات المتحكّمة في توزيع بقية المسند ال

 الجملة وإن كان الفعل طرازها في سلسلة المكونات التي يمكن أن كوناتم
المسند الداللي / في إطار عالقات بين العاملتنتقي بقية المكونات

ريس، حسب ها] مع+ عا [ تحقّق البنية وأشكالوالمعموالت التي ينتقيها، 
   :1يمكن أن تتحقق في ثالثة أشكال نظرية هي

2On :ل يطلب العامل في هذا الشّكل األو)O (رمز له بـاسما واحدا ي)n .(
ويمكن للعامل في هذه البنية أن يكون فعال أو صفة، وهو ما توضحه األمثلة 

 :حسب تتابعها M.Grossالمترجمة من 
Max dort 

  خالد ينام
Max est vieux 

 د هِرمخال
Max est debout (In : Harris.1976 :64) 

 خالد واقف

                                                            

1- �� ��2ّ,� t� .(Harris.1976 :63..93) ه�� ا���ا
2- O :opérateur�/��  :t��
. 
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الشتقاق فنحصل ويمكن أن نوسع من هذه البنية باعتماد التّوليد أو ا  
  :، فنقول مثالً]2اسم+  1اسم+عامل:[على الشّكل

  . عميقاًينام خالد نوماً
  .وهو ما يقودنا إلى الشّكل النّظري الثّاني

Onn :د هذه البنية في مثل األمثلةتتجس : 
Max mange du poisson 

  خالد يأكل السمك
Max porte des chapeaux 

  ]على رأسه[يضع خالد قبعات 
Max est près de la maison 

 خالد على مقربة من المنزل
Max est le père de Frank (In : Harris.1976 :64) 

 خالد هو أبو عمرو

لى والثّانية فعالن متعديان نالحظ أن الفعلين في الجملتين األو  
أما العامل في . معمولين األول فاعل والثّاني مفعول به/يطلبان اسمين

كما يمكن أن نختزل .  إليه مضافاًالمثالين الموالين فهو مضاف يطلب اسماً
  .1:، فنحصل حينها على بنية تشبه البنية عدد2هذه البنية بحذف المعمول

  أول يكون اسماًألفعال معموالًويمكن كذلك أن تطلب بعض ا  
 نجد بنية 2وداخل هذا المعمول.  يمكن أن يكون جملة ثانياً، ومعموالًمفرداً

في ) ظن(ده في مثل الجمل التي تدخل عليهاوهو ما نج. عاملية جديدة
  .  العربية مثال
 بكونه اللّفظ الذي opérateurالمسند /وقد عرف هاريس العامل  

 إلتمام معنى الوصلة التي هي اللّفيظ األدنى في عملية ثاٍنيحتاج إلى عنصر 
 أو أن وهذا العنصر الثّاني هو المعمول الذي يمكن أن يكون مفرداً. التّحليل

ع إلى معموالت بناءاللي للمسنديتفريقول هاريس.  على االحتياج الد :
أما . ألوليةالكلمات التي ليس لها أي قيد تُجاه المعموالت هي المعموالت ا"

 1"البقية فهي العوامل التي تنتمي إلى مجموعات متعددة
                                                            

1. « Les mots qui n’ont aucune contrainte sur les arguments sont les 

arguments élémentaires. Les autres sont les opérateurs. Ils appartiennent à 

divers ensembles ». 
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(Harris,1976 :14) . إذا : " على هذا التّعريف بقولهقروص. مويعقّب
تتطلّب ( مثال عوامل les déterminants المحدداتأردنا أن ال نعتبر 

مستعملة  حتّى تُصبح les substantifs المصدريةالمحددات وجود األسماء 
) المسند( كون العاملهاريسأن نضيف لتعريف فإنّنا يجب ) كعوامل

وبهذا، فإن . نجده لدى المحددات وهو ما اليخصص باندراجه في الزمان،
 : In)  فقد عرفت بمجال معموالتها وبتحيينها مزدوجاًللمسانيد تعريفاً

Harris,1976 :14).  عة لتحيينالمظاهر المتنو الجمل البسيطة وتُعد
معلومات الزمن والشّخص ] ومنها[صر المعجمية التي تمثّلها عديدة والعنا

 ,G.Gross)1"والعدد بالنّسبة إلى المسانيد والمحددات بالنّسبة إلى المعموالت

وبهذا نالحظ أن العامل عند هاريس ال يلتقي مع مفهوم العامل  .(54: 1996
إنّه كّل ما يمكن أن يغير المعنى داخل النّحوي لدى النّحاة العرب، بل 

 . الجملة

.3.3اللي اإلسناد الد prédication sémantique:  
 عملية على المترجم أن يقوم بها هي تبين حدود الجمل بما هم ألعّل  
 التي لومن المشاك. 2 المعنوية المستقلة التي تشكّل تمام النصاتيواهي النّ

                                                            

1-« Si nous ne voulons pas considérer les déterminants, par exemple, 

comme des opérateurs (ils nécessitent la présence de substantifs pour être 

utilisés), il faut ajouté à la définition de Harris le fait qu’un opérateur 

(prédicat) est caractérisé par son inscription dans le temps, ce qui n’est pas 

le cas des déterminants. Les prédicats ont donc une double définition : ils 

sont définis par leur domaine d’arguments et par leur actualisation. Les 

divers aspects de l’actualisation des phrases simples et les éléments 

lexicaux qui les représentent sont nombreux. On ne retiendra ici pour le 

moment, que les informations de temps, de personne et de nombre pour les 

prédicats et les déterminants pour les arguments ». 
و� ُ� ,t ��و�� ¡���� 
�8 ا����# . ا�ه�ّ�� ���ّ�� .����ى ا�,w# ا�ّ���# ��5��� ا��/�َ��-2

 t)� �w��

�8 ا����# أن �����6 ، إذl’adaptationا�$���س وا�$��اض، وا�ّ�¢��1 ��ا ± و

6 ا�و�8 ��)�uوآ ،��Ï/5± ا�$���"�ت ا����5 z�  :.���,�ظ ا��<�َ��� �6 � �ت أ��ى، 


�ف/ $���ن(، ����س )�<!و�:(��!��س : �6 ا������ّ��ُ..(  
��ّ��6 ارا :!�� ،�/ّ ،�����  ..أ"��ع، أ���ب، .��، 
��جا"��ا��، .����´، .���ن، .ّ� �ء، .ّ��ر، ./,�´، أ"��ذ: �6 ا�,�ر"ّ�� ،..  
��ّ/��y6 ا�� :t�!/�  ..إ���ا��ر، .�ر�، .�آ�ن، .yط، ��ن، $ّ,�، $��³ن، $/��ر، آ�ب، 
ّ́، "��، ����ن، آّ��ن: �6 ا����ّ�� ��م، ?�? ،#/ّw��.�ت،  ،6��¶..  

  ...����ن، /�ال، ����ر: �6 ا�,���ّ��
�6 ا�����ّ�� :¢���  ...�رون، .��<�ل، .���t، .�ر�³، آ������، ُ
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 وفق الترتيب األصلي للجمل التّرجمة الخطيةاعتماد  أوالًيستوجب تالفيها 
 من اللغات في قضايا الرتبة التي رهالعدم توافق جمل اللغة العربية مع غي
 وهو ما ، العربية في الغالب األعملغةتجر إلى استعمال الجمل الفعلية في ال

 .بانيةال تستجيب إليه بنيات الجمل في اللغات األجنبية دون اللغة اليا
 يمثل ذينللّ اركنَي اإلسناد عند النظر في م يجب على المترج،ثانياو  

 يتجاوز الخطّية التركيبية إلى النّظر في أن و،استخراجهما ِعماد المعنى
 المسندوفي  les rôles sémantiques المسند إليه/1 للمعمول الدالليةاألدوار

ارد على يمين االسم المسنَد إليه  الذي يمكن أن ال يكون الفعل الو1دالليال
sujet .إلسناد وجب االلتجاء إلى نظير فعلي لوعندها االسمي في النص 

وكمثال على ذلك . 2 تتميز به اللغة العربية من قدرة اشتقاقية علياماالعربي ِل
  : التاليةةيجب أن نُترجم الجمل

-X a de l’aversion pour Y    
  )ص) (س( يكره -:بـ   
  :  عنوضاًع
  )ص(تُجاه / كراهة نحو) س(أو لـ. )ص(له كراهة لـ) س (-   
 المسند االسمي هو وإنّما (avoir) ليس فعل الملكية داللي أن المسند البما

(aversion)،َّة إلا وما استعمال فعل الملكياللة للد على المعنى المظهري 
عليه استعماالت بنية  وهو ما تدّل ،لإلسناد وهو استمرار حدوث المسند

  .المضارع في اللغة العربية
عن خاصية ما، أو عالقة ما بينه يعبر المسند الداللي  فإن وبذلك،  

 أنّه عبارة عن شيء نسنده أو نخبر به عن معمول ما :وبين المسند إليه، أي
ويلتقي المسند الداللي بذلك مع المسند . المعموالتأو عن جملة من 

                                                                                                                                

6�  ..ر��ل، .����، ��Ñ:  ا�"���ّ��
�w��)�u� �w�/ّ5�� أن #  :أّ�� ا�(����، وا��� 
�8 ا����

Retouches :ـ. z£ا��6 ا���� �� ا��!�! ِ��  ".ر����ت"أو " ُر��ش"ا��� ُ
Mécanismes :ـ. z£ا��6 ا���� �� ا��!�! ِ����ت"ا��� ُD��1��".. ¶�ّ��ت:"
�ض" 

 ).86: 2002. ا�!�!اوي(
��1ن ��/!ا إ��s �� ا�����ى . "/�د ا�ّ!��� ��1ن �� ا�,�t وا�2,�ا� -1 ��وه�� ا�(���� آ(��ا 

��1ن ه� ا���/! �� ا�����ى ا�ّ!��� �w/ّ1ا�ّ��آ��� و�. 
 و�� 257 ��61 ا���دة �� ه�ا ا���ر إ�8 ا���t ا��ي أ��D5 ا�"��ذ ا��ره��� ���6�ّ ا�����u ص -2

�w���. 
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 وما يفرق بين المسند النّحوي والمسند الداللي هو أن العالقة التي .المنطقي
الفاعل النّحوي، أما العالقة التي /يطلبها األول هي العالقة مع المسند إليه

 وذلك ألن اإلخبار ،يطلبها الثّاني فتتعدى الفاعل النّحوي إلى الفاعل الداللي
قية قد تتعارض مع الوظيفة عن معمول ما يتطلّب خصائص داللية ومنط

  . التّركيبية اإلسنادية للمسند إليه
 ياقالس ومراعاة  المسنديةعبارة انتقاء ال:، أياآلليات هذه وجملة  

وتدقيق اإلسناد الداللي يمكن أن تساعد المترجم على تحقيق أعلى الدرجات 
  :في المعادلة التّالية

  ]البالغة+ لمعنى أ ا+ المبنى ب = المعنى أ +  أ نىالمب[ 
 الهدف مثلما هو بالغة النص تتأتّى البالغة إالّ بالوصول إلى وال  

 إدراك 1وأول شرط لتحقّق هذه البالغة. الشّأن مع بالغة النص المنطلَق
اإلسناد الداللي الذي تنبني عليه الجمل سواء كان المسند الداللي فعال أو 

  . اسما
  :2المسانيد االسمية. 4

من هذا البحث والذي يعتمد ] 2.3[نّبنا التصنيف المفصل في يج  
 الذي قد يحصل لدى المشتغل على اللّغة  وجهة النّظر الداللية االلتباسأساساً

وفك االلتباس يحصل عند النّظر في . مقتصرا على وجهة النّظر التركيبية
. ه أو الفاعلالمسند كما يحصل عند النّظر في متعلّقاته ومنها المسند إلي

، وهو فالمسند الذي هو العامل أصبح ينظر إليه من جهة إدخاله معنى جديداً
، فقد ما يخرجنا من الضوابط التّركيبية التي تحصر المسند في الفعل أساساً

  :اآلتية أو مشتقّا أو صفة، وهو ما توضحه األمثلة يكون المسند فعالً
Luc désire bien faire 

 تيان أمر حسن خالد في إيرغب
Luc a le désir de bien faire 

  في إتيان أمر حسنالرغبةخالد له 
 
 

                                                            

1-�ّ�$ �� z"ّ���� 61 ا���دة إ�8 ا�ّ!�!اوي�� �� . و�� .�!ه�y. � .2002 :34¤� ا���
����u ا�"��ء ا�"/�دّ�� أو ا������! ا�"�ّ�� ��61 ا���دة ���³ّ إ�8 -2 �� ��/ّ�� )Gross, 

M. 1981و (Gross, G. 1996.  
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Luc est désireux de bien faire 

      في إتيان أمر حسنراغبخالد 
    وتجنّبنا هذه القراءة كذلك االلتباسات التي قد تحصل عند النّظر في 

لفاعل النّحوي الذي قد ال األسماء التي يطلبها المسند الداللي في مثل ا/االسم
يكون هو الفاعل الداللي، أو نائب الفاعل الذي يكون في الغالب المفعوَل 

  :تباعااآلتيان وهو ما يوضحه المثاالن . الداللي والمنطقي
 سقط الجدار -

 ضرب عمرو -

هذه المزايا في فك التباسات المسانيد على الرغم من ولكن   
 قواعد فضالً عن -لتي جمعت تحت اسم المعموالتا-واألسماء المتعلّقة بها 

 يبقى قاصرا عن ضبط قواعد انتقاء الضابط الداللي فإن المعموالتانتقاء 
 وهو ما استوجب إضافة المكون المعجمي إلى النّحوي ،العامل لمعموالته

والداللي في عمليات االنتقاء حتى نحصل على جمل سليمة نحويا وتامة 
إمكان التّنبؤ بمعموالت العامل من خالل خصائصه   عنفضالًمعنويا 

 .المذكورة مجتمعةً
وال يقتصر المسند، حسب المقاربة الداللية، على األفعال مثلما هو   

. ، إذ قد يتعداها إلى المصادر والصفات1الشّأن في المقاربة النّحوية التّركيبية
وبذلك، فإن .  جهة التّقدير علىالظّوارفوقد يتعدى كّل ذلك إلى أسماء 
 ليس هو المسند التّركيبي وذلك في مثل التّحليل الداللي قد يكشف مسنداً

  :قولك
   تم اجتماع الوزراء مساء يوم الثالثاء-   
  الثاء اجتمع الوزراء مساء يوم الث← -   

في المثال األول منه على كونه محينا ) تم(إذ يقتصر دور  
actualisateur اللي،  فيلالتّحليل الدفي األو ويكون الفاعل النّحوي 

  .هو المسند الداللي حسب ما يبينه التّحويل في المثال الثّاني )اجتماع(

                                                            

1-!������6 ا�,�t وا�"# وا�2ّ,�، �� ا��<�ر.� ا�ّ/��ّ�� ا���.ّ��  tّ/! ه� و.  ��1ن آ��ّ��از ا�
��� .ا�,�t �� ا�5��� ا�"�ّ�� "�اء ُأ@�w ا�ّ(��� ���w أو ُأ£��/ا�,�t �� ا�5��� ا�,��ّ�� وا�
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 منهما األول يضم :وينقسم المسند الداللي إلى قسمين  
 التي تدّل على الوقائع ومنها األحداث واألعمال األفعال الداللية/المسانيد

 فهو يضم :الثّانيأما القسم . لخإوالحاالت والخاصيات والعالقات واألنشطة 
 التي تشير إلى الكيانات في معناها العام مادية كانت أو األسماء الداللية

 بخاصية مماثلته للمسند المنطقي وباعتماده ليويتميز المسند الدال. 1مجردة
واعل الداللية التي تتعلّق في الغالب على المعنى المعجمي في عالقة مع الف

  . به
  :2 والمعاني المظهريةقلالفعل النّا. 5

  ة وجهة النظر ماد اعتإنة التّحويلييخرجنا من مجال التّوزيعي 
 عاني والمالداللة تالقول بتحكّم الفعل في مقولة المسند لينفتح على فضاءا
ة انتقاء بقية للعبارة التي تتحكّم في عملينات داخل المعجمية المكو

. لمشتقّة ااألسماء والسيّما  أن يكون المسند اسماًنالجملة، لذلك يمك/الوصلة
. وهذا األمر يحدده سياق القول والمعاني المعجمية التّركيبية للمسند الداللي

 verbes مسبوقة تركيبيا بأفعال ناقلة لةواألسماء اإلسنادية تكون في هذه الحا

supportsن لهذه األسماء تقومأمثلة ذلك.  بدور المحي:  
  .ء تم اجتماع الوزرا-   
  . قام بضربه-   

 الداللة يتجاوزال) قام، تم( الدور الذي تؤديه العبارتان ن نالحظ أإذ  
. اضي الحدث في الزمان المنقضاء المظهري الذي هو االمعنىعلى 

 الجملة الثانية هو  فيحدثوال) اجتماع(والحدث في الجملة األولى هو 
 ينسند الم)اجتمع، ضرب( تحويل بسيطتين عمليتي يصبحان باللذين) ضرب(

اللذنيالداللي ة المعموالتنيمن جهة مع يتعارضوهذا األمر .  ينتقيان بقي 
. فهمنا لعملية اإلسناد باعتماد المقاربة التّركيبية ومنها مقاربة النّحو العربي

 الداللية في فهم النّصوص بة اعتماد المقارنجاعة جهة ثانية من يؤكّدو
                                                            

���>�ك -1 6� tّأ£�ف آ Melchuk و.�<�ر Polguère ��ّ"ُ �)��¡ ���$ 6آ�ر���6 ا���إ�8 ا�<� 
�6 ا�"��ء  وه� ��ّ# آ����ت � �s��� "quasi-prédicat ا���/!"ا�<�# ا�ّ(��� .ـ ����$ ��ّ

..  وه� ذات ��³ �����ة .��$s��� z ا���/! �6 ا�,�
t إ£��� إ�8 ��/�� ا���5��. ا�"/�دّ��
Polguère, A. 2008 :99..114) et (Melchuk I.. 

�,�wم ا�,�t ا�ّ/�$t ��61 ا���دة إ�8 أ��و?� ا��ره��� -2 2009( ��<�2ّ.( 
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 ت هذه المقاربة تبتعد بالمترجم عن الوقوع في عملياأن والسيّماالمترجمة 
 فياللّبس التي قد تنشأ عن اعتماد المقاربة التركيبية التي ترى أن المسند 

افي  اإلضالمركّبالفاعل فيها هو /والمسند إليه) تم(الجملة األولى هو 
 بوالمركّ) قام( هو الفعل نية في الجملة الثّاوالمسند، )اجتماع الوزراء(
 عن مفعول، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع أصل العالقة عبارة) بضربه(

  .اإلسنادية في مستوى اإلخبار
  :خاتمة 

 القائم بعملية في توافرها الحديث عن االستلزامات الواجب بعد  
 وما يستوجبه من إعادة ، اإلسناد الدالليعن يثالحد عن فضالً رجمة،التّ

 التركيبية رباتا تختلف عما هو رائج في المققدتوزيع لمكونات اإلسناد التي 
 درجة  التّرجمياطومنها مقاربة النّحاة العرب، وجب أن تحقّق نهاية النّش

 والبد من التأكيد في هذا اإلطار أن المقصود بالبالغة بالغةُ. البالغة
 الوحدة األساسية تمثّل ومسند إليه ندإذ الجملة بما تقوم عليه من مس. الجملة
وهو ما يستوجب معالجتها وفق مستلزماته التركيبية واالشتقاقية . للتّرجمة

 في والسيّما وهذا األمر هو الذي ييسر عمليات التّرجمة. وخاصة الداللية
تستوجب معالجتها ترجمة الجمل  التي المعالجة اآللية للنصوصمستوى 

 ما مسند داللي التي يطلبها االنتقاء الدالليةالبسيطة انطالقا من عالقات 
لجملة معموالته داخل التّركيب مع مراعاة المعاني المظهرية والتّوجيهية 

modales نات التي منهاة انطالقا من المحيالتي ترافق المسانيد االسمي 
  .األفعال النّاقلة

 التوزيعية بة المقارأهمية انهينا في هذا البحث إلى بيان وقد  
النّحوية في إعادة فهمنا لنوايات الجمل التي تمثّل أعمدة - المعجميةةوالمقارب

 فلم تعد المقاربة التّركيبية قادرة وحدها على تيسير فهمنا صوص،النّ
لنّصوص للنصوص، وأصبحت درجات نجاعتها ضعيفة في مستوى إنتاج ا

 تكتفي فيها اآللة بتطبيق لتي في مستوى التّرجمة اآللية اوخاصة المترجمة
 االستعماالت المتعددة لعبارة ما، ي نزودها به من قواعد بيانية قد ال تراعما

وتلتبس مع استعماالت يكون فيها المسند الداللي مجرد متمم في مستوى 
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 إذا لم نزودها كيبيملة في المستوى التّرالقراءة الخطية لمواضع مكونات الج
  .   بتغير االستعماالت الحادثة لهتغير تيبالقواعد الداللية الت
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  :مقدمة
فماذا قصدنا  "فلسفة تفعيل الوجود االنساني الكامن "عنونا بحثنا بـ  

ن نعرف الوجود أفكرة التي نود البحث فيها؟ من المفيد بداية بذلك؟ وما ال
 ،مصدر وجد الشيء"being وجود. والوجود االنساني قبل االجابة على اسئلتنا
وقيل انه ال يحتاج الى تعريف  ،يطلق على الذات وعلى الكون في االعيان

ا  لكن ماذ،)1"(النه بديهي التصور فال يجوز ان يعرف اال تعريفا لفظيا
 ان -وهي ثيمة البحث الرئيسة–قصدنا بالوجود االنساني وتفعيله؟ قصدنا 

اال ان هنالك .الوجود االنساني عام يمكن ان ينسحب على كل انسان بعامة
وجودا انسانيا خاصا كامنا في الوجود االنساني العام ومحتجبا فيه السباب 

حقيقة  "وقد عرف الوجود الخاص بانه. مختلفة ستكشف في سياق بحثنا
هو الوجود الذي  ).2"(فللمثلث حقيقة انه مثلث،الشيء التي يكون بها ما به

 ،ن نعطي لمحة بسيطةأويمكن لنا  .ن يحقق للذات كينونتها الخاصةأيمكن 
و أعن معنى كمون  ،ن نوضح القصد من فكرتنا بصورة شفافةأيمكن بها 

و أو نفعله أيء ن نظهر بها ذلك الشأ والطريقة التي يمكن ،ضمور شيء ما
 ،من خالل طرح مثال عن ظاهرة منتشرة اليوم،نعيد العمل والحياة له

يل ع، بتفآليات وتقنيات التدريب الشخصي أو الكوتشينغقصد بها دورات أو
تفجير الطاقات الكامنة (قدرات الشخص الكامنة لرفع أدائه إلى أقصى درجة 

والكوتشينغ . يز اإلنسانيهذا التدريب الذي يساعد على النجاح والتم). فيه
، الفلسفة التي جاء بها الفكر الفلسفي  )*(فلسفة اليوغان مهو صورة 

الهندي القديم، والتي تعمل على السيطرة على النفس، وقد تؤدي إلى 
أنها توصل اإلنسان إلى بلوغ قدرات . السيطرة على العالم بعد توسعها

                                                            
* -  !
��� . !اد-دابآ��� ا-أ"��ذ ا�,��,� ا����� .   
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،  هي حاالت جديدة لهن الشخص، واللى كياإخارقة، ليست أموراً تضاف 
 التنفسية تيسترجعها بالرياضا .)3(نها صفاته األصلية وحالته األولىإ

وتنظيم الفكر والتقشف وتركيز المالحظة على هذه النقطة أو تلك من الجسم 
ما يعمل على كشف . )4(حتى يتولى الفكر إدارة الوظائف التي أصبحت آلية

ات، فيكون بمثابة شخص يستعيد قوقدرات المرء المختبئة تحت وطأة المع
قات، الجهل الناجم ومن هذه المع. قوى وحقوقاً هي أصالً تخصه ويمتلكها

عن أخذنا لعادات وتقاليد تبعدنا عن الحقيقة، واألحاسيس والتعلق والمنفعة 
ي أن يبقى فيها بغوالبغض واالشمئزاز والوجود في الحياة ككائن ي

، يمكن أن يظهر لإلنسان ما لم يخطر قاتوفبعد زوال تلك المع. )5(ويعيش
كاكتساب قوى فوق الطبيعة والسلطة على األشياء . له وجوده فيه قط

واألفراد وحفظ ألعداد هائلة من الكتب بأكملها، والقيام بأعمال حسابية معقدة 
وتملك الطاقة التنفسية وبلوغ اللياقة البدنية وتنظيم دقات القلب واالرتفاع عن 

  .)6( أنها توقظ القوى المعطلة في اإلنساناألرض قليالً،
مهما كان منخفض المستوى عقليا أو –يستطيع اإلنسان "بفعلها   
 أن يرتفع إلى صعيد أعلى من حيث العقل والروح، وأن يطل على –أخالقيا
تزكي المرء من ا  أن اليوغلكذ. اإلشراق، ويفتح أمامه سبل االنعتاقطريق 

بات، وتطهر من اإلثقال والغياهب التي تبهظ شوائب األهواء، وأدران الرغ
 من الخطأ الخلط بين نهأشارة هنا ومن المهم اإل .)7("وجوده الظواهري

فعلى .  الروح الذي يرمي إلى تعذيب الجسم وإذاللالزهد وبين اليوغا
العكس تسعى اليوغا الجتناب الضعف والشقاء، وتحقيق أوسع مدى من 

، يرمي إلى التوجه بقوى الطاقةنرى أن توجيه وهكذا . )8(االستقالل الذاتي
  .اإلنسان إلى توجهات غير توجهات اإلنسان العادي

ه كامن في بعض الفلسفات انهذه الفكرة وجدمعنى قريب ل  
تلك المقولة – "ن يعرف االنسان نفسهأ" ، التي أكدت أهميةالمعاصرة

ومعرفة امكاناته  تلك المعرفة الكامنة فيه  استثمارن أل-السقراطية القديمة
ن يطهرها من الشوائب التي تفعل فعل أخاصة بعد  ،واستثمارها بالتالي

 لكن هذه . ينتهي به إلى بلوغ منزلة تجعله مستقالً عن العوام،المعوق لها
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بل تذهب  . فحسبتفعيل ما هو كامن في االنسانالفلسفات ال تنتهي الى 
تبين كيف يمكن  ،بعامةفهي تبحث في وجود االنسان الكامن  ،بعدألغرض 

تفعيل ي  أ.و متفرداأصيال أو أن يوجد ويكون وجوده صحيحا أنسان لإل
ن الفلسفة أن نؤكد أوهنا ينبغي لنا  -الوجود الخاص الكامن في وجوده العام

 .-الوجودية اختصت بذلك الموضوع اال ان االهتمام به لم يقتصر عليها
فكار بعض الفالسفة أب من  استعراض جان هيبحثالفكرة الرئيسة من ال

فكار التي  رغم التباين النسبي لأل-جانب همه مشروع واحد- المعاصرين
ن يسعى أن يجد االنسان نفسه وأوالمشروع هو  ،تعالج ذلك المشروع

و أو الهدف أال وسيلة لهذه الفكرة إوما الفلسفات التي اخترناها  .لتميزها
هي  ، يتجلى فيها ذلك المشروعيذوال ،فلسفات التي اخترناها ال.المشروع
وفلسفة  ،االنفتاح في هيدجروفلسفة  ،التطور الخالق في برجسونفلسفة 
وجاء اختيارنا لهذه النماذج بعدما وجدنا تقاربا في  ،الوعي السامي في ولسن

   .فكارهم الفلسفية التي تعالج فكرة بحثناأ
  : creative evolutionوالتطور الخالق )**( هنري برجسون-: أوالً -

بحاث الوجود والوجود أصحاب الفلسفة الوجودية بألى عناية إشرنا أ  
واكدنا ان البحث في هذا الجانب لم يقتصر عليهم وان اختصوا  ،االنساني

فهو اهم  ، وعلى الرغم من انه ال ينتمي الى الفلسفة الوجوديةفبرجسون ،به
كن لنا اغفال اهميته في  اليم،ااال ان له حديث ،ممثلي فلسفة الحياة الجديدة

وذلك في فلسفته الميتافيزيقية ذات العالقة  ،فلسفة الوجود والوجود االنساني
في فقرتنا التطور الخالق عنده سنحاول ان نوجز  .بفلسفته الدينية واالخالقية

 التطور ،بالتطور الخالق او الخالق برجسون قصد. ونبسط ما يؤكد قولنا
 ،بالتطور وطبقه على الوجود والوجود االنسانيمن آاذ  ،المستمر المتجدد

-حن نبحث في الوجود االنساني عندهون .مثلما طبقه على االخالق والدين
الن  ،وجدناه يؤكد ان الذات تخلق نفسها باستمرار -وهو ما يهمنا هنا

ما يجعل استحالة مرورنا بالحالة الواحده  ،الماضي يبقى حيا في الحاضر
اضافة الى ان ما نحن عليه  ،يتنا وتنضج دون انقطاعاذ تنمو شخص ،مرتين

 برجسون قسم. )9(فاعمالنا هي التي تعملنا،هو الى حد ما نتيجة لما نعمل
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 حيث تشعر الذات أنها الوجود الصحيحالوجود على نوعين، األول هو 
 حيث تميل الذات إلى وجود زائفو. قائمة بذاتها، تعزف عن ضغط المجتمع

النسان ا فاس مدفوعة في األخذ بأحكامهم وآرائهم الشائعة،االندماج مع الن
وإضافة . حراًلذلك هو ليس  )10(يه هنا مقيد باصفاد النظم االجتماعيةأبر

ظروف أخرى يمكن أن تحد من حرية المرء إلى  برجسونر اللمجتمع، أش
كالتركيب الفسيولوجي للجسم والوراثة والبيئة وبالتالي من وجوده الصحيح، 

ومن عالمات الوجود غير الصحيح كذلك، أن تصير أفعالنا ال . )11(دروالق
 فأنه افكل كائن يمتلك شعور. )12(شعورية، عندما تميل بها العادة إلى اآللية

غافياً في بعض   وبالتالي هو يمتلك حركة وحرية، وأن كان يبدو،يمتلك حياة
ار وينعدم عندما الكائنات الحية فأنه يشتد مع النشاط الحر، أي مع االختي

وهكذا أكد بأننا نكون نحن، عندما نكون أحراراً . )13(تصبح األعمال آلية
أن نحيا . )14(ولن نكون كذلك ما لم تصدر أعمالنا عن شخصيتنا بكاملها

لذا على ذاتنا أن . )15( أجل أنفسنا ال خارجها، من أجل العالم الخارجينم
النا توجهاً جديداً بأن تخلق تخلق ذاتها باستمرار، عليها أن توجه أفع

والتي  ،هل الذات التي تخلق الجديد باستمرار ،والسؤال هنا).16(الجديد
نساني الصحيح هي سمة وتبلغ بالتالي الوجود اإل ،تعزف عن ضغط المجتمع

ن لم إشيء من اهللا - ن الوثبة الحيويةأ برجسونكد لنا ألذات كل انسان؟ 
عا بشرية يتحدون كل المعوقات ويكون نواأتخص ) 17(-يكن هو اهللا ذاته

نهم سيكونون رسل االخالق المفتوحه والديانات أكما  .عملهم تطورا خالقا
وهنا تلتقي فلسفته في الوجود االنساني بفلسفته االخالقية  ).18(الحركيه
 التي هي االخالق المغلقة : الىاالخالقفمن المعروف انه قسم  ،والدينية

وهي التصلح لجميع  ،جتمع وبقيت سجينتهكونها الم ،غير شخصية
وهي االخالق التي تعبر عن وجهة نظر  ،مفتوحهخرى أو ،المجتمعات
غير ثابته بل متطوره  ، وتكون صالحة لكل المجتمعات،)19(شخصية
والتقسيم الذي قال  ،)20( تتجسد في شخصيات فذة وقديسين وابطالةوخالق
: اذ قسمه على نوعين ،دين في مجال االخالق ينطبق على البرجسونبه 

 يربط االنسان بالحياة ويربط االنسان بالمجتمع وذلك عن طريق ثابت
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فراد أ عالمي هو ثمرة لجهود -تصوف- متحركودين  ،خرافات خادعه
المهم اإلشارة إلى أن  ومن ،)21(خارقين للعادة في طبيعتهم االنسانية

 تحت المعوقات نالوجود االنساني الصحيح الكام عن  في حديثهبرجسون
 يمكن الخ.... أشياء أخرى كالظواهر والعلوم ن هنالك ألى إنبهنا  ،التي ذكر

  .وعلى االنسان االنتباه لها واخراجها من كمونها ،ن تكون كامنةأ
ففي حديثة عن ظاهرة روحية هي التخاطر، أكد لنا وجودها لكنه   

 بقدر ما يعني وجود من الضعف بحيث ال يالحظ وهذا ال يعني عدم وجودها
وكمونها، مستدالً بذلك عن ظواهر واختفاءها ضعفها وبالتالي احتجابها 

 بينما كانت كامنه وغير مفعلة قبل اكتشفت الحقا كالكهرباء والمغناطيسية
ة، والجو من حولنا مكهرب حظأننا ننتج كهرباء في كل ل ": يقولاكتشافها

ومع ذلك عاش ماليين باستمرار، ونحن نتجول بين تيارات مغناطيسية، 
لقد "ويضيف . )22("لوف السنين ال يخطر ببالهم وجود الكهرباءأالناس 

أن يمضي من بدل تساءلت أحياناً ترى ماذا كان يحدث لو أن العلم الحديث، 
أن يوجه كل وبدل  والفلك فالفيزياء والكيمياء، االرياضيات إلى الميكانيك

شارة منه إفي  ،)23("ظر في الروح ؟جهوده إلى دراسة المادة ، قد بدأ بالن
ن يتطور ويصل أوالبحث في الروح كان يمكن  ،ن العلوم الروحيةألى إ

لو بذلت فيها الجهود  ،ليها العلوم التي ذكرهاإللمرتبة ذاتها التي وصلت 
ن كل كامن مضمور يمكن أذاتها التي بذلت في تلك العلوم النه كان متيقنا 

  .ورفعت المعوقات التي تعوق تفعيلهن بذل فيه جهد أن يتفعل أ
  :Ouverture واالنفتاح )***( مارتن هيدجر-:ثانياً 

وانفتاحه ، هو الكشف عن النفس من جهةاالنفتاح عند مارتن هيدجر  
عالم االنفتاح يساوي  ).24(خرىأعلى الوجود وسائر الموجودات من جهة 

العبارة ،مثال ذلك،alethia–االليثيا-الغرض منه كشف الحقيقه،عالم الالتحجب
هي ال شيء في جوهرها وتستمد شيئيتها ،التي نريد ان نعبر بها عن الشيء

عندها تكون  ،من تفتحها على الشيء الذي تريد ان تقوله او تعبر عنه
اذن ماهية الحقيقة  ،التحرر تساوي ماهية االنفتاحن أوبما ،العبارة حقيقية
 نفسه وعن سائر الموجودات والسؤال من الذي يكشف عن. )25(هي الحرية



 87 

 وهي الكلمة االلمانية التي dasein الدزاينانه  ؟هيدجرولماذا بحسب فلسفة 
الوجود البشري من حيث  والتي عبر بها عن ،)26(الوجود او الحياةتعني 

عندما  – كن من أنت- ،الوجود الذي نكونه نحن انفسنا،هو تحديد للكينونة
ن من بين بقية الكائنات االخرى داخل  انه ليس مجرد كائالدزاينيشعر 
 فاالنسان ال -االصيل- هكذا يكون الوجود االنساني الحقيقي ).27(العالم
أي الوجود االنساني يكون في  ،ال من خالل وجوده في االنفتاحإنسانا إيكون 

قٌذف به في العالم ، فصار عليه  هيدجرفاالنسان بحسب  .حالة تخارج دائما
ه وما لم يكون بحسب إمكانياته، يكون ما يمكنه أن يكونأن يوجد، ووجوده 
 لكن ما الذي يمكن ان يساعد . يتحقق بعد لم مشروعنهإيكونه بعد لذلك قيل 

يجيب  ن يعوق ذلك التحقق ويبعده عن االصالة؟أفي تحققه وما الذي يمكن 
في يعيش  لألوهام أو ن ال يستسلمأنسان كي يحقق ذاته عليه ن اإلأ بهيدجر

حالم، فالبد في كل مشروع أصممه أن أحسب حساب االستعداد والقدرة األ
  االنفتاح،لمحناأفكما  ،نسان ان يكون حرا كما ينبغي على اإل.)28(التي لدي

نسان غير الحر ما اإل أ،أي ترك الموجود يوجد ، الحريةال يقوم اال على 
 ).29(رهالعاجز عن الخروج منها والقرب من غي ،فهو المنغلق على نفسه

 -طريق الوصول الى االنسان االصيل- االنفتاحما يتطلبه  ،اضافة لما سبق
 التخلص من ،هو التخلص من كل المعوقات التي قد توصله الى االحتجاب

هذه المعوقات تسبب لالنسان ما يطلق عليه  ،كل ما ينسي االنسان كينونته
إلنسان ا–يطلق عليه اسم المعاق  واإلنسان –السقوط–  اسمهيدجر

الوجود –قات فيطلق عليه و أما الوجود الذي تغزوه كل تلك المع–المجهول
سقوط  االول:  يحمل معنيين متالزمينهيدجر السقوط عند .-غير األصيل

نسيان الفالسفة لسؤال معنى الوجود  ،السؤال عن الوجود في النسيان
 - لذي يهمناوا- االخر لهاما المعنى ،)30(افالطونواالهتمام بالموجود منذ 

نسيان االنسان وجوده الحقيقي واالنغماس في هذه الحياة اليومية المبتذلة فهو 
مكان، كما إفالوجود بحسبه هو . وفقده التصميم على أن يوجد وجوداً أصيالً

على اإلنسان أن يحققه بالتصميم والتجمع " وبالتالي ،مكان كامنإ وهو أشرنا،
 الضياع وسط .)31("اع وسط الناسأو يخطئه بالتراخي والنسيان والضي
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قصد منه أن يترك .  كذلك–الهم–في الناس والذي اطلق عليه الذوبان 
 للعرف اإلنسان للغير، لآلخر، للجمهور، للناس، للعامة، للرأي العام

، أو  أن يملي عليه إمكانياته فاإلنسان يلعب الرياضةاالجتماعي السائد
أنها حياة "د أن الناس تفعل هذا كله  لمجر،الخ...، أو يذهب للسياحةيتزوج

التوسط، والحياة اليومية التي تقيدنا بإسارها وتسحرنا بسحرها حتى لنتوهم 
ضياع اإلنسان في الهم وعدم محاولته العثور على . )32("أنها هي الحياة
عند ارتياد وسائل النقل العمومي، واستعمال أجهزة اإلنباء  ":نفسه، يقول

– الواحد –معا–أن هذه الكينونة . ل آخر مثل كل آخريكون ك) الجريدة(
بالكلية في صلب نمط كينونة  الخاص الدازين تذيب اآلخر –صحبة

، بحيث أن اآلخرين سوف يضمحلون أكثر فأكثر من حيث قدرتهم "اآلخرين"
 تخلى هيدجرمثل هذا اإلنسان بحسب . )33("على االختالف و نمط تعبيرهم
من الجمهور نسخة ل، أنه أصبح وؤس التقرير المعن االلتزام الشخصي وعن

ن أ لكن من المهم االشارة الى .)34(يعملونمثلما يفكرون ويعمل مثلما يفكر 
فاالنسان مطالب  ، ليست حالة سلبية تماماالهمن االنغماس في أ يرى هيدجر

أي التي ينعطف  -االنعطاف- بان يمر بها قبل ان يصل الى مرحلة يسميها
همية التواصل والتثاقف أكد أنه أكما  ،صيللى مقام الوجود األإي فيها ويرتق

ال يلغي  ،والوجود مع . كذلكmitsein فالوجود هو الوجود مع ،خرمع اآل
 راقات األخرى التي أشو ومن المع،)35(صالة بل قد يحددها ويبرزهااأل
، أن يكون اإلنسان تحت إمرة الفضول -مظاهر السقوط االخرى- ها،إلي
 بالنظر، ليس من أجل مشغوال"ل والقال والفضول هو أن يكون اإلنسان القي

أن يفهم المنظور إليه، بمعنى أن يبلغ إلى كينونة إزائه، بل من أجل أن 
ق اإلنسان في وقات التي قد تعووالخوف من المع. )36("ينظر فحسب

ك  بطريقة سالبه في أكثر األحيان ما يربالدازينوقصد به انفتاح . انفتاحه
 يجد طريق نفسه الدازينومن تقهقر الخوف فان . المرء ويجعله يفقد عقله

، هي من انهكذلك تعكر المزاج المستمر والرتيب أو فقد. )37(من جديد
 يبلغ السام من نفسه، ويجعله أعمى عن ذات الدازينجعل تقات التي والمع

ل ذلك نفسه، والعالم المحيط الذي ينشغل به ينزاح وراء حجاب، في مقاب
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أن المزاج يجلو "يمكن للمزاج الحسن أن يخلص من العبء الجلي للكينونة 
  .)38("لنا كيف هو المرء وكيف يصير

قات التي و على واحد من المع"الجبروت" اسم هيدجروقد أطلق   
ي التقنية التي ال تبقي ه، تلك ي اإلنسان وتحد من تحقق إمكاناتهيمكن أن تنه
كد أنه أ حتى تقنية تسخره وتنتهي به إلى اإلبادة، ال، بحسبهنىللموجود مع

فقد فعلت التقنية  ،ننا اليوم لسنا بحاجة لصنع قنبلة ذرية على االطالقأ
 .ن نقاد الحداثة ومن الطراز األول هنا واحد مهيدجرنالحظ أن . )39(فعلها

والتي يمكن ان تقي االنسان من ،ن الى الوسائل التي حددها هيدجرنصل اآل
او السبل التي تخلص االنسان من المعوقات التي تحول بينه ،لسقوطحالة ا

  .وبين وجوده االصيل
فهو ،النه يبقيه متفردا، منتشال من قبضة الهمالدزايناذ يبقي ،الموت -1

 ،صيل هو القائم في وجه الموت فالوجود األ،)40(واقعه ال يشاركنا فيها احد
الذي يجعلنا نعيش حياة فاترة  ،حقيقي هو كسلنا وسأمناالبينما الوجود غير 

ن نحس على الدوام  أ،ن نكون واعين لقابلية الفناءأعلينا ، )41(غير فعالة
هميته واكتمال كل أدراك إعندها سنتمكن من  ،مام الموتأننا وجها لوجه أب

 وجود االنسان هيدجرومن ذلك المنطلق حدد ،لذلك ،)42(لحظه من الحياة
  ).43(نه هو نهاية الحياة وقانونها المحتومأس ساأ على -للموت–نه وجود أب
لى إهي التي يدخل البشر من خاللها  ،هي الوسيط لالنفتاح،اللغة -2

من بدعة اسمها المجتمع لنرتقي الى الوجود  ،صالةأونخرج من الال ،الكينونة
 ).44(دبية وخاصة الشعريةويقصد بها اللغة األ،صيلاأل

ب هنا هو الرابطة الوثيقة التي تجمع  والح-حكمة الحب–هي ،الفلسفة -3
والحق ان هيدجر كان قد جمع النقطتين الثانية ). 45(نسان والعالمبين اإل

طارا إ بوصفها oulture industry -صناعة الثقافة-والثالثة تحت مسمى
ن تفعيل الوجود أوهكذا يتضح لنا  ).46(لتصنيف الفن والشعر والفلسفة

همها الذوبان في أ و-لتخلص من المعوقات يكون باهيدجراالنساني عند 
وهو بذلك لم  ،خرىأنسان للحرية من جهة من جهة وبامتالك اإل -الكل

  .برجسونيختلف عما طرحه 
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 :high conscience والوعي السامي(****)  كولن ولسن-

لوجودية الجديدة بعد أن وجد أن سس لأنه أ كولن ولسنصرح   
 خاض في موضوع تفعيل الوجود ولسن .1950الوجودية القديمة ماتت عام 

فلم يقتصر حديثه عن  ،هيدجر وبرجسونكثر من أنساني بعمق وتفصيل اإل
ن يعمل على انتشاله من الوجود العام أن لالنسان وجود خاص البد له أ

ن لالنسان أكيده أبل حاكى الفلسفات والفلسفات الهنديه القديمة بت ،فحسب
ذا ما عمل على إن تميزه أها يمكن قدرات كامنه وطاقة غير مشعور ب

ن اإلنسان يتميز بوعي سام، أي أنه يستطيع أن يرى إلى أ بذ صرحإتفعيلها 
ما "هذا عن اإلنسان، إال أنه صرح من جهة أخرى بأننا . )47(بعد أكبر

من يهتمون بتطوير هذه هم وقليلون من.  المئة في99نزال حيوانات بنسبة 
فالعقل امتلك على الدوام قدرات أكثر بكثير . )48("القدرة الفريدة المتميزة

قدرات مثل التواصل العقلي عن بعد، واإلحساس مقدماً "مما نعتقد اآلن 
القدرة على (ع المعجزات الطبية صنبالخطر، والحاسة السادسة أو البصيرة،و

عندما "يقول ،من بالفروق الفردية لدى البشرآنه أواضح هنا  .)49()"الشفاء
افترض اني بحكم المؤكد انظر الى العالم نفسه الذي  ، في الصباحافتح عيني

بيد  ،وبشكل عام قد يمثل هذا افتراضا معقوال ،عندما تفتح عيناك ،نتأتراه 
نه يمكن ان يمنعني من رؤية بعض الفروق المهمة بيني وبين اقراني من أ

درات   الوعي السامي بالذات يمكن أن يستخدم لتطوير هذه الق).50"(البشر
ت والتحمس لها وللمعاني التي يمان بهذه القدراالغريزية في اإلنسان واإل

 .فالبد لإلنسان أن يؤمن بالحقائق الواقعة خارج ضالته الخاصة.  الكونتمأل
فالكون مليء بالحقائق النادرة تنتظر جميعها لتتشرب فيما بعد في مجرى "

يعمل على تلقيها كيف؟ من  أن ن على االنسانأكد أو ).51"(المعرفة البشرية
س أخالل االستجابة لذبذبات الطاقة، االستمتاع بكل صغيرة في الحياة بك

هنالك كثير من المعاني التي قد . هالنبيذ مثال أو شم رائحة الحشيش عند قص
ويجب . ها بعقلهكتكون أكثر دقة من أن يقبض اإلنسان عليها بيده أو أن يدر

. )52(ننا ال نصل لها وبين وجودها بالفعلن أيأن نعلم بأن هنالك فرق ب
أن الطفل الرضيع يستطيع أن يحتفظ بقبضتيه مضمومتين طوال يوم "يقول 
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كامل دون أن يتعب، بينما ال يستطيع الشخص البالغ أن يحتفظ بها 
لكن ما الذي يجعل اإلنسان ال يصل . )53("مضمومتين ألكثر من دقائق قليلة

قات معينة أطلق عليها ولتي تمالً الكون؟ أنها معلقواه الخفية أو للمعاني ا
فالعقل اإلنساني، بحسبه، أشبه بالرادار .  اسم التشويش أو االنقباضولسن

  .)54(قه التشويش عن عملهوالذي سيع
  .قاتومن هذه المع. وبالتالي فأنه سيؤدي إلى موت القدرات  

كما . )55(مسقوط ملكات اإلنسان فريسة لإلهمال وعدم االستخدا: أوالً 
  . يحدث مع أي عضو نهمل استعماله كاليد اليسرى، على سبيل المثال

مثل . )56( دون هدف كاإلفراط في الحساسيةهدار الطاقة الحيويةإ :ثانياً 
  .خوف الطفل من األشباح 

نا في الوعي س، انفصالنا عن أحوالنا الالواعية، وانغماتخدر الالوعي: ثالثاً 
ق معينة بث الدورة الدموية فيه من ائل طر ويمكن من خال)57(فقط

كلما زادت معرفة اإلنسان بكيفية تسليط  ":جديد، ليعود للعمل يقول
ضوء كشاف باهر على أعماقه البعيدة ، كلما زادت قدرته على فهم 

  . )58("قوته الفعلية
حالة عقلية يفرضها الجهل في االساس ، الذي هو الميل إلى الهزيمة :رابعاً 

 ةالليل متشبثاً بأطراف أصابعه على حافة هوطوال الذي ظل  "كالرجل
صخرية، ولما أشرق النهار تبين أن األرض كانت تبعد عن قدميه 

لقد اختفى الخوف تماما حالما تمكن من الرؤية . ثالثة أقدام فحسب
  .)59("بوضوح

، ويرى أن سببه انعدام الهدف، وذلك يجعل اإلنسان غير الضجر :خامساً 
ويرى أن تلك الحالة . إال ألكثر مستويات هويته سطحية وقرباًمدرك 

جر ضألن ال. خين السجائر أو تعاطي المخدراتدأكثر خطراً من ت
. وحالة االختناق يجعلنا نشتاق إلى حدوث أزمة، إلى التوتر والقلق

  .)60(وذلك يفسر التزايد الثابت في معدل الجريمة
، ويرى أن على ة وقيم الطفولةالوقوع في فخ قيمنا الشخصي :سادساً 

اإلنسان أن يتخلص من تفاهة الطفولة ويركز العقل على قيم أكبر 
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....  )61(على مسائل من نوع أعظم كالفن والعلم. وأعظم من ذاته
الوعي بما خارج (الخروج من وعينا األحادي إلى الوعي المزدوج 

نطلق ن آخر هو الذي يجعلنا ءيجعلنا نقول أجل يوجد شي) ذاتنا
  .)62(ونفعل

وهذا يجعلنا . ع الجبال من الهباء المتناثرصن، أو الميل إلى التشتت :سابعاً 
  .)63(بحاجة إلى التركيز

