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مسرحة المناهج 

رؤية حديثة في إدارة النشاط التعلمي الصفي 
ورغي سيد أحمد . د

 قسم العلوم االجتماعيةأستاذ باحث 
كلية العلوم االجتماعية واالنسانية 

جامعة سعيدة، الجزائر 
: ملخص البحث

  يهدف ىذا ادلقال إىل اإلجابة على تساؤالت مهمة خاصة مبدى استجابة مسرحة ادلناىج دلتطلبات ادلتعلمُت الديداكتيكية، 
ورصد أىدافها معهم، ومدى قدرهتا على ادلسامهة يف تقدمي سحنة ادلتعلم اخلبلق، ادلبدع الذي حيتاجو رلتمع اليوم، ومن أجل 

. ذلك مت االستعانة بعينة من ادلراجع ذات الصلة بادلوضوع، واالعتماد على ادلنهج التحليلي يف عرض ادلضمون
ولقد خلص الباحث من خبلل مقالو إىل إمكانية استخدام مسرحة ادلناىج كطريقة بديلة يف تعليم ادلتعلمُت نظرا ألمهيتها اليت 

. رصدىا يف كثَت من الدراسات ادلعروضة، ونظرا دلبلئمتها دلتطلبات رلتمع معريف يطلع إىل غد أفضل

: الكلمات المفتاحية
 .نواتج التعلم– احلاجات الًتبوية - ادلسرحية التعليمية – مسرحة ادلناىج 

Dramatizing Curricula 

 (Modern View of lassroomlearningactivity’s management) 
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Abstract : 

The aim of this article is to answer important questions regarding the  responds of Dramatizing Curricula  to the 

didactical requirements  of the learners,and to monitor their objectives with them, and their ability to contribute  

providing the creative learner, who today’s society needs, for this reason, somme references relevant to the subject 

were used, and with the accreditation of analytical approach in view content.  

The researcher concluded through his article to the possibility of using  Dramatizing Curricula as an alternative 

method to teaching learners because of the importance that is monitored in many of studies presented and because 

of their suitability to the requirements of a knowledge society to see a best future.  

Key words : Dramatizing Curricula – Dramatic didactic – educational needs –learning outcomes. 
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: مقدمة

عندما خيلص . (153- 150. ص. 2008زين الدين، )" حلد اآلن مل أجد موضوعا دراسيا واحدا ال ديكن تناولو بطريقة مسرحية "
إىل ىذه النتيجة، فهي إشارة قوية للًتبويُت قبل غَتىم " بريطانيا"وىو من أقدم رواد الدراما ادلخصصة لؤلطفال يف " بيًت سليداو"

من ادلتخصصُت اآلخرين، بضرورة االلتفات واالىتمام باألسلوب التفاعلي الذي يضمن معايشة ادلتعلم لؤلحداث بالصورة 
 !" مسرحة ادلناىج"والصوت، وىذا األسلوب ىو 

فمسرحة ادلناىج قادرة على ترسيخ الفكرة يف أذىان ادلتعلمُت بطريقة زلببة وشيقة، وقادرة على إكساهبم عددا من ادلهارات 
حياول أن يعيد ادلنهاج الًتبوي إىل أصلية اإلنساين، والدراما كفيلة هبذه " ديفيد ديفز"إن . والقدرات، وفق أنشطة درامية متنوعة

وسيلة إلعادة تأصيل "الرائدة يف رلال الدراما عرب ادلنهج، إهنا ترى الدراما على أهنا " دوريت ىيثكوت"النقلة عندما يقول عن 
ادلنهاج اإلنساين الذي نبع منو، لذلك فإن تلك ادلعرفة ليست رلردة أو علما مؤسسا على موضوع منعزل، بل تفاعل والتزام إنساين 

إن مسرحة ادلناىج البد أن تأخذ على عاتقها اليوم مسألة مراعاة طموحات التنمية الشاملة ادلشروعة ". ومسؤولية إنسانية
للمجتمع، تلك الطموحات تنتهي إىل حتقيق مستوى اجلودة يف التعليم، ومسرحة ادلناىج قد تعد واحدة من أدوات اإلسهام يف 

.  حتقيق ىذا ادلسعى، وخلق جيل واع وذكي، ومبدع

: إشكالية البحث. 1
إىل " Fosterفوسًت "تعد ادلناىج الدراسية واحدة من أىم عناصر التعليم، وىي واجهةاحلياة الدراسيةإىل حد بعيد، لذلك يذىب 

اعتبار أن احلالة األسوأ يف تعليم ادلهارات تعود للمنهاج نفسو، الذي ينبغي أن يتضمن تصنيفا واضحا للمهارات، اليت يتمكن 
وىذا األمر يفرض علينا إجياد . (Foster,1967.p.230)ادلعلم من اإلحاطة هبا واضعا أنشطة زلددة ذلا، لغرض إكساب الطلبة إياىا 

فما يشهده عامل ادلعرفة من تغَتات حقائقو العلمية وادلعرفية، وتعدد . احللول ادلبلئمة القادرة على تنمية ادلهارات بالشكل ادلطلوب
االسًتاتيجيات، وطرائق التدريس، وتعدد ادلناىج، يستدعي بناء تصاميم تعليمية أكثر مبلئمة لطبيعة ىذه ادلعرفة وتطورىا ادلستمر، 

وىذا يفرض أيضا على مصممي التدريس مناذج تدريسية أكثر مبلئمة للعصر، أي تلك النماذج اليت تتواكب مع متطلبات 
ومبادئ الًتبية احلديثة يف جعل ادلتعلم زلور العملية التعليمية، والعمل على منوه منوا شامل اجلوانب يف شخصيتو، دلساعدتو على 

أحسن أسلوب وأنسبو "التعبَت عن نفسو ومواجهة ادلوقف التعليمي بدينامية كبَتة، وعلى ىذا األساس، قد تعد مسرحة ادلناىج 
". جملتمع ادلعرفة اليوم

بعنوان أثر ديداكتيكية التدريس ادلمسرح يف تنمية مهارات االستماع عند  (2012)" داخل "  يف ىذا الصدد، تناولت دراسة 
،  وأظهرت النتائج تفوق طبلب اجملموعة "ببغداد"تلميذا على ادلدارس االبتدائية  (63)تبلميذ الصف اخلامس ابتدائي، على عينة 

التجريبية الذين درسوا وفق ديداكتيكية التدريس ادلمسرح يف مقابل طبلب اجملموعة الضابطة الذين درسوا وفق الطريقة االعتيادية 
(. 2012داخل، )يف تنمية مهارات االستماع 
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( القواعد منوذجا)بعنوان أثر مسرحة ادلناىج يف زيادة حتصيل طلبة ادلرحلة ادلتوسطة  (2016)" زيد وستار "وجاءت أيضا دراسة 
باعتبار نقصهم )طالبا من ادلرحلة ادلتوسطة يف مادة قواعد اللغة العربية وىي عينة قصدية  (20)على عينة مشلت " بلبنان"

وخلص الباحثان إىل أن طريقة مسرحة ادلناىج تعمل بشكل فعال على شد انتباه التلميذ للعرض، . (البيداغوجي الواضح يف ادلادة
وعلى العموم، طريقة مسرحة ادلناىج كان . ما يؤدي إىل فهمو للمادة، وتساعد ادلعلمُت يف اختصار اجلهد والوقت لتقدمي ادلعلومة

( 2016زيد وستار، )ذلا أثر فعال بالنسبة للمجموعة التجريبية يف حتصيل مادة القواعد أحسن من اجملموعة الضابطة 

حول أثر مسرحة ادلناىج يف اكتساب قواعد اللغة العربية وزيادة  (2012)" الطائي والكبلك"لقد أكدت ىذه النتائج أيضا، دراسة 
تلميذا، وقد أظهرت النتائج تفوق  (50)بالعراق، على عينة مشلت " نينوى"الدافعية ضلوىا لدى طلبة ادلرحلة ادلتوسطة يف زلافظة 

اجملموعة التجريبية اليت درست بطريقة مسرحة ادلناىج على اجملموعة الضابطة اليت درست بالطريقة االعتيادية يف اختبار اكتساب 
(. 2012الطائي والكبلك، )القواعد 

بعنوان أثر التدريس باستخدام الدراما وفق منحى مسرحة ادلناىج دلادة قواعد اللغة العربية يف  (2013)" الناصر"وجاءت دراسة 
يف ادلملكة " القطيف"التحصيل الدراسي وتنمية مهاريت االستماع والتحدث لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي يف مدينة 

تلميذا، وأثبتت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا يف االختبار التحصيلي دلادة قواعد اللغة  (62)العربية السعودية، على عينة 
العربية ومقياس االستماع والتحدث يعزى إىل أثر التدريس باستخدام الدراما وفق منحى مسرحة ادلناىج لصاحل اجملموعة التجريبية 

(. 2013الناصر، )
أثر مشروع حتول بعض ادلدارس للتدريس باستخدام التمثيل  Fliming( "2004)فليمنغ "على الصعيد األجنيب، ظهرت دراسة 

الربيطانية يف قراءة الطبلب وحتصيلهم يف الرياضيات واللغة اإلصلليزية، ومفهوم الذات لديهم، " Dorhumدورىامي"الدرامي يف مدينة 
والكتابة اإلبداعية، حيث مت اختيار رلموعتُت من ادلدارس اليت تبنت ادلشروع مقابل مدرستُت مل تتبٌت ادلشروع كمجموعتُت 

ادلدرستُت )ضابطتُت، وبدأ تقييم الطبلب منذ بداية السنة الثالثة إىل هناية السنة الرابعة، وأفرزت النتائج أن افراد اجملموعتُت 
أحرزوا درجات عالية وإجيابية جدا يف اختبارات اللغة اإلصلليزية والرياضيات والقراءة، وكان مفهوم الذات لديهم عاليا  (التجريبيتُت

  (Fliming , 2004)بشكل كبَت مقارنة بأقراهنم من اجملموعتُت الضابطتُت
دراسة من أجل استقصاء أثر الدراما اإلبداعية يف زلتوى وعمليات كتابة القصص القصَتة  Cormack( "2004)كورماك"وأجرى 

، وكشفت النتائج على أن الطبلب (ة)طالبا  (54)الكندية، ومشلت العينة " كولومبيا"لطلبة الصفُت السادس والسابع، يف مقاطعة 
األفكار العامة، التفاصيل، اإلحساس : الذين درسوا بطريقة الدراما اإلبداعية حققوا درجات أعلى من طبلب اجملموعة الضابطة يف 

بالقارئ، بناء اجلمل، األسلوب، احلبكة، الشخصية، احلوار، واألحداث، وأثارت أن الطبلب كتبوا قصصا أطول، وكونوا اجتاىات 
. (Cormack, 2004) إجيابية، ووصفوا خربهتم بادلمتعة مقابل زمبلئهم اآلخرين
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يظهر من خبلل الدراسات ادلعروضة العربية منها واألجنبية، مدى األثر الذي أحدثتو مسرحة ادلناىج على ادلتعلمُت الذين استفادوا 
منها، سواء على ادلستوى الدراسي كالتحصيل القرائي واللغوي ادلتنوع بُت التمكن من قواعد اللغة ادلدروسة، أو كتابة القصص 
الطويلة، ومجالية األسلوب، أو يف حتصيل الرياضيات، وأيضا على ادلستوى الشخصي دتثلت يف تكوين االجتاىات اإلجيابية عن 

، واختبلف (العربية واألجنبية)على الرغم من اختبلف العينات . التعلم، وزيادة مستوى الدافعية ضلوه، وادلفهوم اإلجيايب للذات
يف حدود علم الباحث )أىداف ىذه الدراسات وتعدد مناىجها، وأمام النقص الفادح يف الدراسات احمللية ادلتعلقة مبسرحة ادلناىج 

: ، يندفع الباحث إىل زلاولة تقدديها، كرؤية حديثة إلدارة النشاط الصفي التعلمي زلاوال اإلجابة عن تساؤالت ىي(وجهده

إىل أي حد ديكن دلسرحة ادلناىج ان تستجيب دلتطلبات ادلتعلم الديداكتيكية؟ وماىي أىدافها مع ادلتعلمُت؟ وإىل أي قدر ديكنها 
أن تساىم يف سحنة ادلتعلم اخلبلق؟ 

: ماهية مسرحة المناهج. 2
ىو إعادة تنظيم زلتوى ادلنهج الدراسي وطريقة التدريس يف شكل مواقف حوارية طبيعية، ويقوم التبلميذ بتمثيل األدوار اليت يتألف 

. ص. 2000شحاتة، )منها ادلوقف التعليمي اجلديد، الستيعاب وتفسَت ونقد ادلادة التعليمية لتحقيق أىداف ادلنهج الدراسي 
210.) 

ىو أيضا وضع ادلناىج الدراسية يف قالب مسرحي، من خبلل جتسيد ادلواقف واألحداث اليت تدخلها ودتثلها يف مكان سلصص 
( . 262. ص. 2003اللقاين واجلمل، )لذلك 

ىو إعادة تنظيم أو تقدمي ادلوضوع التعليمي بشكل غَت مباشر من خبلل وضعو يف خربة حياتية، وصياغتو يف قالب مسرحي، 
حسُت، )لتقدديو إىل ادلتعلمُت داخل ادلؤسسات التعليمية، يف إطار عناصر الفن ادلسرحي، هبدف حتقيق مزيد من الفهم والتفسَت 

(. 109. ص. 2005
ىو طريقة لتنظيم احملتوى العلمي للمادة الدراسية، وطريقة للتدريس تتضمن إعادة تنظيم اخلربة وتشكيلها يف مواقف، والًتكيز على 
العناصر االساسية واالفكار اذلامة ادلراد توصيلها، ويقوم التبلميذ بتمثيل األدوار الرئيسة ادلتضمنة للموقف، خلدمة وتفسَت وتوضيح 

(. 15. ص. 1993عبد النيب، )ادلادة العلمية من خبلل حل موقف ادلشكلة، حتت رعاية وتوجيو ادلعلم ادلستمر 
ىو اخلروج بادلواد الدراسية من اجملاالت الضيقة واحملدودة إىل صورة متحركة، شلا جيعلها أكثر حيوية وإقناعا، وييسر فهمها ورسوخها 

يف األذىان، ويف حتقيق اخلربة ادلباشرة سواء للمؤدي أو ادلتلقي، وحتويل ادلادة العلمية من كبلم نظري إىل حركي، ييسر فهم ادلادة 
(. 20. ص. 2008عفانة واللوح، )ويثبتها يف أذىان ادلتعلمُت 

كنتيجة أولية، تتطلب مسرحة ادلناىج إعادة صياغة ادلادة ادلتعلمة يف قالب غَت القالب الرمسي اليت تعودت أن توضع فيو، أقصد 
 ذلك اإلطار األكادديي الرمسي الذي يعتمد على ادلعلم يف التلقُت والتوجيو، أو قد يعتمد على ادلتعلم كمبدأ من مبادئ 

 

الًتبية احلديثة يف ادلشاركة والبحث واحلراك التفاعلي الصفي، إهنا تضع ادلتعلمُت يستغنون عن أماكنهم لصاحل أداء أدوار قد تبدو 
فقد يبدو جديدا على ادلتعلمُت أداء أدوار البائع . جديدة عليهم ومل يتعودوا عليها إال يف بعض النشاطات البل صفية ادلتفرقة
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والشاري يف تعلمات ختص مادة الرياضات، أو أدوار عطارد وزحل واألرض والقمر لبلقًتاب من اجملموعة الشمسية يف مادة الفيزياء 
ولعب األدوار ادلتبادل بُت ادلتعلمُت جيسد عمليا . أو الفلك، أو أدوار الفعل والفاعل وادلفعول بو لفهم قواعد مادة اللغة العربية

ومن جهة أخرى، جيسد التعامل والتعلم مع اخلربات ادلباشرة ". متعلم      متعلم"أي اضلصار التعليم والتعلم بُت " التيتورا"فكرة 
يف سلروطو لتصنيف الوسائل التعليمية، أين ديكن للمتعلم أن يسًتجع ويتذكر ما تعلمو " Edgar daleإدغار دايل"اذلادفة اليت ذكرىا 

حضورا، ألنو حياكي اخلربة اليت " التعلم اإلجيايب"وىو أكثر مبادئ ( أقول وأفعل)ألنو يف رلال  (% 90)بعد أسبوعُت بنسبة 
 . يتعلمها

: الحاجات التربوية للمتعلم وفق مسرحة المناهج. 3
ديكن للكثَتين من ادلتخصصُت أن يتساءلوا عن احلاجات الًتبوية اليت تساعد مسرحة ادلناىج يف تلبيتها للمتعلمُت، وديكن أن 

: نتوقف عند النقاط التالية
: الحاجة إلى التعلم اإليجابي. أ

يسعى ادلتعلم إىل استيعاب ما يدور من حولو داخل غرفة الفصل الدراسي بكل الطرق، وىذا يتوقف على مدى قدرتو على إدراك 
مث حتليلها وتركيبها، واستدعائها وتوظيفها وإدماجها بكيفية صحيحة حُت مواجهة ادلوقف ...ادلعلومات وادلفاىيم وادلصطلحات

ىل دائما حيسن ادلتعلم التواجد يف مثل ىذه ادلواقف؟ وإن كان ذلك قد : التعلمي الذي يتطلبها، والسؤال الواجب طرحو ىنا
إن ادلسرحة تتيح لو حسن التواجد يف ادلواقف الًتبوية والتعليمية، ألنو بتمثيلو للمحتوى . يتحقق، فإىل أي مدى يكون ذلك؟

التعليمي، يتعايش مع ادلعلومات ويصبح جزءا منها، شلا يوفر لو فرصة استيعاهبا بسهولة، فيمكن أن نوفر جهدا ووقتا، يف إيصال 
".  العلم واجلهل"رسالة تتعلق بالقراءة وأمهيتها من خبلل مسرحية عن 

:  الحاجة إلى إثبات الذات األكاديمية. بــــ
حياول اإلنسان دائما إىل إثبات وجوده أينما كان يف ىذه احلياة، ألهنا معيار النجاح فيها، أما داخل الفصل الدراسي الذي ىو 
فصل من فصول احلياة اليومية، يتوق وجيتهد ادلتعلم يف إثبات ذاتو األكادديية، لنيل تقدير من حولو من ادلعلمُت وادلدير والزمبلء 
والوالدين، غَت أن ىذا اذلدف قد يفشل الكثَتون يف حتقيقو نتيجة بعض األساليب الًتبوية التدريسية غَت البلئقة، فحُت شعور 

ادلتعلم بعدم إعطاءه الفرصة للتحدث والتعبَت، أو حُت جتاىل تعزيز استجابتو الصحيحة ولو بالتعزيز اللفظي كعبارات االستحسان 
والتقدير، قد يدفع بادلتعلم إىل االستغناء واالستقبلل عن أداء دوره داخل القسم، إال أن مسرحة ادلناىج، وقبل تطبيقها تتبٌت مبدأ 

وتسند لكل صاحب دور من ادلتعلمُت مسؤولية، عليو أن يؤديها، وغالبا " ابن خلدون يف مقدمتو"الذي نادى بو " تقسيم العمل"
 إن. من يلقى الثناء والتقدير والتصفيق إن ىو صلح يف مسؤوليتو، دتاما مثل ما يفعلو اجلمهور بعدما ينهي مشاىدتو دلسرحية ما

 

 

 

مسرحة ادلناىج رلال خصب لتحقيق الذات األكادديية لدى ادلتعلمُت، والتأكيد على أن نسبة مهمة من النجاح األكادديي دير 
.  عربىا
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: الحاجة إلى النجاح الدراسي. ج
 ال ديكن أن نتوقع صلاحا دراسيا للمتعلمُت دون إثارة دافعيتهم، ومسأليت الدافعية للتعلم أو لئلصلاز، ديكن إشباعها لديهم من 

خبلل إصلازاهتم اليت تظهر من خبلل دتثيل أدوارىم، أو ادلشاركة يف اإلعداد والتجهيز ذلذا الدور أو ذاك، فأداء أدوار شخصيات 
. تارخيية ناجحة وتقمصها، يريب النفس على النجاح ورفعة اذلمة، ويبعث فيها جتديد الطموح والعمل على حتقيق األىداف

: الحاجة إلى بناء ثقافة معرفية. د
  إن تغيَت بعض األنظمة الًتبوية، أو إجراء جتديدات وحتسينات وإصبلحات دورية عليها، يغلب عليو زلاولة بناء ثقافة معرفية 
وليس ثقافة مدرسية زلدودة حبدود مناىجها وبرارلها، وادلتعلم وفق ادلسرحة يتولد من اخليال ادلعريف، واالنطبلق واحلرية واإلبداع 

الفكري بكل صوره، فقد تكون مسرحة ادلناىج مصدرا لئلجابة عن تساؤالت مل يتضمنها ادلنهاج، لكنها ترد يف أذىان ادلتعلمُت، 
. وىذا األمر، مقبول ما دامت األحداث ادلمسرحة منوذج صغَت عن أحداث احلياة الكبَتة

: أهداف مسرحة المناهج. 4
: تسعى مسرحة ادلناىج إىل

حتسُت اجلانب اللغوي للمتعلم، خاصة اللغة العربية الفصحى السليمة، واليت تعد متاح ادلسرح التعليمي وركيزتو، كالًتكيز على - 
. سلارج احلروف ونطق األلفاظ دون أخطاء

. إثراء أسلوب التعلم لدى ادلتعلم- 
. إثارة دافعية ادلتعلم ضلو التعلم واإلصلاز بفاعلية- 
. تيسَت ادلدركات ادلعرفية بأسلوب مبسط قريب إىل الفهم- 
. صقل مواىب ادلتعلمُت، واكتشافها والعمل على إمناءىا وتوجيهها التوجيو السليم- 
" منصوري عبد احلق"بث الروح يف بعض ادلواد التعليمية اليت يصعب استيعاب مفاىيمها كالرياضيات، أين تساءل األستاذ - 

(. 84. ص. 2000منصوري، )دلاذا ال جيد ادلتعلم متعة وىو يتعلم الرياضيات؟ : قائبل
تنمية الذوق الفٍت واجلمايل لدى ادلتعلمُت، دلا حيتويو العمل ادلسرحي عموما من فنون متعددة يف فن األداء اللغوي، واحلركي، - 

. والتعبَتي، والتشكيل
. ضمان مكانة للغة اجلسد لدى ادلتعلمُت والتأكيد عليها- 
. إكساب ادلتعلمُت القيم الدينية، واخللقية، واالجتماعية، والسياسية، يف إشارة إىل أمهية النمو الشامل وادلتكامل للمتعلمُت- 
 

 

تنمية مهارات معينة كاجلرأة يف التحدث أمام احلضور، االتصال الشفهي، الًتكيز، حسن االنتباه، حتمل ادلسؤولية، إبداء الرأي، - 
. واإلنصات، وفن التحدث واخلطابة

 (أي مهمة)يشعر بأنو جزء ضمن منظومة أفراد حتاول أن تعاجل نصا  (ادلتعلم)، أي أنو "الضمَت اجلمعي"التفكَت وفق مبدأ -  
". الشعور بأعباء الدور"مشًتكا، وىو ما يسمى 
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. تقريب الثقافة ادلدرسية من الثقافة االجتماعية الكبَتة- 
. هتذيب سلوك ادلتعلمُت، فادلسرح عادة بيئة لًتبية ادلمثلُت وادلشاىدين على قيم ومبادئ وأفكار وسلوكات معينة- 
التفريغ االنفعايل للشحنات الزائدة لدى ادلتعلمُت، وىي فرصة للتخلص من الضغوط النفسية والقلق والعدوانية وحب الذات، - 

. والساعدة على حتقيق الرغبات بطريقة تعويضية
. يوفر فرصة لتقومي األداء عن طريق ادلبلحظة- 
. فرصة للتعرف على بعض التجارباحلية اجلديدة- 
. عبلج مشكبلت التحدث، كالتلعثم- 
. عبلج النفس من اخلجل، واألنانية واالنطوائية وفقدان الثقة- 
 .ادلشاركة اجلماعية يف تعلمات ادلوقف الًتبوي- 
: سمات المسرحية التعليمية الجيدة. 5

: ما يلي(1993)"السريع وبدير"يذكر 
. تكون مفهومة جلميع ادلتعلمُت، تتميز باللون واحلركة اليت تسلي ادلتعلمُت- 
. للدخول يف صميم األحداث" التمهيد"تبٌت على العقدة، وحتتوي على كثَت من احلركة حيث دير سريعا - 
. توفرىا على ادلتعة- 
. عدم خلوىا من عنصر التشويق عند إعدادىا، أو اختيارىا، وجيب أن تكون أحداثها واضحة للمتلقُت دون حَتة أو إهبام- 
. حتريك مشاعر ادلتعلمُت، بتضمنها عنصر الفكاىة، حىت ختفف من ادلسرحية اجلادة- 
. عباراهتا موجزة ختلو من اإلطناب ادلمل أو اإلجياز ادلخل، وحواراهتا مقنعة طبيعية- 

إن ادلسرحية التعليمية جيب أن تؤكد على ادلثل العليا، وذات أىداف تربوية، وتتضمن معلومات زلددة ختاطب العقل وتبلئم ادلرحلة 
وتعد احلاجة إىل . العمرية ادلقصودة، وأن تكون لغتها سهلة يفهمها األطفال، وفكرهتا واضحة بسيطة، ودتتاز بطابع البهجة والفرح

النصوص ادلسرحية اليت ختدم ادلناىج الدراسية ملحة جدا، نظرا للندرة ادلبلحظة يف ىذا اجملال، وىذا مرده نقص الكتاب 
 (60. ص. 1993السريع وبدير، )ادلتخصصُت يف كتابة ادلسرحية التعليمية للمتعلمُت 

:  يف اآليت(1993)" العناين"  وقد تؤدى ادلسرحية التعليمية كنشاط دتثيلي يف عدة مظاىر وأنواع، يستعرضها 
تعبَت عن الفكرة دون صوت، حياول أن يستثَت ادلتفرجُت إىل التفكَت، وقراءة وفهم رسالة : التمثيل الصامت. أ

. ادلتعلم ادلمثل، ودييزىا أهنا مسرحية ال تدوم أكثر من ربع ساعة
يقوم متعلم واحد بتقليد عدة شخصيات يف ادلسرحية، وال حيتاج إىل إمكانيات كبَتة وال غلى : التمثيل الفردي. بــ

. مناضر أو مسرح
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حيصل من خبلل كل متعلم شلثل على ورقة مكتوب فيها دوره، وىذه الطريقة لتسهيل : التمثيل مع القراءة. ج
. (حالة اإلذاعة ادلدرسية)التمثيل، وال حاجة حلفظ الدور 

ديثل ادلتعلم ادلمثل أمام الزمبلء، دون الرجوع إىل نص مكتوب، واالعتماد على الذاكرة : التمثيل االرجتايل. د
. والثقافة الشخصية فقط

ىو التمثيل الذي حيتاج إىل مسرح وإضاءة ومبلبس ومكياج وديكور وموسيقى وإخراج، : التمثيل العادي. ه
 (.157. ص. 1993العناين، ) وتعتمد حركة ادلتعلم ادلمثل على ما يقتضيو منو دوره، وعلى ادلبلئمة بُت احلركة والصوت

يشَت الباحث إىل أن نشاط التمثيل ىو الصورة اإلجرائية للمسرحة التعليمية، حيث يلتزم بعنصري ادلشاىدة والقياس أي احلكم 
على صلاحو من فشلو، وأن مسألة إعداد مسرحية تعليمية دتر بتهيئة ادلتعلمُت وكتابة النص والسيناريو، وحتديد الشخصيات 

. ادلناسبة، وتوزيع األدوار، وتنتهي عند النشاط التمثيلي، ليتم مناقشة ادلتعلمُت حيال ما تعلموه وما استخلصوه منها

: متطلبات المعلم في اإلخراج المسرحي التعليمي. 6
رلموعة من ادلتطلبات والواجبات عليو أخذىا " ادلعلم ادلخرج"أنو تقع على ادلعلم ادلمارس للمسرحة أي (1993)"مهداد"تذكر 

: جبدية وىي
. اختيار ادلوضوع الذي يهم ادلتعلم ويدفعو للمشاركة- 
. اختيار األنشطة أو طرح األوامر اليت يستطيع ادلتعلمون تنفيذىا- 
. خلق احلالة أو احلدث الذي يعطي للمتعلمُت الفرصة للتعبَت عن الذات- 
. تعميق تفكَت ادلتعلمُت وشد قدراهتم اإلبداعية- 
. تغذية معرفة ادلتعلم بتمارين ادلتابعة- 
. تشجيع التفكَت الذايت والنقدي والتقوديي لدى األطفال- 
. التقرب من األطفال وكسب ودىم وثقتهم، واالستماع إىل آراءىم واحًتامها- 
 (1993مهداد، )التحلي بادلوضوعية عند التقومي وإبداء ادلبلحظة - 

: ويقًتح رلموعة من الباحثُت ادلتخصصُت بعض الصفات الواجب توفرىا يف ىذا ادلعلم ادلخرج وىي
. زلب للتبلميذ ودلادتو، ألن ذلك جيعلو زلبا لؤلنشطة ادلقًتحة وبشكل خاص النشاط ادلسرحي- 
. التمكن من احملتوى، حىت يسهل عليو التنوع يف استخدام الطرق وفق نوعية الدرس- 
. ادلرونة، إلمكانية تعديل اخلطة وفق مستجدات قد يطرحها ادلتعلمون- 
. األىداف واضحة بالنسبة إليو، حىت تسهل عملية حتقيقها- 
. القدرة على معرفة أفكار وميوالت ادلتعلمُت، وهبذا ديكن تقدمي زلتوى يراعي ميوالهتم وقدراهتم وامكاناهتم- 
. مؤمن بطريقة أو مبسرحة ادلناىج اليت تبناىا- 
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. االستغبلل احلسن لئلمكانات ادلادية ادلتاحة، قدر ادلستطاع- 
القدرة على ادلبلحظة الدقيقة لسلوكات متعلميهن وحركتهم داخل القسم، كما يبلحظ السمات ادلميزة لكل متعلم وامكاناتو - 
 (.1992اسكندر، )، (92موسى وآخرون، )، (1991الزناري، )

ديلك حاسة قوية الكتشاف حاجات ادلتعلمُت، ويعمل على إشباعها من خبلل العروض كاحلاجة إىل احلرية، واحلنان، واألمان - 
. وحب التملك والتقليد

. ديلك مهارة إدارة احلوار وإثراء ادلناقشة بروح دديقراطية مع متعلميو، وإشاعة جو من االرتياح النفسي فيما بينهم- 
. االبتعاد عن روح التسلط- 
. اذلدوء والتحكم يف النفس وضبطها، خصوصا أمام متعلميو- 
استغبلل ذوي ادلواىب من ادلتعلمُت وإشراكهم يف األدوار، مع دمج زمبلئهم من ذوي القدرات ادلتوسطة وادلتدنية معهم بصورة - 

. تدرجيية، قصد مساعدهتم
. حسن انتقاء ادلتعلمُت، وإجراء توليفة أدوار مسرحية مبلئمة- 
. حسن إسداء الدور ادلناسب للمتعلم ادلمثل ادلناسب- 
. العمل مع ادلتعلمُت ادلتفوقُت يف كل بداية، مث إعطاء الفرصة لآلخرين- 
. يشارك متعلموه يف دتثيل األدوار حىت يتسم الدرس باجلدية- 
. يبث روح التعاون بُت ادلتعلمُت، وتوخي مبدأ العدالة بينهم- 
تقومي النشاط ادلسرحي مع متعلميو، بإثارة األسئلة اليت تكشف مدى تفاعلهم مع التجربة ادلسرحية، ومدى إسهامها يف التعرف - 

 140. ص. 2008عفانة واللوح، )على خربات جديدة، ومدى قدرهتا على الكشف عن مكنونات نفوس ادلتعلمُت وأحاسيسهم 
 (.141و

جتنب شعور ادلتعلمُت بادللل، من خبلل اختيار مشاىد مسرحية بسيطة، وال يستغرق عرضها أكثر من عشرين دقيقة، وعليو أن - 
. يسعى يف تصحيح نطق متعلميو لبعض الكلمات، ويراعي التزام اذلدوء يف الصوت واحلركة

جتنب الًتكيز على ادلتعلمُت دون سواىم، فعليو أن يهتم هبم مجيعا، وعليو أن يًتك باب ادلبادرة اإلبداعية مفتوحا أمامهم، كما - 
 (.1993، العشري)يف االرجتال، وأن حيرص على ادلراقبة والتشجيع، وال يتدخل إال إذا أحس أن األداء أو احلوار قد توقف 

يتيح ذلم فرصة ادلناقشة، ويضع نصب عينيو أن مسرحة ادلناىج تنجح دروسها باالعتماد على تعاون مجيع األطراف ادلشاركة يف - 
العمل، كما عليو أن حيدد كيف ينهي درسو، ويناقش مع متعلميو التجربة أو ادلوضوع الذي يدرسون، ألن ذلك سيحدد معٌت ما 

(. 65 و64. ص. 1993عبد النيب، )يتعلمونو 

: مسرحة المناهج ونواتج التعلم. 7
: ديكن أن تؤثر مسرحة ادلناىج على جوانب سلتلفة لتعلم ادلتعلم، وقد يظهر ذلك على مستوى

:  التحصيل1.7
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مرونة التدريس ادلمسرح جتعلو يستوعب رلموعة من الوسائل واألدوات واألنشطة التعليمية يف أسلوب شلتع ومسلي، واليت تتظافر - 
. لتحقيق أىداف التدريس ادلرغوبة

. مسرحة ادلناىج تعتمد على نشاط ادلتعلم الذي يعترب زلور العملية التعليمية، لذلك ال مكان للملل يف ادلوقف التعليمي- 
تراعي مسرحة ادلناىج ميول ادلتعلمُت، وعليو ادلستوى اإلدراكي للمعلومة مرتفعـ إذ يتشاركون يف األحداث بشكل ملموس، - 

، يونس وشاكر)باإلضافة إىل جذب انتباه ادلتعلمُت وإثارة اىتماماهتم، شلا يعطيهم فرصة ادلشاركة اإلجيابية بدل التلقي السليب 
2000.) 

استخدام ادلسرحة لو فعالية يف رفع مستوى حتصيل ادلتعلمُت منخفضي التحصيل، إلشراكهم يف فًتات معينة من العمل - 
 (.1998أمحد، )ادلسرحي، شلا تعمل على زيادة دافعيتهم ضلو التعلم 

ادلسرحة تراعي الفروق الفردية بُت ادلتعلمُت، فمثلما تعطي الفرصة للمتفوق أن يبدع، تعطيها للمتعلم ادلتوسط بأن يشارك يف - 
 .!الدرس بصورة عملي زلببة إىل النفس، أما منخفضي التحصيل فتجسد لو ادلعلومة وكأهنا حقيقية يستطيع أن يلمسها بيده 

دتكن ادلسرحة ادلتعلمُت من فرصة ادلناقشة اجلادة واذلادفة دلا عرض من مشاىد، وللمواقف ادلرجتلة اليت قد تعمق الفهم أكثر  -
. وتنمي عمليات التفكَت لديهم، فينعكس على حتصيلهم

ادلسرحة تشيع جو فيو البهجة واحلركة والتشجيع، أكثر شلا يسود أحيانا من خوف وتوتر، فتبدو ادلعلومات اليت يكتسبها أكثر - 
ثباتا من تلك ادلكتسبة نتيجة االضطراب أو اخلوف أو االمتحان أو حىت نتيجة احلفظ والتسميع خوفا من الطرد أو الضرب 

 (.195. ص. 1992اسكندر، )
اختفاء عنصر العقاب البدين، وإمنا تشجيع ادلتعلمُت على ادلشاركة كل حسب قدرتو، شلا يطمئنهم ويولد لديهم الرغبة يف ىذا -

(  211 و210 .ص. 2008، عفانة واللوح)النشاط واالستمرار فيو 
:  المفاهيم المجردة والحسية2.7

فيها حُت تعلمها، فعقل ادلتعلم كثَتا ما يبقى عاجزا عن التعامل " الفعل"يصعب حتصيل ادلفاىيم اجملردة واحلسية، لغياب عنصر 
وأحيانا رلاىيل ... عدالة، دديقراطية، انتخاب، عودلة: والتعلم السليم معها، ألهنا قد حتمل كلمات أو ألفاظ غَت مفهومة مثل

 إىل غَت ذلك، أو رموز النشرة اجلوية .....س، ع، ادلعادلة من الدرجة األوىل، اللوغاريتم، الدالة األسية: كمجاىيل مادة الرياضيات

فحُت تتعامل ذاكرة ادلتعلم مع ...اليت تستعمل للتعبَت عن حالة البحر، والشمس، وحركة الرياح، وتساقط األمطار، وزوبعة الرمال
... كرسي، وحاسوب، ومكتب: ىذه ادلفاىيم، تعجز عن فك شفرهتا ألهنا ال دتلك عنها صورة دتثيلية عكس بعض الكلمات مثل
. اليت يسهل ترميزىا اللفظي والبصري، فيسهل تعلمها واسًتجاعها من ذاكرة التخزين عند الضرورة

  من أجل ذلك، حتاول مسرحة ادلناىج أن حتول ادلفاىيم اجملردة غلى مفاىيم حسية قريبة من ادلتعلم، ليشعر هبا ويتعلمها، فلو 
من ديثل شخصية ادلفعول بو، ويعرف عن نفسو : يف مادة القواعد، يقوم ادلتعلمون بأداء أدوار منها (ادلفعول بو)أردنا مثبل تعليم 

اجلهاز )وخواصو والصفات ادلشًتكة فيو، من خبلل أحداث مسرحية سلتلفة، وحىت يف العلوم الطبيعية إذا أردنا تعليم مفهوم 
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ديكن أن يقوم ادلتعلمونبأداء أدوار ادلعدة، وادلريء واألمعاء وغَتىا، حبيث يتمكن ادلتعلم من اكتساب ىذه ادلفاىيم من  (اذلضمي
. خبلل األحداث وادلواقف ادلمسرحة بعيدا عن احلفظ واالستظهار

:  تنمية المهارات3.7
: إن من نواتج التعلم اليت ديكن أن حتققها مسرحة ادلناىج من مهارات ما سنعرضو يف التايل

فمهارة االتصال حاضرة بقوة يف ادلسرحة ببساطة ألهنا تعتمد على مكونات االتصال ادلوجودة فيها من خبلل : مهارة االتصال* 
. بينهما، بينما اللغة فهي قناة ىذا االتصال (نص مسرحي)التبلميذ ادلتحاورون، فدائما ىناك مرسل للمعلومة ومتلقي ذلا، ورسال 

تعمل ادلسرحة على تطوير لغة ادلتعلمُت ادلمثلُت ما داموا يتصلون فيما بينهم من خبلذلا، ويقصد بادلهارة اللغوية، : مهارة اللغة* 
إن ادلتعلم ديارس التحدث خبلل التمثيل وخبلل ادلناقشة، وبذلك فادلسرحة تعمل . التواصل الشفهي واالستماع على حد سواء

طعيمة، )و  (2001عبد اهلل، )يف التعلم  (تعبَتات الوجو واجلسم)على تنمية اجلانب الفكري واللغوي والصويت وحىت ادللمحي 
 (.99. ص. 2001

: معوقات تطبيق مسرحة المناهج. 8
: ديكن أن يعيق تطبيق ىذه ادلقاربة، عدد من ادلعوقات نذكر بعضها يف ما يلي

قلة خربة ادلعلمُت باإلشراف على مسرحة ادلناىج التعليمية، فادلعلمون من حيث كفاءهتم يف ىذا اجلانب، قد تشكل عائقا - 
. جديا أمام حتقيق ىذا التحدي

قلة االىتمام بادلسرح ادلدرسي عموما، وافتقار ادلمارسة الشمولية لو على ادلؤسسات التعليمية، بل واقتصاره على النشاطات البل - 
. صفية ادلناسباتية فقط ال غَت، شلا يغذي الطرح السائد أن ادلسرح وجد للًتفيو، وال ديكن استغبللو يف الًتبية والتعليم

: قلة النصوص ادلسرحية مع صعوبة مسرحة ادلناىج، وتظهر يف- 
. عدم وجود معلمُت متخصصُت يف الكتابات ادلسرحية، أو النقد ادلسرحي- 
عدم وجود مسارح بادلدارس ألداء ىذا النهج وتطبيقو، حيث غياب ادلباين ادلخصصة أو ضيقها أحيانا، يعيق االستفادة من - 

. ىذه ادلقاربة
. كثرة ادلواد التعليمية اليت يدرسها ادلتعلم منذ ادلرحلة االبتدائية، يصعب بناء مقررات دراسية جديدة شلسرحة- 
. تتطلب وقت زمٍت كبَت من أجل اإلعداد والتحضَت، وكتابة النص، وهتيئة ادلتعلمُت إىل اإلخراج ادلسرحي- 
. تتطلب متعلمون على قدر من ادلستوى اللغوي السليم، وادلعارف وادلهارات اليت تساعد يف األداء اجليد للدور- 

: نموذج عن مسرحة المناهج. 9
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مسرحية حقوق اإلنسان 
حق الطفل في التعليم 

: أهداف الدرس
. يتعرف الطفل على حقوق اإلنسان ادلختلفة* 
. يتعرف الطفل على حقو على التعليم* 
. يكون الفل اجتاىا إجيابيا ضلو حقوق اإلنسان* 
. يبدي الطفل رايو يف ادلواقف الواردة يف ادلشهد احلواري* 

: شخصيات المسرحية
عادل  * 
السائق * 

: األدوات والوسائل المعنية
 .منظر لشكل شارع وسيارات* 

. شكل سيارة* 
. إشارة ادلرور* 
. علبة مليئة ببعض البضائع الصغَتة* 
. مبلبس بالية* 

: التقويم
يقوم ادلعلم باستخدام وسائل التقومي ادلختلفة وادلبلئمة لتحقيق أىداف الدرس، واليت منها ادلناقشة الشفهية، واألعمال الكتابية 

. وأيضا، دتثيل الدرس نفسو، واستخبلص العرب والعظات والقيم منو
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مسرحية حق الطفل في التعليم 
 
 
 

: عادل
: السائق
: عادل

: السائق
: عادل

: السائق
 

: عادل
 

: السائق
 
 

: عادل
: السائق

 
 

: عادل
: السائق
: عادل

 

عادل تلميذ يف الصف السابع أساسي، ينتقل بُت السيارات بالقرب من إشارات ادلرور الضوئية، حيمل علبة حتتوي 
.  على البضائع الصغَتة، يعرضها على سائقي السيارات لشرائها، ويقوم بالبيع خبلل إضاءة الضوء األمحر

ىل تريد شراء شيء من ىذه األشياء يا سيدي؟ 
. كبل يا بٍت، فلست حباجة ألي منها

. أرجوك يا سيدي أن تشًتي شيئا
ومل تلح يف ىذا يا بٍت؟ 

. ألن والدي طلب مٍت بيع البضاعة بأكملها، وأال أعود بشيء منها
ودلاذا أصبل أنت تعمل يف مثل ىذه البضاعة؟ أليس مكانك الطبيعي اآلن أن تكون يف ادلدرسة؟ 

. بلى يا سيدي، ولكٍت تغيبت اليوم عن ادلدرسة، ألعمل على بيع ىذه البضاعة بسبب حاجتنا إىل ادلال
فإن ىذا استغبلل لطفولتك، وإىدار حلقك يف الكرامة اإلنسانية، وصورة من صور التسولغَت !إنو لشيء مؤسف حقا 

ادلباشر والبطالة ادلقنعة، ومن واجب الدولة أن تعمل على محاية األطفال من كل شيء ديكن أن يسلبهم أي حق من 
. حقوقهم

 !!ىذا قدري يا سيدي 
ال بٍت ال تيأس، وتفاءل باخلَت جتده، أنا سأساعدك، فإنٍت مسؤول يف وزارة الشؤون االجتماعية، وىا ىي بطاقيت، 
أعطها لوالدك ليحضر إيل دلساعدتك يف توفَت فرصة عمل لو، لتكفيك عناء العمل يف ىذه السن الصغَتة فتتمتع 

. بطفولتك
. شكرا لك يا سيدي، وأكثر اهلل من أمثالك

.  إىل اللقاء
. إىل القاء

( 366 و365. ص. 2008عفانة واللوح، )                                         
 

 

: خاتمة
ال بد من التذكَت أن على متبٍت مسرحة ادلناىج، أن يراعي مدى قابلية احملتوى للمسرحة، كأول خطوة يف تصميمو للتدريس 

. إخراجية، ألنو سيكون صعبا توقع صلاحو إذا كان يفتقدىا" ذاتا مسرحية"ادلمسرح، وأن يتأكد من أنو ديلك 
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إن مسرحة ادلناىج والنجاح فيها، يقتضي منا توفَت أدواهتا من فضاءات سلصصة ووسائل إثراءىا، وعقد دورات تدريبية لتأىيل 
ادلعلمُت وتدريبهم عليها، ودلا ال استشارة الفنيُت ادلتخصصُت يف الكتابات ادلسرحية واالستعانة هبم، للمشاركة يف ختطيط ادلناىج 

.   وتطويرىا

: المراجع باللغة العربية
فعالية استخدام األلعاب التعليمية يف تنمية التحصيل واالجتاه ضلو العلوم لدى تبلميذ : (1998)أمحد، مسية وصلاح، ادلرسي  .1

 .67.ادلرحلة االبتدائية، رللة الًتبية العلمية، اجمللد األول، العدد الثالث، أكتوبر، ص
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 فلسفة األخالق عند مسكويه

 بين التأثير اليوناني والشريعة اإلسالمية

 

 محمد بن أحمد 2بن دحمان حاج، جامعة وهران/د

 

: الملخص

لقد استوعبت الفلسفة اإلسالمية صبيع قضايا الفكر الفلسفي اليت عاعبها الفكر اليوناين، حبيث إننا قبد 
. إضافة إىل قضايا الوجود كاهلل كاإلنساف، فإننا قبد سؤاؿ األخالؽ قد طرح بشكل كبَت يف الفلسفة اإلسالمية
كرغم كتابات كل من أبو حامد الغزايل كاؼباكردم كغَتنبا يف ؾباؿ األخالؽ، فإننا قبد الفيلسوؼ اإلسالمي 

ييعد أبرزمنعرؼ بكتاباتو يف ؾباؿ الفلسفة األخالقية، كؽبذا تأيت ىذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على مسكويه
فلسفتو اػبلقية كعلى مصادرىا الفلسفية كاؼبتمثلة فيمصدرين أساسيُت نبا أكالن اؼبصدر اليوناين، خاصة يف كتابات 

كل من أفالطوف كأرسطو، أما اؼبصدر الثاين، فيتمثل يف نصوص الشريعة اإلسالمية، كىنا يبكن طرح السؤاؿ 
كيف كفق الفيلسوؼ مسكويو يف التوفيق بُت ىذين اؼبصدرين على الرغم من تناقضهما يف كثَت من : التايل

 .اعبوانب؟

 :الكلمات اؼبفتاحية

  مسكويو، األصالة، االتباع، اليوناف، االخالؽ النيقوماخية
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: المقدمة

يهدؼ ىذا اؼبقاؿ إىل ربليل الفلسفة اػبلقية لفيلسوؼ يعترب من الذين أسهموا بشكل كبَت يف التفكَت 
ال ينبغي أف تكتب رسالة يف األخالؽ يف الفكر اإلسالمي "، حبيث *األخالقي اإلسالمي، إنو الفيلسوؼ مسكويو

دكف ذكر لو، فلقد كانت شهرة فالسفة اإلسالـ بغَت األخالؽ، أما ىو فلقد كقف عليها عنايتو كاىتمامو، ردبا 
إف الفيلسوؼ مسكويو اضطلع باعبانب األخالقي من فلسفة أرسطو يف .1"أكرب من أم مفكر إسالمي آخر

 .الوقت الذم اضطلع بو الفالسفة اآلخركف باعبوانب الفكرية األخرل من فلسفتو كاؼبنطق كاإلؽبيات كغَتىا

سنحاكؿ إبراز فلسفتو اػبلقية كمدل ارتباطها بالفلسفة اليونانية من خالؿ أشهر كتبو يف ىذا اجملاؿ كىو 
، كىو يف اغبقيقة الكتاب الوحيد الذم استطعنا أف التوصل إليو رغم "هتذيب األخالؽ كتطهَت األعراؽ"كتاب

كقبل البدء يف ".ككتاب السعادة"ؿباكالتنا اعبادة يف البحث عن مؤلفاتو األخرل اليت يعاًف فيها اؼبسائل األخالقية 
ربليل الكتاب كمقارنة فلسفتو األخالقية بفلسفة أرسطو خصوصان، نرل أنو من اؼبفيد أف نكتب فكرة موجزة حوؿ 

. موضوعات الكتاب

األكؿ، يف مبادئ األخالؽ كماىية النفسوقواىا ماىية اػبَت كالفضائل : ىذا الكتاب يتكوف من ستة أقساـ
كاػبامس، يف احملبة . كالرابع، يف العدالة كأقسامها. كالثالث، يف اػبَت كالسعادة. كالثاين، يف اػبهلق كهتذيبو. كالرذائل

. أماالسادس، يف صحة النفس كطريقة حفظها. كالصداقة

ما نالحظو من ىذا التقسيم أف األقساـ اػبمس األكىل تتفق مع اؼبوضوعات اػبلقية اليت طرقها أرسطو يف 
فيعكس التأثَتات الركاقية كاألفالطونية احملدثة اليت  (السادس)، أما القسم األخَت "األخالؽ إىل نيقوماخوس"كتابو

. تسربت إىل العامل اإلسالمي من خالؿ الشركح كالتعاليق كال سيمافرفريوس الصورم كجالينوس

التأليف األكؿ الذم وباكؿ كضع أسس علم "من خالؿ ىذا العرض اؼبوجز ألقساـ الكتاب، قبد أنو 
هتذيب األخالؽ "لقد كاف الغرض من كضع كتابو . 2"األخالؽ باعتباره علمان مستقالن داخل النسق بيعد اإلؽبيات

أف كبصل ألنفسنا خهلقان تصدر بو عنا األفعاؿ كلها صبيلة،كتكوف "كما يذكر اؼبؤلف يف مقدمتو، " كتطهَت األعراؽ
. 3"مع ذلك سهلة علينا، ال كلفة فيها كال مشقة،كيكوف ذلك بصناعة كعلى ترتيب تعليمي

األخالقية، سنلـز أنفسنا بالتطرؽ لنفس اؼبواضيع  (اؼبعلم الثالث كما يلقب)كيف عرضنا لفلسفة مسكويو
السعادة مث الفضيلة مث حرية : كىي كالتايل. كنفس ترتيبها كما فعلنا مع اؼبعلمُت األكؿ كالثاين، أم أرسطو كالفارايب

. اإلرادة ككذلك تبياف موقفو من اللذة
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: نظرية السعادة عند مسكويهوأصولها-1

العاشر اؼبيالدم، / لقد أكدنا يف بداية ىذا الفصل، أف االنتشار الواسع للفلسفة يف القرف الرابع اؽبجرم
أدل إىل نضج الوعي اإلسالمي كىذا النضج نقل معاعبة اؼبسائل الفلسفية عامة كاؼبسائل األخالقية خاصة ػ ألف 
ىذا ما نركز عليو يف ىذه اؼبذكرة ػ من اؼبرحلة اليت سبتاز بالطاعة كرد الفعل العاطفي ذباه التعاليم الدينية إىل اؼبرحلة 

كمن أنبها مسألة . العقالنية، اليت أخضع فيها فالسفة اإلسالـ اؼبسائل األخالقية إىل أحكاـ العقل كؿباجاتو
فإذا كانت السعادة ىي الغاية العليا عند أرسطو كخاصة الفارايب الذم جعلها عنوانان .السعادة ككيفية اغبصولعليها

. لكثَت من مؤلفاتو، فإف ىذا ما سنالحظو مع الفيلسوؼ اإلسالمي اآلخر مسكويو

يقرر مسكويو أف الغاية متأصلة يف أفعاؿ اإلنساف كتصرفاتو،كيف طبيعة البدف كأعضائو اؼبختلفةكيف طبيعة 
النفس كملكاهتا،كيف اآلالتأيضان، فلكل آلة غرض معُت ربققو كبتحقيقو يتمكماؽبا، ألهنا صنعت لتأدية كظيفة 

فإذف الواجب الذم ال مرية فيو أف كبرص على اػبَتات اليت ىي كمالنا،كاليت من :"معينة، يقوؿ يف ىذا الصدد
فإف . أجلها خلقنا،كقبتهد يف الوصوؿ إىل االنتهاء إليها،كنتجنب الشركر اليت تعوقنا عنها كتنقص حظنا منها

الفرس إذا قصر عن كمالو كمل تظهر أفعالو اػباصة بو على أفضل أحواؽبا حط عن مرتبة الفركسية كاستعمل 
كما تستعمل اغبمَت ككذلك حاؿ السيف كسائر اغباالت، مىت قصرت كنقصت أفعاؽبا اػباصة  (الربذعة)باإلكاؼ

أف سعادة اإلنساف " ،كبعد أف يشرح مسكويو ذلك ينتهي إىل 4"هبا حطت عن مراتبها كاستعملت استعماؼبا دكهنا
فالباعث األكرب لإلنساف العاقل عند . ،أم حبسب أحكاـ العقل5"ىي يف صدكر أفعالو عنو حبسب سبييزه كركيتو

إليها . ابن مسكويو ىو السعادة القصول، فهي الغاية اليت ال غاية بعدىا كىي الغايةالنهائية، أم اػبَت األظبى
فكل فعل يقرب منها . هبب أف يوجو العقالء كل ؾبهوداىم يف أمر سلوكهم كيتخذكهنا معياران يقدركف بو أعماؽبم

فهو خَت،ككل فعل يبعد عنها فهو من الشر،كعليو فالسعادة القصول ىي القطب اعباذب، الذم يسعى أف يصل 
. 6"اػبَت ىو اؼبقصود من الكل كىو الغاية األخَتة:"إليو كل إنساف سليم صحيح التفكَت،كيف ىذا يقوؿ مسكويو

كإذ هبعلمسكويو السعادة ىي الغاية القصول فهو ىنا تابع للمعلم األكؿ، كما الحظنا ذلك يف الفصل 
نبدأ :"كيبدك تأثَت أرسطو بارزان يف مستهل اؼبقالة الثالثة، اليت يفرؽ فيها بُت اػبَت كالسعادة، حيث يقوؿ. الثاين

دبعونة اهلل تعاىل يف ىذه اؼبقالة بذكر الفرؽ بُت اػبَت كالسعادة، بعد أف نذكر ألفاظ أرسطو طاليس اقتداء بو كتوفيو 
. 7"غبقو
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أف أرسطو ينتمي إىل خانة اؼبصادر اؼبهيمنة، ذلك أف مسكويو قد استشهد " كيالحظ اؼبفكر ؿبمد أركوف 
أما النيب ؿبمد كاإلماـ علي فتم . فقد استشهد بكل منهما أربع مرات فقط** مرة، أما أفالطوف كجالينوس(24)بو 

.   8"االستشهاد هبما مرتُت لكل كاحد

 نعود اآلف إىل اؼبقالة الثالثة اليت يعتمد فيها على أفكار أرسطو،كاليت يفرؽ فيها بُت اػبَت كالسعادة، فهو 
،األكؿ ما يكوف شرفو من ذاتو كبو 9"فمن اػبَت ما يكوف شريفان أك فبدكحان أك نافعان "ينقل عن أرسطو أنواع اػبَت، 

يشرؼ صاحبو كاغبكمة،كالثانيكالفضائلوما يكوف عنها من أفعاؿ صبيلة فبدكحة إال أهنا ال بلغ يف النبالة الضرب 
األكؿ،كالثالث، كالغٌت كاعباه كحسن السمعة لدل الناس كغَت ذلك من اػبَتات اليت تطلب ال لذاهتا بل لتكوف 

. سبيالن ألخرل غَت منها

كاػبَت ينقسم على كبو آخر إىل ما ىو غاية تامة كالسعادة، أك غَت تامة كالصحة كاليسار، إذف السعادة 
ال يوصل إليو إال بسعادات »ىي اػبَت التاـ يف نفسو، حبيث ال وبتاج من بلغو إىل شيء آخر كراءه،كلكن 

. 10"أخرل،كىي اليت يف البدف،كاليت خارج البدف

فهو يوافق . من اعبلي أف مسكويو يدؿ بدلوه حوؿ إشكالية عالقة السعادة القصول باػبَتات اعبزئية
الفيلسوؼ أرسطو من جهة،كمنجهةأخرل، ال يقر رأم القائلُت بأهنا ال ترتبط مطلقان بغَتىا من السعادات،كأهنا 

قائمة بنفسها ال ربتاج يف سبامها إىل غَتىا من سعادات البدف كاألمور اػبارجية اليت يصح أف سبهد 
كقبل توضيح رأيو حوؿ ىذا اإلشكاؿ، رأينا من الضركرم . 11"فيثاغورث كبقراط كأفالطوف: ؽبا،كيذكرنبباالظبوىم

. التعرؼ على عالقة السعادة باللذة عنده

 : السعادة واللذة-2

كماؿ اإلنساف ليس يف اللذات "يقوؿ مسكويو مصوران اللذات اغبسية كؿبددان موقفو منها ربت عنواف  
كسيظهر عند ذلك أف من رضي لنفسو بتحصيل اللذات البدنية كجعلها غايتو كأقصى سعادتو :"ما يلي" اؼبعنوية

فقد رضي بأخٌس العبودية ألخٌس اؼبوايل ألنو يصَت نفسو الكريبة اليت يناسب هبا اؼبالئكة عبدان للنفس الدنيئة اليت 
،الواقع أف مسكويو يرفض أف تكوف 12"يناسب هبا اػبنازير كالديداف كخسائس اغبيوانات اليت تشاركو يف ىذه اغباؿ

ىي اللذة اػبالصة، كذلك ألف عنصر اللذة اػبالص تشوبو اؼبادة، -اليت ىي اػبَت األظبى -السعادة القصول 
كاػبَت ركحاين صرؼ فال يتفق معو يف طبيعتو، كؽبذا فمن اػبطأ البالغ أف يتخذ اإلنساف اللذة غايتو النهائية، ألهنا 

. تتناقض مع أشرؼ عناصره اليت هبب أف ىبضع ؽبا يف حياتو، أال كىو العقل
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ينتقد مسكويو بشدة أصحاب مذىب اللذة الذين ازبذكىا مثلهم األعلى،ككصفهم بأهنم يف الدرؾ األسفل 
قد جعلوا "من القدر اإلنساين ألهنم الرعاع، الذين يعيشوف عبيدان لشهواهتم اعباؿبة كحواسهم الدنيئةكىم بذلك 

النفس اؼبميزة الشريفة كالعبد اؼبهُت،ككاألجَت اؼبستعمل يف خدمة النفس الشهوية لتخدمها يف اؼبآكل كاؼبشارب 
إىل شروبة اجتماعية كاسعة يف "يشَت مسكويو ىنا كلو ضمنيان . 13"كاؼبناكح،كترتبهاؽبا،كتعدؽباإعدادانكامالن موافقان 

عصره، شروبة ال ىٌم ؽبا إال البحث عن اؼبتع كالشهوات اغبسية،كبالتايل فكالمو يدؿ على كاقع ؿبسوس كليس 
. 14"ؾبرد تنظَت معٌلق يف الفراغ

ما نستنتجو من موقفو ىذا، أف مسكويو متأثر دبوقف أرسطو الذم صرح بأف اللذة ليست ىي اػبَت 
األعلى،كمتأثر أيضان جبالينوس الذم نقد القائلُت باللذة،كصرح ىو اآلخر بأف الذين اختاركا أف تكوف غايتهم اللذة 

ال اعبميل  

. 15"فهم اػببثاء الذين سَتهتم أسوأ السَت كأردأىا" 

ك ىي , فالسعادة القصول يف نظر مسكويو تستلـز أف يًتكب اإلنساف من ركح ك بدف ال من ركح فقط
ك ؽبذا يرل  مسكويو , تتحقق إباف  حياة اإلنساف يف ىذه الدنيا ال يف حياة أخرل مثالية تتطهر فيها عن اؼباديات

, ػ سباما كما يرل أرسطو ػ أف اػبَت يتوزع يف اؼبقوالت ك يصعب أف يوجد كشيء مستقل بنفسو لو كيانو الذايت
أما يف اعبوىرػ أعٍت ما ليس بعرض ػ , ك كجود اػبَتات من اؼبقوالت كلها يكوف على ىذا اؼبثاؿ:" يقوؿ مسكويو 

ك ألف مآؿ اػبَتات اإلؽبية من , فإف صبيع اػبَتات تتحرؾ كبوه بالشوؽ إليو, فاهلل تبارؾ ك تعاىل ىو اػبَت األكؿ
كأما يف الكمية فالعدد اؼبعتدؿ كاؼبقدار اؼبعتدؿ،كأما يف الكيفية فكاللذاتوأما يف . البقاء ك السرمدية كالتماـ منو

اإلضافة فكالصدقات كالرياسات،كأمافياألينواؼبىت فكاؼبكاف اؼبعتدؿ كالزماف األنيقالبهيج،كأما يف الوضع فكالقعود 
كاالضطجاع كاالتكاء اؼبوافق،كأما يف اؼبلك فكاألمواؿ كاؼبنافع،كأما يف االنفعاؿ فكالسماع الطيب كسائر 

. 16"احملسوساتاؼبؤثرة،كأما يف الفعل فمثل نفاذ األمر كركاج الفعل، فالسعادة ىي سباـ اػبَتات كغايتها

فهو وباكؿ اعبمع بُت . نعود اآلف إىل ربديد موقف مسكويو حوؿ عالقة السعادة باػبَتات اػبارجية اعبزئية
رأم من يقوؿ إف السعادة العظمى ىي يف اآلخرة فقط،كبُت رأم أرسطو الذم هبعلها يف الدنيا أيضا، لنستمع إليو 

كؼبا كاف كل كاحد من ىاتُت الفرقتُت نظرت نظران ما، كجب أف نقوؿ يف ذلك ما نراه صوابان كجامعان :" يقوؿ
إف اإلنساف ذك فضيلة ركحانية، يناسب هبا األركاح الطيبة اليت :"،كىذا اعبمع نراه على شكل التايل17"للرأيُت

فهو باػبَت اعبسماين الذم يناسب . كذك فضيلةجسمانية، يناسب هبا األنعاـ، ألنو مركب منهما. تسمى مالئكة
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حىت إذا ظفر هبذه اؼبرتبة على الكماؿ . بو األنعاـ، مقيم يف ىذا العامل السفلي، مدة قصَتة ليعمره،كينظمو كيرتبو
.   18"انتقل إىل العامل العلوم،كأقاـ فيو دائمان سرمدان، يف صحبة اؼبالئكة،كاألركاح الطيبة

كمن جانبآخر، يقرر مسكويو أف بلوغ السعادة القصول متوقف على ربصيل اغبكمة جبزئيها النظرم 
فبالنظرم يبكن ربصيل اآلراء الصحيحة كبالعملي يبكن ربصيل اؽبيئة الفاضلة اليت تصدر عنها األفعاؿ " كالعملي، 

كإذا حقق اإلنساف اعبزء . 19"اعبميلة،كهبذين األمرين بعث اهلل األنبياء صلوات اهلل عليهم ليحملوا الناس عليها
األكؿ كربلى بو، صدؽ نظره،كصحتبصَتتو،كأمن اػبطأ يف االعتقاد،كاستطاع أف وبدد غايتو بوضوح،كأف وبدد 

. كإذا اعبزء الثاين سبسك بالفضائل،كصارتتصرفاهتمحمودة، بعيدة عن الرذيلة. الوسائل لبلوغها

 :الشروط السعادة القصوى عند مسكويه-3

أف يكوف اإلنساف قويان معاىف يف جسمو كلو، مزاجو معتدؿ، فاػبالة الصحية لإلنساف ؽبا تأثَتىا غي حالتو -1
أف السعادة أفضل اػبَتات،كلكننا كبتاج :" العقلية،كعلى اذباىو األخالقي كبو اػبَت أك كبو الشر، يقوؿ مسكويو

. 20"يف ىذا التماـ الذم ىو الغاية القصول إىل سعادات كىي اليت يف البدف

كمن الشركط األساسية لبلوغ السعادة القصول، االجتماع بالناس، فاإلنساف ال يبلغ كمالو إال مع أبناء جنسو -2
كيذىب مسكويو إىل أف الزاىد هبور على غَته ألنو يستنجد الناس يف ضركراتو كيطلب معاكنتهم مث ال . كدبعونتهم

كلذلك كجب أف :" ... يعاكهنم،كىذا ىو الظلم كالعدكاف،كحوؿ عالقة السعادة باالجتماع البشرم نقرأ لو ما يلي
تكوف أشخاص كثَتة،كأف هبتمعوا يف زماف كاحد، على ربصيل ىذه السعادات اؼبشًتكة ليكتمل كل كاحد منهم 
دبعاكنة الباقُت لو، فتكوف اػبَتات مشًتكة كالسعادة مفركضةبينهم،فيتوزعوهنا حىت يقـو كل كاحد منهم جبزء منها 

كقواـ ىذا االجتماع ىو فضيلة احملبة،كىو . 21"كيتم للجميع دبعاكنة اعبميع الكماؿ اإلنسي كربصل ؽبم السعادات
. يتبٌت فكرة أرسطو القائلة بأف اإلنساف مدين بالطبع

 : أقسام السعادة عند مسكويه-أ

كأما أقساـ السعادة على مذىب ىذا اغبكيم :"يقدـ مسكويو تقسيم أرسطو للسعادة على تقسيمو اػباص،فيقوؿ
: فهي طبسة أقساـ

يف صحة البدف،كلطفاغبواس،كيكوف ذلك من اعتداؿ اؼبزاج، أعٍت أف يكوف جيد السمع،كالبصر،كالشم، : أحدنبا
. كالذكؽ كاللمس

. يف الثركة كاألعواف كأشباىهما،حىت يتسع ألف يضع اؼباؿ يف موضعو: كالثاين



ن                كجية العجتم الاجمماعية والانسانية ممجة ممتونجامعة سعيدة                                       

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200نننننننن2018العدد الثالث أبريل  /ناملمجد الماسع

28 
 

. أف ربسن أحدكثتو يف الناس،كينشر ذكره بُت أىل الفضل: كالثالث

.                                                                                                   أف يكوف منجحان يف األمور،كذلك إذا استتم كل ما ركل فيو،كعـز عليو حىت يصَت إىل ما يأملو منو: كالرابع

. أف يكوف جيد الرأم، صحيح الفكر، سليم االعتقادات يف دينو كغَت دينو جيد اؼبشورة يف اآلراء: كاػبامس

. 22"فمن اجتمعت لو ىذه األقساـ فهو السعيد الكامل، على مذىب ىذا الرجل الفاضل

:   بعد ىذا يعطي تقسيمو اػباص كىو على النحو التايل

كىي تتحقق باألشياء اغبسية اؼبتعلقة بأحواؽبا السفلى اليت يسعد هبا، إال أنو يف نفس الوقت : سعادة األبداف-1
. يطالع األمور الشريفة، باحثان عنها، مشتاقان إليها متحركان كبوىا، مغتبطان هبا

كىي ال ربتاج إىل شيء من السعادات البدنية سول سعادة النفس : سعادة األركاح الطيبة اؼبستغنية عن األبداف-2
. فقط، أعٍت اؼبعقوالت األبدية اليت ىي اغبكمة

كنا تعرفنا )ما داـ اإلنساف إنسانان فال يتم لو السعادة إال بتحصيل اغبالُت معان : سعادة األبداف كاألركاح معان -3
. (على ىذا اؼبوقف يف السابق

: الفضيلة-ب

يرتبط اغبديث عن الفضيلة كأنواعها عندمسكويو باغبديث عن النفس كقواىا ارتباطانكبَتان،كؽبذا رأينا من الضركرم 
. أننا نقدـ تعريفو للنفس كقواىا مث التطرؽ إىل موضوع الفضيلة،كأنواعها كنظرية الوسط العادؿ

ليست جسمان كال " لقد اىتم مسكويو بأمر النفس كغَته من فالسفة اإلسالـ، فعرفها على أهنا: النفس وقواها-أ
،كأهنا تتميز عن اعبسم كأرفع منو مرتبة ألهنا شيء آخر مفارؽ للجسم جبوىره 23"جزءان من جسم كال عرض
شوقها إىل أفعاؽبا اػباصة هبا، أعٍت العلـو كاؼبعارؼ، مع " كمن شبة كانت فضيلتها ىي . كأحكامو كخواصو كأفعالو

كمن ىذا التعريف اؼبقدـ للنفس كاختالفها . ،اليت ىي الغضب كالشهوة24"ىركهبا من أفعاؿ اعبسم اػباصة بو
 :عناعبسم، وبدد مسكويو قول النفس اليت تنقسم إىل ثالثة أقساـ

القوة اليت هبا يكوف الفكر كالتمييز،كالنظر يف حقائق " القوة األكىل كىي القوةالناطقة، يقصد هبا 
. كآلتها الدماغ" اؼبلكة" ،كيسميها ابنمسكويو 25"األمور

القوة اليت هبا يكوف الغضب كاعبدة كاإلقداـ علىاألىواؿ،كالشوؽ إىل "كالقوة الثانية، ىي القوة الغضبية،كيقصد هبا 
. كآلتها القلب" السبعية" ،كيسميها مسكويو 26"التسلط كالًتفع كصنوؼ الكرامات
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القوة اليت هبا تكوف الشهوة كطلب الغذاءكالشوؽ إىل اؼبالذ اليت يف "كالقوة الثالثة ىي القوة الشهوانية كيقصد هبا 
. كآلتها الكبد" البهيمية" ،كيسميها مسكويو 27"اؼبآكل كاؼبشارب كاؼبناكح،كضركب اللذات اغبسية

ففضيلة النفس الناطقة ػ أم العاقلة ػ اغبكمة،كىي . بعد ىذا التقسيم وبدد مسكويو فضيلة كل قوة من قول النفس
 (الشهوانية)أما فضيلة النفس البهيمية . كفضيلة النفس الغضبية ىي الشجاعة كىي تنتج عن اغبلم. تأيت عن العلم

. فهي العفة

،كاليت تنتج عن االعتداؿ كالتوسط بُت الفضائل الثالث اؼبذكورة "العدالة" يضيف إىل ىذه الفضائل الثالث فضيلة 
لذلك أصبع اغبكماء على أف أجناس :" ،كعدـ طغياف قوة على أخرل، حيث يقوؿ(اغبلم،الشجاعة،العفة)

كسنعود إىل ىذه الفضائل عند التطرؽ إىل نظرية . 28"كىي اغبكمة،كالعفة،كالشجاعة،كالعدالة: الفضائل أربعة
. الوسط العدؿ عنده

 :كيبكن توضيحقول النفس كالفضائل اؼبتولدة عنها من خالؿ الرسم التايل

بعد ىذا اإليضاح للنفس كقواىا عند ابن مسكويو، نعود إىل موقفو من الفضيلة،كنواصل ربديد ىذا العنصر من 
. خالؿ توضيح عالقة الفضيلة باؼبعرفة،كأنواعاؼبعرفةكنظرية الوسط الفاضل

: عالقة الفضيلة بالمعرفة-4

،كفيها ينحاز إىل "مسألة عويصة أكىل" ىبوض مسكويو يف إشكالية عالقة الفضيلة باؼبعرفة،كيعاعبها ربت عنواف 
إذا كانت العدالة فعالن اختياريان :"كيضع ابن مسكويو اؼبسألة ىكذا. فَتل أف الفضيلة معرفة. موقف سقراط

يتعاطاه العادؿ، كيقصد بو ربصيل الفضيلة لنفسو، كاحملمدة من الناس، فيجب أف يكوف اعبور فعالن اختياريان، 
يتعاطاه اعبائر، كيقصد بو ربصيل الرذيلة لنفسو، كمذمة الناس، كمن القبيح الشنيع أف يظن باإلنساف العاقل أنو 
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ىل : ،يبكن أف نصيغ من ىذه اؼبقولة اإلشكالية التالية29"يقصد اإلضرار بنفسو بعد الركية، كعلى سبيل االختيار
من اؼبعقوؿ أف يقًتؼ اإلنساف الرذيلة عن ركية كاختيار؟ كيؤيد مسكويو اإلجابة اليت يقًتحها بعض اغبكماء 

إف من ارتكب فعالن يؤد بو إىل الضرر أك عذاب فإنو يكوف ظاؼبان لنفسو،كضاران ؽبا، من حيث يهقدر : قالوا"الذين 
. 30"أنو ينفعها،كذلكلسوءاختياره،كترؾ مشاكرة العقل فيو

اغباسد، فإنو ردبا جٌت على نفسو، ال على سبيل اإلضرار هبا، بل ألنو :فمثالذلك"،كيقد لنا أدلة لتوضيح موقفو
. 31"يظن أنو ينفعها يف العاجل باػبالص من األذل الذم يلحقو من اغبسد

قبد العاقل إذا تغَتت أحوالو تلك فصار من الغضب إىل الرضا،كمن السٌّكر إىل اإلفاقة، "كالدليل اآلخر ىو أننا 
ليت شعرم كيف اخًتت تلك األفعاؿ القبيحة؟ كيلحقو الندـ،كإمبا ذلك ألف القوة اليت : تعجب من نفسو،كقاؿ

هتيج بو تدعوه إىل ارتكاب فعل يظنو يف تلك اغباؿ صاغبان لو، صبيال ن بو، لتتم لو حركة القوة اؽبائجة بو، فإذا 
. 32"سكن عنها،كراجع عقلو رأل قبح ذلك الفعل كفساده

: أنواع الفضيلة-أ

من الواضح تأثر مسكويو بأرسطو يف تقسيم الفضائل إىل فضائل نظرية كفضائل عمليةأخالقية، بناء على تقسيم 
النفس الناطقة أك العقل إىل عقل نظرم كعقل عملي، أما تأثره بأفالطوف، فيبدك يف حديثو عن الفضائل اػبلقية 

. كما سنرل

ىناؾ فضيلة أخرل للنفس، جبانب الفضائل " لقد رأل ابن مسكويو أف : (الفضيلة الفلسفية)الفضيلة النظرية -1
أسبو كأنسب، أعٍت التشوؽ للمعارؼ كالعلـو كطلبها كما تقدمت اإلشارة إىل  (للنفس)األخالقية،ىي هبا 

. 33"ذلك،ألنتمامالنفس الناطقة ىو باالستكماؿ بالعلـو كاالرباد بالعقل الفٌعاؿ

: كللوصوؿ إىل ىذا النوع من الفضيلة يتم بالتدرج كفق مراتب كىي

: كىي مرتبتاف: مرتبة فضيلة السعادة-أ

أف يصرؼ اإلنساف إرادتو كؿباكالتو إىل مصاغبو يف العامل احملسوس كاألمور احملسوسة يف أمور : " اؼبرتبة األكىل
النفس،كالبدف كما كاف من األحواؿ متصالن هبا مشاركان ؽبما من األمور النفسانية،كيكوف تصرفو يف األحواؿ 

. 34"احملسوسة تصرفان ال ىبرج بو عن االعتداؿ اؼبالئم ألحوالو اغبسية
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كىي اليت يصرؼ فيها اإلنساف إرادتو كؿباكالتو، إىل األمر األفضل، من صالح النفس كالبدف، من :"كاؼبرتبة الثانية
. 35"غَت أف يلتبس مع ذلك بشيء من النفسيات احملسوسة، إال دبا تدعوه إليو الضركرة

كىي اليت ال يكوف فيها تشوؽ إىل آت،كال تلفت إىل ماضو كال تشيعلحاؿ،كال تطلع : "الفضيلة اإلؽبية احملضة-ب
إىل ناء،كالظنبقريب،كالخوفوال فزع من أمر،كال ما تدعو الضركرة إليو من حاجة البدف كالقول 

الطبيعيةكالالقوىالنفسانية، لكن يتصرؼ بتصرؼ اػبَت العقلي يف أعايل رتب الفضائل،كىو صرؼ الوقت إىل األمور 
. 36"اإلؽبية كمعاناهتا بال طلب عوض

كىي أف تكوف أفعاؿ اإلنساف كلها أفعاؿ إؽبية،كىذه األفعاؿ ىي خَت ؿبض،كسبيل ذلك كما . آخر رتبة-ج
فأفعاؿ اإلنساف إذا صارت كلها إؽبية، فهي كلها إمبا تصدر عن لبو كذاتو اغبقيقية اليت ىي :"وبدده مسكويهبقولو

عقلو اإلؽبي الذم ىو ذاتو باغبقيقة،كتزكؿ كتتصدر سائر دكاعي طباعو البدين بسائر عوارض النفسُت 
البهيميتُت،كعوارض التخيل اؼبتولد عنهما،كعن دكاعي نفسو اغبسية، فال يبقى لو حينئذ إرادة كال نبة خارجتاف 

. 37"عن فعلو من أجلها يفعل ما يفعل، لكنو يفعل ما يفعلو بال إرادة كال نبةيف سول الفعل

ال يذىب مذىب اؼبتصوؼ ألنو " رغم حالة التصوؼ اليت تلمس يف ىذا التدرج يف اؼبراتب إال أف ابن مسكويو 
كليس بالزىدكؾباىدةالبدنوشهواتو كما يفعل  (الفلسفة)يربط ىذا التدرج باألخالؽ كسلوؾ سبيالغبكمة

قبد أف مسكويو يتحدث عن الفضائل النظرية " هتذيب األخالؽ كتطهَت األعراؽ" كعند قراءتنا لكتابو .38"اؼبتصوفة
. حديثان مقتضبان 

: (العملية)الفضيلة الخلقية -ب

على خالؼ الفضائل النظرية، قبد مسكويو، يتحدث عن الفضائل األخالقية يف كتابو حديثان مفصالن شارحان 
كالسبب يف ذلك ىو أف غرض الكاتب ىو غرض عملي ػ كما سبق كأشرنا إىل ذلك ػ أم السعادة . كموضحان 

غرضنا يف ىذا الكتاب، أف كبصل ألنفسنا :"العملية اليت تًتتب على الفضائل اػبلقية كىذا ما صرح بو يف قولو
. 39"خلقان تصدر بو عنا األفعاؿ كلها صبيلة

الفضيلة اػبلقية تتعلق بالعقل العملي،كربقق لإلنساف التوفيق يف تصرفاتو مع غَته من بٍت جنسو،كىذه الفضائل 
تكتسب بالًتبية كاالعتياد ػ سنفصل يف ىذا األمر عند حديثنا على اػبهلق ػ كىي تتصل بكماؿ اإلنساف القريب أك 

. السعادة األخالقية كسبهد للوصوؿ إىل السعادة القصول
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: كالفضيلة اػبلقية تعود يف أصوؽبا إىل الفضائل األخالقية األربعة اليت قبدىا عند أفالطوف كىي
كتعترب أضدادىارذائل، فإذا كانت أمهات الفضائل أربعان فإف كل منها يتضمن . اغبكمة،كالشجاعة،كالعفة،كالفضيلة

. فضائل أخرل تندرج ربتها كتعترب أجزاء منها

كإذا عدنا إىل الرسم السابق، فإننا قبد أف لكل قوة من قول النفس فضيلة خلقية تقابلها، فالقوة العاقلة فضيلتها 
كبانسجاـ ىذه الفضائل الثالثة . اغبكمة،كالقوة الشهوانية فضيلتها العفة،كالقوة الغضبية فضيلتها الشجاعة

. كاعتداؽبا تنتج الفضيلة الرابعة كىي فضيلة العدالة

:  الفضيلة والوسط العدل-ج

.  الضابط غي إطالؽ الفضيلة على أم سلوؾ أك أم عمل ىو االعتداؿ أك التوسط كما يراه اؼبعلم األكؿ
أف كل فضيلة : كينبغي أف يفهم من قولنا:" فمسكويو يقرر مثل أرسطو بأف الفضيلة كسط بُت رذيلتُت، فهو يقوؿ

كقد قبد للفضيلة الواحدة أثر من طرؼ :" ،فالفضيلة سبثل مركز الدائرة فهو يقوؿ40"ىي كسط بُت رذائل 
أمكننا أف لبرج من اعبانب : كاحد،كذلك إذا تصورنا الفضيلة مركزان،كأخرجنا منو خطان مستقيمان، فحصلت لو هناية

اآلخر اؼبقابل لو خطان آخر على استقامتو، فتصَت لو هناية أخرل كيصَتاف صبيعان مقابلُت للمركز الذم فرضناه 
. 41"فضيلة، إال أف أحدنبا هبرم ؾبرل اإلفراط كالغلو،كاآلخرهبريبجرل التفريط كالتقتَت

. 42"إف ىذا التوضيح يتيح لنا أف نقيم اعبدكؿ التايل الذم تستبُت فيو اؼبركز ينب قطبُت متضادين يشكالف الرذيلة

            بػىلىو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حكمة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سىفىو 

           جهنٍب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ شجاعة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هتوٌّر 

طبود ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ًعفَّة    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ شىره 

انظالـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عدالة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ظهٍلم  

ىذا الوسط الذم يكوف الفضيلة يظهر من كالـ مسكويو أنو ليس الوسط الذم قبده يف اغبساب مثالن، فهو 
كؽبذاصعب جدان كجود ىذا الوسط، " :ىدؼ صعب إصابتو، كما أف التمسك بو دائمان أصعب، يقوؿ مسكويو

إصابة نقطة اؽبدؼ أعسر من العدكؿ عنها كلزـك : لذلك قالت اغبكماء. مث التمسك بو بعد كجوده أصعب
. 43"الصواب بعد ذلك حىت ال ىبطئها أعسر كأصعب
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انو يعيد إدخاؿ الذات عن طريق القوؿ بأف الفضيلة " كيظل مسكويو ـبلصان لنموذجو ألرسطو طاليسي، حبيث 
.  44"كسط موضوعي ىبتلف ربديده باختالؼ الظركؼ اليت هبد فيها كل كاحد نفسو مدعوان ؼبمارسة الفضيلة

كهبب أف تطلب أكساط تلك األطراؼ حبسب :"كلتوضيح ىذا اإلخالص كالتأثر، نورد عبارة ابن مسكويهالتالية
. 45"كل فرد فرد

بعد التعرؼ على رأم مسكويو يف الوسط العدؿ، توضيح مدل تأثره يف ذلك باؼبعلم األكؿ، كباكؿ اآلف تطبيق 
. ىذا الوسط على الفضائل اػبلقية األربعة

 :الفضائل الخلقية األربع-د

قبد لدل مسكويو ربليل معٌمق ؽبذه الفضائل األربعة كما يتفرع عنها من أقساـ كفركع، كما رأينا يف الرسم 
السابق،كال يبكن ألم باحث أف يتحدث عن الفضيلة عند ابن مسكويو دكف التطرؽ إىل أمهات الفضائل عنده 

: كىي

: فضيلة اغبكمة: أكالن 

،كىي كسط بُت 46"كىي أف تعلم اؼبوجودات كلها، من حيث ىي موجودة"ىي فضيلة النفس الناطقة اؼبميزة 
أعٍت بالسفو ىهنا استعماؿ القوة الفكرية اليت فيما ال ينبغي ككما ال ينبغي كظباه :"السفو كالبلو، يقوؿ ابن مسكويو

كأعٍت بالبلو تعطيل ىذه القوة كإطراحها،كليس ينبغي أف يفهم ىهنا نقصاف اػبلقة، بل ما ذكرتو من القوماعبربزة،
. 47"تعطيل القوة الفكرية باإلرادة

الذكاء،كالذكر،كالتعقل،كسرعةالفهموقوتو،كصفاءالذىن،كسهولةالتعلم،كهبذه :"كاألقساـ اليت ربت اغبكمة كىي
. 48"األشياء يكوف االستعداد للحكمة

كتظهر يف اإلنساف حبسب انقيادىا للنفس الناطقة "ىي فضيلة النفس الغضبية، :فضيلة الشجاعة: ثانيان 
أما " ،كىي كسط بُت رذيلتُت أحدنبا اعبنب،كاآلخر التهور، 49"اؼبميزة،كاستعماؿ ما يوجبو الرأم يف األمور اؽبائلة

كاألقساـ .50"اعبنب فهو اػبوؼ فبا ال ينبغي أف ىباؼ منو،كأما التهور فهو اإلقداـ على ما ينبغي أف يقدـ عليو
كرب النفس،كالنجدة،كعظماؽبمة،كالثبات،كالصرب،كاغبلم،كعدمالطيش،كالشهامة،كاحتماؿ :" التيتحت الشجاعة ىي

. 51"الكد
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كأعٍت بالشره "كىي كسط بُت رذيلتُت نبا الشره كطبود الشهوة . ىي فضيلة القوة الشهوانية:فضيلةالعٌفة: ثالثان 
االهنماؾ يف اللذات كاػبركج فيها عما ينبغي،كأعٍت خبمود الشهوة السكوف عن اغبركة اليت تسلك كبو اللذة 

. 52"اعبميلة اليت وبتاج إليها البدف يف ضركراتو،كىي ما رخص فيو صاحب الشريعة كالعقل

:" أما الفضائل اليت ربت العٌفة فهي
. 53"اغبياء،كالدعة،كالصرب،كالسخاء،كاغبرية،كالقناعة،كالدماثة،كاؼبساؼبة،كالوقار،كالورع

أما "تكوف بانسجاـ الفضائل الثالثة األكىل،كىي كسط بُت رذيلتُت نبا الظلم كاإلنظالـ، :فضيلة العدالة: رابعان 
الظلم فهو التوصل إىل كثرة اؼبقتنيات من حيث ال ينبغي كما ال ينبغي،كأمااإلنظالـ فهو االستخذاءكاالستماتة يف 

. 54"اؼبقتنيات ؼبن ال ينبغي ككما ينبغي

الصداقة، كاأللفة،كصلةالرحم،كاؼبكافأة،كاستعماالللطف،كركوب اؼبركءة يف :" أما الفضائل اليت ربت العدالة فهي
. 55"صبيع األحواؿ، كحسن التودد،كتركاؼبعاداة،كالبحث عن سَتة من وبكى عنو العدؿ

: دبعنيُت يقصدنبا سبامان " العدالة " كيالحظ أمبسكويو يستخدـ لفظ 

كعدـ طغياف قوة على  (اغبكمة،الشجاعة، العفة)ىو االعتداؿ كالتوسط كاالتزاف بُت تلك الفضائل الكربل -أ 
. أخرل، فهي إذف عدالة داخلية أك باطنية يف النفس اإلنسانية

. ىو اؼبعٌت االجتماعي اؼبضاد للظلم، باعتبار اإلنساف مدين بالطبع-ب 

لكنو ال يتعمق يف دراسة العدالة كثَتان كال يذىب بعيدان لكي يشمل دكاليب األجهزة اغبكومية كالدساتَت  "
". رسالة األخالؽ إىل نيقوماخوس" اؼبمكنةكالعالقات احملسوسة الكائنة بُت اؼبواطنُت،كلكنو يظل ؿبصوران يف جو

.  56"السياسة" كىذا دليلعلى أنو مل يطلع على كتاب أرسطو اآلخر

كؼبا كانت العدالة كسطان بُت :"يعطي مسكويو فضيلة العدالة اؼبقاـ األكؿ كيصفعا بالتماـ،كالشرؼ، فهو يقوؿ
أف : كأعٍت بذلك. أطراؼ،كىيئة يقتدر هبا على رد الزائد كالناقص إليها صارت أمت الفضائل كأشبهها بالوحدة

،ألهنا توجد فيما بُت الفضائل كلها،كىي شرط أساسي ؽبا، 57"الوحدة اليت ؽبا الشرؼ األعلى،كالرتبة األقصى
. فالعفيف ال يبكن أف يكوف عفيفان أال إذا كاف عادالن، أم أف يعرؼ كيف يتوسط ككيف يساكم بُت األمور

. ككذلك اغبكيم ال يصل إىل درجة اغبكمة إال إذا أقاـ العدؿ يف ـبتلف معارفو فيبتعد عن السفو كالبلو
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،اليت ظهرت يف عصره،كذلك عندما يربط بُت العدالة 58"نزعة أسلمة األخالؽ اليونانية" كابن مسكويو يدرج ضمن 
كهبذا النوع من العدؿ قامت .... الشريعة تأمر بالعدالة أمران كليان،كليست تنحط إىل اعبزئيات "كالشريعة، ألف 
. 59"السنواتواألرض

كمن جهة أخرل، قبد مسكويو ال يهمل النظرة االجتماعية للفضائل اػبلقية، بل إنو لَتل ضركرة كجود اجملتمع 
لتتحقق الفضيلة ك السعادة، كما ذلك إال ألف االختالط بُت الناس ىو احملك الذم تظهر بو الفضيلة أك الرذيلة، 

إف الفضائل اػبلقية إمبا كضعت من اجل اؼبعامالت كاؼبعاشرات اليت :"ك حوؿ ىذه الفكرة، نقرأ يف كتابو ما يلي 
ال يتم الوجود اإلنساين إال هبا، كذلك أف العدؿ احتيج إليو لتصحيح اؼبعامالت، كليزكؿ بو معٌت اعبور، كإمبا 

كضعت العفة ألجل اللذات الرديئة، ككذلك الشجاعة كضعت فضيلة من اجل األمور اؽبامة اليت هبب أف يقدـ 
لذلك ذفبنا اؼبتوظبُت بالزىد إذا تفردكا عن الناس كسكنوا ...  اإلنساف عليها ألم بعض األكقات كال يهرب منها 

اعبباؿ كاؼبغارات، ألهنم ينسلخوف عن صبيع الفضائل اػبلقية،ككيفيعفويعدؿ كيشجع من فارؽ الناس كتفرد 
. 60"عنهم

 :الٌخلق بين الفطرة واالكتساب-5

حاؿ للنفس داعية ؽبا إىل أفعاؽبا من "يعاًف مسكويو قضية اػبلق بُت الفطرة كاالكتساب،كيبدأ بتعريف اػبهلق بأنو 
بأف ىذا التعريف ىو يف اغبقيقة عبالينوس كأف مل ينسبو إليو "كيرل ؿبمد عابد اعبابرم .61"غَت فكر كال ركية

منها ما يكوف طبيعيان كمن أصل اؼبزاج كاإلنساف : كىذه اغباؿ تنقسم قسمُت:"،كيضيف مسكويهقائال62"صراحة
كمنها ما يكوف مستفادان بالعادة كالتدريب،كردبا كاف ... كيهيج ألقل سبب. الذم وبركو أدىن شيء كبو الغضب

، معٌت ىذا القوؿ، أف ىذه اغباؿ منها ما 63"مبدؤه بالركية كالفكر، مث يستمر عليو أكالن حىت يصَت ملكة كخلقان 
يكوف طبيعيان كالذم تسوقو فطرتو كمزاجو للبذؿ أك اإلمساؾ، أك اعبنب أك الشجاعة يف العمل كيستمر على ما 

. تعود حىت يصَت لو خهلقان راسخان 

كؼبعاعبة ىذه القضية يستعُت باؼبنهج األرسطو طاليسي كاؼبتمثل يف عرض اآلراء حوؿ القضية اؼبطركحة مث مناقشتها 
، فهذا الرأم يف 64"من كاف لو خلق طبيعي مل ينتقل عنو"بعد ذلك، كىو أسلوب فلسفي، فهو يرفض الرأم القائل 

كإىل رفض السياسات كلها،كترؾ الناس نبجان مهملُت،كإىل ترؾ »نظره، يؤدم إىل إبطاؿ قوة التمييز كالعقل 
كبعد . 65"األحداث كالصبياف على ما يتفق أف يكونوا عليو بغَت سياسة كال تعليموىذا ظاىر الشناعة جدان 

ىذاالنقد، يعرض لنا مسكويو رأم جالينوس يف القضية، الذم يذىب إىل أف من الناس اػبٌَت بالطبع الذين ال 
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ينتقلوف إىل الشر كىم قليلوف،كالشر بالطبع الذين ال ينتقلوف للخَت كىم كثَتكف،كاؼبتوسطوف بُت ىذين 
. الضربُت،كىؤالء ينتقلوف للشر أك للخَت حسب البيئة اليت ينشؤكف فيها

باف ىذا الرأم ىو الذم " كىو يوافق جالينوس فيما ذىب إليو بصريح العبارة، فهو يقر يف هناية عرض ىذا الرأم 
فالواقع يؤكد ما ذىب إليو جالينوس من جهة،كمن جهة أخرل مالحظة انتقاؿ الصيب الناشئ من حاؿ . 66"لبتاره

. غباؿ نبعان للبيئة اليت ربوطو كلنوع الًتبية اليت يتلقاىا

ألف أخذ الناس " كأخَتان يتعرض لرأم أرسطو،كىو أف كل خلق يبكن تغيَته فال يكوف إذف شيء منو بالطبع 
بالسياسات اعبيدة الفاضلة ال بد أف يؤثر ضركب التأثَت يف ضركب الناس، فمنهم من يقبل التأديب كيتحرؾ إىل 

. 67"الفضيلة بسرعة كمنهم من يقبلو كيتحرؾ إلىالفضيلة بإبطاء

بأف منو ما يكوف طبيعيان كمن "فمسكويو إذف من القائلُت بقبوؿ األخالؽ للتغيَت، فإذا كاف يف تعريف اػبلق يقوؿ 
فليس معٌت ىذا أنو يكوف فطرة فهطر اؼبرء عليها ال يستطيع منها فكاكان كال ؽباتغيَتان، بل انو يكوف من " أصل اؼبزاج

. السهل صدكر األفعاؿ اليت تناسبو كتتسق معو

يف ختاـ ىذا اؼبقاؿ، نستطيع أف نقوؿ بأف مسكويو قد حبث يف عديد من اجملاالت اؼبعرفية، إال أف التيار :الخاتمة
كنستطيع القوؿ أيضان بأف ىذا التيار اػباص . الرئيسي لفلسفتو إمبا سبثل يف األخالؽ كاالىتماـ بالبحث فيها

غَت أف مسكويو مل "بفلسفتو إمبا استفاده من عديد من اؼبصادر اإلسالمية كاألجنبية، أبرزىا األخالؽ األرسطية، 
يهفلٌح، من حيث التفاصيل يف التوفيق بُت ـبتلف النظريات اليونانية األخالقية اليت أدخلها يف مذىبو،كال يف 

كما ينبغي أف نعًتؼ بأف :" ،كرغم ىذا يضيف دم بور قائالن 68"التوفيق بينها كبُت أحكاـ الشريعة اإلسالمية
. 69"فيلسوفنا أظهر يف بسط مذىبو سالمة يف التفكَت كسعة يف العلم

: الهوامش

- 421كعاش حياة طويلة امتدت إىل سنة .  ىػ على الصحيح325كلد مسكويو بالرم إحدل مدف بالد فارس 
كىو فارسياألصل، لقد اختلف العلماء يف اظبو، فذكر . كىو معاصر للبَتكين كابن سينا. ق حيث مات بأصبهاف

كلكن األغلبية من " أبوعلي أضبد بن ؿبمد بن يعقوب بن مسكويو" البعض كالبيهقي كالشهرزكرم مثالن أف اظبو 
" أبو علي أضبد بن يعقوب بن مسكويو" القدماء كأيب حياف التوحيدم كالثعاليب كاػبوارزمي كغَتىم يركف أف اظبو 

. لقب لفيلسوفنا، بينما تصبح كلمة مسكويو اظبان عبده على الرأم األكؿ" مسكويو" كيًتتب على ىذا أف كلمة 
كيعترب . لقد اتصل ابن مسكويو بكثَت من كزراء كأمراء الدكلةالبويهية اليت عاش يف عهدىا كنشأ يف كنفها
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مسكويهمن الشخصيات اليت عرفت خبصوبة التأليف، فقد طرؽ العديد من أبواب اؼبعرفة، فألف يف الفلسفة 
كحسبنا ىنا . كالتاريخ كاألدب كاألخالؽ،كقد أتاح لو ذلك ما كاف عليو من ثقافة كاسعة كحسن إطالعوفكر ثاقب

كتاب -الفوز األصغر، -هتذيب األخالؽ كتطهَت األعراؽ، : -أف نشَت إىل أىم مؤلفاتو كخباصة يف ؾباؿ األخالؽ
كتاب -، (يعتقد بعض الباحثُت أنو ىو نفسو هتذيب األخالؽ كتطهَت األعراؽ)الفوز األكرب -ذبارب األمم، 

 (بالعربية اغبكمة اػبالدة)جاكيذاف خرد -السعادة أك ترتيب السعادات، 

ؿبمد ؿبمود صبحي، الفلسفة األخالقية يف الفكر اإلسالمي، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر كالتوزيع، -1
 .310، ص 1992، 3بَتكت، لبناف، ط

 .98، ص 2000، دار قباء، القاىرة، (التحوؿ)حسن حنفي، من النقل إىل اإلبداع، اجمللد الثاين -2

 .7، ص 2001, مسكويو، هتذيب األخالؽ كتطهَت األعراؽ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة-3

 .19، اؼبصدر نفسو، ص مسكويو-4

 .20، اؼبصدر نفسو، ص مسكويو-5

 .83، اؼبصدر نفسو، ص مسكويو-6

 .83، اؼبصدر نفسو، ص مسكويو-7

**- 199 مومات يف ركما عاـ 131 أك 129ىو جالينوس كلوديوس، طبيب كفيلسوؼ يوناين كلد يف برغاما عاـ 
" بفاضل األطباء" يعد جالينوس الشخصية الطبية الثانية بعد أبوقراط يف األنبية،كيهعرؼ عند العرب .  ـ201أك 

كيتجلى أثره الفلسفي يف . كذلك أنو ربط الطب كالفلسفة كأكد على أنو ينبغي على الطبيب أف يكوف فيلسوفان 
انتفاع " كتاب : ميداف األخالؽ، حيث تنسب إليو اؼبصادر العربية عددان من التصانيف اػبلقية نذكر منها

كؽبذه اؼبؤلفات ". كتاب األخالؽ" ، ك "يف صرؼ االغتماـ"، "تعرؼ اؼبرء عيوب نفسو" ، "األخيار بأعدائهم
 .تأثَت كبَت على الفكر األخالقي العريب، خاصة على الكندم كمسكويهوفخر الدين الرازم

8- Mohamed Arkoune, contribution à l'étude de l'humanisme arabe au   ive/xesiécle, Miskawayh 

philosophe et histoire, librairie philosophique j, vrain, Paris, p143. 

 .84مسكويو، اؼبصدرالسابق، ص -9

 .86مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -10



ن                كجية العجتم الاجمماعية والانسانية ممجة ممتونجامعة سعيدة                                       

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200نننننننن2018العدد الثالث أبريل  /ناملمجد الماسع

38 
 

. 87مسكويو،اؼبصدر نفسو، ص -11

 .51مسكويو، اؼبصدرنفسو، ص -12

 .50مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -13

14-MohamedArkoune, ibid, p290. 

 .51مسكويو، اؼبصدر السابق، ص -15

 .85مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -16

 .89مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -17

 .89مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -18

 3ؿبمد يوسف موسى، فلسفة األخالؽ يف اإلسالـ كصالهتا بالفلسفةاإلغريقية، مكتبة اػباقبي،القاىرة، ط-19
. 96، ص 1994،

 .86مسكويو، اؼبصدر السابق، ص -20

 .21 -20مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -21

 .86مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -22

  12مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -23

 .16مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -24

. 21مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -25

 .21مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -26

 .22مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -27
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 .131مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -29
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 .131مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -30

 .131مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -31

 .132مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -32

 .90 -89ؿبمد يوسف موسى، اؼبرجع السابق، ص -33

 .92مسكويو، اؼبصدر السابق، ص -34

 .93مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -35

 .93مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -36

 .94مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -37

، ص 2001، 1ؿبمد عابد اعبابرم،العقل األخالقي العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت، لبناف، ط-38
315. 

 .7مسكويو، اؼبصدر السابق، ص -39

. 148، ص 15، ؼ6،ب 2،ؾ 1ج" األخالؽ إىل نيقوماخوس"كأيضان كتاب .30مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -40

. 192مسكويو، اؼبصدر نفسو، ص -41

42-MohamedArkoune, ibid, p290.                                                       

 .30مسكويو، اؼبصدر السابق، ص -43

44-MohamedArkoune, ibid, p300. 

 .192مسكويو، اؼبصدر السابق، ص -45
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: قائمة المصادر والمراجع

ؿبمد ؿبمود صبحي، الفلسفة األخالقية يف الفكر اإلسالمي، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر كالتوزيع، -1
 .1992، 3بَتكت، لبناف، ط

 .2000، دار قباء، القاىرة، (التحوؿ)حسن حنفي، من النقل إىل اإلبداع، اجمللد الثاين -2

 .2001, مسكويو، هتذيب األخالؽ كتطهَت األعراؽ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة-3

4-MohamedArkoune, contribution à l'étude de l'humanisme arabe au   ive/xesiécle, Miskawayh 

philosophe et histoire, librairie philosophique j, vrain, Paris, p143. 