 ولسن، يقول هيدجر، بحسب االنغماس في الهم أو الحياة اليومية :ثامناً 
أما ما . في األشياء والهموم هو نصيبنا المشترك وقدرنا " االنغماس""

  .        )64(" بصورة فريدة فهو لحظات عدم االنغماس الغريبةيجعلنا بشراً
  هنا حديث مطول عن أهمية تميز اإلنسان عن اآلخرين، لولسنو  

يداً إال أن االختالف حعن العوام، صحيح أن ذلك قد يجعل من اإلنسان و
ضروري عن القطعان السائرة إلى أعالفها من حولنا، التي تحسب أن 

 اتميز اإلنسان سيجعل منه ال منتمي. تدري ماذا يراد بهادهرها يومها وال 
، إال أنه لم يختر الوحدة تلذذاً وإنما بهيمية اآلخرين هي التي ايدحو

 أن سبب عصيان الالمنتمي هو انعدام ولسن، وجد هيدجروكما . )65(فعلت
  .)66(الجانب الروحي في حضارتنا الغنية مادياً

، بالبصيرة بالوعي السامي لإلنسان ولسن آمن هكذا يتبين لنا كيف  
لهة لو عملوا على  من اآلنر، لدرجة أنه وجد أن البشر كادوا يقتربوصوالتب

لقد كان البشر جديرين بان يصبحوا كائنات  ":استثمار ما أفادوه منها يقول
اه من لحظات البصيرة النافذة نأكثر قربا من اآللهة لو أننا نظرنا إلى ما تعلم

 ويجزم بأننا أشبه -الحدس البرجسونيقترب هنا من ي- .)67("تلك
من كالم  . )68("طائرة ذات أربعة محركات، ولكنها تطير بمحرك واحد"بـ

 في هيدجر وبرجسون نصل الى انه لم يختلف كثيرا عن كالم ولسن
  .الموضوع من حيث الفكرة ووسيلة بلوغها
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   :الخاتمة
ننا قصدنا بالوجود أيمكن لنا القول ب ،كعنوان عريض لخاتمتنا  

يمكن بلوغه و.الوجود الخاص الكامن في الوجود العام ،االنساني الكامن
مع قدرتنا على اجتياز المعوقات  ،وفاعلة،ساسيةأو ، كوسيلة رئيسةبالحرية

 وفيما يلي سنبين .ن تحول دون بلوغهأالتي اشرها الفالسفة والتي يمكن 
  . ئج التي خرجنا بهانقاط تالقي نماذجنا المختارة، وأهم النتا

يمان بالغيب، وما تنجيم فالسفتنا إ، هو يمان بالقوى غير المنظورةاإل: أوالً 
ورجمهم بغيب قوى اإلنسان غير المنظورة، إال دليل إيمانهم باإلنسان 

إال . وقدراته ما ظهر منها وما بطن، وهم هنا أقرب إلى أفكار الحداثة
ر ما بعد الحداثة بإجماعهم على أننا نجدهم من جهة أخرى يتبنون أفكا

  .نقد التقنية وآثارها السلبية على اإلنسان ومحيطة 
، فهنالك اإلنسان غير أحادي الوجود أجمع فالسفة بحثنا على أن :ثانياً 

وجود ألي إنسان، وهنالك وجود خاص ال يرقى للنزول فيه إال إنسان 
ل بحسب آثر أن يتميز وهو الوجود الصحيح بحسب برجسون واألصي
أما . ولسنهيدجر ووجود االنعزال والتفرد الخاص بالالمنتمي بحسب 

قات والتشويش ومن استطاع التخلص من المع  به االحظىالتميز فال ي
  .ثبحالتي فصلنا ذكرها أثناء ال

إنساني خاص ذي يمانهم بنوع ا أجد أن فالسفة بحثنا تالقوا في نقطة :ثالثاً 
هذا يؤهلهم إلى أن يحشروا في زمرة ،على ما ذكرت، وقدرات مميزة

الفالسفة الذين تعصبوا للكيف اإلنساني ال للكم عبر التاريخ من 
 قديماً، حتى أفالطون والمثالي وآرائه عن اإلنسان كونفوشيوس

 البقاء لألصلح ، وفالسفة التطور وأيمانهم العبقري وإنسانه شوبنهور
  .       -برمانالسو– أو اإلنسان األعلى وآرائه في نيتشهثم 
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طن داخل الدولة اإلمبراطورية الرومانية أن يقبل كيف للموا  

التدهور بعدما كان هو الغالب وغيره من الناس أعاجم وتابعين؟ وكيف 
للدولة اإلمبراطورية أن تسقط في زمان إكتمال التدبير السياسي بالجانب 

 قسطنطين زريق المسيحية هي الديانة رالدينين بعد إعالن اإلمبراطو
ية؟ هل هذا صدفة أم لعنة من المسيحية أم أفول الرسمية لإلمبراطور

وتراجع اإلمبراطورية أمام توسعها وتأزم الوضع االقتصادي داخل 
  مجتمعاتها؟ 

تعددت التفسيرات لكن ما وقع قد وقع وبرع الناس في تبادل التهم   
منها أن اللعنة لحقت بروما نتيجة اإلعراض بآلهتها وأن وراء االنحطاط 

، وأعلن رده على القديس أوغسطين األمر الذي فنده ديانة الجديدة،
، والنسق اليوتوبيا والتاريخ السياسيهجومات الوثنيين مستمدا سالحه من 

، موزعا أفكاره أمام ثنائية الخير والشر، السماء األفلوطيني واألفالطوني
واألرض، األبرار واألشرار، وروح هذا التقسيم لها بعد مانوي، فبعد 

 عن المانوية كديانة، قد أبقى على ثنائية القسمة يس أوغسطينالقدإعراض 
  .داخلها

، 1"وفي هذا المؤلف أعلن تحديه للوثنية مبينا زور هذه التعاليم"   
حيث أن السبب الحقيقي لسقوط الدولة اإلمبراطورية هو االنهماك في محبة 
 الشيطان األمر الذي حجب محبة اهللا وبالتالي اإلسراف في الماديات
األرضية ورم خبيث داخل النظام السياسي يجب استئصاله لبلوغ حقيقة 

  .الدولة التي هي ظل لمملكة المسيح السرمدية
                                                            

* - !
������ "��!ة..  أ"��ذ  �  .���� ا�,��,� 
1-8,�2�. ا�<�ه�ة .ا�!ار ا�����2 . ا�,��,� ا����"�� �6 ���³ن ?�8 إ.6 ��!ون .  ا�/>�ر 

  127ص . 2005
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 ال يؤمنها التمثال بل حقيقة الدولة المستمدة الدولةوخالص وقوة   
 المدينةمن التاريخ المسيحي الذي يبلغ غائيته بانتصار المدينة السماوية على 

فلم يكن التمثال حارسا للناس بل " ملكة المسيح المقدسة األرضية وتتحقق م
الناس هم الحراس عليه، وكان الوطن والمواطنون بحكم طقوسهم العامة، 

  .1"في حماية اآللهة العجزة عن حماية حراسها
لى شهوات األبدان ع إلى األوثان هو من تسليم العقل المدينةفتسليم   

التاريخي حاضر مع انهيار إمبراطورية وهذا يخدم مدينة الشيطان، والدليل 
، لذلك ال معنى لهجومات الشعراء ضد المسيحيين، بل األولى الوقوف روما

أمام النفس وإدراك الخطيئة وسبل التحرر منها لتحقيق المواطنة داخل 
والخالص الذي يؤمنه . مدينة اإلطيقا والعدالة واإليمان. المدينة السماوية

ة المدينة األرضية وأبراجها وإقتصادها كل هذه المسيح، أما عمارة وقو
أوهام يترفع عنها كل من أدرك حقيقة المله وهذه الحقيقة تحرره من 

في الكتاب  ":القديس أوغسطينالعبودية وغلبة االقوياء والخراب حيث يقول 
األول من مدينة اإلله العذارى يسبين واألطفال ينتزعون من أحضان 

 من قبل الظافرين، بيوت ومعابد تنهب، تن لإلهاناأمهاتهن والنساء يتعرض
، والملجأ األمين من 2"أسلحة وجثث في كل مكان، قتلى وحداد في كل مكان

هذا الدمار هو الكنائس التي لم يمسسها جرم العدو، وليست اآللهة المغلوب 
  .على أمرها
فروح التدبير السياسي ال معنى لها وال استمرارية دون تطابق   
 ويكون هذا باحداث قطيعة مع شهوات وقوى الالهوتي بالناسوتي الجانب

الشيطان لتسير الدولة مسارها الحقيقي وتظلها العناية اإللهية وتحميها القيم 
لذلك المدينة السياسية عند القديس "األخالقية وتصونها قداسة المسيح

قيقية فالدولة الح. 3"أوغسطين فيها نواحي دينية وأخالقية واضحة المعالم
روح قوانينها اخالقية وليست مادية ورعايتها روحية وليست شيطانية 

 ووزن الفرد وحضارتها أبدية وليست آنية فيها يكتمل الالهوت بالناسوت
                                                            

12�!�/� ا9 ا�1��ب ا�ول ص . ا�<!�: أو6���¤ -1   
2- s�,� 2!ر�15ص . ا�   
��س ��ر  -3�� . ��.���� .��س "���ن.����  .43  ص 1987. 2ط . ا��w®� ا�����2 ��1��ب . 
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داخلها هو من حبه الذي يطلب العليات من االشياء بدل الدنيات من األغاليط 
 تكون في التي تجلب الوهن والضعف وتجعل الحضارة في األعجاز بعدما

  . الهامات
ولتجاوز ما هو كائن، وبتبرير الوضع السياسي، ورفع التهم عن   

المسيحية التي ألصقت بها لعنة سقوط اإلمبراطورية الرومانية، وقصد 
البحث عن األفضل يتوقف االهتهام بالماديات، ويفني الفرد ذاته لبناء 

فة  صوب فلسالقديس أوغسطينحضارة على دعائم روحية، ينعطف 
التاريخ في صورة روحها مستمدة من الثنائية المانوية في التقسيم بين المدينة 
األرضية والمدينة السماوية، وجوهرها يعكس الصراع الدائم بين المدينتين 
ومنذ نشأتها التي كانت شرارتها األولى هي من تمايز الخير عن الشر، 

، والحياة بحسب والعفة عن الرغبة والحسد، فكانت الحياة بحسب الروح
 صورة كل مدينة من خالل أوغسطينالجسد ولكن نموذج تجليات فاتخذ 

، ويبين هابيل وقابيل، إسماعيلو إسحاق، رمسيس وروملوسثنائيات 
المدينتين نقاط للتفرقة منذ البداية إلى نهاية التاريخ في صورتها المسيحية 

الكنيسة التي كانت أين تسود قيم العدالة والتسامح ومحبة اهللا مع سلطان 
للمسيح وبنزوله ينتشر العدل وترتفع السيوف عن التقاتل ويمجد الصابرين 

  .داخل المدينة السماوية
إذ "  ليعرض مسارهما مدينة بعد ذكر انطالقة كل أوغسطينويعود   

يتحدث عن مصدر الخليقة، ثم يضع لها أيضا نهاية في آخر الزمان، وهذا 
 المدينة األرضية الذي أسس بالفعل قابيلم ولد له  ثبآدميعني أن البدء كان 

ولم يؤسس له مدينة في األرض ليظهر  المدينة السماوية عضو هابيلبينما 
 1"اة الخالدةإلى الحياة الخاليةوفي الحي العالم وهو الطريق موجود في هذا أنه

 نواة المدينة اإللهية ال يكون لها نهاية ونقطة انطالق في فلسفة التاريخ تستمد
صيرورتها حسب طبيعة الخلق الخاضع لمدينة إلهية إضافة إلى الرد على 

  .تهم الوثنيين الذي هو انطالقة لخوض أوغسطين في الميدان السياسي

                                                            

��ت �� ا��<�!ة ا�������، دار إ$�أ .��وت ط -1!>� z� 1983 1 ز���ر 
��، أ¤���/�س، 
  .245ص
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 يتميز بازدواجية "مدينة اإلله"األمر الذي جعل المؤلف من وزن   
، ومار، فمن جهة الدفاع عن مبدأ العناية اإللهية والدفاع عن سقوط الدفاع

بل هي التي " اإللهية ةأما الدفاع األول يعكس خضوع وقائع التاريخ للمشيئ
شكلتها على نحو ما هي عليه بالقدر الذي ينكر القول بالمصادفة ألنها ال 
تعني في نهاية المطاف سوى العبث والفوضى وبالطبع فإن اإليمان بالعناية 

هية مشهود له مع لالعناية اإلومبدأ ، 1"اإللهية يقتضي بالضرورة اإليمان باهللا
التبشير المسيحي بالقدر الذي يعطي نور الحقيقة للكنيسة التي تجعل من كل 
مسيحي هو شعب اهللا المختار الذي يخلصه المسيح من الدنس والشرور 
وينصره على حب الذات ومعلمها المتجلي والمتجسد في المدينة األرضية، 

الم الزيف والزور إن جاز لنا استعارة التي ال تعرف الحياة األبدية فهي ع
  . في حديثه عن ثنائية المثل والوقائعجمهورية أفالطونالمصطلح من 

فالواقع كله يتطلب الصبر وترويض النفس عند سكان المدينة   
 أرض الميعاداإللهية، إضافة إلى عدم االكتراث للملذات قصد الوصول إلى 

فسلطة مادام األمر على هذا النحو أين تطيب فيها الحياة للجميع روحيا، و
 ومن خالف هذا فهو متمرد عن مشيئة الحاكم مستمدة من الالهوت المسيحي
 في حديثه عن مسار القديس أوغسطيناإلله وإطار هذا الالهوت يسرده 

التاريخ وفق مبدأ العناية اإللهية روحه ناجمة عن تعاقب ست عصور حسب 
 إبراهيم ومن إبراهيم ومن الطوفان إلى  إلى الطوفانآدمالكتاب المقدس من 

 وأخيرا المسيح إلى النفي لبابل ومن النفي إلى ميالد داوود ومن داوودإلى 
  .2من هذا الميالد إلى نهاية األزمنة بحد ذاتها قدوم اليوم السابع

واألحداث في مسار التاريخ المسيحي فريدة من نوعها وال تتكرر   
لدوري فصلب المسيح ليخلص البشرية من على عكس القائمين بالتعاقب ا

الخطيئة األولى حادثة ال تتكرر، فالتاريخ كله مثل المسرحية مؤلفها الرب 
والممثل فيها هم البشر، وتأسست المدينة باإلرادة البشرية حيث مالوا إلى 
الحسد وقد دخل الشر إلى األرض بمعصية آدم وهبوطه إلى األرض وتوالده 

                                                            

   .166 ص1994.��/�ن د ط . دار ا�/��w ا���.��.   ���³ أ?�! ����د، �� ���,� ا���ر�»-1
# ا����,�ت ا����"��، ا���"�� ا��5���� ��!را"�ت وا��,��1، ��5:  ��و���ا ������ و ¶��ون-2

   .117.��وت ص 
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كانت في اإلنسان محبتان، محبة الذات ومحبة اهللا، فقد فكثرت األيام ولما 
نشأت مدينتان ترجع إليهما سائر المجتمعات البشرية وتعرف المدينتان 
تطور إلى النهاية في غائية التاريخ حيث تتحقق السعادة األبدية و الفصيلة 

في صورة أبدية غائية وروح التاريخ مستمد فيها من الجانب  األخالقية،
  .الديني

وطبعا كما ورد في بدء الكالم بين المدينتين صراع منذ البداية،   
إرضاء اهللا  العمل من أجل المدينة السماويةوهذا راجع الختالفهما فهدف 

بإرضاء  دوما مرهونا المدينة األرضية، وعمل أهل وتحصيل السعادة األبدية
ر ، وهذا سيكون على حساب الجانب الروحي لذلك كل حضارة تسيالذات

 وهذا ما عاشته االنحطاطوفق هذا المبدأ مصيرها المعجل دون ريب هو 
 التي عمل أفرادها على تكديس الخيور المادية اإلمبراطورية الرومانية

وأعرضوا عن محبة اهللا، فسقطوا في الهزال السياسي فأصبحت 
اإلمبراطورية لقمة سائغة في أيدي قبائل القوط الهمجية التي أحرقت 

  .فتاريخ روما هو تاريخ مدينة أرضية ال أكثر وال أقلالمدينة، 
أما المدينة السماوية فتفضل الحرب مع المدينة األرضية حتى   

، وتعمل جاهدة للصمود ضد لإلمبراطورية الرومانيةتتفادى ما حدث 
الشرور فريثما يحل المخلص ويبث العدالة ينشر التسامح، وتصبح كل القيم 

شهوات المادية، ويصبح رمز هذه المدينة أورشليم عذراء لم تمسسها دنس ال
الخالدة األبدية، والتي مخلصها من الشرور هو اإلله، وحتى الفلسفة قاصرة 
عن تجاوز ما هو كائن إذ وحدها دون الهوت تبقى قاصرة، حيث يذكر 

بل األمر يتطلب العودة إلى الدين وعليه يوجد إله واحد :" قائالإتيان جيسلون
نفسه اسمين يعبران في آن واحد عن ذاته على سر السيادة الذي صنع ل

وسلطة الرب الكائن الذي هو اإلله، إله الفالسفة والعلماء هو اليسوع، وهو 
 فاهللا هو موضوع لهم وهو سبب التاريخ ،1" إبراهيم وإسحاق ويعقوبهإل

                                                            

  1 - Ettienne Gilson, philosophie et innervation selon. Saint augustin, 
conférence Albert le grand. Institut des études médiévales, 1947     
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ويتعالى عليه، وحركة التاريخ معدة سلفا حسب مخطط العناية اإللهية منذ 
  .ة المدينتين إلى نهايتهما األخيرةنشأ

وهناك كل مدينة تلقى مصيرها، ومسار التاريخ يتماشى وفق عناية   
اهللا، فوحده هو القادر على إقامة العادلة، لذلك يتوجب إتباع وطاعة الكنيسة 
فهي الرعية عن البشر فالعبد له صلة بربه والدول واإلمبراطوريات القديمة 

 لم تكون قوة حضارية بالمعنى الحقيقي كونها لم حالمسيفي مرحلة ما قبل 
تدرك لمعنى الحقيقي للعدالة ومع المسيحية يطغى االهتمام بالجانب الروحي 
الذي يلقي بالدولة إلى مستوى القداسية، وببعدها عن فوضويات التدبير 

  .البشري المحدود والضيق
 الروحي فذروة التقدم التاريخي المطلق للمدينة نبلغها باإليمان  

والدعوة إلى ترك المادة وإلى المقاومة الروحية وإن كان المقصد سياسي من 
 ودفاع عن اإلمبراطورية الرومانيةوهو تبرير بسقوط مدينة اإلله وراء 

المسيحية المتهمة فهذا ناجم عن صراع الذات مع اإليمان، وتعارض الخير 
 في سفة التاريخفل أمام أوغسطينمع الشر عبر األزمنة، وهذا ما يضع 

تقدم المدينة األرضية والسماوية والتعايش بينهما والحروب التي حديثه عن 
، وتلك األرضية إلى غاية الخالص الذي ينزل مع تدور بين هذه اإليمانية

المسيح المكفر عن خطايا البشرية وناصر المدينة السماوية، ويبث العدالة 
و إليها دنس المادة وشر النفس، ويحقن الحروب ويحقق للفضيلة التي ال يدن

 .وخطأ اإلرادة في الميل إلى شيطان
وبالخالص النهائي في مسار تاريخ المدينتين نجد المجتمع السماوي   

هو المجتمع الذي أفراده تطهروا روحيا وتخلصوا من الخطيئة في هذا 
صا العالم، وكذلك العالم اآلخر، حيث يتخذ التنظيم االجتماعي شكال دينيا خال

والمسؤولية من إرادة اهللا ومشيئته ال من مسؤولية البشر التي هي عرضة 
تقديس اللذات على حساب اهللا لمختلف اإلنزالقات واللعنات وتميل إلى 

  .ويغيب معها التكامل والتساند
، والشقاوة والعذاب لمن سار السالم األبديبل مع الصبر يكون   

مرار هي واضحة وجلية ال ريب عكس هذا، ألن مبادئ الخير وشروط االست
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فتاريخ الكنيسة وبالتحديد هو خط سير اهللا " فيها لمن يتماشى مع الكنيسة، 
في العالم، والجنس البشري في واقع األمر ليس إال أسرة واحدة، ولكنه لن 
يبلغ مصيره النهائي على األرض بل في السماء والحياة اإلنسانية هي 

ما يتجلى ويتمثل في األرواح الشريرة، مسرح لصراع مختلط بين الخير ك
  .1"فالتاريخ اإلنساني ليس إال الكشف األعظم عن سبيل الخالص اإللهي

والنصر اإللهي لن يكون هكذا جاهزا، بل األمر نابع من التجربة   
ومحاربة الشر إضافة إلى االختيار، إما بالميل إلى مجتمع يقدس الذات، أو 

ة لمحبة اإلله وتجاوز األوثان والتحرر من مجتمع يخترقها ويعطي األولوي
كل ما له عالقة بالجسد الفاني والشهوات التي تحجب نور اإليمان لذلك، 

 التمييز بين المدينتين في مسارهما التاريخي، وهذا القديس أوغسطينجعل 
فالتاريخ "واجتماعية، واقتصادية وسياسية، من جوانب عديدة أخالقية، ودينية 

باستمرار الحتكاك هاتين الجماعتين الخيرة اإللهية، البشري يخضع 
والشريرة الشيطانية، وإلى التنافس بينهما، فتقف مدينة األرض من ناحية 
تدفع مجتمعها األرضي الحوافز والدوافع الدنيا التي تستهدف التسلط 
والتملك، في حين تقف في الناحية األخرى مدينة اهللا بمجتمعها الذي ما وجد 

  .2"ماسا للسالم السماوي والخالص الروحي المادي في الحياة األبديةإال الت
 التفسير األوغسطينيفالفكرة الدينية واضحة وجلية من خالل   

للتاريخ ولمجراه نحو الغائية الروحية التي فيها يخلد األفراد على اإليمان 
وتنزع من ذواتهم كل الشرور وكل بواعث االختالف والرذيلة وبعد انقضاء 

 مخلص البشرية ليقضي على اليسوعالعصور يأتي زمان ظهور ونزول 
فحينما نادى "وبتقوية مفهوم المحبة، . الشرور التي زرعتها المدينة األرضية

 بالمحبة فإن لم يقصد بها سوى تلك العالقة الحية التي تقضي على المسيح
  .االنفصال بين اهللا واإلنسانالثنائية وعلى 

 العالقة اليهودية القائمة بين العبد المسيحدل ولهذا فقد لم يستب  
والسيد بعالقة جديدة هي عالقة األبناء بأبيهم فالمحبة هي الرابط الذي يمكن 
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 الذي يفصل في النزاع بين إتباع المسيح وبنزول ،1"أن يجمع اإلنسان واهللا 
نة الهوى وإتباع القيم الروحية، يجدد المحبة فهي والدة جديدة عند أهل المدي

  .الخالدة السماوية
 نحو غاية هي الكمال الروحي صيرورة التاريخوفي الحديث عن   

 يطل على مشارق أخرى، فمن تبرئة ذمة المسيحية القديس أوغسطيننجد 
 يطل على مشارق أخرى فمن القديس أوغسطينالمتهمة، التي قيل إنها 

انيين المتخلين تبرئة ذمة المسيحية المتهمة، التي قبل إنها لعنة على الروم
عن عبادة كبير اآللهة جيوبتير، يدخل ميدان األفكار التاريخية التي حبل 
وريدها مرتبط بالكنيسة، ومن التعاليم المسيحية التي تستجيب ألمل 

في هذا االنتظار . المستضعفين وترجئ لهم الخالص إلى اليوم األخروي
  .تبرز أهداف التاريخ اإلنساني ومقاصده

آدم من الجنة، وكيف تشكلت المدينة األرضية والمدينة ومنذ هبوط   
، وكيف يبدأ الصراع بينهما الحسد والغيرةالسماوية والعامل في ذلك هو 

الختالفهما من حيث المنطق المنتهي، وفي نهاية التاريخ في صورته 
 ويحدد المصير النهائي لكل مدينة هذا من المسيحالروحية المسيحية يفصل 

  .ناحية
  في تحليل التاريخ الروماني،أوغسطينالناحية أخرى فقد برعومن   

بل وحديثه عن نماذج المدن الشيطانية قاده إلى اإلمبراطورية األخرى 
وبين كيف أن تكدس األوضاع المتدنية على مختلف المستويات هي  السابقة،

التي عجلت بانهيار روما وهذا ألن الدولة الرومانية درع دنيوي تسربت إليه 
  .لشرور وطغت فيه الماديات مما جعل روما مدينة أرضيةا

وبشر المسيحيين والرعية بالخالص وبنموذج الدولة الخالدة لكن   
شريطة األلم والصبر على الشر، وتربية النفس لخدمة الفضيلة األخالقية 
وحدها، حتى يتطهر اإلنسان بوالدة جديدة من دنس الخطايا ومن التنازع 

ة والقوة الدنيوية، وحجر تأسيس المدينة السماوية هو من بين القوة الديني
روح القلوب إذ المحبة حاضرة في عملية انتقال التاريخ من حقبة إلى أخرى 
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 تنوب الكنيسة عنه المخلصمثلها نجد حضور العناية اإللهية، وريثما ينزل 
م وهذا ما غذى روح التيولوجيا التي تعطي مشروعية استبداد الكنيسة والحاك

  .الذي هو تحت ظل اإلله ومن خالفه خالف مشيئة اإلله
، المسيحواجب الرعية الصبر وانتظار التعويض بعد نزول   

وللكنيسة مشروعية استغالل االقتصاد والطغيان السياسي والسلطة الروحية، 
وبعدما كان األفراد يعتقدون أنهم يتحملون الخسائر في حربهم ضد المدينة 

وقعوا في خسائر أشد وقرا إذ تخدير العقول ورهنا الشيطانية في حين 
بالخالص جعل السنة األفراد وثرواتهم تحت تصرف الكنيسة، وبالتالي 

 فبصراع المدينة الحربية مع أوغسطينوقعوا في حربين األولى شخصا 
السماوية وقعوا في حربين األولى  ضد المدينة االرضية، والحرب الثانية 

سة أو ما تحول إلى تيولوجيا، وهذا كون الشعب ستكون ضد طغيان الكني
الممثل للمسرحية اإللهية ليس من حقه خيانة السيناريو بل يجسده فتحولت 

 الحقا يجعل الحاكم له باألوغسطينية السياسيةمدينة اإلله إلى مذهب عرف 
الحق في رقاب للناس وهو من تفويض إلهي وكل من خالفه تالحقه محاكم 

تدهور الحضارة الرومانية مدينة اإلله كانت نقطة عبور إلى التفتيش بلك من 
  .عصر الظلمات في القرون الوسطى المسيحية

 القديس أوغسطينوكل حديث عن الهوت التاريخ السياسي عند   
، الصراع بين المدينة السماوية والمدينة األرضيةالذي مرجعيته مستمدة من 

ى المستوى التيولوجي إذ بعد ال يخلو من حديث عن تجليات هذا التصور عل
غياب المسيح طبعا تنوب الكنيسة لتدبير شؤون البشر في انتظار اليوم 

فمن خالل خلق صورة األب والحامي، "  والمنقذ المخلصالموعود أو زمان 
والذات المماثلة لآلخر، يتضح مدى اإلشكالية التي تظهرها الجماهير 

  .1" المنقذالمقهورة في تعلقها باالنقيادي بالزعيم
إذا صورة المنقذ من شأنها أن تساهم في دفع عجلة االستمرار   

السياسي حتى ال يتسرب اليأس في نفوس الضعفاء وحتى يزيد النبض في 
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قلب النظام السياسي وبهذا ال يعرف المجتمع التفكك والتدهور واالنحطاط 
  الذي رفعالقديس بولسومثل هذه التصورات نجدها حاضرة في أفكار 

 إلى السماء حيث المسيحراء صلب أنظار الرعية المغلوب على أمرهم ج
 عيسى المسيحكانت لديه القابلية الستنباط مغزى ميثيولوجي عن وفاة "

الناصري فقد هيمنت عليه عقلية األساطير حيث اآللهة تموت وتحيى 
  . 1" وقصص المنقذين الذين يهبطون من السماء القتداء البشرية

قذ كان توظيفها الهوتيا وتيولوجيا خدم السلطة الكنسية وفكرة المن  
طوال فترة القرون الوسطى، بذلك امتدت يد القيصر لتطال االقتصاد الذي 
تحول إلى إقطاع والسياسة التي تجسدت في ممالك وإمبراطوريات باسم 

 وعن جعل روما مركز أرسطو، والفكر الذي ال يحيد عن منطق المسيح
مركزا للدغمائية تقمع الكلمة وتؤخرها بعدما كانت في الكون، بل أصبحت 

البدء، وتضع كل مفكر أمام محاكم التفتيش كل هذا بحجة أن للرعية اهللا 
والغد وللقيصر الملك والسلطة بتأييد مطلق من الكنيسة وجعل غالبية الفكر 
السياسي ال تحيد عن البحث عن اشكالية مىشروعية السلطة الدينية على 

فإشكالية السلطة الدينية التي عرفها الفكر الديني لم تكن بمعزل " ة الزماني
عن الصراع بين السلطتين الزمانية والروحية ولم ينتهي هذا الصراع على 

  .2"الرغم من هيمنة سلطة على أخرى
فإن كان تراث الفلسفة الطبيعية األولى عند اليونان جدل وصراع   

 السياسي الوسيطي هو جدل التوفيق  فإن تراث الفكرهرقليطساألضداد مع 
بين السلطتين الروحية والزمانية بين مناهضة الدين أو تقريبه إلى الحياة 
العامة أو السياسية، وفي عصر األنوار دنت محبة الكنيسة وارتفعت وسمت 
محبة العقل، وتقلصت دائرة الدين من الحياة العامة مقابل توسع سلطة العقل 

صل نهائي للدين عن الدولة أو تحقيق علمانية سياسية إلى ف" وهذا بالدعوة
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بما يضمن حياد الدولة، ومن البداية يكون النموذج التاريخي لهذا الحياد الذي 
  .1"يكمن في فصل الكنيسة عن الدولة

 المدافع فيها عن الديانة القديس أوغسطينوعلى الرغم من بداية   
ألوغسطيني أمام دفاع آخر، وهو المسيحية فإننا نجد مسار التاريخ السياسي ا

دفاع الضعفاء الذين سلبت حقوقهم وقمعت أفكارهم باسم الكنيسة وهذا الدفاع 
أكثر شراسة من التهم الموجة إلى الديانة المسيحية من قبل اإلنسان الوثني 
زمان سقوط روما، ألن حقيقة هذا الدفاع هي من العقل الذي مهد إلى 

 الحرية بل تريد القديس وال القيصر وال ملكالثورات الحقة ال تريد ال 
فنظرية الدولة عند  في تدبير شؤونه العامة،استقاللية الفرد ، والديمقراطيةو

 نواميسها مستمدة من البعد الالهوتي والتاريخي القديس أوغسطين
والسياسي ومسارها صراع بين مدينتين، وحقيقتها رد االعتبار إلى الديانة 

  .          الخالص وكمال التدبير السياسيغ المسيحية قصد بلو
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  : تمهيد
 يأخذنا نحو الفراغات التي كان دريداإن النظر في  ببيلوغرافيا   

مصادره الظاهراتية والوقوف عند . التفكيكيستدعيها في بيان مفهوم 
والبنيوية التي تمرد على أبجدياتها، بعد اتهامها وفضحها؛ يكون بمثابة 
القراءة الحقيقية للمنتوج االنقالبي على أسوار السكوالستيكية التي قبرت فيها 

، وهنا تظهر إشكاالت االنبعاث التفكيكالبنيوية ذاتها، فقد أعلن وفاتها بميالد 
تجيب عنها مصادره وقراءاته قبل االنعتاق الفكري التفكيكي في كتاباته، ل

  .وبعده
 اويبقى البعد المنهجي في رؤية التأويل والتعددية القرائية جزء  

إلى استلهام المستقبل القرائي الجديد، .  في تجاوز اآلني وقراره أصيالاركين
 ليجيب عن المقاربة بين القراءة العدمية وبين الخلفية دريداوهنا نقف مع 

  .التوراة، وكذا قراءة ما بعد الالهوتية/لالهوتيةا
األرض التي ولد فيها المفهوم جعلت الناقد، يرقب من بعيد ذلك   

 فلسفة السائد لينتقل من األمكن إلى دريداالوميض الرفيع الذي فجر به 
  .التفكيكالممكن، إلى تأسيس صرح يأبى السكون إنه 

، ومالحقة أماكن لحايتيمولوجيا المصطتبحث هذه الورقة في   
االرتحال وفراغاته مرورا بمعالم التقويض لمختلف النسقيات الظاهراتية، 

  .الخ....البنيوية
  وانتهاء بسؤال ما هو التفكيك؟ هل هو رؤية أم منهج؟ -
  ثم ماذا بعد دريدا؟ ما مصير التفكيك في القراءات المعاصرة؟ -
  .جاك دريدا وسؤال الهوية واالرتحال_ 
  .التفكيك عند دريدامفهوم _ 
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  .الرؤية السياقية لمفهوم التفكيك بين مصادر دريدا وكتاباته_ 
  هل التفكيك منهج أم رؤية في القراءة؟ _ 
  .ماذا بعد التفكيك؟ رؤية نقدية_ 

  :جاك دريدا وسؤال الهوية واالرتحال
 09/10/2004 رائد التفكيكية المعاصر الذي توفي جاك دريدايعتبر   

 ينتمي الى دريداو.  عاما بعد صراع طويل مع المرض74عن سن يناهز 
عاش و.  الذين نشأوا أصال في الجزائرذلك الرعيل من المفكرين و الفالسفة

ثم التحق بمدرسة . هناك حتى انتقل الى باريس ألداء الخدمة العسكرية
أحد كبار األساتذة " جان ايبوليت"حيث تتلمذ على يد . المعلمين العليا
 أن يفرض اسمه على دريداوقد استطاع ". هيجل" في فلسفة المتخصصين

و يمد تأثيره إلى أمريكا حيث كان يقوم بالتدريس . الحياة الفكرية في فرنسا
 بوصفه حالة فريدة ومتميزة من دريدايقف و". ييل"شهرا كل سنة في جامعة 

ك جا. ليفي ستراوس" أمثال ،البنيويين/بين المفكرين والفالسفة البنائيين
وبفضل أعماله الغزيرة حقق شهرة ، "روالن بارت .ميشيل فوكو. الكان
بكتابات في معضمها مقاالت أو دراسات تدور في غالب األحيان . واسعة

إلى جانب عدة ، حول كتابات و أراء غيره من المفكرين والفالسفة واألدباء
كما هو الشأن في كتابه . كتب يعالج فيها بعض الموضوعات الفريدة

 دريداوكان قد ذاع صيت  ".حقيقة الصورة" ".البطاقات المصورة"
عن أصل " "هوسرل" حين نشر ترجمة لدراسة الفيلسوف األلماني 1962عام

صفحة وحاز الكتاب 150وقدم لهذه الدراسة بمقدمة طويلة تعدت ،  "الهندسة
 يرتبط بالبنائية والبنائيين فهو دريداومع أن اسم  ".كافييه"على جائزة 

 البنائيين اآلخرين من تناقضات حرص على إظهار ما تتضمنه آراءي
الكتابة . الكالم والظاهرة. االجراماتولوجي"كما أنه في كتبه . مفارقاتو
. يعبر عن تشككه وعدم ثقته في كل أشكال التفكير الميتافيزيقي ،"االختالفو

 عليه اسم وبذلك فهو يمثل اتجاها جديدا ومهما داخل المدرسة البنائية يطلق
 إلى أسلوبه الخاص في تحليل النص دريداوقد توصل ". ما بعد البنيوية"

أي تفكيك النص ، "استراتيجية التفكيك"ونقده وهو أسلوب يطلق عليه اسم 
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وهذا التفكيك خليق بأن .إلظهار أنه عبارة عن مركب من النصوص األخرى
  .لنص أول األمريكشف في الوقت ذاته عن الطريقة التي أمكن بها تركيب ا

 تتعلق بثنائية دريداإن أهم إشكالية في حديث األصل والهوية مع   
، وغيره جاكياالنتماء والعرق، تبدأ من اسمه الذي غيره من فقد ولد باسم 

، فقد غيره دون أن يتخلص منه تماما، فاالسم الجديد ال زال يحمل جاكإلى 
االسم أشبه بعالمة  «:دريدا األول، يعلق على ذلك تبعات وآثار االسم

الختان، إشارة متأتية من اآلخرين، وننصاع لها بسلبية كاملة، وال يمكنها أن 
  .)1 (»تفارق الجسد

وهنا يلتف على مقابلة تغيير االسم باللغة، فتكون عملية التغيير غير   
ذي شأن مثل اللغة، ال يوجد ما يجعلها تنضوي تحت سقف المطلق والثابت، 

 عن أي قيمة دريدالذي يأتي من سؤال الهوية ال يعبر عند هذا االنزياح ا
مطلقة أو ثابتة، تقيم عرى الخصوصية واالنتماء، كل ما في األمر أنها 
أقانيم ال بد من تجاوزها، فحديث الهوية هو لعبة داخلية ال بد من تقويضها 

  .عن طريق اللعب خارج النسق
  :مفهوم التفكيك عند دريدا

 عن مفهوم التفكيك صراحة هو ما دريدا فيه إن أهم موضع يفصح  
لى إرسالة "، وسماها أزوتسولبروفسور أضافه في الرسالة الموجهة إلى ا

 دريدا يعزو Déconstruction )2 ("صديق ياباني حول مفردة ومفهوم التفكيك
 إلى الوعاء الفرنسي الذي ينتمي إليه، حيث تدل التفكيكالبنية اللغوية لمفهوم 

 بما هو تصفية واختزال سلبي، تقترب في مفهومها من مصطلح على الهدم
 شفيعا قريبا يبين عن دريدا، لكن ما وجده نيتشه لدى démolition "الهدم"

، حيث كانت داللتها اللغوية lettréK" ليتريه"المفهوم ما ورد في قاموس 
ل عند والبالغية عنده مرتبطة باآللة، أي تفكيك أجزاء الماكنة أو اآللة، وتحي

  :، إلى مفاهيم ثالثةLemareلومار
  .تفكيك أجزاء كل موحد، تفكيك قطع ماكنة لنقلها إلى مكان آخر_ 1
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تفكيك األبيات وإحالتها شبيهة بالنثر عن طريق إلغاء : مصطلح نحوي_ 2
  .الوزن

  .، فقدان الشيء بنيتهse déconstuiteالتفكك والتخلع _ 3
لتي أحدث التفكيك عليها انقالبا أال  مباشرة إلى الحركة ادريدايحيلنا   

وهي البنيوية، فهو يعتقد أن التفكيك إنما هو حركة ضد التفكيك؛ حيث يقوم 
  .على فك ونزع رواسب البنيات التي أسرت فيها البنيوية نفسها

 وال critique  أن التفكيك ال يعد نقدادريداإلى هنا يعتقد   
ئم على المعنى االصطالحي للتحليل، ، ومفهوم هذه المباينة قاanalyse تحليال

 ال يعني الرجوع إلى العنصر البسيط، إلى دريدافتفكيك عناصر البنية يقول 
وكذلك ليس نقدا ال بالمعنى العام وال بالمعنى . أصل غير قابل ألي حل

  .الكانتي، أي أن التفكيك يشمل المجاالت النقدية المتعالية ويتجاوزها
د المنطق األنطولوجي للمعاني، وهذا فالتفكيك يقوم على تحدي  

األخير ال يتحدد إال إذا أقمنا حمولة التفكيك في سياق معين يحل فيه محل 
وفي هذا  ،)1 (الخ"... الهامش"، "األثر"، "االختالف"، "الكتابة"كلمات مثل 
 وهو يقيم الجسر االيتيمولجي للمفهوم فإنه يؤكد هامشية دريداالمقام فإن 

نه أدى بعض األغراض التحليلية والنقدية في تعرية أهم المفهوم رغم أ
  .البنيات التي انكفأت على ذاتها، فقام هذا األخير بتحطيمها

 ظهر جليا في المحاضرة التي أحدث دريداإن ميالد التفكيك عند   
بها انقالبا معرفيا، في مشاركته في المؤتمر الذي عقد في جامعة جونز 

ول خطوة في تفكيكيته هي التمرد على ، فكانت أ1966عام  هوبكنز
 في هذا االتجاه هو هدم لكل البنى التي أقامت دريداوتحرك   ،)2(البنيوية

المركز، فكانت النسقية الهيجلية والذاتية البنويية أولويات /فلسفة الحضور
، فكل ما يتعلق باللوغوس والمطلقات والثوابت دريداالهدم التفكيكي عند 
الهامش، وال بد من استعادة الالمركز وعدم /فلسفة الغيابعبارة عن إقصاء ل

اإليمان بمركزية الفكر، وهذا االتجاه أدى به إلى  القول بتقويض الميتاقيزيقا 
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الغربية ونفي التمركز عن ذاتيتها؛ بل وتتبع كل أشكال الميتافيزيقا المزيفة 
ريرها، فتقوم التي تتخذ من التاريخ وفلسفته ومن الدين ومطلقيته أساسا لتب

  .التفكيكية بهدمه وإزالة السقوف والعتبات
  : نجد صنفين من المصطلحات الدريديوفي القاموس   
كل ما يعبر عن الفلسفات التي قام بتقويضها مصطلحات : األول  

، )الحضور التمركز حول اللوغوس، التمركز حول المنطق(الثبات والمركز
 ، وهي مرادفة présence" حضورال"وأهم مصطلحات الثبات عند دريدا هو 

، والحضور مقولة أولية قبلية "الكليات الثابتة المتجاوزة"، "عالم المثل"لـ
توجد في البدء قبل تفاعل الذات بالموضوع، وهو مصدر الوحدة والتناسق 
والمعنى في الظواهر، وهو ال يتجاوز اإلنسان وواقعه المحسوس، ويتجاوز 

  .بضة الصيرورةالتفاصيل الحسية ويهرب من ق
 دريدا في نظر centricity-logo اللوغوسفالفكر المتمركز حول   

  .فكر محاط بلوثة الميتافيزيقا التي تدعي لنفسها العالمية والشمول
، حيث centricity-phono"التمركز حول المنطوق"كذلك مصطلح   
ب، المكتو/ أن التراث الفكري الغربي يقوم على ثنائية المنطوقدريدايعتقد 

وأولوية المنطوق على المكتوب ظاهر في الثقافة الغربية، فالكالم هو السابق 
في ذهن اإلنسان وهو يعبر عن الثبات والحضور واألنا المتعالي، بخالف 
الكتابة فصاحبها غائب والتالي ال يتفاعل مع متلقيه، فهو شبه ميت، فهذه هي 

  .مركزية الحضور
 معبرة عن دريدالتفكيكي لدى  تأتي مصطلحات القاموس ا:الثاني  

        االخترجالفاالنتماء الهدمي الذي تقوم عليه فلسفته أهمها مصطلح 
différenceLa  فالمعنى أن اإلرجاء واالختالف، وهو مزيج من لفظتي ،

اختالف الدوال هو الذي يحيل إلى غياب كل دال رغم حضوره ألن كل دال 
أن يتقدم دال على آخر، وال إقصاء وال يمكن  )1 (مختلف عن الدال اآلخر

دال على حساب دال آخر فالكل غائب، وكل دال جديد هو قصف للدال الذي 
  .قبله وهكذا
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 هو القوة الكامنة وراء كل الدوال، وقيمة الدال معتبرة فاالخترجالف  
بهذه القوة ال بأي شيء خارج االخترجالف، فال هوية للدوال، وهذه القوة 

ر بنية هذه الدوال، وانقسامها، واستحضار أي دالة هو في تقوم دائما يتفجي
الحقيقية استحضار لكل الدوال األخرى، فال مزية للدال الذي هو أمامي عن 
غيره من الدوال الغائبة، فالكل غائب والكل حاضر، والحضور ال يعني 

  .سوى الغياب وهي فلسفة التفكيك
 أي أن "ثر المعنىتنا" إلى مصطلح دريداوهذا يحلينا في قاموس   

وهو يعني كذلك . معنى أي دال أو نص هو منتشر ومبعثر كبذور الحبوب
، كلمة يونانية aporia األبوري، وقد استلهمها دريدا من المفهوم "نفي المعنى"

  " .الهوة التي القرار لها"تعني 
التناص، حيث إن التناص / في قاموسه بين االخترجالفدريدايقابل   

رجيا فيقوم بالتعرية والفضح للمعاني القارة بكيانه، ويأتي يخترق النص خا
االخترجالف يقيم في داخل النص الواحد فيقوم على زحزحة أقانيمه 

يقتضي أن كل نص يقيم بين جملة كثيرة من ، )1(وأصنامه، فالتناص
النصوص، وال يمكن قراءة هذا النص من دون استحضار التناص واستدعاء 

حين يقوم االخترجالف بعمل تفجير داخلي لكيان النصوص األخرى، في 
  .    النص

  :الرؤية السياقية لمفهوم التفكيك عند دريدا بين كتاباته ومصادره
 طفيلية، بحكم أنها دريداإن كثيرا من النقاد يعتقدون أن تفكيكية   

عبارة عن هزات ارتدادية لمعظم األفكار النسقية والبنيوية، أي أن أصالة 
 على مختلف النسقيات دريدابع من ردة الفعل التي مارسها التفكيك تن

 نحو التفكيك دريداالسائدة، إن أهم ما يمكن أن نجده طريقا واضحا في اتجاه 
، إضافة إلى أن معظم األفكار التي فوكو ونيتشه وهيدغرهو ثالثة خلفيات 

 ذلك أحدث عليها انقالبا تمثل فيضا من الفكر الذي ترجمته دراساته، ويتجلى
، إضافة إلى النسقية سوسيرودوية وعلى رأسها ينبواضحا في نقد وتفكيك ال
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 التي سجنت نفسها في المطلق والثابت والمعيارية على حد قول الهيغلية
  .دريدا

  :  دريدا قارئا لنيتشه
 نفسه إلى نيتشه في الكتابة واالختالف، الذي يعتقد دريداينسب   

 : فهومي الكون والحقيقة الماورائيين أنه أحل فكرة اللعب محل مدريدا
ينبغي بال ريب إيراد النقد النيتشوي للميتافيزيقا، لمفهومي الكون والحقيقة « 

  .)1( » ...اللذين حلت محلهما مفاهيم اللعب، والتأويل، واإلشارة
 يجمع بين فنيتشه هو اجتماع الضدين، نيتشهفما يميز فلسفة   

ن هناك تأليف ما، فينظر إلى المرأة األطروحة والنقيض من دون أن يكو
هذه التراتبية بجيب عنها . ، وأحيانا كقوة حقيقة"قوة كذب"مرة على أنها 

 .)2 (» نيتشه لم يقفل-أن مستقبل النص« :دريدا في بعد تفكيكي
ذلك أن ازدواجات هذا النص، وتعددات معانيه تجعله قابال للكتابة،   

  .ةوألن يعاد تأويليه وفق سياقات جديد
 نجد أن التصور نيشتهومن هذا األساس الفلسفي الذي يشعه   
، حيث إن هذا التصور النتشوي لفلسفة الغياب حاضرة في النص الدريدي

يتملص من سلطة الكالم وحيد المعنى القائم داخل تعارضات غير 
  .إضافي/مدلول، رئيسي/دياليكتيكية، مثل دال

ة حيث يشع مفهوم جمهرة  إلى المقاربة البالغينيتشهوهنا يتوجه   
 النيتشويةاالستعارات، ودريدا في استلهام مفهوم التفكيك يستعيد هذه الفكرة 

بتصور الفلسفة كما لو أنها عملية تحويل كاملة إلى استعارات منفتحة وال 
تدع ما كونته هي ذاتها يسيطر « :تقر في الكينونة المغلقة للنص، أي

 يتجاوز فكرة االستعارة فيقوم بقويضها ادريدلكن ومع ذلك فإن  .)3(»عليها
 في قراءة دريداوتفكيكها ليخرج عن نطاق النسقية واالحتواء، وهنا نقف مع 

 واستلهام معاني التفكيك من فجواته، حيث يتجاوز هذا النيتشويالنص 
إرادة " مثل مفهوم نيتشهاألخير كثيرا من األفكار األساسية التي تشكل فكر 
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ث يرفضها دريدا، ألنها في اعتقاده تعتبر مدخل إلى المبدأ حي" القوة الفنية
  .األساسي للميتافيزيقا
  :دريدا فاهما عن هيدغر

 عن المصدر الهيدغري، ويتجلى ذلك دريداال يمكن أن نفصل متن   
، وقد كان دريدا قد كان حاضرا في فلسفة النيتشويواضحا في أن النص 

 نيتشهواضحا، حيث إنه يستند إلى رؤية  للميتافيزيقا الغربية الهيدغريالنقد 
 :األولى لكنه يتجاوز هذه الحتمية التاريخية على المستوى األنطولوجي

  .)L’etre«)1يجري التفكير في تجاوز الميتافيزيقا في عالقته بتاريخ الكون«
 في نقد الميتافيزيقا تجاوزت النقد الوجودي إلى هيدغرفأنطولوجية   

إن لغة محاورتنا ال « :ائية عبثية بين الدال والمدلولاللغة حيث يجعلها في ثن
 إن هذا المعنى يؤكد .)2 ( »تنفك، بمقدار، تخرب إمكانية قول ما نتحدث عنه

  .أنطولوجية اللغة في دريداكل اإلشكاالت األساسية التي طرحها 
  :           ما بعد البنوية أو االنفالت من األسر البنيوي