 3ؿبمد يوسف موسى، فلسفة األخالؽ يف اإلسالـ كصالهتا بالفلسفةاإلغريقية، مكتبة اػباقبي،القاىرة، ط-5
،1994. 
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 .البحثو مناهج التعليممقاربات ظاهرة اللغةبين 

 
ميمون مجاهد .د.أ

 معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها 
 ، المملكة  العربية السعوديةجامعة الملك عبد العزيز جدة

 
: الملخص 

 الصلة يف أغلب م       إف اللغة ظاىرة إنسانية ٕتاذهبا البحث كالتعليم منذ القدمي،حىت كانا شديد
كما من حضارة مرت،إال ككجدنا يف موركثها حديثا مستفيضا عن اللغة،كيف نفس الوقت حثا على . األكقات

فتشاهبت مقارباهتا . تعليمها كتعلمها  حىت كانت القضية الفكرية اٞتوىرية على امتداد تاريخ اإلنسانية
حينا،كاختلفت أحيانا أخرل،حسب أىداؼ دارسيها كمعلميها،فجسدت معامل كخصوصيات اٟتضارات 

فهي . بالنظر إىل أهنا كانت اٟتامل ا١تادم لكل ذلك . اإلنسانية ا١تختلفة،كعكست اختالفاهتا،كتوافقاهتا مع غَتىا
 .إذف الفكر يف صوره األكىل،كىي ا١تدكف ٢تذه الفكر الذم مل يكن ليبقى كخيلد لوالىا

 
Abstract : 
The language has been entangled in research and education since ancient 
times, until they were very relevant most of the time. And no civilization passed,  we 
found in all civilisation heritage a long talk about the language, while at the same time 
urged to teach and learn. It was the fundamental intellectual issue throughout the 
history of humanity. Sometimes their approaches differed, and sometimes differed 
according to the objectives of their scholars and teachers. They embodied the 
characteristics and characteristics of the different human civilizations and reflected 
their differences and their compatibility with others. Given that she was the material 
carrier of all that. It is therefore thought in its first form, a blogger of this thought that 

would not have survived without it.. 
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: توطئة

إف تراكمات الفكر اإلنساين سامهت ٚتيعها يف بلورة معامل الدرس اللغوم ، يف شقيو البحثي كالتعليمي، 
كتصفح كاع ٢تذا ا١توركث جيعلنا نقف على حقيقة أساسية مفادىا أف اللغة كانت ، كستبقى ىاجس الباحثُت 

باختالؼ توجهاهتم ، كذلك بالنظر إىل ا١تقاربات ا٢تائلة اليت قدمت يف شأهنا ، كما زالت تقدـ ، رغم ما بلغت 
. من تباين كبَت بينها يف أحايُت كثَتة

: البحث في الظاهرة اللغوية  بينالمقاربات المعيارية والمقاربات الوصفية  ػ   1
إف ا١تتصفح للموركث الفكرم اإلنساين،جيد أف االىتماـ بالبحث يف اللغة ضارب يف أعماؽ التاريخ،تعود 

. كاألمر األكيد أف ىذا البحث بقي مستمرا من حينها كمل يتوقف حىت اآلف . بداياتو إىل حضارات قددية جدا 
كا١تالحظ أف ىذا البحث قد ٕتسد يف مرحلتُت أساسيتُت،عكست معامل ىذا اجملاؿ من الدرس ك٘تثلتا يف مرحلة ما 

.  قبل اللسانيات البنيوية،كمرحلة ما بعد اللسانيات البنيوية 
: الدرس اللغوي والمقاربات المعيارية   ( 1 ـ1 

إف مرحلة ما قبل اللسانيات البنيوية،مرحلة اعتمدت يف أساسها دراسة اللغة كوسيلة،كاعتمدت ا١تعيارية 
متفق حو٢تا ىي على 1يف تعاملها مع اللغة،ك٘تظهرت ىي بدكرىا يف شكل  مراحل أكجزىا أغلب الباحثُت يف أربع

.      مرحلة النحو ا١تعيارم،مرحلة الفيلولوجيا،مرحلة النحو ا١تقارف،كمرحلة اللسانيات التارخيية: التوايل 
تؤسس للدرس اللغوم برمتو،كوهنا كانت Grammaire Normative إف مرحلة النحو ا١تعيارم 

ا١تنطلق لظهور أغلبية العلـو اللغوية ا١تعيارية األكىل اليت كانت ٖترص كلها اٟترص الشديد على ٕتسيد اللغة 
فينموذجيتها ككما٢تا،فكاف احتفاؤىا بالشكل،كالصواب،كالبحث عن جانب اٞتماؿ فيها،كمدل ٕتسيدىا للبالغة 

مث انتقل االىتماـ إىل نشأهتا،كعالقتها بالفكر كبالوجود كا١تنطق، ك٤تاكلة البحث يف . ىو أساس دراستها كتدارسها
. خصائصها،كٚتيع مستوياهتا

كأحسن ما جيسد معامل ىذه ا١ترحلة،ىو جهود ا٢تنود اللغوية األكىل، كاليت تعد أقدمها على اإلطالؽ،كقد 
ٕتسدت يف ظهور إسهاماهتم األكىل،على كافة ا١تستويات اللغوية،ك تبلورت أساسا فيما عرؼ بالنحو ا٢تندم 

لتتواصل معامل ىذه ا١ترحلة ٔتا قدمو اإلغريق من دراسات رائدة،كانت ٢تا . كإرىاصاهتم األكىل يف الدرس الصويت 
عالقة ٔتختلف مستويات اللغة،خاصة تلك اليت ارتبطت بالفكر كا١تنطق كعلم اٞتماؿ كالبالغة كغَتىا، 

 

                                                           
: ١تعرفة ذلك ينظر ا١ترجعاف التالياف .   ػ  جيعلها دك سوسَت ثالث مراحل،إذ جيعل ا١ترحلتُت األخَتتُت مرحلة كاحدة1

F.De .Saussure. cours de linguistique générale. .édition critique. Préparée par Tulio de Mauro Payot.Paris.1983.p13 

 12ص. 1987ا١تغرب . أك حنوف مبارؾ ػ مدخل للسانيات سوسَت ػ دار توبقاؿ للنشر ػ الطبعة األكىل 
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ك٦تا طبع ىذه ا١ترحلة خصوصا تبلور . كستتجسد استمرارية كل ذلك بعدىا يف ما قدمو الركماف بعدىم 
الدرس اللغوم العريب،يف ٥تتلف صوره كمستوياتو،إذ كاكب ذلك ظهور علم النحو،كعلم الصرؼ،كاالىتماـ 

.  فكاف لو نصيبو  يف التأسيس ٢تذا الفكر اإلنساين. باألصوات،كا١تعاجم،كالبالغة 
كالواقع أف ىذه ا١ترحلة سيسهم يف تأسيسها حضارات كثَتة ال يتسع اجملاؿ لذكرىا ٚتيعها،كاف لكلها 

. الدكر الكبَت يف كضع اللبنات األكىل للدرس اللغوم اإلنساين
ما جيب التذكَت بو يف سياؽ اٟتديث عن ىذه ا١ترحلة األكىل أف أمرا بالغ األمهية سيحدث فيها،سيكوف 
رافدا أساسيا للغة ك البحث فيها،كيتعلق األمر ىا ىنا  بظهور الكتابة ٔتختلف أشكا٢تا،صورية كانت أك رمزية أك 

يعد حدثا خطَتا يف " مقطعية،كالذم سيتوج بظهور األّتدية بفضل الشعوب الكنعانية كالسيما الفينيقيُت،كذلك 
تاريخ البشرية اليت مل تستطع أم من حضاراهتا الوصوؿ إىل ىذا التحليل اللغوم الذم يبدك لنا اآلف بديهيا 

فاألكيد أف ىذا االخًتاع ػ إف صح تسميتو كذلك ػ سيقدـ لإلنسانية خدمة رائدة،كسيساعد بصورة  . 1"كبسيطا
.   جلية يف صنع اٟتضارات اإلنسانية ا١تتعاقبة،كسيسهم خلودىا كتكاملها

كا١تالحظ أف ىذه ا١ترحلة ستأخذ حيزا زمنيا كاسعا،سيمتد من فجر تاريخ اإلنسانية حىت القركف القريبة 
منا ،كمازالت معامل ىذه ا١ترحلة ٣تسدة  خاصة على مستول الفكر كاإلبداع،كٖتديدا عند أكلئك الذين بقوا 

 .يدافعوف عن الفكر اللغوم التقليدم كاحملافظ على معياريتو األكىل،كالذين حيتفوف باٞتوانب الشكلية اٞتمالية للغة
نتيجة تطور الفكراإلنساين،كتطور التدكين كظهور الطباعة،ك كثرة ا١تصنفات،كا١تخطوطات،كمع ظهور 

اٟتركات التبشَتية األكىل،كبدايات ٛتالت االستكشاؼ األكىل للعامل،كبدايات اٟتمالت االستعمارية 
 ككانت الغاية األساسية األكىل Philologie2األكىل،ستظهر مرحلة ثانية يف البحث اللغوم،ستعرؼ بالفيلولوجيا

ككاف من نتائج ىذا النوع من الدراسة أف كجدت الفيلولوجيا "٢تذه ا١ترحلة ٖتقيق النصوص كتأكيلها كالتعليق عليها،
كيف ىذه ا١ترحلة بدأ االىتماـ باستنطاؽ ا١توركث . 3"نفسها  هتتم أيضا بتاريخ األدب كبالتقاليد كا١تؤسسات

الفكرم اإلنساين،١تعرفة خصوصيات اٟتضارات القددية انطالقا من مدكناهتا كموركثها ا١تكتوب، كالواقع أف ا١تنطلق 
كما يطبع ىذه ا١ترحلة االىتماـ خاصة با١تكتوب . سيكوف مع ٤تاكلة ٖتقيق ا١تخطوطات الدينية ا١تسيحية األكىل 

 .كا١تدكف كا١تخطوط،كسيتأرجح االىتماـ باللغة ا١تنطوقة إىل ا١تستول الثاين

                                                           
 . 36  ص 1999دمشق. الطبعة األكىل.  ػ  أٛتد ٤تمد قدكر ػ مبادئ اللسانيات ػ دار الفكر1

للتوسع  .1777أكؿ من استعمل مصطلح الفيلولوجيا  فريدريش أكغست ككلف،كارتبط باٟتركة العلمية اليت أنشأىا ابتداء من سنة 
: ينظر 

 voir : F.De .Saussure. cours de linguistique générale. .édition critique. Préparée par Tulio de Mauro ػ2

Payot.Paris.1983.p13 
 12 ػ حنوف مبارؾ ػ مدخل للسانيات سوسَت ػ ص3
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إف مرحلة الفيلولوجيا،ستساعد يف اإلجابة عن أسئلة كثَتة تتعلق بتاريخ العلـو عامة، كتاريخ اللغة كآداهبا 
كبفضل ىذه ا١ترحلة ستتمكن اإلنسانية من معرفة معامل حضارات عديدة انطالقا من ٖتقيق .خاصة

كما أهنا ستعتمد خاصة على . مدكناهتا،خاصة على ا١تستول الديٍت كمستول التقاليد كاألعراؼ كالثقافات
كستهتم باللغة انطالقا من ا١تقارنة بُت نصوص حقب ٥تتلفة، كمن أجل ٖتديد اللغة ا٠تاصة بكل "النقد،

،كستمهد ١ترحلة االنفتاح على لغات 1"مؤلف،كتفكيك النصوص ا١تكتوبة بلغات قددية كغامضة ك٤تاكلة تفسَتىا 
. الغَت كثقافاهتا كبشكل كاسع جدا

 يف هناية القرف الثامن عشر كبداية القرف التاسع عشر، Sanskrit 2 إف اكتشاؼ اللغة السنسكريتية
،سيؤسس لظهور مرحلة جديدة من مراحل البحث اللغوم كاليت ستعرؼ بالنحو ( 1816 ك1786)كٖتديدا بُت 

،كلقد ساعد ىذا 3"كالذم كضع معا١تها العامل األ١تاين بوبالذم كاف يبحث يف أصوؿ اللغات ا٢تندكأكركبية" ا١تقارف،
االكتشاؼ يف كشف النقاب عن العالقات ا١توجودة بُت بعض اللغات مثل ا٢تندية كالفارسية كبعضها اآلخر مثل 

كاف " لقد . كالوقوؼ على أىم عالقات التشابو كاالختالؼ كصالت القرابة بينها. اإلغريقية كالالتينية كاٞترمانية
ا٢تدؼ األساسي من القواعد ا١تقارنة إثبات القرابة بُت اللغات، كىي ال تسعى إىل تتبع تارخيها خطوة خطوة بل 

كتنتهي من عملها أك تستنفذ طاقتها إذا أثبتت أف التشابو بُت أشكاؿ . تعتمد طريقة ا١توازنة الدقيقة الصارمة 
 4"...لغتُت ال ديكن أف يكوف من قبيل ا١تصادفة 

؛ أك ما يصطلح عليو بعضهم بالفيلولوجيا Grammaire Comparée إف مرحلة النحو ا١تقارف
ا١تقارنة،ستطبع أساسا بتطور ا١تنهج ا١تقارف الذم سيسهم أساسا يف تطوير الدراسات الصوتية يف منهجها العلمي 

كسيعرؼ االىتماـ باللغات اإلنسانية ٚتيعها شيوعا كبَتا، كستصبح غايات كل الدراسات اللغوية . الصحيح
كقد كاف لزاما على أف يعود . حينها البحث عن اللغة األصل انطالقات من عالقات التشابو بُت ٚتيع اللغات 

أف حياكلوا الكشف عن منشأ "العلماء حُت اقتفائهم لتاريخ اللغة كأصلها األكؿ، كنشأهتا إىل اللغات القددية األكىل،

                                                           
  13 ػ  ا١ترجع نفسو ػ ص1
إف للغة السنسكريتية مهما كاف قدمها بنية " يقوؿ جونز .  ػ  يعود الفضل يف ذلك إىل كلياـ جونز ككاف قاضيا يف كلكوتا با٢تند 2

لكنها مع ذلك تتصل هبما بصلة .رائعة أكمل من اإلغريقية كأغٌت من الالتنية،كىي تنم عن ثقافة أرقى من ثقافة ىاتُت اللغتُت 
: للتوسع ينظر ا١ترجع التايل ..." كثيقة من القرابة 

 جامعة حلب 1جورج موناف ػ تاريخ علم اللغة منذ نشأهتا حىت القرف العشرين ػ ترٚتة بدر الدين القاسم،كزارة التعليم العايل ط
 . 162ص .  1981

  .George Mounin  clefs pour la linguistique – collection clefs seghers 14°ed.paris 1978.p24  ػ3

 .  186 ػ  جورج موناف ػ تاريخ علم اللغة منذ نشأهتا حىت القرف العشرين  ػ ص4
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. 1"اللغة يف الفصيلة اإلنسانية كعن األسس األكىل اليت قاـ عليها التخاطب باألصوات ذات الداللة الوضعية
". ا١تقارف"كالواقع أنو نتيجة ا٠توض يف ىذه ا١تشكالت ظهرت إتاىات لغوية كثَتة تبنت ىذا ا١تنهج، كنقصد بو 

كستعرؼ ىذه ا١ترحلة أيضا بتأثرىا بالنموذج البيولوجي كالطبيعي للكائنات،كستحتضن الدراسات اللغوية 
سينظر إىل اللغة على أهنا كائن حي "بعض النظريات العلمية الشائعة حينها على غرار نظرية النشوء كاالرتقاء،ك

كظهرت مع ىذه ا١ترحلة مصطلحات علمية،طبعت البحث اللغوم،كاللغات  . 2"ينمو كيتطور مث يشيخ ك ديوت
كشاعت يف اجملاؿ اللغوم ألفاظ مل تكن تستصاغ من قبل مثل . "اٟتية كا١تيتة،كالنشوء كاالرتقاء اللغوم،كغَتمها

 3".اٞتهاز العضوم،الرشيم،اٞتذكر كالنسيج اٟتي،كحياة األلفاظ كغَتىا 
 منحى مغايرا ٘تاما لذلك الذم سبق،كستتأسس نتيجة 1870ستتخذ مرحلة النحو ا١تقارف بدءا من سنة 

 اليت  Linguistique Historiqueلذلك مرحلة جديدة سيصطلح عليها ٔترحلة اللسانيات التارخيية
نتيجة تطور األسلوب ا١تقارف الذم اعتمد يف طرقو العلمية على رصد التطور التارخيي أسلوب جديد مل " ظهرت 

يعد يهتم بإثبات القرابة بُت اللغات بل يهتم ٔتعرفة ٚتيع التطورات اللفظية يف لغة ما من خالؿ ٣تموع 
بداية،ك تتبلور بصورة أكضح بفضل جهود Diez: زكستتأسس معامل ىذه ا١ترحلة خصوصا بفضل ديا4."تارخيها

 .النحاة اٞتدد
كال "ككاف ركاد ىذه ا١ترحلة يركف أف الدراسات اللغوية ال جيب أف ٖتصر يف سياؽ ا١تقارنة احملضة كحدىا،

جيب أف ينظر إىل اللغة على أهنا جهاز عضوم يتطور من تلقاء ذاتو،كإمنا جيب التعامل معو على أنو نتاج العقل 
،فليست ا١تقارنة سول كسيلة يف البحث اللغوم،لذلك جيب كضعها يف سياقها 5"اٞتمعي للجماعات اللغوية

. التارخيي كىذا األنسب
 الدكر الريادم يف ٕتسيد معامل ىذه ا١ترحلة Néo -Grammairiens لقد كاف للنحاة اٞتدد

لقد كضع ىؤالء تسلسل الوقائع داخل . كتفعيلها،فدكرىم الكبَت يعود يف كضعهم نتائج ا١تقارنة ضمن أفق تارخيي
على جربية الظواىر اللغوية،فقررت أف ىذه الظواىر التسَت " كقد ذىبت مدرسة النحاة اٞتدد .نظامها الطبيعي 

كفقا إلرادة األفراد أك تبعا لألىواء كا١تصادفات،كإمنا تسَت كفقا لقوانُت ال يستطيع الفرد إىل تعويقها أك تغيَتىا  
 

                                                           
   51ص  . 1962القاىرة . ػ علي عبد الواحد كايف ػ علم اللغة ػ مكتبة هنضة مصر ػ  الطبعة ا٠تامسة 1

 Georges –Mounin –op.cit.p24 ػ 2

 . 165 ػ 164 ػ جورج موناف ػ تاريخ علم اللغة منذ نشأهتا حىت القرف العشرين  ػ ص 3
  15 ػ أٛتد ٤تمود قدكر ػ مبادئ اللسانيات ػ ص 4
 14 ػ حنوف مبارؾ ػ مدخل للسانيات سوسَت ػ ص5



  كجية العجتم الاجمماعية والانسانيةممجة ممتونجامعة سعيدة                                       

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200نننننننن2018العدد الثالث أبريل  /ناملمجد الماسع

47 
 

سبيال،كال تقل يف ثباهتا كصرامتها كاطرادىا كعدـ قابليتها للتخلف عن النواميس ا٠تاضعة ٢تا ظواىر 
 1".الفلك كالطبيعة 

،درس لغوم ركز 3،كجانب الوصفية2ستكوف ىذه ا١ترحلة األخَتة آخر حلقة لدرس لغوم صبغ با١تعيارية
على اللغة الوسيلة،ك تأثر ٔتنهج العلـو الطبيعية كالدراسات التارخيية يف آخر مراحلو،كستكوف يف الوقتنفسو التمهيد 

ا١تناسب لولوج تصور جديد يف التعامل مع الظاىرة اللغوية،كمرحلة اللسانيات التارخيية اليت كنا بصدد ذكرىا 
 لتقدمي تصور جديد مناقض ك٥تتلف De Saussureستكوف بصورة أك بأخرل ا١تلهمة الفعلية للعامل دك سوسَت

 Linguistique٘تاما ١تا قدمناه يف ىذه ا١تراحل األكىل،سيتجسد أساسا فيما سيعرؼ باللسانيات البنيوية
structurale  . 

 :الدرس اللغوي والمقاربات الوصفية   ( ـ 2 ـ 1 ـ
لقد أحدث ظهور اللسانيات  البنيوية يف مطلع القرف ا١تاضي ثورة على مستول مناىج البحث 

اللغوم،كاف نتيجتها ٖتوال جوىريا على مستول التفكَت كا١تفاىيم،انعكس إجيابا على ٥تتلف العلـو كا١تعارؼ ذات 
كستساعد ىذه النقلة النوعية يف إرساء معامل تصور جديد للتعامل مع اللغة يف . الصلة باللغة كالبحث فيها 

كقواـ ىذا األسلوب ا١تنهجي " كسيتبلور أسلوب جديد كتتضح معا١تو أكثر فأكثر. عالقتها مع ٥تتلف اجملاالت 
ىو دراسة الظاىرة اللغوية يف فًتة زمنية ٤تددة كبالوصف العلمي البعيد عن األحكاـ ا١تسبقة أك معايَت ا٠تطأ 

لقد صار ىذا األسلوب سائدا لدل أكثر الدارسُت اللغويُت يف كل أ٨تاء العامل منذ أف اكتشفت . كالصواب 
 4"....القيمة اٟتقيقية حملاضرات دك سوسَت

إف دك سوسَت إضافة إىل تقدديو تصورا جديدا ٥تتلفا كليا عن ما سبق فيما يتعلق بالتعامل مع 
اللغة،سيثرم الدرس اللغوم ٔتفاىيم علمية كصفية جديدة مل تكن معتمدة كال معتادة من قبل،كستكوف أغلب 

                                                           
 52 ػ  علي عبد الواحد كايف ػ علم اللغة ػ ص 1
 ػ  إف الباحث إذا ٞتأ إىل التفكَت ا١تعيارم فقد استعار لنفسو موقف ا١تتكلم ، الذم حيدده االستعماؿ ال ا١تنهج ، كجعل دراستو 2

على حد تعبَت دك سوسَت ، خالية من كل كجهة نظر علمية ، كىي ال هتتم باللغة نفسها ، بل ترل فقط أف تسن القواعد اليت 
تفرؽ بُت االستعماالت الصحيحة كغَت الصحيحة ، ،كىذا منهج معيارم ، بعيد عن ا١تالحظة ا٠تالصة ، يفرض كجهة نظره 

. 44ص.2001. ٘تاـ حساف ػ اللغة بُت ا١تعيارية كالوصفية القاىرة:  ينظر .فرضا
 .F.De .Saussure. cours de linguistique généralep13أك 

 ػ أما موقف الباحث من اللغة ، فيختلف اختالفا تاما عن موقف ا١تتكلم ، فإذا كاف ىدؼ ا١تتكلم ىو صحة االستعماؿ ، فإف 3
ىدؼ الباحث ىو الوصف عن طريق ا١تنهج الصاحل ، كاالستعماؿ الصحيح جيرم حسب ا١تعايَت ، كلكن ا١تنهج الصاحل البد أف 

كالبد ٢تا كاٟتالة ىذه أف تدرس على ٨تو ما تدرس الظواىر االجتماعية  ... يعًتؼ بطبيعة اللغة باعتبارىا ظاىرة اجتماعية
 22٘تاـ حساف ػ اللغة بُت ا١تعيارية كالوصفية ص:   ينظر ..با١تالحظة كاالستقراء

  16 ػ  أٛتد ٤تمد قدكر ػ مبادئ اللسانيات ػ  ص 4
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مفهـو : كمن أىم ىذه ا١تفاىيم . ىذه ا١تفاىيم مرتكزات أنشطة كثَتة ستتأثر باللسانيات ك ستولد من رٛتها
النظاـ الذم سيعتمد مكانو مفهوما البنية كالنسق،ككذلك ثنائياتو ا١تشهورة اليت ستثرم الدرس اللغوم؛ كمنها على 

. Signifiant /Signifiéا١تدلوؿ/الداؿ .  Langue /Paroleكالـ/ اللساف:كجو ا٠تصوص ثنائيات 
 Paradigmeالًتكيب/ ٤تور االستبداؿ . Diachronie/ Synchronie1كالتعاقب / التزامن 

/Syntagme  .  كالتعارض بُت الشكل كاٞتوىرForme /Substance . كالًتكيز على
.  كغَتىاArbitraire كاالعتباطيةLinéarité  كا٠تطية Valeurمفاىيم،القيمة

لقد غَتت مقاربات سوسَت اٞتديدة للغة طبيعة التفكَت اللساين برمتو، ككضعت حدا فاصال بُت مرحلتُت 
٤تدثة بذلك ٖتوال جذريا على مستول . من مراحل الدرس اللغوم،مرحلة تقليدية معيارية،كمرحلة حديثة كصفية 

كاألمر ا١تلفت لالنتباه أف . ْتث اللغة كدراستها ك سيتجسد ىذا  التحوؿ خاصة  على مستول ا١تنهج كالتفكَت 
ىذه ا١ترحلة الثانية ستعرؼ تطورا سريعا،كثراء كبَتا يعادؿ أك يفوؽ ما قطعتو اإلنسانية منذ كجودىا كبدايتها؛إذ 
نتيجة التأثر بأطركحات دك سوسَت ستظهر مدارس كحلقات جديدة،كستعرؼ البحوث يف ا١تيداف اللغوم غزارة 

. كتنوعا،كيكوف الًتكيز فيها على كافة مستويات اللغة 
كلعل أكؿ مدرسة ستسهم يف إحداث القطيعة مع الدراسة التقليدية للغة بعد دك سوسَت ىي مدرسة 

،كاليت ستؤسس للدراسات الوظيفية للغة،انطالقا من اعتبارىا اللغة نظاما  cercle de Pragueبراغ
ك . كظيفيا،كتأكيدىا على االعتماد على التحليل السانكركين للغة كوهنا األ٧تع كاألفيد ١تعرفة طبيعة اللغة كجوىرىا

 Phonème ستربز إسهاماهتا خاصة يف اجملاؿ الصويت،ا١تتمثلة خاصة يف  الفونولوجيا،مبادئها،كنظرية الفونيم
،كألكؿ مرة سيوىل االىتماـ األكرب بدراسة الصوت داخل البنية،كسيلفت االنتباه إىل أمهيتو باعتباره أصغر جزء يف 

 Phonétiqueالفونتيك: التحليل اللغوم الذم يؤدم كظيفة، كسَتكز على التكامل بُت جانيب الدرس الصويت 
كما سيلفت االنتباه إىل خصوصيات كل نظاـ لساين يف أمناطو الصوتية كالقوانُت . Phonologie كالفونولوجيا
ك "أعماؿ حلقة براغ اللسانية "كنظريات ىذه ا١تدرسة  ٣تموعة خصوصا يف الثمانية أجزاء ؿ. " اليت ٖتكمها 

 2 ".1938 ػ 1929الذم مت نشرىا بُت فًتيت 
كالواقع أف ىذه ا١تدرسة ستأخذ خلفياهتا ا١تعرفية،إضافة إىل لسانيات سوسَت البنيوية،من حلقة موسكو 
الشكلية،خاصة كأف األٝتاء اليت ستعطي نفسا جديدا ٢تذه ا١تدرسة كلهم ركس كأعضاء سابقوف يف  ىذه اٟتلقة 

                                                           
خاصة باحثو ا١تغرب العريب، أمثاؿ ا١تصطفى بن عبد اهلل بوشوؾ ، خولة  .دياكركين/ سانكركين :  ػ كبعضهم يستعملها معربة 1

. طالب اإلبراىيمي 
 .p58G.C.Lepschy – la linguistique structurale – pbp.Payot .Paris 1976 ػ 2
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ػ Jakobson،كجاكبسوف Karcevskij،كارسفسكي Troubetzkoyاألخَتة؛ كمنهم خاصةػ تركبسكوم
. 1كستعرؼ مدرسة براغ بفضل ىؤالء صدل علميا كاسعا،كسينظم إليها علماء من ٥تتلف البلداف 

كبفضل تنوع علمائها ستعرؼ أطركحات ىذه ا١تدرسة صدل كبَتا،مازاؿ قائما حىت اآلف،رغم بقاء ىذه 
" كبصورة عامة سًتكز ىذه ا١تدرسة على ما سيعرؼ باالٕتاه الوظيفي الذم يعٌت .  ا١تدرسة عشرية كاحدة فقط

. بكيفية استخداـ اللغة بوصفها كسيلة اتصاؿ يستخدمها أفراد اجملتمع للتوصل إىل أىداؼ كغايات معينة 
 2 ".كاٞتانب الوظيفي ليس شيئا منفصال عن النظاـ اللغوم نفسو

تزامنا مع ميالد مدرسة براغ ستظهر مدرسة أخرل،تعكس ىي بدكرىا امتداد التأثر بالفكر السوسَتم 
،كقد عرفت Ecole de Copenhague كيتعلق األمر ىاىنا ْتلقة كوبنهاغن الدامناركية

ك قد ركزت على دراسة اللغة . اليت اعتمدت ا١تنهج التحليلي كاالستنباطيGlossématiqueبالغلوسيماتية
كمن ركاد ىذه ا١تدرسة .  كصورة كليس مادة،كتعاملت مع اللغة على أساس أهنا حالة خاصة من النظاـ السيميائي

الذم كاف مهو األساسي البحث عن ا١تقوالت اللسانية كٖتديديها،إضافة إىل " Bröndalبركنداؿ"العامل 
أما العامل اآلخر الذم ارتبطت ا١تدرسة دكما باٝتو ىو . ٤تاكالتو إجياد ا١تفاىيم ا١تنطقية كالطبيعية داخل اللغة

ففي الوقت الذم مل  .  " ،كالذم كاف تأثَته العلمي داخل ا١تدرسة أكثر من سابقو"Hjelmslevيامسالؼ "
يكن ألفكار بركنداؿ التأثَت األكرب،تبلورت مالمح مدرسة لسانية شيئا فشيئا حوؿ أفكار كنظريات 

 ،كالذم ستصبح Hjelmslev" يامسالؼ"إف الفضل يف اعتماد مصطلح الغلوسيماتية يعود إىل 3"يامسالؼ
كلقد كانت غاية ىذا العامل األساسية بلوغ نظرية صورية منطقية ٗتتلف عن النظرية الذىنية . ا١تدرسة معركفة باٝتها

كما . كا١تالحظ  أنو سَتكز على التحليل الوظيفي للوحدات ابتداء من دراستها دراسة نظامية نسقية. كالسلوكية 
. سَتل أف الوحدة اللسانية إمنا ىي كحدة سلبية ال تستمد قيمتها من  ذاهتا بل من عالقتها بالوحدات األخرل

على مبادئ سوسَت اللسانية إال أنو حاكؿ تطويرىا، كذلك ّتعل الوحدات اللسانية أكثر "  يا١تسليف"كلئن اعتمد 
ا١تخطط كا١تعيار : كما سَتكز على اعتماد مفاىيم فرعية، كاليت منها . ٕتريدا من تلك ا١تعتمدة عند سوسَت

.  كاالستعماؿ

                                                           
،ىافراناؾ Mathesiusىم خاصة ماتسيوس :   ػ األعضاء التشيكوسلوفاكيوف ا١تؤسسوف ـ1

Havranekميكاركفسكي،Mukarovsky ترنكا،Trnka فاشاؾ،Vachekفانغارت،Weingart .   كمن األجانب إضافة إىل الركس
 كاإل٧تليزم  A.Belic كاليوغساليف بيليشBühler،كاأل١تاين بوىلرW.Decrootق ا١تدرسة،ا٢تولندم دك كركت \ين انظموا إىل ق\اؿ

 .    58 ػ57للتوسع أكثر ينظرإىل ا١ترجع نفسو كيف ص . كغَتىم كثَتكف A.Martinet كالفرنسي مارتٍت D.Jonesجونز
 . 71 ص1989 . 3العدد  . 20اجمللد.  ػ  حيِت أٛتد ػ االٕتاه الوظيفي كدكره يف ٖتليل اللغة ػ ٣تلة عامل الفكر2

 .G.C.Lepschy – la linguistique structurale – pbp.Payot .Paris 1976 p81  ػ 3
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،مباشرا ككاضحا يف De Saussure"دك سوسَت"إذا كاف تأثَت اللسانيات البنيوية،٦تثلة يف مفاىيم 
 Linguistiqueا١تدارس األكركبية،فإف ىذا التأثَت سيمتد كلو بطريقة غَت مباشرة حىت يف اللسانيات األمريكية

Américaineكا١تهم يف كل ذلك أف ىذا التصور اللغوم .  بالنظر إىل التقاطعات الكثَتة اليت تطبع البنيويتُت
اٞتديد،سيتواصل يف أمريكا أيضا كسيؤسس بدكره تصورا جديدا ٥تتلفا كليا عما كاف معهودا يف الدرس اللغوم 

ديكن لنا التمييز إىل حد اآلف بُت عدد كبَت من ا١تدارس يف ميداف " ك.قبل ظهور اللسانيات البنيوية
 1 ".اللسانيات،غَت أهنا كلها بدكف استثناء خاضعة للتأثَت ا١تباشر كغَت ا١تباشر لدركس سوسَت

  كىاريس Bloomfield كبلومفيلد Sapirلقد ٕتسدت البنيوية األمريكية خصوصا يف أفكار سابَت
Harrisلقد ٘تيزت . ،كسيسهم ىؤالء الثالثة تباعا يف رسم مالمح ىذه ا١تدرسة،رغم تباين األفكار اليت طرحوىا

 بتعاملو مع اللغة على أساس أهنا عمل اجتماعي تواصلي كإنتاج تارخيي،كٕتسيد للتجربة Sapirأفكار سابَت
الواقعية كا١تلفت لالنتباه أف سابَت قدـ تصورا بنيويا للغة انطالقا من تعاملو معها على أساس إهنا بنية تؤسس قالبا 

كما أسهم يف لفت النظر إىل أمهية مفهـو الشكل أك الصورة كجعلو مفهوما ٤توريا يف بنيويتو لذلك يفضل . للفكر
.  البعض تسميتها باللسانيات الصورية

 ستخطو اللسانيات خطوة جبارة يف إتاه ما يعرؼ باالٕتاه Bloomfieldمع بلومفيلد 
السلوكي،كالذم ستتأسس على ا١تثَت كاالستجابة كستصبح ىذه الثنائية دعامة أساسية للدراسات اللسانية السلوكية 

.  إىل تفسَت كل الظواىر اللغوية انطالقا من ىاتُت الثنائيتُت Bloomfieldكسيعمد بلومفيلد . حينها 
بلومفيلد قد رفض اآلراء اليت ترل كراء كل إنتاج للعالمة اللغوية غَت مادية، كرأل أف مثل ىذه "كا١تالحظ أف 

التعابَت اليت تشَت إىل الفكر كالوعي كا١تفاىيم ال تقدـ أم خَت للدرس اللغوم بل تؤثر تأثَتا سلبيا على علم اللغة 
 . 2"كيذىب بلومفيلد إىل أف ا١تطلوب ىو كصف االتصاؿ اللغوم انطالقا من القضايا اليت ديكن مالحظتها. 

ما جيب التذكَت بو ىو أف بلومفيلد ك أتباعو قد رأكا يف اللغة ٣تموعة من العادات كا١تمارسات الصوتية 
فمتكلم اللغة يسمع ٚتلة معينة أك يشعر بشعور معُت فتحصل عنده استجابة " ا١تكيفة بفضل حافز الطبيعة 

 3"كالمية من دكف أف ترتبط ىذه االستجابة بأم شكل من أشكاؿ التفكَت 
ما سيعرؼ بالنظرية التوزيعية،ك يذىب يف Harris  متدادا ١تا جاء بو أستاذه بلومفيلد سيضع ىاريسا

الربط البنيوم بُت عناصر اللغة،كيتجسد ذلك بالبدء تباعا : ىذه النظرية إىل ٣تموعة من التصورات اليت من أمهها 
معٌت ذلك أف اٞتملة ٕتزأ غلى مركبات تعرؼ .  مث اٞتملة مث النص كىكذاMorphèmeبالفونيم مث ا١تورفيم 

                                                           
 100 ػ  أٛتد حساين ػ مباحث يف اللسانيات العامة  ػ ص1
 291 ػ أٛتد ٤تمد قدكر ػ مبادئ اللسانيت ػ ص2
 1982 2ا١تبادئ كالعالـ ػ ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع بَتكت ط"  علم اللغة اٟتديث " ػميشاؿ زكريا ػ األلسنية 3
  74 ػ73ص.
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با١تكونات ا١تباشرة للجملة،كىذه ا١تكونات ٕتزأ بدكرىا إىل كحدات أصغر تدعى ا١تكونات ا١تباشرة للمركب، 
لقد أصر من أجل الوصوؿ "ك . كتتواصل العملية كصوال إىل أصغر مكونات اٞتملة،ا١تورفيمات كبعدىا الفونيمات

إىل حد أقصى من ا١توضوعية على بناء كل الوصف العلمي على عرض توزيعات الوحدات أك الفونيمات أك 
 .1"الكلمات فقط

 اليت Chomskyلقد كصل الدرس اللساين ذركتو كتطوره، كعكس كعيا كبَتا مع أطركحات شومسكي
 خاصة حُت تبلور معامل ا١تدرسة التوليدية التحويلية. ستكوف ٔتثابة النفس الثاين للدرس اللساين اٟتديث 
Générative Transformationnelle .  أحل منذ البدء على القدرة اإلبداعية للغة اإلنسانية، "حيث

كرأل أف النظرية النحوية ال بد من أف تعكس قدرة ٚتيع ا١تتكلمُت بلغة ما على التحكم يف إنتاج ٚتل كفهمها 
 2 "دكف أف يسمعوا هبا من قبل

كالـ،سَتكز على / كعلى خالؼ سوسَت الذم اعتمد ثنائية اللساف Chomskyإف شومسكي 
 كالقدرة كترتبط باألداء  Compétence / Performanceمبدأين رآمها أساسيُت كمها الكفاية اللغوية

فالكفاية اللغوية ىي ا١تعرفة الضمنية باللغة،يف حُت أف األداء الكالمي ىو االستعماؿ اآلين للغة يف ." الكالمي 
  .3 "سياؽ معُت

كما رفض أف يقتصر االىتماـ على اٞتانب اللفظي حُت ٖتليل الكالـ؛ بل جيب أف نويل اٞتانب 
ف كانت البنيوية قد اعتمدت قبل كل شيء على ٖتليل الكالـ دكف أف تلتفت إىل كيفية إ"النفسي أمهيتو أيضا

اللغة ليست ظواىر لفظية . ٕتاكز ىذه ا١ترحلة Chomskyفإف شومسكي .إحداثو كإدراكو من قبل ا١تتكلمُت 
٤تضة فحسب بل ىي ظواىر نفسية كلفظية يف آف كاحد،جيب أف يعطى كل جانب قسطو من العناية كالدراسة 

".4 
،كاللغة Innée اللغة نتاجا للذكاء اإلنساين، كأف للفكر طاقة فطرية Chomskyيعترب شومسكي 

كمن مث جيب الوصوؿ إىل طبيعة ىذه اللغة ال عن طريق ا١تادة ا١تلموسة " اإلنسانية أكرب نشاط ينهض بو اإلنساف 
الظاىرة أمامنا، كإمنا عن طريق القدرات اإلنسانية الكامنة اليت ال تظهر على السطح كمن مث كاف التوجو إىل دراسة 

 5"الفطرة اللغوية باعتبار أف لدل كل إنساف قدرة على اللغة كىي قدرة فطرية تولد مع اإلنساف

                                                           
  180 ػ جورج موناف ػ تاريخ علم اللغة منذ نشأهتا حىت القرف العشرين ػ 1
  258 ػ أٛتد ٤تمد قدكر ػ مبادئ اللسانيات ػ ص2
  1986 بَتكت 2  ػ ميشاؿ زكريا ػ األلسنية التوليدية التحويلية كقواعد اللغة العربية ػ ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ط3

 10ص. 
 104ص  .2000 ػ  خولة طالب اإلبراىيمي ػ مبادئ يف اللسانيات ػ  دار القصبة للنشر ػ اٞتزائر 4
  20 ػ19 ص1995. ػ عبده الراجحي ػ علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية ػ دار ا١تعرفة اٞتامعية ػ اإلسكندرية 5
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إف مرحلة بعد اللسانيات البنوية،إضافة إىل ا١تدارس،كالنظريات الكثَتة اليت نشأت متأثرة هبا،كالنظريات 
األخرل اليت انطلقت منها كنقدهتا مث أسست لنفسها طريقا مغايرا عنها،ستطبع بظاىرة علمية جديدة مل تكن 

كىي علـو أك معارؼ . معتمدة كثَتا قبل ىذه ا١ترحلة،كنقصد هبا العلـو  ا١تتعددة األنشطة،كا١تتداخلة األنشطة 
على غرار اللسانيات التطبيقية كالسسيولسانيات . ستنشأ نتيجة تقاطع اللسانيات مع علـو أخرل

. كالبسيكولسانيات كغَتىا كثَت
كمع ذلك سيأخذ الدرس اللغوم أبعادا علمية مل تكن معهودة،سيؤخذ فيها أساسا بالنفعية 

كاالنتقائية،كستصبح اللغة أكثر ٦تا سبق مركز استقطاب بال منازع،كيف كافة ٣تاالت اٟتياة،خاصة مع تطور ميادين 
التواصل كاإلعالـ،كظهور كسائل  مذىلة جعلت فكر اإلنساف يتحوؿ كليا مقارنة مع ما سبق،خاصة على مستول 
االستهالؾ كعلى كافة ا١تستويات،كأصبحت اللغة سالح  التكنولوجيا كالسياسة كاالقتصاد بامتياز،كأصبحت أكثر 

 .      من أم كقت مضى،مادة ا١تخابر كاالسًتإتيات كالسياسات 
كا١تالحظ أف ىذه ا١تعارؼ اليت ستطبع ا١ترحلة ا١تعاصرة،ستتكامل فيما بينها،كستسمد الواحدة منها 

أصو٢تا من األخرل،أك على األقل ستكوف من الركافد العلمية األساسية ٢تا،كمن األمثلة اٟتية ١تا نقوؿ اللسانيات 
التطبيقية اليت ىي علم متعدد األنشطة بامتياز،إذ يدكر يف فلكو ٣تموعة كثَتة من األنشطة،كاليت منها 

 أك ما يعرؼ بعلم االجتماع  Sociolinguistique،السوسيولسانيات Linguistiqueاللسانياتالوصفية
فهو  " . Pédagogie،كالبيداغوجياPsycholinguistiqueاللغويوالبسيكولسانيات أكعلم النفس اللغوم

 .1"علم كسيط ديثل جسرا يربط العلـو اليت تعاجل النشاط اللغوم اإلنساين كعلـو للغة كالنفس كاالجتماع كالًتبية
كتبعا لذلك ستتحوؿ اىتمامات العلماء إىل الظاىرة اللغوية، انطالقا من كوهنا ظاىرة فردية تتجسد يف 

ككوهنا سلوكا لغويا ،السلوؾ اإلنساين،كسيبدأ العلماء الًتكيز بصورة أكضح على قضايا مثل االكتساب كاآلداء
داخل اٞتماعة،فتثار معها قضايا مثل األحادية  كاالزدكاجية كالتعدد اللغوم كقضايا التداخل،كالتخطيط كالسياسة 

توج ىذه ا١ترحلة بظهور أنشطة ٕتنح خاصة إىل التفكَت يف قضايا التعليم تكس. اللغوية،اتصاؿ اللغات كصراعها
 .كالتعلم،كمن ىذه التعليمية بصورة عامة،تعليمية اللغات بصورة خاصة

:  ــ تعليم اللغة وتعلمها من الممارسات التقليدية إلى المناهج الحديثة 2
قد . إف ا١تتصفح يف تاريخ اإلنسانية سيجد أف ىذا البحث يف اللغة الذم حاكلنا تتبع بعض معا١تو سلفا

البحث كالدراسة من جهة، : كاكبو تركيز كإصرار لتعليم اللغة كتعلمها،لدرجة يصعب فيها الفصل بُت األمرين 
. كالتعليم كالتعلم من جهة أخرل

                                                           
  12 ػ عبده الراجحي ػ علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية  ػ ص1
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فتوقيفا أ٢تم اإلنساف،كأكحي . 1"وعّلم آدم األسماء كّلها"مع بداية خلق اإلنساف بدأ التعليم،
إليو،ك٤تاكاة تعلم من الطبيعة بفعل تقليده ٢تا ك٤تاكاهتا،كتواضعا كاصطالحا،تعّلم كعّلم،انطالقا من كضعو أٝتاء 

 . ١تسميات
:  عراقة تعليم اللغة والممارسات التقليدية 2-1

مع ظهور اٟتضارات األكىل بدأ االىتماـ بالتعليم كالتعلم كظاىرة حضارية،ككانت اللغة ىي ا١تادة األصل 
إف قياـ  حضارة ا٢تنود،كاف دافعها الدين،ككسيلتها اللغة،كا١تؤمن بعقيدتو حينها ىو ا١تتعلم لتعاليم . كاألساس 

فأككلت ا١تهمة . ك من خيطئ يف قراءة النص ا١تقدس يرتكب كبَتة  .  Vidaلدينو،القارئ لكتابو ا١تقدس الفيدا
إذ أدل انقطاعهم عن تداكؿ اللغة السنسكريتية لغة " للحكماء،كبدأكا تعليم معتنقي عقيدهتم   اللغة ا١تقدسة؛ 

،كىذا التعليم سيخلف درسا لغويا متكامال،أسس للدرس اللغوم اإلنساين،يف 2"اآل٢تة إىل التشدد يف اٟتفاظ عليها
مستوياتو ا١تختلفة،صوهتا ك٨توىا كداللتها 

إف ا١تصريُت القدامى اىتموا أيضا بتعليم لغتهم اليت كانت مفتاح ديانتهم كمعتقداهتم،فاستخدموا أسلوب 
فكاف يوضع أماـ التلميذ لوحات تضم مقاطع الكلم،كفيها صنفت " التقليد كالتكرار يف تعليم القراءة كالكتابة 

الرموز تبعا لطبيعتها ا١تادية مع شكل النطق هبا باٟتركؼ األّتدية،كمع بياف معانيها الرئيسية،ككاف التلميذ يتعلم 
كما  . 3"تلك الرموز عن ظهر قلب كينسخها كعندما ينتهي من تعلمها يكوف قد عرؼ القراءة كالكتابة تقريبا

ينبغي التذكَت بو يف ىذا السياؽ أف ا١تصريُت اىتموا بالكتابة كثَتا لدرجة أف الكاتب عندىم كاف جيب عليو أف 
كرغم أف حضارات كثَتة  كاكبت اٟتضارة ا١تصرية اىتمت . يتعلم ا٠تط الشعيب كا٠تط ا٢تيماطي كا٠تط ا٢تَتكغلويف 

.  يف تلك الفًتةاٟتضاراتبتعليم لغاهتا ككتابتها إال أف ىؤالء ذىبوا مذىبا بعيدا يف تعليمهم للغة فاقوا فيها باقي 
مع اليونانيُت سيأخذ تعليم اللغة أبعادا ٗتتلف كليا عما كاف معهودا من قبل،إذ ستأخذ اللغة 
يقوؿ . مكانة،تتفاعل فيها مع علـو أخرل،كستزدىر البحوث اللغوية كسيويل اإلغريق تعليم اللغة عناية قصول

كإذا ما عرؼ الطفل اٟتركؼ األّتدية،كيبذأ بفهم الكلمة ا١تكتوبة،أمدكه ٔتؤلفات الشعراء " أفالطوف 
 4".ليحفظها،عسى أف يصل الطفل إىل ما كصلوا إليو من مكانة رفيعة

إف ا١توركث الفكرم اليوناين كمدكنتو ٔتختلف ميادينها ا١تعرفية يربزاف ٔتا ال يدع ٣تاال من الشك أف اليوناف 
كخَت دليل على . قد استطاعوا التقدـ بالفكر التعليمي بصورة عامة،كتقدمي تصورات لتعليم اللغة بصورة خاصة 

٧تاح ك٧تاعة طرقهم التعليمة يف اٞتوانب اللغوية ٖتديدا،الًتاث اللغوم كاألديب الذم خلفوه،كالذم شكل ا١تصدر 

                                                           
 31ـ  سورة البقـــرة اآلية 1
  36 ػ أٛتد ٤تمود قدكر ػ مبادئ اللسانيات ػ ص 2
 57 ػ ٤تمد حسن العمايرة ػ أصوؿ الًتبية التارخيية كاالجتماعية كالنفسية كالفلسفية ػ  ص 3
 76 ػ ٤تمد حسن العمايرة ػ أصوؿ الًتبية التارخيية كاالجتماعية كالنفسية كالفلسفية ص4
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كا١ترجع األساسيُت،لكل الفكر اللغوم كاألديب اإلنساين كإىل فًتة قريبة جدا، كقد جنح تعليمهم للغة جنوحا ٘تثيليا 
. 

فاإلغريق الذين ." كمن مظاىر اىتمامهم أيضا بتعليم اللغة تطويرىم للكتابة،ا١تتمثلة يف األّتدية الفينيقية
أخذكا االخًتاع الكنعاين عن طريق الفينيقُت أسهموا يف استكماؿ ىذا االخًتاع حُت أرشدهتم طبيعة لغتهم إىل 

 1".تدكين األصوات الصائتة
، خصوصا يف جانب اللغة،كمع اٟتضارة 2مع اٟتضارة الركمانية،سيؤسس للتعليم ٔتفهومو البيداغوجي

ك بداية االىتماـ باللغات األجنبية كيتمثل ذلك خصوصا .  الركمانية سيؤسس لطرؽ التعليم األكىل التقليدية للغة 
كتتسم ىذه ا١ترحلة بظهور ما يسمى بظهور مدارس النحو،كما أنشئت مدارس . يف تعلم كتعليم اللغة اليونانية

  Virgil  كفَتجيل Homèreكاستعملت ا١تؤلفات اليونانية القددية ٢تومَتكس" تعليم اللغة كاألدب اإلغريقيُت،
 3". ٢تومَتكس ككتاب مدرسي لتعليم اللغة الالتنيةOdyssée ككتب لتعليم اللغة،كاستعملت ترٚتة األكديسا

. إف  أكؿ طريقة تعليم للغات،كا١تتمثلة يف طريقة النحو كالًتٚتة إمنا تعود جذكرىا األكىل إىل ىذه ا١ترحلة
كوهنا ستعتمد يف تعليم اللغة على النحو من جهة كما تعتمد طريقة الًتٚتة،كلو أف األمر كاف ٥تتصرا خاصة يف 

 .اللغتُت اليونانية كالركمانية
لقد اىتم العرب كذلك بتعلم لغتهم كتعليمها،حيث كاف للغة الشأف األكرب يف موركثهم الفكرم،ككاف 

مع نزكؿ . العريب ال ينبهر إال بفصيح بليغ،لذلك ناؿ الشعراء كا٠تطباء كالفصحاء كالبلغاء عندىم مكانة كربل 
القرآف الكرمي على سيد ا٠تلق صلوات اهلل عليو كسلم،سيأخذ تعليم اللغة مكانة عظيمة،كسيكوف ذلك كسيلة 

كستكوف نشأة العلـو اللغوية ا١تختلفة من ٨تو ك صرؼ . لبلوغ غاية مقدسة جوىرىا قراءة النص القرآين كفهمو
كمعجمية كبالغة،الدليل األكضح  على مكانة تعليم اللغة عندىم،خاصة كأف العربية اليت ىي اٟتامل ا١تادم لتعاليم 
ىذا الدين اٟتنيف،كىذا الدين مل يكن موجها للعرب كحدىم،فمن ىنا كاف اٟترص على تعليم اللغة للوافدين إىل 

.   ىذا الدين اٞتديد أيضا
لقد كاف تعليم اللغة أساس التعليم عند العرب، كقد اعتمدكا لتعليمها أساليب كطرقا ٥تتلفة، لعل أمهها، 

ككتب الًتبية الكثَتة عند العرب " اإللقاء، اإلمالء كالتلقُت، ا١تناقشة كا١تذاكرة، التدريب كالتكرار كغَتىا طرؽ كثَتة 
كا١تتصفح لكتب 4" .تدؿ أيضا على أىم نظركا إىل التعليم كمهنة أك فن حيتاج إىل تنقيب كمزاكلة كاختبار

                                                           
 37 ػ ٤تمد أٛتد قدكر ػ مبادئ اللسانيات  ػ ص1
كىوعبد كاف يضع اآلباء الركماف األغنياء أبناءىم يف . ػ  مأخوذة من البيداجوج  كىو اسم استعمل ألكؿ مرة يف الثقافة الركمانية 2

رعايتو ككاف من كاجباتو  أف يوجو تعليم الطفل يف الدراسة كاألخالؽ  
 94تص.د.  ػ فتحية حسن ػ الًتبية عند اليوناف كالركماف ػ دار ا٢تنا للطباعة كالنشر مصر3
 126ص . 2004ػخليل طوطح ػ الًتبية عند العرب ػمنشورات كزارة الثقافة ػ 4
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اٞتاحظ، كابن خلدكف، كأيب عبيد اهلل بن الزبَت،كٛتزة بن يوسف اٟتموم،كغَتىم كثَتكف،يستشف أف االىتماـ 
كاألمر مل يكن مرتبطا باللغة العربية كحدىا،بل ٕتاكزه . بتعليم اللغة قد القى العناية الكربل من قبل العلماء العرب

إىل االىتماـ باللغات األجنبية كالدليل على ذلك حركات الًتٚتة الكربل اليت عرفتها اٟتضارة العربية خصوصا إباف 
كبذلك نقوؿ إف تعليم اللغة عند العرب قد استطاع أف يسهم . حكم الدكلة العباسية،كٖتديدا أياـ  ا٠تليفة ا١تأموف

كقد استفاد الغرب ػ كىذا ال يشك فيو أحد ػ من ٕتربة العرب . بدكره يف تراكمات ا١توركث اإلنساين يف ىذا ا١تيداف
 . خصوصا حينما كاف العرب أقرب منهم عرب بوابة األندلس

إف مرحلة النحو ا١تعيارم اليت ذكرناىا سالفا يف سياؽ البحث يف اللغة، قد كاكبت تبلور طرؽ تعليم 
اللغات التقليدية ا١تتمثلة أساسا يف طريقة النحو كالًتٚتة،كقد كاف البحث يف اللغة ابتداء من مراحلو األكىل يف 

كستمتد ىذه الطرؽ التعليمية التقليدية طيلة مرحلة البحث . عالقتو بتعليم اللغات كتعلمها كجهاف لعملة كاحدة
كمل يكن لذلك رغم زٜتو أم أثر فعلي يف تدريس اللغات أصلية . "اللغوم الفيلولوجي كا١تقارف كحىت التارخيي

 1".كانت أـ أجنبية كاستمر اٟتاؿ كذلك حىت أكائل القرف اٟتايل
:  ــ تعليم اللغة وتعلمها بين تطور المقاربات واستقاللية األنشطة 3 

لقد أحدث ظهور اللسانيات  البنيوية يف مطلع القرف ا١تاضي ثورة على مستول مناىج البحث 
،كانت نتيجتها ٖتوال جوىريا على مستول التفكَت كا١تفاىيم،انعكس إجيابا على ٥تتلف العلـو كا١تعارؼ 2اللغوم

كقد أسهمت ىذه النقلة النوعية يف إرساء معامل تصور جديد للتعامل مع اللغة . ذات الصلة باللغة كالبحث فيها 
 .يف عالقتها مع ٥تتلف اجملاالت،خاصة تعليمها كتعلمها

كبفضل ىذا التحوؿ شرع الباحثوف يف التخلص شيئا فشيئا من ا١تعايَت الفجة اليت طا١تا قيدت البحث 
اللغوم كأثرت سلبا على عمليات تعليم كتعلم اللغات،كفسح اجملاؿ انطالقا من ذلك إىل االىتماـ باٞتانب 

الوصفي للغة كإطارىا السانكركين،كازداد االىتماـ با١تنطوؽ،كاالىتماـ ٓتلق ٕتانس بينو كبُت ا١تكتوب،ك أسس 
ذلك لظهور معارؼ تتكئ على اللسانيات كتتفاعل معها،غايتها البحث يف الوسائل األ٧تع اليت ٘تكن من 

االستفادة من اللغة يف كافة ا١تستويات،كٝتح تقاطع اللسانيات مع معارؼ أخرل من ظهور أنشطة جديدة ٘تكنت 
مثل علم النفس اللغوم كعلم االجتماع اللغوم .من فرض استقال٢تا ا١تعريف رغم ميالدىا من رحم اللسانيات

.  كغَتىا

                                                           
 21 ص1988 الكويت126 ػ نايف خرما،علي حجاج ػ اللغات األجنبية ػ تعليمها كتعلمها ػ ٣تلة عامل ا١تعرفة العدد1
 ػ  يتجلى ذلك بوضوح حُت ا١تقارنة بُت مرحلة ما قبل اللسانيات البنيوية كمرحلة ما بعدىا،حيث ٕتسد الدرس اللغوم يف ا١ترحلة 2

األكىل يف النحو ا١تعيارم  كالفيلولوجيا  كالنحو ا١تقارف كاللسانيات التارخيية كاعتمد كثَتا على االنطباعية كا١تعيارية كعوامل أخرل 
كذلك عكس ا١ترحلة الثانية  اليت ستعتمد على الوصفية كتتعامل مع اللغة على أساس .خارج اللغة  ككاف كسيلة لبلوغ غاياتأخرل

.     تدرس غاية يف ذاهتا" بنية"أهنا نظاـ 
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3 
كانت اللسانيات التطبيقية إحدل أىم ىذه األنشطة،كوهنا مثلت اإلطار األكسع الذم ستعاجل فيو 
القضايا اللغوية يف عالقتها مع ٥تتلف مناحي اٟتياة،كشرع جيل جديد من الباحثُت،يف البحث عن األجوبة 

الشافية ١تشاكل حياتية أساسها اللغة،٤تاكلُت تطويرىا إف على مستول االتصاؿ، أك على مستول التخطيط أك 
كناؿ تعليم اللغات اٟتظ األكفر من اىتماـ ىؤالء . ا١تناحي االجتماعية أك االقتصادية كحىت السياسية 

ساعد تطور اللسانيات كاستواؤىا نظريا كمنهجيا على استفادة تعليم اللغات منها طرقا "كاألكيد أنو قد.الباحثُت
كمناىج كأثَتت مشكالت خاصة بتعليم اللغات،ككضعت عدة دراسات يف ىذا اجملاؿ من خالؿ ثالثة فركع 

للسانيات،كاللسانيات العامة اليت مث فيها االستفادة من تدريس ا١تتعلم مفردات ا١تعجم كتركيب اٞتمل كأصوؿ 
اللغة  كعلم النفس اللغوم الذم يهتم ٔتسألة االكتساب اللغوم ك آليات التحصيل اللغوم،كعلم االجتماع 
اللغوم الذم يدرس مسألة استعماؿ اللغة كقواعد التواصل،كبعض القضايا اللغوية النإتة عن البيئة اللغوية 

 كاالزدكاج اللغوم،
إف اللسانيات البنيوية رغم ٘تكنها من بلورة رؤل جديدة على مستول ا١تنهج كالنظرية ، إال أهنا أغرقت يف 

،كوهنا مل تستثمر خارجا،كمل يتسن ٢تا االنبعاث ؛ ألهنا 1تقدمي قوالب منغلقة على نفسها،صعب استصاغتها بداية
لكن اىتماـ ٣تموعة من . كرغم أمهية ما قدمتو من مفاىيم،إال أهنا بقيت ٤تدكدة يف تأثَتىا.مل تنفتح على ا٠تارج

ا١تختصُت بالبحث يف آليات االنتفاع هبا مكنها من أف تستثمر بالشكل األ٧تع كا١تفيد،كتشكل انطالقا من ذلك 
 علم حديث "حقال معرفيا جديدا سيتجسد فيما سيعرؼ الحقا باللسانيات التطبيقية اليت ىي من ىهنا  

يعتمد معطيات البحث اللساين ٟتل بعض مشاكل اٟتياة اليومية كا١تهنية،كبعض ا١تسائل اليت تطرحها فركع 2نسبيا
معرفية أخرل ، كبذلك فإنو ديثل القسم النفعي كالعملي من اللسانيات،كبناء عليو توجد اللسانيات التطبيقية 

ضمن نفس العالقة التبعية إزاء اللسانيات ا٠تالصة كما ىو شأف تقنيات ا١تهندس أكالطبيب بالنسبة إىل معطيات 
 3"العلـو األساسية اليت تسند نشاطهما 
                                                           

 ػ  رغم أف الدراسات البنوية  ظهرت ْتدة إىل أهنا أثبتت ٤تدكديتها بعد فًتة من الزمن،إف كاف ذلك على مستول ا١تقاربات 1
،ألف ماكانت تدعو إليو مل يتحقق،نتيجة ٤تدكدية اآلليات اليت اعتمدهتا،كوهنا كانت الفلسفيةاللغوية أك األدبية أك النقدية كحىت 
. تقصي ا١ترجع كما ىو خارجي دكما

 كٖتديدا يف معهد تعليم اللغة اإل٧تليزية ّتامعة ميشغاف كاستعمل 1946 ػ ػ يتفق أغلب الباحثُت على أف ىذا ا١تصطلح ظهر سنة 2
مث .  يف إدنربه1958مث ظهرت مدرسة اللسانيات التطبيقية سنة " ٣تلة علم اللسانيات التطبيقية   – تعلم اللغة " يف ٣تلة ا١تعهد 

عبده : ١تعرفة ما يتعلق بذلك ينظر  .1964 سنة AILA التطبيقية أك ما يعرؼ بللسانياتتأسس ما عرؼ باٞتمعية العا١تية 
 . 9 ػ 8 ػ ص1995الراجحي ػ علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية ػ دار ا١تعرفة اٞتامعيةػ اإلسكندريةػ 

            Charles Bouton-la linguistique appliquée-que sais-je,puf,1°ed,1978 ,p5ػ3
 61أك علي أيت كشاف ػ اللسانيات كالديداكتيك ػ منوذج النحو الوظيفي من ا١تعرفة العلمية إىل ا١تعرفة ا١تدرسية ػ ص
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إف االىتماـ باٞتانب النفعي للغة ك٤تاكلة استثمار اآلليات اليت جاءت هبا اللسانيات البنيوية مل ٕتعل من 
اللسانيات التطبيقية نشاطا تابعا ٢تا،رغم كونو يدكر يف فلكها ؛ بل حاكلت منذ البداية أف ٖتدد لنفسها معامل 

 .    تكفل ٢تا استقالليتها،كبدت ٣تاال معرفيا متعدد األنشطة يستمد معارفو من أنشطة أخرل كذلك
كا١تالحظ أف اللسانيات التطبيقية رٝتت لنفسها خطا معرفيا أساسيا قاعدتو ا١تشكلة،فأضحت انطالقا 

من ذلك علما تقوده ا١تشكلة أكثر من كونو تقوده النظرية،حياكؿ قدر اإلمكاف اإلجابة على أسئلة جوىرية ترتبط 
باللغة كاستعماالهتا،تعليمها كتعلمها يف سياقات كظركؼ ٥تتلفة،انطالقا من آليات نظرية يستمدىا من اللسانيات 

ك أصبحت من ىاىنا تتميز ٓتاصية التحوؿ ا١تستمر .كمعارؼ أخرل ، ترتبط ٔتجاالت أخرل تستعمل فيها اللغة
.         كوهنا تبحث عن التكيف ا١تستمر مع ا١تستجدات اليت تؤثر يف استعماالت اللغة كالفعل التعليمي

إف اللسانيات التطبيقية باٗتاذىا ىذا ا١تسار ا١تعريف،استطاعت أف تستقطب اىتماـ علـو أخرل لذلك 
علم كسيط ديثل جسرا يربط العلـو اليت تعاجل النشاط اللغوم اإلنساين كعلـو اللغة "  فأغلب الباحثُت يركف أهنا

كالنفس كاالجتماع كالًتبية،أك ىو النقطة اليت تلتقي عندىا ىذه العلـو كأشباىها حُت يكوف األمر خاصا 
؛إذ صارت ا١تموؿ ا١تعريف ٢تا كأسست بذلك جملاؿ معريف من نوع خاص أساسو تعدد األنشطة كتداخلها 1"باللغة

. يف الوقت نفسو،أبرز ضركرة التكامل بُت ا١تعارؼ كاستحالة استغنائها عن بعضها البعض
منذ " جسد فيو إسهامات اللسانيات التطبيقية ىو تعليم اللغات ،  ديكننا القوؿ تكلعل أىم ميداف ست

إخضاع ا١تعطيات العملية النظرية للتجربة كاالختبار : إحدامها : البدء إف اٞتانب التطبيقي للعلم يتبدل يف حالتُت 
بناء على ىا التصور،١تفهـو .استعماؿ القوانُت كالنتائج العلمية يف ميادين أخرل من أجل اإلفادة منها : األخرل 

التطبيق العلمي،فإف اللسانيات التطبيقية ىي استثمار للمعطيات العلمية للنظرية اللسانية كاستخدامها استخداما 
كاعيا يف حقوؿ معرفية ٥تتلفة،أمهها حقل تعليمية اللغات،كذلك بًتقية العملية البيداغوجية كتطوير طرائق تعليم 

 2"اللغة للناطقُت هبا كلغَت الناطقُت
إف ا١تيادين اليت يشتغل هبا اللساين التطبيقي كثَتة،ككلها تستند على فعل اللغة ك٦تارستها، كإف كاف ذلك 

فهو إذف . "كىي تعتمد يف ذلك على اللسانيات من جهة ، كعلى معارؼ أخرل من جهة أخرل.لغايات ٥تتلفة
كإف ٙتة اتفاقا على أف علوما أربعة ...علم متعدد ا١تصادر كالركافد،يستمد منها مادتو ٟتل ا١تشكلة اليت يضطلع هبا 

،٣تسدة تعدد 3" علم اللغة،علم اللغة النفسي،علم اللغة االجتماعي،علم الًتبية: ٘تثل ا١تصادر األساسية  لو ىي

                                                                                                                                                                                     

 
 12 ػ عبده الراجحي ػ علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية ػ ص1
 50 ػ عبد السالـ ا١تسدم ػ اللسانيات كأسسها ا١تعرفية ػ ص2
 17 ػ عبده الراجحي ػ علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية ػ ص3
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ك ٕتدر اإلشارة ىاىنا إىل أف اللغة ٘تثل القاسم ا١تشًتؾ بُت ٚتيع .األنشطة من جانب كتداخلها من جانب آخر
: ىذه ا١تيادين، كاليت من أمهها

البحث يف رسم السياسات اللسانية كآليات التخطيط اللساين،ك يف ىذا تلتقي مع  السوسيولسانيات 
:    ،كمنها 1إضافة إىل ٣تاالت أخرل رصدىا بعض الباحثُت. الذم يعترب من أىم اجملاالت عندىا

. ػ عالج عيوب النطق كيف ىذا الشأف أيضا تتقاطع مع البسيكولسانيات
انطالقا من الطفرة النوعية اليت سيعرفها قطاعا اإلعالـ كاالتصاؿ،كاليت تتطلب :اإلعالـ كىندسة االتصاؿ 

التفكَت ا١تتواصل يف كضع منظومة لغوية كظيفية تالئم مستجدات القطاعُت ك تنسجم مع معطيات التحوؿ 
.  السريعة جدا اليت يعرفاهنا

نظرا للحاجة ا١تلحة اليت أصبحت تقتضيها الظركؼ االقتصادية اٞتديدة، كاليت  : 2اإلعالنات التجارية
.   صار معها استقطاب ا١تستهلك عمال أساسيا يستوجب اختيار اللغة ا١تناسبة اليت ٘تكن من التأثَت فيو

كترتبط بتجسيد بنك يسمح بتخزين زخم كبَت من األلفاظ كا١تصطلحات اليت تسمح بأف : الًتٚتة اآللية 
. ٕتد ٢تا معادالت مفامهية يف لغات ٥تتلفة ، كىي يف ذلك تتكئ على تقنيات اإلعالـ اآليل أيضا

انطالقا من إحصاء كتصنيف قدر كبَت من ا١تفردات كجرد مفاىيمها كٗتزينها آليا كما : كتابة ا١تعاجم 
.                                                                                                                                                                                             يالحظ من موسوعات إلكًتكنية دليل كاضح على ذلك

كىو جانب شديد الصلة بالسوسيولسانيات،يعمل على ٖتديد  التعدد اللساين،كحاالتو :  جغرافية األلسن
.  كضبط ظواىره كربطها ٔتظاىر الثقافة كا٢توية،يف العامل كلو 

حيث صار ىذا ا١تيداف القاعدة كالدافع كاألساس للمنظومة :برامج اٟتاسوب اإللكًتكين كدراسة لغاتو
التكنولوجية ا١تعاصرة،فما من ٣تاؿ إال كفرض عليو االتكاء عليو،بالنظر إىل طاقات اٟتفظ كالتقييد اليت 

يقدمها،كاليت توفر جهدا كطاقة عظيمُت،كألف تطوره الرىيب دير عرب برا٣تو كلغاتو أصبح ميدانا جوىريا هتتم بو 
.   اللسانيات التطبيقية

كىو ٣تاؿ صار يشكل ٖتديا كبَتا عند ٥تتلف الدكؿ خاصة السائرة يف طريق النمو منها : ٤تاربة األمية 
اليت أصبحت األمية ىاجسا ٖتاكؿ القضاء عليو،ألهنا اقتنعت أف التطور دير حتما عرب التعلم كالتثقف 

. كالتكوين،كميادين أخرل كثَتة 

                                                           
 15 ػ 14صاحل بلعيدػ دركس يف اللسانيات التطبيقية ػ ص :  ػ ينظرالكتب التالية 1

 34 ا١تصطفى بن عبد اهلل بوشوكػ ػ تعليم كتعلم اللغة العربية كثقافتها ػ ص
 97 إىل 9 شارؿ بوتوف ػ السانيات التطبيقية ػ ترٚتة قاسم ا١تقداد ػ ٤تمد رياض ا١تصرم ػ يف الباب األكؿ كاثاين كالثالث من صفحة 

 .
.   ػ يف ىذا اجملاؿ بالذات تتكئ السيميائيات يف جانبها اإلشهارم كثَتا على اللسانيات التطبيقية2
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لكن يبقى تعليم اللغات ا١تيداف الذم ناؿ كما زاؿ يناؿ حصة  األسد من إسهامات كدراسات كْتوث 
إذف فميداف " اللسانيُت التطبيقيُت،حىت إف مفاىيم اللسانيات التطبيقية ك تعاريفها ارتبطت دكما بالفعل التعليمي،

علم اللغة التطبيقي األساسي ىو تعليم اللغات،كىو ميداف فسيح أ٧تزت فيو ْتوث متعددة تتميز عن ما أ٧تز من 
. 1"ْتوث يف ٣تاؿ علم اللغة العاـ بطابعها الوظيفي كالتطبيقي 

كا١تالحظ أف أغلب الذين اشتغلوا  باللسانيات التطبيقية بداية كانوا لسانيُت أصال،ٖتولوا إىل االىتماـ 
باٞتوانب التطبيقية،حىت عد بعضهم من ا١تؤسسُت األكائل ٢تذا اجملاؿ من ا١تعرفة،كستكوف البحوث األكىل قي ىذا 

ىذا كٕتدر اإلشارة إىل أف الظركؼ قد دفعت ببعض الباحثُت يف ". ا١تيداف انطالقا من الواليات ا١تتحدة األمريكية
 Deاللسانيات،كنقلتهم من ميداف التنظَت إىل ا١تيداف التطبيقي،مثل سابَت كبلومفيلد كفريز كذلك دكالتر الفرنسي

Lattre كديكن . ،كقد أسهم ىؤالء كلهم يف إ٧تاز ْتوث لسانية تطبيقية،مولتها الواليات ا١تتحدة األمريكية
 .2"اعتبار بعضهم،مثل سابَت ك بلومفيلد،من مؤسسي اللسانيات التطبيقية

فهو إذف علم حديث النشأة بالنظر إىل الفًتة اليت ظهر فيها،ظهر إىل الوجود بفضل جهود بعض 
اللسانيُت الذم ٖتولت اىتماماهتم من الدراسات اللسانية احملضة إىل االىتماـ ٔتيداف التعليم ٖتديدا نتيجة ظهور 

 .   بعض االختالالت،يف ميداف التعليم عموما
لقد حاكؿ القائموف هبذا النشاط منذ البداية رسم حدكده ا١تعرفية،حىت ال يلتبس األمر على الباحثُت يف 

ميادينو ا١تختلفة،خاصة كأنو يلتقي كيتقاطع مع أنشطة أخرل يف بعض مواضيعو،٤تاكلُت التكامل معها كخدمتها أك 
.      االستفادة منها كمن آلياهتا

 : ـ تعليمية اللغات و مشروعيتها العلمية 2 ـ 3
رغم أف تعليم اللغات شكل ميدانا أساسيا من ميادين اللسانيات التطبيقية  ػ كما أسلفنا ػ إال أف اعتماد 

 من قبل بعض الدارسُت سيحدث نوعا من التضارب بُت  Didactiqueمصطلح الديداكتيك
ا١تصطلحُت،كحيدث ذلك نوعا من االلتباس عند الكثَت من الباحثُت،فيما يتعلق ٔتجاؿ اىتماـ كل كاحد 

منهما،كيصبح من الصعب التفريق بينهما أك على األقل كضع حدكد معرفية فاصلة بينهما،ٖتدد ٣تاؿ اىتماـ كل 
 .كاحد منهما خاصة فيما يتعلق باالىتماـ بالفعل التعليمي

 يف اجملاؿ سيذىبوف إىل ضركرة الفصل يف ا١تسألة كاعتماد 3   نتيجة لذلك ٧تد الكثَت من ا١تختصُت
كىنا يتساءؿ أحد الدارسُت قائال ١تاذا ال نتحدث أيضا عن تعليمية اللغات بدال من "مصطلح التعليمية 

                                                           
 36 ػ ا١تصطفى بن عبد اهلل بوشوؾ  تعليم كتعلم اللغة العربية كثقافتها ػ ص1
 40ص ػ  ػ ا١تصطفى بن عبد اهلل بوشوؾ  تعليم كتعلم اللغة العربية كثقافتو2
.  ػ  خاصة يف فرنسا ك من ىؤالء ركبار غاليسوف  كدكنيس جَتار3
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اللسانيات التطبيقية،فهذا العمل سيزيل كثَتا من الغموض ك اللبس كيعطي لتعليمية اللغات ا١تكانة اليت 
 . 1"تستحقها

       كبالعودة إىل الكثَت من ا١تعطيات،٧تد اللسانيات التطبيقية اليت كانت اجملاؿ ا١تعريف األساسي الذم 
عوٞتت فيو الكثَت من القضايا التعليمية ستتنازؿ ١تيتودكلوجيا تعليم اللغاتأك ما يعرؼ بالديداكتيكا أك التعليمية عن 

اٞتزء الكبَت من اىتماماهتا يف الفعل التعليمي خاصة ذلك ا١ترتبط بالكيفيات كاٟتاجات،انطالقا من أف ىذه 
. األخَتة ستوكل ٢تا مهمة االىتماـ بالطرؽ كا١تناىج ككل ما لو عالقة باٞتوانب البيداغوجية

كانطالقا من ذلك حاكؿ بعض ا١تختصُت كضع خطوط ٘تاس بُت ما ىو لساين ، كما ىو لساين تطبيقي، 
فربطوا النظرية باللسانيات،كالتطبيق باللسانيات التطبيقية،أما الديداكتيك أك ميتودكلوجيا . كما ىو ديداكتيكي

. 2تعليم اللغات فربطوىا باٟتاجة
كالواقع أف ذلك سيكوف إيذانا لتأسيس ٣تاؿ معريف جديد موضوعو تعليم اللغات،كسيشرع بدءا من ذلك 

كمن ىنا ستكتسب . يف كضع جهاز مفامهي يتالءـ كاٟتاجيات اليت يبحث فيها كاآلليات اليت يستعملها
 أك ما سيعرؼ بتعليمية اللغات مشركعيتها العلمية اليت  Didactique des languesديداكتيكا اللغات

. ستمكنها من التموقع يف دائرة ما يعرؼ بعلـو اللغة،كسيسمح ٢تا اعتمادىا على ٣تاالت معرفية أخرل بذلك
كلذلك فإف اللسانيات التطبيقية ستتحوؿ يف مرحلة ثانية من تطورىا إىل ما يسمى ٔتناىج تعليم اللغات  
أك ديداكتيكا اللغات،حيث مت العمل على ا١تزاكجة بيت ا١تعطيات اللسانية كمعطيات سيكولوجية التعلم،كالطرائق 

نظرا القتناع الباحثُت يف ٣تاؿ الًتبية كالتعليم،بأف ميداهنم يتطلب االستفادة من مشارب " ا٠تاصة يف التدريس،
٥تتلفة،كليس فقط االقتصار على الدراسات اللسانية الصرفة،كاللسانيات التطبيقية مثل السيكولسانية 

PsycholinguistiqueكالسوسيولسانيةSociolinguistique علم ديداكتيكا اللغات،
 Psychologie d’enseignement كسيكولوجية التعلمDidactologieكالثقافات

 3"،كدراسة كتصنيف األغالط كٖتليلهاSociologie d’apprentissageكسوسيولوجية التعلم
    كشأهنا شأف العلـو اٟتديثة النشأة أك ا١تعاصرة،جسدت ٣تاال لتعدد األنشطة من جهة كتداخلها من 

إذف فالتعليمية فرع جديد من فركع علـو الًتبية . جهة أخرل،يصعب معو بعض األحياف رسم حدكدىا بدقة
مهمتها فهم كشرح اآلليات ا١تعقدة  لعملييت التعليم كالتعلم ك٤تاكلة تكييفها مع ظركؼ ا١تعلم كا١تتعلم،اليت ٗتتلف 

.  من بيئة إىل أخرل،كاليت تتحكم فيها معطيات اجتماعية كنفسية كثَتة  

                                                           
 131 ػ أٛتد حساين ػ دراسات يف اللسانيات التطبيقية ػ ص1

2 - R.Galisson et D.Coste -Dictionnaire de didactique de langue-.38 
 41ص* ػ ا١تصطفى بن عبد اهلل بوشوؾ ػ تعليم كتعلم اللغة العربية كثقافتها 3
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          كانطالقا من تعريفاهتا الكثَتة نستشف أهنا ترتبط أساسا با١تعارؼ كالطاقات،ىدفها البحث يف 
كيفيات التعليم ك التعلم،كالبحث يف الطرؽ األ٧تع لذلك انطالقا من ا١تعرفة الدقيقة كالفهم الصحيح ٟتيثيات 

إف ميداف التعليمية عرؼ تطوره كتبلوره .  ا١تعلم كا١تتعلم كا١تعرفة: مكونات العملية التعليمية كأقطاهبا الرئيسية 
انطالقا من البحث يف مواضيع أنشطة معينة،ككانت االنطالقة الفعلية ٢تا كنشاط ٤تورم مع نشاط الرياضيات 
ككاف لتعليمية الرياضيات بذلك السبق يف الظهور،ككاف ذلك ٖتديدا يف الستينات،ككاف ا٢تدؼ من اعتمادىا 

البحث يف الوسائل األ٧تع لتسهيل عملية ٖتصيل أساسيات ىذا النشاط،نظرا لالختالالت كالضعف الذم لوحظ 
.       حينها على مستول فهمو كاستيعابو

      بعدىا ستعرؼ نقلة نوعية ستتجسد خاصة مع ما سيعرؼ بتعليمية   األنشطة العلمية ك٥تتلف 
ٗتصصاهتا،إذ ستقدـ البحوث الرائدة يف ىذا اجملاؿ كستخطو معها التعليمية خطوات جبارة ك إذا كانت تعليميات 
التاريخ كاٞتغرافيا كاالقتصاد كالتكنولوجيا كاالقتصاد مازالت يف بداياهتا،فإف تعليمية اللغات نالت القسط األكفر من 

إف األمر الذم ال يغرب عن أحد ىو أف التعليمية بعامة كتعليمية اللغات ." البحوث كاالىتماـ يف اآلكنة األخَتة
ٓتاصة أضحت مركز استقطاب بال منازع يف الفكر اللساين ا١تعاصر،من حيث إهنا ا١تيداف ا١تتوخى لتطبيق اٟتصيلة 

ا١تعرفية للنظرية اللسانية،كذلك باستثمار النتائج احملققة يف ٣تاؿ البحث اللساين النظرم يف ترقية طرائق التعليم 
.       1"للناطقُت هبا كغَت الناطقُت

إذف فليس ٣تاؿ التعليمية حكرا على تعليمية اللغات كحدىا،بل يرتبط بأنشطة تعليمية كثَتة إف مل تكن 
كلها،فلألنشطة العلمية كالرياضيات كالفيزياء كالكيمياء تعليمياهتا،كللتاريخ كاٞتغرافيا تعليميتهما،ككلها صارت 

فعندما . تبحث عن الطرؽ كالسبل األ٧تع اليت تساعد ا١تتعلم كا١تعلم يف اكتساب ا١تعارؼ،توظيفها أك تعليمها
كذلك كجود , نتحدث عن تعليمية اللغات نقبل مبدئيا بوجود تعليميات ترتبط ٔتواضيع أخرل غَت اللغات "

من ىذا ا١تنطلق جيب على تعليمية اللغات أف تقبل أف تكوف فرعا لنشاط كاسع الزاؿ يف طور . تعليمية عامة
 2"البناء،أكتقبل بتقاسم تسميتها مع أنشطة أخرل ٣تاكرة ٢تا

ٗتتلف تعليمية اللغة عن غَتىا يف أف طريقة تعلم كاكتساب اللغات ٗتتلف جوىريا عنطرؽ تعلم 
كاكتساب معارؼ األنشطة األخرل،ألف تعلمها يتصف بالشمولية ، كيتم يف نطاؽ أكسع،عكس تعلم الرياضيات 

مث إف تعليمية اللغات ٕتد .أك الكيمياء أك غَتىا الذم يرتبط أساسا بالنشاط األصل كال يتم إال يف نطاؽ ضيق
 3.نفسها يف تنافس كصراع مستمرين مع آليات طبيعية لتعلم كاكتساب اللغة أك اللغات

                                                           
   130 أٛتد حساين ػ دراسات يف اللسانيات التطبيقية ػ حقل تعليمية اللغات ػ ص ػ1

2- Jean-Pierre.CUQ et Isabelle Gruca- cours de didactique du français langue étrangère-pug_p .50 
3- Francine Cicurel-didactique des langues et linguistique- études de linguistiques appliquée-n°72-1988-p15-23. 
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     إف الباحث يف ىذا اجملاؿ من الدرس جيد نفسو أماـ زخم كبَت من التعاريف اليت أعطيت للتعليمية 
من بُت كل ا١تصطلحات اليت ٢تا صلة بتعليم "لدرجة أهنا تعكس نوعا من التناقض بعض األحياف؛ إذ 

كيظهر ذلك نابعا من حداثة ىذا النشاط كتقاطعو مع أنشطة كثَتة . 1"اللغات،يعترب أكثرىا غموضا كتناقضا
كاعتماده على جهاز مفاىيمي مل يكن قد كضع خصيصا لو ، كإمنا أخذ يف أغلبيتو من أنشطة أخرل،شديدة 

: يعًتؼ الكثَت من الدارسُت صعوبة تعريف الديداكتيك تقاطعو مع ٣تاالت أساسية ىي" لذلك. الصلة بو
 .2"االبستمولوجيا كالبيداغوجيا كالسيكولوجيا

دراسة علمية حملتويات التدريس كطرقو "          كيذكر أغلب الدارسُت أف التعليمية ىي
كتقنياتو،كألشكاؿ تنظيم مواقف التعلم اليت خيضع ٢تا التلميذ،دراسة تستهدؼ صياغة مواقف التعلم اليت خيضع ٢تا 
التلميذ،دراسة تستهدؼ صياغة مناذج كنظريات تطبيقية معيارية بقصد بلوغ األىداؼ ا١ترجوة،سواء على ا١تستول 

 .3" العقلي أكاالنفعايل أك اٟتسي حركي
إف تعليمية اللغات تكتسي طابعا خاصا بالنظر إىل موضوعها كاآلليات اليت تعتمد عليها ، كاليت ٗتتلف 

نسبيا عن تلك ا١تعتمدة يف األنشطة األخرل كاليت تأخذ بعُت االعتبار الطابع ا١تميز لتعلم اللغة 
٣تموع ا٠تطابات اليت أنشػػأت "كتعليمها،كخصوصياهتا ا١تختلفة عن طبيعة األنشطة األخرل كىي من ىذا ا١تنطلق 

كقد نشأت ديداكتيكا اللغات يف .حوؿ تعليم كتعلم اللغات،سواء تعلق األمر بلغات ا١تنشأ أك اللغات الثانية 
بدايتها مرتبطة باللسانيات التطبيقية مهتمة بطرائق التدريس مث انفتحت على حقوؿ مرجعية ٥تتلفة طورت ٣تاؿ 

. 4"البحث يف ديداكتيكا اللغات
: الخاتمة 

     إف الظاىرة اللغوية ، رغم استئثارىا بالبحث كالتعليم منذ القدـ كحىت اآلف ، إال أهنا ٟتد الساعة مل 
" ك"       الباحث"ٕتب على أسئلة كثَتة ، كمل تفصح عن الكثَت من خباياىا كمكنوناهتا ، كال يزاؿ اإلنساف

– ككونو معها .. دائم الفضوؿ ١تعرفة ألغاز ىذه الظاىرة اليت ال ٕتسد يف الواقع إال ظاىرة كجوده كتفكَته " ا١تتعلم
. آيات من آيات ا٠تالق عز كجل- أم اللغة 

: بيبليوغرافيا البحث 
.  ـ القرآن الكريم1
 :المراجع باللغة العربية- 2

                                                           
1-R.Galisson et D.Coste.Dictionnairede didactique de langue.149 

، 1995النجاح اٞتديدة،الدار البيضاء،65،مطبعة ص1،ط3سلسلة التكوين الًتبوم،:  ػ ٣تموعة من الباحثُت 2
  28 ػ  ٤تمد الدريج ػ التدريس ا٢تادؼ ػ ص3
  72معجم علـو الًتبية،ص:  ػ عبد اللطيف الفرايب كآخركف 4
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 ػ أٛتد حساين ػ دراسات يف اللسانيات التطبيقية ػ حقل تعليمية اللغات ػ ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية 1
  . 1999دمشق. الطبعة األكىل.  ػ أٛتد ٤تمد قدكر ػ مبادئ اللسانيات ػ دار الفكر2 2ػ  2000اٞتزائر 

 ..2001.  ػ ٘تاـ حساف ػ اللغة بُت ا١تعيارية كالوصفية القاىرة3
 ػ جورج موناف ػ تاريخ علم اللغة منذ نشأهتا حىت القرف العشرين ػ ترٚتة بدر الدين القاسم،كزارة التعليم 4

 .  .1981 جامعة حلب 1العايل ط
 . 1987ا١تغرب .  ػ حنوف مبارؾ ػ مدخل للسانيات سوسَت ػ دار توبقاؿ للنشر ػ الطبعة األكىل 5
 .  2004 ػ خليل طوطح ػ الًتبية عند العرب ػمنشورات كزارة الثقافة ػ 6
 . 2000 ػ خولة طالب اإلبراىيمي ػ مبادئ يف اللسانيات ػ  دار القصبة للنشر ػ اٞتزائر 7
 ػ شارؿ بوتوف ػ السانيات التطبيقية ػ ترٚتة قاسم ا١تقداد ػ ٤تمد رياض ا١تصرم ػ يف الباب األكؿ كاثاين 8

كالثالث 
 2000 ػػ صاحل بلعيدػ دركس يف اللسانيات التطبيقية ػ دار ىومة اٞتزائر ، الطبعة الثالثة 9

 ػ عبد اللطيف الفارايب ػ خطاب اللسانيات يف 2معجم علـو الًتبية:  ػ عبد اللطيف الفرايب كآخركف 10
  ديسمرب3الًتبية،حوؿ األصوؿ اللسانية لديداكتيكا اللغات،٣تلة ديداكتيكا العدد

. دت.الدار التونسية للنشر  ػ عبد السالـ ا١تسدم ػ اللسانيات كأسسها ا١تعرفية ػ 11
  1995. ػػ عبده الراجحي ػ علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية ػ دار ا١تعرفة اٞتامعية ػ اإلسكندرية 12
علي أيت كشاف ػ اللسانيات كالديداكتيك ػ منوذج النحو الوظيفي من ا١تعرفة العلمية إىل ا١تعرفة  ػػ 13

  ػ 2005ا١تدرسية ػ دار الثقافة الطبعة األكىل ػ الدار البيضاء 
  1962القاىرة . ػ علي عبد الواحد كايف ػ علم اللغة ػ مكتبة هنضة مصر ػ  الطبعة ا٠تامسة 14
 ت.د.  ػ فتحية حسن ػ الًتبية عند اليوناف كالركماف ػ دار ا٢تنا للطباعة كالنشر مصر15
،مطبعة النجاح اٞتديدة،الدار 1،ط3سلسلة التكوين الًتبوم،:  ػ ٣تموعة من الباحثُت 16

 1995البيضاء،
 ػ ٤تمد حسن العمايرة ػ أصوؿ الًتبية التارخيية كاالجتماعية كالنفسية كالفلسفية،دار ا١تسَتة للنشر 17

   2000.األردف .الطبعة الثانية . كالتوزيع كالطباعة 
 ػ ٤تمد ١تباشرم ػ ا٠تطاب الديداكتيكي با١تدرسة األساسية بُت التصور كا١تمارسةػ مقاربة ٖتليلية نقدية 18

 . الدار البيضاء2002ػ دار الثقافة ، الطبعة األكىل 
 ػ ٤تمد الدريج ػ التدريس ا٢تادفػ مسامهة يف التأسيس العلمي لنموذج التدريس باألىداؼ الًتبوية ػ 19

 . 1991. الطبعة األكىل ا١تغرب 
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مطبعة النجاح اٞتديدة الدار ا١تصطفى بن عبد اهلل بوشوؾ  تعليم كتعلم اللغة العربية كثقافتها ػ  ػ 20
  2000البيضاء ، الطبعة الثاثة 

ا١تبادئ كالعالـ ػ ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر "  علم اللغة اٟتديث " ػ ػميشاؿ زكريا ػ األلسنية 21
 1982 2كالتوزيع بَتكت ط

 126 ػ نايف خرما،علي حجاج ػ اللغات األجنبية ػ تعليمها كتعلمها ػ ٣تلة عامل ا١تعرفة العدد22
  1988الكويت

 .  1989 . 3العدد  . 20اجمللد. حيِت أٛتد ػ االٕتاه الوظيفي كدكره يف ٖتليل اللغة ػ ٣تلة عامل الفكر
 

 المراجع باللغة األجنبية - 2
1-Charles Bouton-la linguistique appliquée-que sais-

je,puf,1°ed,1978  
2-F.De .Saussure. cours de linguistique générale. .édition critique. 

Préparée par Tulio de Mauro Payot.Paris.1983 
3-Francine Cicurel-didactique des langues et linguistique- études 

de linguistiques appliquée-n°72-1988-.                 
4-G.C.Lepschy – la linguistique structurale – pbp.Payot .Paris 

1976. 
5- George Mounin  clefs pour la linguistique – collection clefs 

seghers 14°ed.paris 1978                       
6-Jean-Pierre.CUQ et Isabelle Gruca- cours de didactique du 

français langue étrangère-pug 
-laurence Cornu et Alain Vergnoux –la didactique en question ػ 7

hachette éducation-1992-      



     
 القراءة التفكيكية للدين

 -دريدا في مساءلتو للحداثة الدينية الكانطية-

 سماح حبطة
 1جامعة باتنة/طالبة دكتوراه 

 
: ملخص

ترمي ىذه ادلقاربة البحثية إىل تناول إشكالية منصبة رأسا حول عودة الدين وذلك باستحضاره وإعادة بعث سؤالو 
من جديد، وىذا ما التمس فعال مع فالسفة ومفكرين منتمُت إىل تيارات فكرية متمايزة، بتمايز ألسنتها وخباصة 

جاك دريدا، وما أثاره حول تيمة الدين احلداثي عند : مع أبرز شلثلي الفكر ما بعد احلداثي الفيلسوف الفرنسي
إديانويل كانط، ضمن ندوة جزيرة كابري اإليطالية، األمر الذي استوجب إعادة استدعائو : الفيلسوف التنويري

واستقطاب استتباعاتو حبسبو ضمن آليات تتماشى ومقصد ىذه ادلساءلة يف أفقها التفكيكي، وما تطلبو التناول 
 LAتفكيك دريدا للدين التنويري الكانطي، العودلة الالتينية: للخوض فيو ديكن تلخيصو يف

MONDIALATINISATION   من : ، الشر اجلذري أو الراديكايل وأخَتا"َعو التينية"،أو الـ
 .التسامح التنويري إىل الضيافة غَت ادلشروطة

Abstract  
The purpose of this research is to dealing with an issue that is mainly focused on the return of 
religion by recalling its question. This is what it has already treated  by philosophers and thinkers 
belongingto different ideological tides , in particular with the most prominent representative of 
postmodernist thought: the French philosopher Jacques Derrida, who has raised the theme of 
modern religion of the Enlightenmentphilosopher Emmanuel Kant, in the seminar 
of the island of Capri, Italy. This task necessitated recalling and reviewing his results according 
to procedures that suit the purpose and the intention of this questioning within the 
deconstruction’s horizon. We can summarize what this issue ca require to be discussed in: 
Derrida’s deconstruction tothe  Kantian religion, or the "Latin-Return," the radical  evil and 
finally: from enlightenment tolerance to the unconditional hospitality. 

 
 



                 كجية العجتم الاجمماعية والانسانيةممجة ممتونجامعة سعيدة                                       

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200نننننننن2018العدد الثالث أبريل  /ناملمجد الماسع
 

66 
 

: مقدمـــة
ما بعد "طرح نفسها بقوة يف إطار الفكر تيُعد موضوع الدين من ادلواضيع اليت ما فتئت 

أوروبا، حيث أعيد استحضاره وبعثو من جديد دلا يقتضيو الراىن وادلستجد النوعي على ساحة الفكر ب(1)"احلداثي
الفلسفي ربديدا بعدما أعلن عصر األنوار عن هنايتو وأفولو، وما شكلو من عقبة أمام أي تقدم كان، يف خضم ما 

وادلوروث، وخباصة  شهدتو احلداثة الغربية من ذبديد وتغيَت حضاري، عن طريق إحداث ثورة فكرية على ادلاضي
مع تبلور تفكَت راديكايل قلب موازين الفكر الكالسيكي دبا فيو مفهوم الدين، وىذا ما الُتمس فعال مع اللحظة 

-Emmanuel Kant)إديانويل كانط: التدشينية للعقل النقدي عند الفيلسوف األدلاين/التأسيسة
ومسعاه إىل ترسيخ قيم احلداثة القائمة على استقاللية العقل، أي إخراجو من مرحلة القصور ، (1724/1804

-أي سؤال الدين-ربديدا، األمر الذي استوجب استدعاءه (التارخيي)الذايت وربريره من ربقة التبعية للًتاث الديٍت 
ومعاودة طرح سؤالو والتفكَت فيو رلددا، يف ظل طغيان العودلة وسيطرة التقنية وانتشارىا، وىذا ما سعت إليو 

 Jacques Derridaجاك دريدا: فلسفة ما بعد احلداثة التفكيكية عند صاحبها الفيلسوف الفرنسي
فرحلة العودة ىذه بعد ىجرة طال أمدىا ستأخذ دربا ليس على منوال الدروب ادلألوفة، بل  ( 2004-1930)

دربا أشبو ما يكون بادلتاىة، متاىة التفكيكية، ىذا ادلنعطف وادلنحى ادلغاير عن سابقيو الذي عكف دريدا من 
–كيف تعاطى دريداتفكيكيا مع سؤال الدين : خاللو تقدمي قراءتو التفكيكية حول تيمة الدين عند كانط، وعليو

 عند كانط؟ وأين ديكننا التماس استتباعات ىذه ادلساءلة؟ -احلداثي
: -المتمايزة–فيمفهومي الدين والتفكيك ضمن سياقاتهما الداللية  -1

يتعذر اخلوض يف أي دراسة نروم من خالذلا إبراز استشكاذلا الفلسفي القابع فيها دون ادلرور بتحديد 
للمفاىيم بغية الوقوف عندىا يف متوهنا األصلية كما وردت فيها، وخباصة ما تعلق دبفهومي الدين والتفكيك ذلك 

-تُعد من ادلفاىيم اليت مت استحضارىا واستحداثها يف اخلطاب الفلسفي الغريب ادلعاصر- ربديدا-أن مفردة الدين
على - بنوع من االرذبال-على الرغم من كونو مفهوما عتيق التناول، لذا حري بنا القبض - ما بعد احلداثي

                                                           
(1)post modernisme : ارتبطت ما بعد احلداثة بفلسفة التقويض والتفكيك، من خالل ربطيم ادلقوالت ادلركزية أو ما يطلق عليها تسمية

-1970: ، اليت ىيمنت على الثقافة الغربية  وموروثها منذ أفالطون إىل غاية الفًتة احملصورة بُت عامي(األنساق الفكرية ادلنغلقة)السرديات الكربى 
1990 
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دبا يتماشى وأطروحة دريدا خبصوصو قصد موضعتو يف إطار زلددات -ولو بشكل مقتضب–دالالتو ادلتمايزة 
. الدراسة ادلنجزة بشأنو

ربط، صبع، :" الدين كما ورد يف القاموس الفلسفي باللسان الفرنسي ضمن التعريفات العامة لو دبعٌت
فهو رلموعة من : يعٌت شعور داخلي مع االعتقاد يف األلوىية واإلديان، وأما موضوعيا: فذاتيا (...)وصل

 بذلك ظاىرة إنسانية تنضوي على رلموعة من ادلعتقدات، يُعد، و(1)"ادلمارسات والطقوس ادلتعلقة حبقيقة مقدسة
 .العادات وطقوس اليت سبارس كأشكال للعبادة على تباينها وتعددىا

. صبلة ادلبادئ اليت تدين هبا أمة من األمم اعتقادا أو عمال:" ىذا من جانب، ومن جانب آخر فهو يعٍت
يعرف بأنو وضع إذلي سائق لذوي العقول باختيارىم للصالح يف احلال، والفالح يف : ويف االصطالح العام

أي ربمل الناسوت لتبعات اختياراتو كمسؤول ومكلف وما يتحقق لو يف الدارين من صالح يف الدنيا . (2)."ادلآل
 .(اآلخرة)وفالح يوم الدينونة 

صبع أو ربط أي دبعٌت ارتباط صباعة : " أما يف االصطالح الغريب، ربديدا فيعرفو بعض ادلفكرين بأنو
إن الدين من صنع الدىاة ادلاكرين من الكهنة )إنسانية  بإلو أو آذلة، وتطرف بعضهم مثل فولتَت وروسو بقوذلم 

 .(3) "(والقساوسة، لعالج أمراض اجملتمع بكل حيلة
خبصوصو إيمانويل كانطىذا ادلوقف من الدين الذي جاء مع فالسفة عصر التنوير، إضافة إىل ما أورده 

، (4)"ىو الشعور بواجباتنا من حيث كوهنا قائمة على أوامر إذلية: "يف كتابو الدين يف حدود رلرد العقل على أنو
وىذا ما سيعمل دريدا على مساءلتو يف خضم دراستنا ىذه، إضافة إىل تعريف الفيلسوف وعامل االجتماع كارل 

الدين ىو تنهيدة ادلضطهد، ىو قلب عامل ال قلب لو، مثلما ىو روح بال روح، إنو أفيون :" ماركس بقولو
 (5)"الشعوب

                                                           
)1(Jacqueline Russ: Dictionnaire de philosophie, BORDARS. PARIS. 1991, LAROSSE 
BORDARS, 1996, BORDARS/SEJER. 2004, P246 

، 1دار الندوة العادلية للطباعة والنشر والتوزيع الرياض، مج: ادلوسوعة ادليسرة يف األديان وادلذاىب واألحزاب ادلعاصرة، نشر: مانع بن ضباد اجلهٍت( 2)
. 1057ىـ، ص 1420، 4ط

. 1058ادلوسوعة نفسها، ص ( 3)
)4(Dictionnaire de philosophie, op.cit,p246 
)5( Ibidem , P 247 
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وحقيقة قولة ماركس ىذه تبُت أن اآلذلة ىي آخر ما تبقى لإلنسان ادلضطهد يف قلب العامل الرأمسايل، 
وميزتو أنو عدمي الرضبة والشفقة، وبالتايل النظر إىل الدين حبسب ىؤالء ادلضطهدين بأنو روح ىذا العامل، وإن كان 

. بال روح، ويعد كمخدر ومسكن آلالم الشعوب االجتماعية
أما ما تعلق دبفردة التفكيك فإن الولوج إىل فكر دريدا واقتحامو ليس باألمر اذلُت الذي ُيستشَعر من 

خاللو بأرحيية فكرية منقطعة النظَت يف فهمو، بل ىناك حالة توجس ُتشوش على الفكر وتربكو، لكنها ربمل بُت 
ثناياىا حَتة ماتعة يف زلاولة للبحث عن الفهم يف الالفهم، وادلعٌت يف الالمعٌت يتورط فيو كل من يسعى مكدا 

يف فهم فيلسوف التفكيك وتشظي ادلعٌت، ىذه ادلفردة اليت شكلت بؤرة مشروع دريدا الفلسفي ربديدا، /فكريا إىل
مفردة عصية على  (Déconstruction)أن التفكيك ( )بل باعًتاف منو يف رسالة أرسلها إىل صديق ياباين

والتعريف والضبط على اعتبار أن كل تعريف وربديد يف نظره حيتاج إىل تفكيك، بل استحضر معو أيضا  التحديد
ليست أداة ربليلية، وال ىي أداة نقدية، وال ىي منهج، والعملية وال ىي فعل : "سؤال الًتصبة خبصوصها فهي

 )1("يُنجز على النص بواسطة الذات، بل ىي، باألحرى أو على األصح مصطلح يقاوم أي تعريف وأي ترصبة

 الًتصبة من جهة، والتعريف مفردة فرضت نفسها عليو عنوة، تنضوي على دالالت متمايزة من حيث
من جهة أخرى باعتبار )2("يتعارض مع فكرة التفكيك نفسها اليت تسعى خللخلة التعريفات احملددة"الذي 

 Abbou)ادلفردة اذلايدغرية "التفكيك حبسبو يطال كل ما يعًتض طريقو، حىت وإن سعى إىل تكييف 
" ادلعمار"أو " البنية" كانت االثنتان تدالن يف ىذا السياق على عملية سباَرُس على ال(Desstruktionأو

 إال أهنا تعٍت عند ىايدغر التقويض والتحطيم، 3"التقليدي للمفهومات ادلؤِسسة لألنطلوجيا أو ادليتافيزيقا الغربية
أي تقويض ادلفاىيم اليت قامت عليها ادليتافيزيقا الغربية، وىي حبسبو ال تفي بادلسعى الذي أراده ذلا على درهبا، 

اذلدم دبا ىو تصفية واختزال سليب (...)"يف داللتها الفرنسية ربيل إىل "Destruction"وخباصة أن ىذه ادلفردة 
لدى نيشو فيها إىل التفسَت اذلايدغري ومنط القراءة الذي كنت  (اذلدم)Démolitionردبا كان أقرب إىل 
 ىذا االستبعاد أفضى إىل النبش عن ما إذا كانت ذات أصول فرنسية، واليت طرأت عليو )4(."أقًتحو فاستبعدهتا

")...(  الفرنسي «Lettré» بصفة شديدة العفوية، على حد قولو وباعًتاف منو عثر عليها يف قاموس إدييل

                                                           
ToshihicoIzutsu( 1914/1993) عامل إسالميات ياباين، أما الرسالة فصدرت بالفرنسية يف  XLIILe Promeneur, يف منتصف ،

 .(11ص: فصول منتزعة: معلومات مستقاة من ادلصدر السابق). 1985أكتوبر
. 17، ص 2013، 1عماد نبيل، دار الفارايب بَتوت، لبنان، ط: يف الروح ىايدغر والسؤال، ت: جاك دريدا(1)

 .40يف علم الكتابة، مصدر سابق، ص: جاك دريدا(2)
. 58الكتابة واالختالف، مصدر سابق، ص: جاك دريدا(3)

.الكتابة واالختالف، ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها:  جاك دريدا( 4( 



                 كجية العجتم الاجمماعية والانسانيةممجة ممتونجامعة سعيدة                                       

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200نننننننن2018العدد الثالث أبريل  /ناملمجد الماسع
 

69 
 

وكانت مؤدياهتا النحوية واللغوية والبالغية مربوطة فيو بأداء مكائٍت وبدا يل ىذا االلتقاء مفرحا وشديد التالؤم مع 
   ما يؤكد أن ىذه ادلفردة تتماشى يف معناىا بوجو عام فقدان الشيء )1("ما كنت أريد على األقل أن أدلح إليو

سواء كان  (مبٍت)كفَتوس ملقح يف األصل، والذي يفكك كل شئ مركب (...)"لبنيتو ادلتينة، فالتفكيك يعمل 
نصي أو تأسيسي، هبذا ادلعٌت التفكيكية ال ىي نقد وال نقد النقد وىي ال تتجاوز النصوص اليت تتحدث عنها، 

، بل وأكثر من ذلك أن استعماذلا )2("(...)إذن ليست نظرية ألهنا ال زبرج عن إطار النص، وال تتعدى النص
 على األغلب، بعكس ما كانت عليو البنيوية يف أوج عطائها باعتبارىا مودة العصر حبسبو نادرا ورلهوال يف فرنسا

آنذاك يف فرنسا منتصف ستينيات القرن ادلاضي، إال أهنا أعلنت عن أفوذلا لتفسح اجملال لظهور ما يسمى دبا بعد 
 اليت ديكن القول أهنا زبلقت من رحم البنيوية ذاهتا إال أهنا انعطفت عن Post-Structuralismeالبنيوية 

فممثلوا ما بعد البنيوية ىم  (...)تعربعن مراجعة البنيوية لنفسها وتأملها يف مسارؤ تطورىا (...)"مسارىا فهي
 األمر الذي أدى إىل إجراء عملية تصحيح ذايت ازبذ لو )3("(...)بنيويون اكتشفوا خطأ طرائقهم على ضلو مفاجئ

وليست التفكيكية إال مظهرا نقديا ذلذه  (...)"منحى مغايرا سباما عن سابقو، وقام كحركة فكرية على أنقاضو 
 فهي ليست احلداثة، بل ما )4("احلركة الفلسفية، بل ىي مرادف ذلا يف كثَت من الكتابات النقدية والفلسفية

وبأية حال، ورغم ادلظاىر،  (...)"بنيوية-ضد"حركة"بعدىا، وال البنيوية وإمنا ما بعدىا وضدىا، فالتفكيك إذن 
 (...)، ليس التفكيك منهجا وال ديكن ربويلو إىل منهج(...)Critique وال نقد Analyseليست ربليال 
ال ينتظر تشاورا أو وعيا أو تنظيما من لدن الذات الفاعلة وال حىت من حدثإنو  (...) أو عمليةليس حىت فعال

 مفردة أراد ذلا دريدا توضيحا فزادىا تعقيدا وصعوبة حالت دون فهمها وترصبتها بشكل مباشر )5("لدن احلداثة
ليس -إن كان موجودا وحىت ولو ظل ذبربة ادلستحيل" التفكيك"فـ "وجلي ، وىذا ما يرومو التفكيك يف كنهو، 

غَت القابلة لالختزال إنو  ((ادلمكن))كما أعتقد أنو من الواجب أن نقول دائما، وحبسب جهة  (...)واحدا
  )6("ىذا ىو َقَدرُهُ . ، إذ يوجد أكثر من تفكيك واحد، وىو يتكلم أكثر من لغة((ادلستحيل- شلكن ادلمكن))

فالتفكيك ضمن رؤية دريدا ليس مشروعا أساسيا يتسم بالَسلبية، وال ديكنو أن يكون يف صيغتو ادلفردة ما يؤكد 
استعماذلا يف اجلمع، مل تسم أبدا بال ريب مشروعا وطريقة أو نظاما، نظاما فلسفيا "قولو بالتفكيكات بل ويفضل 

                                                           
 .58 مصدر سابق، صالكتابة واالختالف: جاك دريدا(1 )

)2( Marc Goldschmit –AGOBA- Jacquederrida, une introduction, Pocket, 2014, P24 
، 2008، 1إشكالية ادلصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، الدار العربية ناشرون، لبنان، منشورات االختالف، اجلزائر، ط: يوسف وغليسي((3

. 335ص
. ادلرجع نفسو، ن ص(4)
. 61-60الكتابة واالختالف، مصدر سابق، ص ص : جاك دريدا(5)
لغات وتفكيكات يف الثقافة العربية، لقاء الرباط مع جاك : ، ضمن كتاب(االستحقاق حيث غياب اجلينيالوجيا)الوفاء ألكثر من واحد : جاك درديا(6)

. 193، ص1998، 1عبد الكبَت الشرقاوي، دار توبقال، للنشر، الدار البيضاء، ادلغرب، ط: دريدا، ت
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فهو كاسًتاتيجية يف قراءة النصوص غَت )1("(...)كما يعٍت تصدعا معينا يتكرر يف احلقيقة بانتظام (...)باخلصوص
مقتصر فحسب كممارسة على ادلوروث الغريب ادليتافيزيقي، بل يتعداه إىل أي نص كان وأي ذبربة واقعية أو حدث 

 وبراعة أو دىاء Stratégie كفلسفة اسًتاتيجية Déconstruction"يسعى التفكيك : "قد حدث، فـ
Stratagèmeاسًتاتيجية )2("(...) يف فحص النصوص وادلوضوعات إىل كسر منطق الثنائيات ادليتافيزيقي 

رافضة دليتافيزيقا الًتاث الغريب، اليت انربت حبسب دريدا على نزعتُت عرقية وأيديولوجية، تقوم بإقصاء طرف على 
إن  (...)" حساب أطراف أخرى، اسًتاتيجية تروم تفجَت النص من الداخل، كفعل ربريضي هتييجي ضد نفسو،

إن حركات التفكيك  (...)التفكيك، كما يقوم بو دريدا حيدث خبالف ذلك تصدعا بطيئا داخل التقليد دبجملو
ال تلتمس البنيات من اخلارج، إهنا ال ديكن أن تكون شلكنة وفعالة، وال ديكن أن رُبكم ضربتها إال إذا سكنت 

ىذا االرربال داخل النص واإلقامة فيو لغرض تفجَت النص وخلق تصدعات داخلو )3("(...)داخل ىاتو البنيات
وداخل بنيتو حيول دون شلارستو دلناعتو زلدثا تشضيا فيها، والتماس نقاط ضعفها باالرتكاز على تِقنية اخللخلة 

البناء بنمط )وإمنا يتضمن أيضا فعل البناء (...)اذلدم" مطلقا"ال يعٍت التفكيك الذي ديارسو دريدا "والرج العنيف و
 (...)وحدة ثابتة إىل عناصرىا ووحداهتا ادلؤسسة ذلا "Démontageتفكيك "، فهو باألحرى (سلتلف

- فهو يستتبع ويتقفى أثر)4(" توزع ادلراكزDécentrementفالتفكيك يقتضي التعدد والتشتت بإزاحة مركزية 
اللبنة ادلتوترة والقلقة يف أي بناء نصي، وإثارهتا لتفكك ذاهتا بذاهتا فيتهاوى البناء - ليس بادلعٌت الدريدي-أثر

 .الذي شيد على أنقاض ىامش مهيَمن عليو، وبروز وطغيان مركزه ادلهيِمن فيو

:  تفكيك دريدا للدين التنويري الكانطي -2
، يف نص زلاضرة ألقاىا يف ندوة صبعتو (منبعا الدين في حدود العقل وحده)إيمان ومعرفة : يف كتابو

بثلة من ادلفكرين والفالسفة الغربيُت حول الدين يف جزيرة كابري االيطالية، طرح دريدا تساؤال حول ما إذا كان 
ىل ضلن مستعدون لتقدير مقتضيات :  " على استعداد للخوض يف تفكيك أطروحة كانط يف الدين ربديدا بقولو

إن الدين : ونتائج األطروحة الكانطية دون ضعف أو هتاون؟ تبدو ىذه قوية، بسيطة ومدوخة، وىي تقول لنا

                                                           
زلمد : ، ت(جاك دريدا، ميشال فوكو وآخرون)مسارات فلسفية، رلموعة فالسفة: جيب أن يسهر جنون على فكر، ضمن كتاب: جاك دريدا(1)

. 85، ص2004، 1ميالد، دار احلوار للنشر والتوزيع، سورية، ط
، منشورات ضفاف، بَتوت، دار األمان، الرباط، منشورات االختالف، (فصول يف الفكر الغريب ادلعاصر)تأويالت وتفكيكات : زلمد شوقي الزين(2)

. 207، ص2015، 1اجلزائر، ط
إدريس كثَت، عزالدين اخلطايب، أفريقيا : مدخل إىل فلسفة جاك دريدا تفكيك ادليتافيزيقا واستحضار األثر، ت: روجي البورت- سارة كوفمان(3 )