 في تأسيس مفهوم دريداأهم ما جادت به أفكار ال يمكن أن ننكر أن   
التفكيك، إنما جاء من وراء االنقالب الذي خرج به على البنيوية ومبادئها، 

، دوسوسير في عملية التشريح هو بنائية دريداوالنص الذي يحضر لدى 
 أساسا في التقويض، ولعل أغلب دوسوسير جعل من بنيوية دريداحيث إن 
أهم  ،)3( نقدا وهدماالسوسريما هي استلهام من النص  إنالدريديةاألفكار 

اعتباطية العالقة بين الدال العالقات اللغوية التي استند عليها في التفكيك 
، وانتفاء القيمة الذاتية للعنصر اللغوي، واعتماده في امتالكها على والمدلول

  .اختالفه مع العناصر األخرى في السلسلة أو النسق
 إلى عدة نتائج معرفية دريداين المبدأين يصل استنادا على هذ  

  :أهمها
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 أسبقية الكتابة على الكالم، ألن دريدايعتقد : عالقة الكالم بالكتابة_   
الفكرة القائمة على أسبقية الكالم على الكتابة قد ورثت فلسفة الحضور 
والتمركز حول الظاهرة الصوتية، واألمر الذي تم فهمه وقراءته من قبل 

بصورة مختلفة، هي أن مبدأ االختالف هذا يؤثر في كامل العالمة دريدا 
 كاختالف بين الدوال، أو سوسيربوصفه شرطا للمعنى، أي أن ما قصده 

 على أنه اختالف بين العالمات دريدابين المدلوالت وحدها فهم من قبل 
، إن لعبة االختالفات« :نفسها التي هي وحدة الدال والمدلول، يؤكد ذلك بقوله

تمنع العالمات من أن تصبح في أيه لحظة، وبأي طريقة، عناصر بسيطة، 
  .)1( »أعني حاضرة في نفسها وبنفسها

، أي السوسوري تجاه النص دريداهناك من يقر بإساءة الفهم لدى   
 عندما أقر بأسبقية الكتابة على الكالم، وفهم دريداهناك مغالطة وقع فيها 

ن العناصر ال تحمل أي قيمة في ذاتها، وإنما  في أالسوسوريةغلطا القراءة 
  .تتحصل كامل قيمتها مما يجاورها من االختالفات

 الذي هو عماد فلسفته االختالفالمالحظة الثانية إقامته لمبدأ _   
 للعالمة اللغوية، أي االعتباطية سوسيرالتفكيكية، استنادا إلى مبدأي فهم 

  .والتفاضل
 اللغوي، وكيف سوسيراضل في قاموس  والتفاالعتباطيةماذا تعني   

  . فلسفيا، هذا ما سنتولى بيانهدريداتعامل معها 
كيان ثنائي يتألف من الربط " هي الوحدة اللغويةيذكر اللغويون أن   

بين عنصرين، وأن اإلشارة ذات طبيعة سيكولوجية، فهي تربط بين الفكرة 
  .، أي بين الدال والمدلول"والصورة الصوتية 

أن فكرة األخت ال ترتبط بأي عالقة داخلية " باطية اإلشارةاعتأما   
ت التي تقوم بوظيفة الدال، فهذه الفكرة يمكن التعبير .خ.بتعاقب األصوات أ

  .)2 ("عنها باستخدام أي تعاقب صوتي آخر
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لكن ما يمكن قوله كيف نثبت قيمة العالمة إذا كانت االعتباطية   
، أن هذه اإلجابة تستند على مبدأ سيرسوقائمة بين الدال والمدلول؟ يجيب 

التفاضل، أي أن كل عنصر من العناصر اللغوية يستمد قيمته من تقابله مع 
إن القيم تستمد . العناصر األخرى، وأن قمية كل عنصر تتحدد طبقا لمحيطه

 أن األفكار إنما هي تفاضلية يحدد سوسيروجودها من النظام، حيث يضيف 
جابي، بل يحدد سلبيا عن طريق عالقتها بغيرها من معناها ليس بمداها اإلي
  .العناصر في ذلك النظام 

 دريدا في رد هذه المسلمات انطالقا من فرضية دريداوهنا يستند   
التي تقول بأن االختالف بينهما هو الذي يسبب حضورهما، وإن صفة 

مر الحضور التي لهما ال تأتيهما إال من خالل عالقة االختالف بينهما، األ
الذي يعني أن االختالف بين عالمتين هو المعنى، انطالقا من الحقيقة األولى 
التي تقول بعدم امتالكهما ألية صفة قبل مسألة االختالف هذه التي بينهما، 

أن االختالف بعبارة أخرى . والتي سببت حدوث مثل هذا المعنى أو ذاك
  . سابق على وجود العالمة كهوية ذات معنى وذات حضور ما

 على كل العتبات التي حددها البنيوية انطالقا من دريداهكذا يقفز   
اللغة بوصفها الوعاء الحقيقي الذي تنطلق منه آلية التأويل عبر ثنائية الدال 

 كان حاضرا حضور المنهاجية التي ارتآها في االختالفوالمدلول، فمفهوم 
  .تقريب مصطلح التفكيك، الذي يعد أساسا في تشكله

  تفكيك منهج أم رؤية في القراءة؟هل ال
هذه مسألة نعبر من خاللها إلى قراءة نقدية نحو مصطلح التفكيك   

 نفسه في كتابه الكتابة واالختالف ينفي أن يكون منهجا، دريدا، إن دريداعند 
  .)1 (»ليس التفكيك منهجا، وال يمكن تحويله إلى منهج«:بقوله

ية متكاملة، وهو إن كانت وفي الواقع ليس مذهبا والنسقا أو رؤ  
 كما رأينا سابقا، بفعل التماثل بين مصطلح النقض هيدغرتنسب أبوته إلى 

، وتظهر عدم منهاجية التفكيك دريدا وبين مصطلح التفكيك عند هيدغرعند 
ونسقيته في كون فيلسوف التفكيك ال يبغي التوصل إلى مجموعة من النتائج 
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ره التقويضي إال من خالل بعض القراءات أو الرؤى البناءة، فهو ال يعمل فك
 يدوفر، وهوسرل، وهيغل، وأفالطونالتفكيكية لنصوص الغير لنصوص 

الخ كما أنه ال يترك مجاال معرفيا إال ويحاول أن يبث فيه روح ...ماركسو
  .التناقض بين المقدمات والنتائج

:  ينفي عن التفكيك حتى أن يكون عملية أو فعالدريداوالغريب أن   
ليس يكفي القول إن التفكيك ال يمكن أن يختزل إلى أدواتية منهجية أو إلى "

يجب أن نحدد أيضا أن  ...مجموعة من القواعد واالجراءات القابلة للنقد
  .)1 ("التفكيك ليس حتى فعال أو عملية

 في مفهوم التفكيك من خالل نصوصه دريداإن الجديد الذي يطرحه   
يك بشكل ما مع نظام الفوضى الذي تسعى إلى أن منطق التفكيك هو التفك

، فلسفة اللغة من أن مفهوم التفكيك يبتعد عن دريدارغم ما ينفيه  ،)2(إثباته
اللعب فإن الذي يمكن أن يستخلص هو أن التفكيك ليس سوى ضرب من 

 ونهجوا رؤيته، جعلوا كمن بدريدايبقى أن الشراح الذين تأثروا . باللغة
  .ة في القراءةالتفكيك منهجا ورؤي

 على الفكر الغربي، قام على كشف دريدالكن توظيف التفكيك عند   
التناقض المبدئي بين مسلمات التراث الغربي المسكوت عنه، وهو األمر 
الذي ينطبق على أي تراث، وبين الواقع الفعلي للممارسات الخطابية في 

وز الحدود  من وراء كل ذلك إلى تجادريداشتى مجاالت المعرفة، ويهدف 
بين الفكر والفن، وهكذا نظل مع فيلسوف التفكيك معلقين في الفضاء ال 

 التي وإن أالعيب اللغةنعرف على أي قدم نرقص، كما ننخرط في شراك 
قدمت واجهة بشحذ الذهن ومضاعفة القدرات النقدية للعقل، ال تهدينا في 

 دريداوكأننا مع الواقع إلى خطة عمل واضحة، وال تفتح لنا مجاال للبناء، 
  .              السوفسطائيأمام بعث جديد لحركة الفكر 

                                                            
1 - s�,� z .61: ا���
�ك در�!ا وا��,��1، ص - 2 ،���
205
�! ا����# . 



 119 

  :ماذا بعد التفكيك؟ رؤية نقدية
 يقوم على القراءة الالمحدودة للنصوص حيث إنها تقفز التفكيكإن   

فوق كل العتبات، وتقضي بتصفية المؤلف، وتصفية النص كذلك عن طريق 
 غير محدودة من التأويالت، كذلك تقويض كل التفسيرات وجعلها في سلسلة

الهامش، /نسف كل العرى المركزية عن طريق استدعاء فلسفة الغياب
والقضاء على كل األقانيم التي تفرض نفسها في الساحة الغربية، بعد أن كنا 
نتسامر على البنيوية أصبحنا نقرأ ما بعد البنيوية، وبعد أن فتنتنا الحداثة 

  .بعد الحداثة، وحديث بداية النهايةأصبحنا مبهورين برياح ما 
 يعتبر آخر صرخة للوعي الفلسفة التفكيكيةإن ما جادت به   

األوروبي، ولم يبق في أدبيات التفكيك سوى أن يقوم بتفكيك نفسه وبالتالي 
  .متاهة العدم
 خارجة المتاهة الهرمسية التي تقوم التفكيكال يمكن أبدا أن نفهم   

أي معنى منطقي أو عقالني، وإنما استنادا إلى على الهدم والتقويض دون 
  .الالهوت المزيف واألسطورة

لقد نهض أمام هذه الموجه الهدمية فالسفة أصبحوا يشكلون مرحلة   
جديدة جاءت على أنقاض التفكيك، حيث أعادوا للنص مركزيته، وبالتالي 

ته  في مقاصديهيرشإمكانية تأويله والوصول إلى مقاصده، وهنا يظهر لنا 
وإعادة االعتبار لمقاصد النص ومقاصد المؤلف، نأتي كذلك بعد موجة 

 الذي استعاد التأويلية الرومانسية أمبرتو إيكوالتفكيك أمام مشروع 
، وكافح من أجل استعادة التأويل بوصفه آلية فعلية ديلتاي و لشاليرماخر

فقال للوقوف على تفسير النصوص، وإمكانية الوصول إلى المعنى المراد، 
 الذي انقلب على لهبرماسبحدود التأويل، كذلك يظهر لنا االنبعاث الفلسفي 

التفكيكية العدمية، واستنهض الهرمينوطيقا الفلسفية والرومانسية من أجل 
  .إحياء المؤلف ونصه، بعد أن قضت عليه التفكيكية

نقاذ من الزوال، هو تباشير الحياة ما بعد التفكيك هو صيحة اإل  
بعد أن أصبحنا في زمن التفكيكية ننتظر موتنا جميعا والذهاب إلى وأملها، 
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العود األبدي، فما بعد التفكيك استئناس بطول الحياة وعرضها واالسمتاع 
  .بنشوة الوصول إلى تأويلها وتفسيرها والفهم عنها

 كثير ظ يتجه هذا االتجاه، فقد أن استيقولعل في الثقافة العربية من  
فتنة التي ألمتهم في وعاء التفكيك، فاستعادوا يقضة بعد سكر من النقاد إلى ال

  .لطالما ساروا في غياهبه
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  :مقدمة) أوال(

، من حرب ضروس، بعد أن 1962خرجت الجزائر منتصرة سنة   
كان . االجتماعيعانت القهر السياسي واالستنـزاف االقتصادي والتخلف 

 ، ماليين نسمة، فعمدت إلى تغيير األوضاع المزرية والمفجعة9عدد سكانها 
الموروثة عن العهد البائد، والمتمثلة في اقتصاد مفكك ومبعثر، يفتقر ألدنى 

 ويتمركز في ،يخضع للسيطرة الرأسمالية الفرنسيةوقاعدة مادية وتقنية، 
ية األوربية، باعتبار الجزائر سوقا السواحل، وال يلبي إال الحاجات األول

باإلضافة إلى ذلك، فقد عرفت فترة االستقالل، هجمة من . تابعة لفرنسا
، تعرضت لها المؤسسات الصناعية، انتهت بغلق أبوابها، دميرالتخريب والت

بحيث تسبب التحطيم الشامل لالقتصاد الوطني آنذاك في تعطيل المرافق 
داري، انعكست آثارها على التنظيم، مع انتشار العامة وبخاصة المرفق اإل

الذي كان ) 1(البطالة في كافة القطاعات وبخاصة في القطاع الزراعي
من اليد العاملة وتقليص النشاط الصناعي الذي كان % 70يستقطب حوالي 

  . محتكراً من طرف السكان األوربيين
) 1962س مار (Evian إيفْيانورغم الضمانات التي وفّرتها معاهدة   

لتعويض األوربيين، فقد رفضوا المكوث في الجزائر وتوجهت غالبيتهم إلى 
 تاركين وراءهم أراضي وعقارات ومصانع ،فرنسا وبعضهم إلى األرجنتين

شاغرة، أعيد تشغيلها من طرف لجان تسيير جزائرية، تعرضت للتأميم في 
هروب عدد كما عرفت هذه الفترة حمالت من الهجرة، ب). 2(1963أكتوبر 

غفير من اإلطارات وأصحاب األعمال نحو فرنسا، وتهريب رؤوس 
األموال، مع تزايد حدة المشاكل السياسية واالجتماعية واالقتصادية، بنزوح 

 بحثا عن العمل، ثم رجوع ، فرداً من األرياف نحو المدن800.000حوالي 
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 مما أدى  فرداً من المغرب وتونس،300.000المهاجرين الجزائريين بعدد 
، نتج عنه %3.4إلى مضاعفة النمو السكاني الذي وصل معدله القياسي 

، وتفاقم االنفجار السكاني لتصل الكثافة السكانية في )3(مشكل تشغيل الشباب
ورغم التوسع ). 4(ساكناً في الكيلومتر المربع781 إلى 1980الشمال سنة 

-54وات التحرير خالل سن% 8.5الذي شهده معدل النمو الصناعي البالغ 
 في إنتاج التبغ والمشروبات واألحذية ومواد البناء والمنتوجات ،60

 ركوداً ملموساً دفع بالبالد 1962-60فقد شهدت فترة االستقالل . الكيماوية
 وتحقيق ، الثروات الوطنيةاستعادة و، لبناء الدولة،إلى بذل كل ما في وسعها

 ابتداء من سنة ،استرجع انتعاشهالظروف األساسية لالقتصاد الوطني الذي 
 وتنفيذ ، من مخطط قسنطينة، بتنفيذ بعض المشروعات الصناعية،1964

البرنامج االستثماري، حيث تم إنشاء مؤسسة للتخطيط في عهد االستقالل، 
تتكلف بإعداد برنامج للتنمية االقتصادية واالجتماعية، تتمثل في المجلس 

 والمنظمات ،عن القطاع العام والخاصالوطني للتخطيط، يتألف من وكالء 
 يمثل اإلدارة العامة للتخطيط تنظيم انبثق عنه ؛الوطنية ولجان فنية

 وهما المكتب الوطني لحماية ،شرف على مكتبينيوالدراسات االقتصادية، 
 عن المحافظة المتفرع ، ثم مكتب التكوين المهني،وإدارة األمالك الشاغرة
 إلى ،كما بادرت الحكومة الجزائرية إبان االستقالل .الوطنية للتكوين المهني

، وتم 22/3/63وضع برامج سنوية، وإصدار مرسوم التسيير الذاتي بتاريخ 
، أضيفت 1963 مليون هكتار من أراضي المعمرين في أكتوبر 1,5تأميم 

  . األراضيد مليون هكتار من أجو2,5 لتصبح ،إلى قطاع التسيير الذاتي
، كباقي الدول النامية التي قررت مصيرها ضغوط إن حالة الجزائر  

الشركات العالمية االحتكارية والمؤسسات المالية الدولية والدول العظمى، 
بموجب سياسة تقييم دولي، تقوم على ربط عالقة غير تكافئية، إلبقاء الدول 
النامية تحت التبعية المستمرة للدول الصناعية، تكتفي بتصدير المواد األولية 
للبلدان المصنعة، من دون تمكينها من التكنولوجيا الحديثة، وإرهاقها بفوائد 
المديونية، إلخضاعها لشروطها المفروضة، محاولة اإلستيالء على مصادر 

كما يالحظ افتقاد العملية . المواد الخام واألسواق لتصريف منتجاتها
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يق والتناسب بين التخطيطية لعدم التحكّم في التنمية السريعة، لغياب التنس
الفروع والقطاعات االقتصادية واالجتماعية، وبين اإلنتاج واالستهالك، 
بمعرفة طلبات المستهلكين للمنتجات الرئيسية، مما تعذر على الصناعة، 
تلبية الحاجات الضرورية للسوق المحلية، بل وخَلِْقها لمشاكل اجتماعية، 

 السكن والمواد الغذائية من جعلت المجتمع يقاسي األمرين، تراكم أزمات
ورغم اإلصالحات  .جهة، وانحرافات البيروقراطية من ناحية أخرى

القانونية والتسييرية والتعديالت المتعاقبة، التي اتُخذت بشأن المؤسسات 
، من أجل منح استقاللية التسيير 1988العمومية والمنظومة المصرفية سنة 

، فإنها لم تفلح، حيث ظل القطاع ورد االعتبار التدريجي آلليات السوق
العمومي يعاني من عجز في التنظيم واإلدارة ونقص في الكفاية اإلنتاجية 

  ).5(وضعف القدرة على المنافسة الخارجية وغيرها

  : التنمية في الجزائرانطالقة) ثانيا(
 منبثق عن المواثيق التاريخية ،تم وضع تخطيط استراتيجي  

ك بالتركيز على التصنيع الذي يعتمد على والنظريات العالمية، وذل
اإلمكانيات المادية، باعتباره القطاع األهم والحيوي لبلوغ التنمية، وذلك بنهج 
سياسة تصنيعية قائمة على تشغيل اآلالت الضخمة، إلعادة البنى االقتصادية 

 لتحقيق سوق محلية وخارجية، لتصدير ، وتهيئة الظروف،واالجتماعية
مصنّعة وليس المواد األولية، أي إقامة صناعة منتجة ألدوات المنتجات ال

  .اإلنتاج
 طرحت المواثيق التاريخية بعض المناهج  :األسس النظرية للتنمية) أ(
التنموية بعد ثورة التحرير مباشرة، تعد من منطلقات النظرية البرامج و

  :التنموية في الجزائر، وهي على التوالي
I- ظهر مباشرة بعد االستقالل، وقام بوضع : 1962 برنامج طرابلس

 باسترجاع ،تدعيم االستقالل:  دعامتين أساسيتين الستراتيجية التنمية، وهما
 ؛ لرفع المستوى المعيشي للجماهير،الثروات الوطنية وخلق الشروط المالئمة

وذلك بتغيير هياكل النظام االستعماري القائم، مع تحديد البنية التحتية 
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اإلصالح :  من خالل تطبيق المشاريع الرئيسية التالية ،يثللمجتمع الحد
التحكم في و والتجارة الخارجية، ،الزراعي، تأميم الثروات المعدنية الفعالة

كما قدم برنامج ). 6( ثم التنمية الصناعية على المدى البعيد،وسائل النقل
 ومستقل،  إيديولوجية وأفكاراً سياسية واقتصادية، لبناء مجتمع راق،طرابلس

يعتمد على اقتصاد أساسي، قاعدته صناعة ثقيلة وخفيفة، لضمان حاجات 
 في ؛القطاع الزراعي الهام، المتصاص البطالة وتحسين معيشة الفالحين

 عالقات ديموقراطية، وتحت إشراف ظّلإطار الملكية الجماعية، وفي 
  . لتوجيه التنمية نحو الصالح العام؛الدولة

 ركز بالخصوص على التسيير الذاتي في القطاع :1964ميثاق الجزائر -
 ، والتسيير العمالي للمؤسسات المصنّعة، باستخدام الصناعة،الزراعي

) 73-70(حيث اقتصر المخطط الرباعي األول . كوسيلة لخلق التصنيع
 كمركب الحديد ،على قطاع الصناعة الثقيلة، بإنجازه مشاريع ضخمة

 ومعامل ،مع االتحاد السوفياتي وفرنسا وإيطاليا بالتعاون ،)عنابة(بالحجار 
تكرير البترول بأرزيو، للتمكّن من إعادة تنظيم البنية االقتصادية 
واالجتماعية، بتكامل مختلف قطاعات الصناعة، مع ربط عالقات المدخالت 
والمخرجات، باالعتماد على صناعات النفط والغاز والحديد والصناعات 

 مجموعة ، باعتبار االقتصاد؛اوية واإللكترونية ومواد البناءالميكانيكية والكيم
وحدات إنتاجية مركّبة ومتبادلة، فتؤدي مدخالت األولى إلى مخرجات 

 لتتمكّن البيئة الصناعية من ؛الثانية، ومخرجات األولى هي مدخالت الثالثة
  .رد المحلّيةتلبية حاجياتها ذاتياً في منوال تصنيع ذاتي، اعتماداً على الموا

باعتبار التنمية االقتصادية  : التجربة التخطيطية في الجزائر) ب(
واالجتماعية، القاعدة األساسية لالنطالق نحو إيجاد الحلول لمختلف المشاكل 

فقد تم االختيار اإلستراتيجي استناداً إلى أسس نظرية، وانطلقت . األخرى
 ثالثة مواثيق تاريخية إبان االستراتيجية التنموية في الجزائر، من خالل

 بصدور سلسلة من ؛ وبعد االستقالل، والفترة االنتقالية،حرب التحرير
البرامج والمخططات التنموية، المتأثرة بنظريتي كّل من االقتصادي الفرنسي 

والتي تعتمد على إقامة ) F.Perroux) 1903-1987 فرانسوا بيرو
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 المحيط االقتصادي فية  المحركة و المؤثرصناعاة ثقيلة تكون هي
، كالصناعة الحديدية و الميكانيكية ،واالجتماعي، بهدف إنشاء صناعة أخرى

 كما ؛أخرى تابعة لهاوو ذلك باالرتكاز على الوحدات الصناعية األساسية، 
) 7( محل منطق اقتصاد السوق، إحالل منطق اقتصاد التضامنبيرويقترح 

 لكل قطاعات الصناعة األساسية ،نةلتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة و متواز
المنتجة لوسائل التجهيز و االستهالك، مع استغالل الصناعات االستخراجية، 

 التي تحتاجها الوحدات ،بتكوين مجموعات تتولى إنتاج المواد األولية
 و االهتمام بالتأهيل الفني، واالعتماد على الجهود والكفاية الفنية ،الكبيرة
 الدافع األول لكّل تنمية ومعيارها ،لنشاط الشخصي باعتبار ا؛المحلية
جيرار ديستان دي  أما النظرية الثانية، فهي لإلقتصادي الفرنسي .األسمى
، و المعروفة بالصناعة المصنعة ، حيث تؤيد )D.de Bernis )8 بيرنيس
 ؛، مع اقتراح إقامة صناعتين، صناعة مصنعة منشئة للتصنيعبيرونظرية 

 و تحقيق التوازن بين قطاعي ؛ كصناعة تابعة،إلنتاجوصناعة وسائل ا
 ؛ ثم استغالل الموارد الطبيعة و تصنيعها للتصدير؛التصنيع و الزراعة

وقد ). 9(باعتبار التصنيع نتاجا للصراع الطويل بين اإلنسان والطبيعة
  :صدرت المواثيق والخطط التنموية على النحو التالي 

وية المخططات التنم)1(جدول رقـم   
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I-  وثيقة عمل لمجابهة الظروف، انبثق ظهر في -1956مؤتمر الصومام 
لى اإلصالح عنه، تأسيس الجمهورية المؤقتة الجزائرية، وقد ركّز ع

 وتدعيمه بصناعات أساسية، لتوفير المعدات واالهتمام بالصناعات ،الزراعي
  . المعتمدة على المواد األولية،الصغيرة

II-  ت فيه دعائم  -1962ميثاق طرابلسصدر عن المجلس الوطني، وحدد
 يقوم على الكفاية والعدل، ،الثورة الديموقراطية الشعبية، لتحقيق نظام جديد

 كما حثّ على تحقيق االستقالل ؛ق فيه مطامح العاملين وآمالهمتحقت
، ونهج التوجيه االشتراكي، ووضع سياسة إيفْيان بإلغاء اتفاقية ،االقتصادي

تغييرية عامة، تشمل مختلف القطاعات، وتحقق التنمية الشاملة والمساهمة 
ية  والمسئول،الديموقراطية للعمالة، بتشجيع العمل الجماعي التعاوني

 ألح كما ؛ بإنشاء تعاونيات فالحية؛ وتطبيق اإلصالح الزراعي،المشتركة
 ، كوسيلة للتنمية، بإنشاء الصناعات القاعدية الضرورية،على التصنيع

 مع ؛ وتضمن تنمية طويلة األجل،لتحقيق صناعة ثقيلة، توفّر وسائل اإلنتاج
لتكامل بين خلق مناصب العمل وحماية المستهلكين، والحفاظ بخاصة على ا

 ،الزراعة والصناعة والتعاون بينهما، وتشجيع سياسة التكوين المهني
ضرورة تأميم الطاقة دعا ب كما ؛ومشاركة العمال في التسيير والتخطيط

 .والمناجم وشركات التأمين والبنوك
III- أضاف ميثاق الجزائر إلى برنامج طرابلس،  -1964 ميثاق الجزائر

 ،تاحة الفرصة للعاملين، بتسيير الوحدات اإلنتاجيةنظام التسيير الذاتي، إل
 وإلى ضرورة االنتقال من مرحلة ،والمحافظة على الممتلكات الوطنية

 وذلك بنهج سياسة قائمة ؛تصدير الخامات إلى تصدير المنتجات الوطنية
 مع ضرورة تغيير العالقات ،)10( كوسيلة لتحقيق التنمية،على التخطيط

 االستيطاني، وتبديلها بهياكل نَبذ االستغالل، صدرت الموروثة عن الوضع
  : على التوالي ،في شكل مراسيم وقرارات تنظيمية

التي أعادت األراضي المغتصبة إلى أصحابها ، 1962 قرارات أكتوبر -1
 .الشرعيين
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 ،،  قامت بتحديد األسس التنظيمية والوظيفية1963 مارس 22قرارات  -2
 القائمة على ،الوحدات اإلنتاجية واألمالك الشاغرةللتسيير الذاتي للعمال و

  .التسيير المشترك للملكية االجتماعية
 المعدلة لبعض 15/2/1969قرارات وكذا ، 30/12/1968قرارات  -3

- الرئيس-المدير-النصوص، بتحديد دور أجهزة التسيير الذاتي العمالي
على تطبيق  كما نصت ؛ ولجنة التسيير-الجمعية العامة-مجلس العمال

  . والتأمينات، والرعاية الطبية،الرعاية االجتماعية لعمال القطاع الزراعي
 حلقة وصل لوضع سلسلة من المخططات ،ويعتبر ميثاق الجزائر  
 تقوم على التخطيط، دامت عقدين تقريباً، استحوذ التصنيع على ،المتالحقة

لمجتمع أكبر الحصص من االستثمارات المخصصة، وذلك بهدف تحويل ا
 بإنشاء نظام اجتماعي متوازن جهويا، ؛االستهالكي إلى مجتمع منتج

 ابتدأت بوضع برنامج ثالثي ؛ومتكامل بين قطاعات االقتصاد المختلفة
  ) :11(مستعجل كالتالي

IV- ضع لمواجهة ،، برنامج مستعجل1966-1963البرنامج الثالثيو 
 كما .وحدات صغيرة وإعادة سير المؤسسات الشاغرة، وإنشاء ،الطوارئ

 أنبوب نفط يصل حيث أنجزاهتم بالصناعة في القطاعين العام والخاص، 
حوض الحمراء بمدينة أرزيو، كما تم إنشاء ورش للصناعات الخفيفة للنسيج 

 على الزراعة، والسنة الموالية على 1963وغيرها، وبخاصة التركيز سنة 
  .)12(الصناعة

V- هات لبناء عبا -1969-67المخطط الثالثيرة عن مجموعة من التوج
 تضمن إجراءات تنظيمية النطالق التنمية، بوضع قاعدة ،اقتصاد متطور

مادية تكنيكية، تستهدف تطوير أداة اإلنتاج، وبخاصة صناعة المحروقات 
 ورغم انعدام المعلومات الكافية وتفكّك ؛ كقاعدة مادية،والصناعة التحويلية

 شهدت هذه الفترة، مراحل تأميم القطاع المالي القطاعات االقتصادية، فقد
، والشركات األجنبية في الصناعات الخفيفة، وخصصت 1966سنة 

 ومنها قطاعي الصناعة والزراعة، وبخاصة ،استثمارات للقطاعات المختلفة
، بلغت األراضي 1969 ففي سنة ؛)13(الصناعات االرتكازية والتحويلية
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 مليون 7 مليون هكتار، منها حوالي 17الزراعية في الجزائر حوالي 
منها،  المزارع التي تمول ) 1/3( صالحة للزراعة، تشكّل الثلث ،هكتار

من األراضي، تُستغّل ) 2/3(السوق الداخلية بالمنتوجات، بينما الثّلثين
من مجموع % 91بأساليب تقليدية، مقتصرين على زراعة الحبوب بنسبة 

 ؛)14( هكتار لكل مواطن آنذاك1/2 مساحة األراضي، أي بمعدل نصف
 إلرساء ، للصناعات األساسية،من مجمل االستثمارات% 40كما خصص 

قاعدة صناعية صلبة، اعتنت بصناعات الحديد والصلب والكيمياء 
والميكانيك والكهرباء، مع إنتاج بعض السلع االستهالكية، استفاد منها سكان 

 173.000، بلغت %80ل التي فاقت المناطق الشمالية، بتوفير وظائف العم
ورغم ضعف االعتمادات المخصصة لالستثمارات الصناعية، . منصب عمل

فقد تم إنشاء وحدات صناعية صغيرة غذائية ونسيجية وجلدية، لسد الحاجات 
الضرورية لألفراد، إضافة إلى وضع خطة للتكوين المهني واتّخاذ إجراءات 

 إنشاء بعض الشركات منها الشركة الوطنية وتم. خاصة بالحماية الجمركية
 لغاية تأميمها،، والتي كانت تتمتّع باالمتياز، 1963للتبغ والكبريت سنة 

 كما تم تأسيس الشركة الوطنية للسميد والمطاحن ؛4/11/1964بتاريخ 
 الشركة الوطنية 1966، وفي سنة SN-SEMPACوالمعجنات الغذائية 

 أنشئت الشركة 1967، وفي سنة SN-EMA للمياه المعدنيية الجزائرية
 وكذا الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ؛SNMCالوطنية لمواد البناء 

SNIC إصدار قرار تأميم الثروات المعدنية، وتأسيس الشركة كما تم ،
 تم 1969 وفي سنة ؛Sonaremالوطنية لألبحاث واالستغالالت المنجمية 

الشركة الوطنية للكهرباء والغاز : إنشاء مجموعة من الشركات منها
Sonelgaz، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية Sonacome ثم ،

  .Sonelecالشركة الوطنية لصنع وتركيب األدوات الكهربائية واإللكترونية 
لقد دعت السياسة االقتصادية إلى إنشاء مؤسسات مالية ونقدية،   

ل قطاعات اقتصادية، وتنشيط تضمن االستقرار االقتصادي، تولّت تموي
 ؛المدخّرات الوطنية، ورقابة النقد المتداول واستمرار نمو الدخل القومي

ا بأنالنظام المصرفي في الجزائر علم  عدة مؤسسات مصرفية، عالوة يضم
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 حيث ؛)15(على الخزينة العامة والبنك المركزي الجزائري أو بنك الجزائر
 والقرض الشعبي الجزائري 1966ري سنة تم إنشاء البنك الوطني الجزائ

CPA والبنك الخارجي الجزائري 1966 سنة ،BEA والبنك 1967 عام ،
، تمهيداً 69-67 ويعد المخطّط الثالثي.1972 عام BADالجزائري للتنمية 
  :   للمخططات الالحقة

VI- خُطّة طموحة لمواجهة عبارة عن :1973-70المخطط الرباعي األول 
 مليار دينار جزائري، حيث ُأفردت 28الة، استهدفت استثمار التخلّف والبط
 وبخاصة للصناعات الميكانيكية ،للقطاع الصناعي% 45منها نسبة 

 مليون دينار لتغطية تكاليف إنجاز 2500والكهربائية، و تم رصد مبلغ 
 وتضاعف حجم االستثمارات في هذا المخطط، ،)16(اإلنشاءات الميكانيكية

 محروقات، -لمخطط الثالثي، وجعل الصناعات االرتكازيةثالثة أضعاف ا
من مجمل % 63,75 محل الصدارة بمعدل -مناجم حديد، كهرباء

. االستثمارات الصناعية، مع منح األولوية لتمويل القطاعات المنتجة
 باعتباره مصدر التمويل ،وتميزت هذه المرحلة بتأميم قطاع المحروقات

  .للتنمية
ة خاصة بتمويل االستثمارات، تعتمد على الموارد لقد تم نهج سياس  

 ثم االقتراض من الخارج، مع ، وتعبئة االدخار الوطني،المحلّية من البترول
مراعاة التّسديد على المدى المتوسط، بحيث ساهمت القروض الخارجية 

كما ركّز هذا %. 7، والمعونات %63والقروض الداخلية % 30بنسبة 
مبادالت التجارية، مع التحكّم والرقابة على التوزيع المخطط على تنويع ال

وتجنيد العمال وإشراكهم في الحياة االقتصادية، بحيث بلغت استثماراته ثالثة 
 خاصة وقد شهدت هذه الحقبة صدور ؛أضعاف استثمارات المخطط الثالثي

، المتضمن الثورة الزراعية، وتأميم النفط بنسبة 8/11/1971مرسوم 
، لوضع حد 24/2/1971، بتاريخ %100 الطبيعي بمعدل ، والغاز51%

 والسيطرة على استثماراتها؛ غير أن سوء ،المتيازات الشركات األجنبية
التسيير ونقص التحكم في اإلنجاز، أسهما في إضعاف الكفاءة االستثمارية، 
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كان حيث  ؛ على خطة هيكلية تحليلية،باإلضافة إلى عدم اعتماد هذا البرنامج
  .أفكار تهدف إلى كسب تأييد الرأي العاممجرد 
VII- انفرد بتطبيق الالمركزية، وتنفيذ :1977-74المخطط الرباعي الثاني 

 وخصص .مخططات على مستوى الواليات، تحقيقاً للتوازن االقتصادي
 12.005من مجمل االستثمارات، أي % 10.9لتحقيق هذا المخطط نسبة 

 حيث تمكّنت الجزائر خالل العقد  مليون دج،110.217مليون دج، على 
 تكوين رأسمال هام، من ناحية مجمل االستثمارات للمؤسسات 67-1977

، فضال عما وفّرته هذه الحقبة من مناصب عمل جديدة في )17(العامة
القطاع الصناعي، مع منح الالمركزية للجماعات المحلية والهيئات العمومية، 

جموع االستثمارات، حيث ارتفع واستفادت الصناعة بحصة األسد من م
 مليار دينار، وخصص 65.5 مليار دج إلى 48معدل االستثمارات من 

للصناعات الحديدية والمعدنية، وقسمت المنشآت الصناعية إلى % 43.5
 أطلقت الصناعة الصغيرة والمتوسطة على كل وحدة إنتاجية ؛ثالثة أقسام

خصا، وال يفوق رقم أعمالها  ش500مستقلة قانونا، ال يتجاوز عدد عمالها 
كما تصادف .  مليون دج10 مليون سنويا، و ال يتعدى مبلغ إنشائها 15

% 40ارتفاع المحروقات في السوق العالمية، حيث استحوذ على أكثر من 
من مجموع االستثمارات الصناعية، لتطوير الصناعات الخفيفة، وبخاصة 

المخصصة للقطاع % 10قابل السلع االستهالكية، تلبية لحاجيات السوق، م
 كما اهتم المخطط بتحفيز األفراد على االدخار العائلي، عن .الزراعي

طريق توفير السكن العائلي، فضال عن تمهيد الفرصة للرأسمال الوطني 
 ، في القطاعات الحيوية،الخاص، للمساهمة في التنمية الوطنية المنسجمة

عية، فقد اقتصرت على قطاع  أما الناحية االجتما؛كالزراعة والصناعة
واهتم المخطط أيضا بتدعيم مشاريع . الخدمات بتقديم النصائح واإلرشادات

 واعتنى بالقطاع الريفي -الثالثي والرباعي األول-الخطتين السابقتين
 في إطار تطبيق الالمركزية العملية على مستوى ،وتحسين الزراعة

ر متطلبات السوق من لحوم الواليات والوحدات اإلنتاجية، لتلبية وتوفي
 إلى 15 مليار دينار، لتوقّع استغالل 12وغيرها، بحيث تم تخصيص مبلغ 
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 ؛)18( مليون هكتار شمالي األطلسي الصحراوي بدون تحديد مدة التنفيذ؟20
 هكتار من األراضي، وشُرع في استبدال 500.000حيث استُهدف إصالح 

 ، في عهدهأخذت المبادرةما الكروم بزراعة أخرى في ميدان التشجير، ك
إنجاز مشروع الحزام األخضر، بواسطة شباب الخدمة الوطنية، لخط إلى 

 قرية فالحية 300 هكتار، وتخصيص مشروع بناء 500.000طوله 
؛ وكان لزاماً تمويل القطاع الزراعي المسير ذاتيا، لمالحقة )19(نموذجية

الجتماعية وأسلوب اإلنتاج الصناعة، بإجراء تحوالت على عالقات اإلنتاج ا
 مما يوفّر على الدولة أموال استيراد المواد ؛واستخدام الوسائل الحديثة

ورغم . الغذائية وإنتاجها محليا، وتعويض االعتماد على المحروقات
تضاعف االستثمارات، فإن اإلنتاج لم يرتفع عن حده األدنى مقابل هجرة 

المعيشية وجاذبية المدن وابتعاد المنتج اليد العاملة الريفية، نظراً للظروف 
 بقطاعي السكن والصحة، وبلغت نتيجة االستثمارات ي كما اعتن.عن السوق

 مليار دج، وقد سجل في نهاية هذا المخطط سنة 110.217المخصصة مبلغ 
، بسبب دفع %28.5 مليار دوالر، بنسبة 2، عجزاً واضحاً بقيمة 1977

  .فوائد الديون الخارجية
VII -  اقتصرت هذه الفترة، على تقييم نتائج :1979-78مخصصات 

المخططات التنموية السابقة، وحصر اإلنجازات واألهداف المسطّرة، 
  .والتعرف على األخطاء، لتفاديها في المستقبل

IX -  اتّسم هذا المخطط بتصحيح : 1984-80المخطط الخماسي األول
الفادح للمخططات  ومحاولة تدارك النقص ، اإلداريةاالنحرافات

 ؛السابقة،وإنجاز كل المشاريع، مع رفع شعار من أجل حياة أفضل
 مليار دج لالستثمارات الصناعية، بمعدل 155 مبالغ ،وخصصت للمخطط

، نصفها لتنفيذ المشاريع السابقة، )20(من مجمل االستثمارات% 38.56
 لتفادي ،ة مع العمل على رسم سياسة عام،والنصف اآلخر للمشاريع الجديدة

المشاكل الموروثة عن المخططات السالفة، واالعتماد على اإلمكانيات 
 بتاريخ BADRالمختلفة؛ وتم إنشاء البنك الزراعي للتنمية الريفية 

، لتمويل القطاع الزراعي، ليساعد على تنفيذ مختلف هياكل 16/3/1982
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لتخطيط مرحلة انطالق نحو ايعد هذا المخطط، و الواقع أن . الزراعة
 الذي شهد ،لإلنتاج، بدل التخطيط لالستثمارات، باستثناء القطاع الصناعي
 مليار 154,5ارتفاعا ملموسا في حصص االستثمارات الصناعية بمبلغ 

 وتم اتخاذ إجراءات للحد من حجم الواردات والتبعية االقتصادية ؛)21(دج
جتماعية ومنها والديون الخارجية، ثم توجيه االهتمام نحو القطاعات اال

؛ مع تطبيق بعض اإلصالحات االقتصادية األساسية، لمحاولة )22(السكن
تغيير النموذج التنموي، وذلك بتخفيض حصة الصناعة واالهتمام بالقطاع 

 وإن كانت األزمة ؛ بعد مواجهة ندرة المواد االستهالكية،الزراعي
  . ق ذلكاالقتصادية العالمية والركود التضخمي، قد حال دون تحقي

التأهيل من :  ثالثة أنواع، تضمن الجهاز الوطني للتكوين المهنيلقد  
 فعالوة على ؛ ثم التكوين في المؤسسات،خالل التمهين والتكوين بالمراسلة

فرص العمل التي وفّرها التصنيع، فإنه ساهم ولو نسبياً في تدريب وتحسين 
 إلنجاز سير المشاريع  وفي التسيير الصناعي،المهارة الفنية لدى األفراد

وحسن القيام بمتطلبات الوظيفة، لتحقيق التوافق بين األعمال واألفراد، وقد 
 وضمان دوامه على المدى ،بذلت جهود فردية للتحكّم التقني والعلمي

المتوسط والبعيد، واالهتمام بتأهيل العاملين، ودعم وانتشار تنمية المعارف 
ة في تحديث وتوسيع الوحدات، باالعتماد على الفنية والعملية لديهم، للمساهم

ولتأسيس متطلبات هذا القطاع الحيوي، تم إنشاء معاهد . تكنولوجيا متطورة
ومؤسسات تعليمية، تعمل على ربط التعليم باحتياجات االقتصاد الوطني، مع 
توفير الثقافة العلمية والتكوين التربوي األساسي للعاملين، بمختلف 

، )IN.HC(نية، كالمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء االختصاصات الف
، )IMA(والمعهد الوطني للمناجم والتعدين ) (IAPوالمعهد الوطني للبترول 

، والمعهد الوطني لإلنتاجية )INIL(والمعهد الوطني للصناعات الخفيفة 
لتكوين المهندسين والفنيين الساميين، كما تم ) INPED(والتطور الصناعي 

ظام للتأهيل داخل كل مؤسسة، بفتح ورشات تعليمية، مع إنشاء تكوين ن
 إلجراء الدراسات والتحاليل والبحث العلمي المطلوب، ،مختبر في كل وحدة

  .لتحسين شروط اإلنتاج
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  :اشكالية البحث) ثالثا(
بادرت الجزائر، كباقي البلدان الزراعية إلى نهج سبيل التصنيع   

ياسي، وزيادة معدل الدخل القومي، لدعم االستقالل االقتصادي والس
ولتحسين مستوى معيشة الشعب ورفاهيته، إال أن إشكاليات عدة حالت دون 

اتّسمت التجربة التخطيطية للتنمية، بسياسة المفتاح الجاهز، كما  ذلك، حيث
 لإلنتاج والتسويق والخدمات، واالستخدام ،تميزت باحتكار القطاع العام

- 74 للصناعات التحويلية، وبخاصة إبان الخطة الناقص للطاقة اإلنتاجية
 وعدم التوفير والتكامل بين الصناعة كثيفة ،، لخلق فرص العمل1977

 ، وصناعة كثيفة العمالة، كصناعات البترول والكيمياء والحديد،الرأسمال
 مع غياب الديموقراطية التخطيطية، وإبعاد ؛كصناعة النسيج وغيرها

لمساهمة الفنية، وانعدام المراقبة المستمرة مساهمة القطاع الخاص في ا
 وتركيزها في شمال ،إلنجاز المشاريع، وسوء توزيع اإلنجازات المختلفة

 حتى نهاية ،البالد، فضال عن حرمان األرياف الجزائرية من الكهرباء
، وعدم االهتمام بقطاع الصناعات )23(1973المخطط الرباعي األول 

، والتي خُصص لها أول ملتقى في 1969سنة الصغيرة والمتوسطة إال بعد 
، فضال عن بعض االمتيازات الخاصة التي منحت )24(1983شهر أفريل 

 عالوة على ؛لفئة معينة، مما حرم الغالبية العظمى من المساهمة في التنمية
انحدار التخطيط نحو الجزئية، واالهتمام بتنمية قطاع على حساب قطاع 

صناعة على حساب الزراعة، وذلك باستحواذ جّل آخر، مثل االهتمام بال
  .االستثمارات الصناعية على األراضي الزراعية الخصبة

إن التنمية الشاملة عملية شاقة ومرهقة وطويلة األمد، تتحقّق   
بالتوازي بين الوعي الثقافي وتحقيق الظروف الموضوعية، من أجل تلبية 

 لتطوير ،مل عدة خطط وبرامجحاجات الجماهير المتجددة باستمرار، كما تش
 خاصة وقد أدت سياسة الصناعة ؛المجتمع، وإقامة نظام اجتماعي جديد

الثقيلة ُأحادية الجانب إلى اختالل استراتيجية التنمية من ناحية الالّتوازن 
الجهوي، مما دفع بالبالد إلى االهتمام بالصناعة الصغيرة والمتوسطة إبان 

بقصد ) 84-80(، والخماسي األول    )77-74(المخطط الرباعي الثاني 
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 وتصليح اآلثار السلبية للتصنيع الثقيل من جهة، ،تطبيق المركزية التصنيع
ترتّب عن منح قد و.وتلبية الحاجات المباشرة للمواطنين من ناحية أخرى

األولوية لصناعة وسائل اإلنتاج، وباألخص في قطاع المحروقات، على 
هالك، ظاهرة التمركز الصناعي في بعض حساب صناعة وسائل االست

 عن خلق التراكم ،المناطق دون أخرى، مع عجز االستثمار الصناعي
 فضال عن عدم التحكّم في التسيير ؛ وتلبية الحاجات االجتماعية،المالي

 بين التخطيط الصناعي والتهيئة ، وانعدام التنسيق واالتّزان،والرقابة
المشاريع الصناعية على األراضي الزراعية  باستيالء ،نتهاءاالعمرانية، و

  . الخصبة
إن عدم الوعي بأبعاد ومعاني وأساليب عملية التنمية، مع غياب   

استراتيجية واضحة المعالم للمخططات التنموية، وعدم نقل إرادة التنمية 
وعالقتها بالبناء االجتماعي السائد، وذلك لصعوبة المحلّي، ألفراد المجتمع 

 واألنماط المعينة والنظم المختلفة، والتركيز على ،قات االجتماعيةتغيير العال
 مع إهمال الهيكل االجتماعي ؛االستثمار ومضاعفة الوحدات االنتاجية

والثقافي السائد، وفقاً لما تضمنته نظريات من وضع مفكرين أجانب، لم 
 والصناعة يوغوسالفياتخضع للتجريب في بلدانهم، كالتسيير الذاتي في 

، حيث أكدت التجربة التطبيقية عدم صالحية تعميمها فرنساالمصنعة في 
عبر المجتمعات، إلختالف عقائدها وأوضاعها، مما أدى إلى تعثّر عملية 
اإلنماء وفشل المخططات التنموية في الجزائر، لتتحول إلى مجرد سياسة 

 البالد ديماغوجية وشعارات بدون محتوى واقعي وحقيقي، وتعريض
 .ألزمات وتناقضات وانحرافات في أنماط التنمية

 ومساحتها الشاسعة، يشكّل االنطالق ،إن الموقع الجغرافي للجزائر  
لبناء المغرب العربي وتحقيق التكامل المغاربي، لتقوية القدرات والطاقات 
االقتصادية المشتركة، وللسعى إلى تعاون وتكامل أوسع، يشمل العالم 

و . فريقيا والمحيط المتوسطي، لمواجهة االقتصاد التنافسي العالميالعربي وأ
لقد آن األوان للتفكير في عدم االعتماد على موارد النفط وحدها، خاصة 

 وأن تاريخ نضوبه آت ال محالة، مما يستوجب ،وأنه مصدر غير متجدد
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ر الحرف التمعن في حقبة ما بعد النفط، نظراً لتأثير الحقبة النفطية في اندثا
التقليدية، وتضاؤل دور أفراد قوة العمل المحلية في النشاطات اإلنتاجية 

 وانصرافهم نحو المجاالت التجارية والطفيلية ، لنقص العائد،والسلعية
ويحتاج األمر لرؤية استراتيجية، .  حيث الثراء السريع،والسمسارية

 الحياة عمت والتي) 25(لتحضير مرحلة ما بعد النفط أو النشوة النفطية
االقتصادية كحقبة الثمانينيات، ومواجهة مشاكل االنتقال من اقتصاديات 
نفطية إلى اقتصاديات غير نفطية، ومحاولة التكيف معها، لذلك كان البد من 
اإلعداد لعالم ما بعد النفط من اآلن، من خالل تخطيط تطور الموارد 

ها األعمال الزراعية واألنشطة  وتثبيت دعائم التنمية الشاملة، بما في،البشرية
  .راد التكنولوجيا الحديثة وغيرهاالصناعية، وترشيد عمليات استي

إن البحث عن المعوقات واألسباب التي حالت دون تحقيق التنمية   
المطلوبة واالستقالل االقتصادي، يقودنا إلى تحليل وتقويم السياسة التنموية 

ار ونظريات أجنبية، ينقصها التكامل العامة في الجزائر، القائمة على أفك
والتنسيق، وانعدام النظرة الشمولية لالقتصاد الوطني، وتطفّل قطاع على 
آخر، كما اتّسم تطبيق التسيير الذاتي بمظاهر  سلبية أهمها البيروقراطية 
التي عمت إدارة المؤسسات، مع قلّة الخبرات الفنية وعيوب المركزية في 