. 21، ص1994، 2الشرق، الدار البيضاء، ط
. 207تأويالت وتفكيكات، مرجع سابق، ص : زلمد شوقي الزين(4)
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، وبالتايل (1)"(إديان تفكري)ادلسيحي ينفرد بكونو الدين األخالقي بامتياز، الذي أسندت لو وحده مهمة ربرير 
-، فيحدد بذلك إديانا تفكريا(الدين يف حدود رلرد العقل)نلتمس ىناك سبييزا جليا يُِقيمو دريدا َوفقا لكتاب كانط

، فهو غَت خاضع وال خانع لوحي تارخيي، بل أنو يتوافق حبسب كانط -وىذا ما يفتح باب النقاش حسب دريدا
مع عقالنية العقل العملي اخلالص الذي قوامو اإلرادة اخلَتة، وإديانا تارخييا وثوقيا، ىذا الذي يعارض سباما اإلديان 

. التفكري
 وعليو بُت كانط خبصوص أصل الدين كونو يندرج ضمن عائلتُت أو منبعُت اثنُت لو 

حُيصي الدين التعبدي األفضال والنعم اإلذلية، غَت أنو يف العمق، وفيما يتصل  (...)وبالتاليجنيالوجيتُت"فحسب
، أما الدين األخالقي، فهو يُعٌت (...)دبا ىو جوىري، ال حيض على العمل ويكتفي بتعليم الصالة والرغبة

،حيث يُقرن كانط العمل بادلعرفة يف رلال الدين األخالقي، أما ما (2)"بتهذيب السلوك، وحسن التصرف يف احلياة
كانط يقارن " ، فإن(أي التارخيي)، والدين ادلوحى بو (التفكري)تعلق بتلك العالقة القائمة بُت الدين العقالين 

، لكن دريدا يشَت إىل أنو ال ديكن (3)"(...)بينهما ليس بشكل صارم كفضاءين منفصلُت بل كدائرتُت متمركزتُت
إذا كان ىناك أصال مركز، –التحديد ال عرب اليقُت ادلعريف وال األخالقي أي الدائرتُت أكثر قربا أو مركزية من ادلركز

ذلك أن - مركز واحد فحسب 
العقل وحده ال ديكنو أن يقرر فيما إذا كان ىو الوحي التارخيي ، أو يف ادلقابل دين أخالقي خالص  "

 (4)."الذي يقوم هبذه ادلهمة
فقراءة دريدا التفكيكية لكتاب كانط اآلنف الذكر، تعمل على اختيار االفًتاضات خبصوص أحادية ادلركز 

لالىوت الفلسفي، فبالنسبة لكانط يف مكان ما، ال بد أن يوجد ىناك مركز، مركز واحد، دين العقل، أو دين 
فالتمييز الذي أقامو كانط بُت . الوحي، لكن ىذا األخَت ىو األصغر يف الدائرتُت رغم أن كالمها رلرد من اآلخر

وإن كان قد أكد على صفة التالزم واالرتباط -اإلديان التارخيي واإلديان العقلي أو اإلديان األخالقي وربيزه للثاين
، بيد أن دريدا يلمح إىل أنو إن مل تكن ىناك مسيحية بدون - بُت األخالقية اخلاصة وادلسيحية جوىرا ومفهوما

                                                           
  18، ص1،2004زلمد اذلاليل وحسن العمراين، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ادلغرب، ط: الدين يف عادلنا، ت:  جاك دريدا، جيانيفاتيمو(1)
 17ادلصدر نفسو، ص(2)

 )3(Hent de Vries : Religion and ViolenceThe Johns Hopkins universitypress, printed in the 
united states of amirica, 2001 p100 
 )4(Hent de Vries : Religion and Violence, op.cit, P100  



                 كجية العجتم الاجمماعية والانسانيةممجة ممتونجامعة سعيدة                                       

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200نننننننن2018العدد الثالث أبريل  /ناملمجد الماسع
 

72 
 

وعليو دُيسي احلديث "أخالق خالصة، فألن الوحي ادلسيحي يعلم شيئا جوىريا فيما يتعلق بفكرة األخالقية ذاهتا، 
عن أخالقية خالصة خارج الدين ادلسيحي رلرد عبث يتخطى الفهم والعقل معا، ال جدال يف أن الكونية 

، فتفكيكية دريدا للنص الكانطي ادلتعلق بالدين يف حدود رلرد (1)"الالمشروطة لألمر القطعي ىي إصليلية باألساس
العقل تقوم على فكرة أن ىناك انسجام وتصاحل بُت العقل احلديث والدين ادلسيحي، ذلك وبالنسبة لو أن الدين 

األخالقي الوحيد حبسبو ىو ادلسيحية، ىنا بالضبط يساءلدريداكانط كونو سقط يف الدوغمائية عندما يشتغل 
فأي حدود للدين حينها، وأي حدود للعقل؟ وفيما وراء العقل ادلسيحي أليس :" حلساب الدين ادلسيحي بقولو

، أم ضلن أمام فلسفة دين يف ((يف حدود رلرد العقل))ىناك دين وأخالق وعقل؟ ىل ضلن إذن أمام دين عقلي 
، وبذلك فهي قد تؤسس ألصوليات دينية مقبلة، ألنو بفضل النزعة الفردانية، و (2)"(...)حدود أصولية مسيحية

ظهور اذليمنة اجلديدة ادلتمثلة يف العودلة كظاىرة عادلية على صبيع اجملتمعات البشرية، ومنطقها القائم على االختزال 
. اإلقصاء، فقد سامها معا يف ظهور النزعات الطائفية واألصولية وتناسلها يف كنو األديان األساسية

العولمة من جهة أخرى عكف دريدا على إبراز العالقة اليت تربط أطروحة كانط يف الدين دبا أطلق عليو 
العودلة والالتينية، واليت : وكوهنا مركبة من،(3)"َعو التينية"،أو الـ LA MONDIALATINISATIONالالتينية 

مزيج غريب من ادلسيحية كتجربة موت اإللو، ورأمسالية التحكم عن بعد يف التقنية العلمية، وتطابقها " تعٍت عنده 
، 4"مع أطروحة أو فرضية  كانط يف كتابو السالف الذكر ادلتعلقة باألخالق النقية اخلالصة وربطو ذلا بادلسيحية 

كوهنما ال ينفصالن يف مفهومهما، وما خيول ويسمح بتحديده إلديان تفكري ىذا األخَت الذي ال يعتمد على أي 
وحي، ولكنو يستند إىل العقل العملي احملض، إضافة إىل أن ىناك منطق صارم ذلك الذي يقول بأنو جيب أن 

. يتصرف ادلسيحي كما لو كان اإللو غَت موجود وأنو أمهلو، بل وغَت مكًتث خبالصو
وانطالقا من منطق العودلة الالتينية دلوت اإللو، فهو تصعيد ومزايدة يف التجريد تنكشف فيو األصولية 

والتطرف وسيطرة وىيمنة التقنية العلمية على حد سواء، منطقها ىذا مبالغ فيو وبشدة، ودرهبا منضب ومنهك، 

                                                           
 18الدين يف عادلنا، مصدر سابق، ص: جيانيفاتيمو/جاك دريدا(1)
، 1لبنان، ط-ادلغرب، بَتوت–، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء (أو اإلنسان يف حدود رلرد العقل)كانط راىنا: ادلسكيٍت-أم الزين بنشيخة(2)

 .64-63: ، ص ص2006
لبنان، منشورات االختالف، اجلزائر، -، منشورات ضفاف، بَتوت(تأمالت معاصرة يف العقل والسياسة والواقع)الذات واآلخر : زلمد شوقي الزين( 3)

 115، ص 2012، 1ادلغرب، ط-دار األمان، الرباط
)4(Charles Ramond : Le vocabulaire de Jacques Derrida, Aubin Imprimeur, imprimé en France, 
2004,  p92 
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مىت أراد "حيث يسلط دريدا الضوء على أطروحة كانط الدينية ىذه على مفارقة متعلقة باإلديان التفكري حبيث 
ادلسيحي أن يصبغ على أفعالو الصبغة اخللقية، فما عليو إال أن يدير ظهره لإللو ساعة عملو وفق مبدأ اإلرادة 

، تلك اإلرادة اخلَتة الكانطية القائمة على فكرة الواجب (1)"(...)اخلَتة، وأن يسلك كما لو أن اإللو قد زبلى عنا
األخالقي أي ال أفعل خَتا لغاية مرجوة التحقق، وكذا اإللزام الداخلي على مقتضى احلرية، وىي كمفهوم تُعد 

الركيزة األساسية يف رلمل النسق ادلعماري للعقل العملي احملض، وسباشيو مع معماريات الدين العقلي الكانطي، 
ويتساءل دريدا حول ىذا االنفصال اجلذري وتبعاتو يف ربملو للمسؤولية العقالنية الفلسفية يف ىذه األطروحة 

أو ليست ىذه طريقة أخرى للقول، بأن ادلسيحية ال ديكنها أن تستجيب : "حول ىذا التخلي عن اإللو بقولو
لرسالتها األخالقية، مثلما أن األخالق لن تنهض برسالتها ادلسيحية، إال إذا كابدا يف ىذه الدنيا ويف قلب التاريخ 

أو ليست كيفية للتصريح بأن ادلسيحية تعٍت موت اإللو كما (...)احلافل باألحداث اخلارقةوالعجيبة موت اإللو
، حبيث اعترب كانط الدين التفكري ىذا دينا داخليا (2)"(...)أعلن ذلك كانط مذكرا هبا أىل احلداثة األنوارية؟

كأمر عقلي واستعداد قليب لغرض ربقيق الواجبات اإلنسانية، وكأمر غَت مشروط، غَت آبو باخلالص اإلذلي، 
والإتباع ما ديليو عليو الدين الوثوقي التارخيي باعتباره دينا خارجيا خاضعا ألوامر إذلية، ما يؤكد على أن كانط 

 Friedrich Nietzsche استبق القول دبوت اإللو وأفولو نظريا قبل فيلسوف العدمية فريديريك نيتشو
(1844/1900)  .

كآخر ديانتُت توحيديتُت تقفان وبقوة يف وجو كل ما "ويُردف دريدا القول خبصوص اليهودية واإلسالم 
، من ىنا يظهر (3)."يدل على موت اإللو أو يُعرب عن ادلوت يف اإللو يف سياق عملية التنصَت اليت يشهدىا عادلنا

يمكن االطالع -أن ىاتُت الديانتُت كوهنما تنضويان ربت مظلة واحدة، وىي مظلة التوحيد واألديان اإلبراىيمية
ترفضان القول دبوت -األديان اإلبراىيمية قضايا الراىن لعز الدين عناية: أكثرفي ىذا الصدد على كتاب

اإللو، إضافة إىل عدم قَبوذلا بالتعدد ضمن عقيدة األقانيم الثالث، ومن شبة تُعدان كديانتُت غريبتُت عن أوروبا، 
 .ادلسيحية اليت تبلور فيها القول دبوت اإللو وأفولو- وثقافتها اليونانية

                                                           
 19الدين يف عادلنا، مصدر سابق، ص : جيانيفاتيمو/ جاك دريدا (1)
 نفس الصفحة(2)
 19الدين يف عادلنا، مصدر سابق، ص: جيانيفاتيمو/جاك دريدا(3)
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من خالل مصطلح - كما أوضحو دريدا-ويف سياق سلالف، أدرج كانط يف أول حاشية إضافة كتكملة
()PARARGA وىي احلواشي اليت تضاف كتكملة للعمل األساسي وىذا ضمن احلواشي األربعة اليت،

، تعريف كانط لإلديان التفكري فيها، ولئن (الدين يف حدود العقل وحده)أضيفت يف هناية كل قسم من أقسام 
بل أهنا ربايثو أو تعارضو، فهي بذلك حواشي "كانت ىذه احلواشي عند دريدا ال صلة ذلا بكتاب كانط ىذا، 

، ىذه احلواشي اليت ركز وأحل عليها دريدا، وىذا تبعا 2))"الالانتماء يف كتاب الدين يف حدود رلرد العقل وحده
معمارية قد ترسم ىذه احلواشي اإلطار الذي -موضعية إن مل نقل الىوتية- الىوتية"ألسباب أوردىا سواء كانت

 وىذا يعٍت استحضار دريدا لكل ما يقع ناظره عليو يف (3)."ديكن أن تتحرك فيو تأمالتنا إىل غاية ىذا اليوم
اذلامش أو الضاحية، وبالتايل يعمل على مساءلتو وتفكيكو لغرض خلخلة اللبنة ادلتوترة فيو وادلعٌت ادلقصود وادلباشر 

. ، وإرباك الفهم ادلباشر لو-للفكر–لو، كنوع من ادلشاكسة 
كما يود دريدا أيضا مساءلة عودة الدين يف شكلو اآليل يف عصر التًقنية، أال ديكن بنظره وىذا سباشيا مع 

يف دين حيظى اليوم بالكونية مامل يغدو من جديد "ما فكر فيو خبصوص نفس الطرح دائما ضمن كتاب كانط 
، كونو دين العقل احملض، والنية اخلُلقية احملضة للوجدان، بوصفو استعداد طبيعي ثاويا ومنغمسا يف (4)"دينا طبيعيا؟

يقًتح دريدا أن يأخذه بعُت االعتبار من أجل تنزيلو أو  (...)"طبيعة البشر، وىذا َوفقا لألطروحة الكانطية فـ
تأىيلو داخل الراىن احلايل بوصفو على حد اعتبار دريدا راىنا يقوم على ضرب من التحالف السري واخلطَت بُت 

وىنا يظهر بالضبط ربط دريدا دلسألة الدين وعودتو بأشكال الشر . (1)"عودة الديٍت والعقالنية العلمية احلديثة
ادلتعلقة بالتقنية، اآللة والعلم التقٍت، وخباصة ما تعلق بالتعايل التكنولوجي عن بعد، حبيث حياول دريدا ضمن كتابو 

الشر ادلتطرف "إديان ومعرفة تفكيك تيمة عودة الدين وعالقتها دبا يطلق عليو كانط تسمية الشر اجلذري أو
radical  Malىذه (2)"وىل ذلذا الشر ادلتطرف أن يؤدي إىل ىذه العودة؟  (...)وما ىي أشكال ىذا الشر؟ ،

 األسئلة وغَتىا اليت أراد دريدا من خالذلا التماس اخليط الناظم الذي يربط عودة الدين والتفكَت فيو بالشر اجلذري 

                                                           
)(JAQUES DERRIDA: La verite en peinture, Flamation, Paris, France, 1978, pp 19…168. 
)2( JAQUES DERRIDA:Foi et Savoir suivi de Le siècle et le pardon (entretien avec 
michelwieviorka), Éditions du seuil, Paris, 2000, p24 

 21الدين يف عادلنا، مصدر سابق، ص : جيانيفاتيمو/ جاك دريدا (3)
 )4(JAQUES DERRIDA:  foi et savoir, op.cit,p 25 

 27مرجع سابق، ص ، (أو اإلنسان يف حدود رلرد العقل)كانط راىنا ادلسكيٍت، -أم الزين بنشيخة( 1)
 .14ص، 2003، 1بشَت السباعي، ط/ صفاء فتحي:  سبتمرب؟، ت11" حدث"ما الذي حدث يف : جيوفانابورادوري/جاك دريدا(2)
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الذي مت تأليفو يف عصر " الدين يف حدود العقل وحده"وىذا تبعا دلا أورده كانط خبصوصو يف كتابو 
، فالشر اجلذري حبسبو يُعد شرا فطريا متأصال ومتجذرا يف الطبيعة 1793عام "Aufklarung"األنوار 

البشرية، دبعٌت ىناك نزوع طبيعي صوبو متحمال يف ذلك اإلنسان مسؤوليتو الكاملة، وىذا َوفقا لإلرادة احلرة 
ادلقصود هبا بوجو عام األنوار أو .الشريرة كاضلراف عن القانون األخالقي القائم على اإلرادة اخلَتة، كقلب لنظامو

التنوير، وىي حركة فلسفية أروبية واليت تتميز بفكرة أن أنوار العقل ستؤدي باإلنسانية إىل السعادة والغبطة 
خروج اإلنسان من قصوره "ما ىي األنوار؟ ماىي إال : "، أما عند كانط عندما فسؤال167القاموس الفلسفي ص

الذي ىو مسؤول عنو ، قصور عجزه عن استعمال عقلو، ألن سببو يكمن ليس يف عيب العقل، وإمنا يف االفتقار 
حيث يطرح دريدا تساؤال يف الصميم (3)"إىل القرار واجلسارة يف استعمال عقلك أنت،ذلك ىو عصر األنوار

بل ماذا لو كانت عودة ماىو ديٍت غَت  (ماذا عن العقلوالشر اجلذري اآلن؟) (...)"خبصوص العقل والشر اجلذري
منفصلة عن العودة احلديثة أم مابعد احلديثة لبعض ظواىر الشر اجلذري على األقل؟ وىل الشر اجلذري يُقوض 

، إذ يتضح مفهوم دريدا للشر اجلذري أو الراديكايل والنظر إليو كمدمر (4)"إمكانية الدين أم عمل على تأسيسها؟
وللتذكَت فإن دريدا يستند يف ذلك " للمفهوم الديٍت للخَت، فبالنسبة لو توجد ىشاشة يف التصور الديٍت للخَت، 

ويدعمو بالقول أن القاسم ادلشًتك بُت األديان يكمن يف تعزيز احلصانة ادلطلقة للسامل كأمسى مرغوب فيو، وقد 
على أن ووجب وبكل تأكيد  (...)يـَُهدَُّد اخلَت من قبل فساد خارجي، غَت أن اخلَت يُعد مناعة للشر يف حد ذاتو

، فعودة الدين حبسب دريدا مشدودة الوثاق مع العقالنية (1)" (...)اخلَت يف راىنيتو ىو بالفعل ملوث بالشر
َتَحكَّم فيها عن بعد، والنظر إىل العلم باعتباره 

ُ
احلديثة، وُيشكل بذلك ربالفا مع العلم، اآللة، والِتقنية العلمية ادل

مصدرا للدين، أي أن اإلديان والعلم ذلما منشأ واحد، يفًتض وجود اإلديان يف العلم ووجوده يف احلصانة الذاتية 
ىذا التالزم بُت . ادلرتبطة أساسا باألصولية وىي الرجوع إىل صفاء األصل ونقائو من كل ما ديكنو أن يلوثو ويشوبو

من بُت احلروب، تلك اليت قامت باسم التنوير والعقل  (...)"الدين والعلم يكون بدوره مالزما للحرب والعنف، فـ
حيث يؤكد دريدا أنو لغرض التعرف وربديد حرب دينية، ،(2)"(...)حروبا دينية "ديكن أن تكون   (...)الَعلماين، 

                                                           
)3(  Jacqueline Russ: Dictionnaire de philosophie,op.cit,  p167 

  49صالدين يف عادلنا، مصدر سابق،: جيانيفاتيمو/جاك دريدا(4)
)1( LES TEMPS MODERNES , DERRIDA l’EVENEMEMNT DECONSTRUCTION, 67 
ANNEE JUILLET/OCTOBRE 2012, Centre National Du Livre, France,  p291 
)2(Marc Goldschmit, Jacques derrida,une introduction, 2014, Pocket, un département d’Univers 
Poche, pour la présente edition, p173 
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وجب التأكد من ربديد ما ىو ديٍت، باعتباره ال منتٍو، بل يتجاوز حدود التضاد القائم بُت العقل والدين، وكذا 
... العلم والدين، لذا فاحلروب الدينية مرتبطة اآلن بالعلم التقٍت، بالثقافة الرقمية واالنًتنيت

إن السؤال الذي طرحو دريدا خبصوص مشروع كتاب كانط يبقى دائما حول ما إذا كان مشروعا تظل 
ولئن اعترب دريدا أن كتاب الدين يف حدود رلرد العقل إمنا ىو كتاب "فكرتو يف أصلها وغايتها مسيحية بامتياز 

، ما يؤكد بأن (3)"يكشف عن ثقوبو األكثر إثارة للهلع مىت تعلق األمر بضرب من ادلسيحية األصلية الثاوية فيو
كانط من منظور دريدا عمل على أخلقة ادلسيحية يف حدود العقل وحده، وعقلنة الكتاب ادلقدس فحسب، ومل 

ذلك ىو ادلدخل الذي توفره لنا تفكيكية دريدا الكاشفة يف كتاب كانط نفسو، وىي  (...)"خيرج عن إطارىا، 
، بل قد ال تكون (...)تقول بأن ادلسيحية ىي الدين األخالقي احملض الوحيد من بُت صبيع الديانات األخرى

، حيث يربز رأي ( 4)"(...وإمنا عبادة وعقيدة... الديانات األخرى ديانات عند كانط، فاليهودية مثال ليست دينا
كانط يف اليهودية كوهنا مقتصرة فحسب على قوانُت مرتبطة بتأسيسها لتنظيم سياسي، وال يُنظر إليها باعتبارىا 

أين اإلسالم : استياًء فلسفيا مريرا من ىذه األطروحة الكانطية إذ يسأل"كما أبرز دريدا . ديانة قائمة بذاهتا
ىو الدين يف حدود ادلسيحية  ((الدين يف حدود رلرد العقل))واليهودية إذن من مثل ىذا الكتاب؟ وىل أن 

اجملردة؟، كيف تستقيم عندئذ حداثة دينية قائمة على ادلواطنة اإليتيقية الكونية مع مسيحية جذرية تقصي بقية 
 أال ديكن القول ىنا ويف ىذا الصدد ردا على أطروحة كانط الدينية وسباشيا مع تساؤل دريدا ،(1)"ادللل والنحل؟

ىذا، خبصوص اإلسالم ربديدا، كآخر ديانة توحيدية وبوصفها دينا أخالقيا وعادليا بامتياز، فهو كديانة عادلية 
ليست مقتصرة وال موجهة إىل فئة بعينها، إال أهنا على عكس الديانات األخرى  يُكن ذلا العداء من لدن غَت 

فتخوف . ادلسلمُت وغَت ادلنتمُت لديانة زلددة وإعالن احلرب عليو، على غرار العداء لالنتماء العرقي واجلنسي
والذي يعٍت اخلوف اجلماعي ادلرضي من اإلسالم، وربطو بكل الغرب من اإلسالم أو ما يُطلق عليو اإلسالموفوبيا

أنواع العنف واإلرىاب، ما ىو إال تشويو لصورة ىذا الدين العادلي احلنيف، الذي كلو دعوة لنبذ كل أشكال 
. التطرف والتعصب الذي حلق بو والزم تارخيو التليد

 من التسامح التنويري إلى الضيافة غير المشروطة -3

                                                           
 30ادلسكيٍت، كانطراىنا،مرجع سابق، ص-أم الزين بنشيخة( 3)
 49ادلسكيٍت، كانط راىنا نفس ادلرجع، ص-أم الزين بنشيخة(4)
  نفس الصفحة(1)
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وىذا يف إطار ندوة -افًتاضا" -منبعا الدين يف حدود العقل وحده-إديان ومعرفة"قدم دريدا ضمن كتابو 
على الرغم من أننا غَت مكلفُت دبَهمة نشره ()لنفًتض أننا ىنا من أجل التسامح"مفاده- الدين اليت سبق ذكرىا
الفيلسوف : فهو بذلك ليس بادلعٌت الذي نظّر لو فالسفة التنوير األورويب أمثال،(2)."وشلارستو أو التأصيل لو

 John Lockeجون لوك ، والفيلسوف االصلليزي Voltaire(1778/1694) فولتيرالفرنسي 
وكذا كانط، الذين يعدون من كبار مؤسسي فلسفة التسامح، ودعوهتم الصرحية إىل زلاربة كل ( 1932/1704)

جلون لوك ، الذي طلب من خاللو رسالة في التسامح : تشدد وتعصب ومدعاة للطائفية، وبالتحديد يف كتاب
كل ادلذاىب ادلسيحية على اختالفها من جهة، وأصحاب الديانات األخرى كاليهود وادلسلمُت من جهة أخرى 

" رسالة يف التسامح: "إضافة إىل ما أسهم فولتَت خبصوصو يف كتابيو. إىل شلارستو، وأن يشتمل على كل ىؤالء
إضافة إىل -"ضمن مادة التسامح–(Dictionnaire philosophique)قاموسو الفلسفي"و

 VOLTAIRETRAITE SUR LA TOLERANCE »(3) »:كتاب
: واليت أراد من خالذلا إبراز جوىر ىذا التسامح ضمن التساؤل الذي عرضو يف قاموسو الفلسفي ومفاده

إن التسامح، يف خالصة القول، مل : "إضافة إىل ما أورده ضمن رسالتو يف التسامح بقولو، "ما ىو التسامح؟"
،فمفهوم (1)"يتسبب قط يف إثارة الفنت واحلروب األىلية، يف حُت أن عدم التسامح  قد ُعمم على وجو األرض

التسامح الذي أرسى دعائمو فالسفة األنوار حيمل يف طياتو قيما إنسانية نبيلة يف بعدىا اإلجيايب وخباصة ما تعلق 
العهد )حبفظ حقوق األقليات الدينية داخل اجملتمع، وىذا ما يؤكد على أن التسامح كما ورد يف الكتاب ادلقدس 

فإن كنتم تغفروا للناس "، كانت دعوتو الصرحية إىل الغفران، والشفقة ادلتضمنة كل رضبة ولطف،(اجلديد ربديدا
إال أنو يف ادلقابل يتمظهر (2)"زالهتم يغفر لكم أبوكم السماوي، وإن مل تغفروا للناس ال يغفر لكم أبوكم زالتكم

                                                           
( ) Toléranceاألمل، )ادلعٌت الالتيٍت لو ىو الثوابت ادلتحملة، ويف مفهومو العام ىو القدرة على ربمل بعض االضطرابات والسلوكات األخالقية

 (:معلومات مستقاة من كتاب.)وىو مبدأ عقالين الذي حيتوي حرية البحث عن احلقيقة، والبحث عن تسامح سياسي (الضجيج
La PHILOSOPHIE de A à Z, Auteur(s) : ELESABETH CLEMENT ET AUTRES, Editions : 
HATIER ? FRENCE, 1998, p356    

 30الدين يف عادلنا، مصدر سابق، ص: جيانيفاتيمو/جاك دريدا(2)
)3( VOLTAIRE(TRAITE SUR LA TOLERANCE « DE LA TOLERANCE 
UNIVERSELLE »), Projet Développé par :Le Figaro, Paris, 2009, Editions: Garnier, Paris, 
2009 

 . 39، ص2009، 1سوريا ط-ىنريت عبودي، دار بًتا للنشر والتوزيع، دمشق: رسالة يف التسامح، ت:فولتَت( 1)
 .53 ص 15-14مىت العهد اجلديد ،  1993، 3لبنان، ط-الكتاب ادلقدس، دار ادلشرق، بَتوت(2)
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ينتمي إىل احلكاية البشرية ، وىي حكاية صراع "مفهوما مناقضا لو متمثال يف العنف أو الالتسامح، فهو كمفهوم 
، ألنو مصدر الصراعات والشرور، وحب السيطرة والطغيان، كسلوك سليب يهدف إىل نفي اآلخر، (3))...("

 .التزمت والتعصب لو صبلة وتفصيال
قصد خلخلتو وزعزعتو -كما طرحتو ادلسيحية وفالسفة األنوار-ىنا ربديدا يستدعي دريدا مفهوم التسامح

: وذلك بإسقاطو دبا يتماشى وضبولة معناه ضمن الراىن دون إصداره حلكم مسبق خبصوصو، ويتضح ذلكفي قولو
حىت أسبكن من ذبريده وانتزاعو من أصولو، ومن مث نعلن من خاللو، - كإرجاء-أضع ىذا ادلفهوم بُت ىاللُت"

، حيث يتضح أن مفهوم التسامح بوجو عام ارتبط (4)"وعرب كثافة تارخيو عن إمكانية ال تكون مسيحية فحسب 
مارثن  على يد 16بشكل وثيق بادلسيحية، خاصة مع حركة اإلصالح الديٍت األوروبية يف القرن 

، وما سبقها من حروب دينية واضطهاد ديٍت بُت MATIN LUTHER(1483-1546)لوثر
، ىذه احلركة اليت دعت إىل حرية االعتقاد، واحًتام عقائد (الكاثوليكية والربوتستانتية)الطوائف وادلذاىب ادلسيحية 

" اآلخرين، والسعي حملاربة حىت االضطهاد ادلوجو صوب الالدينيُت واذلراطقة، وىذا ما صرح بو دريدا فعال خبصوصو
ألن مفهوم التسامح بادلعٌت احلريف للكلمة، ينتمي أوال وقبل كل شيء إىل ادلسيحية، ويُعد واحدا من مفرداهتا 

 وىذا برده إىل أصلو الديٍت الذي انبجس منو، (5)"ويشَت حرفيا إىل سر من أسرار الطائفة ادلسيحية (...)األساسية
حِدْد لو يف ىذا ادلوضع الرتباطو بالدين ادلسيحي على سبيل احلصر وضمن ما ورد يف العهد 

ُ
وضمن سياقو ادل

، ما يُؤكد على (1)"كونوا لطفاء بعضكم ضلو بعض شفوقُت متسازلُت كما سازلكم اهلل أيضا يف ادلسيح" اجلديد 
، (2)."فضيلة مسيحية أو فضيلة كاثوليكية باألخص"أنو مفهوم اصطُبغ بصبغة وضبولة دينية بامتياز، فهو بذلك

وىنا يظهر اعًتاض فولتَت عليو كونو تسامح مشروط يف إطاره ادلسيحي فحسب، ولكن يبقى ىذا التسامح القائم 
على احملبة يف النموذج ادلسيحي وربمل اآلخر ومسازلتو سواء كان ىذا اآلخر ينتمي إىل الديانة ادلسيحية بعينها 

سأتركك تعيش "بتعدد مذاىبها، أو أن يكون خارج إطار ىذه الديانة، كما يندرج ىذا التسامح ضمن شعار 
، ألن السالم حبسب دريدا ىو التعايش ادلتسامح باعتباره شكل من أشكال اإلحسان، وىذا كلو نبذا "بسالم

                                                           
)3( Jules KamabuVangi Si VaviDe la violence à la réconciliation 
Pour une éthique d’humanisation de la violence, focus 19, Globethics.net, p21 

  30 ص، مصدر سابق،الدين يف عادلنا: جيانيفاتيمو/جاك دريدا( 4)
 . 30 ص، مصدر سابق،الدين يف عادلنا: جيانيفاتيمو/جاك دريدا( 5)
 32:4.أفسس من الكتاب ادلقدس اآلية (1)
  137ص  سبتمرب؟،  مصدر سابق، 11" حدث"ما الذي حدث يف : جيوفانابورادوري/ جاك دريدا(2)
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للعنف الذي طغى وىيمن اليوم بشكل مرعب ضمن أشكالو ادلتمايزة، ىذا ما جعلو يعيد استدعاءه واستحضاره 
وىي كلمة تعٍت أن يتقبل " اليوم لغرض استعمالو ومتطلبات ما تدعو إليو ىذه الكلمة العتيقة وادلفيدة يف آن

ادلسلمون التعايش مع اليهود وادلسيحيُت وأن يتقبل اليهود التعايش مع ادلسلمُت، وأن يتسامح ادلؤمنون مع الكفار 
، فهذا التسامح اجلديد وادلغاير عن سابقو التنويري من وجهة نظر دريدا القائم على (1)"(...)أو غَت ادلؤمنُت

أي الالذبانس الذي يعٍت  (Dissymétrie)احًتام للغَتية الالزلدودة وللمسافة وللتشتيت والفصل والالسباثل "
، وذلذا يقًتح دريدا تقدمي تسامح جديد (2)"بو الفاصل أو اذلوة أي الغَتية وادلسافة ادلوجودة بُت الذات واآلخر

، وإن كان حبسبو يرفض أن يكون التسامح شرط من شروط الضيافة، "التسامح غَت ادلشروط"يُطلق عليو تسمية 
ألن  التسامح يُعد نقيضا ذلا، كما يرفض النظر إىل التسامح باعتباره يشكل نوعا من الضيافة ادلشروطة، ادلتحفظة 
واحلذرة، أي وجود صفة اإللزامية فيها للمضياف كشكل من أشكال اخلضوع واخلنوع لشروطو، أو ما يُطلق عليو 

 القائمة على احًتام القواعد والقوانُت وكذا االتفاقيات الدولية، فهي "االتفاقيات الكوزموبوليتانية"كانط اسم 
بذلك ضيافة مقننة ربدىا حدود مشروطة ربيد عن احلقيقة اجلوىرية للضيافة، إال أنو يف ادلقابل صلد دريدا يدعو 

إذا جيب عليها أن تكون ما جيب أن تكون، فيجب " إىل الضيافة اخلالصة وغَت ادلشروطة، ألن ىذه الضيافة بنظره
لكي " بسبب الواجب"بالتطابق مع الواجب، وال حىت "، ال (...)عليها أال تدفع دينا، وال يأمرىا واجب 

ال تتعلق فقط باآلخر عموما بل كذلك باآلخر من حيث ىو  (...)" ، وكوهنا أيضا(3)."نستعمل التمييز الكانيت
واليت ذبعل الضيافة "،فهي بذلك ضيافة مطلقة غَت خاضعة لشرط وال زلصورة حبدود تقيدىا، (4)"(...)غريب

نفسها تتفتح، أي أهنا تكون منفتحة مسبقا دلن ال ننتظر وال ندعو من األشخاص، أي أهنا تكون منفتحة مسبقا 
، وذلذا صلد دريدا يؤكد خبصوصها بأن تكون شلتدة، فال ىي زلدودة وال مشروطة، (5)"(...)ألي زائر غريب سباما

أو أال تكون أصال إذا ما تقيدت بشرط، إال أنو بالنظر إىل التسامح وأنواعو حبسبو فهو يرى أنو وجب أن يتحقق 
. نوع من أنواعو عوض انعدام مطلق لو

                                                           
. نفس ادلصدر، نفس الصفحة(3)
عبد القادر بودومة، دار كنوز لالنتاج والنشر والتوزيع، : ، رئيس ربريرىا2015رللة هتتم بالدراسات الفلسفية، العدد الثالث والرابع سبتمرب:لوغوس( 4)

 244إعادة صياغة تفكيكية يف فلسفة جاك دريدا، ص : اجلزائر،التسامح والضيافة- تلمسان
، 1276: آمنانتيل تدعو جاك دريدا كي يستجيب للضيافة، ت، منذر عياشي، ادلركز القومي للًتصبة، القاىرة، العدد:جاك دريدا/ آن ديفورمانتيل(3 )

. 51، ص2009
 33،ص 19،2016:اذليئة العامة لقصور الثقافة، القاىرة، الفلسفة: فتحي الًتيكي، إصدار: صبالية العيش ادلشًتك، إعداد:  جاك دريداوآخرون(4)
 140ص سبتمرب؟، 11" حدث"ما الذي حدث يف : جيوفانابورادوري/جاك دريدا(5)
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: خاتمة
: أخَتا ديكننا القول

أن تفكيكية دريدا للنص الديٍت الكانطي تؤكد على أنو مل خيرج عن إطار الدين ادلسيحي التارخيي، بل قام 
بال - مسيحيا-بعقلنتو وأخلقتو، وما ىو إال عملية فهم حداثي للدين ادلسيحي وحسب، فالكانطية تعد دينا  

. طقوس
إخضاع الدين للعقل ما ىو إال عودة إىل التوفيق بُت العقل والنقل يف العصور القروسطية، وتطويع النص 

لصاحل العقل، من خالل إخضاع ادلعتقدات واألسرار ادلسيحية إىل تأويل عقالين واالستنجاد باألخالق من منظور 
Rudolf Otto(1937/1869 )رودولف أوتوكانط، وقد أكد الفيلسوف األدلاين والالىويت اللوثري 

أن موضوع التدين ىو سر من األسرار كشعور روحي، ال باعتباره عقالين كما " فكرة المقدس "صاحب كتاب
ذىب يف القول بذلك كانط، فالتجربة الدينية عند أوتو سبتاز بالروحية ال العقالنية، كحالة انفعالية ُمشعة يف 

 . أعماق النفس البشرية
إىل ربرير الدين من كل سلطة خارجية وذلك ..." إديان ومعرفة"كما يظهر مسعى دريدا من خالل مقالو

 .ادلسيحي/اليوناين والعرباين: بالتزام احلياد خبصوصو، ألنو يعمل خارج ادلوروث الغريب بشكلْيو
ويبقى بذلك الدين حاجة متجذرة يف أعماق النفس البشرية ال ديكن اجتثاثها ألنو جوىر مطلق إذلي 

وفكرة كلية متعالية واللجوء إىل ىذا ادلطلق باستمرار كتجربة روحية وجدانية، وإن كانت ذبمع بُت الرىبة والرغبة، 
بُت االبتعاد واالصلذاب ضلوه، كما ال دُيكن ذباوزىا يف ظل العودلة وسيطرة العلم والتقنية، بل ما ُيالحظ يف الوقت 

 . الراىن ىو العودة ادلكثفة إليو وإن كان ىنالك تباين يف أشكال التدين
أما ما تعلق دبفهوم التسامح عند دريدا، فقد استعاض عنو دبفهومو للضيافة غَت ادلشروطة، حيث يتفق مع 

: ، حول ىذا اجلانب بالذات ادلتعلق بـPaul Ricœur (2005/1913)بول ريكورالفيلسوف الفرنسي 
وادلرتبطة أساسا باألمور اليت ال ديكن أن "بالضرورة احلتمية للغفران"الصفح غَت ادلشروط الذي ديكن تسميتو 

مفهومو  Jurgen Habermas(1929)يورغنهابرماسويف ادلقابل يؤكد الفيلسوف األدلاين تُغتفر، 
للتسامح باعتباره مفهوما ُيستطلب دلواجهة كل مظاىر العنف السائد يف الوقت الراىن، ويشًتط يف ذلك أن يتجو 
عقل اإلنسانية العام إىل تلك ادلعاين اليت تبلورت يف فكر التنوير الغريب ادلرتبطة أساسا دبعاين التسامح الديٍت على 
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وجو احلصر، ودعوتو الصرحية إىل نبذ كل أشكال التعصب والتطرف، وسعيو لتكريس ادلفهوم يف أفقو التواصلي، 
 . التداويل ضمن فضائو العام

أنو فتح أفقا للنقد - لدى أبرز شلثليو-وديكن القول أن أخَتا أن إسهام كانط يف الفكر ما بعد احلداثي
كفضيلة، والذي يُعد دربا من الدروب ادلفضية إىل االختالف، وىذا ىو ُكنو فكر مابعد احلداثة يف توجهاتو 

ادلتباينة، وخباصة مع ما بعد احلداثة التفكيكية، على الرغم من النقد الالذع الذي مورس على فلسفتو النقدية يف 
 .أبعادىا ادلتمايزة، وخباصة ما تعلق بسؤال الدين
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الشراكة التعاونية بين أسر المعاقين عقليا والمهنيين 

 (دراسة ميدانية على أسر المعاقين عقليا بمراكز المعاقين بالشلف)

عايش صباح : األستاذة
جامعة سعيدة 

 
: ملخص الدراسة

، وذلك انطالقا من الشراكة التعاونية بُت أسر ادلعاقُت عقليا وادلهنيُت         ىدفت الدراسة احلالية إذل معرفة 
مامستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عنادلشاركة التعاونيةبيناألسرة وادلهنيُت على مستوى مراكز ادلعاقُت :التساؤل التارل

أسرةمنجمعية األمل وادلركز البيداغوجي لألطفال ادلعاقُت عقلياعلى  84 مت إجراء الدراسة علىعينةمتكونةمن. ؟
مستوى والييت الشلف وتيارت، سباختيارمهبطريقة عرضية،ولتحقيق أىداف الدراسة مت استخدام ادلنهج 

 The Family Professional"ادلهنيُت – مقياسادلشاركةالتعاونيةبيناألسرةالوصفيباالعتماد على أداة القياس ادلتمثلة يف 

PartnershipScale " من إعداد" Beach Center on disability"وترمجة الباحثة، . 
ادلتوسط احلسايب، االضلراف ادلعياري، : سبتمعاجلةبياناتالدراسةباستخداماحلزمةاإلحصائيةللعلوم االجتماعية باستخدام

 oneادلتوسط النظري، اختبار ت لعينتُت مستقلتُت، ربليل التباين األحادي، االختبار التائي لعينة واحدة

samplet.test ،وقد توصلت الدراسة إذل مستوى مرتفع من الرضا عن ادلشاركة التعاونية .معامل االرتباط بَتسون
بُت األسرة وادلهنيُت لدى أسر ادلعاقُت، كما مت التوصل إذل عدم وجود فروق يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت  تبعا 

 .جلنس وسن الطفل ادلعاق، ونوع االعاقة
Abstract 

The current study describes the Family—Professional Partnership between the families of the 

mentally disabledand professionals based on the following question: 

What level of satisfaction of the families of the mentally disabled for the the Family—Professional 

Partnership?  .A Accidental Sample of 84 families was assessed while children with developmental 

disabilities were in the Al-Amal Association and the pedagogical center for children with mental 

disabilitiesat the level of Chlefand tiaretProvince.We used descriptive approach, depending on the 

Family—Professional Partnership scale prepared by "Beach Center on disability" and the 

translation of the researcher.The study found a high level of satisfaction with the cooperative 

partnership between the family and professionals to the families of the disabled, has also been 

reached that there is no difference in the level of satisfaction of the families of disabled depending 

on the sex of the enactment of a disabled child, and the type of disability . 
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:  مقدمة

ال تؤثر اإلعاقةعلى الفرد ادلعاق فحسب، ولكنها تؤثر على مجيع أفراد أسرتو، وتفرض عليهمتحديات 
إضافية شلا جيعلهم يف حاجو دلزيد من ادلساعدة والدعم يف أكثر من جانب، وذلك هبدف سبكينهم من مواجهو 

. تلك التحديات بصورة اجيابية
يف تركيز " family-centered model"وقدساىم ظهور النموذج الذي يعتمد على تقدًن اخلدمات لألسرة

ادلهنيُت على تقدًن الدعم وادلساندة ألسرة الطفل ادلعاق، حيث أصبحت ادلمارسة اليت تركز على األسرة السمة 
 Allen et al :1996,57)).ادلميزة لربامج دعم األسرة، ومكونا أساسيا من مكوناتدعمها

 أدى ىذا إذل ربول أسرة ادلعاق من االعتماد على ادلهنيُت إذل مشاركتهم يف العملية التعليمية وتقدًن 
اخلدمات للطفل ادلعاق، األمر الذي يساىم يف صلاح برامج الرعايةادلقدمة لألفراد ادلعاقُت بصفة خاصة ولبقية أفراد 

. األسرة بصفة عامة
أصبحت الشراكة التعاونية بُت أسر ادلعاقُت وادلهنيُت مطلبا ملحا نتيجة للتوسع اذلائل يف اخلدمات لقد 

اإلنسانية خالل العقود ادلاضية، حيث أصبح يتلقى األطفال ادلعاقُت وأسرىم رلموعة متنوعة من اخلدمات 
 .الصحية والتعليمية، واالجتماعية لتلبية احتياجاهتم ادلتعددة

إن فكرة الشراكة اليت تشماللتعاون بُت ادلهنيُت وأسر االطفال ادلعاقُت ليست جديدة يف رلال الًتبية 
إن :"......1978يف عام Mary Warnoc"""ماري مارنوك"كتبت السيدة فقد، (Park, et al 2001 ,158)اخلاصة 

..." لتعليم الناجح لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يعتمد على ادلشاركة الكاملة ألوليائهم يف العملية التعليميةا
. et al :2005,1053)Davies )

بُت ادلهنيُت وأسر األطفال ادلعاقُت يف  (ادلشاركة التعاونية)أو "Partnership""الشراكة"برز مفهومىكذا 
اآلونة األخَتة يف ميدان الًتبية اخلاصة، حيث أن دور  

ذواإلعاقةفقط،ولكنعليهاأنتسعىإلىمديدالعونألسرتو،وتقدميالربا)التلميذ(برارلالًتبيةاخلاصةاليقتصرعلىتقدمياخلدماتللطفل
، 2010:حنفي وآخرون ). رلاإلرشاديةالتدريبيةذاتالعالقةباحتياجاتالطفلوإعاقتهوذلكفيمرحلةمبكرةعقباكتشافاإلعاقة

1 )
لقد مت اعتبارالشراكةالتعاونية بُت األسرة وادلهنيينمنادلمارسات ادلوصي هبالتوفَتخدمات فعالةلألطفال 

 .ادلعاقُت لعدةعقود من الزمن
" أددلان  وتايلور: "حيث قامالعديد من الباحثُت بالتطرق إلىأمهية الشراكةاألسرية وادلهنية نذكر منهم

"Adelman&Taylor("1997a, 1997b) ،"ماكنايت""McKnight("1995) ،"روبرتس، رول، وإنوشنيت"" Roberts, 

Rule, &Innocenti"1998).) 
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دورال ميكنتجاىلهفيًتبيةوتعليمالطفل،وىذايقتضيضرورةالتعاونبينادلهنيُت لألسرةوخلصت ىذه البحوث إذل أن
 .التعليميةللطفل ادلعاق يف العملية واألسرة،وأن ينظر إليهم باىتمام

سبثل الشراكة بُت األسرة وادلهنيُت كال من التفاعالت والدعم ادلتبادل بُت األسر وادلهنيُت، وتركز على 
تلبية احتياجات األطفال ادلعاقُت واألسر على حد سواء، وتتميز بالشعور بالكفاءة وااللتزام، وادلساواة، والتواصل 

 et al :2004, 168)(Blue-Banning .اإلجيايب واالحًتام والثقة 
بإدراجستة خصائص ال بد من توفرىا يف  Dunst and Paget("1991)" "دانستوباغيت"كل من وقد قام 

التشاركية بُت األسرة وادلهنيُت ، وىي ادلسامهات ادلتبادلة، وادلسؤولية ادلشًتكة، والرغبة يف العمل معا، والوالء والثقة، 
 (Summers, J. A et al :2005, 66). والصراحة الكاملة، واالتفاق على أن اآلباء ىم صانعو القرار النهائي

وىذا من منطق أن 
وراءبناءمشاركةتعاونيةأسريةمعاالختصاصيينيقومعلىاالعتقادبأناألسرةىيادلؤسسةاالجتماعيةاألكثرفعالية،والميكناستبدالو

( 2010،3:حنفي).ا،وأناألسرةسوفتستمرفيتحملمسؤولياهتا،وأندوراالختصاصيينهومساعدهتافيقيادة ادلسئولية
إن مشاركة األسرةمع ادلهنيُت يف رعاية االبن ادلعاق تزيد من معرفتهمألطفاذلم، وكيفية تعلمهم، كما 

أنتبادألفراد األسرةدلعارفهم مع ادلهنيُت ميكنهم من فهم اسًتاتيجيات صلاح العملية الًتبوية للطفل ادلعاق بشكل 
ىذا التبادل للمعلومات يقدم صورة أكثر مشولية للطفل ووسيلة لتوفَت ادلعلومات واخلدمات اليت تليب . أفضل

 .احتياجات مجيع أفراد األسرة
: إشكالية الدراسة

إن أول اتصال لألسرة مع ادلهنيُت يبدأ مع تشخيص الطفل باإلعاقة يف غالب األحيان، من تلك اللحظة 
فصاعدا، يشرع اآلباء وباقيأفراد األسرة يف رحلة تنطوي على تشكيل العديد من العالقات مع ادلهنيُت العاملُت يف 

ىذا اجملال،ىذه العالقات اليت ال تنطوي على التخفيف مننتائج اإلعاقة على األسرة فحسب،بل ميكن أيضا أن 
. تؤثر عليها باإلجياب

لقد نالت الطريقة اليت يتواصل هباأفراد األسرة وادلهنيُت مع بعضهم البعض اىتمام الباحثُت منذ فًتة 
 إذ يف .حيثتظهر أدبيات ادلوضوع أن أمهية وطبيعة التشارك بُت األسرة وادلهنيُت غَت ثابتة، وتتغَت عرب الزمن.طويلة

أي فًتة زمنية، تعكس ىذه العالقة نظريات أسباب اإلعاقة وكذا تصورات أدوار الوالدين فيما يتعلق برعاية 
 (.Keen, D:3392007,.)االطفال ادلعاقينوتعليمهم

 6SUMMERS et)التشاركية غالبا ما كانت مصدرا للتوتر والقلق لكل من الوالدين وادلهنيُتالعالقة إن 

al :2005,6) ،حيث ذكر األولياءمشاكل يف التواصل مع معلم طفلهم  (Blue-Banning et al : 2004,173) بينما ، 
، Kahn &Kamerman("1992)" "كان و كمرمان"، Murray et al( "2011)" "موراي وآخرون"يرى كل من

أن أسر ادلعاقُت  لديهم صعوبة يف العمل مع ادلهنيُت الذين ال Turnbull&Turnbull("2001)" "ترمبولوترمبول"
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. ينظرون إليهم كشركاء فعليُت، أو الذين ليس لديهم ما يكفي من الكفاءات لتلبية احتياجات أطفاذلم
(,192011Murray et al:) ،(":1992 , Kahn et al()2001: Turnbull&Turnbull )

يعترب بناء عالقة متينة بُت ادلهنيُت وأسر االطفال ادلعاقُت عنصرا مهما لنجاح أي برنامج من برامج إذ 
تعليم الطفل ل أنوجودعالقةتشاركيةإجيابية ومتكافئةبيناألسرة وادلهنيينوادلعلمينتعدمنالركائزاألساسيةالًتبية اخلاصة، كما

ادلعاق ورعايتو،ولنتتحققهذىالعالقةإالإذاأدركادلهنيون العاملون يف مؤسسات رعاية االطفال ادلعاقُت أمهيةدوراألسرةيف 
. تعليمذوياالحتياجاتاخلاصة

إن ادلالحظ للخدمات ادلقدمة لألطفال ادلعاقُت يف رلتمعنا جيد أن ادلهنيُت مازالوا يقودون ىذه العملية 
بشكل منفرد، دون إشراك حقيقي لألولياء، رغم تأكيد البحوث ادلختلفة على أمهية دور األسرة وتشاركها مع 

 Kahn" "كان و كمرمان"،  Murray et al( "2011)" "موراي وآخرون"ادلهنيُت يف رعاية الطفل ادلعاق مثل 

&Kamerman("1992) ،"ترمبولوترمبول" "Turnbull&Turnbull("2001) ،" تايلور&أددلان" "Adelman& 

Taylor("1997a, 1997b)  ،"ماكنايت""McKnight("1995) ،"روبرتس، رول، وإنوشنيت"" Roberts, Rule, 

&Innocenti"1998).) 

 وانطالقا من أمهية عمليةمشاركةأولياءأموراألطفاالدلعاقينفياألنشطةوالربارلالتأىيليةالتييقوم هبا ادلهنيون،
 ومدى الدراسةللتعرفعلىتصوراألسرةللعملية التشاركية بينها وبُت ادلهنيُت الذين يقومون بتعليم أبنائهم ،جاءت ىذه 

 .القراراتادلتعلقةدبستقبالالطفال ادلعاقُت،وتكليفهمبدورمكملللمركزفيالبيت يف وإشراكهم
: وقدسبثلتمشكلةالدراسةفيالسؤااللرئيسي التارل

مامستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عنادلشاركة التعاونيةبيناألسرة وادلهنيينعلى مستوى مراكز ادلعاقُت ؟  -
 بُت األسرة وادلهنيُت ادلشاركة التعاونيةىل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن  -

 تبعا لنوع اإلعاقة العقلية ؟

بُت األسرة وادلهنيُت ادلشاركة التعاونيةىل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن  -
 تبعا جلنس الطفل ادلعاق؟

 بُت األسرة وادلهنيُت ادلشاركة التعاونيةىل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن  -
 تبعا لسن الطفل ادلعاق؟

: فرضيات الدراسة
توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن ادلشاركة التعاونية بُت األسرة وادلهنيُت تبعا  -

 .لنوع اإلعاقة العقلية

 بُت األسرة وادلهنيُت تبعا ادلشاركة التعاونيةتوجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن  -
 .جلنس الطفل ادلعاق
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 بُت األسرة وادلهنيُت تبعا ادلشاركة التعاونيةتوجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن  -
 .لسن الطفل ادلعاق

: أىداف الدراسة
هتدف الدراسة إذل التعرف على مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عنادلشاركة التعاونيةبيناألسرة وادلهنيُت على 

 :مستوى مراكز ادلعاقُت، وهتدف أيضا على ما يلي

 بُت األسرة وادلهنيُت تبعا ادلشاركة التعاونيةمستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن التعرف على االختالف يف  -
 .جلنس الطفل ادلعاق

 بُت األسرة وادلهنيُت تبعا ادلشاركة التعاونيةمستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن التعرف على االختالف يف  -
 .لسن الطفل ادلعاق

مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن ادلشاركة التعاونية بُت األسرة وادلهنيُت تبعا التعرف على االختالف يف  -
 .لنوع اإلعاقة العقلية

: أىمية الدراسة
تعترب األسرةادلربياألولواألساسيللطفل،وإن 

وعياألسرةبطبيعةاإلعاقةلدىالطفلوآثارىاعليهوعلىاألسرة،وإدلامهادبتطلبازبدمتهداخلوخارجاألسرة،ومعرفةحقوقهاوحقوق
. طفلهاوواجباهتاذباىادلؤسساتتجعل منها شريكا مهما وفعاال للمهنيُت يف رعاية الطفل ادلعاق وتربيتو

إذا تستمد ىذىالدراسةأمهيتها النظريةمن طبيعة ادلتغَتات اليت تبحثها، حيث سيتمإلقاءالضوء على 
الشراكة التعاونية بُت األسرة ، اليت تعترب إضافةعلميةجديدةفيالعالقةبينأولياءأمورادلعاقينوبينمراكزتأىيالدلعاقُت، 

وكذلك من الدور احملوري الذي تلعبو األسرة يف العملية التعليمية البنها ادلعاق جنبا إذل جنب مع ادلهنيُت يف مراكز 
 .ادلعاقُت، وكذلك قلة الدراساتالتيتناولتموضوعالشراكة التعاونية بُت األسرة وأولياءاألمور

نتائج ىذه الدراسةيف توجيو اىتمام الباحثُت وادلهنيُت على حد فيما تتمثل األمهيةالتطبيقيةفيما ستسهم بو
وكذاإبراز .أمهيةالتعاونادلشًتكبُت الوالدين وادلهنيينمن أجل ربقيقاألىدافادلنشودةمنالعمليةالتعليميةإذل سواء 

 .الدورالذيتقومبهاألسرةفيادلشاركةيف اخلدمات ادلقدمة للمعاقينفيادلراكز
 :تقتصر حدودالدراسةاحلاليةعلى: حدود الدراسة- 

 اقتصرت الدراسة على معرفة مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا على ادلشاركة :الحدود الموضوعية -
 .التعاونية بينها وبُت ادلهنيُت على مستوى مراكز ادلعاقُت عقليا

 تناولت الدراسة ادلشاركة التعاونية بُت األسرة وادلهنيُت  لدى أسر ادلعاقُت عقليا على :الحدود المكانية -
 .   مستوى والييت الشلف وتيارت

: التعاريف االجرائية
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، الذي المشاركةالتعاونيةبيناألسرةوالمهنيينىي الدرجات اليت يتحصل عليها أفراد األسرة يف مقياس 
يعكس . العالقاتادلتمركزةعلىالطفل،العالقاتادلتمركزةعلىاألسرة:  عبارة تتوزع على بعدين رئيسيُت مها18حيتوي على 

ويتم االستجابة على البنود . والمهنيين – المشاركةالتعاونيةبيناألسرةىذا ادلقياس تصورات األسر ورضاىا عن 
حبيث يكون ادلتوسط . راض جدا5غَت راض بشدة إذل = 1عن طريق مقياس ليكرت اخلماسي الذي يًتاوح من 
 .  ادلقياس ككل وبعديووذلكاحلسايب جملموع الدرجات أكرب من ادلتوسط النظري، 

. ىي األسر اليت هبا ابن معاق أو بنت معاقة دبراكز ادلعاقُت:  أسر المعاقين-
: االطار النظري

سباشيا مع ادلتطلبات القانونية والتشريعات للدولية اليت ضمنت حقوق ادلعاقُت ، فإن دعم أسرة ادلعاق 
وتشجيعها يعتربأمرا زلوريا يف العملية التعليمية؛وبالرغم من أن إشراك األسرة يبدو منطقيا وطبيعيا، إال أن تشكيل 

 .شراكة تعاونية بُت األسرة وادلهنيُت دل يثبت دائما أنو عملية سهلة وبسيطة
إن إقامة عالقة تشاركية إجيابية بُت األسر وادلهنيُت أمر مهم يف العملية التعليمية، وضروري من أجل زيادة 

تؤدي التفاعالت اإلجيابية بُت ادلهنيُت واالولياء إذل . فرص تدعيم الطالب بصفة عامة، وادلعاقُت بشكل خاص
. تنمية الطفل أكادمييا، وسلوكيا واجتماعيا، وعاطفيا 

أن بناءعالقة تشاركية بيناألسرة وادلهنيُت يعود Turnbull et al"(2011)" "تَتنبول وآخرون"حيث يرى 
بالفائدة على األطفال بصفة خاصة، حيث تدعم ىذه الشراكة الطفل وتساعده على ربقيق تكافؤ الفرص، 

 Turnbull et al)  :(2011.               والعيش ادلستقل، وادلشاركة الكاملة، وربقيق االكتفاء الذايت يف احلياة
تستفيد األسرة وادلهنيون بشكل غَت مباشر من ىذه الشراكة، وذلك من خالل ما تنطوي عليو كما 

العالقات واخلربات ادلتبادلة من ازباذ قرارات مشًتكة تعود بالنفع على الطالب واألسر وادلهنيُت وىم يعملون معا 
 (Hsiao, Yun-Ju:2013,12) .على مر الزمن 
ىذه العالقة التشاركية بأهنا عالقة مبنية على التعاون، Summers et al( "(2005""مسرز وآخرون"يعرف 

( Summers et al:(2005,66 .واخلدمة، والتكامل، وتعدد اجلوانب، وادلشاركة بُت كل من األسرةوالوالدين
أن العالقة التشاركية بُت Dunst, Trivette, and Snyder( "(2000" "دانست، تريفت، وسنايدر"فيما يرى 

األسرة وادلهنيُت ىي ذلك التعاون بينوادلهنيينوأفراد األسرةمن أجل ىدف مشًتك، فيعالقة مبنية علىالثقة ادلتبادلة، 
 (Dunstet al :200,27).ةواالحًتام، وازباذ القراراتادلشًتك

ادلشاركة Blue-Banning et.al("2004)" "باصلوآخرون-بلو"ويعرف
التعاونيةبأهناالتفاعالتادلتبادلةبيناألسرواالختصاصيينادلتمركزةعلىتلبيةحاجات 

( 10، 2010: حنفي وآخرون).األطفالواألسروالتيتتميزبالكفاءةوااللتزاماإلجيابيواالحًتاموالثقة
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تلكالتفاعالتادلتبادلةبينأسراألطفالذوياالحتياجاتاخلاصةواالختصاص:بأهنا(2010)"حنفيوقراقيش"وعرفهاكلمن
يينذويالعالقةبطفلهم،والتييتوافرفيهاأبعادادلشاركةادلتمثلةفيالتواصل،وااللتزام،وادلساواة،والثقة،واالحًتام،والتيتعززتطورمهارا

( 46، 2010:القرين).تاألسرةفيالتعاملمعمشكالتالطفل
إن فكرة ادلشاركة التعاونية ليست جديدة يف رلال الًتبية اخلاصة، حيث تناول كل من             

التطورالتدرجيي للعالقات Turnbull, Turbiville, and Turnbull( "(2000" "تَتنبول، تربيفيل، وتَتنبول"
 .األسريةادلهنية، شلا يدل على أن ىناك تغَتا يف منطلقات تقدًن اخلدمة ألسر ادلعاقُت  على مر الزمن

حيث تضمنتاخلدماتادلبكرةمنوذجاإلرشادوالعالج النفسي اليت يقودىا ادلهنيون، واليت تعتمد على تدريب 
أفراد األسرة وخصوصا الوالدين، إال أنو يف اآلونة األخَتةبدأ الًتكيز على منوذج اخلدمات اليت تعتمد على 

 .األسرةباعتبارىا أساس العالقة التشاركية بُت ادلهنيُت واألسرة وذلك باستخدام التمكُت االجتماعي

أيضا ربوال يف السلطة ادلطلقة اليت كان يتمتعبها على تقدًن اخلدمات لقد تضمن التحول يف الًتكيز 
ادلهنيون ، واليت كانت تتميز بالسيطرة على ادلعلومات وادلوارد اليت ربتاجها األسر، إذل تشارك ىذه السلطة مع 

األسرة؛ ىذه الشراكة اليت تتميز باالحًتام وتشارك ادلعرفة واخلربة؛ وكذااالنفتاح، واالستجابة، والكرامة، والتمكُت 
( et al :2000, 631)Turnbull .الشخصي لكل األعضاء

بالنسبة للعالقات مع أسر ادلعاقُت . تعٍت تشارك ادلسؤوليات بُت الطرفُت" Partnership" "الشراكة"إن 
فإن العمل يكون مع ادلهنيُت من أجل اذلدف ادلشًتك ادلتمثل يف ربقيق مصاحل الطفل وأسرتو على حد سواء عن 

 وإن الطريقة الوحيدة لوصف معٌت الشراكة التعاونية ىو فهم األبعاد واخلصائص اليت .طريق التعاون وتبادل اخلربات
.  تشملها

لقد مت التوصل بعد استخدام ادلقابالت الفردية واجلماعية مع مقدمي اخلدمات، إذل ربديد ستة أبعاد 
، Kruse)  (2012,13:.االتصال، وااللتزام، وادلساواة، وادلهارات، والثقة، واالحًتام: للشراكة التعاونية ، وىي كالتارل

 : وفيما يلي شرح ألىم ىذه األبعاد

لقد وصفت االتصاالت يف الشراكة التعاونية اإلجيابية بأهنا ربتوي على كل من ادلكونات : االتصال
، وكذا ادلكونات الكيفية اليت تتعلق جبودة االتصال ، أيضا (أن يكون االتصال متكرر ومفتوح)الكمية يف االتصال 

 (Blue-Banning et al., 2004,173).جيب أن يكون التواصل مفتوحا

مقابالت معاآلباء واألمهات الذينعربوا عن أجرياأيضا Soodak and Erwin( "(2000" "سوداك وأروين"
باإلضافة إذل ذلك،عربىؤالء األولياء عن تذمرىم منعدم . رغبتهم فياتصاالت مفتوحةومتكررة مع ادلهنيُت

( .(Soodak et al :2000,29اىتمامادلدرسةجبدول األسرة،األمر الذي يشكلحاجزلتشكيل شراكات فعالة 
إذل التأكيد على أمهية  Dinnebeil et al ( "1999)""داينبيل وآخرون"فيما ذىب بعض الباحثُت مثل 

 Dinnebeil et)توظيفمهنيُت لديهم مهارات اتصال عالية من أجلدعم التعاونبُت ادلهنيينوأولياء األمور

al :1999,291). 
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 خالل ورقة حبثية تضمنت وصف تصورات االولياء Knopf&Swick"(2007)""كنوبفوسويك"فيما دعى
حيث قاما  بتقدًن مجلة من االقًتاحات .لعالقاهتم مع ادلهنيُت لتشجيعهم على جعل االتصاالت ذات مغزى 

وجهالوجو، )للمعلمُت تساعدىم على إقامة عالقة مثمرة مع األسرة عن طريق استخداشلجموعة متنوعةمن الوسائط
 ((Knopf, H. T et al :2007,249. (إلكًتونية، وما إذل ذلك

 يعٍت أن ادلهنيُت ينظرون إذل عملهم مع األسر بأنو أكثر من رلرد العالقة التشاركيةاللتزام يف ا: االلتزام
أهنم يريدون " Blue-Banning et.al" "باصلوآخرون-بلو"وظيفة، حيث أكد ادلشاركون يف دراسة

وقدم ادلشاركونتصرحيات متكررةمفادىا أن ادلهنيينينبغي أن . منادلهنيينفيشراكاهتمإثباتااللتزاموالتفاين يف عملهم
،وأن "أكثر من رلردراتب"أو  "أكثر من رلرد وظيفة"ينظرواللعمل مع األطفال واألسر على أنو 

-Blue."أكثر من عدد"أو  "أكثر من مهنة،" األسرواألطفاليجب أن يكونينظر إليهم من قبل ادلهنيينبأهنم

Banning et al : 2004,175) )
مت فحص العالقات بُت ادلهنيينوأولياء االطفال  Brookes et al"( 2006)" "لـ بروكس وآخرون"ويف دراسة 

ادلعاقُت ، وتوصل الباحثون إذل أن ادلهنيُت الذين كانوا ملتزمُت كان ينظر اليهم بأهنم ميكن االعتماد عليهم، وبأهنم 
  Brookes et al : 2006,25)). صادقُت، وكانوا  قادرين على التغلب على مشاكل تتعلقبانعدام للثقة عند اآلباء 

 :المساواة

ادلعاملة بادلثل بُت األسر  Blue-Banning et.al("2004)" "باصلوآخرون-بلو"تتطلب ادلساواة حسب
وتشمل العالقة التشاركية التكافؤ، واإلحساس باالنسجام والسهولة يف العالقة، وقد وجد ىذا .ومقدمي اخلدمات

األخَت يف دراستو أن ىناك اعتقادا عاما بأن األسر زلرومة من ادلشاركة الفعالة بسبب سياسات وشلارسات 
 Blue-Banning et al) (2004,176:. ادلهنيُت

ميكن أن تنشأادلساواة من خاللتقاسم السلطةبُت األسر وادلهنيُت، وتوفَت األنظمة اليت 
 Kruse, A)  (2012,14:.تعززالتمكُت،واألنظمة اليت توفر خياراتلألسر

: المهارات
" باصلوآخرون-بلو"تعترب ادلهارات، أوالكفاءة ادلهنية، بعدا آخر للشراكة التعاونية بُت األسرة وادلهنيُت، 

"Blue-Banning et.al( "2004 ) تعليقات إجيابية حول مقدمي وجدوا يف دراستهم أن أعضاء األسرة قدموا
 وكذا تكييف ادلناىج اخلدمات الذين سبيزوا بادلهارة، والثقة بالنفس، والقدرة على مواكبة التكنولوجيا ادلتغَتة،

 ,.Blue- Banning et al ).التعليميةلتلبيةاحتياجات الطفل، وتوفَتادلتطلباتادلناسبة لضمانتقدماالطفال ادلعاقُت

2004,178) 

 ثقةال



                 كجية العجتم الاجمماعية والانسانيةممجة ممتونجامعة سعيدة                                       

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200نننننننن2018العدد الثالث أبريل  /ناملمجد الماسع

90 
 

الثقة اليت ىي Blue-Banning et.al( "2004)" "باصلوآخرون-بلو"البعد اخلامس للشراكة التعاونية اليت حددىا
وذكر اآلباء أن مقدمي جيب أن يكونوا جديرين بالثقة، .وصفها ادلشاركون يف دراستو بأهنا الصدق وحسن التقدير

 Blue- Banning et al. 2004) والوفاء بالوعود، وتوفَت بيئة آمنة ألطفاذلم، واحلفاظ على ادلعلومات األسرية اخلاصة

,178). 

خالل ادلقابالت أن الثقة من وصف ادلشاركون Soodak& Erwin("2000)" "سوداك وأروين"ويف دراسة 
ىي أن حيًتم ادلهنيون أطفاذلم، وأن يكونوا داعمُت لقرارات األسرة ووجهات نظرىا، واعالمهم بكل ما يتعلق 

 .(Soodak et al :2000,29) بطفلهم
. تعترب الثقةحجر الزاويةيف الشراكات األسرية مع ادلهنيُت، والبناءالذي يربطجميع جوانبالشراكة التعاونية

: االحترام
ىو Blue-Banning et.al( "2004 )" "باصلوآخرون-بلو"البعد األخَتللشراكة التعاونيةاليت وصفها 

 -Blue)حيث وصف ادلشاركون يف الدراسة االحًتام بأنو احًتامالطفلكشخصقبل أن يكون معاق.االحًتام

Banning et al. 2004,179)سوداك وأروين"،ىذا الوصفيتوافقمع عمل" "Soodak& Erwin("2000) الذين
 (Soodaket al :2000,29) .عرفااالحًتامبأهنتقييم وتقديراألطفالكأفراد

تعترب العالقات بُت الوالدين وادلهنيُت أكثر فعالية عندما سبثل شراكة حقيقية ، حيث تتميز ىذه االخَتة 
: دبجموعة من اخلصائص مت ربديدىا يف األدب ادلتعلق بادلوضوع كما يلي

"                 دانست، تريفت، وجوىانسون"ىكل من ايف مسح أجر:االحترام المتبادل والثقة والصدق
"Trivette and JohansonDunst,"(1994) سئل كل من األولياء وادلهنيُت حول قائمة اخلصائص السلوكية ،

. وادلواقف اليت يعتقد أهنا مهمة لبناء شراكة تعاونية حقيقية
كان ىناك تداخل كبَت يف خصائص كل من الوالدين وادلهنيُت بالنسبة للصفات األكثر أمهية، إال أن 

 ). الثقة، يليها االحًتام ادلتبادل والتواصل ادلفتوح، فالصدق: السمة األعلى اليت اتفق عليها اجلانبان ىي بالًتتيب 

et al :1994,1Dunst) 

: االتفاق حول أىداف مشتركة
يف . لطادلا مت التأكيد على أمهية االتفاق على األىداف يف أدبيات الشراكة، خصوصا الشراكات التجارية

الشراكات التجارية، يكون االتفاق بُت الشركاء حول األدوار اليت سيقومون هبا والسعي لتحقيق ادلصاحل ادلشًتكة 
على العكس من ذلك ، األسرة وادلهنيونال ميكنهم اختيار الشراكة، إذ ليس لديهم أي فكرة .أو اذلدف ادلشًتك

مىت تبدأ الشراكة ومىت تنتهي، وغالبا ما يتم ربديد األىداف بشكل واسع بُت األسر وادلهنيُت وتبٍت أىداف 
ونتيجة لذلك، زاداىتمام الباحثُت مؤخرا حول أفضل السبل لتحقيقاتفاق بُت . سلتلفة بدال من تقاسم نفس الفهم

 (Keen:2007 , 344) .الوالدين وادلهنيُت على األىداف واألولويات 
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وإن كانت ىناك  إذل أنو Dempsey &Carruthers("1997)" "دمبسايوكريذرز "حيث توصلت دراسة
اختالفات كبَتة بُت األولياء وادلهنيُت حول ادلستوى الفعلي وادلطلوب لتنفيذ اخلدمات اليت تركز على األسرة، فإنو 

 (Dempsey et al :1997,10).ال توجدفروق كبَتة دبا يكفي لتشكل اذلوة بُت األسر وخدمات ادلهنيُت

 :التخطيط المشترك واتخاذ القرارات
 "Knox et al" "نوكس وآخرون"يف دراسة . ارتباطا وثيقا باألىداف ادلشًتكةالتخطيط ادلشًتك وازباذ القراراتيرتبط 

أسر ادلعاقُت، وجد الباحثون أن االشًتاكاحلقيقي يف صنع القرار بُت األسر وادلهنيُت من  68استطلعت آراء  (2000)
 . ((Knox, M et al :2000,17 كان عنصرا حامسا لشعور الوالدين بالتحكم يف منط احلياة

األدبيات تشَت إذل أن الشراكة التعاونية بُت األسرة وادلهنيينهي أكثرالعالقاتفعالية عندماتقوم على نالحظ أن
 .االحًتامادلتبادلوالثقة والصدق،واتفاق الطرفُت علىالتخطيطواألىداف ادلشًتكة بُت األولياءوادلهنيُت

 Ho et" "ىاو وآخرون"لقد مت دراسة نوعية الشراكة التعاونية دلختلف أنواع اإلعاقة العقلية، على سبيل ادلثال قام 

al("2014)  مقابالت معمقة مع أسر االطفال ذوي اضطراب التوحد الذين مت تشخيصهم خالل 10بإجراء 
نتائج ادلقابلة سلطت الضوء على اجملاالت اذلامة للشراكة التعاونية مع ادلهنيُت ادلتمثلة يف . سنوات ما قبل ادلدرسة

احلصول على تقييم وتشخيص اضطراب التوحد، التشاور ادلسبق مع االولياء حول التشخيص والتقييم، التواصل 
أثناء التشخيص والتقييم والتوصل إذل نتائج، العزلة بعد التقييم، كما عكست ردود االولياء تعقيد التشخيص 

 .وعدم وجود نظام متماسك
بالنسبة لكثَت من اآلباء واألمهات، شابت إجراءات التقييم سلسلة من العقبات، اليت تفاقمت من جراء شراكة 

 Ho et al)(2014,832:. األسرة وادلهنيُت غَت ادلتطورة

بالنسبة للدراسات العربية صلد أن ىناك قلة يف الدراسات اليت اىتمت بالشراكة التعاونية ، ومن بُت 
اليت ىدفت إلىالتعرف على طبيعة العالقة بُت ( 2009)" عليعبد النبيحنفي وصفاءرفيق"دراسة : الدراسات نذكر

واالختصاصيُت الذين يقدمون  (آباء وأمهات)ادلشاركة التعاونية بُت أسر التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة 
، وعالقة ذلك ببعض ادلتغَتات ادلرتبطة بالطفل أو  (خدمات مساندة– خدمات تربوية )اخلدمة ذلم وألطفاذلم 

ذوي االحتياجات اخلاصة ( آباء وأمهات)من أسر  (761)تكونت عينة الدراسة يف صورهتا النهائية من    أسرتو،
مسعية، زبلف عقلي، توحد، صعوبات تعلم، تعدد عوق، )شلن لديهم طفل ذو إعاقة  ( أمهات103 آباء، 658)

وقد توصلت الدراسة إذل العديد من النتائج أمهها أن اخلدمات الًتبوية جاءت يف الًتتيب األول .إعاقة بصرية
للخدمات اليت يقدمها االختصاصيون ألسر األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وأن أكثر أشكال التواصل بُت 

اليومية، األسبوعية، )األسرة واالختصاصيُت يف البيئة الًتبوية للطفل ادلعوق،بالًتتيب ىي سجل ادلتابعة، التقارير 
اخل، وأخَتاً الزيارات ادلنزلية، وأكثر االختصاصيُت الذين ..... مث ادلكادلات اذلاتفية، ورلالس اآلباء (الشهرية

تتواصل معهم أسرة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ىو معلم الًتبية اخلاصة، أخصائي النطق، األخصائي 
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أن ، و.شلرض، وأخَتاً أخصائي العالج الوظيفي/النفسي، األخصائي االجتماعي، أخصائي العالج الطبيعي، طبيب
أكثر مظاىر ادلشاركة التعاونية الفعالة ادلتمركزة على الطفل واليت يرى اآلباء واألمهات أهنا ذات أمهية عالية وربظى 

رعاية الطفل وادلعاملة باحًتام، وتقدير االختصاصيُت حلاجات الطفل : بدرجة كبَتة من الرضا، من ىذه ادلظاىر
وتوفَتىم معلومات لألسرة عن طفلهم واحتياجاتو، أن أكثر مظاىر ادلشاركة التعاونية ادلتمركزة على األسرة ، اليت 

احلفاظ على : يرى اآلباء واألمهات أهنا ذات أمهية عالية وربظى بدرجة كبَتة من الرضا، من ىذه ادلظاىر
خصوصية األسرة، والثقة، واستخدام لغة تفهمها األسرة ، ويصغون بانتباه دلا تقولو األسرة واحًتام قيمها 

( 2009،101: حنفي وآخرون).ومعتقداهتا
إلىالتعرفإلىدوراألسرةفيادلشاركةيف (2009)" عبدات"فيما ىدفت دراسة 

الربارلالتأىيليةالتيتنظمهامؤسساتومراكزتأىيالدلعاقُت، 
فيمستوىمشاركةاألسرةفيالربارلالتأىيليةادلقدمةلل(صلةالقرابةبادلعاق،نوعاإلعاقة،جنسادلعاقوعمره)التعرفإلىأثركلمنمتغَتات

فردامنالوالدينواألخوةواألخوات، توصلت النتائج إذل أن   (139)معاقُت على عينة مكونة من
دوراألسرةفيادلشاركةفيالربارلالتأىيليةلألشخاصادلعاقينادللتحقينفيمراكزتأىيالدلعاقينهودوريًتاوحبينادلستوىادلنخفضإلىالدورا

دلرتفعالذيظهرمنخالجملاالدلشاركةفياألنشطةوالفعالياتالتيتنظمهاىذىادلراكز، كما أن 
ىناكتفاوتفيادلتوسطاتاحلسابيةالستجاباتأفراداألسرةادلشاركينفيعمليةالتأىيل،حيثحظيتاألمبأعلىمتوسطحسايب،فيماحص

( 2009:عبدات).الألبعلىأدنىمتوسط، واالخوة يف آخر الًتتيب
 "أمناطاالتصاالدلستخدمةمعأسرادلعاقينمنقبلمعلميالًتبيةاخلاصة" حول(1995)" السرطاوي"وىدفتدراسة 

 (110) اشتملتعينةالدراسةعلى. إلىالتعرفعلىأمناطاالتصااللقائمةبينمعلمالًتبيةاخلاصةوأسراألطفاالدلعاقُت

معلماًمعلمة،وقدأظهرتنتائجالدراسةوجودعزوفواضحمنقبألفرادالعينةعناستخدامأمناطالتواصاللفاعلةفيميدانالًتبيةاخلا
 :صةمثل

زياراسبيدانيةقصَتةباالشًتاكمعأسرادلعاقُت،وتنظيمرحالتيشًتكفيهااألولياء،وتوافربرارلتدريبيةصيفية،وإعطاءأولياءأمورادلعاق
( 79، 1995:السرطاوي).ينفرصادلشاركةالصيفيةوادلدرسية

: الجانب الميداني للدراسة
:  الدراسة االستطالعية

هتدف الدراسة االستطالعية إذل التأكد من صالحية أدوات القياس ومعرفة إمكانية تطبيقها على عينة 
أسرة من أسر ادلعاقُت عقليا على مستوى والييت 25الدراسة احلالية، وقد تكونت عينة الدراسة االستطالعية من 

.  الشلف وتيارت
 :أداة الدراسة

 :TheFamily Professional PartnershipScale المهنيين  – مقياسالمشاركةالتعاونيةبيناألسرة
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 عبارة تتوزع على 18، الذي حيتوي على المهنيين – مقياسالمشاركةالتعاونيةبيناألسرةمت االعتماد على 
يعكس ىذا ادلقياس تصورات األسر .العالقاتادلتمركزةعلىالطفل،العالقاتادلتمركزةعلىاألسرة: بعدين رئيسيُت مها

ويتم االستجابة على البنود عن طريق مقياس ليكرت . والمهنيين – المشاركةالتعاونيةبيناألسرةورضاىا عن
.  راض جدا5غَت راض بشدة إذل = 1اخلماسي الذي يًتاوح من 

مت بناء ادلقياس عن طريق ادلراجعة ادلكثفة لألدب، وإجراء ادلقابالت الفردية مع أفراد أسر ادلعاقُت، واألفراد ذوي 
وقد طلب من ىؤالء ادلشاركُت وصف ما تعنيو الشراكة . اإلعاقة ومقدمي اخلدمات، وادلهنيُت يف مراكز ادلعاقُت

 .اجليدة بُت األسرة وادلهنيُت
بعد ذلك بتحليل النصوص ووضع اإلجابات يف رلموعات " Beach Center on disability"قام فريق البحث دبركز 

: وقد مجعت يف ستة رلاالت سبثل العالقة التشاركية بُت األسرة وادلهنيُت، وىي. أو فئات شلاثلة
.  عبارة60التواصل،وااللتزام،وادلساواة، وادلهارات،والثقة،واالحًتام،وادلؤشراتادلرتبطةبكلبعد،تغطيها 

 Summers"   "سمرزوآخرون" مقياس الشراكة التعاونية بُت األسرة وادلهنيُت ، أينقاممت تطويربعد ذلك،

et al("2005)مفردة، 18بعدةدراساتتوصلوا منخالذلا إلىتخفيضعددادلفرداتإذل
 .قسمتإلىمقياسينفرعيُت،يركزاألولعلىالعالقاتادلتمركزةعلىالطفل،ويركزالثانيعلىالعالقاتادلتمركزةعلىاألسرة

: الخصائص السيكومترية   للمقياس بصورتو االصلية
لقدكشفالتحلياللسيكومًتيللمقياسوأبعادىاتساقاداخلياكامنا،كماأشارتإليهنتائجالفاكرونباخ،فقدبلغتقيمةالفا

Summers et al("2005 )" "مسرزوآخرون"للبعدالثاين،حيث ذكر 0,88للبعداألولو0,90،و0,93كرونباخللمقياس ككل
 . كلها جيدة جدا18أن اخلصائص السيكومًتية للمقياس ككل والبعدين والعبارات 

:  الخصائص السيكومترية لعينة الدراسة االستطالعية
 – المشاركةالتعاونيةبيناألسرةمن أجل التأكد من اخلصائص السيكومًتية دلقياس :صدق المقياس

مت تطبيقو على أفراد العينة االستطالعية، وبعد تفريغ النتائج مت حساب الصدق بطريقة االتساق الداخلي المهنيين،
يف حُت استخدم معامل ألفا كرومباخ والتجزئة النصفية حلساب الثبات وذلك بعد ترمجة ادلقياس من طرف 

 .الباحثة
 (:01)جدول رقم

معامل االرتباط بين درجات األفراد على كل فقرة ودرجاتهم على أبعاد مقياس 
 المهنيين – المشاركةالتعاونيةبيناألسرة

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة البعد الفرعي
 

 

 

1 ,848 0.01 

2 ,871 0.01 

3 ,641 0.01 
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العالقاتالمتمركزةعلىالطفل 

4 ,748 0.01 

5 ,540 0.01 

6 ,774 0.01 
7 ,900 0.01 
8 ,791 0.01 
9 ,545 0.01 

 
 
 

العالقاتالمتمركزةعلىاألسرة 

10 ,553 0.01 
11 ,628 0.01 
12 ,694 0.01 
13 ,771 0.01 
14 ,787 0.01 
15 ,747 0.05 
16 775 0.01 
17 554 0.01 
18 ,788 0.01 

 . 0.01 اذل 0.05نالحظ أن كل العبارات دالة، وقد تراوحت مستوى الداللة من 
(: 2)جدول رقم

 المشاركةالتعاونيةبيناألسرةمعامل االرتباط بين درجات األفراد على كل بعد ودرجاتهم على مقياس 

 المهنيين –
 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد الفرعي

 0.01 0,931العالقاتالمتمركزةعلىالطفل 
 0.01 0,907 العالقات المتمركزة على األسرة

يهدف قياس الثبات إذل التأكد من أن تطبيق أداة القياس عدة مرات يعطي نتائج :ثبات المقياس 
متسقة، ومن أجل قياس ثبات مقياس جودة احلياة األسرية مت االعتماد على معامل ألفا كرومباخ،حيثتم حسابو 

، 8980,، فأظهرت النتائج أن معامل الثبات لبعد العالقات ادلتمركزة على الطفل بلغ (SPSS.20)باستخدام برنامج
 .وىو معامل ثبات جيد0.90، فيما بلغ معامل الفا للمقياس ككل 0.84وبعد العالقات ادلتمركزة على األسرة 

إذل تقديرات مطمئنة وأصبحت جاىزة لتطبيقها بعد تقدير الصدق والثبات ألداة الدراسة مت التوصل 
. على عينة الدراسة االساسية

: الدراسة األساسية
 بعد التأكد من صدق االداة وثباهتا، مت تطبيقها على عينة من أسر ادلعاقُت عقليا على مستوى :العينة

.  أسرة84مراكز ادلعاقُت عقليا بكل من والييت الشلف وتيارت عن طريق ادلعاينة العرضية، وعددىم 
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.  مت االعتماد على ادلنهج الوصفي باعتباره ادلنهج ادلناسب دلثل ىذه الدراسة:المنهج المستخدم
: عرض نتائج الدراسة

: عرض نتائج التساؤل األول
 مامستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عنادلشاركة التعاونيةبيناألسرة وادلهنيُت على مستوى :والذيينص على ما يلي -

مراكز ادلعاقُت ؟ 
مت استخدام اختبار  كما لإلجابة عن ىذا التساؤلتماستخدامادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري وادلتوسط النظري،

 .لعينة واحدة دلعرفة داللة األبعاد وكذلك رلموع األبعاد (ت)

: و دلقارنة ادلتوسط احلسايب بادلتوسط النظري، وقد مت اعتماد التقدير التارل

  ( أكرب قيمة+قيمةأدىن ) )ادلتوسطاحلسابيأقلمن ادلتوسط النظري
2

. مستوى رضا منخفض :( 
 مستوى رضا مرتفع:ادلتوسطاحلسابيأكربمن ادلتوسط النظري  .

 :واجلدواللتالييوضح نتائجهذااإلجراء 
(: 3)الجدول رقم 
 وأبعادهلمشاركة التعاونية بين األسرة والمهنيين يوضحالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس 

 84=ن
مستوى 
 الداللة

 (ت)قيمة   
 المحسوبة

لمجموعة واحدة 

االنحراف 
المعياري 

القيمة 
المتوسط )المحكية

 (النظري

المتوسط 
 الحسابي

أبعاد مقياس المشاركة 
التعاونية بين 

األسرةوالمهنيين 
العالقاتالمتمركزةعلىالطفل  40,35 27 5,88 20,791 0.01
0.01 24,060 5,47409 27 

41,370 
العالقات المتمركزة على 

 األسرة
 الدرجةالكلية للمقياس 81,724 54 10,51892 24,156 0.01

لمشاركة التعاونية بين األسرة لمقياس اللدرجة الكلية نالحظ من خالل اجلدول أن ادلتوسط احلسايب 
عند 24,156، فيما بلغت قمة ت  54 وىو أكرب من ادلتوسط النظري الذي بلغ 81,724 قد بلغ والمهنيين

. 0.01مستوى داللة 
وىو أكرب من ادلتوسط النظري الذي 41,370العالقات ادلتمركزة على األسرة وقد بلغ ادلتوسط احلسايب لبعد

. 0.01عند مستوى داللة 20,791 ، وقد بلغت قيمة ت 27بلغ 
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أكرب من ادلتوسط النظري  وىو 41,370العالقات ادلتمركزة على الطفل فقد بلغ أما ادلتوسط احلسايب لبعد 
. 0.01عند مستوى داللة  24,060 ، وقد بلغت قيمة ت 27الذي بلغ 

يتضح من خالل النتائج وجود مستوى مرتفع من الرضا عن ادلشاركة التعاونية بُت األسرة وادلهنيُت لدى 
.   أسر ادلعاقُت

( 2010)" عليعبد النبيحنفي وصفاءرفيق"دراسة : وىذا ما يتفق مع العديد من الدراسات نذكر منها 
اليت توصلت إذل وجود نوع من الرضا عن الشراكة مع ادلهنيُت وان كان بشكل متفاوت على  (2009)" ، عبدات"

كان و "،  Murray et al( "2011)" "موراي وآخرون"سلتلف زلاور  العالقة التشاركية ، ودراسات كل من  
" أددلان وتايلور"، Turnbull&Turnbull("2001)" "ترمبولوترمبول"، Kahn &Kamerman("1992)" "كمرمان

"Adelman& Taylor("1997a, 1997b)  ،"ماكنايت""McKnight("1995) ،"روبرتس، رول، وإنوشنيت"" Roberts, 

Rule, &Innocenti"1998)) اليت أكدت على أمهية ادلشاركة التعاونية .
وىذا يدل أن ادلهنيُت يف مراكز ادلعاقُت عقليا يقومون بإشراك فعلي لألسرة يف رعاية الطفل ادلعاق من 

على قدرة  وتدل ىذه النتائج أيضا منطلق أنأسرةالطفالدلعاقفيحاجةإلىتواصل مستمر،وإذل استماعادلهنيينلهم،
. ادلهنيينعلىتطويرعالقةشخصيةمعاألولياءقوامهاالثقة

اليت وجدت فروق بينبُت " ( 2010)" عليعبد النبيحنفي وصفاءرفيق"وىذا ما ال يتفق مع  دراسة
: نتائج الفرضية األولى ومناقشتها- أسراألطفالذوياالحتياجاتاخلاصةفيمجاليأمهيةالعالقاتادلتمركزةعلىالطفلواألسرة 

توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن ادلشاركة : واليت تنص على ما يلي
 . التعاونية مع ادلهنيُت تبعا لنوع اإلعاقة العقلية

يوضح لتارل،واجلدوال (F test)  ربليل التباين للمقارنة بُت اجملموعاتللتحققمنصحةىذاالفرضتماستخدام
: نتائجهذااإلجراء

 (:04 )الجدول رقم 

 الفروقبينمتوسطاتإجاباتعينةالدراسةعلى لحساب (F test) تحليل التباين البسيط للمقارنة بين المجموعات
مقياس المشاركة التعاونية بين األسرة والمهنيين  حسبمتغيرنوعاإلعاقة العقلية 

مستوى الداللة  متوسط مجموع المربعات  F test النسبة الفائية   مصدرالتباين
 بينالمجموعات 1904,769 0,945 5310,

 داخاللمجموعات 7278,983

 الكلي 9183,752

: وبالتارل نرفض  الفرض القائل بأنو 5310, عند مستوى داللة 9450,قد بلغت  (ف)يشَت اجلدول إذل أن قيمة 
توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن ادلشاركة التعاونية مع ادلهنيُت تبعا لنوع اإلعاقة 
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ال توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن ادلشاركة : ونقبل الفرض البديل. العقلية
إعاقة )والرضاعنهاحسبمتغَتنوعإعاقةالطفل. التعاونية مع ادلهنيُت تبعا لنوع اإلعاقة العقلية

، ويرجع ذلك إذل أنأسراألطفاالدلعاقُت عقليا  (مسعية،زبلفعقلي،توحد،صعوباتتعلم،تعدد عوق،إعاقةبصرية
باختالف أنواعهممدركون ألمهيةادلشاركة التعاونية مع ادلهنيُت باعتبارىا الطريقة الوحيدة للرعاية ادلثلى بالطفل 

 .ادلعاق، خصوصا يف ظل ما تقدمو مراكز ادلعاقُت عقليا وادلهنيُت من تعاون مع األسر

 : عرض نتائج الفرضية الثانية- 
توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن ادلشاركة : واليت تنص على ما يلي

 .التعاونية مع ادلهنيُت تبعا جلنس الطفل ادلعاق

 للفرق بُت متوسطي عينتُت مستقلتُت،  (T test) (ت)للتحقق من صحة ىذا الفرض مت استخدام اختبار
 . يوضح نتائج ىذا اإلجراءالتارل واجلدول 

(: 05)جدول رقم
للمقارنة الفروق في مستويات الرضا عن المشاركة التعاونية مع المهنيين تبعا لجنس الطفل (ت)نتائج اختبار

 .المعاق  عقليا 
 مستوى الداللة (ت)قيمة المتوسط الحسابي

 2760, 1,098- 80,3076الذكور 
 83,6197اإلناث 

 
، وبالتارل نرفض  0. 276 عند مستوى داللة 1,098-قد بلغت  (ت)يتضح من خالل اجلدول أن قيمة 

توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن ادلشاركة التعاونية مع ادلهنيُت : الفرض القائل بأنو
ال توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت : ونقبل الفرض البديل القائل. تبعا جلنس الطفل ادلعاق

. عقليا عن ادلشاركة التعاونية مع ادلهنيُت تبعا جلنس الطفل ادلعاق
وىذا يدل على أن اجلنس ال يؤثر على ادلشاركة التعاونية بُت األسر وادلهنيُت، اذ أن كال من الذكور 

واإلناث ادلعاقُت يًتكون أثارا على األسرة اليت ىي حباجة ماسة للتعاون مع ادلهنيُت من أجل رعاية الطفل ادلعاق 
.  على أكمل وجو

 :عرض نتائج الفرضية الثالثة
توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن ادلشاركة : واليت تنص على ما يلي
. التعاونية تبعا لسن الطفل ادلعاق
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يوضح لتارل،واجلدوال (F test)  ربليل التباين للمقارنة بُت اجملموعاتللتحققمنصحةىذاالفرضتماستخدام
 :نتائجهذااإلجراء

 (:9)الجدول رقم 
 الفروقبينمتوسطاتإجاباتعينةالدراسةعلى لحساب (F test) تحليل التباين البسيط للمقارنة بين المجموعات

 .مقياس جودة الحياة األسرية  حسبمتغيرسن الطفل المعاق
مستوى الداللة  النسبة الفائية  متوسط مجموعالمربعات   مصدرالتباين

 بينالمجموعات 1599,240 1,039 4270,

 داخاللمجموعات 7584,512

 الكلي 9183,752

 

وبالتارل نرفض الفرض القائل ، 4270,عند مستوى داللة 1,039قد بلغت  (ف)يشَت اجلدول إذل أن قيمة 
توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن ادلشاركة التعاونية تبعا لسن الطفل ادلعاق ، : بأنو

التوجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى رضا أسر ادلعاقُت عقليا عن ادلشاركة التعاونية تبعا : ونقبل الفرض البديل 
 .لسن الطفل ادلعاق

اليت وجدت ( 2010)" عليعبد النبيحنفي وصفاءرفيق"وىذا ما ال يتفق مع ما توصلت إليو دراسة 
فروقذاتداللةإحصائيةبينمتوسطدرجاتأسراألطفالذوياالحتياجاتاخلاصةفيمايتعلقبمتغَتعمرالطفالدلعوقفيأمهيةأبعادادلشارك

. ةالتعاونيةوالدرجةالكليةباستثناءأمهيةالعالقاتادلتمركزةعلىاألسرةوالرضاعنها
بأنادلعاقينبمختلفمستوياهتمالعمريةمهبحاجةإلىالرعايةمن ِقبألفراداألسرة طادلا أن مطالب وميكن تفسَت ذلك 

الطفل ادلعاق ال تنتهي وتتجدد مع كل مرحلة من مراحل النمو، وكما يُعرف فإن رعاية االبن ادلعاق تكون متعبة 
. وضاغطة حىت يف ظل أحسن الظروف

لذلك فإن ضرورة بناءمشاركةأسريةفعالةمعاالختصاصيينلنتقتصر على مرحلة عمرية دون أخرى، فكل 
مرحلة ذلا خصوصياهتا وزبتلف عن ادلرحلة األخرى، لذلك ال بد من التواصلوتبادالدلعلومات بُت األسرة 

 بالشكل الذي وادلهنيُت،خصوصا ما يتعلق خبصائص كل مرحلة عمرية وكيفية التعامل معها
 .الذييمكنأنيحدثتغيَتًاجوىريًافيحياةالطفالدلعاق

: خاتمة وتوصيات
إن اذلدف من ىذه الدراسة ىو الكشف عن مستوى الشراكة التعاونية بُت أسر ادلعاقُت عقليا وادلهنيُت 
يف مراكز ادلعاقُت عقليا، وكذا معرفة الفروق يف الشراكة التعاونية تبعا لكل من نوع اإلعاقة العقلية وجنس الطفل 

ادلعاق وعمره، أين مت التوصل إذل وجود مستوى مرتفع من الرضا عن الشراكة التعاونية من قبل األسر، وعدم وجود 
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فروق تبعا لنوع اإلعاقة وجنس وعمر الطفل ادلعاق،  إال أنو وإن كانت نتائج ىذه الدراسة قد أعطت مؤشرات 
اجيابية حول الشراكة التعاونية بُت األسر وادلهنيُت إال أن نتائجها تبقى زلدودة وربتاج إذل دراسات أخرى 

لتدعيمها، كما أنو ال بد من التنبيهإلىأمهيةتفعيلدوراألسرةفيخدمةاألطفال ادلعاقُت،وضرورةتدريبالوالدين من قبل 
 .ادلهنيينليتمكنوامنالقيامبذلكالدوربكفاءة

 :منخالاللنتائجالتيتوصلتإليهاالدراسة،ميكن اقًتاحالتوصياتالتالية

ترسيخمبادئإشراكأولياءاألمورفيالعمليةالتعليميةفيأذىانادلهنيُت واألسر على حد سواء يف مراكز ادلعاقُت  -
 .عقليا

 .عقدلقاءاتدوريةألولياء ادلعاقينوادلهنيينلمعرفةنقاطالقوةوالضعفلدىالطفلومسئولياتكلطرف -

إقامة دورات للمهنيُت حول دور فريق العمل يف دعم الشراكة التعاونية مع األسرة ووجود منسق يقوم  -
 .بادراه فريق العمل ويكون حلقة بُت األسرة ومركز ادلعاقُت

:مراجع الدراسة  
 (1995)..السرطاوي،عبدالعزيز -

 -أمناطاالتصاالدلستخدمةمعأسرادلعوقينمنقبلمعلميالًتبيةاخلاصة،رللةجامعةادللكسعود،العلومالًتبويةوالدراسات

. 104_79،صص(1) العدد (7 )االسالمية،اجمللد
مدى التعاون .(2010).القرين، فراجبنمحمد -

 رسالة بينأولياءاألمورواالختصاصيينلتدعيمالعمليةالتعليميةفيمعاىدوبرارلالصموضعافالسمعفيمدينةالرياض،
 .ادلاجستَتغَت منشورة، جامعة ادللك سعود

 ادلشاركة التعاونية بُت االختصاصيُت وأسر األطفال ذوي (.2010 ).قراقيش، صفاء رفيق وحنفي، علي عبدالنيب -
رؤى :  تطوير التعليم -دراسة ميدانية، اللقاء السنوي اخلامس عشر : االحتياجات اخلاصة يف ضوء بعض ادلتغَتات

 .السعودية-ومناذج ومتطلبات 

، دوراألسرةفيادلشاركةفيالربارلالتأىيليةادلقدمةللمعاقينفياإلماراتالعربيةادلتحدة(. 2009).عبدات، روحيمروحأمحد -
. اإلماراتالعربيةادلتحدة،وزارةالشؤوناالجتماعية ، إدارةرعايةوتأىيالدلعاقُت

- Adelman, H. S., & Taylor, L. (1997a). Addressing barriersto learning: Beyond school-linked services 

and full service schools. American Journal of Orthopsychiatry, 67, 408-42 

- Adelman, H., & Taylor, L. (1997b). Toward a scale-upmodel for replicating new approaches to 

schooling.Journal of Educational and Psychological Consultation, 5,197-230. 

- Allen, R. I., & Pen, C. G. (1996). Toward developing standards and measurements for 

family-centered practice in family support programs. In G. H. S. Singe; L. F..Powers,& A. L. 

Olson (Eds.), Redefining family support: Innovations in public-private partnerships. Baltimore: Paul 

H. Brookes 

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3+%D8%B9%D8%B4%D8%B1+%28+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%3A+%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC+%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA++%29+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3+%D8%B9%D8%B4%D8%B1+%28+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%3A+%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC+%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA++%29+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3+%D8%B9%D8%B4%D8%B1+%28+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%3A+%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC+%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA++%29+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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 المهنيين – مقياسالمشاركةالتعاونيةبيناألسرة

"The Family Professional Partnership Scale" 

راض  :ما مدى رضاك عن معلم  طفلك من حيث أنوالرقم 
 جدا

راض 
 قليال

غير 
 راض

غير 
راض 
 قليال

غير 
راض 
 جدا

      .ميتلك  ادلهارات الالزمة دلساعدة طفلك على النجاح 01

      .يليب االحتياجات الفردية اخلاصة بطفلك 02
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يساعدك على اكتساب ادلهارات وادلعلومات الالزمة لتلبية احتياجات  03
 .طفلك

     

      يتحدث باىتمام عن طفلك مع العمال اآلخرين 04
      .يطلعك على األشياء اجليدة  اليت يفعلها طفلك 05
      .يوفر األمن  لطفلك يف ادلركز 06
      يعامل طفلك بكرامة 07
      .يعزز جوانب القوة لدى طفلك 08
      .يقًيم رأيك  حول احتياجات طفلك 09
      يكون صادقا، حىت عندما يقدم أخبار سيئة  10
      ميكن االعتماد عليو يف االتصال بك عن طريق اذلاتف 11
      يستخدم الكلمات اليت تفهمها 12
      حيمي خصوصية عائلتك 13
      يظهر احًتما لقيم عائلتك ومعتقداهتا 14
      يستمع دون  إصدار أحكام على طفلك أو عائلتك 15
      .ىو شخص ميكن االعتماد عليو الوثوق  بو 16
      .ينتبو  إذل ما تريد أن تقولو 17
      ادلعلم  شخص ودود 18
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. الدين والتهكم عند كيركيغارد

بن زينب شريف 
. 2جامعة وىران/ طالب دكتوراه علوم

. 2جامعة وىران/د دراس شهرزاد.أ: تحت إشراف
 

 
ِإنَّ ما أحتاج إليو ىو التَّواُفق مع ذاتي،بَأن َأجد حقيقًة تكوُن صادقًة بالنسبة لي،وأن أعثُر على الفكرة التي » 

. «أعيُشوأموُت ِمن أجلها
 .سورين كيركيغارد*

 
 

 :ملخص
 

تعترب ادلسألة الدينية من بُت ادلسائل اليت فرضت حضورىا وال تزاؿ بقوة يف ادلشهد اليومي على مدار احلقب التارخيية، 
فكانت النصوص ادلؤسسة . كما أخذت حيزا من التفكَت الفلسفي، فجاءت ادلواقف الفلسفية متباينة خبصوصو

مؤنسنة، شلا جعل التدين الزائف يفقد الدين روحو اخلالصة، يؤسس لالغًتاب أكثر ما يرسم معامل اخلالص والسعادة 
 حياوؿ من خالؿ استحضار Søren Kierkegaard (1855- 1813)ذلذا صلد سورين كَتكيغارد . ادلنشودة

التهكم السقراطي حياوؿ نقد التدين الزائف ادلمارس من طرؼ ادلتدينُت الذي سلبوا اإلنساف إنسانيتو من خالؿ 
 . استغالؿ الدين ألغراض شخصية

 :كلمات مفتاحية
. الدين، التدين، التهكم، الوجود، اإلنساف

 
  



                 كجية العجتم الاجمماعية والانسانيةممجة ممتونجامعة سعيدة                                       

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200نننننننن2018العدد الثالث أبريل  /ناملمجد الماسع

104 
 

 :توطئة
 

اجتماعية بامتياز، وإذا كاف دبقدورنا الوقوؼ على رلتمعات غَت إنسانية  خيتلف اثناف َكْوَف الدِّين ظاىرة ال
دلقدس، ومهما اختلفت طبيعة الدِّين ؿمتدينة، فال ديكن العثور على رلتمع ُمَتديِّن من غَت ِديْن مع استحضار 

ادلمارس من دين وضعي أو دين مرسل، فإف اجملتمعات ادلتدينة تقـو على اإلدياف ادلشًتؾ بادلقدس، وترـو من خالؿ 
ىذا اإلدياف، محاية اإلنساف من االغًتاب الكوين، والقلق الوجودي الذي صاحب اإلنساف منذ ظهوره يف خضم ىذا 

 كما أننا قد صلد أدياف عديدة يف .الوجود ادلًتامي األطراؼ، كما يعمل الدين على محاية معتنقيو من العبثية والالمعٌت
فإف الدين ليس شيئا يضاؼ إىل اجملتمع من خارجو، بل ىو مؤسسة من مؤسساتو ومكوف من »رلتمع واحد وذلذا 

 وال يكوف كل ىذا إال من خالؿ شلارسة طقوسية إديانية روحية تستحضر قوة متعالية متمثلة يف 1«مكوناتو التارخيية
، كما مل يغب موضوع الدين والتدين 2ذلذا كثَتا ما يطلق على اإلنساف أنو حيواف متدين. اإللو منبع الوحي والتشريع

إف . و ادلقدس عن الفلسفات القددية واحلديثة، حيي بالكاد صلد فيلسوؼ مل يتناوؿ ىذه ادلوضوعات إثباتا أو نفياً 
قضايا الدين واإلدياف واإلحلاد ووجود اإللو من عدمو، قضايا ال تزاؿ حاضرة بقوة يف الفكر الفلسفي الغريب احلديي 

وادلعاصر، ما جعل آراءىم تتباين وزبتلف من فيلسوؼ إىل آخر، وتتعارض يف الكثَت من األحياف مع مفهـو الكنيسة 
 يف رسالة إىل صديقو ىنري Baruch Spinoza(1677-1632)مثال يعًتؼ باروخسبينوزا. باخلصوص

إنٍت أعتنق رأياً عن » :عن رأيو يف الدين وعن معتقده فيقوؿHenry Oldenburg(1677-1619)*أولدنربغ
اإللو والطبيعة، خيتلف كل االختالؼ عن الرأي الذي يدافع عنو ادلسيحيوف احملدثوف، فأنا اعتقد أف اإللو ىو العلة 

إف كثَتاً من الصفات اليت يروف، ويرى مجيع : وأنا أقوؿ... الباطنية لألشياء مجيعا، ولكٍت ال أعتقد أنو العلة ادلتعدية
ومن ناحية أخرى، فإف األشياء . أرى أهنا أشياء سللوقة- إهنا من صفات اإللو– اآلخرين الذين اعرفهم على األقل 

أرى أهنا صفات لإللو، ولكن يسيؤوف فهمها، وكذلك ال أستطيع أف أفصل - بسبب ربيزاهتم– اليت يروف أهنا سللوقة 

                                                                 

 11.12، ص2007وجيو قانصو، التعددية الدينية يف فلسفة جوف ىيك، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، الطبعة األوىل- 1
، 2جفري بارندر، ادلعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترمجة إماـ عبد الفتاح إماـ، مكتبة مدبويل للنشر والتوزيع، القاىرة، ط- 2

. 11، ص1996
كاف أحد أبرز رجاؿ االستخبارات يف أوروبا يف القرف السابع عشر، مع شبكة من  .دبلوماسي وفيلسوؼ طبيعيوالىويت أدلاين* 

وعند تأسيس اجلمعية ادللكية، توىل مسئولية ادلراسالت األجنبية .اجلواسيس تضم فابري دي بَتسكومارين مَتسينوإمساعيل بوليو
. كسكرتَت أوؿ للجمعية
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، سبينوزا برسالتو ىذه يوضح فكرتو اذباه اهلل إهنا 1«اإللو عن الطبيعة على اإلطالؽ، وىذا ما فعلو كل من أعرفهم
مغايرة دلا ىو سائد عند الغَت فهي فكرة ذاتية جوانية نابعة عن قناعة شخصية وفهم ذايت للعامل واإللو، فاالعتقاد ليس 

( 1804-1724)أما اديانويل كانط. بالضرورة يكوف مسايرا للكثرة قد تكوف الغالبية على اعتقاد خاطئ
Emmanuel Kant يقدمصياغة ذات عمق فلسفي للدين، كانط الداعي إىل ضرورة ربرر العقل اإلنساين من 