تركيز على التصنيع، وبخاصة الصناعة  الثقيلة على التسيير، فضال عن ال
حساب الزراعة، التي حرمت من التقنيات الحديثة ومستلزمات حفظ وتسويق 
المنتجات الفالحية، وذلك باعتبار الصناعة السبيل الوحيد لتطوير البالد، فقد 

 مليون دج، لبناء 170 سنوات، بمبالغ 10فاز القطاع الصناعي طيلة 
 الوطنية، التي تعرضت معظمها لإلفالس المالي، أدى إلى تعطيل المؤسسات

 رة، نتيجة اآلثار السلبية للتضخم العالمي، الذي عمكثير من المشاريع المقر
التجارة الدولية وبخاصة البلدان الرأسمالية، وارتفاع األسعار العالمية 

  ).26(للمعدات المستوردة
  :حصيلة الخطة التنموية) رابعا(

سياسة التكنولوجيا المستوردة، القائمة على لإن اختيار الجزائر   
الصناعة المصنّعة، دفع بها إلى استيراد تجهيزات تقنية متطورة، وجلب 
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العمالة التقنية من الخارج، مما ورط البالد في المديونية والتبعية 
االقتصادية، وعرض اإلطارات الوطنية خريجي مراكز ومعاهد التكوين 

الة، كما سببت األزمة االقتصادية العالمية في انهيار االقتصاد الوطني، للبط
وتركيز القوى العاملة في المصالح اإلدارية، مع إهمال تام لدور القطاع 
الخاص، وتهميش قطاع الخدمات، كالصحة والسكن والتكوين والنقل البري 

  .وغيرها
 إلى امتصاص لقد أدى تطور القطاع الصناعي في بعض المدن الكبرى،

كثير من العمالة الفالحية، مما سبب عجزاً بالغاً للقطاع الزراعي، رغم 
محاولة الدولة بناء قرى فالحية، للحد من الهجرة وتأمين االستقرار، كما 
أدى ضعف أجهزة التسويق التي هيمنت عليها البيروقراطية اإلدارية، إلى 

البوار، فضال عن فقدان تعريض المنتوجات والمحاصيل الزراعية للتلف و
التنسيق والتناسب بين قطاعي الصناعة والزراعة، تحقيقا للتوازن 

مصاحبة التصنيع األحادي، ، حيث أظهرت التجربة الجزائرية االقتصادي
لتغيرات على مختلف األصعدة االجتماعية والنفسية واالقتصادية، وبخاصة 

ب عنه من آثار سلبية، بروز ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن، وما يترت
كأزمة السكن واختناق المدن والبطالة واختالل المجتمعين الحضري 

لقد اتسمت هذه الظاهرة باالتّجاه اُألحادي، وحدثت على ، والريفي
  ):27(مرحلتين

، وتمتد من االستقالل لغاية الشروع في 1966-1962المرحلة األولى 
يفي كثيف نحو المدن، وبخاصة تطبيق التنمية االقتصادية، وتميزت بنزوح ر

بعد عودة المواطنين المهاجرين من المغرب وتونس، والتي تزامنت مع 
  .هجرة األوروبين الجماعية نحو فرنسا

، والتي شهدت الهجرة، نتيجة إنشاء المصانع 1973-1966المرحلة الثانية 
في المدن الكبرى، مما دفع بالنازحين إلى التحرك نحو المراكز الحضرية 

ويتميز النزوح الريفي بتنوع الهجرات، من الهجرة الموسمية، . الصناعية
إلى الهجرة االرتدادية والهجرة المركبة ثم الهجرة الطوافة والهجرة 

  .االنتخابية، من ناحية النوع
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لقد أحدث إنشاء المصانع فوق األراضي الزراعية تأثيراً سلبياً على   
الريفي وتكدس السكان في المدن، طلبا اإلنتاج الفالحي، كما سبب النزوح 

وانتشار ) 28(للشغل، فضال عن إهمال الصناعات المحلية فترة من الزمن
ظاهرة البطالة بين الشباب بأشكالها المختلفة، الظاهرة والمقنَّعة والدائمة 
والموسمية، فضال عن الهجرة نحو الخارج، حيث بلغ عدد المغتربين في 

، باإلضافة إلى حرمان العاملين في )29( مليون شابا1ًفرنسا وأوربا، حوالي 
القطاع الصناعي من التأهيل الالّزم، وابتعاد مرافق اإلنتاج عن مواطن 
االستهالك، باإلضافة إلى استحواذ الصناعة الثقيلة، بوصفها الصناعة 
القاعدية على أكبر الحصص االستثمارية منذ االستقالل، وعلى حساب 

مما دفع بالبعض إلى . ها الزراعة والصناعات التحويليةقطاعات أخرى، ومن
، )30(تشبيه التجربة الصناعية في الجزائر بغُبار من المشاريع بدون روابط

تعاني من شلل جزئي، وقلة فرص االستخدام الكافي لألفراد، وانعدام 
  .التنسيق في مجال الصناعة بين نشاط كلٍّ من القطاعين العام والخاص

مليار 1والتي بلغت) 1971(ن إيرادات النفط بعد التأميم وبالرغم م  
دينار في السنة، فإن تمويل االستثمارات كان يعتمد بالدرجة األولى على 

مما أدى إلى ارتفاع ). 31 (%25القروض الخارجية التي بلغت 
 مليون دينار في 1800، من %660االستثمارات الصناعية بزيادة قدرها 

، 1973-1970 مليون دينار في الفترة 4750ول، إلى المخطط الثالثي األ
وأمام نقص ) 32(1977-74 مليون دينار في الفترة  12.000وإلى 

العناصر البشرية الكُفأة، اضطرت الجزائر إلى االستعانة بالعمالة األجنبية، 
مع تسجيل . من خالل بيوت الخبرة االستشارية والهندسية والمساعدة التقنية

من العمالة اإلجمالية عام  % 30مالة الزراعية إلى أقل من تراجع في الع
وذلك بعد تصنيف فرص العمل في . 1966عام % 50.5، مقابل 1977

القطاعات الصناعية إلى ثالث فئات، وفقا لمعدل نمو العمالة في كل 
  ):33(فئة
  .وتشمل الصناعات الخفيفة: الفئة األولى -1
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اج وتحويل المعادن، فضال عن فرع ، وتتضمن فروع إنتالفئة الثانية -2
 .مواد البناء

،وتعتبر من فروع التراكم الرأسمالي، وتتمحور حول الفئة الثالثة -3
  .المحروقات
كما تميزت الخطتين الرباعيتين، بارتفاع التكاليف في قطاع   

% 45الصناعة بالنسبة لالعتمادات، حيث بلغت نسبة االستثمارات الصناعية 
، بينما بلغت نسبة االستثمارات 1978-67 الكلية، لفترة من االستثمارات
فقط، مما استدعى األمر، االلتجاء إلى المديونية % 10الزراعية حوالي 

الخارجية لتغطية االحتياجات الداخلية،لعدم تمكّن العوائد النفطية من تغطية 
في القطاع الصناعي، % 80، وتم استثمار أكثر من )34(برامج االستثمارات

كما سجل تأخير ملحوظ في إنجاز كثير من المشاريع للصعوبات المادية 
، الركيزة %0.28والبشرية، حيث خصصت نسبة ضئيلة جداً للتعليم 

األساسية لتكوين وتَوِعية الطبقة العاملة، مما أدى إلى تفشّي نسبة األميين 
. التقنيةبين صفوف العاملين، أدى إلى هبوط مستوى المهارات والمعارف 

تمويل ) 1/3(كما عرفت نهاية المخطط الرباعي الثاني، اعتماد ثلث 
المؤسسات الوطنية من المديونية الخارجية، وسجلت هبوطاً ملموساً في 

، بدل %34، وصل إلى 1978مناصب العمل في القطاع الفالحي سنة 
، مما شجع ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن الرئيسية، 1967سنة % 50
حول اتجاه القوى العاملة نحو اتّجاه قطاعات الصناعة والخدمات واإلدارة و

والبناء واألشغال العمومية، مما سبب في إثارة صراع القيم بين المجتمعين 
  .الزراعي والصناعي

والواقع أنه رغم ارتفاع اعتمادات كل خطة عن سابقتها، إال أن   
ن االستثمارات الكلية، ومع القطاع الصناعي ضّل حائزا على حصة األسد م

ذلك فإنه لم يحقق تأمين المواد الغذائية والتجهيزات الالزمة، والتي كان يتم 
، مقابل إهمال القطاع الزراعي، الذي لم يحظى إال %70استيرادها بمعدل 

 للقطاع الصناعي، من 45 % ، مقابل1,49%بمبالغ استثمارية هزيلة 
 وسبب في ارتفاع نسبة البطالة في مجموع استثمارات المخطط الرباعي،
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 والهجرة نحو المدن، وتأزم األوضاع االقتصادية وتفاقم المشكالت  األرياف
  .االجتماعية
وما بعده، بوضع ) 77-74(اهتم المخطط الرباعي الثانيكما   

برنامج يهدف إلى تفادي اآلثار السلبية للتصنيع الثقيل، عن طريق استبداله 
المتوسطة وتدعيمها سواء منها التحويلية والغذائية بالصناعة الصغيرة و

والنسيجية والجلود والكهرومنزلية، باعتبارها اختياراً أساسيا واستراتيجيا 
يساهم في تحقيق التكامل االقتصادي، وإنجاح التنمية الوطنية المتكاملة، 
 بقطاع السلع االستهالكية، على مستوى البلديات، مع إعادة هيكل االستثمار،
بربط عملية التصنيع باالنتاج في قطاع الزراعة، والتركيز على الصناعتين 
الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لتطبيق مبدأ الديمقراطية االقتصادية، لما 
تتميزان به من فعالية ومحاسن، واقتصارهما على الوسائل المحلية، 
 وتحقيقهما للتكافؤ التنموي الجهوي، وإنهاء االعتماد على الخارج،
والمساهمة في تطوير المناطق المحرومة والنائية، وتلبية احتياجاتها 
الضرورية، مما يساهم في تطوير الزراعة، والحد من النزوح الريفي، 

  .فضال عن دورهما الفعال في إدخال الراسمال الخاص في دوالب اإلنتاج
 الهوة بين تخطيط المشاريع وإنجازها، وبخاصة اختالل كما زادت  
ن بين األسعار واألجور، الذي ساد البالد منذ االستقالل، نتيجة إهمال التواز

تطبيق التوازن بينهما، كما ترتّب عن تدهور القوة الشرائية لدى فئة 
العاملين، خلق تفاوتات اجتماعية وانعدام التنسيق بين األجور واإلنتاج، 

 وأدى إلى وغياب عامل التحفيز، مما انعكس سلباً على حسن سير االقتصاد،
تشجيع إنفكاك العمالة، األمر الذي دفع إلى وضع نظام الشبكة الوطنية 

 قسماً، كمحاولة 78 فئة، مجزأة إلى 20، بتحديد 1/1/1985لألجور بتاريخ 
لتحسين التسيير االقتصادي واالستقرار االجتماعي، إال أنها وإن كانت تبدو 

نصب الواحد، إال أنها لم صارمة في سعيها إلى توحيد األجور بالنسبة للم
تبلغ التفريقات، ولم تحاول تطوير الحجم اإلجمالي لألجور، على مستوى كل 
مؤسسة، وفقا لتطوير اإلنتاج، ومنح المؤسسة استعمال الفائض المحتمل، 
وتوزيعه كحوافز ومكافآت على المردودية، مما يوفّق بين حرية التصرف 
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 فرصة إشراك العاملين في للمؤسسة وعملية تخطيط األجور، وإتاحة
التسيير، غير أن اإلصالح لم يتجاوز هذه المرحلة، إذ لم يتصدى لتعديل 

  .النقائص المسجلة عملياً، ولم يكيف النصوص مع االقتصاد المتطور
لقد عانت الجزائر طيلة ثالثة عقود، مرارة عجز السلطات   

عدم التحكّم في العمومية عن تصور سياسة مستمرة ومتماسكة للمدن، و
األحياء المنقطعة اجتماعيا، والمساكن الضيقة عديمة المرافق الصحية 
والخدمات العمومية، مما حولها إلى بؤرة لآلفات االجتماعية، وبخاصة 
جنوح األحداث، وانتشار العنف والمخدرات، الشيء الذي يؤكّد ضرورة 

، والتخفيف من إنشاء مدن جديدة، للحد من االنفجار السكاني والحضري
الشروخ والتمزقات االجتماعية، إلستيعاب الفائض السكاني، باعتبارها 
مؤسسات بشرية، يستوجب تنظيمها وتسييرها، لتحقيق االنسجام االجتماعي 
وتوفير الظروف الحياتية لسكانها، من أجل ترقية العواصم الجهوية، تحقيقاً 

لوخيمة لتنفيذ إعادة الهيكلة، وما فضال عن النتائج ا. لتنمية عمرانية متوازنة
أعقبها من تحوالت خوصصة وعمليات ترحيل، وعلى رأسها فقدان مناصب 

  .الشغل وتعرض العاملين للبطالة
الذي أملى وجوب لقد تميزت سياسة التنمية في الجزائر، بالتصنيع السريع 

 تطبيق سياسة الصناعة التصنيعية، التي فرضت التبعية للسوق الدولية،
ضخامة لجلب المساعدات التقنية والمستلزمات اآللية، باإلضافة إلى 

االستثمارات الصناعية وعيوب البيروقراطية وارتفاع كلفة االستهالك 
التكنولوجي، التي تعكس ارتفاع تكاليف التصنيع، خاصة وقد اعتاد 
الموردون استيراد التجهيزات الباهضة الثمن والمعقدة، مما خلق مشاكل 

مستوى الموارد البشرية الماهرة والتأهيل الصناعي، فضال عن غياب على 
سياسة شاملة و متكاملة للبحث العلمي و التنمية في الجزائر، بإمكانها إحداث 

ش دور الجامعة العلمي واألستاذ التوافق بين األهداف و الوسائل، مع تهمي
  .الباحث الجامعي و عدم ربطها بالقطاعات الحيوية األخرىو

لقد أقحمت مشاريع التسليم الجاهز، البالد نحو التبعية التكنولوجية   
األجنبية، مما يتعين معه تعزيز القدرات المحلية الستيعاب أساليب اإلنتاج، 
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وفتح التعاون مع البلدان العربية والدول النامية، فضال عند اآلثار الخطيرة 
االجتماعي، بانتشار المترتبة عن التصنيع السريع و المنعكسة على البناء 

، الناتج عن وهن العالقة بين أفراد جماعة )35(ظاهرة التفكك األسري
األسرة، مما أثر على النسق القيمي ألركان األسرة و تحولها من اإلنسانية 
إلى المادية، بحيث أدى اقتحام المرأة مجال العمل إلى تقلص الوظائف 

غتراب والقلق على شعور المتاحة وانفصام الروابط األسرية وسيطرة اال
الفرد، فضال عن ظاهرة النزوح الريفي وما صاحبها من تغيرات ومتاعب 

كما ضاعف . متفاوتة الشدة من مجتمع آلخر، وتوسيع التحضر والتمدن
انعدام الضبط االجتماعي من إجراءات الطالق و حمل االسرة الحضرية 

غياب اإلضافة إلى ، بعلى مواجهة التناقض البين في األدوار والمراكز
التنظيم واإلهمال والتهاون وفقدان الخبرة والكفاءة لدى العمال، وانعدام 
التسيير المحكم وتفشّي البيروقراطية وغياب التنسيق بين الوحدات اإلنتاجية، 
واالعتناء باإلنتاج الكمي دون النوعي ، فضال عن تفشي ظاهرة النزوح 

شري ومشكالت اجتماعية، وحرمان الريفي، و ما ترتّب عنها من تكدس ب
الريف من القوى العاملة والمدربة على الزراعة، تاركين وراءهم الشيوخ 
والنساء و األطفال في القرى، مما انعكس سلبا على التنمية الريفية، 
باإلضافة لما سببه النزوح إلى المدن من تفكك في البناء االجتماعي وتراكم 

  . االقتصاد وتصارع القيم والعاداتالعمالة غير المدربة واختالل
لقد آن األوان للتفكير في عدم االعتماد على موارد النفط وحدها،   

خاصة وأنه مصدر غير متجدد، وأن تاريخ نضوبه آت ال محالة، مما 
يستوجب التمعن في حقبة ما بعد النفط، نظراً لتأثير الحقبة النفطية في اندثار 

ر أفراد قوة العمل المحلية في النشاطات الحرف التقليدية، وتضاؤل دو
اإلنتاجية والسلعية، لنقص العائد وانصرافهم نحو المجاالت التجارية 

  . والطفيلية والسمسارية، حيث الثراء السريع
يحتاج األمر لرؤية استراتيجية، لتحضير مرحلة ما بعد النفط أو و  

بة الثمانينيات، والتي ذاقت الحياة االقتصادية كحق) 36(النشوة النفطية
ومواجهة مشاكل االنتقال من اقتصاديات نفطية إلى اقتصاديات غير نفطية، 
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ومحاولة التكيف معها، لذلك كان البد من اإلعداد لعالم ما بعد النفط من 
اآلن، من خالل تخطيط تطور الموارد البشرية، وتثبيت دعائم التنمية 

طة الصناعية، وترشيد عمليات الشاملة، بما فيها األعمال الزراعية واألنش
استيراد التكنولوجيا الحديثة وغيرها، مع األخذ بعين االعتبار، التحليل 

، عن المجتمع الصناعي )37(جان فوراستِْيه البصير لالقتصادي الفرنسي 
المعاصر، حيث وضع تقسيما لألنشطة االقتصادية، بحسب التقدم الفني 

  :كالتالي
  .اره القطاع األولي المحدود فنياً باعتب:القطاع الزراعي -1
   وبخاصة الصناعات التحويلية :القطاع الصناعي -2
 الذي شهد تقدماً فنياً بطيئاً من حيث اإلنتاجية، لما :قطاع الخدمات -3

يحتاجه من إنتاج واستهالك الخدمات من وقت طويل،كخدمات التعليم 
عرض المنتوج وغيرها، فضال عن أنها غير قابلة لالختزان، وذلك لت

لالستهالك بمجرد ظهوره، بحيث يتمكن الفرد من إبداع وتخزين سيارات 
وبذالت عديدة في آن واحد، لكنه يحتاج إلى وقت لقراءة مسرحيات أو 

  .زيارات سياحية
 والحقيقة أن التعليم يعد مجاال من مجاالت االستثمارات في   

فرد، وفي إحداث التنمية المجتمع، يساهم في تنمية وتطوير عقل وقدرات ال
االجتماعية السريعة، مع ضرورة ربط برامج التعليم وخططه بالتغيرات 
التكنولوجية المعاصرة، وإتاحة الفرص ألفراد المجتمع للترقي والتدرج في 
النسق االجتماعي، نظراً للتكامل القائم بين التعليم والتكنولوجيا، فقد أوصى 

) 38(ة ألفريقيا المنعقد بتونس بشهر فبرايرمؤتمر وزراء اللجنة االقتصادي
، بضرورة إسهام الصناعات في تحقيق التنمية الوطنية، من خالل 1971

  . تأهيل السكان المحليين مهنيا وتقنيا وعمليا
إن النمو االقتصادي يتطلّب وضع برنامج اجتماعي إنعاشي شامل،   

  يهتم بتنظيم المواطنين ورفع مستوى حياتهم 
لحماس لديهم، بدفعهم لتقبل األساليب الجديدة في الحياة وإثارة ا  

والرفع من قدرتهم على التفكير، وتنويع االقتصاد، من خالل تعدد األنشطة 
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االقتصادية، وإعادة تشكيل هياكل اإلنتاج، وتغيير العالقات السائدة، وأخذ 
ق العبر من الظروف والمالبسات والتجارب الذاتية، إلقامة مجتمع متناس

وحركي متطور، والعمل على توسيع األسواق الداخلية لتصريف السلع 
المصنّعة، مع إنشاء صناعات محلية خفيفة، والتخصص في صناعة المواد 

  .التحويلية إلشباع الحاجات الضرورية
 من الخطأ االعتقاد بإمكانية امتصاص ضروب التكنولوجيا   

 يتحقق إال إذا تقلّدت أمور بسهولة، وكأنّها قطع من اإلسفنج، فالتطور ال
الشعب قيادة سياسية وطنية مخلصة، وجيل من الشباب الواعي، يتكفل بنقل 
وتطويع التكنولوجيا المتطورة، ويسهر على إعداد خطة استراتيجية تنموية، 
شاملة لألوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية، تتالءم مع مصالح 

ا المناسبة والصناعات األساسية، وتتولّى جماهير األمة، لتحديد التكنولوجي
تنظيم وتقييم اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفّرة، واالهتمام خاصة بالقطاع 

يستدعي الموقف اآلن إعادة النظر والصياغة في البنى ، الزراعي
االقتصادية، بمراعاة الظروف التاريخية واالجتماعية للبالد، ووضع 

املة، تقوم على سياسة اقتصادية واجتماعية رشيدة استراتيجية للتنمية الش
عقالنية، لتحقيق تكامل اقتصادي، يعتمد على تخطيط شامل من خالل 
التنسيق والترابط العضوي بين أجزاء كل القطاعات، بتطوير الموارد 

وربط منظومة التعليم بالخطة العامة لالقتصاد الوطني . البشرية والمادية
  .لبية حاجاتهم المختلفةومطامح المواطنين، بت

تحتاج المخططات الفكرية والعملية إلى تعديل وتغيير نحو المهارة   
الحرفية؛ وحيث تبين أن المقاوالت والمؤسسات الصغيرة هي المنتجة 
للشغل، كان البد أن تعتمد التنمية بالدرجة األولى على الوسط والمجال 

اب الجزائري ال يتطلب المحلي، خاصة وأن الالّتجانس السائد في التر
معالجة الوسط من نظرية اقتصادية ُأحادية، بل من خالل إطار اقتصادي 
يقوم على المبادرة لالستثمار، وتطوير صيغ الشراكة بين مؤسسات اإلنجاز، 
وتقع على عاتق الجماعات والمؤسسات المحلية والجهوية مسئولية اتخاذ 

وإثارة الرغبة لديهم ولدى السكان اإلجراءات الحافزة المختلفة للمستثمرين، 
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المعنيين لالنضمام إلى األعمال الجارية، في انطالق عملية التنمية وإعطاء 
صورة جذّابة لإلقليم، وذلك بتخفيض حجم المؤسسات بغية التحكّم في أداة 
اإلنتاج، من خالل إقامة صناعات صغيرة ومتوسطة على مستوى الجماعات 

 جديدة، وتحقيق تنمية جهوية عن طريق التكامل ، لخلق وظائف)39(المحلية
  .بين القطاعات االقتصادية المختلفة، بهدف التخفيف من حجم المؤسسة

كان لزاماً أن يهتم اإلنتاج الصناعي بتطوير الزراعة، بوصفها   
سوقاً لتصريف المنتوجات المصنوعة، وباعتبارها مورد ادخار لتمويل 

تي، وما توفّره الصناعة من تراكم رأسمالي، الصناعة وتحقيق االكتفاء الذا
وذلك للمحافظة على تكامل السوق الداخلية، وتلبية الحاجات األساسية، 
خاصة وأن مختلف القطاعات، تشكّل حلقات متكاملة ومتشابكة، تستدعي 
الربط فيما بينها، وذلك بانتقال مفعول التطوير، الذي يحدث ألي قطاع، إلى 

  .  تحقيقاً للتنمية الشاملة المتوازنةالقطاع المكمل له،
إن تخلّف القطاع الزراعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتخلف القطاع   

الصناعي، الذي يمده باآلالت والمعدات واألسمدة الكيماوية، بحيث تؤدي 
زيادة اإلنتاج الصناعي إلى ارتفاع الطلب على المنتوجات الزراعية الالزمة 

لي على زيادة اإلنتاج الزراعي وحجم العمالة، ويساهم للصناعة، ويؤثّر بالتا
أيضا في تدعيم القوة الشرائية، ليتضاعف حجم الطلب الكلي، وبالتالي زيادة 

هناك و. الدخل القومي، وانتعاش عملية االستثمار ونماء معدالت الرأسمال
تفاعل متبادل بين القطاعين، فكل تأثير يحدث في قطاع الصناعة، يؤدي إلى 
تطوير قطاع الزراعة، مما ينعكس على االقتصاد الوطني، إذ يؤدي تطوير 
الزراعة إلى توفير المواد األولية الزراعية، وتأمين المواد الغذائية وتزويد 
القطاع الصناعي بالقوى العاملة وبالمواد األولية من قطن وصوف بالنسبة 

وية وغير ذلك، كما لصناعة الغزل والنسيج، واألعشاب بالنسبة لصناعة األد
يساهم فائض الدخل الزراعي في تمويل المشاريع الصناعية، التي تتطلبها 
الصناعات التحويلية، وبخاصة توفير احتياجات الصناعة الغذائية 
االستهالكية، كما أن الصناعة بدورها تزود الزراعة باألسمدة والمبيدات 

 من الزراعة، وفي واآلالت والمعدات، وتشغيل فائض األيدي العاملة
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استهالك المنتجات الزراعية الغذائية، وتحقيق االكتفاء الغذائي، الذي يوفّر 
  .للدولة عمالت صعبة، ويحافظ على تناسب ميزان المدفوعات

يتطلب تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية بالضرورة، خلق   
لجهوي، مجتمع زراعي صناعي، كحل لمعضالت النمو السكاني والتوازن ا

بفك العزلة والحد من النزوح الريفي، بخلق فرص عمل جديدة؛ مما يسمح 
بإنشاء نشاطات صناعية وزراعية طاقوية في المناطق القاحلة، باستصالح 
األراضي وإدخال التقدم الفني في استغالل الزراعة، وزيادة رقعة األراضي 

ع االستخدام المسقية وتدعيم الفالحين بالقروض واإلرشاد الزراعي، م
  .العقالني، تضمن االستقرار في الريف، وتنمي سيولة االقتصاد عبر البالد

إن تحقيق التكامل الصناعي والزراعي، يتطلب تفادي تطفل   
الصناعة على حساب الزراعة حتى ال يضيعان معا، وذلك من خالل تكوين 

ع الطاقات عالقات إنتاجية جديدة واجتماعية جديدة في األرياف، وتعبئة جمي
في البالد، باعتبار القطاع الزراعي سوقاً لتصريف المنتجات الصناعية 
. بالنسبة لالستهالك النهائي أو المدخالت لالستثمار واإلنتاج الزراعي

من فائض زراعي للقطاع الصناعي، يستخدم كمداخل وما تمنحه الفالحة ف
ة هي التغير الجذري فالتنمية المنشود. بواسطة االستهالك الحيواني والنباتي

لكل القطاعات األساسية، صناعية وزراعية وتعليمية وخدمية وغيرها، 
باستخدام عدد وافر من القوى العاملة ورفع قدرتها الشرائية، مع تطبيق 
األسلوب االقتصادي المتأثر بدروس وِعبر التاريخ، لبلوغ التقدم االجتماعي 

لسلبية للتصنيع اُألحادي، وما يلحقه من والثقافي، ولتفادي اآلثار االجتماعية ا
تفكّك في الضوابط االجتماعية، وذلك باصطدام ثوابت الوافدين الريفيين نحو 
المدن باألنماط الثقافية السائدة، قد يترتب عنه خلق أنماط استهالكية جديدة، 
تستدعي مواجهة مشاكل التكيف مع األوضاع الجديدة، وما يثيره لديهم من 

تياح واإلحساس بالعزلة والتهديد والضياع، قد تدفعهم إلى المقاومة عدم االر
  .والتمرد
إن دعم سياسة االكتفاء الذاتي، يتحقّق بتعزيز الصناعة الغذائية،   

للحد من التبعية الغذائية والواردات الغذائية، وسد حاجات المواطنين من 
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لمطالب األساسية المنتوجات االستهالكية وتوسيع الكهربة الريفية وإشباع ا
للفالحين وترقية الصناعات الخفيفة، وبخاصة التقليدية، لتوفير الشغل 
للعاطلين؛ مع تدعيم فكرة البناء الذاتي، بإرشاد الفالحين في تصميم مساكنهم 
وتوسيع استصالح االراضي وتوزيعها عليهم، والحد من زحف الرمال 

ناطق السهلية وحفر ومحاربة االنجراف، وتنظيم المراعي، وتحسين الم
  ).40(اآلبار، الستغالل الثروات المائية الجوفية

وحيث أنه باإلمكان إنشاء مدن صناعية بالريف ومستوطنات   
صناعية وتوسيع المرافق الضرورية والخدمات، بما فيها المؤسسات 

ورغم اقتران الصناعة دوما بالزراعة، وارتباطهما بالنظام . التعليمية
اعي، إال أن اإلنتاج الصناعي يستند على قواعد التخطيط، السياسي واالجتم

نتاج الزراعي الذي يخضع للقوة الغيبية، ويتأثر بالعوامل الجوية أو عكس اإل
  .الطبيعية كاآلفات والكوارث وغيرها

التنمية التربوية في تحقيق التنمية الشاملة، من خالل إصالح تساهم   
ارها مفتاح النمو االقتصادي السريع، المنظومة التربوية التقليدية، باعتب

فالتربية الوظيفية تتولّى إعداد الفرد للعمل اإليجابي النشيط، وتدريب الفرد 
لالنتقال من الكالم إلى العمل، وسد الثغرة بين الحديث واإلنجاز، واالهتمام 
بتنمية القدرات وتكوين العادات والمهارات، األمر الذي يتطلّب ضرورة 

 التخطيط التربوي واالقتصادي، بالنظر إلى التربية كوسيلة التنسيق بين
للتغير االجتماعي واالقتصادي وتحقيق التنمية، واعتبار التعليم المتقدم أساساً 

، خاصة وأن أهم ما يميز للبحث العلمي والتنمية وكذا التقدم التكنولوجي
طة تغيير، األنماط السلوكية هو الطابع العقلي، وبالتالي فإن إنجاح أية خ

قناع أفراد المجتمع المدني من خالل إيتطلب استخدام األسلوب العقلي في 
 عن طريق ، لتحقيق مصالحهم الذاتية،تبصيرهم باألفكار والمفاهيم الممكنة

تعميم التعليم ووضع برامج تقوم على مبادئ مدرسة ديناميات الجماعة 
تغيير بغية  ة،شعوريدوافع الالّالومنهج التحليل النفسي لتحرير الفرد من 

األنماط الثقافية السائدة، وإعادة صياغة المنظومة التربوية من خالل عملية 
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 وتشجيع الدراسات والبحوث اإلنسانية ،تغيير البناء القيمي والمعارفي
  .واالجتماعية
إن تحقيق التنمية البشرية ال يقتصر على إحداث التقدم في المجاالت   

ة، بل إن األمر يتطلب إجراء تغيرات إيجابية في بناء التكنولوجية واإلنتاجي
الشخصية ونسق القيم والتوقعات والتطلعات وتصورات أفراد المجتمع، أو 
بعبارة أخرى، توافر القدرة على صنع التقدم واستثارة التغيير نحو األفضل، 
وإن كان التغيير ال يتحقق إال في موقف دينامي يثير الوعي بالمشكل 

ة والسعي نحو التغيير، مع تحويل الحركة اإلنمائية إلى حركة وبالحاج
شعبية، يتولى المنمون تشجيع قيادات المجتمع المدني وتنمية حركة 
المشاركة الشعبية وإقناع األفراد بمشروعية حاجاتهم، وتدريبهم ومساعدتهم 

 الثابتة والمنتقلة عبر التكوينلحل المشاكل المستعصية، بإنشاء مراكز 
  .ألقاليم، مع وضع األنظمة المشجعة لالقتراض والتسويقا

وغيره من علماء النفس، الحقيقة ) Mclelland )41ماكْليالند لقد أكّد   
القائلة بأن معدل التنمية الشاملة يقوم على الدوافع والقيم أو القوى 
السيكولوجية، لما تمنحه الدوافع من حيوية زمنية للطاقة البشرية، باعتبارها 

، بدليل مدى تأثير الدين والقيم )42(لمرشدة لالختيارات والمميزة للشخصيةا
في مسار التنمية البشرية، خاصة وقد ثبت تاريخيا تأثير الدافعية العالية 
لحاجة اإلنجاز، كقوة أساسية محددة لطبيعة القيم والشخصية، التي يخضع 

لجهد إلنجاز لها النشاط اإلنساني من خالل حثّه على بذل مزيد من ا
 إلى االعتقاد بأن الدوافع األولية هي خالقة فْرويدالمشروعات، مما دفع بـ 
 الذي عظّم األفكار، باعتبارها صانعة ماكْليالندالحضارة اإلنسانية، وكذا 

التاريخ، واشترط ِإلحداث التنمية البشرية توافر الدافعية وتطوير التعليم 
طلوبة واالستفادة من نتائج البحوث بمختلف فروعه، لتأهيل اإلطارات الم

 وما. والدراسات والثراء الثقافي، لتغيير الظروف االجتماعية واالقتصادية
انتصار الثورة الجزائرية يرجع بالدرجة األولى العتمادها على دافعية 
جماهيرية قوامها اإليمان والحماس، كما أن فشل التجربة التنموية يؤول إلى 

وإثرائه من خالل دافعية اإلنجاز، مع انعدام التنسيق عدم االكتراث للعمل 
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بين التكوين ومناصب العمل المتوفرة، وغياب التشجيع وتدعيم البحث 
  .   العلمي والتدهور الثقافي

إن إشباع الحاجات المختلفة يتم تبعاً لكل ثقافة، فاإلنسان يبني   
 بما فيها االختراعات وتمثل العوامل التكنولوجية. مسكنه وفقاً للثقافة السائدة

فكما يترك . واالكتشافات، أهم العوامل المحدثة للتغير الثقافي في المجتمع
التغير الثقافي بصماته على البناء االجتماعي والحياة االجتماعية، فإن التجديد 
يتضمن إدخال تحسينات تكنولوجية على الطابع التقليدي للمجتمع، مثل 

ما يؤديه التخصص وتقسيم العمل من إبداع التحديث الذي عرفته اآللة و
  .وتجديد

يتطلب األمر نهج سياسة االستثمارات بين دول االندماج   
االقتصادي، واختيار الصناعات المشتركة، إلعادة تشكيل هياكلها اإلنتاجية 
تحت تسيير وإدارة أجهزة تنظيمية، ودعم الحوافز لبث العزيمة واإلرادة 

طن، والتكامل االقتصادي على صعيد العالم السياسية على مستوى الو
العربي والدولي، ِببسط أرضية التعاون والتنسيق في مختلف القطاعات 
وتوسيع نطاق التبادل التجاري، بإقامة منشآت صناعية، وكذا إعادة صياغة 

لى بنية االستهالك ليتالءم مع الحاجات االجتماعية األساسية، للقضاء ع
الحقيقي لقدرة أي ، خاصة وأن المقياس القتصاديالتخلف االجتماعي وا

مجتمع على التقدم الحضاري، يتوقف في الحركة المستمرة الذاتية، ومدى 
  :وتلتزم كل مؤسسة بتحقيق وظيفتين. بلوغه درجة االكتفاء الذاتي

  . وظيفة فنية اقتصادية، لتحقيق الربح والكسب المادي-1
، تنفرد بتعميم الرضا واالرتياح بين  وظيفة إنسانية للتنظيم االجتماعي-2

العمال، بإشباع حاجاتهم االجتماعية والنفسية، وتكوين عالقات طيبة بينهم 
وبين رؤسائهم، وتلبية كافة الدوافع األساسية المادية، بتحسين ظروف 
العمل، ودافع النجاح في العمل بتوضيح أهداف العمل، والحاجة إلى 

لمركز، والحاجة إلى االنتماء لجماعة العمل، الطمأنينة واالستقرار على ا
وخلق اإلحساس لدى العامل للفخر بالمصنع، لما يحقّقه له من مكانة ومركز 
داخل الجماعة، مع تحسين األسلوب اإلداري السائد، ثم الحاجة إلى التخلص 
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من القلق واالضطراب، بتوفير مختلف النشاطات الترفيهية والثقافية 
ماعية، وبخاصة المسكن المالئم واألمن والسالمة، مع والرياضية واالجت

ضرورة االستعانة باألخصائيين والخبراء النفسانيين واالجتماعيين، لتحقيق 
عالقة تناسقية بين العاملين واإلدارة، لمعالجة المشاكل الخاصة، وإيجاد 

  .شروط العمل المالئمة لخدمة الجماعة والفرد، بتحديد احتياجاته وسدها
  :النموذج المقترح للتنمية) امساخ(

 ال تتم على أنقاض المجتمع التقليدي، ،إن عملية التحديث أو التنمية  
فمن الخطأ األخذبفكرة التقليد األعمى لمجتمع الغرب، وذلك الختالف 
التاريخ والمكونات الثقافية والبنائية لكل مجتمع، مما يتعين معه وضع 

داف المرحلية، من خالل التشخيص استراتيجية للتنمية وتخطيط األه
الموضوعي لظاهرة التخلف، والذي يقوم على أساس من الفهم التحليلي 
لألبعاد التاريخية للبناء االجتماعي والثقافي القائم في المجتمع المتخلف، 
ومعالجتها والقضاء على آثارها السلبية، لكسر دابر حلقات التخلف 

  . المتفاعلة
ملية التنمية، هو تحقيق السعادة والحياة إن الهدف الرئيسي لع  

الكريمة للفرد المواطن، وبالتالي فهي تشمل أبعاداً مختلفة، وال تقتصر على 
تحقيق بعد واحد بذاته، بل تتناول جميع مظاهر الحياة االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية واألمنية والفنية والتربوية والثقافية والروحية، األمر 

 - البطالة): 43(عي إقامة تخطيط شمولي يراعي المتغيرات التاليةالذي يستد
 -األمن العام- النظام- الصحة البدنية والعقلية- اإلسكان- الدخل-الفقر

 التكامل االجتماعي - البيئة- المواصالت- التعليم- الديمقراطية–المساواة 
  .ياسي االستقرار الس- القيادة- كفاءة التنظيم اإلداري-حرية التعبير–

إن التنمية هي تحقيق الرفاه االجتماعي والرضا اإلنساني من خالل   
دفعة قوية أو إنطالق، فهي تهدف من جهة إلى إحداث تغيير اجتماعي نحو 
األفضل، ومن جهة أخرى تصبو لترقية اإلنسان وتحسين قدراته واستعداداته 

تحمس ومواهبه وذكائه ومعارفه وضميره وسلوكه، خاصة وأن اإلنسان ي
 ع لحاجاته وتطلعاته وأهدافه وإيمانه؛ ومن ثمللمشروع المالئم لميوله والمشب
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كان من غير الالئق  فرض برامج التنمية على األفراد، من دون العمل على 
إشراكهم في وضع البرامج والخطط، لتفادي المقاطعة، خاصة وأن التنمية 

ة والحكومية، وتشكّل مساوئ تقوم على تظافر وتكامل الجهود الذاتية واألهلي
  . الكسل والتواكل والالمباالة والسلبية، عراقيل لتحقيقها

إن االقتصار على الصناعة الثقيلة ال يكفي لتحقيق التنمية، إذ ال   
 منفردة عن الصناعة الخفيفة، فالصناعة وحدة متكاملة بين ثقيلة تؤتي أكلها

نتج الثانية وسائل االستهالك، وخفيفة، حيث توفّر األولى وسائل اإلنتاج، وتُ
لتحقيق الهدف المنشود من التصنيع، والمتمثل في إشباع حاجات األفراد 
وتحسين مستواهم، خاصة وقد أدت التنمية الريفية السريعة، إلى تفضيل 
القطاع الصناعي على القطاع الزراعي، وانعدام التناسق والترابط بين 

عفة حجم االستثمارات، وبخاصة في مختلف القطاعات، مما أدى إلى مضا
السبعينيات، بعد ارتفاع سعر البترول وعدم توافقها مع الطاقة وقدرات 
اإلنجاز، فتفشى بذلك اإلخالل التنظيمي في المؤسسات وال سيما المتشابهة 
منها، مما عرضها للتنافس على وسائل اإلنتاج، كما أدى تمكين المؤسسات 

ادها على الخارج وإمكانية المبادالت التجارية، من حرية االستثمار، واعتم
مما يؤكد استمرارية التنمية لما يترتب عنها إلى استيراد تكنولوجيا باهضة 

ذلك ضمن التي تحقق عمليات مختلفة من أنماط الحياة والتعليم والتفكير، من 
عملية التربية التي تهدف إلى ترسيخ المعارف والقيم لدى الفرد، وتعميق 

ئولية لديه؛ فهي تعمل على تغييره، وتثبيت المشاركة والفعالية، بتنمية المس
الموارد البشرية، أي العمل على ارتفاع معدل نمو إنتاجية العاملين والقوى 
البشرية المدربة، والتي يتوقف عليها تقدم الشعوب، ويتحقق ذلك من خالل 

ئمة للتقدم العلمي، إنشاء معاهد ومراكز التدريب، واتّباع سياسة تربوية مال
وإجراء تغييرات وإصالحات دورية على برامج الجامعات والمعاهد، مناِسبة 
لتطوير العلوم والصناعة وتشجيع إنشاء مكاتب الدراسات الهندسية والبحث 

  .العلمي وتطوير المهارات الوطنية
إن تحقيق التنمية الشاملة، يتطلب من الفرد وعياً عميقاً وإعداداً فنيا   

ولن يتحقق التطور إال بتوافر إرادة . وقابلية لتفهم األوضاع واالستجابة لها
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االتجاهات و أسلوب الحياة شعور بالرغبة في تغيير األفكار والتنمية وال
االشتراك في اإلنجاز، تحقيقا للرضا االجتماعي، علما بأن التغيير يحتاج و

هم راد واستعداداتإلى دفعة قوية لترقية و تحسين قدرات ومهارات األف
معارفهم وضمائرهم وسلوكهم، بشرط أن يكون المشروع أو البرنامج و

مالئما لميوالتهم و مشبعا لحاجاتهم وتطلعاتهم وإيمانهم، مما يتطلب تظافر 
الجهود الذاتية واألهلية، والمشاركة في رسم الخطة التنموية، وتتولى 

 التعرف على حاجات الطبقات المدارس مهمة تحقيق القيم التربوية من خالل
الشعبية، وتأهيل التالميذ بضمان مستقبلهم كمواطنين ناجحين، وذلك بتمكينهم 

  ).44(من المهارات التي تساعدهم للسيطرة على بيئتهم المادية
إن تحقيق التنمية الشاملة، يتطلب تكامال واندماجاً اقتصادياً بين   

طاع الصناعي، الذي يستجوب جميع المجاالت والقطاعات، وبخاصة في الق
ارتباطاً وانسجاماً وثيقاً بين فروع اإلنتاج والخدمات، لتعزيز التبادل 
الصناعي، مع تدعيمه بأجهزة البحث العلمي، ومكاتب الدراسات الهندسية 
والتكوين والصيانة، والمشاركة في تكوين ِذهنية صناعية فالحية متكاملة، 

حي بالعتاد والمواد واألسمدة، للمساهمة في بحيث تمد الصناعة القطاع الفال
تحسين اإلنتاج وتطويره، والحد من ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن 
الحضرية، من خالل تمديد االستثمارات الصناعية نحو المناطق الريفية 
المحرومة، حتى تتمتع كل الجهات بثمار التنمية، ولن يتحقّق ذلك إال 

الخاص، من خالل إنشاء وحدات إنتاجية بمساهمة الرأسمال الوطني 
متوسطة وصغيرة الحجم، لتعزيز التكامل االقتصادي الوطني، ولتحقيق 

  .االكتفاء الذاتي، والحد من عملية االستيراد
ويتضح من ذلك، ضرورة تفكير دول العالم الثالث في تحقيق   

اقتصاد متكامل، بين المجموعات المتجانسة، كأقطار المغرب العربي، 
فبينما تشكو . والعالم العربي، ودول الجوار وأفريقيا وآسيا وأميركا الالتينية

بعض األقطار من ظاهرة البطالة بأنواعها المختلفة، فإن البلدان النفطية 
تعاني من نقص حاد في األيدي العاملة البسيطة والماهرة، وأخرى ينقصها 

ر إلى إشراك الرأسمال الضروري، لتمويل مشاريعها التنموية، فتضط
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الرأسمال األجنبي أو االقتراض من البنوك الغربية، لتتحمل نتائجها السياسية 
  . واالقتصادية والثقافية الوخيمة

وباعتبار التغير االجتماعي جسر انتقال نحو التقدم االقتصادي، فقد   
أدى ذلك إلى ظهور القيم المساعدة على التطور والتكنولوجيا، مثل ما حدث 

اريخ االجتماعي للنمو االقتصادي السريع في اليابان بعد حكم في الت
ويتم التغير بتأسيس قاعدة .  Samouraїوالساموراي Tokugawa التوكوغاوا

 بل النمو االقتصادي، عندما تنْضمادية صلبة، لخلق فائض اقتصادي يعد
عادة إحالل االدخار الوطني محل العائد النفطي، وإذلك بالموارد النفطية، و

تشكيل الهياكل االقتصادية، ورفع اإلنتاجية، واستخدام العوامل التقنية 
  : والبشرية واالجتماعية، على ثالثة أصعدة أساسية

I- ن المجال اإلداري والفني، وذلك بترشيد -الصعيد التنظيميويتضم 
. جاإلدارة، ألن التنظيم األمثل واإلدارة الكُفأة، هما الدعامتان في جهاز اإلنتا

 حالّ لتقليص البطالة، -كظاهرة اجتماعية–وعدم اعتبار الهجرة الخارجية 
حيث أن للهجرة عواقب وخيمة، يترتب عنها تأثر المهاجرين بالعادات 
األجنبية والشعور باإلحباط، وفصلهم عن تاريخهم، وتدعيم التبعية نحو 

له اليد العاملة الخارج، فضال عما تسببه أحياناً من اندالع األزمات، لما تشكّ
المهاجرة من عبء على اإلنتاج، باعتبارها غير مدربة، ولما تسببه من 

ولما تعانيه ) 45(زيادة العرض على الطلب، وانخفاض دخل الفرد الحضري
من صعوبة في التخلّي عن قيمها وتقاليدها وعاداتها الراسخة، تمنعها من 

ر للضياع واالضطراب االنصياع للمعايير الحضارية، قد تعرض المهاج
النفسي، علماً بأن ظاهرة الهجرة، قد تكون ضرورية وحتمية في المجتمع 
اآليل لالنفجار، من جراء الضغوط االقتصادية الريفية، لتساهم بدورها في 
إعادة التوازن إلى المجتمع، إال أن سيئاتها أكثر، لما تواجهه القيم والمعايير 

 في ضبط سلوك العاملين، وما تُحدثه من االجتماعية التقليدية من عجز
  . تغيرات في النظم االجتماعية واالقتصادية

من الخطأ نهج سياسة الضغط والشدة كوسيلة لتسيير األفراد، كما   
يؤدي أسلوب العالقات غير الشخصية إلى تفشّي سوء الصحة النفسية بين 
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ط والقلق واالكتئاب القوى العاملة، بانتشار األمراض العصابية كأنواع اإلحبا
وغيرها، وبالتالي فإن األسلوب الناجح هو الذي يهدف إلى رفع معنويات 
العاملين وتوجيه طاقاتهم نحو اإلنتاج، وليس ضد اإلدارة، بهدف تحقيق 
الرضا الوظيفي، المعبر عن درجة اإلشباع التي تحققها مكونات العمل، 

لتي تُكون شعورا وجدانيا ومنها نوع العمل واإلشراف واألجر وغيرها، و ا
  .نحو العمل كليا أو جزئيا

II- بتوفير اإلعداد المهني للعمال واإلطارات وإعطاء الصعيد البشري ،
الفرص لمساهمة العمال في اإلدارة، واالهتمام بالنتائج واالعتناء بصحتهم 
ورفع مستواهم الثقافي ومحو األمية وحث الهمم لديهم، بتحفيزهم إلنجاز 

فمهما توفرت . م وتحقيق تكافؤ الفرص لفتح المجال للمبادرة واإلبداعأعماله
الثروات الطبيعية وتراكمت رؤوس األموال الكافية والعلم والتقنية، فإن 
اإلنسان يظل هو الدعامة األساسية لنقل وتطويع التكنولوجيا، فهو صانع 

تكوين الحضارة ومحور كل تقدم، ومن ثم كان لزاما أن تتجه الجهود نحو 
طاقات بشرية مؤهلة وواعية وملتزمة، مع تكريس االهتمام لتنمية القدرات 
والمهارات، وتطوير الخبرات الوطنية، لمواجهة براثن الفقر وجشع 
االحتكار العالمي، وذلك بإنشاء تنظيم اجتماعي متجانس، وتحقيق األمن 

ل عالقات ، ونبذ الصراع الصناعي وإحال)46(العاطفي واإلشباع اإلجتماعي
جديدة ومراعاة التنسيق بين النمو االقتصادي واالجتماعي، واالعتناء 
بمشاكل العمالة، وتهيئة مجاالت الرعاية النفسية والصحية واالجتماعية، 
وذلك باالستعداد لتحمل المسؤولية الجديدة، سواء من جانب اإلادارة أو 

انية أكثر منها العامل، خاصة وأن هناك مواقف ومشاكل تتطلب حلوال إنس
مادية، بحيث يتعهد العامل بأن يكون ملتزما في تصرفاته وقادرا لخدمة 

؛ مع تطبيق وتطوير التخطيط االجتماعي، )47( نفسه وخدمة مجتمعه
الخاص بتقديم الخدمات اإلنسانية واالجتماعية، وسن تشريعات عمالية، 

 على قدرته على واالهتمام بحياة العامل داخل المصنع وخارجه، والمحافظة
اإلنتاج، بتحقيق األمن الصناعي الصحي والعقلي، وتوفير السكن المناسب 

  .والترويح المنظم وإنشاء مراكز محو األمية
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III- الصعيد االجتماعي، االعتناء في المجال التشريعي، بتشجيع االستثمار 
طاع الوطني واإلقليمي وحرية انتقال البضائع، لتحرير االقتصاد وتنمية الق