قصوره الذايت الذي أغرؽ فيو ذاتو، كاف صرحيا يف دعوتو إىل ضرورة إجياد حال فلسفياً وسطاً وصادقاً للمنحة اليت 
، 2عاشتها الثقافة الغربية يف شقها الديٍت، خصوصاً االعتقاد يف اهلل، معتقدات جعلت اجملتمعات تعاين من أآلـ وزلن

نقد "  و pratique  La Critique de la raison"نقد العقل العملي" ذلذا حُيمِّل كتبو النقدية خاصة كتابيو
 La Religion "الدين فيحدود رلرد العقل" و كتاب La Critique de la raisonpure" العقل اخلالص

dans lilimets de la Raisonإمنا » :  نظرتو دلفهـو اهلل والدين أو مكانة األخالؽ يف الدين، حيي يقوؿ
األخالؽ مؤسسة على مفهـو اإلنساف، األخالؽ ال ربتاج أبدا فيما ... األخالؽ تقود على ضلو ال بد منو ضلو الدين

 .   3«بل بفضل العقل احملض العملي ىي مكتفية بذاهتا... يتعلق بذاهتا إىل الدين
 Georg Wilhelm Friedrich(1831-1770)ىيغلجورج فيلهلم فريدريش     أما 

Hegel ىو وحده الذي ديكن أف يكوف لو دين، وأف احليوانات تفتقر إىل » : يعرؼ اإلنساف وعالقتو بالدين فيقوؿ
، وىنا يؤكد ىيغل على فكرة ارتباطية الدين باإلنساف، كما ال تقتصر 4«الدين بقدر ما تفتقر إىل القانوف واألخالؽ

دراسة الدين والتدين عند اإلنساف من طرؼ الفالسفة فقط، وإف كاف ادلوضوع احملوري يف الفلسفة الدين، إال أف 
» :ادلشتغلُت يف شىت اجملاالت الفكرية األخرى يناقشوف الدين من وجهات نظرىم ادلتباينة، ذلذا يضيف ىيغل فيقوؿ

فادلوضوع يف كليهما ىواحلقيقة، ومها ينتقالف : موضوعات الدين– بصفة عامة - موضوعات الفلسفة ىي نفسها
عامل الطبيعة والروح ادلتناىي، من حيي عالقة الواحد منهما باآلخر : بطريقة متشاهبة إىل معاجلة العادلُت ادلتناىيُت
. 5«ومن حيي عالقتهما باهلل بوصفو حقيقتهما

: Religionتعريف الدين 

                                                                 

 .103، ص1973جيمس كولينز، اهلل يف الفلسفة احلديثة، ترمجة فؤاد كامل، مكتبة غريب، القاىرة، - 1
. 230ادلصدر السابق، ص- 2
. 45-12، ص2012إمانويلكانط، الدين يف حدود رلرد العقل، جداوؿ، بَتوت، - 3
 .51ىيغل، موسوعة العلـو الفلسفية، ترمجة إماـ عبد الفتاح إماـ، مكتبة مدبويل للنشر والتوزيع، ب ط، ب ت، ص- 4

. 51ىيغل، موسوعة العلـو الفلسفية، ص - 5
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    يعترب الدين الظاىرة االجتماعية األكثر حضورا عند اإلنساف، بل واألكثر تأثَتا يف سلوكاتو وحىت 
حضارتو اليت بناىا، فالشعوب القددية شلثلة يف الشعوب ادلستقرة ادلؤسسة دلفهـو العمراف أو مرربلة على شكل قبائل، 

ذلذا صلد التباين يف التعريفات اليت قدمت . فكالمها أسس دلفهـو ادلمارسة الدينية شلثلة يف طقوس وعادات ونذور
: للدين ونورد منها على سبيل الذكر ال احلصر

مؤسسة اجتماعية » الدِّين على أنَّو André Lalande(1963-1876 )     يُعرِّؼ  أندريو الالند
باالعتقاد  (2)بأداء بعض العبادات ادلنتظمة وباعتماد بعض الصيغ، (1)متميزة بوجود إيالؼ من األفراد ادلتحدين، 

بتنسيب الفرد  (3)يف قيمة مطلقة، ال ديكن وضع شيء آخر يف كفة ميزاهنا، وىو اعتقاد هتدؼ اجلماعة إىل حفظو،
. 1«إىل قوة روحية أرفع من اإلنساف، وىذه ينظر إليها إما كقوة منتشرة، وإما كثَتة، وإما وحيدة، ىي اهلل 

     يعلق الالند على تعريفو، أنو يتغاضى عن العنصر األساسي واخلصوصي يف وعي اإلنساف ادلتدين، 
حيي أف ىذا العنصر ليس موضوعا وال فكرة وال قوة قد ديتلكها اإلنساف، ألنو كاف قد كوهنا أو قد استحوذ عليها، 

بل ىو ذات كائن حي ومريد وخفي ال تدركو األدوات الطبيعية لفكرنا ولفعلنا، وال يكشف عن ذاتو إال بالشهادة 
اليت يصرح هبا عن ذاتو وعن تعاليو الشأين، بالرسالة ادلنزلة أو ادلأمور هبا يف ادلعتقدات وادلمارسات اليت تضع يف 

وإذا كانت ادلمارسة البشرية للدين ال زبلو من بعد إدياين . 2متناولنا مكنونيتو بالذات، أي عدـ قابليتو للبلوغ إال بذاتو
معريف : ذو عالقة أفقية بُت اإلنساف وغَته أو عالقة عمودية بُت اإلنساف وربو، فإف ىذا اإلدياف يقسم إىل نوعُت

فإذا كاف النوع ادلعريف ذو بعد فلسفي باخلصوص، فإف العرفاين ذو بعد صويف أو التجربة الصوفية اليت تعرب . 3وعرفاين
 بتعريفو Walter Terence Stace( 1967-1886)عن العمق الروحي للدين وىذا ما عرب عنو ولًت ستيس

إف الدِّين عياف لشيء يقـو فيما وراء اجملرى العابر لألشياء ادلباشرة، أو خلف ىذا اجملرى، أو يف باطنو، » :للدِّين بقولو
شيء حقيقي ولكنو مع ذلك ال يزاؿ ينتظر التحقيق، شيء ىو دبثابة إمكانية بعيدة، ولكن يف نفسو أعظم احلقائق 

الراىنة، شيء خيلع معٌت على كل ما من شأنو أف ينقضي ويزوؿ، ولكنو مع ذلك يند عن كل فهم، شيء يعد 

                                                                 

 .1204، ص2001أندريو الالند، موسوعة الالند الفلسفية، اجلزء الثاين، منشورات عويدات، بَتوت، الطبعة الثانية، - 1
. 1205ادلصدر نفسو، ص- 2
عزمي بشارة، الدين والعلمانية يف سياؽ تارخيي، اجلزء األوؿ، ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، قطر، الطبعة  األوىل، - 3

. 19، ص2013
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امتالكو دبثابة اخلَت األقصى، ولكنو يف اآلف نفسو عصي بعيد ادلناؿ، شيء ىو ادلثل األعلى النهائي، ولكنو يف الوقت 
.  1«نفسو مطلب ال رجاء فيو

: خطيئة األب وميالد الفيلسوف
      من الضروري االعًتاؼ ادلسبق بصعوبة اإلدلاـ دبوضوع الدين والتدين يف فلسفة كَتكيغارد يف وريقات 
معدودات، وىذا راجع إىل تعدد ادلواضيع اليت عاجلها كَتكيغارد من حب، زواج، قلق، موت، ادلصَت، التدينالزائف، 
التهكم، فهو حبق فيلسوؼ وجودي عايش وجوديتو بكل ادلعاين، كما جيدر بنا القوؿ أف احلياة اليومية بسوداويتها 

 .      فرضت نفسها على كَتكيغارد لتولد لديو ذلك احلس الفلسفي الوجودي  ومن خالذلا أسس لفلسفتو الوجودية
، ألنو يـو 2     سورين كَتكيغارد أبو الوجودية، الفيلسوؼ الذي كاف يطلق على نفسو أنو ابن الشيخوخة

ترعرع سورين يف بيت تسوده السلطة . مولده كاف والده قد بلغ من العمر ستة ومخسوف سنة، وأمو مخسة وأربعوف سنة
األوىل عندما : األبوية والًتبية الصارمة، بيت أحكم األب ميخائيل كَتكيغارد ادلتوجس من انتقاـ الرب بسبب خطيئتيو

قاـ على صخرة يف براري إقليم جوتلند الغريب بالدامنارؾ ليسب الرب بسبب ادلعيشة الضنكا اليت حيياىا وىو طفل 
أكثر ما حيتاج للرمحة والشفقة من ىذا اإللو، أما اخلطيئة الثانية فهي خيانتو لزوجتو اليت كاف يكن ذلا كل احلب، 

. خيانة كانت مع خادمتو سورينداترواند، اليت سيتزوجها بعد وفاة زوجتو األوىل
     حياة بالرغم من السعة ادلالية وحسن العيش، إال أف القلق واخلوؼ واالضطراب كاف ىو ادلسيطر على 

احلياة األب، فبالرغم من كل الثراء والبنُت، إال أف الوسواس القهري والقلق من انتقاـ الرب كاف ىو ادلسيطر على حياة 
يورث -  ال شعوريا- األب، بل كاف يعترب ىذه احلياة ما ىي إمهاؿ من الرب لينتقم منو شر انتقاـ، ذلذا كاف األب

، "سورين"القلق والرىبة واخلوؼ إىل ابنو على الرغم من صغر سنو، اعتقادا منو أف عقوبة الرب ستحل بأصغر أبنائو 
فكانت حياة سورين، حياة قلق ومأساة على مجيع األصعدة، فكانت اعًتافات األب باآلثاـ وادلوحشة بالقلق واخلوؼ 

 .والرعب، كفيلة ببناء شخصية الصيب ادلمزقة وادلرعوبة القلقة
حياة كتب عنها . (الربوتستانتية) ومل تكن حياة األب القلقة والكئيبة إال نتاج تعاليم الكنيسة اإلصليلية

إف أيب كاف ينسى الفارؽ الكبَت بُت الطفل وبينو، وينسى أف الطفل برئ ومن مث ال يستطيع » سورين كَتكيغارد معلقا

                                                                 

. 12، ص 1967ولًت ستيس، الزماف واألزؿ، مقاؿ يف فلسفة الدين، ترمجة زكريا إبراىيم، ادلؤسسة للطباعة والنشر، بَتوت - 1
، ص 2009فربتيوفربانت، كَتكيغارد، ترمجة رلاىد عبد ادلنعم رلاىد، مكتبة دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاىرة، الطبعة األوىل، - 2
10 .
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، كانت نفسية األب قلقة ومسكونة بفكرة انتقاـ الرب، جعلتو ينتظر ىذا االنتقاـ يف كل حلظة، 1«إال أف يسئ الفهم
فالربغم من األزمة ادلالية اليت عصفت بالدانيمارؾ بسب األوراؽ . ومل يرى أي عناية إذلية يف كل ما جرى من حولو

الوحيدة التيتنجو " بسندات ادللكية " اليت أصدرىا البنك وبدوف غطاء ذىيب، ما جعل األمالؾ ادلودعة يف ما عرؼ  
من ىذه األزمة، وكاف والد سورين من مالؾ الناجيُت من ىذه األزمة، وبالرغم من كل ىذه النجاة، إال أنو رأى يف 

كل ىذا، استدراج من الرب لينتقم منو بطريقة مغايرة سباما، انتقاـ سيكوف يف ادلولود السابع الذي ينتظره وىو سورين 
أوىاـ و وساوس جعلت من األب .2ذلذا عمل األب على تربية ابنو تربية دينية صارمة ليصبح عامل الىوت. كَتكيغارد

وعن ىذه الًتبية اليت عمل األب . يعيش قلقا طوؿ حياتو، ويرى يف نفسو وابنو نفس قصة النيب إبراىيم وابنو إسحاؽ
لقد . يف طفوليت تربية على مسيحية صارمة متشددة» : على زرعو يف االبن ادلنتظر، كتب سورين كَتكيغارد يقوؿ

 .«لذلك انطبعت سوداوية الرجل العجوز الذي كاف مصابا هبا على ذايت. تربيت بصورة جنونية
    ينطلق كَتكيغارد يف دراستو دلفهـو الدين والتدين، من الواقع الذي عاشو، ومن الًتبية األبوية الصارمة 

اليت ترىب عليها، فهو مل يرى إال التناقض بُت أقواؿ القساوسة وأفعاذلم، فكيف يدعوف رعاياىم إىل التقشف واالكتفاء 
بالضنك من العيش، وجعل ادلعاناة شعار حياهتم، ويف ادلقابل يتنعم القساوسة يف رغد العيش مع ضماف راتب بعد 

من ىذا . التقاعد، من ىذا الواقع انطلق كَتكيغارد يف ذبربتو الدينية الفردية ناقدا كل أشكاؿ الدين والتدين الزائف
الواقع الديٍت ادلسيحي الزائف، ينطلق كَتكيغارد يف نقده للمسيحية يف الدانيمارؾ خاصة والعامل ادلسيحي عامة، حيي 

، لتصر بعد ذلك يف سلسلة كتيبات ربت عنواف "اذلجـو على العامل ادلسيحي" طبع ىذا العمل يف كتاب ربت عنواف
 ومن يتضح لنا من خالؿ ىذا العنواف، أف كَتكيغارد يعرب عن فلسفتو الوجودية من The Instant" اللحظة" 

خالؿ مفهـو اللحظة الفردية ادلعاشة، بعيدا عن اجلمع أو الدمهاء كما يسمهم كَتكيغارد أو القطيع كما يسميو 
. 3نيتشو

عرؼ عن كَتكيغارد فيلسوؼ وجودي مؤمن ولكن ذو نزعة هتكمية كانت السالح األكثر استعماال يف الرد 
على ادلستهزئُت بو يف صغره أو يف رده على القساوسة االنتهازيُت الذين يعتربوف أنفسهم واسطة بُت اهلل والبشر أو بُت 

وىم يف حقيقة األمر خيالفوف كل تعاليم ادلسيح يف نبذ الطقوسية والوسطية بُت اهلل وعباده، ورغبة . ادلسيح ورعاياه
العبد الشخصية يف طاعة اهلل، رغبة تكوف وليدة الذات اإلنسانية ال اجملتمع، فالوجود احلق ينبثق عن الذات وال ليس 

                                                                 

 .10حسن يوسف، فلسفة الدين عند كَتكيغارد، مكتبة دار احلكمة، مصر، ب ط، ب ت، ص- 1
. 14ادلرجع السابق، ص- 2
. 29ادلرجع السابق، ص- 3
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وتعترب ادلسيحية يف نظر كَتكيغارد ىي الذاتية، وليست ادلسيحية ادلوروثة من األسرة أو اجملتمع، ويف ىذا . من الغَت
فادلسيحية طريقة للحياة وإذا ... إف قبوؿ ادلسيحية قبوال موضوعيا يعد من قبيل الوثنية أو اخلرافة » :يقوؿ كَتكيغارد

، و هبذا ادلوقف يؤكد 1«قبلناىا كمجرد طقوس، أو إذا قمنا بتفسَتىا تفسَتا عقليا، فإننا بذلك ضليلها إىل العبي
كَتكيغارد على فكرة الفردانية يف ادلمارسة الدين، شلارسة يكوف العقل واإلدياف الشخصي األكثر حضورا، ومها منبعا 

. احلياة النفسية الفردية والكفيالف ببي الطمأنينة يف الذات
-1804)*يؤكد كَتكيغارد من خالؿ نقده للمسيحية القائمة على فكرة تقاطعو مع موقف لودفيجفيورباخ

1872 )Ludwig Feuerbach :  ،إف الكتاب من أمثاؿ فيورباخ ىم التشكيلة األخَتة من ادلفكرين األحرار
ديكن أف يفيدوا ادلسيحية كل الفائدة ألهنم يدافعوف عنها أساسا ضد مسيحي ىذه األياـ، الذين ما عادوا يعرفوف أهنا 

فالنقد الذي يتوجو هبا كَتكيغارد للمسيحية القائمة يـو ذاؾ، تلك . 2مل تعد إنسانية وتقدما، بل صارت عادلا مقلوبا
ادلسيحية ادلتناقضة الذي ديثلها القساوسة واآلباء ادلستغلُت لسذاجة رعاياىم، وإدياهنم القائم على فكرة التسليم 

 . واالعتقاد بدوف انتقاد، اعتقاد حىت وإف كاف يتناىف ومنطق العقل
إف السبب احلقيقي من وراء ىجومي على الكنيسة يكمن يف أف : ذلذا يقوؿ كَتكيغارد عن ىجومو للكنيسة

ذلذا صلد كَتكيغارد يوجو نقده لثالثة أطراؼ مهمة يف عصره، ال تقل . تعاليمها تتجاىل ادلخاطرة وادلفارقة من اإلدياف
أي واحد أمهية عن األخرى، وىي الصحف اليت تعمل يف نظره على زبدير الشعب، والكنيسة الرمسية، والفلسفة 

حيي كانت الصحف يف نظره تفكر بالنيابة عن الشعب، والكنيسة تؤمن . اذليغيلية السائدة يف عصره واليت ديثلها
تعترب احلرب اليت دخل فيها كَتكيغارد . 3زبتار بالنيابة عن الشعب– الفلسفة اذليغيلية – بالنيابة عنو كذلك، واألخَتة 

يف انتقاد ادلمارسة الكهنوتية من أبرز احلروب الفكرية يف تاريخ الدانيمارؾ خاصة يف فكرة شاىد على احلقيقة اليت عرب 
، حيي كاف يعترب نفسو شاىد على احلقيقة، ويف ىذا يقوؿ (1854-1775)عنها األسقف يعقوب بطرس منيسًت

ىل كاف األسقف منيسًت شاىدا على احلقيقة؟ وىل كاف شاىدا أصيال على احلقيقة؟ ىل » :كَتكيغارد
                                                                 

. 31ادلرجع السابق، ص- 1
 13يف مدينة الندسهوتبوالية بافاريااألدلانية وتويف يف راخينربغفي 1804يوليو 28لودفيغأندرياسفيورباخفيلسوفأدلاين ولد يف *

الذي نشر يف عاـ « أفكار حوؿ ادلوت واخللود » أدى كتابو . يف البداية كاف تلميذاً ذليغلثم أصبح من أبرز معارضيو .1872سبتمرب
 . ربت اسم مستعار إىل فصلو من اجلامعة1830

 .33ادلرجع نفسو، ص- 2
، 2014مقدمة قصَت، ترمجة مروة عبد السالـ، مؤسسة ىنداوي للثقافة والتعليم، مصر، الطبعة األوىل : توماس آرفلُت، الوجودية- 3

 .36ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1872
https://ar.wikipedia.org/wiki/1872
https://ar.wikipedia.org/wiki/1872
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، وبالرغم من أف منيسًت كاف كاىن والد كَتكيغارد، و كثَتا ما استمع دلواعظو وخطبو، إال أف ىذا مل 1«ىذىاحلقيقة؟
 . دينع من معارضتو يف آخر حياتو وىذا بسبب ادلنعرج ادلالذيت الذي ركن إليو األسقف

وشاىد احلق عند كَتكيغارد ىو الذي تبدأ حياتو معاناة وتنتهي هبا، معاناة ظاىرية وباطنية من قلق وخوؼ 
والرعشة، ىذه احلياة القلقة ىي اليت ذبعل من الفرد باحثا عن احلقيقة من أجل الصفاء الروحي والطمأنينة، حىت وإف 

واإلنساف ادلعاقب ادلساء معاملتو، ىو الشاىد األصيل، . توصل بو األمر إىل التضحية بذاتو مثل ما حدث للمسيح
ألنو ما يفتأ خيرج من سجن حىت يدخل إىل غَته، ويف النهاية مًتؽ حيي يعًتؼ بو يف قمة السلك الكنسي بُت 

وأخَتا يصلب أو يضرب عنقو أو حيرؽ أو يشوى على زلرقة وينقل جسمو الفاقد . الشهود األصالء على احلقيقة
وكاف ذلذا الرد على . 2ومن ىنا يدفن كشاىد على احلقيقة. احلياة على يد اجلالد بعيدا عن موقع الوفاة دوف أف يدفن

موقف األسقف ادلادة الدمسة للصحافة يف الرد على كَتكيغارد خاصة من خليفة األسقف منيسًت، لينشر كَتكيغارد يف 
ماذا أريد؟ يوضح فيو وجهة نظره بشكل جلي فكتب "مقاال ربت عنواف " الوطن"  مقاال يف صحيفة 1855سنة

أنا لست قوة مسيحية ضد التساىل ادلسيحي كما صوروين الناس ذو النية . أريد اإلخالص: بكل بساطة » :يقوؿ
إف التساىل الوارد يف ادلسيحية الشائعة أي يف ىذا . كال أنا لست تساىال وال القسوة، أنا إخالص إنساين. ادلغرضة

وحينئذ إذا ثبت . البلد أريد أف أضعو جنبا إىل جنب مع العهد اجلديد ألرى كيف ديكن أف يرتبط ىذاف الشيئاف
حينئذ سأتفق مع ىذا بأكرب : ىذا، إذا استطعت أنا أو أي إنساف آخر أف يبُت أف شبها بادلسيحية يف العهد اجلديد

 . فرح
لن أحاوؿ بالكبت أو احليلة أف أقدـ الوىم بأف : لكن ىناؾ شيء لن أفعلو وال خلاطر أي شيء يف العامل
، يتضح من ىذا القوؿ 3«تنبهوا، إنٍت لن افعل ىذا. ادلسيحية العادية يف ىذا العهد ومسيحية العهد اجلديد متشاهبتاف

بشكل جلي ذلك ادلوقف الكَتكيغاردي من ادلسيحية ادلتناقضة وتعاليم العهد اجلديد، مسيحية شلثلة يف أساقفة 
وقساوسة يبيعوف الوىم والدجل لرعاياىم واستغباءىم من أجل ضماف عيشة ىنية ومرتب بعد التقاعد، كل ىذا باسم 

واذلدؼ . الدين وما ىو يف حقيقة األمر إال تدين زائف يوظف تعاليم العهد اجلديد خلدمة مصاحلهم الشخصية

                                                                 

، ص 1981فريتيوفربانت، كَتكيجرد، ترمجة رلاىد عبد ادلنعم رلاىد، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، الطبعة األوىل، - 1
157 .

. 158ادلرجع السابق، ص- 2
. 160،161ادلرجع السابق، ص ص - 3
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األمسى الذي كاف يرومهكَتكيغارد من ىذا النقد ىو نبذ كل نفاؽ أو استغالؿ للدين مع الدعوة الصرحية لإلخالص 
 .وضرورة التوافق بُت القويل والعملي

"  اآلف"  ومل يقف كَتكيغارد عند ىذا الرد فقط، بل كانت لو العديد من الردود نشرىا يف رللة ادلوسومة بػ
الذي كتب فيها عن معٌت ادلسيحي وادلسيحية وخاصة عن الكهنة واصفا إياىم بأكلة حلـو البشر و بأكرب شكل 

إف الكاىن يستقر آمنا ومسًتخيا يف مقره الريفي، ويأمل أيضا أف يكتسب انتشارا جذابا، وزوجتو ىي » وحشي، 
وكل ىذا بسبب معاناة ومرض العظماء شاىد احلقيقة، ىذا ىو ما يعيش عليو . نفسها شلتلئة، وال عنها أوالده

لقد . الكاىن، وىؤالء العظماء ىم الذين يأكلهم ويتغذى معهم من اجل الفتنة ادلبهجة للحياة ولزوجتو وألوالده
ردبا . وىي صيحات بال جدوى" اتبعوين، اتبعوين:" وىم يصيحوف. احتفظ هبؤالء العظماء يف أحواض من الدموع

ردبا إذا بدأنا يشعر . يظل للحظة يتحصن تلك الصيحة ولكن مع كر األعواـ يصبح قاسيا حىت انو ال يعود يسمعها
ولكن مع كر السنُت يعتاد على مساعها حىت أنو يعتقد ىو " تلميذا سللصا للمسيح" باخلجل عندما جيد ألنو يسمى 

كاف النقد ادلوجو للقساوسة . 1«وىكذا ديوت وقد اضلرؼ كثَتا ويدفن على انو شاىد على احلقيقة. نفسو أهنا حقيقة
جد قاس من طرؼ كَتكيغارد كل ىذا زلاربة للرياء  االدعاء للزىد والًتفع عن ملذات احلياة وواقع احلاؿ ينفد كل 

فهؤالء . ادعاء زائف، فالقساوسة يتنعموف يف رغد من العيش، وعلى منابر الكنائس يذرفوف دموع النفاؽ والرياء
القساوسة يتدينوف تدينا زائفا، حيي ال يشعر الكاىن أو القس بأي حرج يف ذلك حىت وإف خالفت تعاليم ادلسيح 

والعهد اجلديد، كما أف القس ال جيد حرج يف اعتناؽ معتقدات ال تتحوؿ إىل سلوؾ كعملي، وأقواال ال تتعدى حدود 
الشفاه، بل من العكس ذلك سباما ذبده يشكر اهلل ويقرب القرابُت هلل ألنو يطبق ىذه ادلعتقدات وكأنو أصبح يعيش 

 .2وهبذا يصبح ىذا القس يعيش يف عادلُت سلتلفُت يروح ويغدو من الواحد إىل اآلخر. الوىم
 التعبَت أكثر عن امتعاضو عن احلالة اليت وصلت إليها الكنيسة 57 ويضيف كَتكيغارد يف مقالو يف اللحظة 

، بأف ادلسيحية ىي التربؤ من، مث جيعل ىذه (حسنا شكرا على ذلك)يعظ القس بأنو يشهد » :وادلسيحية فيقوؿ
ادلوعظة مصدر رزقو، ووظيفتو، إنو ال يعًتؼ بنفسو أبدا، أف ىذه يف الواقع ليست مسيحية،ػ لكن إذا أين ىو التربؤ؟ 

أليست ىذه أيضا حالة شاعر؟ بيد أف الشاعر ديارس النفاؽ مع الناس ػ والقس ىو شاعر، كما شاىدنا حىت اآلف 
أف تنافق، لكي ربصل على ادلكرمة الكبَتة، اليت ال تردد الدولة طبعا من : تصبح عبادة اهلل الرمسية على ىذا النحو

، بأف ىذه يف الواقع ليست "القس" ىو أف يعًتؼ: ولكي مننع الريا، فإف أسهل الطرؽ لذلك. تقدمي األمواؿ ذلا
                                                                 

. 163،164ادلرجع السابق، ص ص - 1
 .208، ص1986، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاىرة، "اجلزء الثاين" رائد الوجوديةإماـ عبد الفتاح إماـ، كَتكجور- 2
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ادلسيحية ػ وما عدا ذلك فهو نفاؽ، وذلذا فإف العنواف ذلذا ادلقطع ليس صحيحا سباما، بأف الشاعر، إذليا، ىو األكثر 
الشاعر ال يدعي سوى أف يكوف شاعرا، إف ما ىو أكثر خطرا أف شخصا، الذي ىو رلرد شاعر، . خطرا على اجلميع

من خالؿ أف يصبح كما يسمى قسا، يقدـ نفسو باعتباره أكثر جدية وحقيقة من الشاعر، ومع ذلك فهو رلرد 
وذلذا ضلتاج إىل موىبة شرطي، شخص قادر على كشف كل ما ىو مزيف، دبجرد . شاعر، إف ىذا نفاؽ من نوع عاؿ

يوضح يف ىذا ادلقطع أو اللحظة كما أطلق عليها كَتكيغارد ضرورة احلذر . 1«ذكر الكلمة، اإلدعاء بأنو شاعر فقط
من األفاكيُت وادلستغلُت دلشاعر الناس، فهؤالء القساوسة ال خيتلفوف عن الشعراء، فالشاعر يستعمل اخلياؿ لتهيج 

مشاعر الناس أو إسعادىم فقط من غاية واحدة وىي كسب قوت يومو وىذا أمر عادي كونو شاعر ال يصل إىل حد 
تسَتىم واالستحواذ على مشاعرىم باسم أي صفة، يف حُت صلد القس ال خيتلف عن الشاعر كونو يستعمل اخلياؿ 

وال يؤمن بأي كلمة يقوذلا ولنفس الغاية ضماف قوت يومو مع أف ىذه تضمنو الدولة بالراتب الذي تقدمو لو، إال أنو 
يتعدى إىل أكثر من الراتب فهو يستغل عواطف رعاياه وسذاجتهم وإف كانوا ذو شاىدات علية ولكن بدوف عقل 

ناقد، وصلد ىذا التناقض يف موقف القس بُت ما يقوؿ وما يفعل، ذلذا توجب ضرورة احلذر من ىؤالء القساوسة 
ادلدعُت فهم ال ديثلوف إال مسيحيتهم اليت صنعوىا ألنفسهم وال تتوافق وتعاليم ادلسيح، وال عالقة ذلم ال باهلل وال 

وإذا كاف يقدـ نقده للقساوسة فهذا ال يعٍت أنو يستثٍت الكنيسة بل يوجو ذلا النقد نفسو متهما إياىا ادلتاجرة . باإلدياف
: التهمة اليت أوجهها للكنيسة القائمة ىي أف كل شيء يبٌت على كذب» : بالدين وتشويو ادلسيحية احلقة، فيقوؿ

ويف الوقت ذاتو أود أف أسوؽ اهتاما أعظم بأف أبُت أف . عبادة اهلل ليست سوى سخرية من اهلل، وادلشاركة فيها جردية
إنو ! آه. الكنيسة القائمة نفسها تعرؼ أف كل شيء يقـو على الكذب، وأف ىذا ىو السبب يف عدـ القياـ بأي فعل
ألمر مرعب حقا أف يفكر ادلرء يف األعماؽ اليت ىويت إليها الكنيسة القائمة، وإىل أي حد بلغت التفاىة 

.  وألواف الكذب (ادلتوسطة )والقدرات (ادلادية)والنزعة
، يتضح لنا من 2«لكن ذلذا السبب نفسو ػ وستشع ىذه احلكمة البارعة للكنيسة القائمة على رلرى الزمن

خالؿ ىذا ادلوقف أف النقد الكَتكيغاردي وجو باخلصوص للكنيسة ادلتواطئة مع القساوسة يف زبدير الشعيب  وشلارسة 
. التدين الزائف، وال دينع كل ىذا من رلاىرة الكنيسة بأهنا تدعو إىل ادلسيحية احلقة

: كيركيغارد فيلسوف الخالص

                                                                 

. 137، ص2016عبد اجلبار الرفاعي، احلب واإلدياف عند كَتكيغارد، دار التنوير للطباعة والنشر، لبناف، الطبعة األوىل - 1
 .339إماـ عبد الفتاح إماـ، كَتكجور رائد الوجودية، ص- 2
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بعد النقد الذي وجهو كَتكيغارد لكل من الكنيسة والقساوسة، واهتامهم دبمارسة النفاؽ والتدين الزائف من 
أجل استغالؿ الرعايا، صلده يف ادلقابل يوضح معامل خارطة طريق التدين الصحيح وادلسيحية السليمة، كونو سللص 

ال يعرؼ اإلدياف يف العهد » :اجملتمع ادلسيحي من وىم التدين الزائف الذي أغرقو فيو القساوسة، ويعرؼ اإلدياف فيقوؿ
إنو يشَت إىل عالقة شخصية بُت اهلل واإلنساف، واإلدياف كتعبَت عن : اجلديد على ضلو عقلي بل على ضلو أخالقي

اإلخالص مطلوب على أنو اعتقاد ضد الفهم، االعتقاد ال يرى اإلنساف من خاللو وذلذا يتحدث الرسوؿ عن طاعة 
موقف يعرب فيو صراحة عن زلور فلسفة اليت أسس ذلا، فلسفة وجودية قائمة على فكرة الفردانية والتفرد، « اإلدياف

فاإلدياف ال حيتاج إىل واسطة بُت اهلل واإلنساف بل ىو قناعات شخصية وشلارسة فردية تنبثق من الذات ال تفرض من 
وال يكوف ىذا اإلدياف ذو نفع إال إذا . اخلارج، ألف خار ج الذات رلرد زيف، وىو ما ديثلو القساوسة يف تدينو الزائف

: تنقسم أعماؿ كَتكيغارد إىل ثالثة أقساـ متباينة. كانت ىناؾ حرية شخصية وىذه األخَتة أساس الفلسفة الوجودية
" و" خوؼ ورعدة" و" أو...إما" أصدرىا ربت أمساء مستعارة، تظم مؤلفاتو : ادلؤلفات اجلمالية -1
. وتتميز ىذه ادلؤلفات بأسلوهبا الرومانسي الشاعري. مراحل على طريق احلياة" وكتاب " مفهـو القلق
تتميز ىذه ادلؤلفات بالصبغة الفسلفية اليت طغت عليها، ولقد نشرت ىذه :  ادلؤلفات الفلسفية -2

 ".الشذرات الفلسفية" وصلد منها كتابو. األعماؿ بأمساء مستعارة، وتارة بامسو احلقيقي
وتظم كتب دينية ومقاالت ومنشورات متنوعة، ولقد نشرت ربت اسم سورين :  ادلؤلفات الدينية -3

 .1"أحاديي هتذيبية أو إرشادية" ولقد عرفت ىذه ادلؤلفات باسم. كَتكيغارد
وال خيرج التهكم من روح فلسفة كَتكيغارد بل يعترب زلرؾ فلسفتو برمتها، حيي صلد التهكم ضد سلالفيو أو 

ولقد ازبذ . 2منتقديو أو حىت رده على أباء الكنيسة ذلذا يعترب مفهـو التهكم نقطة البدء احلقيقية يف فلسفة كَتكيغارد
والعودة إىل اإلنساف وتذكر وجوده، . كَتكيغارد السخرية والتهكم، كوسيلة من وسائل التعبَت واالتصاؿ مع اجملتمع

وبالرغم من النقد الذي قدمو كَتكيغارد للفلسفة اذليغيلية، خاصة يف . ىذا اإلنساف الذي أقصتو الفلسفة اذليغيلية
 .نظرهتا الشمولية ادلطلقة إال أنو استعار منها العديد من ادلفاىيم، كمفهـو الديالكتيك

من سيطرة الفلسفات النسقية اليت " اإلنساف"كَتكيغارد وبدراستو للتهكم، كاف يهدؼ إىل ربرير ادلوجود 
، فأصبح يعيش يف اغًتاب عن وجوده احلقيقي األصيل، بل "احلرية"سلبتو إنسانيتو بسلب مقومات وجوده األساسية 

                                                                 

ط،  . شانتاف آف، احلب يف فكر سورف كَت كجورد، ترمجة زلمد رفعت عواد، ادلركز القومي للًتمجة، القاىرة، ب- 1
 .8-7ص .، ص2011               

. 13إماـ عبد الفتاح إماـ، كَتكجورد، ص- 2
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يف اليقُت ادلوضوعي، جيعل  وىنا صلد كَتكيغارد دبعولو التهكمي أصبح حييا يف  يقُت موضوعي ورلموعة من األوىاـ،
فمن خالؿ التهكم نستطيع إجياد . الناس يرتدوف إىل ذواهتم ويفيقوف من سباهتم، وتتجلى ذلم حقيقية وجودىم

يعيد الفرد من جديد إىل نفسو، وخيلق فيو » ، كما أف التهكم"ما اإلنساف؟" اإلجابة عن السؤاؿ الذي شغل سقراط
، ويكوف التهكم كحلقة بُت 1«فال ديكن أف تكوف ىناؾ حياة بشرية أصيلة بدوف هتكم: اىتماما بوجوده األخالقي

فاألوؿ زائف ناقص وغَت واعي، والثاين ىو األصيل الواعي، ولكن . الوجودين احلسي الزائف واألخالقي احلقيقي
التأيت إىل ىذا األخَت ال يكوف إال بالتهكم الذي يعترب دبثابة الذبابة اليت توقظ البشر من غفلتهم وتبي فيهم الوعي 

. الذايت حبقيقة وجودىم، وذلذا قسم كَتكيغارد الذوات إىل ثالثة أقساـ حسب تقسيم مؤلفاتو
    يرى كَتكيغارد أف العملية االرتدادية اليت يقـو هبا اإلنساف إىل ذاتو، ما ىي يف حقيقة األمر إال عملية 

وإذا الفلسفة . فصل عن اآلخر، بإثبات الوجود الشخصي بالثورة على النظم و التقاليد االجتماعية اليت تقيد الفرد
الكَتكيغاردية تقـو على أساس اخلطيئة األوىل، ومفهـو القلق واحلرية، فهي تعلو كذلك من شأف التهكم أو فليكن 

التهكم احلجر األساس يف ىذه الفلسفة، فالتهكم ال يكوف إال ذاتية وىنا صلد حضور الذاتية، ذلذا يربط كَتكيغارد بُت 
فالتهكم ربديد للذاتية وتعُت ذلا، ومن مث فال بد أف يرتبط ظهوره ألوؿ مرة  يف التاريخ » :التهكم والذاتية فيقوؿ

بظهور الذاتية األوىل، وذلك يشَت إىل نقطة ربوؿ تارخيية تظهر فيها الذاتية ألوؿ مرة، وىاىنا صلد أنفسنا مع 
، فادلوقف السقراطي يف حقيقة األمر دعوة إىل الذاتية الفردية واإلعالء من شأهنا، بالًتابط بُت الذاتية 2«سقراط

يكتمل التهكم ال بد للذات أف تصبح على وعي بتهكمها، واف » والتهكم، شرط ضروري لتطور التهكم فحىت 
تشعر على ضلو سليب، أهنا ربررت، وىي تشعر بذلك عندما تدين الواقع الفعلي ادلعطى وتستمتع هبذه احلرية السلبية، 
لكن لكي حيدث ذلك فال بد للذاتية أف تتطور، أو باألحرى عندما تؤكد الذاتية نفسها يظهر التهكم، فالذاتية تشعر 
أهنا تواجو الواقع الفعلي ادلعطى، وتشعر بقوهتا اخلاصة وبشرعيتها ومغزاىا، وىي بشعورىا ىذا ربافظ على نفسها من 

 .3«النسبية اليت حياوؿ الواقع ادلعطى أف يضعها فيها
    وأخَتا ديكننا القوؿ أف كَتكيغارد كاف الصوت الثائر يف وجو كل زيف أو شلارسة باسم الدين ترـو 

وبالرغم من احلياة القصَتة اليت عاشها كَتكيغارد إال أنو يعيد لإلنساف . استغالؿ اجملتمع من أجل مصاحل الكنيسة
إنسانيتو ادلهدورة باسم التدين الزائف، كما أسس للفلسفة الوجودية اليت أذلبت اجملتمع اإلنساين خاصة بعد احلرب 

                                                                 

1- S.Kierkegaard : The Concept of Irony, P.338. 
 .19إماـ عبد الفتاح إماـ، كَت كجورد، ص- 2

3 - S.Kierkegaard : The Concept of Irony,P.280. 
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العادلية الثانية عندما وجدت البشرية نفسها تعيش قيم االغًتاب والتوحش، فذاب اإلنساف يف عامل التقنية ففقد وجود 
.   العاـ واخلاص على حد سواء
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 الدين والتصوف في الفكر العربي المعاصر

 أدونيس أنموذجا
  1كرد محمد.د

 2بومعزة هجيرة
 

 : الملخص
حينما يطالع القارئ أو الناقد مشروع أدونيس الشعري فإنو بالضرورة يقف عند عبلمات ومبلمح تشكل 

زلاولتو النظر إىل ماىية الشعر يف حد ذاتو، وبذلك يكون أدونيس قد رلمل ىذا ادلشروع الشعري ،ومن أمهها 
 األمر الذي يدفعنا ىذا ،تساءل عن حقيقة الشعر بواسطة القول الشعري، فهو بذلك يستحق لقب شاعر الشعراء

 يف ادلشروع الفكري األدونيسي؟ وإىل أي مدى ديكن للطرح القول الشعريما طبيعة : التساؤالت التاليةإىل طرح 
 وما عبلقتو بادلمارسة الدينية؟؟ ماىية الشعرالشعري أن يسائل 

  ، التصوف؛ اخلطاب؛ التأويلاحلقيقة؛ الفكر العريب؛ ماىية الشعر :  الكلمات المفتاحية
 

 
 :تمهيد

اليت تواجو أي  ، إال أن أوىل اإلشكاليات((الشعر))من األمهية دبكان أن نبدأ دبحاولة ربديد مفهوم  
، يقول أدونيس يف مؤلفو ..تتمثل يف ذباوز ىذا األخَت جلميع التعريفات ((الشعر))باحث يف رلال ربديد ماىية 

إنو يفلت من كل ربديد، ذلك أنو ليس شيئا ثابتا، . ال ديكن وضع تعريفات هنائية للشعر: "((الثابت وادلتحول))
ذلك  . جييء الشعر من أفق ال ينتهي، ويتجو ضلو أفق ال ينتهي (…) وإمنا ىو حركة مستمرة من اإلبداع ادلستمر

أنو ال جييء من معلوم مسبق، وإمنا جييء من رلهول ال ينكشف، بشكل هنائي، ألنو يف حاجة دائمة إىل 
  .3"الكشف

                                                           
جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر،   (أ)أستار محاضر -  1
 د وابي بوعلي .أ:إشراف اللغة والذيه في الخطاب الفلسفي،"  طالبة دكتورالية، جامعة معسكر، عىوان المشروع 2
. 246: دار الساقي، ص  ((صدمة احلداثة وسلطة ادلوروث الشعيب))الثابت وادلتحول، اجلزء الرابع، : أدونيس-   3

https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/146/29239/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/146/29239/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/146/29239/4
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التعريفات اجلامعة ادلانعة وال يقبل بادلنطق الذي اصطلح عليو الـمناطقة، للشعر منطق  ال يقبل الشعر، إذن،
خاص يتبدل بتبدل الزمان وادلكان، كما أن لكل شاعر منطقو اخلاص، للشعر عامل خاص الذي ىو أساسا عامل 

. اإلنسان، وال غٌت ألحدمها عن اآلخر، وال فضل ألحدمها على اآلخر، إال دبا حيمل من معٌت لآلخر
ظل تعريف الشعر، وبسبب عموميتو باألخص، ديثل يف تاريخ الفكر اإلنساين مسألة تكشف عن قلق 

عميق وإحساس بتعقد ادلشكلة وتشعبها، وىذا ما طرح بقوة على صبيع الفبلسفة  وادلفكرين مشكلة ربديد ماىية 
. الشعر، وربديد دوره وعبلقاتو  وارتباطاتو باإلنسان وبالوجود

: مفهوم الشعر
: لغـة .  أ

ارتبط الشعر يف اللغة العربية بالشعور وادلعرفة واإلدراك دلا خفي من األمور، فقد جاء يف ادلعاجم اللغوية أن 
الشعر ىو الكبلم ادلنظوم، أما قائلو فهو شاعر، ويفيد اسم الشاعر الشخص الذي يشعر ما ال يشعره غَته أي 

منظوم القول، غلب عليو لشرفو بالوزن والقافية، وِإن كان : "يقول ابن منظور أن الشعر ىوويف ىذا ادلعٌت يعلمو، 
واجلمع َأشعاٌر، وقائُلو شاِعٌر ألَنو َيْشُعُر ما ال َيْشُعُر غَته َأي  [...]كل ِعْلٍم ِشْعراً من حيث غلب الفقو على علم

ويكون ادلعٌت َعلم وعقل وَفطن؛ ودلا  ((شعر))؛ إن جذر كلمة شعر يف العربية، 1"ومسي شاِعراً لِفْطَنِتو (...)يعلم 
؛ ومن ىنا كل علم شعرانقول ليت شعري، فمعناه ليت علمي أو ليـتـَـنـي َعِلْمت، وهبذا ادلعٌت األصلي يكون 

ديكن أن نقول أن النظم ال يأيت إال يف الدرجة الثانية، ذلك أن القول الشعري وفق ىذا التحديد اللغوي ال يقوم 
إال من خبلل وجود نوع من الفطنة واالستشعار وإال دلا سـُِمًي قائِلو شاعرا، ولـما كان كبلمو شعرا؛ فالشعور 

.   والعلم مطلوبُت ىنا
وإنـما سـُِمى الشاعر شاعرا، ألنو يشعر بـما ال يشعر بو : "وقد نـجد يف قول ابن رشيق ما يؤكد ىذا الـمعٌت

غَته، فإذا مل يكن عند الشاعر توليد معٌت وال اخًتاعو، أو استظراف لفظ وابتداعو، أو زيادة فيما أجحف فيو 
غَته، من ادلعاين، او نقص شلا أطالو سواء من األلفاظ، أو صرف معٌت إىل وجو عن وجو آخر، كان اسم الشاعر 

.  2"عليو رلازا ال حقيقة، ومل يكن لو إال فضل الوزن، وليس بفضل عندي مع التقصَت

                                                           

شعر، : ، مادة(بدون تاريخ)يوسف خياط، اجمللد الثاين ، دار لسان العرب بَتوت، : لسان العرب احمليط، اعاد بناءه على احلرف االول من الكلمة: ابن منظور -  1
.. 323:ص
. 12: يف عامل الشعر، دار ادلعارف، القاىرة، ص: علي شلش-  2
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: ت) Aristote اليت أطلقها أرسطو Poetica، وأصلها اليوناين  poésieويف اللغات األوروبية نقول 
بل ُتطلق على ( فن الشعر)، ىذه الكلمة ال تقتصر يف اللغة اليونانية على (فن الشعر)على كتابو  (م. ق322

َيْصَنُع، ويقوم ):  ومعناه Poieinكل الفنون سواء منها الفنون النافعة أو الفنون اجلميلة، وىي مشتقة من فعل 
 ( Poetica بوئيطيقا)، ومادام شأن الشاعر ىو شأن كل فنان منتج فإن كلمة (يـُـْنتـِج)، أي (Faire بفعل ما

 باستخدام اللغة سواء أكان ىذا اخللق قصاً أو Création  الخلقتشَت إىل الفنون عموماً، وكافة أشكال 
. 1إنتاج الخطاب وصناعتهالدال على الشعر يف اإلغريقية يعٍت عند أرسطو  (Poesisبويزيس)شعراً، فلفظ 

 دبعٌت إنتاج اخلطاب وصناعتو،  (poésisبويزيس )       لقد استعمل أرسطو تبعا لذلك، إذن، كلمة 
كأساس يقوم عليو الشعر، وجعل من ىذا األساس صفة تشًتك فيها صبيع الفنون " المحاكاة"وقد اىتدى إىل 

، ولكنها زبتلف يف وسائلها، فهو ينطلق  يف ربليلو  ودراستو للظاىرة الشعرية والفنية، من التأكيد على الجميلة
أن الفعالية الشعرية والفنية، تتعلق أساسا بالـمـحاكاة، وزبتلف األعمال وادلبدعات الفنية والشعرية، بعد ذلك، تبعا 

 .للطريقة اليت  تكون بـها احملاكاة، وىي إما ترجع إىل الوسائل أو ادلوضوعات أو األسلوب والشكل الفٍت
ومصدرىا ( (Dichtung)) بأن الكلمة الدالة على الشعر يف اللغة األدلانية ىي ويذكرنا مارتن ىيدغر

((Tithon) )  والذي يرتبط باألصل البلتيٍت((Dictare) ) وقد ظل ىذا ادلفهوم، قي نظر ىيدغر، لسوء
؛ ىذا الفهم كما يشَت إىل ذلك ىيدغر ال يوضح لنا ((Poétique))ترصبتو مرتبطا باجملال اللغوي ادلسمى 

يعمل، يصنع شيئا ما، : واليت تعٍت( (poiesis))تنحدر بدورىا من ( (Poetisch))حقيقة الشعر، إن كلمة 
، فإذا كانت لكل ىذه ((Dichterisch))أو ( (Poetisch)) لئلحاطة دباىية غير كافىذا التحديد 

                                                           

  - عمل يف النقد النظري أو الفلسفي ذلك أن اىتمام أرسطو انصب يف ىذا الكتاب على مفهوم األجناس األدبية وطبيعتها  ((فن الشعر))يعد كتاب أرسطو
 واحلديث عن أنواعو وأجناسو، فهو مقاربة للشعر بوصفو فنا شليزا عن ماهية الشعراجلوىرية دون االىتمام بشاعر بعينو أو بعملو، فعملو على اإلصبال يتمحور حول 

. (..اخلطابة، التاريخ، العلم، الدرس األديب، الفلسفة)غَته 
1 -Encyclopédie de la philosophie, la Pochothèque, Garzanti, 2002, p: 1285. 

  - ولد مارتن ىيدغرMartin Heidegger يف مسكَتش 1989 سبتمرب26 يف Messkirch ، الوجود والّزمان، " كتابو الّشهَت 1927نشر سنة
مبدأ - 2. (مرحلة ما قبل سقراط)مبدأ الرجوع إىل األصول األوىل اليت قامت عليها الفلسفة - 1: "ومن صبلة ادلبادئ اليت يقوم عليها مذىب ىيدغر الفلسفي نذكر

التمسك باألصالة دبعٌت أن الوصول إىل معاين النصوص األصلية ال يتأتى بطريق التصور بالعقل اجملرد لعناصرىا وال بالتمكن من ناصية اللغة اليت تنقلها، وإمنا بطريق 
، 2فقو الفلسفة: طو عبد الرضبن]". مبدا شعرية الفكر- 4. مبدأ إديائية اللغة- 3. إلقاء السمع إليها حىت تنطق ألفاظها دبا كٌمن فيها من معان خفية طواىا النسيان

.  [292- 291،ص ص1999، 1لبمركز الثقايف العريب، ط
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تكشف، تجعل شيئا ما : فإن ىذا يعٍت أهنا تشَت إىل ىذا ادلعٌت( (Deiknumi))األلفاظ نفس اجلذر ولفظ 
 .1rendre quelque chose visible, le rendre manifeste مرئيا

: مفهوم الشعر في الفلسفة اإلسالمية
 ما إىل وإمنا إىل القائل ترجع ال التخييل الشعر، وقيمة جوىر التخييل ىو أن (م1037: ت)يرى ابن سينا 

 وىو الشعور، خياطب ولكنو ،يخاطب العقل ال فالشعر بالعقل، لو عبلقة ال نفساين انفعال من السامع يف خيلفو
 جهة من احملاكاة إىل فطري ميل من اإلنسانية النفس ودبا يف جهة، من احملاكاة قوة من فيو دبا ذلك إىل يصل إمنا

بطريقة  ادلتلقي نفس إىل يصل أن يبغي فكأنو واالختيار؛ اإلرادة عنصر من النفس ذبريد يف ذلك ووسيلتو أخرى،
على  سينا ابن ويؤكد. كذب أو صدق فيو يشًتط ال سليل قول أصبل الشعر أن ذلك عقلي، اختيار دون مباشرة
 إىل ذلك بعد ويذىب خياطب العقل، الذي والتصديق النفس خياطب الذي التخييل بُت من خبلل الفصل ذلك

 ومن ،2كاذبا أم صادقا ذلك بعد أكان سواء يف النفس ليؤثر التخييل طريق الشعر يسلك أن ضرورة على التأكيد
.  كاذبا أم صادقا ادلضمون يكون مهما أن يعد مل التخييل عنصر توفر إن فإنو شبة

 أشد حرص كما قاعدتو الثانية؛  االساس األول للشعر، ومن الوزن من التخييل، إذن، سينا ابن جعل لقد
الربىانية   واألقاويل الشعر بُت الفيصل ىو التخييل باعتبار ،مخيل كالم الشعر أن إىل على اإلشارة احلرص

متكررة  متساوية متفقة إيقاعات ذوات أقوال من مؤلف سليل كبلم الشعر: "يقول ابن سينا ما نصو التصديقية،
 إن (...)التصديقية  العرفانية األقاويل بُت و بينو سليلة فصل ألفاظ من قولنا و ... للشعر أول جنس فالكبلم ...

؛ وىكذا نكون أمام عدة أشكال لؤللفاظ، توجد ألفاظ دالة 3"موزونة أقوال من سليل مؤلف كبلم ىو الشعر
؛ كما توجد ألفاظ تستخدم يف ((التفهيم))حقيقية وىي اليت تشَت إىل معان اصطبلحية، يكون الغرض منها ىو 

غَت معانيها اليت وضعت ذلا لتصبح دالة على معان مغايرة وسلتلفة عن معانيها ادلتعارف عليها،  ومن ىنا نشأت 
االستعارة واجملاز، وىذا ما يكشف عنده عن الفرق بُت لغة العلم ولغة الشعر؛ ويشَت ابن سينا إىل أفضلية النوع 

. األول الذي تستخدم فيو األلفاظ استخداما حقيقيا
وتبعا لذلك نرى أن الشعر، عند الفبلسفة ادلسلمُت، مل يكن مستبعدا بل كان تابعا للفلسفة؛ فاحلقيقة 
الشعرية من حيث ىي نتاج اخليال ىي دون احلقيقة الفلسفية اليت تقوم على العقل احلجاجي، ويف ىذا ادلعٌت 

                                                           

1 -Martin Heidegger: Les Hymnes de Hölderlin : La Germanie et Le Rhin, trad. fr. F. Fédier et 
J. Hervier, Gallimard, 1988, p. 40. 