الزراعي، ومعرفة التعامل مع االقتصاد الدولي الجديد، لتفادي اآلثار 
االجتماعية الناتجة عن التصنيع، ومنها البطالة واشتراك المرأة في العمل 
ومشكلة األجور وغيرها، والعمل على تفادي الصراع الصناعي، لمنع 

تتمثل في تشابك العالقات بين أهداف كل من المسئولين المباشرين، والتي 
التركيز على اإلنتاج وتحسينه، ومطالب العاملين الذين يتوقون إلى نيل 

استراتيجية تساهم فيها إلى جانب ، ويتطلب األمر وضع الرضا واالرتياح
الدولة، كافة الجماعات والمؤسسات اإلقليمية، كالبلديات والشركات 

رطة والجامعات ومراكز البحث والجمعيات، لتجنّب المركزية المف
والتجاوزات السابقة للدولة، التي عليها أن تتفرغ لمهام اإلعداد والتصور 
للسياسة الوطنية واإلنجازات الكبرى الهيكلية وتنظيم وتصحيح السوق، 
والمحافظة على التوازنات االقتصادية والمالية واالجتماعية والجهوية، 

ل الجماعات وعلى كاه. وإقامة توازن جهوي ومساعدة الجهات المحرومة
المحلية يقع عبء نمو وتطور اإلقليم، وذلك لقربها منه، وإن كان األمر 
يحتاج إلى نقل االختصاص اإلداري والتهيئة والتنمية اإلقليمية والسلطات 
المركزية إليها، وتنسيق وانسجام بين الدولة ومختلف مستويات اإلدارة 

  .اإلقليمية
الحياة االقتصادية، وتمويل إن مهمة الدولة تتحدد في تنظيم    

الخدمات العمومية الكبرى، وتحفيز الجماعات المحلية، لتنفيذ التهيئة وترقية 
التنمية، والمساعدة على إعادة هيكلة الصناعة التقليدية والتجارية والترقية 

تحقيق مطامح وتطلّعات ، أما والتكامل االقتصادي بين البلدياتالعقارية 
يتم من خالل إشراكه في المسئوليات فالديمقراطية، المواطن من المكاسب 

العمومية واألجهزة االستشارية على مستوى األحياء والبلديات ثم الواليات، 
وذلك للمساهمة في االختيار في أعمال التهيئة اإلستراتيجية وفي إعداد 

ويمثّل المجال الجهوي مجموعة . الميزانية وتقييم نشاطات المنتجين المحليين
رعية لحشد الموارد والقدرات الذاتية بطريقة عقالنية ومنسقة، لتنظيم تنمية ف
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بحيث تستفيد الجماعات . ذاتية متماسكة ومتطابقة مع المصالح الوطنية
المحلية من الجبايات وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على المؤسسات 

  .وغيرها، لتنفقها في الميادين االجتماعية واالقتصادية
 أن تتصدى الحوافز والمساعدات الحكومية لخفض العراقيل يجب  

الجهوية وتطوير البرامج المتكاملة لبعث حركة التنمية المحلية والجهوية، 
وتنشيطها من خالل إتمام الهياكل االنجازية الكبرى، وتقديم المعونات التقنية 

ترقية واإلدارية، وترقية المجموعات اإلقليمية وإرساء العدل االجتماعي و
وعلى المستوى . قيمة اإلنسان واحترام البيئة، وتحقيق األهداف المنشودة

الفردي، يستخدم التدريب التنموي في تشكيل وتعديل السلوك، الذي يعتمد 
على تهيئة دوافع األفراد، من خالل استثارة المتدرب ألداء الجهد المطلوب 

بادئ التكرار والمران للتدريب، وتأهيله بالمعلومات والمهارات عن طريق م
واإلرشاد والتوجيه والتعزيز ومكافأة الجهود الناجحة وإشباع مستويات 
طموح العامل، وتدريبه على التمييز بين مختلف األنشطة، مع االستفادة من 
الخبرات السابقة في المواقف الجديدة المتشابهة، أي انتقال أثر التدريب 

ابات الخاطئة، وبخاصة االتجاهات ومحاولة القضاء على العادات واالستج
، العدوانية، وذلك بتوضيح الضرر وإيقاف التعزيز والكفّ عن منح المكافآت

يستخدم أسلوب التعزيزات اإليجابية في مجال التعلّم، والمتمثلة في الحوافز و
المادية والمكافآت والثناء والمديح وغيرها، وتفادي التعزيزات السلبية 

ن االمتيازات أو الطرد، والعمل على تنمية قدرات كالعقاب والحرمان م
واستعدادات األفراد على التعلم، بتدريبهم على كيفية التحصيل وعدم 
االقتصار على حشو األذهان بالمعلومات، مما يمكّن المتعلم من المساهمة 
في عملية التعليم من خالل التعلّم الفعال، بأدائه للعمل المطلوب وبذل الجهود 

  . بية، بدَل االقتصار على مجرد المالحظة أو مشاهدة العملاإليجا
إن التعليم من أرقى الحاجات اإلنسانية، وتزداد هذه الحاجة مع   

تحضر الدولة وارتفاع الدخل؛ فاستخدام اآلالت واألجهزة يحتاج إلى معرفة 
وتدريب، خاصة وأن التعليم من الحاجات االستهالكية الشديدة الطلب، والتي 
تصاحب النمو االقتصادي، وفي نفس الوقت يعتبر استثماراً يساهم في تحقيق 
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النمو، لذلك كان من الالزم أن تضطلع المؤسسات العلمية و الثقافية 
كالجامعات و المعاهد وغيرها، لخدمة قضايا البحث العلمي لتنمية العلوم 

ق التنمية السلوكية واالجتماعية والنفسية واإلدارية، للمساهمة في تحقي
البشرية، وتلبية االحتياجات المتطورة للقوى العاملة، وإثراء المعرفة 
بالسلوك واإلدارة والتنظيم، وذلك بالعمل على إيجاد  الحلول للمشكالت 
اإلنسانية المختلفة، وبخاصة توجيه اإلهتمام للموارد البشرية بالتعرف على 

عة للحاجات والدافعة مشاكلها وقيادتها وتهيئة الظروف والشروط المشب
لإلنتاج، من أجل المساهمة في توفير الجو المحفز بجميع مراميه والمحقق 

  .للرضا الوظيفي
ولما كان انطالق التنمية يقوم على االيديولوجية أو الجماهير ثم   

العمل أو التقدم، فمن الضروري اختيار النسق الفكري التحريري الساعي 
مراعاة التنسيق بين إمكانيات السلطة المخطِّطة إلى تحقيق حرية األفراد مع 

واستثارة الجهود الذاتية، وذلك باستحداث تنظيمات شعبية للتنمية على 
مستوى األقاليم، في ظل الالمركزية اإلدارية والعمل الديموقراطي، وعلى 

، والتي )48(ضوء مبادئ التنمية البشرية التي حددتها وكاالت األمم المتحدة
ضرورة االهتمام بتلبية الحاجات األساسية لألهالي، بزيادة فعالية تؤكد على 

مساهمة الشبيبة وإنشاء النوادي المختلفة، لالنتقال بهم من نطاق الحاجات 
إلى مستوى المصالح، وتشجيع وتدريب القيادات الشعبية المحلية، وتدعيم 

ر التدريب إرادة التغيير لدى أفراد المجتمع وتحفيزهم على التقدم، باعتبا
وسيلة تعليمية وتثقيفية إلحداث التنمية البشرية من ناحية القدرات 
والتصرفات، فضال عن أنه حافز يحرك دوافع الفرد إلشباع الرغبات 
والمطامح الذاتية كالترقية وغيرها، مما يحقق الرضا الوظيفي، ويدفع 

  .طلوبةاألفراد إلى بذْل مزيد من الجهود والقدرات لتحقيق األهداف الم
إن تحقيق األهداف االقتصادية ألية مؤسسة، يتوقف على مدى   

إسعاد العاملين وتوفير أسباب الرضا والراحة النفسية لهم، من خالل تحسين 
العالقات اإلنسانية فيما بينهم، وتطبيق األسلوب الديـموقراطي، واعتبار 

مستهلك في آن اإلنسان عنصراً أساسياً في عملية اإلنتاج، بصفته المنتج وال
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. واحد، تحقيقا للتنمية الشاملة التي تتطلب تغيير الذِّهنيات وتطوير الثقافة
خاصة وأن ِعماد الحضارة التكنولوجية الحديثة، هو العلم القائم على العقل 

، لذلك كان لزاماً إقامة عالقة بين )49(الذي يمثّل اإلنسان وكماله وانضباطه
ن سلطة الدولة إلى دولة السلطة، تتولى المهام الدولة والمواطن، باالنتقال م

وتدعيم التوازن اإلنمائي  )50(العليا في التحفيز والتنسيق والتحكيم والتوجيه
بين المجتمعات المحلية والتدعيم المالي، وتوفير الرعاية االجتماعية 
والصحية والتربوية وغيرها، لتحقيق تنمية يسودها اإلنصاف في توزيع 

الخدمات والمواهب الفكرية، وتوطيد عرى التضامن التجهيزات و
االجتماعي، ومد يد العون للطبقات االجتماعية الضعيفة من بطّالين ومسنّين 

  .ومهمشين ومعاقين وعديمي المأوى
إن الحضارة اآللية تتطور نحو اقتصاد الخدمات المبني على   

ل إلى حضارة إنسانية، تهتمبخدمة اإلنسان التعامل اإلنساني، لتتحو 
واقتصاديات الموارد البشرية والتعليم والصحة وإنقاذ البيئة، ال سيما وأن  
طبيعة الحاجات ستعرف تغيراً ملموساً نتيجة اقتصاد الخدمات الذي يرافق 
كل تقدم، ليتّسع مجال الحاجات العامة نحو االستهالك الجماعي، وما يضفيه 

اصة تطور اإلنسان، باعتباره رأس من تحسينات على الوسط البيئي، وبخ
المال المادي و دعامة المجتمع وصانع الحضارات ومحرك التنمية، فبفضله 
يتم نقل وتطويع وتطوير التكنولوجيا وتكييفها تبعا للظروف المحلية، ولن 
تتحقّق التنمية المنشودة والرفاه، إال بإتاحة الفرص لدى األفراد للمساهمة في 

 إداري شامل، لجميع المرافق اإلدارية واإلنتاجية، وضع سياسة إصالح
تهدف إلى تحديد حاجات ورغبات األفراد، والعمل على إشباعها، تحقيقا 

فالسلطة التي ال يساهم الفرد في تسييرها، تولِّد العدوانية . لرضا الجميع
والتمرد لدى مواطنيها، ينعكس على الذات جسمياً ونفسياً وعلى المجتمع، 

استخدام آليات دفاع ال واعية، كإسقاط المسئولية على الظروف والمستعمر، ب
والتبرير والتسويغ، ورد الحوادث إلى إرادة غيبية واالستسالم لتحديات 

يتأتى تحفيز و  .الطبيعة، والعيش في الماضي ورواسب االعتقاد األسطوري
ية واالجتماعية في العاملين باستطالع آرائهم، من خالل نتائج البحوث النفس
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الميادين االنتاجية المختلفة، وتولّى أمور شئونهم صفوة من المنمين األكفاء، 
ممن يتمتعون بعقلية متنورة ومتجددة، ذات قدرة على مواجهة الظروف 
واألزمات، متمكّنين من المعرفة الثقافية والنفسية واالجتماعية لخصائص 

 النفوس، وخلق القيم اإليجابية وتنمية المجتمع، وقادرين على بعث الثقة في
القدرات ونشر اإلدراك الجماعي للحاجة إلى التغيير، على منوال التجارب 
الهندية والباكستانية والماليزية القائمة على تعاون الحكومة والشعب بهدف 

، وذلك بهدف مالحقة التغير االجتماعي )51(تطوير المجتمعات المحلية
ناعي، خاصة وقد جرت العادة معالجة المشاكل السريع في العصر الص

الصناعية باالسلوب االقتصادي أو المنطقي، دون أي اعتبار ألثر العوامل 
) 52( االنسانية واالجتماعية للعاملين، مما أضفى على المدنية الصناعية

فوضى اجتماعية انتهت بالتفكك االجتماعي ونقص القيادة القادرة على 
  .مسايرة التغير

 أخيرا، فإن األمر يتطلب صياغة بناء نظري لضبط العالقة بين و  
التنمية البشرية والتغيير نحو األفضل، ضمن إطار تنظيمي ديموقراطي، 
يقبل مساهمة األفراد ذوي اإلحساس بالمسؤولية الجماعية والمبادأة، مع 
استثارة مصادر القوة في مختلف المجاالت، من خالل تعبئة االمكانات 

رية والمادية للجماعات المحلية، مما يثير اإلحساس باإلنجاز والفخر البش
الجماعي والشعور بالنحن، والعمل على تحديد المشاكل وتشخيص دوافعها 

  .الموضوعية
وتأسيساً على ما تقدم، فإنه من الضروري االهتمام بالتشريعات   

األجر باإلنتاج، العمالية، وذلك بسن قوانين، إللغاء أساليب االستغالل، وربط 
وتوطيد الصلة بين الكرامة والعمل، وذلك بأن يتضمن قانون كل مؤسسة 
نظاما عادال للدوافع والحوافز، مع بذل العناية الكافية لترقية العامل وتحسين 
منصب عمله من النواحي الصحية والفيزيقية والنفسية، وتنمية وعيه ليصبح 

ائح التي تكفل تحقيق مطالبه منتجا و مسيرا في آن واحد، وسن اللو
  .ومطامحه، والعمل على إشراكه في تحديد السياسة العامة للمؤسسة



 159 

 العامل  وباعتبار العمل واجباً وشرفاً، فإن األمر يتطلب تحرير  
االستفادة من طاقاته، بتوفير أسباب تفتّح شخصيته وترقيته، بصقْل قدراته و

تنمية، ولن يتحقق ذلك إالّ باالعتناء وازدهارها، والتعامل معه كقوة أساسية لل
بدراسة الدافعية، وتحديد أساليب حفز العمال والتقييم السليم لمردوديات 
اإلنتاج وتحسينه، وتنويع األعمال اإلنتاجية، وتوسيع مجال التكوين والتأهيل 
الدائم والمستمر، الستيعاب واكتساب المعارف والخبرات وأساليب 

المطلوبة، إلنشاء المؤسسات اإلنتاجية، فالمصنع ال التكنولوجيا المتطورة 
يشكّل قوة صناعية واجتماعية فحسب، بل هو أيضا قوة أدبية في حياة أفراد 

 .المجتمع
من بين اآلثار االجتماعية أيضا، ظاهرة نزوح أهل الريف نحو   

المدن، الشيء الذي مهد لحلول األسرة النووية الزواجية، محل األسرة 
 التي ميزت سابقاً األسرة الجزائرية التي كان عدد أفرادها يتجاوز الممتدة،

 فرداً، كما اتّجه الريف نحو االنكماش، وذلك نتيجة اعتماد الحضر على 40
الصناعة والتجارة وعلى الدخل الشهري لرب األسرة، بينما يعتمد الريفيون 

واالستفادة من على تلبية حاجاتهم األساسية بالتضامن والتعاون االجتماعي، 
العالقات االجتماعية، وبخاصة ظاهرة تماسك الجماعة التي تجعل من الفرد 
جماعة، يتحمل خطأها، وتتحمل خطأه، فالفرد في الريف ليس حراً، إذ 
تُرغمه الظروف العائلية، على اتّباع أنماط سلوكية، تخضع للتقاليد 

د واإلبداع والحركية، والعادات، بعكس الحياة الحضرية المتميزة بالتجدي
كما يصاحب . فالشخص فيها حر في تعليمه وحرفته وسكنه وطريقة حياته

التطور الصناعي تغيراً في العالقات االجتماعية والنفسية بين العاملين على 
  ): 14(النحو التالي
التكاليف، ال تتالءم مع الواقع المحلي، فضال عن غياب رقابة   

امة المديونية الرهيبة، اتجاه السلطة المركزية؛ مما ورط البالد في دو
  .المؤسسات العالمية

أملى التصنيع السريع، وجوب تطبيق سياسة الصناعة التصنيعية،   
التي فرضت التبعية للسوق الدولية، لجلب المساعدات التقنية والمستلزمات 
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اآللية، زاد من خطورة المعضلة، األثر اإلداري الموروث عن االستعمار، 
وعدم مالءمته للظروف االجتماعية واالقتصادية الجديدة، لما ينجر عنه من 
بيروقراطية وعرقلة في التموين واستيراد المعدات واآلالت والبطء في تنفيذ 
ِ وزارتي الصناعة  اإلجراءات، عبر مرافق إدارية ووزارات مختلفة، ومنها

  .والتجارة، والبنوك وإدارة المواني والجمارك وغيرها
إن حالة الجزائر، كباقي الدول النامية التي قررت مصيرها ضغوط   

الشركات العالمية االحتكارية والمؤسسات المالية الدولية والدول العظمى، 
بموجب سياسة تقييم دولي، تقوم على ربط عالقة غير تكافئية، إلبقاء الدول 

 المواد األولية النامية تحت التبعية المستمرة للدول الصناعية، تكتفي بتصدير
للبلدان المصنعة، من دون تمكينها من التكنولوجيا الحديثة، وإرهاقها بفوائد 
المديونية، إلخضاعها لشروطها المفروضة، محاولة اإلستيالء على مصادر 

كما يالحظ افتقاد العملية . المواد الخام واألسواق لتصريف منتجاتها
يعة، لغياب التنسيق والتناسب بين التخطيطية لعدم التحكّم في التنمية السر

الفروع والقطاعات االقتصادية واالجتماعية، وبين اإلنتاج واالستهالك، 
بمعرفة طلبات المستهلكين للمنتجات الرئيسية، مما تعذر على الصناعة، 
تلبية الحاجات الضرورية للسوق المحلية، بل وخَلِْقها لمشاكل اجتماعية، 

قاسي األمرين، تراكم أزمات السكن والمواد الغذائية من جعلت المجتمع ي
 .جهة، وانحرافات البيروقراطية من ناحية أخرى

ورغم اإلصالحات القانونية والتسييرية والتعديالت المتعاقبة، التي   
، من 1988اتُخذت بشأن المؤسسات العمومية والمنظومة المصرفية سنة 

ريجي آلليات السوق، فإنها لم أجل منح استقاللية التسيير ورد االعتبار التد
تفلح، حيث ظل القطاع العمومي يعاني من عجز في التنظيم واإلدارة ونقص 

 ). 8(في الكفاية اإلنتاجية وضعف القدرة على المنافسة الخارجية وغيرها

تقوم الدولة بصفتها قوة عمومية و منظمة لسير اقتصاد السوق،   
القتصاد الموجه إلى اقتصاد بمهام ضبط وتوفير أحسن الظروف لتحويل ا

السوق، ولتصبح الموجه الحقيقي للتغيير واإلنعاش االقتصادي في سبيل 
انطالقة جديدة للتنمية؛ وذلك بالتأثير المباشر وغير المباشر في سير سوق 
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السلع والخدمات ورؤوس األموال والعمل واألسعار والنقد والقروض 
 كما تضطلع الدولة بالحماية واألجور والِجباية والنفقات العمومية،

االجتماعية، وتتكفّل باألسباب االستراتيجية ذات االحتكارات الطبيعية 
الخارجة عن نطاق قوى السوق؛ بينما يختص المؤهلّون إداريا من األفراد، 
بتسيير المؤسسات ووضع استراتيجية تنموية، تقوم على تأطير التنمية 

ية أو مجموعة جهوية تنمية نفسها المحلية، بحيث تتولّى كل جماعة محل
  .بنفسها، من ناحية االستثمار وتنظيم اإلنجازات والموارد البشرية

والواقع أن البديل يتمثل في تأسيس معالم استراتيجية تنموية لنهضة   
اقتصادية متناسقة، تقوم على الصناعة والزراعة معاً، لبناء اقتصاد وطني 

 خالل تطبيق نظام العمل الذي اقترحه مستقل، و القضاء على البطالة، من
رائد صناعة السيارات األمريكية ) H.Ford)  1863-1947 فورد هنري

، القائم على التوازن الصناعي ) 1923" (حياتي و عملي"في كتابه 
والزراعي لتحقيق تالؤم النشاط الصناعي للمدن و الحياة الطبيعية 

، لتخفيف العبء على المناطق وذلك باالعتناء بالريف وتعميره). 9(للحقول
الحضرية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وإلغاء تباين المناطق، وفك العزلة 
الخانقة عند الريف والمناطق النائية، بتوسيع شبكة الطرق لتحقيق التوازن 

  .الجهوي والتحكم في حركة النزوح الريفي
االقتصادية، يستدعي الموقف اآلن إعادة النظر والصياغة في البنى   

بمراعاة الظروف التاريخية واالجتماعية للبالد، ووضع استراتيجية للتنمية 
الشاملة، تقوم على سياسة اقتصادية واجتماعية رشيدة عقالنية، لتحقيق 
تكامل اقتصادي، يعتمد على تخطيط شامل من خالل التنسيق والترابط 

وربط . رية والماديةالعضوي بين أجزاء كل القطاعات، بتطوير الموارد البش
منظومة التعليم بالخطة العامة لالقتصاد الوطني ومطامح المواطنين، بتلبية 

  .حاجاتهم المختلفة
  استخالصات

لقد عانت الجزائر طيلة ثالثة عقود، مرارة عجز السلطات   
العمومية عن تصور سياسة مستمرة ومتماسكة للمدن، وعدم التحكّم في 
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يا، والمساكن الضيقة عديمة المرافق الصحية األحياء المنقطعة اجتماع
والخدمات العمومية، مما حولها إلى بؤرة لآلفات االجتماعية، وبخاصة 
جنوح األحداث، وانتشار العنف والمخدرات، الشيء الذي يؤكّد ضرورة 
إنشاء مدن جديدة، للحد من االنفجار السكاني والحضري، والتخفيف من 

اعية، إلستيعاب الفائض السكاني، باعتبارها الشروخ والتمزقات االجتم
مؤسسات بشرية، يستوجب تنظيمها وتسييرها، لتحقيق االنسجام االجتماعي 
وتوفير الظروف الحياتية لسكانها، من أجل ترقية العواصم الجهوية، تحقيقاً 

فضال عن النتائج الوخيمة لتنفيذ إعادة الهيكلة، وما . لتنمية عمرانية متوازنة
ا من تحوالت خوصصة وعمليات ترحيل، وعلى رأسها فقدان مناصب أعقبه

  .الشغل وتعرض العاملين للبطالة
تحتاج المخططات الفكرية والعملية إلى تعديل وتغيير نحو المهارة   

الحرفية؛ وحيث تبين أن المقاوالت والمؤسسات الصغيرة هي المنتجة 
ولى على الوسط والمجال للشغل، كان البد أن تعتمد التنمية بالدرجة األ

المحلي، خاصة وأن الالّتجانس السائد في التراب الجزائري ال يتطلب 
معالجة الوسط من نظرية اقتصادية ُأحادية، بل من خالل إطار اقتصادي 
يقوم على المبادرة لالستثمار، وتطوير صيغ الشراكة بين مؤسسات اإلنجاز، 

ية والجهوية مسئولية اتخاذ وتقع على عاتق الجماعات والمؤسسات المحل
اإلجراءات الحافزة المختلفة للمستثمرين، وإثارة الرغبة لديهم ولدى السكان 
المعنيين لالنضمام إلى األعمال الجارية، في انطالق عملية التنمية وإعطاء 
صورة جذّابة لإلقليم، وذلك بتخفيض حجم المؤسسات بغية التحكّم في أداة 

ة صناعات صغيرة ومتوسطة على مستوى الجماعات اإلنتاج، من خالل إقام
، لخلق وظائف جديدة، وتحقيق تنمية جهوية عن طريق التكامل )10(المحلية

  .بين القطاعات االقتصادية المختلفة، بهدف التخفيف من حجم المؤسسة
كان لزاماً أن يهتم اإلنتاج الصناعي بتطوير الزراعة، بوصفها   

صنوعة، وباعتبارها مورد ادخار لتمويل سوقاً لتصريف المنتوجات الم
الصناعة وتحقيق االكتفاء الذاتي، وما توفّره الصناعة من تراكم رأسمالي، 
وذلك للمحافظة على تكامل السوق الداخلية، وتلبية الحاجات األساسية، 
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خاصة وأن مختلف القطاعات، تشكّل حلقات متكاملة ومتشابكة، تستدعي 
بانتقال مفعول التطوير، الذي يحدث ألي قطاع، إلى الربط فيما بينها، وذلك 

ولتجنب حالة الالتناسب . القطاع المكمل له، تحقيقاً للتنمية الشاملة المتوازنة
التي سادت بين المبالغ المنفقة، مقارنة باالستثمارات المخصصة لإلنفاق 

، )69-67(الفعلي، حيث بلغت االستثمارات المخصصة للمخطط الثالثي 
 مليار 8 ملياردج لإلنفاق الفعلي، وتجاوز الفرق 916 مليار دج، مقابل 906

 مليار دج في المخطط 10دج، في المخطط الرباعي األول، كما بلغت 
  ). 11(الرباعي الثاني، نتيجة سوء اإلدارة

لقد فصلت الهوة بين تخطيط المشاريع وإنجازها، وبخاصة اختالل   
ذي ساد البالد منذ االستقالل، نتيجة إهمال التوازن بين األسعار واألجور، ال

تطبيق التوازن بينهما، كما ترتّب عن تدهور القوة الشرائية لدى فئة 
العاملين، خلق تفاوتات اجتماعية وانعدام التنسيق بين األجور واإلنتاج، 
وغياب عامل التحفيز، مما انعكس سلباً على حسن سير االقتصاد، وأدى إلى 

لعمالة، األمر الذي دفع إلى وضع نظام الشبكة الوطنية تشجيع إنفكاك ا
 قسماً، كمحاولة 78 فئة، مجزأة إلى 20، بتحديد 1/1/1985لألجور بتاريخ 

لتحسين التسيير االقتصادي واالستقرار االجتماعي، إال أنها وإن كانت تبدو 
صارمة في سعيها إلى توحيد األجور بالنسبة للمنصب الواحد، إال أنها لم 

بلغ التفريقات، ولم تحاول تطوير الحجم اإلجمالي لألجور، على مستوى كل ت
مؤسسة، وفقا لتطوير اإلنتاج، ومنح المؤسسة استعمال الفائض المحتمل، 
وتوزيعه كحوافز ومكافآت على المردودية، مما يوفّق بين حرية التصرف 
للمؤسسة وعملية تخطيط األجور، وإتاحة فرصة إشراك العاملين في 

لتسيير، غير أن اإلصالح لم يتجاوز هذه المرحلة، إذ لم يتصدى لتعديل ا
  .النقائص المسجلة عملياً، ولم يكيف النصوص مع االقتصاد المتطور

وتأسيساً على ما تقدم، فإنه من الضروري االهتمام بالتشريعات   
نتاج، العمالية، وذلك بسن قوانين، إللغاء أساليب االستغالل، وربط األجر باإل

وتوطيد الصلة بين الكرامة والعمل، وذلك بأن يتضمن قانون كل مؤسسة 
نظاما عادال للدوافع والحوافز، مع بذل العناية الكافية لترقية العامل وتحسين 
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منصب عمله من النواحي الصحية والفيزيقية والنفسية، وتنمية وعيه ليصبح 
تكفل تحقيق مطالبه منتجا و مسيرا في آن واحد، وسن اللوائح التي 

  .ومطامحه، والعمل على إشراكه في تحديد السياسة العامة للمؤسسة
 العامل  وباعتبار العمل واجباً وشرفاً، فإن األمر يتطلب تحرير  

االستفادة من طاقاته، بتوفير أسباب تفتّح شخصيته وترقيته، بصقْل قدراته و
ن يتحقق ذلك إالّ باالعتناء وازدهارها، والتعامل معه كقوة أساسية للتنمية، ول

بدراسة الدافعية، وتحديد أساليب حفز العمال والتقييم السليم لمردوديات 
اإلنتاج وتحسينه، وتنويع األعمال اإلنتاجية، وتوسيع مجال التكوين والتأهيل 
الدائم والمستمر، الستيعاب واكتساب المعارف والخبرات وأساليب 

 إلنشاء المؤسسات اإلنتاجية، فالمصنع ال التكنولوجيا المتطورة المطلوبة،
يشكّل قوة صناعية واجتماعية فحسب، بل هو أيضا قوة أدبية في حياة أفراد 
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D�*/��5دא.��א�	�����S	א���� א�<#

 

 )*(���*�د '�
��.د

  :مقدمة
األسرة وحدة أساسية في المجتمع، ولها دور أساسي في تشكيل   

يدعو إلى ضرورة أن الذي  منه، واللغويمظاهر سلوك الطفل، وخاصة 
 يتسم بالدفء من القائمين على رعايته، ا وانفعاليا فيزيقييتلقى الطفل اتصاال

، والتحول في غاةبالمنافمن خالل ذلك يتم تحفيز واستشارة دافعيته للقيام 
 اللغة، ولهذا فإن األسباب التي تكمن وراء تعلم  المعنىيالكالم ذالنهاية إلى 

عند الطفل هي اجتماعية في األساس، نتيجة اختالطه بالبالغين الراشدين 
، وباألخص إن وجد في محيط يمتعه بفرصة سلوكه اللفظيالذي يشجع 

و األجداد، أو من يقوم مقامهما، االستماع والتقليد، والتحدث مع الوالدين أ
 في األسرةويجب اإلشارة أن فهم الطفل لمعرفة أسماء األشياء يتم إشباعه 

ألولياء في كثير من األحيان يعبرون عن فاأفضل من أي بيئة أخرى، 
؛ فقلد أشارت عن األحداث التي يعيشها بوضوحو، ومسمياتها، باللفظاألشياء 

، فالبيت هو لغة البيت من خالل لغة الطفلمو الدراسات الحديثة إلى سرعة ن
 على وجه الخصوص؛ وخالل هذا الحصيلة اللغوية السماعيةالذي يقوي 

الوقت كلَه يتطور قاموس الطفل سريعاً في السنة الثانية ليشمل مفاهيم 
جديدة، حيث يستجيب لألوامر واألسئلة، ويستخدم الكلمات الصعبة، وأحياناً 

مألوفة ويدرك معانيها، فتزداد قدرة الطفل على فهم الصيغ اللغوية ال
المجردات بعد السنة الثانية من عمره، ولذا يجب االستماع إليه، وإعطاؤه 
العناية الكافية حتى يعبر عن نفسه كما ال ينبغي الخوف من األخطاء الشائعة 
ا في ألفاظ األطفال وكلماتهم، ألنها ستزول بفعل النمو والخبرة، ويعني هذ

 للغة الطفل، ألنَه ال يقتصر دور النمو اللغوياألمر أن دور األسرة هام في 
 التوليد كما يرى السلوكيون، بل يضاف إليه المحاكاة على اكتساب اللغة

بفضل ما يملكه الطفل من كفاية لغوية على توليد أنماط لغوية لم يسمعها، 
                                                            


�# ا�/,: و
��م ا���.�� وا�ر������� .�ه�ان -  * #�$.  
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الجتماعي كي يتدفَق فعقل الطفل خزان من المعلومات، فيكفيه ذلك الجو ا
 بتهذيبه التدفَق اللغويذلك الخزان، وهنا يأتي دور األسرة في تصحيح ذلك 

وإغنائه عن طريق التحدث إليه، ومطالبته بمناداة إخوته، وتسمية ما يحيط 
  .1به

 من أهمية األسرة إلىيل صقبل التطرق إلى نوع من التفلذلك   
ما دور األسرة في النمو اللغوي :  التاليةالتساؤالتالناحية اللفظية نطرح 

  للطفل؟ وما هي األساليب التي تتبعها لنمو لغوي سوي؟
  :أهمية األم في النمو اللغوي للطفل

  أو من  من ناحية الزمنتعد األم المعلمة األولى للغة الطفل سواء 
 تدخل معه في حوار بسيط وبالحركات مع فهي التياألهمية، حيث 

 باهتمام بالغ للتأكد من سالمة جهازه ه سلوكاقبهي التي ترمولودها، و
 هومع دخول وليدها عام؛ التنفسي أو الصوتي، وحتى السمعي والبصري

تنتظر بفارغ الصبر سماع مالكها الصغير وهو يناديها بصوته "األول 
ع غريزة األمومة لديها، إال ب، وإن كان ذلك يش"ماما"البريء العذب بكلمة 
وعلى تطوره اللغوي المالزم لتطوره البدني والذهني أنّه يطمئنها عليه، 
  .والحركي والسلوكي

 في تعريفه بالكالم، هي للطفلولربما كان أكثر األوقات إفادة   
، ها أو أثناء إرضاعه، أو إلباسهي فيها األم بين ذراعهضنتاألوقات التي تح

ارة إلى  إش"با" حيث يصبح كالم األم معززاً ثانوياً، فقد يقول الطفل حرف
، ويتكرر الموقف "بابا آٍت"بحثه عن أبيه، ويظهر األب مجرد أن تقول األم  

 للتعزيز ولذلك فإن ،" بابا"سرعان ما يطلق الطفل كلمة عدداً من المرات،
 للطفل، والتعرف على المحيط المخزون اللفظيدوراً هاماً في زيادة 

 ينبع فقط في كونها  أن تعلق الطفل بأمه الBowlby بولبييرى والخارجي، 
تعلق نفساني إنما هو تؤمن له حاجاته، وتساعده على االستمرار في الحياة، و

، وعلى هذا األساس ينادي هذا العالم  األم حيال طفلهاهبالعاطفة التي تظهر
 تعجز األم عن إتمام بدورها العاطفي حيال أطفالها ما، أما عندالتعلقبنظرية 
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 Bowlby بولبي مشكل اجتماعي آخر ينصح لإثر وفاتها أو مرضها، أو 
، وتوجيه المسار النفسي للطفل، ونموه الذكائي في استبدال األمبإبدال أو 

الطريق الصحيح، وذلك عن طريق مساعدة ومساندة اإلخوة للقيام بهذا الدور 
 الفراغ، ولضمان السير الحسن للنمو الفعال للطفل، ومن جميع ءالفعال لمل

  .1ة، الجسمية والحركية والمعرفية واللغويةالنواحي العقلي
ففي كثير من األحيان نجد األطفال الرضع الذين تربوا في دور الحضانة، 
عندما يناغون نادرا ما يضحكون، ولهم وجه غير معبر تقريبا، ألن العالقات 

 لم تلق تشجيعاً) الكالم مع حركات الجسم والوجه–الكالم (أشكال اللغةاألولى بين 
 ومن األمور ؛ قبل المربيات، رغم تواجدهم في ظل ظروف صحية هائلةمن

 دون أن ينطق بكلمة واحدة، وال مضي الطفل يوما كامالًيالمتكررة والعادية أن 
 وقد أثبتت الدراسات العلمية أن لغة محيط الوسط ،يثير ذلك قلق وال تساؤل أحد

، وثمة ارتباط كبير فل للغةاكتساب الطورفاق اللعب لها تأثير كبير في  األسري،
 االكتساب على القدرة من قبل األهل، وبين كثافتها، واإلثارة اللغويةبين درجة 

طفال األ مثالً يظهرون رصيداً لغوياً أقل من طفال األيتاماألف في ذلك، السرعةو
 .2يعيشون مع أسرهمالذي 

  تكتسب على صورة ردود فعل انعكاسية، والطفل يتعامل معفاللغة  
محيطه لغوياً معتمداً على أدوات الحس والحركة، لذلك فهو ناقل أمين 

االنتقال من التمركز لأللفاظ التي يستخدمها الراشد؛ وهذا الذي يساعده على 
حول الذات، ومنولوجات داخلية ذاتية، إلى مرحلة التفاعل االجتماعي 

  .الرمزي اللغوي
لهن بنفس الطريقة  أن األمهات ال يتحدثن مع أطفامما الشك فيه  

 غالباً ما يرفعن هنالتي يتحدثن بها مع الكبار، فعندما تتحدث األمهات مع
 التبسيطدرجة صوتهن، ويستعملن أساليب التصغير والتأنيث،كما تلجأن إلى 

إعتقاداً منهن أن الطفل غير ناضج معرفياً؛ وقد أجريت دراسات ممتعة عن 
                                                            

1-Annick Cartron, Fayda Winny Kamen, les relations sociales chez l’enfant 
2ed, Armand colin, Paris 1999, p15. 
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 نيبورت عمد دتعلم الطفل للكالم، فقتأثير التغيرات في كالم األم على مدى 
 لدراسة هذه المسألة، بدأ الباحثون أوالً Newport et al ;1990وزمالؤه 

، وكانوا المرحلة اللغويةباختيار مجموعة من األطفال الذين يقعون في نفس 
 واليتكلمون إال بكلمات منفردة، ،شهراً) 15(مجموعة من األطفال في سن 

يتأثر بأسلوب األم في الكالم، فإن الفروق بين األمهات وإذا كان تعلم اللغة 
 الالحق لألطفال، فأخذت عينات من كالم النمو اللغوييجب أن تنعكس في 

 األولىأي كانت العينة (األمهات وعينات من كالم أطفالهن بعد ستة أشهر
 شهراً، والعينة 15من كالم األطفال قد أخذت عندما كان عمر األطفال 

 شهراً، وتم تحليل العينة الثانية على عدد 21ندما كان عمر األطفال  عالثانية
، وكان ..من األبعاد اللغوية مثل طول الجملة، وبنائها وحجم الذخيرة اللفظية
عندما ؛ السؤال الذي يبحث عن اإلجابة هو ما إذا كان كالم األم مع طفلها

) 21(فل في سن من العمر يتنبأ بمدى تعقيد كالم الط) 15(كان في الشهر 
شهراً على كل من األبعاد اللغوية، وظهر من نتيجة البحث غياب العالقة 
بين مدى تعقيد كالم األم، ومدى تعقيد كالم الطفل، وسرعة اكتسابه للغة، 

 التي تستعملها األم األساليب اللغويةبيد أن النتائج أشارت إلى أن بعض 
 تبكيراً، ويعني ذلك أن بشكل مكثف تظهر في كالم الطفل في وقت أكثر

سرعة تعلم الطفل للغة ال تتأثر بأساليب األمهات في الكالم، ويبدو أن جميع 
األطفال يتقدمون على وفق جدول نضج مستقل نوعاً ما عن االختالفات بين 

ومما ذكر آنفاً فإن عالقة األم بالطفل تعتبر من أقوى الروابط  .1األمهات
جه لهذا العالم يجد أمه التي تحمله، وتسهر الوجدانية، فالطفل بمجرد خرو

على الرغم من أن العديد من الدراسات و على إرضاعه، وراحته حتى يكبر،
 عند المهارات اللغوية في تطوير يأشارت إلى أن األم تلعب الدور الرئيس

يبدو فإن هذا األمر ال يتحقق في   إال أنه وعلى ماالطفل في سنواته األولى،
فاألم بخروجها إلى الحياة العملية، فإن وظيفتها حتماً ستتغير،  ،رسجميع األ

، وهنا تضطر للبحث عن البديل،أين تتجه اوتظهر مشكلة العناية بمولوده
 وضع أطفالها بين أيدي ،معظم األمهات العامالت إلى دور الحضانة

                                                            


�# �,: ا�� �ا��� -1 ،�����/��ر �����،ط-!ا��  6�  .199-2007،189، دار ا�����ة، 2:



 171 

 وبقائها لساعات طويلة دون رعاية أبنائها ،المربيات طوال فترة العمل
ونموهم  ، ومعرفياً، ووجدانياً؛ والذي يؤثر على شخصيتهم،لغوياً

إن غياب األم من  خاصة خالل األشهر األولى من الوالدة؛ الفيزيولوجي
، ويترك انعكاسات وآثار سلبية تؤثر المنزل يولد شعوراً بإهمال األطفال

وهذا طبعاً يكون من جراء تركها للمنزل خالل ساعات  بشكل مباشر عليهم،
 التي تقضيها يومياً بعيدة عن أطفالها، أو حين عودتها إلى المنزل العمل

مثقلة بهموم العمل، ومتاعب لتبدأ دورة عمل جديد داخل المنزل؛ وعالوة 
على ذلك نجد من األمهات العامالت من يتمادين في التعامل مع أطفالهن، 
ة وتتمثل هذه المعاملة في تدليل الطفل مما يجعلها توظف كلمات مبسط

تتحدث مع طفلها ببطء ا يجب عليها أن ذ ؛ لأصلها اللغويومشوهة عن 
ووضوح، حتى ال تتسبب له بسوء الفهم، وأن تدربه على الدقة في اللفظ، 

 إلى حد كبير في صعوباته اللغوية حتى تقلل من والوضوح في التعبير
المستقبل باعتبار األم هي الشخص الوحيد القريب من الطفل خالل ثالثة 

  .سنوات األولى من حياته، ولها دور في توسيع خبرته االجتماعية
"  تشاب هيل-نورث كارولينا"باحثون من جامعة  في هذا الشأن قام  
دراسة فريدة من نوعها، هدفت إلى تقييم دور كل من الوالدين في باألمريكية 

 عند طفل الثانية، حيث تبين أن دور األم، في تطوير المهارات اللغوية
سر التي تكون فيها األمهات عامالت ومعيالت إلى جانب األزواج، األ

 عند الطفل، وذلك مقارنة بتأثير األداء اللغوييصبح أقل تأثيراً في تحسين 
وكان الباحثون أجروا دراسة شملت مجموعة من األطفال وذويهم،  والده؛

 على حيث كان المعدل العمري لألطفال يقرب العامين، وقد اشترط القائمون
الدراسة أن تكون جميع األمهات في عينة الدراسة عامالت، ومن المعيالت 

وعمد الباحثون إلى تسجيل األحاديث التي  .ألسرهن إلى جانب األزواج
تجمع كل من الوالدين بالطفل، أثناء وقت اللعب، وذلك من خالل كاميرا 

تسجيالت، كما ر، ومن ثم قاموا بتحليل محتويات تلك السفيديو تقوم بهذا األ
 حتى بلوغه الثالثة أعوام، وذلك بهدف تقييم تطور عملوا على متابعة الطفل

وتشير نتائج الدراسة أنه ومقارنة بدور األمهات، فإن لجوء . أدائه اللغوي
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ثر أكان له   أثناء الحديث مع الطفل،المفردات اللغويةالوالد لتنويع استخدام 
وحسب الدراسة فإن . ند الصغير عالمهارات اللغويةأكبر في تطوير 

استخدام األم، العاملة المعيلة، لذات األسلوب في حديثها أثناء تواصلها مع 
لديه، وذلك األداء اللغوي الطفل وقت اللعب، كان أضعف تأثيراً في تحسين 

  .1مقارنة بتأثير والده
    : الثقافية على لغة الطفل–أثر الظروف االقتصادية 

 على الظروف –منذ الميالد–م اللغة يعتمد من الثابت أن تعل  
 بعناصرها فالكلمة. االجتماعية والثقافية أكثر من تأثره بالصفات الوراثية

طريقة بتتأثر بشكل كبير )  التراكيب الصرفية والنحوية– الكلمة –الصوت (
 يكون واسعاً رصيده اللغوي؛ كما أن  واالستيعاب والتفكير،االستماع واللعب

 التي تستطيع األسرة توفيره من لعب الدافع أو الحافزاً حسب نوع أو محدود
 والتي تحمل ،تربوي– طابع تعليمييتركيبية، أو أقراص مضغوطة ذ

لقد أثبتت العديد من و. بسيطة عن الحيوانات مثالًالاألشرطة الوثائقية 
 للطفل، ومستوى النمو اللغويالدراسات والبحوث العالقة الوطيدة ما بين 

 وتعليم الوالدين عوامل مساعدة تكسب الوالدين ثقافة، وأن التعليميالدين الو
األسلوب، والطريقة الصحيحة في تربية األطفال، والسيما اإلجابة على 
أسئلتهم، واستفساراتهم ومشاركتهم الحديث باستمرار، وتساعد هذه العوامل 

  . للطفلالمحصول اللغويعلى زيادة 
أن الطفل في  "M. Birset وزميله ا بيرسماريوفي هذا الشأن يرى   

سن ما قبل المدرسة ما هر في استخدام اللغة، ويحب التحدث أمام الجماعة، 
وكثير األسئلة، إذ يأتي إلى الحياة، وكل ما هو حوله جديد وغريب، وهو في 
حاجة دائمة إلى معرفة ماهية األشياء؟ ولماذا تحدث؟ فتتنوع أسئلته من، ما 

يف؟ ومتى؟ أين؟ ومن؟ لذلك على األم أو المحيط أال يضيف هي؟ لماذا؟ ك
بأسئلة الطفل، ونتركه يتحدث على أن تصحح له أسلوبه ما أمكن حتى 
يستطيع أن يعبر عن أفكاره، فتنمو حصيلته اللغوية، وتزداد ثقافته، وتنمو 

                                                            

1  - http://www.arabpark.net/vb/f23/t76722 
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شخصيته، والمهم أن تجيب بطرق ذكية، وبأسلوب موضوعي بسيط يناسب 
  .1"فلمستوى نضج الط

 يكون واسعا أو المخزون اللفظيأن  "سبيني سرجيوويضيف   
محدودا بالنسبة لنوع العائلة التي ينتمي إليها، وكذلك أيضا االرتباط اللغوي 
مع مستوى نضجه والعالقة بين عمره اللغوي وعمره الزمني، مشير إلى ما 

لعاملة تختلف إن الطبقة المتوسطة وا" بقوله Daris Varin داريس فارنذكره 
، وفي استعداد األمهات لإلجابة استخدام اللغةاختالفا رئيسيا فيما بينها في 

على أسئلة أوالدهن، فأمهات الطبقة المتوسطة يجبن على أكبر عدد من 
أسئلة أطفالهن، ويعطين إجابات متأنية مزودة بكم كبير من المعلومات، وهن 

ة، ويملن إلى األلفاظ السهلة يتجنبن في عرضهن لإلجابات األلفاظ الصعب
  .2البسيطة
 أن أبناء الطبقة الفقيرة Brinstin برنستينعلى نفس النحو إعتقد   

يتواصلون لمعونة رمزية محددة تنقلها اإلشارات غير اللغوية، وذلك خالفا 
ألبناء الطبقتين المتوسطة والعليا الذين يستخدمون رمزية لغوية متقدمة تمكن 

، تؤدي إلى الفروق اللغويةن الحوار لغويا، ويضيف أن من نقل كل مضامي
توجهات متباينة تشمل بقية جوانب الحياة، مثل التربية والعالقات التبادلية، 

  .3واللغة برأيه تشكل التعامل االجتماعي وتؤطره
من خالل دراساته الدقيقة ) Stern ) 1930 ستيرنوهذا ما أكده   
الطبقات   الراقية يتقدم على قرينه في أن طفل الطبقاتلغة األطفالعلى 

المنخفضة في مهاراته اللغوية بما يقرب من ثمانية شهور، ولقد كانت نتائجه 
 لدى العادات اللغوية عن Descoeudres دسكودرمشتقة جزئياً من دراسة 

  .طفل بلجيكي من طبقات اجتماعية عالية
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 سيمينابولكذلك في ) Mc McCarthy) 1936 ماكارثيودراسة   
Minneapolis طفل، أشارت أيضاً إلى هذه النتائج، ولقد تركت 140 على 

دراستها مسحة من الشك في أن الحالة االقتصادية واالجتماعية للوالدين 
 عند األطفال، وعموماً فإن دراستها لم تدعم النمو اللغويتلعب دوراً في 

باإلضافة إلى  فقط، بل أشارت بالمفرداتالمالحظات التي ذكرت فيما يتعلق 
أن طول جمل األطفال يختلف تبعاً للمستوى االقتصادي لوالدي الطفل، فلقد 
أبانت النتائج أن أطفال البيوت الراقية قد كونوا جمالً أطول من جمل 

 قد وجدت أن هناك ارتباطاً ماكارثياألطفال من بيوت متواضعة، كما أن 
جتماعية واالقتصادية للطبقة ايجابيا بين استعمال الجمل المركبة والحالة اال

  .1الراقية
لذلك يجب أن نشير أنه هناك ضرورة ملحة لبذل المزيد من الجهد   

من قبل األم واألب في حديثهما مع األطفال، واألهم على األم واألب مراعاة 
 التي يستخدمونها الكلماتية االهتمام بطريقة حديثهما أمام أبنائهما، ونوع

ومن المؤكد من النواحي التربوية أن مستوى ونوعية ء الحديث معهم، أثنا
األحاديث مع األطفال تلعب دوراً في غاية األهمية بشكل عام عند سرد 
القصص أو الحديث أثناء اللعب والتواصل الكالمي معهم؛ فالطفل في 
مراحل األولى من العمر قابل للتلقي، والحفظ واالستيعاب، وقادر بشكل 

ات، وهو في تلك من العمر ال يميز الفرق بين العامي أفضل من ترديد الكلم
فاللغة من االستجابات المتعلمة، فكلما ازدادت قوة الدافع إلى . أو الفصيح

، وكلما ازداد مفعول الثواب التي يؤدي إلى الكالم، إزداد حظ استخدام اللغة
ة الممارسولتوثيق العالقة بين الطفل و. سلوك اللغوي من التطور والنموال

على األسرة أن تبدأ وفي وقت مبكر من حياة الطفل قراءة القصص اللغوية 
القصيرة المسلية والمشوقة، أو عن طريق إهداء بعض القصص المصورة 

 الكثيرة، بغية الحصول مواألشكال التي تعبر عن تساؤالتهم، واستفساراته
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ستعمال على الحقائق والمعلومات التي يريدونها، وبالتالي إقبالهم على ا
الكلمات باعتبارها جزءاً ممتعاً يحصل من خالله الطفل على مايرغب، 

 وثقافية في األسرة مما يساعد على إثراء خبرات الطفل، بيئة لغويةوتوفير 
 وذلك عن طريق سلوك الوالدين في هذا المجال بأن مهاراته اللغويةوتنمية 

  . الحوار والمناقشات الهادفةيشبعوا في األسرة جو 
فاألطفال يكتسبون اللغة والمهارات االجتماعية في آن واحد،   

وتظهر جلياً شدة تأثرهم باالستعماالت اللغوية المتواضع عليها ضمن بيئتهم 
االجتماعية منذ بداية نموهم األولى، فحتى في مرحلة المناغاة، نجدهم 

انات، كالحيو(يتميزون بطرق التعبير المختلفة في تسميتهم لألشياء الصغيرة 
وكذلك في كيفية مخاطبتهم للكبار، ) واللُعب، وغيرهم من األطفال الرضع

ولما كان بوسعهم فعل ذلك فإنه دليل واضح على أنهم تلقوا ذلك عندما 
خاطبهم غيرهم باستعمال مختلف من اللغة، مما يسمح لهم ومنذ سن مبكرة 

  .1معرفة وجود أكثر منوعة لغوية
  : وية داخل األسرةأسس ووسائل التربية اللغ

 للطفل لذا من الرصيد اللغويتتعدد أساليب األسرية التي تزيد من   
، ويا حبذا لو تتكلم األم باستمرار وبود ولطف مع صغيرهاالضروري أن 

، وفي الوقت المناسب أصواتاً مختلفة ومن األفضل بالطريقة المالئمةأسمعته 
، ومن األفضل كذلك أن لبابتسامة ونظرة تجذب انتبه الطفأن تصحب ذلك 

تقود األم صغيرها عن طريق الكلمة، إلى إدراك الظواهر السمعية 
 يتعلم السلوكيات المشروطة لغوياًفالطفل . والصوتية المختلفة والتمييز بينها

وفكرياً من خالل إشارات المحيط وفي ظرف إجتماعي، و يتعلم كيفية 
وفة في ذلك األسرة، وهذا  وفق القواعد المعيارية المعراستعمال اللغة

بمراعاة وبدون قصد الخصائص الصوتية والمعجمية، واألسلوبية والتركيبية 
 باعتبار" L. Wyatt وياتوهذا ما ذهب إليه  .للمتحدثين الذين يعيش معهم

 األول للطفل التي تسمح له بتقليد األصوات والكلمات، النموذجاألم هي 

                                                            

1- �
�! ا�<�در "�<�دي، 
�# ا����ع ا�� �ي، د��ان ا�����
�ت .���ر �1����³،  ���
 ،����  .117، ص 2010ا��5



 176 

لطفل، وتساعده على تركيب جمل ذات وتصحبه نحو التجارب التي يعيشها ا
  .1معاني، وتشكل له أهم مصدر للتغذية الرجعية التقويمية لما يقوله

، وال التطور المفاهيمي لدى األطفال على الدالالتويعتمد اكتساب   
 المتاحة له في المفاهيم إال من خالل المعانييستطيع الطفل أن يتعامل مع 

؛ فالطفل قد يمتلك مفاهيمي النمو اللغوييسبق النمو الذلك الوقت، وهكذا 
  .مفاهيم عن طريق استقبال ما يسمعه أو ما يشاهده قبل تكوينها ونطقها

 لدى الطفل يتم ىويقول بعض المنظرين أن اكتساب الكلمات األول  
أي أن األبوين )  Quine,1960) Ostensive Modelطريق اإلشارةعن 

" بابا"تؤشر األم على األب، وتقوليؤشران نمو الشيء وينطقان اسمه، فقد 
، ولكن بعض يربط الطفل بين الكلمة والشيء تمت اإلشارة إليهحيث 

المنظرين يعترضون على ذلك فيقولون أن الطفل ال يعلم ما الذي تمت 
اإلشارة إليه، هل هو األب بأجمعه أو قدميه، أو بدلته، أو رائحته، أو طريقة 

  .2مشيته
ب الذي له صوت إيقاعي، واألصوات وال نغفل هنا دور اللع  

والنغمات المتباينة في أغاني األطفال، وأدوات الطعام، والعبارات ذات 
النبرة المختلفة في زيادة قدرة الطفل السمعية، بل إن الطفل األصم في 
الشهور األولى من حياته يسلي نفسه بإصدار أصوات غير محددة، ولكنه 

يفتقد الحافز الذي يكمن في إدراكه المباشر شيئا فشيئا يتخلى عن ذلك ألنّه 
لألصوات التي يصدرها، وكذلك ال يلقي تشجيعا بالكالم ممن هم مثله، 

يستمتع بسماع نفسه وسماع الكبار الذين وعلى العكس تماما فإن الطفل 
ومن تم فهو يمضي في المناغاة . على الكالم يقلدون مناغاته ويشجعونه

ت البسيطة والكلمات، وبعض المقاطع، وكذلك بعض  األصوايقلدمحاوال أن 
بشير سيد األصوات الصادرة من البيئة حوله، وفي هذا الصدد يشير 

أنه عندما يبدأ الطفل الرضيع بالمناغاة حيث يلهو " وزمالئه سليمان
باألصوات لمجرد اللهو، وخالل عدة شهور يكون قد حقق المعجزة التي 

                                                            

1-Gestud, R. Wyatt, la relation mère – enfant et l’acquisition du langage, 
2ed, Pierre Mardaga, Boruxelles, 1973, p53. 
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صرها اآلخرون وتلك التي يصدرها بنفسه، تتمثل في ربط األصوات التي ي
باألشخاص واألشياء وحينما يقوم بنطق الكلمات الحقيقية األولى، ومن ذلك 

 .1الوقت فصاعدا يلعب األطفال بالكالم بال توقف
 ملكات الطفل اللفظية من اوبإمكان أفراد العائلة، أن يساعدوا وينمو  

خبرات الحياتية التي يتواجدون خالل التعبير الشفهي الذي يقومون به حول ال
وبسماع ". ال تلمس النار "،"الفطور جاهز "،"ألبس حذاءك: "بها بقولهم مثال

الطفل لهذه األلفاظ والمفردات اللغوية لألشياء التي يعيش بينها، فإنه يكتشف 
بهذا الشكل العالقة الموجودة بين الكلمة والحقيقة، ويتعلم كيف يميز بين 

وهذا ما . بسه، ويبدأ يتعرف على محتويات المنزلأجزاء جسمه ومال
تكلموا مع األطفال بصوت مرتفع : " بقولهIra Gorden إيرا جوردنوضحه 

عن كل األشياء التي ترونها أو تفعلونها، علموهم أن كّل نشاط، وكّل شيء 
مسمى، وإذا حاولتم أن تكلموهم بتمهل ووضوح فإن الفائدة التي سيحصل 

  ."أكثر نفعاعليها الطفل 
 الحقيقي ينبغي له أن يشعر بأن مرحلة الكالمولكي ينتقل الطفل إلى   

صوته قادر على التفاعل مع الواقع المحيط به، ومن الطبيعي أن هذه 
 البد أن االتصال اللفظيأصعب خطوة بالنسبة إلى الطفل، فلكي يتمكن من 

ومن الطرق "ته، يحس بقوة ألفاظه، وبإمكانات الفائقة التي تكون في صو
القليلة التي يمكن بواسطتها أخذ بيد الطفل على هذا النمو الطبيعي المشاركة 
المستمرة من جانب أولئك المحيطين إذ يجب حمله دائما على الربط بين 

 االستحسان لكل عالماتوال بأس كذلك في إبداء  ،2األصوات واألشياء
يز هذه األشياء والمسميات محاولة لفظ من جانب الطفل، ولمساعدته على تمي

، ولتسهيل استخدامه لأللفاظ بصورة مالئمة، ولخلق ثروته اللغويةلزيادة 
ظروف مواتية للحوار يكون من األفضل اللجوء إلى الصور المرسومة 
والمصورة فإن طريقة الصور تخلق في الطفل، وتوقظ فيه خبراته المباشرة، 

كة التعليق على األشياء، وتساعده وتوسع أفقه، كما أنها توقظ في الطفل مل
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يحب إحضار صورة عن هذا " هذا نمر"على القراءة كذلك، مثال عند قولنا 
الحيوان، حيث ال يحدث له خلط مع الحيوانات التي تشبه كالقط، ورغم أن 
استخدام األشياء المرئية يعد عامال هاما لنمو تفكير الطفل القائم على 

 مع وسيلة الصورة وسيلة األخرى هي ، ولكن يجب أن يتكاملالصورة
 التي تبدأ قصيرة جدا ثم تطول شيئا فشيئا خاصة عند شعور الحكايات

األجداد بمدى أهميتهم بالنسبة للطفل، إذ يكون ذلك دافعا ألن يجعلهم 
يرعونه، ويلبون احتياجاته، كما يداعبونه ويستمعون إليه، ويتحدثون معه 

في بعض األحيان حيث يشرحون له كل بسرور، بل ويصطحبونه للنزهة 
تساؤالته، وغالبا ما يقصون له الحكايات، أو مواقف حياتهم التي يجدونها 

  .شيقة
 وطبيعية، ،ويجب على الحاكي أن يتكلم بطريقة واضحة، وبسيطة  

، وعليه أن يغير من نبرة صوته، ومن المحسنات البديعيةدون اللجوء إلى 
السامعون، كما يتعين عليه أن يحسن الوقفات طريقة إلقائه حتى ال يسأم 

حتى يخفف من التوتر االنفعالي لدى الطفل، وكذلك ليلتقط أنفاسه، ويستعيد 
نشاطه وانتباهه، ومن األجدر اإلشارة أن للصوت في الحكاية أهمية كبرى 
 .إلى حد أن طريقة لعرض السيئة قد تشوه تماما حكاية جميلة إلى حد كبير

ا أنا ما تكون وعمومأصوات النساء حانية، وذات نبرة هادئة وغالب 
، وإن وجد منهن ذوات الصوت األجش الفج والممل بالحركاتمصحوبة 

األمر الذي يعود بالسلب على الحكاية، كما يجب على من يحكي أن يراعي 
أنه ال يلقي درسا، بل عليه أن يضع في حسبانه أن األطفال ليسوا أمامه 

ما، بل ليكونوا على اتصال مع كائنات تعيش وتتحرك لسماع دروس 
كما  .وتتصرف وتبصرهم، هذه الكائنات هي أشخاص وأشياء إبطال حكايته

، بحيث يكون األطفال فيه اختيار الوقت المناسب للحكايةيجب كذلك 
مستعدين ألن يسحروا ويبهروا، ال أن يكونوا متعبين وفي حاجة إلى 

 .الراحة
 ينكر أن األسرة التي يمضي الطفل في أحضانها ال أحد :الخاتمة  

خبراته سن عمره األولى المدرسة الرئيسية للغته، والتي يكتسب فيها أولى 
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 من خالل البكاء والصراخ والمناغاة والتقليد، وإذا كانت تحتفظ الصوتية
، فإنّه يتعين على الروضة أن تجعل تربية الطفل اللغويةبالصدارة في مجال 

، وزيادة مكتسباته اللغوية امتدادا طبيعيا لدور األسرة لتنويع من نفسها
 ودخوله في محادثات وحوارات شقية الوسائل التعليميةخبراته من خالل 

، وأكثر إتقاناً في مخارج الحروف أين يصبح أكثر تحكماً في مع زمالئه
ل  يتكون لديه محصوالمفردات اللغويةنطقه للكلمات، وعندما يكتسب الطفل 

 ا على تركيب الكلمات والجمل، إلى أن يصبح قادرالغوي، ويصبح قادر
 من قراءة وكتابة، ومهارة االستماع إكتساب المهارات اللغويةعلى 

  .والتحدث
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سالم، يصطدم بمشكل  العربية قبل اإلالدياناتإن الباحث في   
فكل . الوثائق المكتوبة حول ديانة العرب القدامىعويص وهو غياب 

 الذين كتبوا عنها في اإلخبارييناألخبار التي بين أيدينا، مصدرها كتب 
" األصنام"و أهم كتاب وصلنا هو كتاب  ،االسالمية العصور ما بعد الدعوة

 العرب الدينية، باإلضافة   الذي فصل فيه عن معتقدات وتقاليدالبن الكلبي
شدة " التواريخ" الذي ذكر في كتابه هيرودوتإلى مؤرخين أعاجم من أمثال 

 والتي أليالت والتي يدعوها ،الالّتتدين العرب والعبادة التي يولونها إللهتهم 
  .1ال يبرمن عهداً إالّ استقساما بها

ناطق التي أما التنقيبات الحفرية الحديثة فقد كشفت في بعض الم  
 كتابات تشير الى ديانة البتراء واليمنسادت فيها الحضارة المدنية مثل 

العرب ما قبل اإلسالم، بينما لم يصل الينا من ديانة العرب في الحجاز إال 
 الشاهد القرآن الكريمولعل أهم وثيقة وصلت إلينا هي . ما تناقلته األخبار

" المشركين"و" الكفار"لفظة على معتقدات العرب قبل الدعوة المحمدية ف
وحدهما تحمالن دالالت عميقة عن العبادات التي كانت سائدة في جزيرة 

جعل له شريكا : وأشرك باهللا : لسان العرب في "شرك" وتعني لفظة ،العرب
قال اهللا تعالى حكاية عن عبده . في ملكه، تعالى اهللا عن ذلك، واالسم الشرك

: الشركو.  تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيميابني ال:  أنه قال البنهلقمان
فالغالب على ديانة العرب آنذاك، هو ، 2"أن تجعل هللا شريكا في ربوبيته 

أنهم كانوا يعتقدون  اإلعتقاد في األصنام و األوثان، وخصوصية هذه الوثنية،
ولكن هذا . اهللا في الحجاز والرحمان في اليمنبوجود إله واحد وهو 

د دين وكتاب مقدس، بل أنه مجرد تقليد توارثوه عبر  ليس ولياالعتقاد
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فلم يتكلم هذا الرب مع العرب ولم يشرع لهم ولم يهبهم نظرة لبداية  .األجيال
 عن رؤية دينية شاملة للوجود، وعوض اكان نظرهم محجوب. الكون ونهايته

 اتخذوا هذه األصنام .ذلك ابتدعوا أصناما وأوثانا كسبيل وحيد للتواصل معه
 ثالث مائة وستين صنما ابن الكلبيويعدد  .واألوثان وسائط بينهم و بينه

  .عبدتها العرب في الجاهلية و جمعتها في الكعبة
ل هذه اآللهة بل نقف عند أهمها ال يهمنا في هذا البحث تعديد ك  

 التي كانت الحجازالتي كانت تلعب دوراً ذا أهمية في الحياة الدينية لعرب و
ألهم عندنا هو دراسة أصولها في عمق الثقافة الدينية بل اتعبدها، 

المشرقية عموماً وهل فعالً كانت العرب تعرف اهللا الواحد المتعالي بالمعنى 
 لإلجابة عن هذين السؤالين  اإلسالمي وتجعل من األصنام مجرد وسائط؟

 لم يعرفوا التوحيد على اإلطالق، وإنما كانوا الحجازنفترض أن عرب 
 من شمال الجزيرة موطنها قريش في آلهة متعددة جاءت بها يعتقدون

عمرو بن لحي األصلي ولم تبتدعها العرب مروقاً عن التوحيد ولم يأت بها 
وإلثبات ذلك سوف .  على ما يدعيه االخباريون من شمال الجزيرةالخزاعي

  .منات والعزىو الالّت وهبل :نبحث في رموز آلهتها األساسية
  :الجاهليشبهة التوحيد 

لم يقتصر العرب القدامى على عبادة األصنام واألوثان فقط، بل   
عبدوا النجوم وبعضهم عبد النار بتأثير من الفرس والمجوس كما أن قبائل 

 والتي رغم عدائها المعلن للوثنية لم ،منهم اعتنقت اليهودية والنصرانية
وثنيتهم، ولدينا تستطع االنتشار والتأثير بشكل استطاع أن يبعد العرب عن 

لمكسيم ؛ هذا الوصف اإلسالميدينا وصف شامل لديانة العرب قبل أبين 
لم يهتم البدو :"تقول مقدمة هذا الكتاب ،" محمد" في كتابه الشهيررودنسون

وكانوا  .ضعيفي الخيال لقد كانوا واقعيين،، على ما يبدو إال قليال بالدين،
عمر األرض وتتظاهر على شكل يعتقدون بأن الجن واألرواح الالمرئية ت

وبالنسبة إليهم فإن األموات عند قضائهم يواصلون حياة تعيسة  حيوانات،
ين ويرفعون فوق قبورهم أنصابا على شكل أشباح يقدمون اليهم قراب

وبخاصة النيازك التي تحمل (ركامات صخرية، بعض األشجار والصخور و
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اليهم موطنا لألرواح بالنسبة والتي كانت ، )شكال مقارب لألشكال االنسانية
هذه األخيرة كانت تسكن السماء ومنها النجوم والكواكب ومنهم . اآللهةو

إن قائمة هذه الكائنات اإللهية، وخاصة المكانة . أيضا حكماء قدامى ألّهوا
 ولكن نجد هناك آلهة من األهمية ،التي كانت تحتلها، تتغير حسب القبائل

" الرب،اإلله"حاء الجزيرة وبالخصوص اهللا بحيث كانت تعظم في كامل أن
وهذا ، 1"خالق العالم وحارس اإليمان تشخيص للعالم اإللهي بشكله المتعالي،

، فالعرب حسب الكافر أو المشركما تعنيه من وجهة نظر اإلسالم، كلمة 
 - وهذا ما نشك في صحته– كانوا يعتقدون في اهللا العالي والخفي النصهذا 

وبحكم ضعف خيالهم الذي ليس طبيعي، بل أن الظروف وفي ذات الوقت 
الجغرافية الصحراوية وفقرها من موارد العيش الدائمة والمستقرة التي 

 أبعد - قبائل مترحلة تبحث بشكل دائم عن قوتها- جعلت هؤالء في الغالب
 ومع اعتقادهم في العالم ،عن التأمل المجرد في الخلق والموت والحياة

 بل حاولوا استئناس العالم ،و يتأملواأم يكونوا ليفكروا فيه المرئي فإنهم ل
الصعب الذي كانوا يعيشون فيه بأشكال جامدة من صخور وجبال وكائنات 

وحيوان؛ بصفتها مواطن لألرواح والجن والدليل على ما قال  حية من نبات
 من أن العرب كانت تعتقد في اهللا خالق الكون هو حضور هذا رودنسون
 كما أن العرب كانوا يستقسمون به عبد اهللاسيد للعباد في شيوع إسم اإلسم ك

  ."اللهم" في مجالسهم و أشعارهم أيضا وكثيرا ما كانوا يسمونه 
  : في أصل الوثنيةالعرب ا تينظر

، البن الكلبي األولىولإلخباريين العرب نظريتان في أصل الوثنية   
يقصد (و كان الذي سلخ بهم" :و الذي يستوثقه المؤرخون المحدثون إذ يقول

إلى عبادة األوثان والحجارة أنه كان ال يضعن في مكة ضاعن إال ) العرب
وهم بعد يعظمون الكعبة  ...من حجارة الحرم تعظيما للحرماحتمل حجرا 

ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث ابراهيم واسماعيل، ثم سلخ ذلك بهم 
 بدين ابراهيم اعليه وأستبدلوإلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا 

                                                            

1 - Maxime Rodinson, Mahomet , Editions du seuil , troisieme édition ,  
Paris, 1974 , p36-37.  
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واسماعيل غيره فعبدوا األوثان، و صاروا إلى ما كانت عليه األمم من من 
قد  و،مناة والعزى والالت: ث بنات  تعتقد أن هللا ثالقريش وكانت ،1"قبلهم

ألكم الذكر وله األنثى إنها لقسمة " ذكرها القرآن متهجما على الشرك والوثنية
وهذه - وعن أصل هذه األصنام. لغرانيق الثالثة وسميت أيضا ا،"ضيزى

 عمرو بن لُحى إن : في السيرة النبويةبن هشام يقول ،-الثانيةهي النظرية 
خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره؟ فلما قِدم مآب من أرض البلقاء؟ 

عمليق؟ بن الوذ؟ بن سام؟ : ويقال،  وهم أوالد عمالق-وبها يومئذ العماليق 
ما هذه األصنام التي أراكم :  رآهم يعبدون األصنام؟ فقال لهم-بن نوح 

هذه أصنام نعبدها؟ فنستمطرها فتمطرنا؟ ونستنصرها : تعبدون؟ قالوا له
أفال تعطوني منها صنماً فأسير به إلى أرض العرب، : فقال لهم، فتنصرنا

ناس هبل، فقدم به مكة؟ فنصبه؟ وأمر ال: فيعبدونه، فأعطوه صنماً يقال له
  .2"بعبادته وتعظيمه 

ودليل ذلك   موحدين هللا،ابراهيمكانوا على دين  فالعرب إذن،  
إن هذه الظاهرة . ماكسيم رودنسونإيمانهم باهللا العالي خالق العالم بحسب 

 كإله واحد، بيهوهعامة في الشرق األدنى القديم، كان بنو إسرائيل يؤمنون 
ه الذي كانوا يعبدونه في مصر قبل  اإللالعجل المقدسولكنهم كانوا يعبدون 

  ليتعبد في طور سيناء،موسىالخروج وحدث ذلك لما غاب عنهم نبيهم 
وعند عودته وجدهم يقيمون طقوسا وثنية وقد جعلوا لهم عجال يتعبدون 

 وهذا رأي المحدثين أيضا في رؤيتهم لديانات الساميين القدامى ومنهم ،3ليهإ
رة لديانات الساميين القدامى الذي يرى  في دراسته الشهيروبرتسون سميث

 يشكلون كيانا اجتماعيا افيه أن البشر وآلهتهم في المجتمع السامي كانو
ن العرب هم أإلى  Renan " إرنست رينانويشير . 4وسياسيا ودينيا واحدا
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مثل سائر الساميين اآلخرين موحدون بطبعهم، وان ديانتهم هي من ديانات 
نظريته " رينان"وقد أقام ، فه فيه نفر من المستشرقينوهو رأي يخال. التوحيد

لهة التي عبدها هذه في ظهور عقيدة التوحيد عند الساميين من دراسته لآل
" إيل" "لأ"، فادعى ان الشعوب السامية كانت تعبد إلها واحدا هو الساميون

الذي لحقه تحرف من خالل تداوله بين هذه اللهجات، فدعي بأسماء أبعدته 
 وحسب .1"إيل" "أل"، هو اإلله إلَه واحد األصل، غير ان أصلها كلها هو عن

 هو موقف ديني لشعوب تفرعت عن الجماعة األم الشركهذه النظرية فإن 
 ونظرا أيضا لعوامل ،المعتقدة بالتوحيد ونتيجة الحتكاكها بشعوب أخرى

طبيعية واجتماعية خاصة، ومع مرور الزمن نسيت هذه الشعوب إلهها 
 وهذا تأكيد لما ورد على لسان اإلخباريين ،لواحد واتخذت له شركاء تعبدهما

اننا ال نستطيع " :جواد علي السيدويقول في هذا الموضوع، .. وكتاب السير
ان نتحدث عن عقيدة التوحيد عند العرب قبل اإلسالم استناداً إلى ما لدينا من 

لتي وصلت إلينا، هي فالنصوص ا. كتابات جاهلية، لعدم ورود شيء عن ذلك
نصوص فيها أسماء أصنام، وليس فيها مايفهم منه شيء عن التوحيد عند العرب 
قبل الميالد وبعده، إال ما ورد في النصوص العربية الجنوبية المتاخرة من عبادة 

 السماء، أي صاحب السماء، بمعنى "ذو سموى"أو " ذي سموى"اإلله وهي . إله
 اليمن اللتين دخلتا النصرانية واليهودية بتأثير يمنالعبادة ظهرت متأخرة في 

ووجدتا لهما أتباعاً هناك، بل حتى هذه العبادة ال نستطيع أن نتحدث عنها حديثاً 
نها عبادة توحيد خالص تعتقد بوجود إله واحد أعلى فهو ما يفهمه إيقينياً، فنقول 

، كان منتشراً  في كل العلي  أوعليان أو أيلاإلله ب واالعتقاد .2"أهل القول بالتوحيد
 بابلي وخاصة في المناطق الشمالية منها ويبدو أن أصله الجزيرة العربيةربوع 
 وتعني باب اهللا وكان يعد إله إيل و باب ذاتها تدل على اسم مركب من بابلفلفظة 

 إلهة الخصب وعبدت كاآللهة األم، وكانت لها عشتارالمطر والمحاصيل، وزوجته 
أي سيدة، واهتموا بعبادة قوى النمو والتوالد والممثلة في ) بعلة( ة منهاألقابا عديد

 . إله المطر، باعتبارهم مجتمعا زراعيا ويهتم بتربية الماشيةبعل
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اإلله السامي " بعل"في المعتقدات الدينية للشرق األدنى القديم كان   
 يمتلك فأل" السيادة على العالم،  فكانا يتقاسمان الوظائف " أل" يشارك أباه 

،  والعلم المطلق و الخير والرحمة والحكمة التي ال تدرك،-فهو شيخ- الِقدم
اليقظة " العجل "لبعلوهو الذي يقدر في آخر المطاف مصائر البشر، و

والشباب والقوة الجنسية والنصر في المعارك والتدخل في العناصر الطبيعية 
رأس عاصمتها ة سامية ومملك "أوغاريت"للفوضى وضمان المياه، وهو إله 

 والتي وجد فيها علماء اآلثار ألواحا من الغني في المعلومات حول شمرا
 فلسطين كنعانيووقد عبد . سورياهذه الحضارة السامية والواقعة في شمالي 

نفس هذه اآللهة فهم يعتقدون من جهة، بوجود إله متعالي أزلي ومطلق 
جهة أخرى بإله ملموس مثلوه والعلم و من  الصفات من الحكمة، والخير،

فبينما بعل يسكن في سحب السماء المالمسة لألرض عبر " بصورة العجل 
على منبع األنهار " في وسط أسطوري أل يعيش SAPHON صفونقمة جبل 

سامي مثله مثل باقي شعوب فالعرب شعب ...  وفي ملتقى البحرين
هن هللا، وهنا اآللهات ، كانوا يعبدون آلهة أنثوية والتي نسبوا أبوتالجزيرة

 الكنعانية ومعها األوغاريتية وكما أن الديانة ،مناةوالعزى  والآلتالشهيرات 
طلب :  اإلله موضوعا للعبادة والتبجيل، لقربه من هموم البشربعلجعلتا 

" أل" وإبعاد الجفاف في حضارة زراعية، لم يجعلوا لـ  المطر والخصب،
، "موت" من براثين اإلله بعل انقاذ إالله األعلى إال وظيفة واحدة وهي

يدخل بعل "االنبعاث  و هناك أسطورة تحكي هذا الموت وإعادته إلى الحياةو
" أل"رمز الجفاف فيقتله هذا األخير ويرسل والده " موت"في صراع مع االله 

تشطره بسيفها، تذروه بمروحتها، " موت" للبحث عنه فتصارع عناةابنته 
تعبر هذه "مطحنتها اليدوية، وتبذره في األرض تحرقه بنارها، تسحقه ب

والتي يرمز لها   إزاء فترة الجفاف،األوقاريتياألسطورة عن قلق الشعب 
، الذي يمثل فعال الموت المسبب للقحط والجفاف "موت"بانتصار اإلله 

وموت الزرع والدابة واإلنسان، ألن حياته مرتبطة بهما بينما يقابله بعل 
 قد يتساءل القارئ لماذا هذا التعريج ،1وإله الخصب والحياةالخير إله المطر 
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، والتركيز على هذه األسطورة بالذات؟ الجواب هو أن أوغاريتإلى أساطير 
لفقدانه " أل"هذه األسطورة؛ أسطورة الخصب السورية القديمة تحكي مأساة 

طورة خالق المخلوقات كلها تنزع عنه األسالحكيم الحليم، و" أل". "بعل"نه اب
رغم عظمته، صفة اإلله الشديد القوى فتصوره عجوزا ال قدره له في 

السيد الذي يرعى السحب " بعل"التدخل لتسيير شؤون الكون وتوكلها ابنه 
 -وتعاليه، "أل" فبقدر ابتعاد.يسقط األمطار حتى تحيى الدابة وينمو الزرعو

من شؤون " علب" بقدر ما اقترب -في اللغة اآلرامية هو العالي" أل"ألن 
 وإذن يبقى بعل هو سيد البشر، و موضوع عبادتهم .البشر إنه سيد األرض

وتقديسهم له، بفضله يسقط المطر وينبت الزرع ويغتبط الفالحون 
 ال اشتقاق له في العربية من هبلوبعضهم يذهب إلى أن لفظ " .بمحاصيلهم

 ومعنى علهبمعناه، فهو غير مشتق من العربية ويقول أنه عبراني أصله 
 السيد وزاد على ذلك فقال إن الهاء في التعبير العربي أداة التعريف مثل بعل
أما العين  :  يريد األكبر وقالبعل إلى في اللغة فبإضافة هذه األداة "الـ"

 وخصوصا في لفظ باالستعمالالزائدة، فسهل إهمالها بالتخفيف ثم ضياعها 
بإهمال العين وهو اسم هذا اإلله " بل ،"الكلدانيين كانوا يلفظونه ألن بعل

  .1" اإلسرائيليبعل القرشي هو هبلعندهم وقيل أن 
 في جزء منه فإن جزء ليس بالهين قابل اإذا كان هذا القول صحيح  
بنو ، ولم يتبناه كنعاني بل إسرائيلي فبعل ليس كما أشرنا أعاله .للنقاش

 متأثرين كنعان إال بعد خروجهم من مصر و استقرارهم في بالد إسرائيل
وال شك أن بقايا هذه العبادة استمرت لدى فئات من اليهود . 2بثقافة شعبها

وعلى افتراض ذلك فإننا ال نجد . أتوا بها إلى الحجاز حينما هاجروا اليها
من عرب يثرب من  األوس والخزرج أقرب العرب إلى اليهود من حيث 

هذا ما يؤكده اإلخباريون  والّتالال يعبدون آلهة إال  المعاشرة والجوار،
 في مكة، حيث قريشا وتقدسه إال هبالًالمؤرخون المحدثون وال تعظم و

                                                            

��rrrر�» ا�,�rrr1 ا�rrr!�/� ا��rrr5ه�� ، ط  -1، ���rrr�>اه�# ا��rrr.إ !rrr��� ، دار ا�,�rrr1 ا���.�rrr ،ا�<�rrrه�ة ،  4 
  .44،ص 1994

2-     �rr����� rr³��t�; ه/�rrي ه�rrك، �/��rr¢ ا���¡،���<rrي، ط   :  ا��!rr�!? ���rr³1  ،ار�rrدار ا��،
  .70-69، ص 1983ا�yذ$��،  
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أختير له التعالي على باقي اآللهة، وفي مكان متميز في الكعبة صنم مكسور 
فكيف أتى هذا . هذه بذراع من ذهب) عاهته(الذراع و لقداسته عوضت 

عمرو بن حول إتيان  ابن الكلبي هاإلله الى مكة ؟ إنّنا نشك في صحة ما قال
 هذه اآللهة من أطراف الجزيرة الشمالية ليوزعها على قبائل لحي الخزاعي

العرب فهذا اإلدعاء برأينا قد تزامن مع المرحلة اإلسالمية، أسطرت له 
 التي سبقت خزاعة من ضغينة تجاه قبيلة قريشاالعرب لما كانت تحمله 

 بالقوة قريشالسيادة التي انتزعتها منها هذه   في السيادة على مكة،قريش
فإذا .  بعد صراع مرير، من الحروب و الغزواتقصي بن كالبعلى يد 

فات صح هذا اإلدعاء فإنه يتحدى ظاهرة التثاقف واإلتصال بين الثقا
ضف إلى ذلك أن العرب . الحضارات وحتمية التواصل والتأثير فيما بينهاو

ي جلدتهم في المعتقدات والديانات كما  قوم ساميون اشتركوا مع باقي بن
فكان من قبائل . تحرك الشعوب في هذه المنطقة كثف االتصاالت فيما بينها

 بالماشية، العرب من كانت تنتقل باستمرار لطبيعة معاشها المرتبط
فمنها من كانت  .ضرورة البحث عن الكأل والماء لضمان حياتها وما تملكو

، ومنها جنوبها إلى شمالهاا من هاجرت من ه، ومنالجزيرةتجوب كل ربوع 
، أقصى الشمال ومنها من واصلت هجرتها الى الحجازمن استقرت في 

ومنها من قدمت من الشمال .  وتلذذت بذوق اإلستقرارمماليكفأقامت 
قصي انطالقا من جدها المؤسس :  عن نسبهاقريش و هذا ما تقوله الجزيرة

بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كالّب بن مرة بن كعب بن لؤي 
بن إلياس بن مضر بن ) واسم مدركة عامر(بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 

 إلى أن تنتهي الساللة إلى إلى 1]أددو يقال [نزار بن معد بن بن عدنان بن أد
؛ أدد وإلياس ونزارو الالفت في هذه الشجرة هو ورود أسماء مثل ،نوح

 فينيقي هو اسم إله نزارو)  بالعبريةأليشع (يإسرائيل هو اسم نبي فإلياس
 أو حدد فهو اإلسم الثاني ،2البابلي هو اسم إله األعاصير والعواصف أددو

                                                            


�! ا���� .6r هr>�م، "��rة ا�/��r ، ا�Dr5ء ا�ول ، �����r5? �rزي ، ا�<�rه�ة ، .r!ون                 - 1 !��� أ.� 
1��ر�» ، ص  .  

z "�.�، ص -2 ��
�! ا����! ���:، ��5# ا�,����1ر،  38.  
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 وفي الشام على الجزيرة وأصله من شمال ،1الكنعانيين إله غاريت أولبعل
  ..وجه الخصوص

ت به  هذه األخيرة هاجرقريشإلى مكة مدينة " أل"هذا يفسر لنا قدوم اإلله   
 من شمالها وسمي بعد ذلك اهللا وتبجيال واحتراما له كان تقول الجزيرةإلى قلب 
فإضافة األلف والهاء رمز للتعظيم واالحترام، كما قالت " أبتاه"و" أماه"العرب 

 سهيل بن عمروباسمك اللهم وهذا ما أتى في وثيقة صلح الحديبية ومعروفة عن 
 صلى اهللا عليه وسلم لعقد صلح المفاوض القرشي الذي التقى برسول اهللا

وعند تحريره اشترط على الرسول أن يكتب على رأس وثيقة الصلح ، 2الحديبية
د تعنت لمخالفة المسلمين فاهللا باسمك اللهم عوض باسم اهللا و يبدو منه هذا مجر

 وقبل رسول اهللا ذلك ألنه لم ير فيه مخالفة للعقيدة الجديدة ،اللهم سيان في المعنىو
ن اللهم هي المرادف أكما  .مسلمون أيضا يذكرون اهللا بلفظة اللهم عند الدعاءفال

 تعبده دون غيره حتى بنو إسرائيللإلله الذي كان يعبده إبراهيم عليه السالم وكان 
   .3"إيلو هيم" هذا اإلله هو يهوه الداعية إلى عبادة اإلله موسىأدت ديانة 

  :آلهة عرب الحجاز
 عمرو بن لحىأصنام العرب ويقال بأن كان من أعظم  :هبل-  

 عليه السالم في بطن الكعبة وأمر الناس إبراهيمنصبه على البئر الذي حفره 
بعبادته فكان الرجل إذا عاد من السفر مر عليه قبل مروره ببيته وحلق 

 وهو الهابل كما ارجعوا اسمه لعده أشياء منها ،رأسه عنده وكان لديه حاجب
 فالهاء عندهم كالتعريف أل هبعل ومنهم من قال أصله ،كثير الشحم واللحم

 وكان ،بإلغاء العين" بل "إسرائيل بمعنى السيد كما عرفت عند بعلوجاءت 
قٌدس في  عبد وبعالًأخذنا باالعتبار أن ولكن هذا الطرح مغلوط إذا ما ، هبل

 فكيف تستعيره شعوب تعيش فلسطين و سوريامجتمع زراعي ماطر وهو 
 وهي شعوب لم تستقر ،لصحراء ال تعتمد الزراعة في اقتصادهافي قلب ا

 التي مكّة باستثناء كيثرب الطائف ونجران وتهامةإال في بعض الواحات 
                                                            

�rr³       �rr��t�; ه/�rrي ه�rrك ، �/��rr¢ ا   - 1�� ، ����rr"ا� �rr� �rr�. ، ���<rrا�� �rr����� : ���rr³
   .67، ص1983، دار ا���ار ، ا�yّذ$�� ،1: ?!�!ي، ط 

  .317،ص 4و 3 ا.6 ه>�م ، ا����ة ، ا�<�# ا�(��� ، ا�D5ءان  - 2
Histoire des religions, OP Cit, P343-  3 
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فاالستعارة الثقافية ال يمكن أن تكون . كانت مركز عبور للقوافل التجارية
ما فإذا . 1اعتباطية إذ يجب أن تتناسب مع النظام العام للثقافة المستعيرة

 فإذا بحثنا في ،2 والذي يرمز له بالثور أو ممتطياً ثوراًبعلراعينا صفات 
رمزية الثور في ثقافة عرب الحجاز قبل اإلسالم فإننا ال نعثر عليها 

معبد  أكبرهمإضافة إلى كون معبده يقع على رؤوس الجبال و، 3إطالقاً
المطر السماوية كإله للرعد و الصواعق وا مع مكانته  و يتوافق هذزافون

لنقف عند هذا اإلله الغريب األطوار، .  في جوف الكعبةهبلبينما يقبع 
 أصنام في جوف الكعبة لقريشكانت : "ابن الكلبييقول . المكسور الذراع

 هبل كالمه عن ابن الكلبيويتابع - هبلوحولها، وكان أعظمها عندهم 
ه مصنوع من عقيق أحمر، ويتخذ صورة إنسان، وكانت يده  بأن-فيصفه لنا

  .4" بدون يد، فجعلوا له يداً من ذهبقريشاليمنى مكسورة، وأدركته 
 عند العرب أنها كانت تستسقم عنده هبلولعل أبرز ما عرف به   

. بالقداح في أكثر من مناسبة كختان األوالد وإقامة حفالت األعراس والمآتم
يحصل هذا . يزون صريح النسب من المشكوك في نسبه كانوا يمهبلوعند 

بعد أن يقدموا بين يديه مائة درهم، وجذورا تعطى كلها لصاحب القداح أي 
 سبعة هبلويقال إن القداح التي كانت عند . الكاهن الذي يقوم بضرب القداح

 عبد المطلبويقال أن . يستسقم باثنين منها لمعرفة صريح النسب أو ملصقه
، فخرجت القداح على اإلبل عبد اهللاضرب عنده بالقداح على ولده  محمدجد 

هذا ما يحكى عن عالقة العرب بهذا االله، و أية " فنحرت عندها ثم تركت
عالقة إنه يتدخل في أمور البشر وتنظيم عالقاتهم االجتماعية، يستنطقه 

 هبلفاهللا عندهم كان . العرب حول حياتهم إذن فهو مقرر مصائر البشر

                                                            


��8 ا�>��س،    -1 !���/> )ا��(�و.�����(t إ�8 
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في معجم  ونقرأ.  أيضاًجواد عليورأي ، 1فلهاوزنذا هو رأي هو
من كبارآلهة الكعبة، مثلوه في شكل " هبال أو هبلالحضارات السامية أن 

اقتبست عبادته من مؤاب أو . معنى اسمه باألرامية البخار أو الروح. بشري
  .2"من بالد ما بين النهرين

 Hubal est le nom d’une divinité qui avait pris sa place dans 

le temple mecquois de la Kaaba dans la première moitié du IIIè 

siècle. Il est associé aux eaux souterraines - et donc infernales - 

puisqu’il fut rapporté de Hît, ville mésopotamienne d’eaux 

thermales (hamma), située sur le bord de l’Euphrate. C’est une 

divinité qu’on sollicite aussi en cas de sécheresse, et elle est associée 

à la divination, à la fécondité et à la mort. Ces traits ne sont pas les 

seuls à rapprocher Hubal de Nergal, dieu à la fois des enfers, du 

« puits » et des eaux. Hubal se présente aussi en tant que dieu 

guerrier. Ce dernier trait est attesté par ce qui a été fait dire à 
c
Amr 

ibn Luhay son importateur à La Mecque
3
, mais aussi par sa 

participation contre Muhammad à la bataille de Uhud aux côtés de 

sa parèdre al-
c
Uzzâ. Le fait que la statue de Hubal soit faite en 

cornaline rouge, la couleur même de Nergal l’Egorgeur, et 

« regorgeant de sang » (en accadien simûd), montre encore une fois 

que le culte mecquois s’inscrit bien sous le signe de Nergal, le 

Guerrier infernal. " 4  

إنه إله المياه الجوفية : وها هي مالمح هذا اإلله تتضح شيئاً فشيئاً  
إنه إله العالم السفلي؛ والعالم السفلي في " البخار"الحارة ومن هنا تسميته ب

 في بئر االثقافة المشرقية القديمة هو عالم األموات وكان صنمه موضوع
الحارس لبوابة ، وكأني به اإلله "األخسف" جافة في جوف الكعبة اسمها

العالم السفلي و يذهب منذر صفر أن هبل ما هو إال تلحين لغوي السم اإلله 
 مما يِؤكّد سلطته على العالم السفلي ،5 إله المياه الجوفية الساخنةيارحيبول

                                                            


�!ا����! ��ن، ا�"���� ا���.�� $�t ا�"yم، ����� �5/� ا����u¢ و ا����� و ا�/r>�، ا�<�rه�ة              -1
   .144 ، ص 1937
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3 -Ibid., 102. 
4-Mondher Sfar , Le coran, la bible et l’orient ancien, http:// classiques. 
uqac. ca , 1998, p 381. 
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 نفيس المعادن قريشاًوكانت تودع له الهدايا النفيسة كالذهب ولم تبخل عليه 
 لما عبد المطلبذراعه المقطوعة، وأيضاً حيث أهدته ذراعا من ذهب مكان 

كل و. غزالتين من ذهب" بيته"الكعبة أوكلت له السقاية ضرب على باب 
، خبالوالفعل " توفيق فهد برأي البابلياألصل  القرائن التي بين أيدينا تدل
قمع، وحبس، وإخفاء،  ...، الذي يعني عمليةهبلباآلكادية ومنه انحدر اسم 

 ألبالفة كما هو الشأن بالنسبة كون إلهاً مات ميتة عنيوبهذا قد ي. وقتل
  .1هابيل، وباللغة العربية )سفرالخروج(

 هبلفاللّه إذن عند العرب والذي كانوا يذكرونه كانوا يقصدون به   
 وما دام حارساً للعالم السفلي فإن بناته ،ذاته للصفات الجبارة التي أوكلت له

يذهب فعن للبشر كوسائط بينهم وبينه وش هن الالّئي يمناة والعزى والالت
 أن هذه اآللهة الشيطانية هن قرينات اإلله الشيطاني ملك السامياتعلماء 

 العربية الالّت أو الالّتوالبابلية فهو زوج -العالم السفلي في الديانة اآلكادية
هي و" الز" العربية وماميتو مناة وهي إلهة الشمس وتشاركه في ملكه أيضاً

  .2العزى
  :نرغال إله مدينة كوثى البابلية

 نرجالو لكن كّل األبحاث حول ديانة العرب قبل اإلسالم ال تذكر   
 أو نرجال. إذ ال يعقل أن تنتقل شريكاته في ملك العالم السفلي من دونه

يسمى  وننليل باقترانه باإللهة إنليل  وهو أحد اآللهة التي أنجبها اإللهنرغال
 إله الموت الذي يمثله كوكب المريخ، وهو إله  وهو أيضامسلمتايأيضاً 

 مكة ويستدّل الباحثون بتواجده في ،3"إيراوهو إله الطاعون  ...األمراض
 هذه المدينة كوثى والتي كانت تحمل اسم ،مكةمن خالل البحث في أسماء 

 "معجم البلدان" في ياقوت الحموي  التي بني فيها معبده يعرفنا بهاالرافدينية
 وفي باب ، حيث يأتي في هذا األخير"لسان العرب" في ابن منظورأيضاً و

                                                            

1-Mondher Sfar, OP.Cit. P. 194      ل أو������r. ±r��¤ t1<r. ¿���r�" ا���r�wل "ه�� r³,�ت 

�8r ا����rن ا���2rب .��rض 
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.���ا�D5ا;  
2- Ibid, P371. 
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    319، ص1998وا���ز�z، ا����� ا�و�8، 
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 192 

كوثى من أسماء مكة سمعت عبيدة يقول سمعت عليا كوثى التي ": الكاف
: قول ي-عليه السالم-محمد بن سيرين  بالسواد، فما أراها عربية، ولقد قال

أنه ابن األعرابي وروي عن . من كان سائال عن نسبتنا، فإنا نبط من كوثى
 قريشأخبرني يا أمير المؤمنين عن أصلكم، معاشر :  فقال-عليه السالم-
نحن قوم من : هسأل رجل عليا أراد كوثى واختلف الناس في قول: قال

، وهي سرة العراقنحن قوم من كوثى أراد كوثى : ، فقالت طائفة فقالكوثى
أراد كوثى : وقال آخرون  ،-عليه السالم- إبراهيمالسواد التي ولد بها 

 إذاً نبطاً من فقريش "يقال لها كوثى بني عبد الدارمحلة ، وذلك أن مكة
لدار القرشية هو  ضف إلى ذلك أن حي بني عبد انرغالكوثى مدينة 

رهبان ، 1"المسمى بذلك وال غرابة كون بني عبد الدار كانوا سدنة الكعبة
 في نرغالآلهة العالم السفلي ولكن يتوجب علينا اآلن البرهنة على حضور 

  . الوعي الديني العربي قبل اإلسالم
 الكعبة بغية هدم لمكة أبرهة الحبشيتحكي كتب السيرة قصة غزو   

 ولم ينهض وخر المغمس برك الفيل في الكعبة على هدم هةأبرعندما عزم 
أتتهم طيراً تحمل حجارة من سجيل ترميهم بها فلم ينج منهم ف "قوى الجنود

الحصبة، : ما رؤي في أرض العرب أنه أول بن إسحاقأحد ويروي 
َألَم تَر كَيفَ { : والتي توجها القرآن باآلية الشهيرة سورة الفيل، 2الجذريو
اِب الِْفيِلفَعحكَ  ِبَأصبِليٍل* َل رِفي تَض مهدْل كَيعجي ا * َألَمرطَي ِهملَيَل عسَأرو

سورة الفيل (} فَجعلَهم كَعصٍف مْأكُوٍل* تَرِميِهم ِبِحجارٍة ِمن ِسجيٍل* َأباِبيَل
ي حجارةٌ من طين ه: قالوا". حجارةً من ِسجيٍل"فما معنى   ،)5-1اآليات

ِلنُرِسَل عليهم : "طُِبخَتْ بنار جهنم مكتوب عليها أسماء القوم، لقوله تعالى
لها خراطيم "  أن الطيور هذهابن إسحاقو يقول  ".حجارةً من طين

 لدينا هنا كل ما يدّل على صفات ،"كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكالب
الم السفلي الجهنمي يصوره البابلي فهو إله الع- السومرينرجال أو نرغال

السومريون في صفة كلب مجنح والحديث النبوي أمامنا يدل على أنه ليس 
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رضي اهللا - عبد اهللا بن عمرو بن العاصعن . الكعبة أي الحرمغريباً عن 
 حين خرجنا - يقول-صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللاسمعت :  قال-عنهما

 : -صلى اهللا عليه وسلم- سول اهللار فقال -،  فمررنا بقبر،الطائفمعه إلى 
فلما خرج أصابته النقمة  ، وكان بهذا الحرم يدفع عنه،أبي رغالهذا قبر «

أنه دفن معه غصن من : التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه، وآية ذلك
، 1»ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه، فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن

  .ف الذي يحمله هذا اإلله ألنه إله الحربقد يكون الغصن هو السيو
 نرغال السومري أو نرجال هو رغال أباو ما يؤكد طرحنا كون   

 هو تعريفه الذي يأتي جامعا من خالل األخبار والحديث والذي يرد البابلي
 وجرت المغمسدفن في ...  شخصية أسطورية:"هو في معجم الفولكلور

 كان الوحيد أبا رغالخرى إلى أن و تذهب رواية أ. العرب على رجم قبره
؛ إذ كان يقيم في مكة يوم نكبة ثمود، فحمته قدسية المكان ثمودالذي بقي من 

وروى صاحب . من الهالك، بيد أنه ما إن ترك مكة حتى وافته المنية
ابن  والجاحظويقول . لثقيف وجداً للطائف كان ملكاً أبا رغالاألغاني أن 

هذا ما لدينا ، 2" لقسوته وجورهأبا رغاليين قتلوا  إن الثقفالمسعودي وقتيبة
ويبدو أن الذاكرة العربية لم تحفظ الكثير عنه ألن .  العربنرغالعن 

 ولم له أن يحتّل المكانة التي كانت له في ،وظائفه قد أنيطت إلى قريناته
؟ ويبدو أن اندحار هبل هو مكة ما دام اإلله األكبر في وادي الرافدين

 والذي لم تكن له، أبا رغال و من بينها ، عزته إلى آلهتهام الفيليو األحباش
على ما يبدو، إال وظيفة حربية، وقامت بعد ذلك العقيدة الجديدة بطمسه ألنها 

  . إلى اهللا تعالىاألحباشأوكلت النصر على 
نستنتج من كل ما سبق أن كل من النظريتين حول انتشار الوثنية   

 وزاغت عن ،ان الخرافة فال العرب كانت موحدةفي الحجاز تنتمي إلى ميد
التوحيد لعبادتها لحجارة البيت التي أدت بها إلى الميول شيئاً فشيئا للوثلية 

 استورد األصنام من شمال عمرو بن لحي الخزاعي ولهذا ،وعبادة األصنام
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يصمدا أمام النقد األنثروبولوجي في انتشار   ألن كال الطرحين الالجزيرة
فالوثنية الحجازية كنانية قرشية جاءت بها القبيلة من موطنها ت، الثقافا

  . األصلي وادي الرافدين و بالد النبط
  :الغرانيق العلى

 أصل الالت إلى اسم أصلي شمالي و يرجع الباحثون: الالّت-  
من الكتابات   وذكرت في كثيرهيرودوت والتي ذكرها -السماوية–" عليالت"

 أما لآللهة الالت" ويذكر الباحثون أن النبط عدو ،طيةالعربية الشمالية والنب
 فمصدرها إذن اللحيانيين عند مدينرض أ وفي تدمر في الالتقد عبدت و

 وال يستبعد أن تكون القبائل المستعربة منها قد ،الشمال من جزيرة العرب
 إلهة الالت وقد ذهب بعض المتشرقين أن الحجازجلبتها عند هجرتها إلى 

نه اإلله إ. الالت، ألن الشمس في اللغة العربية مؤنثة و1وهي انثىشمسية 
 ويرد صريح القول في ،القمري ذا المتربع على االمتياز بين اآللهة الثالث

 الذكر هبلتعبدون أي أنكم " ألكم الذكر و له األنثى"ذلك في القرآن الكريم 
ان من آثار جمعها ليتم  الثالث أبوها اهللا وفي النقوش التيالغرانيقو

 نجد أدعيات وابتهاالت إله العلي من بينها تلك سوريا في الصفويةالحضارة 
يا "."يا الالت امنحينا النجاة"."يا الالت امنحينا الخالص":الموجهة إلى الالت

يا الالت أمنحي "." يا الالت ارجوا أن أكون سالم"-)"فالنا(الالت ساعدي 
  .إلخ"...امنحيني الطمأنينةيا الالت "." فالنا النجاح و الرفاء

 الالت ولعل اسم ،على ما يذكر الطبري 2 هي اهللا قد أنّثالالتو  
 ذكرت بعض المصادر أن  و،"أقدم في التراث األسطوري المشرقي القديم

 البابليون والساميون وعن سومر أخذها ،السومرية" أرشيكيجال" هي الالت
الحرب ية التي تصف الفروسية وبللقبت للمرة األولى في إحدى القصائد الباو

ولكن المصادر الميثولوجية تجمع على اإللهة . 3"أزدوبارو هي ملحمة الملك 
 .ارشكيجال
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المتعلقة بالنجاة  تؤكده األدعيات الموجهة إليها وأرشيكيجال  
وهذا ما يمكننا من ، 1 هي إله الموت والمرضأرشيكيجالالخالص ألن و

  .إعادة النظر في دور اإللهة مناة  كما نأتي إليه فيما بعد
ة أهل ثقيف، إذ كانت عبارة عن  موضوع عبادالالت و كانت  

، بيتا، صاروا يسيرون إليه، "ثقيف"صخرة مربعة بيضاء بنَت عليها "
، و له حجبة وكسوة و يكرمون واديه وكانت سر اهللا آلل الكعبةيضاهون به 

، أبو بني عتاب بن مالك، ثقيف من ابن مالك" أبي يسار"إلى " أبي العاص"
 ثقيفاميع العرب يعظمونه أيضا، ويتقربون إليه حتى أن ، وجقريشوكانت 

أوال للتقرب إليه و شكره " الالت"كانوا إذا جاءوا من سفر توجهوا إلى بيت 
 ثم يذهبون بعد ذلك إلى بيوتهم، وقد كانت له معابد كثيرة ،على السالمة

 من أعظم آلهة الالت إذن كانت ،2منتشرة في مواضع عديدة من الحجاز
 آل ثقيف مدينة الطائف وهي الحجازكانت تعظمها ثالث أكبر مدن العرب 

تعظيمها ولكن لم يمنع العرب كلها من تقديسها و وهذا ،الذين تولوا سدانتها
 .لكل قبيلة شرف و شأن في سدانة إلهها

في األهمية بالنسبة لعرب ما قبل " بنات اهللا" ثاني العزى :العزى -  
، مناة والالت بمعنى العزيز وهي أحدث من  تأنيث لألعزالعزى و،"اإلسالم

ظالم ابن  العزى وكان الذي اتخذ ،غطفانتمثلها شجرة عندها وثن تعبده 
، وكانت أعظم األصنام حراض وكانت بواد من نخلة الشابية يقال له ،أسعد
 وال شك أنه كانت ،3"، وكانوا يزورونها، ويقدمون لها الذبائحقريشعند 

 فإن غطفان من العز والعز العظمة وإذا عبدتها العزى ،إلهة القوة والعظمة
تواجدها في الكعبة هو دليل تعظيمها من قبل العرب كلها كانت تعبدها 

 من عزة قريش وعظمتها المستمدة منها فعزة قريش وتعظمها لشرف قريش
ة تغوص ، فكان تمثلها بشجرة ليس غريب عن اسمها فالشجرالعزىو عظمة 

تتعالى شماخة في السماء تشتد بجذعها و و،ورهافي أعماق األرض بجذ
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 تهتف بها عند ،قريشكانت ربة الحرب عند   وال ريب أنها،بأغصانها
انتصارها على المسلمين في غزوة أحد فبينما كان المسلمون يكبرون اهللا 

 ". العزى لنا و ال عزى لكم" كانت قريش ترد عليهم 

هتين األخريين  مع إلنجمالذكرها القرآن الكريم في سورة  :مناة-  
  ".العزى و مناة الثانية األخرىأفرأيتم الالت و"

وكانوا يحجون إليه ورمزت ، وغسان األزدو هي أسم صنم عظمته   
  : أيضا إذ يقول الشاعرالخزرج واألوس كما عظمته هذيلله بصخرة في 

   عند محل آل الخزرجبمناةإني حلفت يمين صدق برة             
 أن هذا الصنم كان منصوبا بفدك اليعقوبي في ما ذكر ومنه يأتي  

أنه كان على ساحل البحر من  "اإلضاريون ويغلب ،مما يلي ساحل البحر
 خدمتها أو لمناة وعلى غرا اآللهة األخرى فقد كانت ،1"ناحية الشمال بقديد

  .األزء بعد من الحطارمكانتها وهم 
 كانوا االزد ونغسا أن عرب المدينة كما بن الكلبياو يذكر   

. أزد شنوءه وخزاعة وقريشيحجون إليه حالقي الرأس كما كانت تعظمه 
إلى  فقد اختلف الدارسون في معناها اللغوي فمنهم من ذهب مناةأما معنى 

 هي إلهة الموت مناة والنتيجة أن ،المنية الموتأنها تعني الموت من المنية و
وضع تساؤل حيث يقول  ولكن بحثا معمقا يضع هذا الطرح م،بال ريب
  :الشاعر

  الماني لك يمنيو ال تقولن شيء سوف أفعله           حتى يتبين ما 
 والقدر هو المصير ،و في هذا البيت نعني بصريح العبارة القدر  

 مناةفي دراسة معمقة حول لفظة  و،المجهول وما الموت إال جزءا منه
ساطير الشعوب القديمة أأصولها السامية ونقرأ في موسوعة ميتولوجيا وو
 العبرية Menot واآلرامية  Menota العربية وبين مناةعن الشبه بين "

وت  الماني الواردة في البيت الشعري إله القدر أو إله المMeniكالشبه بين 
أو  تعني الموت" اإلرمية"و في اللغة ... كنعانيهو في أغلب الظن معبود و

  ."األجل
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 يتوجب على الباحثين الغوص مزيداً  هذه الورقة هي أنه:خالصة  
في أعماق الثقافة الدينية المشرقية القديمة ألنها تشكل وحدة دينية تحتاج إلى 

وموقعه من نظام الحضارة ، كثير من التحليل والدراسة لفهم عقلية العربي
حاولنا عبر هذا البحث المتواضع فهم هذه العقلية في . السائد في عالم اليوم

 ومتوتّرة توجب على الفاعلين التاريخيين تجاوزها بصفتها ،مرحلة خطيرة
وتم هذا التجاوز بنفس األدوات ، نتاج هذه العقلية الدينية التاريخية المؤسسة

 اإللهي وكانت أبرز هذه األدوات التوحيد ،الثقافية التي بلورتها ثقافة الشرق
ات تتطلب من  ولكن مثل هذه الدراس،الذي كان نتاج عبقرية هذه الثقافةو

الباحث الحذر المنهجي لتفادي اإلسقاطات المستعجلة فانتشار القيم الثقافية 
من منطقة ألخرى يخضع لمقاييس عديدة منها االنتقاء فلكل شعب عبقريته 

 فإنه يكيف المادة المستعارة حسب ،فإذا استعار من منظومة ثقافية وعقيدية
 البابلية المنظومة العقيدية  نقلت معهافقريش ،بيئته ونظامه االجتماعي

 ولكنها لم تستعمل أال ما يناسب حاجتها الروحية حسب ،النبطية والكنعانية
فهذا هبل إله المياه الجوفية الصغير في بيئته السورية الماطرة، تحول . بيئتها

بينما . إله أعظم في الحجاز؛ بيئة قحط تعتمد أكثر على مياه الينابيع واآلبار
 أبرهةإله جهنم و المنتصر على  الذي كان إله حرب ورغالناستغني عن 

 أنيطت هبل و، أخذت مكانه كإلهة حربالعزىن جيشه إلى شيطان يرجم ألو
  .  به مهام حراسة أبواب جهنم في جوف الكعبة
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  :ملخص

 كنموذج إعالمي "طيور الجنة" دراستنا الميدانية على قناة تركز  
 مراحل نموه األولى المبكّرة بين سنة إلى ستة فييتناول الطفل العربي 

مثل في ، وهنا نمثل وجهة نظر المتلقي المت)قناة طيور الجنة بيبي(سنوات 
 وليس من وجهة نظر المادة اإلعالميةاألسرة الجزائرية التي تستهلك هذه 

صانعي اإلعالم و مالّك وسائله باعتبار أن دراستنا تهدف للبحث في طبيعة 
 بما يتعلق بالقيم العالقة الوظيفية بين األسرة الجزائرية والقنوات الفضائية

ه، خاصة وأن هذه القناة تبلغ التي تحملها وبالدور الوظيفي الذي تقوم ب
الكلمة المسموعة  أي عن طريق ،رسالتها عن طريق األغاني واألناشيد

 هذه األغاني من نحلل وبالتالي فإنّنا كتوبةالمرئية باالستناد على الكلمة الم
 محور: التي قسمناها إلى أربعة محاورو ،جهة للتطلع إلى الوظائف والقيم

، الوظيفة والقيم القصصية، السوسيودينية، ةالصحي، الوظيفة التعليمية
 نتطلع إلى معرفة تمثالت األسرة الجزائرية ألهمية ودور أخرىومن جهة 

هذه القناة، من خالل ذلك كلّه نصل إلى هدفنا األسمى من هذه الدراسة وهي 
معرفة الدور الوظيفي لقناة طيور الجنّة في تنشئة الطفل في ضوء أدوار 

 هناك تكامل وظيفي بين دور قناة هل: ومن هنا نتساءل ،ةاألسرة الجزائري
طيور الجنة واألسرة الجزائرية أم هو تعويض مؤسساتي في التنشئة 

  اإلجتماعية للطفل الجزائري؟ 

                                                            
* -  �1��� ����   . ا�D5ا;�-



 199 

 قناة طيور الجنّة، الدور الوظيفي، التنشئة نموذج:  المفتاحيةالكلمات
  .اإلعالمية

  
Algerian family and upbringing media for children: 

 The integration of functional or institutional compensation. 

A sociomedia  approach to model channel toyour aljanna . 
 
Summary: Focused our study field channel toyour aljanna model 
media addresses the Arab child in the early development of early 
between one year to six years ( channel toyour aljanna  Baby ) , and 
here represent the viewpoint of the recipient goal of the Algerian 
family that consume this informative article and not from the 
viewpoint of makers of Information and owners of the means given 
that our study aims to look at the nature of the functional relationship 
between the family of Algerian and satellite channels with respect to 
the values that endure and the role of career that you do, especially 
since this channel of its message through songs and jingles any by 
word audio- visual based on the written word and therefore we 
analyze these songs analysis somoilogie hand to look at the functions 
and values that Distribute to four axes : Axis Occupation of 
educational , health , Religious , function and values of short stories , 
on the other hand look to see representations of the Algerian family of 
the importance of the role of this channel , through it all we get to our 
ultimate goal from this study , a functional knowledge of the role of 
the channel toyour aljanna  in the upbringing of the child in the light 
of the Algerian family roles , and here we wonder : Is there a 
functional integration between the role of the channel toyour aljanna 
Algerian mother and the family is compensated in an institutional 
socialization of the child Algerian؟  
Keywords: toyour aljanna channel model, the functional role, media 
socialization, functional integration, institutional compensation, the 
functional relationship, the Arab-Muslim child. 
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:قدمةم  

 كثيرة واختيارات أكثر تفتح آفاق جديدة ومتعددة لألفراد خيارات  
 عصرية تعرض علينا زوابع إننا نعيش في اإلطالع،والمجتمعات للتقدم و

رؤى مختلفة ومتماثلة ومتصارعة إلى درجة المفارقات والتعارض، بل 
  وثقافات مؤسسات متنوعة كلّها تصبو إلى إنتاج فردأساليبتعرض علينا 

 ومتطبع بطباع لها اجتماعيا انتماء منتمي ،مثالي ناضج سوي إلى حد ما
 الثقافية والجغرافية د ولكن كل ما نملكه تجاوز الحدو،خصوصية ثقافية

 العصرية، إنّه التحكم بالزوابع أسميناه مانتيجة عامل أساسي أحدث كل 
مؤثراتها اإلعالمي وتطور التكنولوجيات والتقنيات المختلفة والتي تميزت 

 االجتماعي على حيثية مطلوبة من أجل ضمان نجاحها باالعتماد
 فهي تجتاح كل ملكات الصورةواستمرارية استعمالها والتأثر بها هي نمط 

 إنها تجتاح ملكته الفكرية واللغوية والسمعية ،اإلنسان أو الفرد في العالم
التكنولوجيات  وهذا ما يجعل كل ، والتذكراالنتباهوالمرئية وحتى ملكات 

 مقارنة بغيرها وإذا ما المتلقي رواجا كبيرا عند تلقىتعتمد على الصورة 
 على التلفزيون البث اختيارنا بينها لوقع االختيارالحظنا وتعمقنا وحاولنا 

الفضائي كوسيلة لها أقدميتها في مسيرة اإلنتاج اإلعالمي والحداثة 
  .أثناء المشاهدة يجذب المشاهد إليها بل يستعمله واستمرارية
 العربي كغيره من األفراد يستهلك ويشاهد هذه الوسيلة الفردو  
 ، ومن حياة العائلة العربيةاته أصبحت جزء ال يتجزأ من حيوالتياإلعالمية 

 التلفزيون هو أنّه أحضر العالم لإلنسان العربي وأحضر فعله  أهم ماإنف
 األخيرة اآلونةالعربي في  ولم يتوقف الفرد ،اإلنسان العربي أيضا للعالم

 وذلك اإلنتاجية واإلنتاج  أي، بل تطورت األمورالمشاهدة واالستهالكعلى 
 سامية تطلب األمر منه ذلك ، بحيث أدرك أهمية ودور هذه الوسيلة ألهداف

في نشر وعرض القضايا العربية على العالم أجمع بل محاولة ترسيخ وتقديم 
همة في الحفاظ عليها داخل أوساطنا لتتنوع الثقافة العربية وقيمها والمسا

 والقنوات العربية وتقدم بصيغة عربية محضة ،بذلك البرامج التلفزيونية
، فأصبح اليوم ما يسمى االجتماعية كل الشرائح والفئات كوتشمل بذل
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، فهناك قنوات خاصة بالنساء وباألخبار وبثقافات بالتخصص اإلعالمي
ولعّل ) الطفل العربي المسلم(خاصة باألطفال  قنوات وهناك ،عربية متنوعة

 ولكن كلّها تخدم ماذجها وتعدد ن،ما يالحظ هو كثافة القنوات الخاصة به
 هذه المرحلة فيهدفا أسمى هو اإلطالع على الثقافة العربية اإلسالمية 

وعلى مكوناتها من لغة ودين وأخالقيات المجتمع العربي اإلسالمي لنصل 
ساهمة هذه القنوات المتخصصة لألطفال في عملية التنشئة كيفية مبذلك إلى 

 خاصة في ظل خلفيات العولمة اإلعالمية ،اإلعالمية للطفل العربي المسلم
 بل بدون حكم مسبق عليها من قيم مفتوحة ومغايرة إلى ،للطفلوما تقدمه 

  .حد ما عن القيم اإلسالمية العربية
 الذي اكتسح المجال  النموذج اإلعالميقناة طيور الجنة تعد  
 ووجهت خطابها اإلعالمي للطفل العربي ، العربي بقوةواالتصالياإلعالمي 

 بالعائلة واألسرة وحققت النجاح األكبر ببرامجها اجتماعياالمسلم في ارتباطه 
 جانبين أساسين الهدف كوأسلوبها التلفزيوني المتميز المتداركة بذل

وظيفي وترسيخ القيم اإلسالمية الدور ال، الهدف المتمثل في والصورة
جودة الصورة المؤثرة في الطفل ملتزمة بذلك بكل المعايير  والعربية

، وهذا يوحي إلى مسألة مهمة وهي  البث الفضائيفياإلعالمية المتطورة 
 المدرسة أال وأن هذه القناة أصبحت تشترك في أهم عملية تقوم بها األسرة 

ر أن هناك ما يدل على التنشئة األسرية  باعتبا،االجتماعيةوهي التنشئة 
 للطفل من مراحل عمره التنشئة اإلعالميةوالمدرسية باتت تدّل على 

 أنماط الدور الوظيفي في القيام بذلك مساندة إلىالمبكرة والذي يستند 
 خاصة من خالل تميزها قناة طيور الجنة بيبي خط واحد مع فيومتماشية 

يارها كأفضل نموذج عربي موجه لألطفال من وي وتم اختئفي أسلوبها التنش
أجل تحقيق الدراسة ولتكون األسرة الجزائرية عينة تمثل األسر العربية من 
خالل طرح موضوع دراستنا الذي يحاول البحث في العالقة الموجودة بين 

 للطفل االجتماعيةالتنشئة األسرة الجزائرية وبين اإلعالم الموجه في 
، لنحاول بذلك معرفة النمط لهما الدور الوظيفيحيث الجزائري خاصة من 

  ؟ وظيفي أم تعويض مؤسساتيملهو تكاهل  :الغالب بين هاتين المؤسستين
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  : اإلطار المنهجي والتقني للدراسة- 1
  :إشكالية وفرضيات البحث - 1 - 1

 في واتهمتالعربية  نوقشت وانتقدت القنوات الفضائية مهما  
 الرسالة اإلعالمية التي نكارإمعولمة، فال نستطيع  الخلفيتهاو ،إيديولوجيتها

 محافظة االتجاه قواعد ومعايير مزدوجة رساءإ والتي تهدف إلى ،تحملها
 العربي، للمجتمععليها في إطار مرجعي تابع للخصوصية الثقافية والدينية 

 اع تتمثل في الخط اإلعالمي المنتج من طرف صنّاالزدواجيةوهذه 
 إلى ما أدى ولعّل ذلك ،وعية وسمات المشاهد المتلقي وفي نمييناإلعال

 وعدد من القنوات الفضائية ، الذي كثّفبالتخصص اإلعالمييسمى اليوم 
العربية باختالف توجهاتها واختالف الفئات الموجهة إليها ومستوى تأثيراتها 

 التي فئة األطفال على  عن فئة المشاهدين لوقع اختيارنابحثنا  ولو،عليهم
 وتقوم بمهمة ،صبحت العديد من القنوات تتعرض لهم وتطرح قضاياهمأ

 التي أخذت صدى وشعبية "طيور الجنة"التعليم والتثقيف ومن أهمها قناة 
وأخذها بعين ، العربي المسلم نظرا ألسلوبها الذي تتميز بهمجتمعالكبيرة في 
المحددة المعايير  وخصائص النمو لدى الطفل : جانبين هامين همااالعتبار

علميا والخصوصية الثقافية للمجتمع العربي من لغة ودين وأخالقيات 
  وهذا الدور الوظيفي الفعلي الذي تقوم به األسرة العربية وبذلك،إسالمية

 اإلعالمية المحددة المؤسسةو  األسريةالمؤسسةفي ظل هذا التقارب بين و
 للطفل العربي  طيور الجنة كنموذج إعالمي موجهقناةب الدراسة هذهفي 

 المتمثل خاصة في عملية الدور الوظيفي في نفس االشتراك، والمسلم
 هناك تكامل وظيفي بين هل : فإننا نطرح تساؤلنا التالياالجتماعيةالتنشئة 

قناة طيور الجنة كنموذج إعالمي وبين األسرة الجزائرية أم هو تعويض 
   للطفل؟االجتماعيةمؤسساتي في التنشئة 

  : التاليةالفرضياتغة  تم صيامنه
طبيعة العالقة الموجودة بين األسرة  تتمثل في  األساسيةالفرضية  

 بحيث الطفل اليوم ينشئ ،الجزائرية وبين اإلعالم كمؤسسة تنشئوية للطفل
 بمؤسسة ا العديد من المؤسسات ولكن في سن محددة يكون مرتبط طرفمن
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والقيم، ففي ظل وجودها  والذي يتشرب منها كل المعايير ،هامة هي األسرة
 خاصة مؤسسة اإلعالمأصبح هناك مؤسسة أخرى متواجدة في البيت هي 

 من خالل مشاهدة البرامج عليها يالحظ إقبال األطفال يوسيلة التلفزيون الت
 التي تعتبر قناة عربية تهتم قناة طيور الجنة ومنها ،والقنوات الموجهة إليهم
 الطفل العربي لتنشئةجهاتها التي تهدف  ونظرا لتو،بالطفل العربي المسلم

 وديني وأخالقي يحترم معايير اإلسالم وذلك ما هو اجتماعيفي جو 
 ظل هذا كلّه يقوم فرضنا وفي ، تقوم به األسرة العربية المسلمةمفروض أن

 ومنه تكون الفرضيتين الفرعيتين ،على نمط وطبيعة العالقة الموجودة بينهما
  :اآلتيين

 وبين األسرة عالميإ كنموذج  طيور الجنةقناةمل وظيفي بين  هناك تكا-1
 لهما والذي يتمثل في كل الدور الوظيفي ويبرز هذا التكامل في ،الجزائرية

 ةلوظيفا والوظيفة السوسيودينية، الصحيةالوظيفة ، الوظيفة التعليمية: من
  ترسيخ قيم المجتمع العربي في الطفلعلىوالتي بدورها تدل  ،القصصية

  . األولىمرهمن مراحل ع
 وبين عالميإ بين قناة طيور الجنة كنموذج تعويض مؤسساتي هناك -2

 الجانب بمعنى أنّ قناة طيور الجنة حاديأاألسرة الجزائرية وهو تعويض 
 لألسرة بحيث أن األسرة تلقى بمهامها الدور الوظيفي ضيعو) اإلعالم(

المية التي تنظر إليها على أنّها  إلى رسالتها اإلعالنجذابهاعلى هذه القناة 
  . في نفس الوظائف واألدوارالتنشئة اإلعالميةقناة تقوم بعملية 

  : وأهداف الدراسةأهمية -2- 1
 كل بحث ودراسة هناك أهداف وغايات استكشافية تحركها من في  
 نفسها تلقائيا ألنها تفرض وهذه األهداف ،التفسير والفهم والتحليلأجل 

 ،يد وتقنين مسار البحث من خالل اإلشكالية المطروحةضرورية في تحد
وعليه كانت أهداف دراستنا تتمثل مجملها في البحث في طبيعة العالقة بين 
األسرة الجزائرية كمؤسسة وبين القنوات الفضائية فيما يتعلق بالقيم التي 

الدور الوظيفي لإلعالم الموجه للطفل  كما تهدف دراستنا إلى تبيان ،تحملها
 في ظل أدوار األسرة كمؤسسة له االجتماعيةالعربي المسلم في التنشئة 
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 فرعية تحقق أهدافينتمي إليها هذا الطفل وتقوم بنفس العملية ومنه هناك 
 إعالميكنموذج  قناة طيور الجنة بيان :لنا هذا الهدف المذكور أعاله ومنها

ر اإلعالم الموجه نمط العالقة بين أدوا بيان  و،موجه للطفل العربي المسلم
التكامل  بيان ثم ، االجتماعية وبين أدوار األسرة الجزائرية في التنشئة للطفل

 والتنشئة اإلعالمية للطفل أوالتعويض الوظيفي بين األسرة الجزائرية
 األهداف ال هذه الوظيفي واستخالص بالدورالمؤسساتي بينهما في القيام 
 ع إلى أهم عضو في المجتمموجهةهي  التي، يكون مستقال عن هذه الدراسة
 يشاهد هذه الوسيلة يوالذ بالطفل الجزائري ثلممإنّه الطفل العربي المسلم ال

مرحلة عمرية في ) طيور الجنة بيبي(وهذه القناة ) لتلفزيونا(اإلعالمية 
 والتقليد والتعلم من هذه المؤسسة اإلعالمية والتعلم من باالكتسابتتسم 

 مساند ولكن من أغاني وأناشيد هو متكامل متطابق ،عدة مؤسسات أخرى
اإلقبال الكبير  أهمية الموضوع في وتبرز ،مدعم لما تقوم به األسرة

 األطفال كنخبة رف من طمي لهذا النموذج اإلعالاالنتشاروالمشاهدة واسعة 
 األخرى االجتماعية حتى من طرف الفئات امشاهدتهموجهة مخصصة لها و

  عالميةإ نجاح هذه القناة على دالالت يدلمما ) ور األمولياءأخاصة (
  .وأخرى تحليلية لتكون دراستنا هي المسار الذي سيكشف ذلك

  : وتقنية البحثمنهج -3- 1
 إلى دراستنا من منهج وتقنيات محددة تهدف من خاللها تنطلق  

تحليل وتفسير محتواها للوصول إلى أهم النتائج مع العلم بأن كل من المنهج 
التقنية هما الرابطان األساسيان بين نموذج التحليل والتصور العام للدراسة و

 الذي المنهج الكيفي التحليليوبين معطيات الواقع، وبذلك فإننا نعتمد على 
وكذلك  اإلعالمي طابهاتحليل خيساعدنا في فهم محتوى قناة طيور الجنة و

 وبذلكل األمهات  المبحوثات المتمثلة في األسرة من خالتصريحاتتحليل 
يكون المنهج الكيفي التحليلي هو المنهج المناسب في مثل هذه الدراسات من 

 والوقوف على حيثياتها  محتواهايلص تحقيق أهدافها والتركيز على تفاأجل
  : هنا تم اختيار تقنيتين مناسبتين لدراستنا تتمثل فيومن ،الميدانية
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 واألناشيد التي تقدمها طيور  تحليل محتوى األغانيأي :تحليل المحتوى-1
الجنة والتي تم تقسيمها إلى أربعة محاور من أجل تسهيل الفهم وضبطها في 

 ،الوظيفة السوسيودينية،الوظيفة الصحية ،الوظيفة التعليمية:متغيرات وهي
ومنها تم استخراج متغيرات دالة على القيم المستهدفة . الوظيفة القصصية

وخلفية وصورة كل أغنية وأنشودة من خالل  شكلكما تضمن هذا التحليل 
 والتي هي متماشية مع ،في هذه القناةالنماذج الغالبة  وأشكال وألوانتحليل 

محتوى الرسالة التي تقدمها وتحليل كل مشاهد األغنية، ورغم اإلطالع على 
 لغيرها في نفس مثلة أنه تم اختيار األغنية المإالّ ،كل األغاني واألناشيد

نموذج  بناء  أجل ذلك تممنو .تكون الدراسة دقيقة ومضبوطةالمحور ل
 )بيبي( لمختلف أغاني وأناشيد قناة طيور الجنة التحليل السوسيوإعالمي

محتوى الخطاب، محتوى الرسالة  (المحتوىبتحليل  ما نسميه وذلك
  ).اإلعالمية التي تقدمها قناة طيور الجنة ، تحليل الصورة وشكل خلفيتها

 توزعت على بعض األسر أسئلة مفتوحةهي عبارة عن  :ت المقابال-2
خاصة األمهات كعينة ممثلة من أجل إثراء البحث أكثر والتي شملت دليل 

 أسئلة لألسرة الجزائرية والمحددة بأهم أفرادها وهي عدةمقابالت تطرح 
 بالنسبة للطفل ليكون منهاجنا هو االستثنائي، نظرا لمكانتها ودورها األم

تحليله في إطار أناشيد قناة طيور  يمزج بين ما تم ، تحليلييفيمنهج ك
 لنصل بذلك ،الجنة وبين ما تم استنتاجه من خالل المقابالت مع المبحوثات

 في الميداني والنظري تعتمد على نموذج الدمج بين ،إلى تحديد خطة بحث
لتكون  بحيث تتحول كل نتيجة إلى مبحث قائم بذلك ،النتائج الميدانيةتحليل 

 نظرا ألهميتها وجديتها ، علمية أكثر فأكثر والتوسع فيها أكثريةلها مصداق
 وبين االتصالعلوم  واالجتماععلم وأصالتها خاصة أنها تجمع بين علمين 

 هما األسرة ينبين مؤسست والفرد العربي المتمثل في الفرد الجزائري
البحث من كل جوانبه  خالل هاتين التقنيتين استطعنا أن نشمل من ،واإلعالم

رغم أنه واجهتنا ،من أجل الوصول إلى هدف الدراسة والتحقق من فروضها
 اختيار والتي تتمثل أهمها في كيفية ،صعوبات خالل مسار هذه الدراسة

جزئيات األغاني التي تعبر حقا على الدور الوظيفي لهذه القناة مع ذلك تتسم 
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 وخلفيات هذه إيديولوجياتي دراستنا بالتحليل الموضوعي دون التعمق ف
القناة قد تبعدنا عن ما نطمح الوصول إليه بالتطلع إلى إنتاج طفل عربي 

  .امهاوأسرة عربية واعية وانتقائية الخيارات المعروضة أم
   التحليلنموذج
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ا��� ���/� و
ا��!�! �6 ا���ان 
ا����5w و ا��5ذ.� 

��/�� و �6 ه/� 
 ��,��آ��� 

ــ ���# ا���وف 
ا�.5!�� .��� � 

  ا���.��
ــ ���# ا��1��ت 

  �5�tوا
ــ ���# ا�/�� 
  .��� � ا���.��

ــ ���# ا�
!اء 
 6� 1( ا������ 

  )10إ�8 
 8�
ــ ا����ف 

 :��ا���اس ا�
  ����ãن  

ا�>#،ا���2 ،  ( 
 ا���z،ا���: ،

  )ا��وق،
 8�
ــ ا����ف 
إ��رات ا���ور 

و
�8 دور 
ا�>��� �� 
�/��# ا����  
ــ ���# أ��م 

ا�"��ع ا����� 

�8 أ"�س 
�<��# د�/� 

!ا�� .��م .
  ا�5���

ــ ا����ف 
����D .�6 وا�

أ�³ات 
 t)�ا����ا��ت 

ا���وف ، (
ا�±�1، 

ا��2,�ر، 
ا��<�ة ، ا�<�� ، 

ا���2ن 
  ).وا����ر

  ــ أ�>�دة  ا���وف
  ــ أ�>�دة أ أ إ 

  ــ أ�>�دة ?�ف ا���ء
  ــ أ�>�دة ا�
!اد

  ــ أ�>�دة أ��م ا�"��ع
ــ أ�>�دة ا���اس 

:��  ا�
ــ أ�>�دة أ�³ات 

  ا����ا��ت
  ـــ أ�>�دة إ��رة ا���ور

 

 ا��@�,�  ا��������
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 �>.���ا��2رة 
1� �����  t

 ��"�/�ا�¤��� و 
��y<�ع ا���"�<� 

  ا����z ، آ��
 8�
ا
��!ت 

���ذج ا��"�م 
ا�����آ� .�</�� 


���� ا��5دة   ���
د��5 .�6 ا��1�� 

ا��1�� ا�����
� و
ا��t1� �.��1 ه!ف 

������ �� ه�� 
 ا�¤��� و ا�����!  

 

�����/� ���2رة  ��
�<!�# ه��  ��
 �/�Ê� �,�@ا��
 ¢�����5!ه� 

�
6  آ�,��   ����
�<t ا�������ت 

����# ا��,�ل �w/� و
 �>��� t�����

أآ(� ��
��� و ه� 
��ك ا��w�� ��/�ع 
 ���ا�,�آ�w و ا�
 �w���$ 6
ا������ 

�ن ا� �ا;�� ��1
 t. ��$2!ا�اآ(� 
 8�
ا����ف اآ(� 

 �w��� و �w�1�
 �w/�. D����وا�

 6�و.�6 ¤��ه� 
 sا�,�اآ

ا����وات و ه�ا و
�� ?! ذا�s أ"��ب 
 6�����# ا��,�ه�#  
 �1�� ���/��yل 

 �� D����و ا� #w,ا�
 ����
 ��?��

���/� و ه/� ��1ن 
��ان دور آ��� �¥

�� ا�<��م .��� 
ه�ا �� ا
��!ت و

/$ s��
�ة ���ر 
ا�s/5 و آ�ن 

.u"��ب .��¿ 

 8�
ــ ا����ف 
أ��اع وأ��1ل 
 ���  وأ��ان ا�
 8�
ــ ا����ف 
ا�<��� ا� �ا;�� 

 �����
 �w�وا���1"�
 8�
ا����2 

t,ا��  
 8�
ــ ا����ف 
أ��1ل وأ��اع 
sوأ��ان ا�,�اآ  
 8�
ــ ا����ف 

�� � ا� �ا;ا�<��
 sاآ�,��

إ���1"���w و
 8�
ا����2 

t,ا��  
 8�
ــ ا����ف 
ا�<��� ا� �ا;�� 

±�����  
 6�. D����ــ ا�
أ��1ل وأ��اع 
 ���وأ��ان ا�

sوا�,�اآ.  
 

  ــ أ�>�دة ?± ا�����
  ــ أ�>�دة ?�� ا������

  ــ أ�>�دة إ��.�ا ا����± 
  ــ أ�>�دة ا�D5رة 

  ــ أ�>�دة ا��/±
  ــ أ�>�دة ا���زة

  ـ أ�>�دة ا����ةـ
  ــ أ�>�دة أ�� ا�������
  ــ أ�>�دة أ�� ا�,�و��
ــ أ�>�دة ا��/!ورة 

  ا����اء
  ــ أ�>�دة ا����رة

ــ أ�>�دة ا�,�اآs ?��ة 
 آ(��

 

  ا��@�,�  ا����2
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وا£á  و
�. �
�� ا"���

 �w���"ا��2ل ر
t,��� و s.�

�"����.�w  و ه�ا 
 tآ �� �?y� ��
أ�>�دة  ��آ�رة 

ه/� ¤���� �� و

�8 ا��1��  !����
ا��1��.� �ن ��ع 

ا�,�آ�w ه� 
ا���£�ع 

ا�"�"�  �� 
ا�����! و ��: 

��# ا���وف و �# 
 !w<� �� �w�£و


�yل  �w£�
إ��� ���ض  
�8 و

�� !$ �� t1� ���
 6� �wه�� ا�,�آ


! $�# ¤�ا;�� و���
 ��� 8�
 t,ا��

 ��³ 
ا�<�2 و ا��>�ه! 

 6�ا��� ���1ن 
ا��y$�ت 


�� و ا��� ���ا�
 6� tآ �w�)��

 É�. ص و��ا��
ا����ا��ت ه� 

t ا��2ر    أ"�س آ
و ا�/��ذج �� 
��<�� أه!اف 

ا��@�,� 
ا���"��د�/�� و � 

6 ¤��ه�  ¢����

�6 ا��@�;¢ 
��ى �� ����� ا�

ا���ان ا���1ل  و
إ� أن ��£�ع 
 ¢���ا�ه���م �
��yف  � ����

��ع ا��@�,� ا��� 
����ج إ�8 ���ذج 

�? t
 وا$�� ��,�
s�� t,و ا�� t����

ــ إ�>�ء ا��yم 
.�6 ا���اد �� 
 ����. z��5�ا�

ا��yم ( ا�"yم 
#1��
(  

 t6 أداب ا�آ�ــ 
�� ا�"yم $�ل 

  .�# ا9
ــ ��� ا�"�اف 

وا������ �� 
 �����ا���ء و

$���s �� ا����ة 
ا�!�/�� و 

��
���  ا�
�� ا���t ــ $�

ا���<6 و��� 
 t�1وا� tا���اآ

  و ا���wون 
 8�
ــ ا����ف 

��� ا9   
ــ ���³ ا�!�� 

و
y2. �w�$yة 
  ا�,�5

  ــ أ�>�دة ���� ا�"yم
  ــ أ�>�دة "�� .�9

ــ أ�>�دة � ���ف �� 
  ا���ء

ــ أ�>�دة ا�/��� 
  وا��³�2ر
ا�/��� ــ أ�>�دة أ�� 

����Dا�  
  ــ أ�>�دة ا�!�� .��2

��  ــ أ�>�دة ?��ر 
  ــ أ�>�دة ا�1��1ت

ــ أ�>�دة .�� .�� 
  �,/�ه�

�� ا����1ة�  ــ أ�>�دة د
 ــ أ�>�دة ا��2,�رة

ا��@�,� 
 ا���"��د�/��
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 �� ����� s��
�/w� ،  s� آ��� ?��

ا�<�2 و أ"��ب 
ا���.�� .��<�2 ه� 
ا�����³ ا���¤�� 

�� ا�����! 
ا��,t ه� و

 t)��ذج  ا���ا�/
ا�"�"� �� 

ا�<�2 و دا;�� 
�yز�s ا�م ا� ��

��(t  دوره� �� 
 �w�,� �®</�


�8 أ":  s��.��و
 ���y"إ


�� ، و���ا
 tآ ��,�� �/�����

!w<�و �2$  
 ��
���
y$� ا
 6����ول  ��w�

y������ �w� 
ر"���u���. �wآ�! 

�8 أه����w و 8�


 #��� tأ"�س آ �wأ� 

 t�
ــ ار���ط 
ا�,�د .�,� إن 

  ��ء ا9
  
  
 

 8�
ا�
���د 
أ"��ب ا��"�م 

ا�����آ� و ا��<�ع 
ا���"�<8 ¤�± 


�8 آt أ����!    
 ���رو أ¤��� $/�ة 

��� ا�5/� .
����� ا�<�2 و
ا���.�� .��<�2 و

ه� ���ره� و ا��� 
 t�)����5!ت �� 
 �� u</�
y$�ت 

 t,��� ا�,��ء ا���م
��آDة �� ذ�� 

�8 ا�,��ء 

 8�
ا�"�ي و 
ه# 
y$� ه� أ


y$� ا�م .��.6 

y$� ا��/� و

 �$y
.�w�.u و 
 s>�!2. ��!2ا�


y$� ا��;�: و

ــ ا�"��ب 
ا���.�ي ا���6 
  .�6 ا�م وا�.6


�8 ــ ا� ��.��
  ا����ون وا��?!ة 
 �w/��. ��.��ــ ا�


6 ا��/�1 
 ��وا�

  .�����وف
ــ ا��± وا��أ�� 

  .�����ا��ت
  ــ �<�و�� ا���# 
 6�. t��1�ــ ا�

 tا�/�س �6 أ

!ة ���
6����  ا�

ــ ����ر ا��<�ب 
   �� ا���.��

  ــ أ�>�دة ا�ر�± وا�(��±
  ــ أ�>�دة ����w وا�(��±

ــ أ�>�دة ا�/��� 
  ��³�2روا

  ــ أ�>�دة ?��!و
��  ــ أ�>�دة ?��ر 

�� وا�����1�
  ــ أ�>�دة 
ــ أ�>�دة آ�ن ¡yث 

����2
  
  
  
 

  ا��@�,� ا�<��22
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.��>�±    و ?�8 

y$� ا�� t,

.�����ا��ت و ه�ا 
ا���!د و ا��/�ع 
�2!ا$��  8�
أ

       �³��أآ��، 
و أن ه�ا ا�"��ب 

ا���.�ي ا���.�� 
.��<�2   و ا����ة 
ه� أ"��ب ���ي 
 s.  t�
  أو8³ و 
و ./,: ا��2رة 

�� و ��Dو� ا����
ا���ان  ا����.�� 

  .ا����ءات و

  : البحث وعينتهمجتمع -4- 1
األسرة ( من المتكون المجتمع الجزائري مجتمع بحثنا يمثل  
والتي تتحدد بخصائص ومعطيات ، )الجزائري والطفل، الجزائرية

يولوجية تقنن البحث إلى أقصى حد ولصعوبة واستحالة الوصول إلى سوس
 وهو ا تمثيلياكل األسر الجزائرية واألطفال في الجزائر، فأخذنا مجتمع

 ومنه كانت األسر واألطفال من هذه ،)والية معسكر (المجتمع المعسكري
 ، من هذه القناة وليس عينة البحثف الطفل هو المستهدنالوالية رغم أ

 وبعملية التنشئة بالطفل من األسرة تم اختيار أهم فرد مرتبط تىوح
  . أال وهو األماالجتماعية
 أسر من والية معسكر 10 مكونة من عينة البحث كانت وعليه  
  . أمهات عامالت4 و أمهات ماكثات في البيت 6وأخذنا 

  : السياق المفاهيميتحديد -5- 1
زيونية متخصصة في برامج  قناة فضائية تلفهي : ةالجنّ  طيورقناة  

األطفال خاصة في السنوات المبكرة من سنة كحد أدنى مستهدفة بذلك الطفل 
العربي المسلم ويتجاوز عدد مشاهديها الماليين من األطفال واألمهات، 

 تحبيبهم شعارا يرنو إلى ترغيب األطفال ووجاء اختيار اسم قناة طيور الجنة
غاية كل إنسان على وجه األرض بالسير على طريق الجنّة التي هي 
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، )1(دخالد مقدا من طرف 2008 في عام ست وتأساألردنومقرها في 
  .ويتميز رمزها بطائر يغني وأخرى طفل يبتسم مع األنغام الموسيقية

 العملية التي تقوم على معايير وتعتمد على وهي:  اإلعالميةالتنشئة  
ي العملية التنشؤية واإلعالمية تنظيم معقد من األدوار والمواقع التي تساهم ف

 بطريقة مثلى من أجل تحقيق األهداف االتصالبحيث توظف وسائل 
 وبذلك تم اختيار نموذج ،)2(التربوية المرسومة في السياسة اإلعالمية للدولة

 كجزء بيبي وهي قناة طيور الجنّة ،إعالمي موجه للطفل العربي المسلم
  .االجتماعيةلدورها في التنشئة  ونظرا ،وفرع من القناة األساسية

 مجموعة من االنشطة المرتبطة واألطر هو : الوظيفيالدور  
 ويترتب على االدوار ،السلوكية التي تحقق ما هو متوقع في مواقف معينة

 وهو كمفهوم إجرائي ،)3(امكانية التنبؤ بسلوك الفرد في المواقف المختلفة
فراد كاألم في األسرة لكل من االمعتمد عليه في الدراسة هو الدور الفعلي 

 . التنشئة االجتماعيةفياإلعالم كمؤسسة و
  :قراءة تحليلة لنتائج الدراسة الميدانية - 2
 العربي للطفل موجه إعالمي كنموذج الجنة طيور لقناة التحليلية القراءة -1- 2

  :المسلم
 درجة إال وخطيرة وهامة كبيرة مسؤولية العربي اإلعالم على تقع  

 ما بكل ومستهلك منتج يعد الذي العربي بالطفل األمر يتعلق عندما بالغةالم
 حرجة مرحلة العمرية فمرحلته. إليه يوجه وخطاب ،وصور قيم من له يقدم
 حسب محددة مرحلة إلى ليصل محسوس هو ما كل ويشرب فيها يتلقى
 تتبنى عندما أكثر مسؤوليته وتتعاظم والجسمي والنفسي العقلي نموه تطور
 يصف ما وهذا إليه ينتمي الذي مجتمعه قيم وترسيخ ،مهارات تنمية دور
  .لألطفال إعالمي كنموذج الجنة طيور قناة توجه أو وجهة

 إعالمية مهمة تحمل أنها تحليالتنا خالل من ستنتجي و يالحظ ما إن  
 الوسيلة بين و رسالتها بين التوفيقو الجمع فيها استطاعت إسالمية عربية
 الدين هو األساسي والمنطلق المرجعي اإلطار فتمثل الرسالة، هذه تقديم في

 ديني هو ما ومحركه أساسه ثقافي اجتماعي هو ما أن باعتبار اإلسالمي
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 دين توجه فتوجهها. ذلك يؤكد الجزائري النموذجو العربية المجتمعات داخل
 بالتعريف بداية اإلسالمية بثقافتها يتعلق ما كل وتثبت تعرض إسالمي
 وبثها عرضها في وحتى ،نادين بأخالقيات التعريف ،بالسنةو بالقرآن،
 ديننا أن والتصريح القول تحاول فكأنما والحكايات بالصحة المتعلقة لألناشيد
 تنشئة في الناجع واألسلوب المنهج هو النبوي القرآني منهجناو اإلسالمي

 موجود إياه ينهوتلق للطفل نعلمه أن نحتاج ما كل بل المسلم العربي الطفل
 تأسيس إلى نرجع لم وهنا البشرية، نبي به ووصى اإلسالمي المنهج في
 المسلم العربي الطفل مشكالت وتعاظم أزمات مع تزامنت لنجدها القناة هذه

 عن المؤسسات بعض وتخلي اإلسالمية الثقافة بغياب المتعلقة تلك خاصة
 في االندماج على فلالط بحفز إعالمي خطاب ظهور بل الدور بهذا القيام
 هي والتي السلوكيات من جديدة أشكال على والتعرف العالمية الثقافة

 المرحلة هذه ففي العربي الطفل حياة وأسلوب قيمنا مع متنافية معظمها
 اإلسالمي النمط على المحافظة ما بشكل وتحاول لتعيد القناة هذه ظهرت
 االنتقاء كان وهنا ،يلةالوس في واإلبداع محتواه على تحرص خطاب وتوجيه
 خالل من التلفيزيون وسيلة اذبيةجو تأثير إلى فباإلضافة للوسيلة المبدع
 امتغير أضافت العربي المجتمع أفراد طرف من المشاهدة في الكبيرة النسبة
 الموسيقي األسلوب وهو ،لألطفال المتخصصة القنوات في اغائب كان اجديد
 األناشيد تقديم في فقط الموسيقى دراجإ نشاهد فكنا ،السريع اإليقاع ذو

 أنشودة في تعرض واالجتماعية اإلسالمية الدينية القيم فأصبحت الثقافية
 للتأثير أولي جذب عامل الموسيقى كانت وبذلك الخطاب متكاملة دينية
 المبكرة نموه مراحل في الطفل عند والموسيقية السمعية المهارات وتنمية
 دور لموسيقىل أن وهو العلمية الدراسات إليه تشير ما وذلك آخر كعامل
 تعرف أن استطاعت ذلك خالل من للطفل الفكرية الملكة تنميةفي  كبير
 وإيصال بدورها والقيام جهة من لتحقيقها ورغباته الطفل ميول كذلك

  .أخرى جهة من رسالتها
  بثقافة اليوم يسمى ما من لتستفيد وسائلها الجنة طيور قناة عتووس 

 من المسلم العربي الطفل على كبيرا وقعا أحدثت الصورة فهذه رةالصو
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 في االجتماعية اإلسالمية الدينية رسالتها توصل أن استطاعت أنها خالل
 الموجودة التقنيات أحدث أدرجت وكذلك تعرضها التي محسوسة صورة
 وما األشكال متعددةالو الملونة الصورة وهي ،االتصاالت عالم في اليوم

 على القدرة لها أن القول يمكن وهنا المتحركة الرسوم أسلوب هو به تميزت
 فيه التأثير أجل من الطفل يفضله ما إلى والوصول الطفل أذواق إرضاء
 البرامج بألوان الجمهور رغبات فتتأثر «،مصداقية أكثر الرسالة ولتصبح

 فال الطويل، المدى على يصنع وتفضيله الجمهور ذوق يجعل مما تقدم التي
 هةموج قناة أنها رغم .)4(»باستمرار مشاهدته على تعود ما إال يرغب
 ذلك من أشمل و أعمق خطابها أن إال المسلم العربي الطفل أو لألطفال
 ينتمي الذي الوسط مع تفاعله و عالقته في للطفل يوجه خطاب أنه باعتبار

 الطفل يكون أن على تحرص واألغاني األناشيد هذه كانت ما وغالبا ،إليه
 محور هي أخرى فضاءات وداخل ،آخرين أفراد مع أوعالقته وأسرته
 كنموذج عليه اعتمدت الذي بالمنطلق التقيد على يعبر كله وهذا االهتمام،
 في الموجودة شعارها عنه يعبر وهذا اإلسالمي المنطلق وهو عربي إعالمي
 حيث استنتاجه تم ما على داللة أكبر الشعار ذاوه. "الجنة طيور قناة" اسمها
 الغاية فهي الجنة إلى الطفل بهذا الوصول هو منها والهدف المنطلق أن

 وتحبيبهم األطفال ترغيب إلى يرنو شعار وهو ،عربي مسام لكل األساسية
 ذلك، تحقيق في والوسيط المحفز هي القناة وهذه الجنة طريق على للسير
 وإيصال نشر أساس فلالط نموذج من اتخذوا أنهم هو الشعار هذا يدعم وما

 كل من الطفل هو األناشيد في بقوة البارزة الشخصية أن فنجد الرسالة
 النموذج ويكون واضحة الرسالة لتكون الغناء بعملية يقوم الذي فهو الجنسين
 النموذج يختار المرحلة هذه في الطفل بأن العلم مع مثله طفل هو المقلد

 التقليد بمرحلة النفس علماء يسميها والتي ويقلده سلوكه ليتبع إليه المفضل
 وتكون سلسة بطريقة واالجتماعية الدينية القيم تصل هنا ومن ،والنمذجة
 نماذج إلى باإلضافة العمرية المرحلة نفس في للنموذج والمقلد النموذج
 بين تتراوح والتي العربي الطفل ومأكل لباس أسلوب عليها تعرض إسالمية
 المرأة األم نموذج في األمر ونفس العصري لباسال وبين اإلسالمي اللباس
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 عصري بحجاب المحجبة المرأة هي فيها الغالب الطابع أنها إال عامة بصفة
 الهوية بين الثنائية خطاب عن تعبر أخرى دالالت وهذه ،شرعي وآخر
 شرط حديثة أساليب على االنفتاح على القدرة أي، والعصرية الدينية

 ما وهذا اإلعالمي النموذج تقديم في إسالمي لأصي هو ما على المحافظة
 ما ورغم .بيبي الجنة طيور قناة فنية محتوى تحليل خالل واستنتج لوحظ
 لها كانت هام جانب عن اإلغفال يمكن ال أنه إال القناة هذه جهتو به تطبع
 التي العلمية المعاييرو العلمي الجانب وهو االعتبار بعين أخذه على القدرة
 على يدل الجانب وهذا ،اإلسالمي الديني للمنطلق موازي اسكأس تعد

 التي الطفل نمو مراحل كل وتفاصيل لخصوصيات والكبير المعمق االطالع
 إلى محسوس هو ما من التعلم سمة خاصة) أوعقليا،جسميا،نفسيا (بها يمر
 ذلك لكل وصناعها القناة هذه استيعاب ندرك األمر هذا ففي مجرد هو ما

 وفي للعرض اليومي البرنامج انتقاء هما و أساسيين متغيرين في ظلوح ولقد
 المسموعة الكلمة بين الدمج كيفية في و أنشودة لكل المحددة الزمنية الفترة
  .فيها المكتوبة والكلمة

 وهو بالتنوع تميز فإنه للعرض اليومي البرنامج انتقاء يخص ففيما  
 على الطفل يساعد الذي مثاليال البرنامج ذلك في يراعي وعلمي هادف تنوع
 مدة من وتزيد الطفل ملل على تقضي خالله فمن ،وواع سليم بشكل التعلم
 البرنامج هذا تكون ولقد يومي برنامج في تعلمات عدة تجمع ومنه انتباهه
 األدوار مختلف تمثل محاور 4 إلى الميدانية دراستنا تقسيمات حسب

 وظيفة ثم تعليمية وظيفة وهي الطفل تنشئة أجل من بها تقوم التي والوظائف
 متشكل اليومي البرنامج ولعل ،قصصية ووظيفة سوسيودينية وظيفة صحية
 بل اليوم ذلك في القناة تلك ووجهة أهمية حسب يوم كل تترتب والتي ،منها

 ثم سوسيوديني هو ما تقديم ثم صحي هو ما إلى تعليمي هو ما منها تتدرج
 بأنشودة أغلبية يومه الطفل يبدأ. مسائية أو يةصباح فترة كل نهاية في قصة

 اللؤلؤ حب أنشودة تبث مباشرة ثم تعليمي هدف عن تعبر والتي الحروف
 ثم) سوسيودينية (اإلسالم تحية أنشودة ذلك وبعد صحي هو ما عن يعبر مما
 نفس في الطفل يشاهد أن على ويحرص والثعلب األرنب أنشودة مثل قصة
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 وفهمها استيعابها أجل من إليه األقرب واألشكال لنماذجا نفس المشاهدة فترة
 المؤسسات به تقوم أساسي دور وهذا المدى طويلة ذاكرته في وإدخالها
 هذا على الحفاظ مع اليومي البرنامج يعاد ثم ،والمدرسة كاألسرة التربوية
 جزء أنها إنكار يمكن ال فاليوم الطفل على هادف تأثير ذلك في و .التسلسل

 والكبير الصغير يشاهدها األسر كل داخل موجودة وهي ،اليومية حياتنا من
 يعبر وهذا كبير دور من لها لما مشاهدتها على جماعي تحفيز هناك بل

 من ينتج ال النجاح وهذا ككل العربي الوسط في نجاحها عن ما بطريقة
 منحها بل القناة هذه تثبته لما والفعال المحكم التنظيم يبرز نجاح هو بل العدم
 نشر في كمحكين واعتبارهما ،الدينية والقيم العلمية األهداف بين الناجع
 وصلت ما بشكل رسالتها فإن إعالمي تجاري هدف كل عن بعيدا و رسالتها

 ونظر نظره في والجلي والواضح البسيط فهمه حسب العربي الطفل إلى
 في يومي رنامجب أي يشبه للعرض اليومي للبرنامج المبدع وانتقاء ،األسرة

 تنمية متنوعة مهارات الطفل اكساب يتم مثال كالمدرسة ويةترب مؤسسة أي
 تعتبر أن في األحقية كل يعطيها مما ،وجسمية ونفسية ودينية اجتماعية
 تنشئة أساس على قائم وظيفي دور لها إعالمية مؤسسة و ا،إعالمي انموذج
 عالقة وجود يوضح مما أخرى مؤسسات مع متكامل جو في العربي الطفل
  .األسرة بين و للطفل الموجه العربي اإلعالم بين وظيفية

 لكل المحددة الزمنية الفترة متغير وهو تحليلنا في إضافته يمكن ما  
 لمدة العام المتوسط أن فيها لوحظ فما) بيبي (الجنة طيور قناة في أنشودة

 األقصى الحد و دقيقة 1,00 هو األدنى الحد ليكون دقيقة 2,00 هو األنشودة
 تصل فمثال باألمر المعينة الوظائف جميع بين موزعة وهي ،دقيقة 5,00
 األبجدية الحروف كل على الحتوائها نظرا دقيقة 5,53 إلى الحروف أنشودة

 المدة نفسها هي أنشودة لكل المحددة والمدة مرتين الحرف لنفس اإلعادة بل
 يحدث التي المدة وهي أمر بأي يامالق في أو التعلم في الطفل النتباه المحددة

 انتباه شد أجل ومن العلمية الدراسات حسب ،ما أمر على التركيز فيها
 والموسيقى الصورة ادخال من الجنة طيور قناة تمكنت أكثر الطفل وتركيز

 للبعض استيعابه على الحرص شريطة واآلخر الحين بين األشكال تغير و
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 نجد المبحوثات لتصريحات تحليلنا لخال أن هنا يصادف وما ،بصورة منها
 مما ساعات 5 إلى 4 من مشاهدتها في يستمد طفلها أن على تؤكد كلها أنها
 على جهة من يؤدي أنشودة لكل المحددة الزمنية المدة قصر أن على يدل

 مما الموسيقية واإليقاعات األشكال تغير على وكذلك انتباهه مدة مراعاة
 لفومخت تنوع أكثر باإلطالع كذلك له تسمح المدة فهذه معها بالتركيز يسمح

 الكلمة بين الدمج كيفية متغير إلى يوصلنا وهذا للتعليمات، وبالتالي لألناشيد
 وهو علمي وتربوي منهجي لهدف وذلك ،المكتوبة والكلمة المسموعة
 توجهها ليكون المختلفة االجتماعية والفئات العمرية السنوات كل اختزال
 وحد الكتابة يتعلم ولم النطق يتعلم سنوات 3 لطفل أدنى دوح..  شامال
 والدخول التمدرس قبل ما لطفل موجهة قناة هي أي سنة 12 لطفل أقصى
 يختلف ولكن ،يشاهدونها الكبار فئة حتى أننا رغم االبتدائية المدرسة إلى

 والتنشئة ،التربية أسلوب منها يتعلم كأداة تستعملها الكبار أن وهو السبب
 خاصة المبكرة السنوات هذه في الطفل تربية كيفيات على ويطلع يتعلمو

 وبسبب وقيمه بأخالقياته العربي المجتمع نمط تعليمة في متخصصة وأنها
  المسموعة الكلمة فوجود سالفا ذكرت التي ،الجذب عامل هو لتعلمها الطفل

 لفظال تطابق على القدرة للطفل تكسب األنشودة نفس في معا والمكتوبة
 يصبح بحيث متكامل قلب في مع والكلمات ،الكلمات وحروف والمعنى
 في المعلم كدور القناة هذه دور نمثل أن نستطيع هنا و، نموذجيا تعلما التعلم

 يصاحبه بل فقط انظري اتعلم ليس التعلم وهذا ،األسرة في واألم المدرسة
 ذهنه في رسخلت العربي الطفل هذا مخيال في وتثبته تؤكد ممارسات اهأن

 بين تمزج فإنها وبذلك إغفاله يمكن ال يأساس جانب وهو البعيد المدى على
 يمكن وما ،الطفل تنشئة في الحديثة األساليب وبين الحضارية رسالتها
 ،واألم المعلم بدل األنشودة هو الوحيد والوسيط ،اإلعالمي بالتدريس تسميته

 البسيطة العربية اللغة وهي يهاف المستعمل اللغوي األسلوب إلى نتجه هذا في
 نظرا االستعمال قصرية هي بل العربي الطفل يفهمها أن يستطيع التي
 األناشيد بعض في تستعمل األردنية اللهجة أن إال ذلك ومع العربي توجههال

 األردنية للهجة ترويجية ترفيهية هي األناشيد هذه أن هو ذلك في والسبب
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 في بحيث القناة طرف من كبيرة فطنة هذا وفي ،المحلية بالثقافة والتعريف
 اللغة هي العربية اللغة تكون و سوسيودينية، دينية قيمة تحمل التي األناشيد
 المحلية اللهجة تستعمل ترفيهية قيم تمثل التي واألناشيد ،عليها المعتمد

 الجنة طيور لقناة تحليلية بقراءة قامت دراستنا تكون وبذلك ،)األردنية(
 مختلفة متغيرات عدة حيث من المسلم العربي للطفل موجه إعالمي لنموذج

 وهي إعالمي خطاب أي و ،مؤسسة أي أسس أهم بين تجمع متنوعة و
 القناة هذه إيديولوجية في معمق نقد دون..  الهدف ،المحتوى ،الصورة
 العالقة طبيعة معرفة في دراستنا أهداف تحقيق إلى نسعى أننا باعتبار
 بذلك، ما حد إلى بسيطة إشارات يلغي ال وهذا ،األسرة بين و نهابي الوظيفية
 في القناة هذه إليها تسعى التي العملية المجهودات يقصي ال وجودها وعدم
 العربي الطفل وهو به وننهيه تحليلنا به بدأنا الذي األساسي شعارها تحقيق
  .الجنة وطريق المسلم

   :الجزائرية األسرة و  ماإلعال بين الوظيفية العالقة طبيعة -2-2
  وبذلك الدور عن الحديث مباشرة يعني التأثير عن الحديث إن فإن 

 األساس هذا من ينطلق التحليل ونموذج الدراسة ومتغيرات مؤشرات جل
 هذه محتوى تحليل على بذلك معتمدين دراستنا مغزى إلى للوصولهادفين 
 األسرة في األمهات من رةالمختا العينة مع المقابلة تقنية وعلى القناة

 الجنة طيور قناة بين الوظيفية العالقة طبيعة معرفة إلى متطلعين الجزائرية
 فيما تمثيلي كنموذج الجزائرية األسرة وبين للطفل موجه إعالمي كنموذج
 من العملية هذه تحمله وما االجتماعية بالتنشئة المحدد الوظيفي بالدور يتعلق
 واالجتماعية الدينية القيم ترسيخ كيفية في ولهاأ تتمثل وغايات مفاهيم

 إلى ينتمي جيل أو فرد بذلك لننتج المبكرة نموه مراحل منذ للطفل والثقافية
 .يليه الذي للجيل ونقلها عليها بالحفاظ بدوره ويقوم وحضارته ثقافته معالم
 المبحوثات تصريحات خالل ومن القناة هذه لمحتوى تحليالتنا خالل ومن
 األسرة دور وبين القناة هذه بين وظيفي تكامل يوجد أنّه على أكدنا مهاتاأل
. بينهما مؤسساتي تعويض كل يلغي التكامل وهذا ،االجتماعية التنشئة في

 الوظيفي بدورها واالعتراف القناة لهذه لتوجه المبحوثات تقبل من فبالرغم
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 اتجاه به تقوم لما يضهاتعو إمكانية تقصي أنها إالّ وتهذيبه، الطفل تعليم في
  .طفلها

 الطفل( العربي الطفل على يالحظ ما فإن أخرى جهة ومن  
 التي الساعات عدد خالل من القناة بهذه كبيرة بدرجة متأثر أنّه) الجزائري
 حيث كلّها، اليوم ساعات إلى ساعات 4 بين تتراوح والتي أمامها يقضيها
 وهذا ،"نومه ساعات عاد ما النهار طول: "بقولها المبحوثات أحد تصرح
 الذي هو التأثير وهذا تقريبا سنة 12 إلى ونصف سنة من أعمارهم باختالف

 في الوظيفي التكامل هذا ويظهر به تقوم الذي الدور ديناميكية على يدّل
 من استنتجت والوظائف األدوار من مجموعة تمثّل والتي الجوانب من العديد
 من األسئلة لبعض تحليالت مع الجنة طيور ةلقنا واألغاني األناشيد محتوى

 ،الحروف أنشودة : في المتمثلة واألناشيد التعليمية الوظيفة ومنها المقابالت
 أنشودة ،المرور إشارة أنشودة ،الخمس الحواس أنشودة ،األعداد أنشودة

 متغيرات عدة ففيها وغيرها،، الحيوانات أصوات أنشودة ،األسبوع أيام
 الكلمات تعلم كلّها، األبجدية الحروف تعلم منها التعليمية هاوظيفت عن تعبر

 اإلنسان حواس على والتعرف ،10 إلى 1 من البسيطة األعداد تعلم والجمل،
 القيم كل تتضمن التعليمية الوظيفية وهذه ،الحيوانات أصوات بين والتمييز
 أنشودة كل نهاية في ومواعظ عبر شكل على تطرح خاصة، بصفة الدينية
 أو أساسه صحي قصصي اجتماعي تعليمي هو ما كل أن استنتجنا وهنا
  .إسالمي ديني هو ما كل خلفيته

 نمط هو التعليمية ووظيفتها دورها فاعلية على أكثر يعبر ما فهنا  
 للطفل أقرب تعد التي والحيوانات واألشخاص واألشياء واأللوان األشكال

 والذي األمور لهذه الملموس حسيال والمظهر معها اليومي تعامله حيث من
 من العديد في تقديمها حيث من اإلسالمية الثقافةو المنهج مع يتماشى
 عربية أثرية نماذج ومنها). مسجد (م حرف ذلك على تدل التي الحروف

 ومختلفة متنوعة في وبذلك). النيل نهر مصر، أهرام( ن ، ـه حرف مثل
 من القناة لهذه التعليمية لوظيفةا وبين القيمي المغزى بين تجمع النماذج
 والجاذبة المبهجة األلوان من العديد تضمنت والتي المؤثرة الصورة خالل
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 وهنا. األنشودة ومغزى معاني لكل مطابقة الصورة خلفية أن بل للنظر،
 والكلمة المسموعة الكلمة بين والدمج المتحركة الرسوم أسلوب إلى نرجع

 اأثر ويحدث عنها يعبر خاص مشهد وإعطاء تعليمي هدف كل في المكتوبة
 أن:" المبحوثات طرف من تأكيده يتم ما وهذا المسلم، العربي الطفل ذهن في
 الحسنة التصرفات األطفال تعلّم وفعالة ومؤثرة هادفة الجنة طيور قناة

 والفعل القناة هذه توجهات أن على يدل ما وهذا ،"مفيدة و بناءة بطريقة
 القناة هذه تكون فهنا ،األسرة مع المتكامل المسلم العربي للطفل التنشئوي
 ترسيخ في األسرة دور على التأكيد في جانبين في لألسرة ومساعدة مؤثرة
 اختيارها على ومساعدتها ،بذلك والوعي التعليمية والوظيفة الدينية القيم

 ثرتأ القناة هذه أن المبحوثات به أقرت وما ذلك لفعل الطرق وأنجع أفضل
 في الممثلة الشخصيات وتقليد األغاني ترديده خالل من الطفل سلوكات على

 فرش يحب يمكن لم ابني إن "المبحوثة فتقول المواقف من للعديد األناشيد
 انّها على يدل مما بذلك، يقوم بات القناة هذه يشاهد أصبح وبعدما أسنانه
 من المختار المثالي جالنموذ أن باعتبار". األحسن إلى سلوكاته من تغير
 في يحبذ ال مما الجنّة، طيور قناة تقدمها التي النماذج من هو الطفل طرف
 ذلك واستغلن عكسي بشكل الطفل على تأثيرها أدركت األمهات أن هو هذا

 أمام وتضعه تهدئته ومحاولة الطفل بكاء حالة في أنّه وهي ،أخرى بطريقة
 نعم ونصف سنة البالغ طفلي بكاء حالة في: "المبحوثات أحد فتقول القناة هذه

 أما بالرقص، ويبدأ األناشيد إحدى سماعه بمجرد يسكت فهو أمامها أضعه
 وأخرى ،"القناة هذه في يبثّ ما وترديد بتقليد فيبدأ سنوات 3 البالغ األكبر
 استنتاجه يمكن فما ،"المنزلية بأعمالي أقوم حتى تلهيه القناة هذه أن:"تقول
 وهذا األسرة دور الجنة طيور قناة تعرض الحالة هذه في ما نوعا هأنّ هنا
هو نعنيه فما لذلك المباشر الطرف من يعد هذا وتستغل تستعمل األسرة أن 

 طفلها بكاء عند األم ،فكانت التهدئة بدور القيام أجل من الطفل على التأثير
 ذلك عن لها امعوض وجدت اليوم ولكن إرضائه ومحاولة بمواساته هي تقوم
  .بذلك القيام عن وعزوفه إليقافه طريقة إيجاد في األم لفشل
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 دراستنا خالل من المؤسساتي والتعويض الوظيفي التكاملي فالتحليل  
 المواقف بعض وإنّما ،الجانب أحادي إيديولوجي كتحليل إليه ينظر ال

 تعويض لها الطفل يجد قد التقصير، وبعض األسرة طرف من والتصرفات
 األسرة تحبذ بل القناة، هذه هو ذلك على مثال وأبرز ،أخرى مؤسسات في
 تحليلنا خالل من ينطبق ما وهذا. سالفا مذكورة ألسباب التعويض هذا

 على ودورها اهتمامها جّل فتركّز وظيفي تكامل منه أكثر الصحية للوظيفة
 لم إن بةغائ فهي الصحية الوظيفة بينما والسوسيودينية،  التعليمية الوظيفة

 أكدن التي المبحوثات تصريحات في غيابها خالل من وذلك منعدمة نقل
 بل بالجسم والعناية النظافة من الواسع لها ومفهومنا فقط ديني هو ما على

 الغذائية القيمة على التعرف في يتمثل والذي ذلك من أعمق لما تشتمل
 يمكن وهنا للطفل الفيزيولوجي الجانب إلى باإلضافة ،والفواكه للخضروات

 وكذلك اليومي تفاعلها بحكم المشاهدين من لصنفين موجهة ثقافة أنّها القول
 مهم جزء وهو معا واألسرة الطفل بين هي التي اإلنتمائية التربوية العالقة

 فيها المتنوعة واألناشيد المبكرة نموه مراحل في خاصة الطفل حياة من
 أنشودة ،الجزرة أنشودة ،الحليب اشربوا حلوين يا أطفال يا كأنشودة
 ،الخيارة أنشودة ،الحمراء البندورة أنا أنشودة ،الكثيرة الحلوة الفواكه
 والطفل لألسرة تكسب قيمة متغيرات تحتوي كلّها ،والتمر العنب أنشودة
 اليومي الغذائي نظامه ليكون الحياتية يومياته في منها يستفيد صحية ثقافة

 والفواكه الخضر وألوان وأشكال أنواع على عرفللت تهدف فهي متكامال
 في وخلفيتها الصورة تبقى وهنا ،منها لكل الغذائية والقيمة بينها والتمييز
 وتلقينها المعلومات نقل كيفية في تختلف ولكنّها األلوان نص على المحافظة
 نفسه هو ينقلنا الذي النموذج تكون حيث فاعلية أكثر طريقة وتستعمل للطفل
 الغذائية القيمة عن بنفسه هو يعبر والذي والفواكه الخضر من ونوع للشك

 وبين بينها والتمييز ولونها شكلها على تعرفه خالل من مصداقية أكثر لتكون
 الفهم ملكة تنمية خالل من المفاهيم لتعلم أسلوب ذاته حد في وهذا غيرها
 شكل هو االهتمام كزمر أن هنا يالحظ وما معينة عمرية مرحلة في والتمييز
 ما وغالبا المسموعة الكلمة على فيه اعتمدت التي والخضروات الفاكهة
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 وهو األساسي الموضوع هو والشكل النوع ألن المكتوبة الكلمة تستعمل
 ال يمكن الجزم بعدم وجود وهنا والتفكير المهارات تنمية في حديث أسلوب

بالوظيفة الصحية الختالفها من تكامل وظيفي بين االعالم واألسرة في القيام 
 غير مباشر نظرا كما ذكر سابقا تعويضأسرة الى أسرة ولكن يوجد 

 مقارنة السوسيودينيةلألولوية التي تعطيها األسرة للوظيفة التعليمية و
 نشر األولى وهنا يكون تعويض نسبي مزدوج الغايتين ،بالوظيفة الصحية

الثانية تعلم الطفل العربي بعض الوعي الصحي والثقافة الصحية باألسرة و
  . النمذجةالتقليد و السلوكات خاصة في مرحلة 

 للوظيفة السوسيودينية يمكننا الجزم بأنه هناك نا من خالل تحليللكن  
باعتبار فلسفة أي مجتمع عربي كالمجتمع . تكامل وظيفي بدرجة كبيرة

 وضرورةاللغة العربية ودين اإلسالم الجزائري ينطلق من فلسفة تشمل 
ومن ما تقدمه .  بأخالقيات دينناوالتحلي ،االقتداء بالرسول والمنهج النبوي

 ال ،أنشودة تحية اإلسالم سمي باهللا وكل باليمين(هذه القناة من أناشيد 
والتي تعددت متغيراتها ). حمار جحا، الصرصور النملة و،تسرف في الماء
المجتمع والحرص على تحية  بين األفراد في إفشاء السالم: لعدة أهداف منها

 التي تبدأ بقول آداب األكل ،التعرف على خلق اهللا و) السالم عليكم(اإلسالم 
 في الحياة الدينية واالجتماعية يمته ومعرفة قنبذ االسراف والتبذير ،بسم اهللا

التعرف على . نبذ التواكل والكسل المتقن والحرص على قيمة العملو
وذلك كله ينطلق في . ل الفرد بلفظ إن شاء اهللارتباط عم و،مواقيت الصالة

 وديننا هو منهاجنا ،هذه القناة من أن كل ما هو اجتماعي هو ديني باألساس
 توضح قصصوتم عرضها في شكل . وطريقنا الذي نتعلم منه ونعلم به

 منها المجتمع خاصة نوتبرز العالقات االجتماعية الضرورية التي يتكو
 الذي تتعامل به في حالة خطئه ألسلوب التربوي اللينا وباالبنعالقة األم 

 أسلوب العنف والتهديد وهذا يعطي عبرة تربوية لألمهات اللواتي يستعملن 
 بل يضع كل من الذكر واألنثى ،يعرف كل شيءوهو كأن هذا الطفل يولد 

 وقد حافظت القناة على نفس نمط ،الثواببفي مواقف إما تنتهي بالعقاب أو 
بأشكالها وألوانها ودمج كل الشخصيات والحيوانات في موضوع الصورة 
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قصصي فأسلوب التربية بالقصة هي الخاصية الطاغية في األناشيد والطفل 
 التي مفيها هو النموذج الممثل واألساسي داخل القصة ودائما تالزمه األ

 فتعطينا خلفية اجتماعية و،تمثل دورها في تنشئة طفلها على أسس إسالمية
 مهمة تحاول من خاللها تمرير رسالتها جتماعية مشهد وقصة عالقة اكل

 والقالب الذي تتموقع فيه هذه ،التي تؤكد أهميتها وعلى أنها أساس كل تعلم
 سلم الصديق مع الصديق المالبنت، األب واالبن،األم و (ثنائيةالعالقات هي 

). لحاكم بشعبه وعالقة ان اإلنسان بالحيوا، طالب العلم بالمكتبة،بالمسجد
 الوظيفة في المجتمع خاصة أنها عبارة عن هذهفمن خالل ذلك تبرز أهمية 

عالقات اجتماعية متوازنة توجهه عدة معايير وقيم تضبط سلوكات األفراد 
وجل تصريحات  ،في إطار ثقافي يعد المرجع األساسي لها على مر التاريخ

ية هي القيم الغالبة ولها  على أن القيم األخالقية والدين أكدنلمبحوثاتا
األولوية بأساليب تربوية إسالمية موجودة في المنهج القرآني والنبوي خاصة 

  من األسلوب تقوم فعال قناة طيور مط ففي هذا الن،أسلوب التربية بالقصة
ومن . ، بحيث نشهد غيابها تماما في األسرةبالتعويض المؤسساتيالجنة 

 فدور هذه ،نهاية الثعلب ،الثعلب وأنشودة حميدو األرنبنماذج ذلك 
تنمية مهارات الخيال وتوسيعه وتنمية ملكة التفكير واللغة وتنشيط القصص 

 كما ينوع أذواق الطفل ، عمل الذاكرة للحفظ واالستيعاب على المدى البعيد
األسلوب وفي ذلك تأكيد على  متغيرات عدة منها . تعليمياسواء موسيقيا 
 والقيم النهي الوحدة،ئة الطفل وتنمية قيم التعاون و  في تنشالتربوي اللين

عن المنكر واألمر بالمعروف والرأفة بالحيوانات وكيفية مقاومة الظلم 
 التي أنشودة حميدو ومثال على ذلك ،واستعمال العقاب كمعيار في التربية

جسدت في شكل قصة الطفل الشقي الذي يحب األذية فيقوم بأذية حيوان 
 وهنا يحدث توحد وتعاون  ،األذى بها إلى حد رميها بالحجارة وصل ،القطة

 مما ،فيما بين القطط لعقاب هذا الطفل الشقي المتعمد في أذية هذا الحيوان
بقيمة نشاهد لجوء الطفل إلى األم بعد المصير الذي لقيه لتختم هذه القصة 

األم هي المعبرة عن مصدر و ،األشخاصو الرحمة والرأفة بالحيوانات
أن التربية االبن وما نستنتجه ذلك على الرابط القوي بين األم والحنان و ك



 223 

، ومع بالقصة كأسلوب له فاعليته و قيمته التربوية وانعكاساته على الطفل
 ، في هذه القناةواستعالمهاذلك فإننا نشاهد غيابها في األسرة ونشهد وجودها 

الوظيفة التعليمية، (ر  محاو4 أساس الوظائف واألدوار المقسمة إلى وعلى
فإن استنتاجنا العام لطبيعة العالقة ) القصصية، الصحية والسوسيودينية

الوظيفية بين قناة طيور الجنة كنموذج إعالمي موجه للطفل العربي المسلم 
 بين وحعالقة تترا هي االجتماعيةوبين األسرة الجزائرية في التنشئة 

 تعويض يندوار والوظائف وبالتكامل الوظيفي بينهما في بعض األ
  .مؤسساتي في البعض األخر

  :خاتمة
  مع الوظيفية عالقتها في القناة لهذه التحليلية وقراءتنا نتائجنا إن 
 بل الحد هذا عن يتوقف ال العربية لألسرة ممثل كنموذج الجزائرية األسرة
 ةنوعي مع تتناسب جزئية بمتغيرات قننت دراستنا ألن ونظرا ذلك، يتجاوز
 والنظر أكثر فيها التوسع على النتائج هذه يحفز بل فيها،  الموجود المقام
 خالل من لألطفال الموجهة القناة هذه في والكامنة الظاهرة الوظيفة في أكثر

 جّل كانت وبذلك. ذلك عن يعبر ما لكل والنموذجي الشمولي االنتقاء
 تؤكّد المتبعة والتقنية والمنهج المستخدم التحليل لنموذج طبقا استنتاجاتنا

  :على
 _هة إعالمي كنموذج الجنّة طيور قناة بين وظيفية عالقة هناك أنموج 

 المحدد الوظيفي الدور في خاصة األسرة وبين المسلم العربي للطفل
  .له االجتماعية بالتنشئة

 كالوظيفة والوظائف األدوار بعض في بينهما وظيفي تكامل هناك_ 
 عن تعبر التي األخرى الوظائف في وغيابها دينيةوالسوسيو التعليمية
  .الصحية كالوظيفة مؤسساتي تعويض

 في اإلسالمية الدينية القيم ترسيخ في القناة لهذه الوظيفي الدور يتمثل_ 
 بينهما تفصل ال أنّها أي والصحية االجتماعية بالقيم الممارساتي ارتباطها

  .والممارسات واقعلا مستوى )اإلجتماعي المخيال (النظري المستوى على
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 وبين اإلعالمية الرسالة بين وتمزج الطفل على كبيرة بدرجة تؤثر_ 
 واإليقاع المتحركة الرسوم وأسلوب األلوان نوعية من المشكلة الوسيلة

 .والخبرات المهارات لكل اشمولي ادور الوظيفي دورها يكون مما الموسيقي
 حولها معمقة دراسات إلى نتطلع ننافإ إليها المتوصل النتائج لهذه وختاما
 عربي إعالمي جانب جانبين من الموضوع ألهمية نظرا أكثر وموسعة
 من فبدل لتوجهها تحيز دون قيمي وجانب المسلم العربي للطفل مخصص

الغاية تحقق فالوسيلة الوسيلة تبرر الغاية أن .  
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في المعهد "  جيفانهيرفي: "المفكر ألقاها التي : المحاضرةترجمة  
 اإلنفصاالت: "الفرنسي بتلمسان وفي نفس الوقت هي جزء من كتابه الجديد

  . باريس. 2013) نقاش سلسلة(دار النشر غاليمار " كبرىال
Hervé Juvin . Son ouvrage "La grande séparation, pour une écologie 
des civilisations" aux éditions Gallimard. 

 ياسية، وخريج معهد العلوم السسنمائي ؟، " جيفانهيرفي" يكون من  
"  سيرميشال: " فلقد كان مقربا من الفالسفةيساريةصاحب توجهات 

 روياأ رئيس معهد اآلنوهو "  غوشيهمارسيل"و"  دوبريهروجيه"و
:  كتابأهمها عشرات الكتب والمقاالت ألف اإلستراتيجية،للدراسات 

: ، وثالثيته التي تحمل عنوان2010اسي للعالم االنقالب السي
 وتكمن أهمية أعمال ،1996، 1994، 1992/  سنوات ،..االستراتيجيات

 . على موضوعات العالم المعاصر النقديالمنهجفي تطبيق " هيرفي جيفان"

                                                            

�����ن - * ����.   
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  :جم المحاضرة المترنص
   مقابل العولمة؟لإلنسانية وضع أي:العنوان

Régis " ( دوبريهلروجيس "عبارة نستذكر أن يجب البداية في  

Debray (وفن ،} العميقة ببساطةاألشياء لفن قول أحوجنا ما{: " فيها يقول 
 طرح فرضية عميقة لكن إلى يدفعنا ما هو ببساطة ة المعقداألشياء قول

 في وسائل اإلعالم اليوم العالم الذي نراه إن: "نقول فيها: بشكل واضح
 نراه هو عالم إنناحقيقي في الواقع،  فما نعتقد المأدلجة ليس نفسه العالم ال

سطحي سعيد بالعولمة يتشابه فيه البشر الذين يسعون وراء مصالحهم 
 باإلنفصاالت" مثخن عالم الفعلية هي أننا أمام قة لكن الحقي،االقتصادية

 إلى التاريخ وجذورنا والدين والثقافات القديمة، لنصل مع إنفصاالت" الكبرى
 ليس لديه إنساننه غير محدد، أ سمته الفارقة هو " جديدإنسان دميال"مشهد 
االستهالك :  هواألساسية محدد هويته دات،رض وال معتقأ وال أصول

 Herbert" ( ماركيوزهربرت "األلماني الفيلسوف:  أو كما قال،االقتصادي

Marcuse( "}كوجيتو{؛ أي ما سمي فيما بعد }  موجودأنا إذا استهالك أنا 
  .الذي تحركه الملذات الدعائية} تهالكاالس

"  ليوتاردفرانسوا" اليوم عالم مختلف تنتهي فيه ما سماه يشتكل  
)yotardLrançois Fean J :(}الحكايات الكبرىنهاية  {)métarécit  ( فوجب

الهويات العامة والديمقراطية الكونية : حول الحديث التوقف عن اليوم
 األعلىموذج واحد هو النموذج الغربي  في ناإلنسانيةوتصورات اختصار 

 اللحظة إنسان أن: هو اآلن عنه أدافع أن وأريد أريد أن انطلق منه ماللتقدم، 
 إنمختلف كليا عن التصور الكالسيكي الذي كان مطروحا منذ قرون، 

 سؤالين أماميعيش اكبر تحد له منذ قرون، وهو "  اليوماإلنساني الوضع"
 حضارة ستكون أي: ثانيا ؟،الفردانية مجتمع يأخذنا أين. أوال :جوهريين هما

  .Confus الحائر؟ اإلنسانلهذا 
 جدي فال يحمل المعنى الجوانب الثقافية إنسانا عن تكلم نعندما  

 تشير سات فكل الدرا؛ ما يلمس هو الجانب البيولوجيأول بل انه ب،فحس
ورة البيولوجية  الثدة اليوم على مستوى التغذية، وزاإلنسان تحول عميق إلى
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 بل ، الثورة الجينيةعن ولن نتكلم ، التي كانت قبله∗"النسالة" عن ميزهفي ت
 لمثال نرى طو"  العيشمدة" فعلى صعيد ؛ واضح للعيانآخرسنعرض وجه 

 كان معدل الوفيات مرتفعا عند األطفال أنالمعدل العمري لحياة الفرد بعد 
 البشر اليوم يعيش لمدة أصبح  العائلة القديمة على كثرة اإلنجاب،تضطرو

 ما ،االنفجار الديمغرافي وارتفاع عدد السكان:  هو الثانيالتحول أما ، أطول
 من نتائج قلقها إلى إضافة ؛ من نضوب موارد الطبيعيةالخليقةسبب قلق 

  . االنفجار الديمغرافي على االيكولوجية
 األرض على اإلنسان هذه المعطيات جعلت شروط وجود كل  

  ذلك جاءت التقنية لتقدم تحوالإلى إضافة ،لفة تماما عن الشروط القديمةمخت
 اآللةهذه "  النقالالهاتف" مثاال بسيط هو ولنأخذ" البشر وعي" على اعميق

 من وقتنا وتأخذ إليه؛ مكان نذهب ل كإلى جيوبنا فيالصغيرة التي نحملها 
 كل ظهور مع )األجيال( نتوقف عن تغيير ماركاتها وال ؛ الكثير الشيء

 وال سن محدد حددة طبقة مأولتطبيقات جديدة ولم تعد حكرا لجنس بعينه 
 األمريكيون من ذلك لقد اعتبرها أكثر تغزو الكل وتفتن الجميع، بل إنها
 الواليات المتحدة شباب الن ذلك أهمية، األكثر" تراتيجي االسالخطر"

 مع عائالتهم، أوقاتهم  منأكثر هواتفهم الذكية ع مأوقات يقضون األمريكية
 وأن تخترق وجودنا لهذه الدرجة، أن الصغيرة اآلالت لهذه أمكنفكيف 

  .  وتحدد مصيرنا وتتملكنا بشكل مخيفحياتنا في تحكمت
في ) Martin Heidegger"( هيدجرمارتن "األلماني الفيلسوف يقول       

 من أكثربل  ،} مملكة التقنية سادة الوجودإن{: 1974 سنة ألقاهامحاضرة 
 أن فكرة) 1930 (∗" سيرميشال "معاصرذلك يطرح الفيلسوف الفرنسي ال

 أن ن على جهاز الكومبيوتر معتقديتابة بالكنبدأ تفكر بدال عنا فحين اآللة
                                                            

∗∗∗∗- �  �r�� �r��ء �� ا�<���س ا����¿ ����.��  ���� :  ����َr�ُ  #r"ا :  )      �r�ِ ��ً�!ِr$َ t�َ�ْ�َ�ْr�ُ �r�َط َآ��r�ُ�ُ
، وا"������w �� ه�ا ا�/� �ء .���,�wم ا���� و������ 6���w ه/� �<�.t ا��á��2             "َ£ْ�! ا5ِ�َْ�اح 

��rr��,ا� :eugénisme �rrد��wث ا��rrا��� srr8 ا�rr�
 #rrا ا����rrه ¢rr���� 6rr1�و� ، �rr� �¡را�rrا� t�!rr����
  trr��. á��2rr�ا ا��rrه �rr���. �/��rr"ا !rr>و� ،���<rrت ا���rr/�5د: ا� .  trr��� srr���� �rr� ر��rr�ّرج آ�rr

���<�t ا������ ا������� �6 اt ����� ����ا��� !�!ة: ��ر¤6 ه�.���س. 
��1# ا����ن �� ا������ و�!
��� ا���م          " ��>�ل "�� "�/�<!   ∗∗∗∗- �� ������rورة  ا���و?� ا�!��1ر

8rrل إ��rr>�ي : "ا���<rr1# ا����rrا� �rr� #1��rrا� "  �rr�/>�ا� �rr� ة!rr�5ا� �rr� la bonneآ/�rrع �6rr ا���1
gouvernance . 
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 هو الذي اآللة فإنه في الحقيقة منطق فكرنا، وألرادتنا اآللةعقولنا تخضع 
ذي يوجه طريقتنا في الرقن،  الهو word يفرض نفسه فبرامج الكتابة كالوارد

 فإنه يعيد تهكم من) Michel Serres" ( سيرميشال"ورغم كل ما تحمله عبارة 
 على تسيير األشياء وقدرة هذه أشياءترتيب عالقتنا بما يحوم حولنا من 

 اآللة تحت رحمة اإلنسان وهو يصور لنا كيف تحول لم،وعينا ونظرتنا للعا
 يكون له فرامل تكبح جنوحها أويتحكم فيها  أنالتي يركبها وتجري به دون 

  . توقفهاأو
 تسوق كل شيء أن من الدعائية آلتها تمكنت العولمة بواسطة لقد  

" الفيال" السيارة الفاخرة وصورة بالمتمثل أألمريكي، فالحلمحتى األحالم، 
villa للمسبح صورة تحفر في كل عقول الشباب وكأن الخالص المجانبة 

 الفردي، ورغم كل ما كان يطرحه الدين من لثراء هي اوالجنة الوحيدة
 بعيدا عن األخر في العالم لألمة الخالص الفردي والجماعي ولتصورات ح

 فردانية موغلة في عشق الذات عولمة الطرح بعوضتها الضيقة األنانية
  ..؟.الخالصوحريتها، فهل انقلبت مقوالت 

 كليا اإلجابةبط ، وترتما الحياة السعيدة؟ اليوم سؤال يطرح  
 لكل األساسي مؤشر الأضحىبالتصورات المادية الفردية ، فالنجاح الفردي 

 إننا. الفردانية؟ ضربات أمام الجماعي الخالصحياة طيبة، هل تراجع 
 التي) Individualisme(نعيش اليوم بالفعل تصاعد رهيب لمد الفردانية 

 مارغريت"نيا سابقا  لها الحداثة، فلقد قالت رئيسة وزراء بريطاأسست
  .}أفراد وجود للمجتمع كل ما هنالك هم ال{): Margaret Thatcher" (تاتتشر

 أتي يأرض ةأي ومن أجداده عرف وأصوله قديما اإلنسان حدد  
 اليوم فلم يعد لكل هذا من أما ، مجموعة بشرية ينحدرأو عشيرة أيوضمن 

، انت تشكل العوالم القديمة التي ك التدريجي للمقوالت الكليةالتفككمعنى، انه 
 بقوة على الحرية ومفهوم المواطنة جعلت منفتحة الحداثة لفردانية فإنتاج

  .  تضعفالتقليديةالتحديدات 
 مكونين للجماعات أهمالكبيرة ) الشروخ( هذه الرجات ستمس  

 ، فمعاول أخالقية من قيم ه وما يتبعالدين/ 01:  وهماأالالبشرية القديمة 
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 بالتحديد والفرنسي واألوربي للدين خاصة في العلم الغربي عةالمصدالعلم 
 دون ، ينحصر لصالح تيارات مادية ضيقة-نأي الدي- ه جعلت، دقةبأكثر

 فلم ؛ الحداثي في العوالم القديم سينجر عنه تبعات وخيمةالتصدع أن معرفتنا
  سبب تراجع فياألخالق تقوم عليها وتضعضع تينة من قاعدة ملألخالقيعد 

 والتنشئة االجتماعية ضامنالمنظومة االجتماعية خاصة مقوالت الت
 تشفي إجابات معاني وإنتاج فلم يعد بمقدار المجتمع ،واالندماج االجتماعي

 حول فحوى الحياة وقيمتها لرؤية تجلي له اأو المعاصر اإلنسانغليل 
اغ  فرإلى إضافة كبير وعبثية إحباط المعاصر لإلنسان سبب مما ؛ومعناها

 كرة أو كاالستهالك الديانات الجديدة أو الحبوب المهلوسة ؤهروحي لم تمل
  . غيرهاأوالقدم 

 وكيف ،اآللهة السماء من إفراغ اليوم قيمة الدين ونتيجة ظهرت  
 هذا إشاعة على العولمة وتساعد الجديدة، اآللهة الفردانية المطلقة أضحت

 كان للعالم أنبعد  فاألرض، أصقاعالمرض كالوباء المتنقل في كل 
 اختفت معيشي ينوع تصورنا ألنماط الحياة الممكنة، ثراءاختالفات ثقافية و
 أكثر إحصاءتمكن االنثروبولوجيون من :  سبيل المثالىهذه اإلمكانات، فعل

 هذه أن وهذا التراجع يعني 2000: إال منها اليوم يعد لم لغة  15000: من
 واختفاء لغة يعني فقدان جزء شخاصأ 06 من أكثر يحملها عداللغات لم ي

 ليفي كلود "أن لدرجة اإلنسانية،من الحقيقة البشرية وجزء من 
 لم يكن هناك إن معنى للحضارة ال{: قال ) Strauss-Lévi Claude"(شتراوس
 كما قدمها  وليس الفردالجمع فهم واضح للحضارة بمعنى و وه،}حضارات
 قال حين) Bush. George W" (بن اال بوشجورج" السابق األمريكيالرئيس 

 صنفين إلى العالم ينقسم اليوم إن{:  سبتمبر11 أحداثفي خطابه الشهير بعد 
 هو األشراروان مصير ...  والذي ليس معنا هو ضدنا واألشرار، األخيار
العالقات " بوش جورج "حدد mondialiser بهذا الخطاب المعولم ،}التصفية

  .اآلخرربية مع الدولية وعالقة الحضارة الغ
 على مستوى الثقافة فقط أزماتها كنتاج للحداثة لم تجلب العولمة  

:  بل كذلك على مستوى الطبيعة ونقصد بالطبيعة الطبيعتاني،والدين
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 أصبح لمواردها ط فمع االستغالل المفر؛ والطبيعة الماديةاإلنسانيةالبيولوجيا 
 زوال الطاقة من  دائم من نضوبها، الخوف من تراجعلق في قاإلنسان

 ال يملكه على حد لذي نقمة مزدوجة للذي يملكه ولأصبحالبترول الذي 
  . السواء

 كان االقتصاد محددا لمصير أن في تاريخ البشرية ث يحدلم  
 أو وما من فضيلة اإلنساني الوجود لقد غزا كل تفاصيل ، مثل اليوماإلنسان

بادل والربح والمردودية  التفمنطق ، ووجد لنفسه فيها قدمإالحالة بشرية 
  ... حتى الصداقة والدين والفنلإلنسان الحميمة كل الخصائص يغزو

 تعد للعالقات البشرية نفس المنظومة القيمية التقليدية، كما لم يعد لم  
 الشركات االقتصادية العالمية فهي مستعدة أمام ؛لسيادة الدول من معنى

 ألمن فال معنى عندها ، لنفسها ترسمها المجتمعاتأن حدود تريد أيلتكسير 
 المستهلك هو الذي اإلنسان والثقافات والخصوصية، وحده تصور الهويات

" األمم والمتحدة"تؤمن به وقد تعاقب الدول بكل الطرق حتى عبر 
 النتهاك حقوق رعة شأضحت التي اإلنسان كحقوق نبال األكثر التشريعاتو

  .اإلنسان
 حقيقة، وها أصبحوالتعدد الثقافي  شري خطر فقدان االختالف البإن  

 الذي ال س تشكل وعينا البائمتصارعةهي وسائل اإلعالم بايديولوجياتها ال
:  فالسفة مثلعلى مما حتم إغراءاتها،يقدر على مقاومة صورتها و 

:  الدعاية موضعا للتدبر الفلسفي فيما سميلوضع 1940"  دوبريهريجيس"
  .∗"ميدولوجيا"
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 حقيقة اختالف إلى للتفطن ضرورةهناك  :قول نلخص وناألخير في  
 إنسان أمام القديم، وهذا التحول الجذري جعلنا اإلنسان اليوم عن إنسان
 اإلنسان بينه وبين  الزائفالتشابه غشاوة أعيننا الجدة، ليزيل عن كل ∗∗∗∗∗∗∗∗جديد

 التفكير إعادةالذي قدمته الفلسفات القديمة، وهذا الطرح يفرض علينا لزوما 
 كما تشكلت منذ اإلنسان فعلوم اإلنسان،عارف التي كوناها حول في الم

 هذا المنطق الجديد، فهل يمكن فق التفكير فيها وإعادةقرون وجب اليوم 
 المعطى اإلنسان تكون صادقة على هذا إن القرن العشرين لسوسيولوجيا

ن  اليوم المؤمن بالعلم والمنسلخ تدريجيا مإنسان نفهم أن مكن ييفاليوم؟، ك
 محرجة تفرض علينا التريث أسئلة التقنية؟، كلها إنسانالدين؟، ما هو 

 على نفس المناهج على موضوع واإلبقاء  التشابهوهم التفكير في وإعادة
 هذه المعضلة وجب فتح الحوار بين التخصصات المدعوة وأمامتغير 

  .األعمقللتضافر للتحليل والفهم 
 من محو الثقافات الخاصة كنتتم العولمة أن اليوم االعتقاد يسود  

 حدث فهذه الثقافات تقاوم كس بل الع، زائفاوالهويات المحلية هو وهم
 كردة فعل ، لدرجة العنفأحيانا من عناد البقاء غريبة تصل أشكاالتكون و

 الذي ساد في فرنسا أألنواري فال يمكن للنموذج ،للعنق الممارس لمحوها
 ال يمكن الحديث عن نموذج واحد ،ميع يكون صالحا للجأن وأمريكا وأوربا

 في أزمات هذا النموذج يعاني من أن واألمر واألدهىصالح للعالم كله 
 تشكك فيه فال يمكن الحديث اليوم عن حقوق حيث أنتجته، التي واألممالدول 
 والديمقراطية والليبرالية دون التحفظ على مآالتها، انه كان حلما اإلنسان

   .. الجميع فيهإفراغجميال ال يمكن 
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 " ال : "إنها، "ال: " المعول عليه كثيرا هو قول اإلنساني الشرط إن  
 أو ووعيه على الوقوف في وجه المشكلة وإرادته وقدرته اإلنسان تحدد تيال

 األمورالن " ال: "قول إرادة إنها{): Albert Camus"( كاميالبير"كما قال 
 أبراجالتقوقع واالنعزال في  كذلك يعني ال" ال: " قول،} الحدودتجاوزت
 فالمشترك البشري كبير وهو ثروة يجب تنميتها تماما ، العرقيةأوالفردانية 

 هو حيز يجب المشترك الفضاء إنكالمختلف بيننا يجب احترامه كما 
 ينعكس على كل األرض منطقة من أي فمرض الطبيعة في لحمايته التعاون

المشترك بيننا على "  المتوسطبيضاأل البحر "تبار، كما يمكننا اعلعالما
 أن فهم الضفة منعزلة عن مقابلتها لدرجة يمكن فال األقلالضفتين على 

 حتى األوربي في االتحاد ا عضوإفريقيا شمال اعتبروابعض المختصين 
  . سياسياشتركوان لم ي
 أمامها المشترك هو البحر هذه الزرقة الشاسعة التي نشعر إن  
 لألرض، دائما الحمولة التاريخية يحمل ال ألرضا والبحر غير ،بالصغر

 عن للتعبير لجميع لا البحر مفتوحإن بل ،التي تعني الصراع من اجل الملكية
:  في الحرب الباردةرنسيينالف) Amiral (األميراالت وكما يقول احد قي،التال
 فلم يكن بمقدور عهم، الملل في البحر كان يدفعنا للقاء الروس واللهو مإن{
 البحر ومخاطره أهوال والخوف الشديد من ، تبصرناأنكوماتنا البعيدة ح

 نحتاجهم في ى لعل وعس، مع البحارة الروسأخوةكان يدفعنا لربط عالقات 
 لنا للتضامن ا دافعإال ثار المحيط، فلم تكن المساحة الكبيرة للمحيط إذا إنقاذنا
 أو) le vivre ensemble"( معاالعيش" فتطوير مفهوم ،} الروساألعداءمع 

  . الجديداإلنسان إنسانية إنقاذ   le bon voisinage en islam "  الجوارحسن"
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