 75 :  ص1981.حلب،  األصيل، مطابع - القدمي العريب النقد أصول: عصام قصبجي-  2
 91 : ، ص2007رشد، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت،  ابن حىت الكندي من ادلسلمُت الفبلسفة عند الشعر نظرية: العزيز عبد كمال زلمد ألفت-  3
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وأفضل القول يف التفهيم إمنا ىو القول ادلشهور ادلبتذل الذي ال خيفى على أحد، وىذه األقاويل : "يقول ابن سينا
 .1"إمنا تؤلف من األمساء ادلشهورة ادلبتذلة، وىي اليت مساىا أرسطو فيما قبل احلقيقة

 :انفتاح الذات على الممكنالشعر و -3
جيعل أدونيس من الشعر التخيلي آلية من آليات نقد وذباوز اخلطاب الديٍت السائد حبيث يرى أن التحول 
الشعري ظهر يف العصر األموي يف ذبربتُت، األوىل ىي التجربة الذاتية ومعناىا إعطاء األولوية للعامل الداخلي عامل 

العواطف والرغبات واألىواء على العلم اخلارجي عامل القيم األخبلقية واالجتماعية أو على األقل تغليب األوىل 
،  أو النظر إىل 2على الثانية والثانية على التجربة السياسية و اإليديولوجية وأعٍت هبا التوحيد بُت الشعر والسياسة

الشعر بوصفو شكبل من أشكال العمل السياسي، حيث يعترب ىذا األخَت أصل من أصول الثقافة العربية وىو 
متعدد ومتنوع من حيث احملتوى ومن حيث التغيَت معا، بدأ ىذا التعدد منذ ظهور اإلسبلم يف اذباىُت، األول 

حيافظ على القيم السائدة القددية اليت أقرىا اإلسبلم، واجلديدة اليت نشأت معو والثاين يتمرد عليها وخيرج، وىكذا 
ديكن أن نضيف شعراء التجربة األوىل أي التجربة الذاتية بأهنم شعراء التمرد على القيم السائدة القددية اليت أقرىا 

اإلسبلم، ودبا أن ىؤالء الشعراء يتكلمون بشكل أو بآخر ادلنحى الذي ديثلو امرؤ القيس، فإنو من الطبيعي أن 
نشَت أوال إىل مظاىر سبرده و خروجو خصوصا أنو ديثل يف الًتاث العريب النموذج الشعري األول للخروج أي 

، يعد امرؤ القيس من بُت الشعراء الذين مثلوا النموذج الشعري التحويل، وذلك كون أشعاره كانت دبثابة 3للتحول
ذباوز وخرق القيم الدينية واألخبلقية السائدة يف اجملتمع العريب اإلسبلمي وديكن تفصيل ىذا اخلروج يف ثبلثة 

: نواحي
ـــ األوىل تتمثل يف خروجو على النموذج اخلبلقي، ومن ىنا أخذ عليو فجوره وعهره  وقيل يف شعره عن ادلرأة 

إنو معٌت فاحش، وتتمثل احلالة الثالثة يف اخلروج على منوذج التعبَت، فامرؤ القيس حييد باللفظة عما وضعت لو 
أصبل، فكما أنو اليطابق بُت ادلعٌت ومنوذجيتو فإنو كذلك اليطابق بُت اللفظة ومدلوذلا األصلي، مث إنو ال يتقيد 

. بنسق التعبَت

                                                           

. 36: ، ص1975الشفاء، ربقيق جورج قنوايت وسعيد زايد، اذليئة العامة للكتاب، مصر، : ابن سينا-  1
. 261، مصدر سابق، ص 1الثابت وادلتحول، ج : علي أضبد سعيد 2
 260ادلرجع نفسو، ص -  3
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وتأكيدا على أمهية اخلطاب الشعري صلد أدونيس يقر بأن الشعر مغامرة انطولوجية، يدخل من خبلذلا 
الشاعر إىل عامل متعدد األبعاد تضحى فيو الذات سبارس كينونتها كامتداد الستمرارية الوجود اإلنساين، وكصَتورة 

.  1تارخيية بعد اكتشاف التشكبلت وادلمارسات اخلطابية اليت أضمرهتا عبلقات ربوي إرادات سلطة كانت سائدة
ديارس  اإلنسان كينونتو، من خبلل الشعر، ويتعرف على الوجود يف شكلو احلقيقي، وذلك ألن اللغة 

الشعرية لغة خالصة، يتمكن الشاعر، من خبلذلا، أن يسائل الوجود ويستكشفو ومن شبة فإن أدونيس يعيد قراءة 
، 2التاريخ بواسطة أجبدية ثابتة ذباوزت الذات وادلكان والزمان والبلشعور وتضيئ سراديب لغة طواىا النسيان

فالشعر دبثابة األجبدية الثابتة اليت ربل زلل اللغة بادلفهوم واالستخدام السائد، واحملدد بأطر سابقة، فهي إذن قراءة 
جديدة خيًتق من خبلذلا أدونيس الًتاث والتاريخ بشكل جذري، والكتابة كإثارة حيوية ألبعاد متعددة زبضع آللية 

. ، وىي تعترب قراءة إشكالية ألهنا تتأسس على ضرورة التأويل والكشف واالخًتاق والتجاوز3الكشف والتأويل
ىل أكتب تارخيا لؤلسود أو لؤلضبر؟ أو تارخيا اللون لو، ىل أنسى : ويف ىذا السياق يتساءل أدونيس

نفسي من أجل الشيء أو أذكر نفسي، فمثل ىذه التساؤالت تتيح لنا مساءلة الًتاث واخًتاق أطره الثابتة وذبعلنا 
قادرين على ذباوز احلقائق ادلؤدجلة باسم الدين، وإعادة فهمها من جديد واستنطاقها خارج إطار السلطة 

واإليديولوجيا، يعًتف أدونيس بزيف اللغة وخضوعها للسياجات الدغمائية اليت أنتجتها ادلؤسسة بشكلها الديٍت 
واالجتماعي والثقايف، فهي نتاج لكل ما مت تأصيلو وتثبيتو من فهم وقراءات وتأويبلت، ويرى الباحث عبد العزيز 
بومسهويل أن ما نريد أن نوضحو ضمن مشروع حداثة أدونيس أن الشاعر يؤسس لشعرية تأويلية جديدة تستمد 

. 4كينونتها الفعلية من كون الشعر أساسا مفتوحا على أبعاد التشابك الداليل 
خيتلف اخلطاب الشعري  عن اخلطاب الديٍت،  الشعر هبذا ادلفهوم مشروع قراءة جديدة للعامل دبا ىي سبثل 
تأويلي بُت رؤية على أساس االختبلف والتعدد، و ىو ما يعطي لقراءة أدونيس للوجود تلك القراءة ادلتميزة و يعرب 

.  الشاعر عن رؤيا االختبلف والتعدد بُت الشكل وادلضمون
فبالشعر نحول يرى أدونيس، إذن، يف الشعر قدرة على ذباوز الواقع إىل خلق اإلمكان بواسطة الكلمة، 

، ستكون اللغة، إذن، أداة أساسية خللق اإلمكان، وإذا مل يكن من لغة فلن يكون العالم إلى قصيدة تتكلم
ليس : "الشعر؛ وللتأكيد على االنفصال القائم بُت الواقع العيٍت وما ديكن أن ينقلو الشاعر لنا يقول أدونيس

                                                           
 14ص , د ط , دار افريقيا الشرق , الشعر والتأويل قراءة يف شعر آدونيس , عبد العزيز بومسهويل -  1

24ادلرجع نفسو، ص  2  
24ادلرجع نفسو، ص  3  

 143 ص ، مصدر سابق، أجبدية ثانية،علي أضبد سعيد1
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فللشعر واقع . وليس التطابق معو معيارا لشعريتو أو جلودتو. الواقع، بوقائعو وحقائقو الثابتة، مقياسا لصدق الشعر
 (...)آخر، غَت الواقع العيٍت، اجلاىز، ادلباشر، وىو يُبحث ويُقوم، يف منظور ىذا الواقع اآلخر، وخبصوصيتو 

وشرط الشعر أن يكشف لنا رلهوال، ألن الشعر الذي يقدم لنا ادلنكشف ادلعروف، ال يكون إال ترتيبا آخر دلا 
. 1"وال يكون بالتايل شعرا.. عرفناه

  :تتضمن ىذه التحديدات النقاط التالية
استبعاد أي ارتباط للشعر بالواقع احلسي ادلباشر، وربطو بأفق المنتهي ولذلك فهو حباجة دائما  -

إىل الكشف، وىذا يعٍت أن ذات الشاعر أصبحت منفصلة عن الواقع ادلباشر، فهي تنطلق من رفضها دلا ىو واقع 
 . باعتباره وجودا زائفا

أن الشعر ال خيرب وال ينقل حقائق ثابتة، وبالتايل فهو يتجاوز وال يصدر عما ىو حسي عقلي،  -
يف زمن استبعد وجوده، يقول أدونيس  ((ادلقدس اإلذلي))إنو يعلو عن العقل وادلنطق، وىو بالتايل يطلب حضور 

 :((مفرد بصيغة اجلمع))يف قصيدتو 
... مات إلو كان من ىناك"

يصعد يف أعماقي اإللو، 
لردبا، فاألرض يل سرير وزوجة 

 2"والعامل اضلاءْ 
ليس األثر الشعري انعكاساً بل "فالشعر بالنسبة ألدونيس ىو الذي خيلق فكرا، أي عادلا غَت متوقع، 

؛ وإذا كان 3"رؤيا، والرؤيا بطبيعتها قفزة خارج ادلفهومات السائدة"الشعر إذن ." فتحاً، وليس الشعر رمساً بل خلقاً 
-بشكل مكثف–ىناك من سبب لنعت التجربة الشعرية بأهنا رؤيا أكثر من كوهنا رؤية، فمرده إىل توظيف الشعر

هبذه ادلعاين اجلديدة ديكن أن نتحدث عن . وغَتىا والرمز واحللم واألسطورةMythologie لعامل ادليثولوجيا 
ثورية النص الشعري، فالقول بأن اللغة الشعرية تكشف عن اإلمكان، أو عن االحتمال، أي عن ادلستقبل، 

يناىض الثقافة اليت تقوم على الرؤيا اخلتامية للكون، أي تلك اليت ترى أن العامل معروف، ال رلهول فيو، وأن 

                                                           

. 245ص مرجع سابق، الثابت وادلتحول، : أدونيس-  1
. 668: ، ص1981، دار العودة بَتوت، الطبعة اخلامسة، 2األعمال الشعرية الكاملة، ج: أدونيس.  2
 9:، ص1978زمن الشعر ، دار العودة بَتوت، الطبعة الثانية، : أدونيس -   3
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،  وال ديكن 1الشعر تأسيس للوجود، تأسيس باللغة والرؤيا لعامل مل نعهده من قبل. مهمة اإلنسان أن يشرحو فقط
. أن يكون، يف ظل ىذه التصورات، الحقا للوجود

ودلا كان عمل الشاعر ىو أن يعيد خلق الواقع، ال أن يعرب عنو، فإن اللغة يف منظور الشاعر ادلعاصر ذباوز 
فليس الشاعر ىو : "مهمتها التقليدية احملددة بوظيفة التعبَت، لكي تصبح يف ادلفهوم ادلعاصر للشعر لغة خلق

تصبح اللغة يف ظل ىذه . 2"الشخص الذي لديو شيء ليعرب عنو،بل الشخص الذي خيلق أشياء بطريقة جديدة
فالخطاب الشعري هو صوت الوجود، وتكون اللغة التصورات احلديثة، ذات سلطة زبًتق الذات الشاعرة، 

، فهي ليست أداة، وإمنا أساس تكفل لإلنسان إمكانية االنفتاح على الوجود، حيث تكون اللغة يكون العالم
إن اللغة يف الشعر ليست إناًء لؤلفكار كما ىو الشأن يف "ىي احلدث الذي يتحكم يف أعلى إمكانات اإلنسان، 

اللغة الشعرية نسيج خصوصي من الكبلم، أو بنية خاصة تنصهر فيها الكلمات واألفكار . العلم أو النثر، بعامة
. 3"وادلشاعر والرؤى يف حدس واحد، وِدفق واحد

فالتجربة الصوفية حسب أدونيس تتجاوز األطر الدينية بادلعٌت احلريف أو ادلؤسسي ، إهنا ذبربة يف الكشف 
عن الباطن الغييب ويف التعبَت عنو حيث أهنا تبحث عن احلقيقة الكامنة يف ذلك الباطن الغييب و اليت ىي من طور 

 فأد ونيس من خبلل ىذا الطرح 4يتجاوز الشريعة و يتجاوز العقل الفقهي أو الشرعي ادلؤسس على الظاىر 
يدعوا إىل ذباوز اخلطاب الديٍت السائد و القائم على أطر وثوابت كانت نتيجة لفهم كرسو األوائل أمثال الطربي 

 .و ابن حزم و ابن تيمية 
فأدونيس يرى يف الصوفية سبيبل الخًتاق العامل ادلادي إلثبات الذات العميقة ذلك أن لغة التجربة الصوفية 

 فهي لغة مشبعة بدالالت 5(الباطن  )تأسيسا للغة األصل  (الظاىر  )تعيد النظر ذباوزيا يف لغة السائد الشرعي 
و إحياءات روحية تتجاوز ادلعٌت احلريف إىل ادلعٌت اجملازي، وانطبلقا من ىذا ادلعٌت تؤسس الصوفية لرفض ادلؤسسة 

 الفقهية الشرعية و قيمها ، و تفًتض رفض ادلؤسسة الدينية االجتماعية و قيمها

                                                           

. 102: ، ص1979، بَتوت، 3مقدمة للشعر العريب، دار العودة، ط : أدونيس -  1
   .19:زمن الشعر، مرجع سابق، ص: أدونيس  -  2
. 243الثابت وادلتحول، مرجع سابق، ص : أدونيس.  3
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175 ص  مرجع سابق، علي أضبد سعيد اسرب ، الصوفية والسوريالية، 5  
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وىذا يعٍت أن لغة اخلطاب الديٍت السائد كما يرى أدونيس ىي لغة مؤدجلة ال تعرب عن حقيقة النص الديٍت 
بل ىي ذبسيد لفهم ديٍت معُت تابع دلؤسسة فقهية ، دون غَتىا و ىذا ما جيعل من الدين خطابا مقدسا غَت 

 قابل للفهم أو التأويل خارج السياق الذي طرح و فهم فيو
وبأهنا تدخل اإلنسان بدءا . وعليو نصف الصوفية بأهنا رفض جذري للتقليد النقلى و العقلي على السواء 

 .1من ذلك يف مناطق عديدة و متنوعة، حيث كان ىذا التقليد حيرمها أو حييد عنها أو يكبتها
ترى التجربة الصوفية يف ادلطلق اإلذلي معٌت يقًتن بادلطلق اإلنساين أي  بصورة اإلنسان للكون بدئيا، معٌت 

وصورة إنسان، من ىنا ذباوزت الصوفية التجريد أو التعايل بادلعٌت التقليدي الديٍت ، و تغَت تبعا لذلك  (إلو)
 .2مفهوم العامل ، و تغَتت من ضمن ىذا ادلفهوم عبلقة اإلنسان باهلل و عبلقة  اهلل بالعامل

عملت النظرة عند ادلتصوفة على إجراء مقارنة بُت اهلل و اإلنسان من ناحية اإلطبلق حيث أن صورة اهلل 
مقرونة بصورة اإلنسان أو تتجلى فيها حيث ألغت عن اهلل عز وجل صفاتو مثل التجرد والتعايل وبذلك حدث 

ىناك تغيَت دلفهوم العامل و تغَتت معو عدة مفاىيم من أبرزىا عبلقة اإلنسان باهلل دبا أن البشر ىم مظاىر تتجلى 
 .فيهم صفات اهلل عز وجل سبب نزع صفات الوجودية عند اهلل عز وجل
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 الدولة في سياق تعدد المفاهيم

مقاربة في تفكيك النشأة والمسار الحضاري 
 

 2طالب دكتوراه علوم جامعة وهران:العراجي عبد الكريم 
. 2زاوي مصطفى جامعة وهران / د:اشراف

: ملخص 

يف ىذا ادلقال سندرس مفاىيم الدولة عن طريق السياقات ادلختلفة العلمية يف إطار العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية كذلك ادلسار السوسيوتارخيي الذي يؤكد الوجهة احلضارية للدولة رغم اختالف السياقات وتعددىا 

وعلى ضوء ىذه ادلقاربة اليت تستند على مفاىيم متعددة ، ترى بأن الدولة ىي منجز إنساين وظاىرة حضارية
للدولة سواء سوسيولوجية وفلسفية وقانونية تصرح بان موضوع حبثنا يدور حول الدولة باعتبارىا تراكم حضاري 

 .منتج من طرف اإلرادة اإلنسانية

 الدولة ،ادلفاىيم ،السياق،احلضارة ،ادلسار:الكلمات المفتاحية 

Résumé : 

Dans cet article en va étudier les définitions de l’Etat à travers les 
différents  contextes scientifiques dans le cadre des sciences humaines et 
sociales  ainsi le processus  sociohistorique qui confirme la vocation 
civique de l’Etat. 
Cette approche qui repose sur plusieurs concepts de l’Etat quelque soit 
sociologique philosophique  juridique déclare que notre objet de notre  
recherche tourne au tour de l’Etat en tant que cumule civique produises  
par la volante humaines . 
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: تمهيد 

موضوع الدولة ىو ليس حكر على اختصاص واحد أو حقل معريف معُت بل ىي موضوع إنساين ألنو 
مقًتن باإلنسان وبوجوده التارخيي واحلضاري وىذه ادليزة األنسنية للدولة تفرض عليها االنغماس يف عدة مفاىيم 
وسياقات معرفية متعددة بسبب تعقد ظروف نشأهتا ومن ىنا ستكون ىذه ادلغامرة دبثابة إزالة الغبار عن بعض 

النواقص ادلعرفية اليت تشوب مفهوم الدولة بل تأسره يف حيز معريف معُت وال تسمح لو أن يالمس حقول معرفية بل 
الدولة ىي ارث مشًتك لكل احلقول والتخصصات يف رلال العلوم اإلنسانية واالجتماعية ألهنا ربمل على عاتقها 

ربرير اإلنسان وجدانيا وفكريا بل حىت ماديا بل تساىم يف التنظَت للتنظيم والتحكيم بل تنظر حلرية التفكَت 
والتدبَت وىي مصدر للتواصل واالندماج باعتبارىا كيان حضاري قبل أن يكون سياسي يسمح بالتفاعل بُت 

 .األفراد يف حيز مشًتك مبٍت على االحًتام والتعايش يف ظل القانون والقيم اجملتمعية 
  مفاهيم حول الدولة-1

 حيمل عدة دالالت و  le nom de l’Etatالدولة تتميز بعدة مفاىيم ومعاين والسيما اسم الدولة 
تعابَت ولكن ما يهمنا ىو ادلفهوم والتعريف اإلنساين واالجتماعي  للدولة فهي بادلعٌت الصحيح تعد دبثابة ظاىرة 
تارخيية بل ديكننا القول أهنا منجز تارخيي وحضاري كفل حرية الشعوب واجملتمعات فادلبتغى من ىذه احملاولة ىو 

ربديد مفاىيم وفق سياقات العلوم اإلنسانية واالجتماعية فهل الدولة ىي ظاىرة إنسانية أم منجز تارخيي أم كيان 
قانوين سيادي ؟لذلك فغن عملية ادلسح ادلفاىيمي ادلرتكزة على التصورات والرؤى العلمية والفكرية ىي اليت 

ستساىم يف بلورة وصف علمي يقبل التعدد والتداخل يف معاجلة الدولة كمعطى كوين يقبل بالتفرعات األكادديية  
والتنوع الثقايف الذي يؤىلنا للغوص يف أعماق وخبايا الدولة كنتاج حضاري أوجدتو اإلنسانية هبدف ضمان البقاء 

والرقي للكائن البشري ومن ىنا سوف تفرض علينا صبلة من ادلفاىيم حناول من خالذلا استساغة قالب فكري 
.  وإطار تعريفي للدولة يف ظل تعدد ادلفاىيم ويف سياق واحد وىو سياق العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 :المفهوم السوسيولوجي للدولة -2
ويف ىذا السياق سوف نركز على ادلسار ادلفاىيمي للدولة الذي مر بادلفاىيم التالية وىي االسم والفكرة 

والواقع ويف رلمل ىذا التوصيف يتضح لنا أن مفهوم الدولة يقًتن مع مفهوم التأسيس 
l’institutionnalisation وهبذا نستنتج أن الدولة ىي تأسيس السلطة دبعٌت تطبيق وتفعيل اللمسة أو 

جهاز خيدم فكرة وىي مؤسسة تستقر فيها السلطة "الصفة ادلؤسساتية على السلطة والدولة يف ىذا السياق ىي 
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والسوسيولوجي ال يفصل الدولة عن واقعة التمييز بُت احلاكمُت واحملكومُت وال يفسرىا كظاىرة سياسية فقط بل 1"
.. يفسرىا كحقيقة سياسية تقبل التطور والتعقيد ألهنا تعترب وجو جديد ومعقد للسلطة السياسية 

فالسلطة كانت ىيئة ضبط وربكيم بُت أفراد اجملتمع وسرعان ما ربولت إىل دولة سبارس التنظيم والتسيَت وتعمل 
على توزيع واستخدام القوة بطريقة عقالنية وموضوعية ال زبلق تنافر وصراع رلتمعي الن الدولة ىي ركيزة السلطة 
السياسية اليت تستمد وجودىا من ادلأسسة والشرعية اجملتمعية وىي تكرس لسلطة ادلؤسسة بل ىي ذبسد السلوك 
ادلؤسسايت داخل السلطة فهي تنحصر يف مؤسسة أو جهاز يعمل على تنظيم و تأطَت  احلياة السياسية بل  ىي 

 .2مشروع يتميز بالقوة والدديومة يعمل على خدمة األفكار 
ويف ادلقاربة احلداثية تعد الدولة ىي أىم منجز عرفتو أوروبا الغربية ويف احلقل السوسيولوجي يعد ماكس 
فيرب من ادلنظرين الذين استبسلوا يف الدفاع عن مشروع الدولة احلديثة اليت ألغت سلطة الكنيسة وشرعت بوجود 

ادلؤسسة كفضاء لألفكار واحلريات الفردية والدولة يف ادلفهوم احلداثي الفيبَتي االحتكاري ىي رلموعة من العناصر 
التقنية وادلتعلقة بالتقدم العلمي وعناصر اقتصادية متعلقة بوسائل اإلنتاج وىي تعد دبثابة جهاز يعمل على عقلنة 

 وىي تتجسد يف شكل مؤسسة 3منظمات اجملتمع وىي بذلك تعمل على استبدال التبعية واخلضوع دبنطق العقل
قانونية سبارس االحتكار الشرعي ألهنا ربتكر إنتاج القوانُت والقواعد والضرائب وكذلك سبارس االحتكار القضائي 
وذلا صفة التأىيل يف ممارسة احلكم والعقاب وبذلك تتبلور وتتعقد يف شكل مؤسسة أو مشروع سياسي ذو طابع 

. 4مؤسسايت 
ويف ادلفهوم البَتوقراطي ىي مؤسسة تعتمد على التنظيم العقالين للعالقات السياسية واالجتماعية وفق 

منطق مؤسسايت يكون دبثابة إطار فكري وعقالين دلمارسات الدولة يف عملية تنظيم الشؤون العامة للمجتمع 
والصفة البَتوقراطية للدولة تتجسد يف اإلدارة واجلهاز الوظيفي الذي يسَته صباعة من الفاعلُت الذين يتميزون 

 وذباوز العالقات االجتماعية وتبٍت عالقات عقالنية وموضوعية تعًتف 5بكفاءات عالية يف التسيَت والتنفيذ 
.. باألفكار والكفاءات وتوفَت مناخ عقالين تستند عليو الدولة كمؤسسة 

                                                           
، 2002 3جورج بوردو،الدولة ،ترصبة سليم حداد ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بَتوت ،ط،- 1

 .70ص، 
  10.،ص2011اذلاليل زلمد و لزرق عزيز ،الدولة ،ادلغرب ،دار توبقال للنشر  -2

3- ChevallierJacques ,L’Etat poste-moderne,droit et société ,Maison des sciences de l’Homme 
,vol,35,2eme edition.2004.p :12 
4 -Jean-Yves Dormagen,Daniel Mouchard :introduction à la sociologie politique ,éditition de 
boeck université 2eme édition 2009,p :27 
5-ibid,p.30 .  
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ويف ادلفهوم العمومي تتجسد معامل الدولة يف كوهنا جهاز يساىم يف خلق اخلدمات العمومية اليت تنتجها 
والدولة يف ىذا السياق تعمل على ربقيق وتفعيل ىذه ادلصاحل 1نشاطات وأفعال من اجل ربقيق ادلصلحة العامة 

. واخلدمات العمومية عن طريق توظيف واستعمال القوة العمومية وادلتمثلة يف احتكار اإلكراه ادلنظم والشرعي 
والدولة يف بعدىا اخلدمايت تشرف على تقدًن خدمات للجماعات احمللية و اجلوارية يف إطار عمومي 

يعطي الصفة القانونية والسياسية للخدمات اليت تقدمها الدولة و الصفة العمومية للدولة تتجسد يف تسطَت 
السياسات االقتصادية واالجتماعية وتعترب اإلدارة ىي اجلهاز الذي يشرف على تنفيذ ىذه اخلدمات اليت تضمن 

. الرفاىية للمجتمع 
 وان الدولة ىي شكل من أشكال احلقل السياسي لكنها Pierre Bordieuويرى بيار بورديو

 يعمل على  un champ bureaucratique تتجسد يف حقل زلدد ومتخصص وىو احلقل البَتوقراطي
تنظيم نشاطات الدولة باعتباره حقل للمؤسسات العمومية اليت تقدم خدمات للمجتمع فالدولة يف ادلفهوم 

السوسيولوجي النقدي ومن مقاربة بيار بورديو ىي حقل ديارس االحتكار فهي بذلك تعد كوسيلة لتسيَت وإدارة 
. األمالك العمومية باعتبارىا اخًتاع تنظيمي بَتوقراطي 

ىذه ادلفاىيم اليت يتبناىا بورديو من خالل معاجلتو دلفهوم الدولة توضح لنا صفة الرقابة اليت سبارسها 
 لذلك ال ديكن الفصل بينها وبُت التوجيو ادلباشرة لشؤون العامة ألفراد 2الدولة على بقية احلقول ادلكونة للمجتمع 

ويف ىذا السياق ديكن أن الدولة ىي أداة للهيمنة البَتوقراطية على اجملتمع وادلؤسسات العمومية فهي .اجملتمع 
سبارس أو دبعٌت آخر تنتج فن تسيَت ادلوارد واألشخاص عن طريق االحتكار الشرعي والعقالين للحقل السياسي 

. الذي جيسد السلطة ويكرس ثقافة الدولة
 يعرب الشعب  instrumentalisteوبناءا على ىذه ادلفاىيم يتضح لنا أن الدولة تتخذ طابع أدايت 

من خاللو عن واقعو ادلعاش عن طريق التوازن واالتساق بُت الدولة واجملتمع الذي جيسد الوعي ادلعريف واالجتماعي 
.  والسياسي هبدف خلق إصباع خيدم الصاحل العام 

ويف ادلفهوم السوسيو أكادديي أي ادلفاىيم والتعريفات ادلتفق عليها يف ميدان علم االجتماع تعترب الدولة 
 وىذا التعريف يستند على قاعدة 3رلموعة من ادلؤسسات السياسية والعسكرية والقانونية والشرطة واإلدارة لألمة 

مستنبطة من النظرية السياسية اليت ترى بأن وظيفة الدولة ىي التمييز بُت أمناط احلكم سواء مشويل مستبد أو 
دديقراطي من أجل مناقشة مفهوم الشرعية كفكرة مربرة للدولة ككيان مؤسسايت يعٍت البحث عن ادلعايَت اليت 

تستعملها الدولة من أجل ممارسة سلطتها على األفراد  
                                                           

1-Renaud Denoix de Saint Marc,l’Etat,Paris,PUF,p30. 
2- Rémi Lenoir, L’État selon Pierre Bourdieu, revue  Sociétés contemporaines 2012/3  
(n° 87),  Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) p ,40 
3Sumpf Joseph,Hugues Michel ,dictionnaire de sociologie ,Paris 1973 Librairie Larousse p,125 

https://www.cairn.info/publications-de-Lenoir-R%C3%A9mi--27368.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Lenoir-R%C3%A9mi--27368.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Lenoir-R%C3%A9mi--27368.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=Sc.%20Po
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=Sc.%20Po
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 : المفهوم القانوني للدولة-3
الدولة يف ادلفهوم القانوين تتميز بوجود ثالث عناصر أساسية وىي الشعب و اإلقليم والسلطة السياسية 

وىذه العناصر كلها تساىم يف صياغة وبناء اذليئة القانونية أو اإلطار الشرعي للمؤسسات السياسية والصفة 
القانونية للدولة تتجسد يف دورىا الذي يضمن الدديقراطية وحقوق اإلنسان عن طريق ضمان كرامة ادلواطنُت 

واجملتمع اليت تسمح بتحقيق شرعية السلطة السياسية والدولة يف السياق القانوين ىي تنظيم ورقابة قانونية 
للمنظمات السياسية كوهنا الضامن للحقوق والواجبات الفردية من خالل ضمان وتفعيل وتكريس االنتخابات 

وادلشاركة السياسية اليت تساىم يف تسيَت ادلساءل العمومية وىناك من يعتربىا السلطة الوحيدة اليت سبتلك احلق يف 
. 1صبع الضرائب 

ومن بُت الصفات كذلك اليت تكتسبها الدولة ىي أهنا إقليم سياسي وعضو إداري يعترب كتجمع مؤسس 
للمواطنُت بصفة دائمة على إقليم حيكمو نظام سياسي زلدد وىذا التجمع خيول ذلا أن سبارس النشاط ادلؤسسايت 

والقانوين لألمة ربت غطاء وبإشراف رلموعة من السلطات السياسية والسيادية وىذه ادلقومات تعطي للدولة األمة 
احلق والشرعية لكي تتصرف كجسد سياسي منظم والعنصر األساسي الذي يتجسد فيو ادلفهوم القانوين للدولة 

ىو عنصر السيادة   
la souvrenté والدولة يف ىذا السياق الذي يتعلق أو يتصل بصفة عضوية مع قرينة السيادة ومن ىنا سوف 

نعتمد على تشخيص مفهوم السيادة كمصطلح قانوين ينسجم ويتوافق مع البناء السياسي للدولة باعتبارىا رلموعة 
من األفراد ذبمع بينهمروابط مشًتكة مثل وحدة اجلنس واللغة والعقيدة أو ادلصاحل ادلشًتكة وكلهم يعيشون  على 

 2.إقليم خاص هبم وخيضعون لسلطة عليا تتصف بالسيادة الداخلية واخلارجية 
وىذا العنصر السيادي ىو الذي جيسد احلضور ادلعنوي للدولة وبذلك يكون الشعب ىو مصدر السيادة 

ألنو يساىم يف تكريسها واحلفاظ عليها وفق القيم القانونية والدستورية ىذه ادلفاىيم القانونية تعد دبثابة قاعدة 
تعريفية واصطالحية تساىم يف تقنُت احلياة السياسية داخل رلتمع الدولة وكذلك يساىم ىذا التحديد ادلفاىيمي 

.   يف إثراء دراستنا لكي نعتمد على بناء نظري يتميز بالصحة والدقة النظرية وادلنهجية 
  

                                                           
1-Jacques Picotte, JuriDictionnaire, RECUEIL DES DIFFICULTÉS ET DES 
RESSOURCESDictionnaire  FRANÇAIS JURIDIQUE, réalisé pour le compte du 
CENTRE DE TRADUCTION ET DE TERMINOLOGIE JURIDIQUES, Actualisé au 13 
juillet 2015, Faculté de droit,Université de Moncton, p :1796 

م 1999ه ،1420معجم القانون ،رلمع اللغة العربية ،تنفيذ وإخراج،أوديت إلياس اسكندر ،القاىرة اذليئة العامة لشئون ادلطابع األمَتية ، - 1
 17،ص،
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 :المفهوم الفلسفي للدولة -4

ال ديكن التطرق دلفاىيم تتعلق بالدولة دون أن نعرج على ادلفهوم الفلسفي ألنو يتميز باألمهية ادلعرفية و 
اإلبستيمولوجية ألن الدولة كانت فكرة قبل تتحول إىل ظاىرة سياسية أو واقعة تارخيية ويف االصطالح الفلسفي 

الدولة ىي صبع من الناس مستقرون يف أرض معينة مستقلون وفق نظام خاص أو رلتمع منظم لو حكومة مستقلة 
وعلى ضوء ىذا التعريف االصطالحي تكون الدولة دبثابة جسم سياسي وحقوقي 1وشخصية معنوية سبيزه عن غَته 

  Etat ومعيار الفرق بُت الدولة   Nationالذي ينظم وحيكم احلياة العامة لألفراد الذين يشكلون فكرة األمة
 حيث أن الدولة ىي امة منظمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بينما األمة ىي رلموعة من Nation و األمة 

. األفراد يربطهم الدين والتاريخ واللغة وادلصَت ادلشًتك 
: األصول السوسيو تاريخية لنشأة الدولة -5

نشأت الدولة يف أوربا الغربية نتيجة عدة تراكمات أنتجتها الصراعات واحلروب بُت اإلمارات القومية 
. فهذا الصراع ىو الذي فرض حتمية نشوء الدولة القومية واليت سرعان ما تتشكل إىل فكرة الدولة احلديثة 

واليت جاءت على شكل ىيئة أمنية تفرض النظام وربمي األفراد وادلمتلكات وبذلك تكون شكل من 
أشكال االنتظام االجتماعي ومن ىنا نستخلص ان السياق أو ادلسار السوسيو تارخيي  للدولة مر بعدة مراحل 

 1648ولكن ادلرحلة األساسية واليت تعد نقطة ربول يف نشوء الدولة ىي معاىدة واست فاليا واليت انعقدت سنة 
. سنة 30اليت أعقبت فًتة الصراع اليت فرضتها حروب األمراء طيلة 

ىذه ادلعاىدة يف نظر ادلؤرخُت وعلماء االجتماع تعد كأرضية مسحت ببناء ونشوء الدولة احلديثة يف أوروبا 
ألهنا فرضت األمن واالستقرار وأعطت رلال ربرري لفكرة الدولة القومية اليت تبنت منطق االستقالل السياسي عن 

وادلالحظ ان ىذه ادلعادة قامت بإلغاء األحادية الدينية وادلذىبية يف أوروبا بل خلق ثنائية 2ىيمنة الكنيسة يف روما 
فكرية وسياسية ومذىبية حيث ظهرت الربوتستانتية كطرف مؤثر يف اجملال السياسي األورويب وعملت على تقويض 

. الكنيسة الكاثوليكية اليت كانت زبدم مصاحلها 
ولقد كان اجملال السياسي يف أوروبا يعيش قبل ادلعاىدة يعيش ربت اكراىات و إلزامات النزعة االمربيالية 

ومن ىنا جاءت أفكار رجال السياسة دبثابة أفعال ربررية ضد اإلمربيالية وكان على رأس ىؤالء ادلفكرين 
 الذي نظر دلفهوم الدولة القومية وأن منطق التوسع ىو ضرورة Cardinal Richeilieuالكاردينال ريشيليو

تسمح بنشوء الدول وربررىا من اإلمربيالية الرومانية والكنسية وربديد احلدود للدول هبدف خلق األمن واالستقرار 
                                                           

  .568،دار الكتاب اللبناين ،ص1982،بَتوت 1صليبا صبيل ،ادلعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية و الالتينية ،اجلزء  - 1
2- LucienBely : «Le paradigme westphalien»au miroir de l’histoire, l’Europe des traites de westes 
de stphalie, centre thucydide – analyse.et recherche en relation internationales(www.afri-
ct.org) , Annuaire Français de Relations Internationales, Volume X, 2009,p,2 
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وموضوع نشأة الدولة ىو موضوع خصب وثري ألن الدولة تعد ظاىرة سياسية وأصل نشأهتا ككيان شغل رلمل 1
الفكر اإلنساين وىذا ما مسح ذلا بأن تكون موضوع دراسة يف عدة فروع علمية ومعرفية متعددة مثل القانون 

واالجتماع والسياسة والفلسفة  
ويف سياق متصل وخبصوص نشأة الدولة جند عدة تيارات و نظريات عمدت غلى دراسة ادلسار التكويٍت 

.  اليت تعد شكل ممهد لنشوء الدولة 2والبنائي للدولة فهناك تيار أول يعمل على دراسة نشأة السلطة السياسية 
أما التيار الثاين يعتمد على دراسة وربليل الوجود السوسيولوجي للهيئة احلاكمة اليت ذبسد صورة فعلية 
ومنطية للدولة ألن السلطة السياسية غالبا ما ذبسدت يف منوذج حكم األسرة احلاكمة اليت تفرض النظام القائم 

 فاالذباه األول ىو منهج فكري حياول فهم حقيقة تشكل الدولة أو تكوهنا كمرحلة 3كواقع سياسي واجتماعي 
. معقدة أو مكملة للسلطة السياسية

ومن بُت الدعائم الفكرية اليت يستند عليها التيار األول ىي النظرية الثيوقراطية اليت ترى بأن اإللو ىو 
مصدر السلطة ألنو ىو من حيمي واألفراد وادلمالك من خالل التشريع اإلذلي الذي يفرض القداسة ويلغي كل ما 

ىو مدنس وال ينسجم مع تعاليم الرب والكنيسة ولكن ىذا ادلرتكز النظري الثيوقراطي يلغي احلريات ويقصي إرادة 
. احملكومُت ألن رجل الدين ىو ممثل اهلل واحلاكم بامسو  

ويستند كذلك ىذا التيار على النظرية الدديقراطية فهذه النظرية زبتلف عن سابقتها باعتبارىا تعًتف 
بإرادة احملكومُت  وترى بأن الشعب ىو مصدر السلطة والدولة ىي كيان يربر مشروعية احلكم  

وىذا االذباه ألتنظَتي مل يكن العهد األورويب الوسيط بل كان شبرة ورلهود للنقاشات السياسية اليت 
أنتجها الفكر اليوناين لكن ىذا الفكر ازدىر وتطور إبان الفكر األورويب احلديث وباخلصوص مع فلسفة العقد 

. 4م 17 اليت ظهرت يف اجملتمع األورويب مع بدايات القرن  Le Contrat Socialeاالجتماعي 
إن ىذه النظرية اليت انبثقت وتستمد معادلها من النظرية أو االذباه الدديقراطي ترى بأن الدولة تكونت من 

مصدر واحد وىو الشعب الذي حيوز على شرط السيادة وأن اإلرادة اجلماعية واحلرية ىي اليت مسحت بتشكل 
الدولة ككيان جيسد وحيفظ احلريات يف إطار اتفاق مربم بُت احلاكمُت واحملكومُت وذباز مرحلة احلالة الطبيعية اليت 
جردت الفرد من إنسانيتو وجعلت الدولة يف قالب نظام قانوين تفرطو قبيلة منتصرة على قبيلة مهزومة واليت كانت 

.  عائق حيول دون تأسيس اجملتمع السياسي الذي يرتكز على اإلرادات الواعية اليت تقوم باحلراك والتغيَت
ويرى العديد من ادلفكرين أن مصدر نشأة الدولة وتكوهنا ىو مصدر العقد  

                                                           
1-Lucien Bely : «Le paradigme westphalien» au miroir de l’histoire, l’Europe des traites de 
westes de stphalie, Op-Cite,p ,10 

 121،ص،1،2007مولود زايد الطيب ،علم االجتماع السياسي،ليبيا  ،منشورات جامعة السابع من أبريل ،ط- 2
 121.،صادلرجع نفسو - 3
 124.مولود زايد الطيب ،علم االجتماع السياسي،مرجع سبق ذكره ،ص  - 4
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Le Contrat 1 الذي مسح بتنقل األفراد من احلياة البدائية إىل احلياة  اجلماعية السياسية وىناك نظرية أخرى
وىي  نظرية التطور التارخيي اليت تفيد بأن الدولة ىي صبلة من الًتاكمات ادلتنامية والواعية اليت مسحت بتأسيس 

 أن أصل ونشوء الدول نتج DUGUITالدولة كظاىرة اجتماعية تقبل االختالف السياسي ويرى العامل دجيي
، أما التيار الثاين فهو 2عن قيام طائفة معينة من الناس بفرض إرادهتا على صباعة معينة بواسطة القهر ادلادي 

خيالف التيار األول من حيث ادلرتكزات الفكرية والتوجهات النظرية بل يعتمد على نزعة اختالفيو 
 فهو يرى بأن نشأة السلطة أو احلكومة ىو موضوع مستقل بذاتو فالدولة تنشأ دبجرد   conceptuelمفاىيمية

، فهذا التيار ىو يتميز باالختصار من حيث شرحو وربليلو لتكون الدولة 3اكتمال عناصرىا الثالثة ادلكونة ألركاهنا 
فهو بذلك يعتمد على توظيف ادلقاربة السوسيولوجية اليت تدرس ادلسار التكميلي لنشأة الدولة من خالل تعقد 

 .اجملتمع وعالقاتو وظهور حاجة الدولة كحكم ديارس التحكيم والتنظيم بُت أفراد اجملتمع 
ومن بُت البوادر وادلؤشرات اليت تدل على نشأة الدولة ىي ظهور الوعي الوطٍت الذي مهد لبزوغ فكرة 

م وكان مشال أوروبا وغرهبا ىو مهد ىذا ادلشروع السياسي الذي ذبسد يف منوذج 17الدولة احلديثة يف فًتة القرن 
. الدولة الوطنية أو ما تعرف بالدولة القومية 

وتكون الدولة كان مقًتن بوجود إطار مسبق للوعي الوطٍت وىذا التكون كان ناتج عن اكتمال ادلشروع 
. 4السياسي و مسارات االندماج االجتماعي الذي ربول إىل واقع وطٍت 

وبذلك تكون الدولة ذبسيد لتغَت تدرجيي للسلطة اليت ازبذت شكل الدولة يف أعلى مراحل تطورىا 
وتعقدىا على صعيد ادلهام واألدوار والوظائف ومن منظور سوسيولوجي يتبُت لنا ان ىذا التكوين التدرجيي للدولة 

،فهذا التكوين 5ىي نتاج إلحساس صباعات معينة باالنتماء إىل إثنيات ربقق ذلم وجودىم السياسي 
السوسيولوجي مل يكن وليد الصدفة أو احلدث العشوائي بل جاء نتاج التحوالت االجتماعية والسياسية اليت عرفها 

اجملتمع األورويب وىذا بسبب تعقد العالقات االجتماعية وتطور الروابط االجتماعية و اإلثنية وربوذلا إىل روابط 
. سياسية تندرج يف سياق التشارك يف ادلساءل العامة والقضايا السياسية واجملتمعية 

اليت جاءت بالدولة كضامن دلشروع إدارة العدالة من خالل فرض نظام حقوقي يضمن حقوق ادللكية 
 والدولة ىي شكل من 6وىذا حيقق جوىر الدول وادلتمثل يف وجود سلطة عامة عليا أو سلطة رلتمعية عليا 

أشكال أو منوذج يدل على حرية األمة يف ممارسة حق االختيار والتقرير وىذا العنصر  ىو الذي يعمل على ربرير 

                                                           
 123. ،صادلرجع نفسو - 1
 130.ادلرجع نفسو،ص - 2
 131.مولود زايد الطيب ،علم االجتماع السياسي،مرجع سبق ذكره ،ص - 3
  .70،ص1،2011باتريك سافيدان،الدولة والتعدد الثقايف ،ترصبة ادلصطفى حسوين،،دار توبقال للنشر ،ط -4
 08.،صادلرجع نفسو- 5
 171.،ص6،ط2012عزمي بشارة ،اجملتمع ادلدين دراسة نقدية ،ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،بَتوت- 6
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اإلنسان من قيود الطبيعة من خالل وجود ىيئات تنظيمية مثل البلديات وظهور النظرية الليربالية اليت ربدد العالقة 
وتراقب مدى تدخل الدولة كسلطة يف طبيعة ىذه العالقة وتكون الدولة يف ىذا الظرف رلرد 1بُت الفرد واجلماعة 

جهاز تنظيمي يفرضو تطور اجملتمع ادلدين  الذي برىن على أن مشروع تكون الدولة ىو نابع من  التجربة التارخيية 
الغربية اليت أفرزت عدة مفاىيم تبناىا الفكر السياسي الغريب مثل الدولة واألمة واجملتمع ادلدين فمفهوم الدولة 

كمصطلح سياسي يتجسد يف كيان قانوين وسيادي بدأ يتشكل مع ظهور بوادر نشوء السلطة والسيادة وتكون 
. 2اجملال السياسي القومي الذي ترتكز فيو كل األنشطة السياسية ادلهمة 

ومن بُت الدراسات اليت صادفناىا خبصوص عملية تشكل الدولة اتضح لنا أن الدولة مل ربقق وجودىا 
من خالل اكتمال عناصرىا وىذا ليس بالضرورة حسب الدراسة بل حىت مل يفرضها واقع سياسي أو تطور تارخيي 

وىذا النشوء كان يف نطاق العائلة  3أو حىت حراك سوسيولوجي بل أوجدهتا حاجات اإلنسان لالنتظام االجتماعي 
وذلك من 4والتكون الفعلي للدولة على ضوء ىذه النظرية جاء كنتاج لتشكل البنية السياسية للمجتمع 

خالل تعقد العالقات بُت احلاكمُت واحملكومُت واستحداث أجهزة ذات اختصاص يف صورة أداة للدولة اليت 
ذباوزت احلكومة من حيث ادلهام والوظائف  

: الدولة بوصفها مؤسسة سياسية -6
إن الظاىرة ادلؤسساتية ىي أىم موضوع يعاجلو علم االجتماع السياسي ودراسة ادلؤسسات السياسية اليت 

تتجسد يف الدولة ترتكز على مقاربتُت مقاربة سوسيولوجية ومقاربة قانونية وىذا كلو يندرج يف سياق ربليل الظواىر 
. احلكومية 

وادلؤسسة السياسية تسمح بإعادة القانون إىل سياقو السوسيولوجي ويتكيف مع البٌت االجتماعية لكي 
يشكل عنصر التنظيم داخل العالقات االجتماعية ضمن الوسط السياسي وىذا بدوره يسمح بفتح باب التداخل 

ادلعريف وادلنهجي  بُت التخصصات العلمية كعلم االجتماع والقانون وعلم السياسة ألهنا تلتقي يف عدة مفاىيم 
منها ادلؤسسة والنظام وادلنظومة ولكن ما يهمنا ىو مفهوم ادلؤسسة ألن ادلنظومة والنظام يرتكزان على الوظائف 

. واألدوار بينما ادلؤسسة تنحصر يف االستمرارية وضمان بقاء الدولة ككيان شرعي 
فهي تأخذ شكل ىيئات أو منظمات تعمل على انتاج آليات تعمل على السيطرة على النشاط السياسي 

. وتعمل على عقلنتو وتعد ىذه اذليئات دبثابة قواعد تقنية تساىم يف تقوى بٌت الدولة وأجهزهتا 

                                                           
 173ص، ،ادلرجع نفسو-  1
 15.،ص1،2004روجر أوين، الدولة والسلطة السياسية يف الشرق األوسط ، ترصبة عبد الوىاب علوب،اجمللس األعلى للثقافة ،ط- 2
 .42،بَتوت،ص،1،1966ماكيفر ،تكوين الدولة ،ترصبة حسن صعب ،دار العلم للماليُت،ط. روبرت م - 3
 .50،ص،ادلرجع نفسو- 4
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ومن منظور ماكس فيرب الذي نظر لعلم اجتماع سياسي يدرس الدولة كظاىرة سياسية وكذلك كيفية 
، 1استعمال أمناط القوة يف تسيَت اجملال السياسي لذلك ىو يرى بان الدولة تدخل يف نطاق علم اجتماع السيطرة 

. الذي يرتكز يف مقدماتو واستنتاجاتو على نظرية اإلخضاع والطاعة 
وربقق ىذه ادلقدمات اليت تسعى لتقنُت العنف وعقلنو وفق ىيئات على شكل مؤسسات ال يكون إال 

بوجود صباعة من األفراد تؤمن بشرعية النظام ادلمثل من طرف جهاز عقالين وتقٍت وىو ادلؤسسة اليت تربر شرعية 
. النظام السياسي 

وىذا اجلهاز الذي يثبت شرعية الدولة كنظام مؤسسايت يتجسد يف البَتوقراطية كتنظيم عقالين يعمل على 
 اليت ترتكز 2تأطَت الفعل  السياسي داخل الدولة من خالل منوذج ادلؤسسة اليت زبدم اجملد القومي والقوة القومية

على االستمرارية والشرعية السياسية واجملتمعية وادلؤسسة السياسية بدورىا تعمل على التوجيو العقالين والقانوين 
للحقل السياسي العام وتعمل كذلك على عقلنة ومأسسة الروابط االجتماعية وبذلك تكون ادلؤسسة  دبثابة نسق 
يسمح بديناميكية األفكار السياسية يف إطار دولة حق اليت ال تتحقق يف نظر فيرب اال يف مؤسسة ربًتم احلريات 
والكفاءات وتقبل االختالف وتكون منرب للتفكَت والًتويج للمبادئ اليت تكرس الدديقراطية وترسخها يف اجملتمع  

ادلؤسسة ىي شبرة اإلصالحات الدديقراطية اليت عرفتها أوروبا الغربية ألهنا تسمح باالندماج األخالقي 
والقانوين بُت العقالنية والشرعية وىذا من خالل بناء باراديغم أو حقل معريف يف شكل زبصص جيمع بُت 

. السوسيولوجيا السياسية وسوسيولوجيا احلق 
وزلور التداخل بينهما ىو سوسيولوجيا اذليمنة اليت تكون على شكل أو منط للسلطة معًتف بو من طرف 

اجملتمع وىذا ما خيول للدولة أن سبارس سلطتها ورقابتها باعتبارىا مؤسسة سياسية مركزية تنظم النشاط السياسي 
. الذي يكفل احلريات وادلمارسات العامة اليت تساىم يف بلورة الفضاء العمومي الذي يعد دبثابة وسيط بُت الدولة

وإجراءات التنظيم السياسي الذي تقوم ادلؤسسة على تنفيذه يف اجملال السياسي العام يكون يف ىيئة 
 اليت تسمح بوجود اذليمنة القانونية اليت تشرع Bureaucratisation3عقالنية وقانونية تسودىا فكرة الربقرطة

. وجود دولة القانون عن طريق التأسيس دلفهومي احلق والنظام 
ىذه ادلفاىيم تعطي صفة عملية للمؤسسة لكي ربقق وجود شرعي وعقالين للدولة من خالل ادلمارسات 

القانونية والشرعية اليت ديارسها رجال الدولة يف اجملتمع ألن ادلؤسسة تنتج ميكانيزمات ذبسد القانون عن طريق 
. العقالنية بغية عقلنة اذليمنة وبوتقتها يف إطار قانوين وشرعي 

                                                           
 86،ص،1،2008لوران فلوري ،ماكس فيرب ،ترصبة زلمد علي مقلد،دار الكتاب اجلديد ادلتحدة،بَتوت  ،ط- 1
 .86 ،ص مرجع سبق ذكرهلوران فلوري ،ماكس فيرب ،- 2
 .234،ص،1،2009فيليب راينو،ماكس فيرب ومفارقات العقل احلديث ،ترصبة زلمد جديدي ،منشورات االختالف ،كلمة ،ط- 3
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وىناك مفاىيم وتصورات توحي بأن ادلؤسسة ىي تنظيم تقٍت بَتوقراطي للدولة باعتبارىا بنية تقنية 
وعقالنية تؤسس دلعايَت تضبط العالقات السياسية واجملتمعية وىذا هبدف خلق دولة  مؤسسات ربكمها مؤسسة 

. مركزية يف صورة الدولة 
وىذا التصور يعد من تراث ماكس فيرب الذي ينظر للمؤسسة باعتبارىا شكل من أشكال تنظيم الدولة 

ىذه ادلفاىيم واخلصوصيات كلها تساىم يف بلورة فكرة ادلؤسسة كصورة 1اليت يستمدىا من نظريتو لتنظيم الدولة 
تؤكد واقعية الدولة على الصعيد اجملتمعي والسياسي باعتبارىا رلموعة تنظيمات اليت زبتزل يف تنظيم اجتماعية ذو 

. 2ىيبة إدارية سبثل ادلؤسسة السياسية ادلركزية اليت  تقوم بأفعال غائية تتميز باالستمرارية 
والصفة ادلؤسساتية للدولة تدخل يف نطاق القيام بأعمال سياسية تأخذ شكل القداسة ألهنا تشرف على 

عمل اجلمعيات وادلنظمات مادام طبيعة األعمال تسعى إىل ربقيق االستمرارية والفعالية ألن ىذه الصفة 
. ادلؤسساتية تعد شكل من أشكال التنظيم العقالين 

وتسمى الدولة بادلؤسسة من خالل ممارساهتا السياسية العقالنية والشرعية عن طريق إجناح ىيئاهتا اإلدارية 
 الذي حيقق التحكيم 3والقانونية اليت ربتكر اإلكراه واالحتكار الشرعي للعنف هبدف تطبيق النظام السياسي
. وتسيَت أمور الدولة واجملتمع من خالل منظومة أفعال اجتماعية تكون موجهة سياسيا 

وبناءا على ىذه ادلفاىيم والتصورات ادلعرفية يتجلى لنا أن ادلؤسسة ىي فرع من الفروع اجلزئية للنسق 
 اليت تعترب  Institution Etatiqueاألكادديي لنظرية الدولة واليت تعمل على دراسة وربليل ادلؤسسة الدولتية

منتج فكري للحداثة السياسية الغربية اليت نظرت دلفهوم اإلدارة والتقنية اليت تسمح بتحاور العقول السياسية يف 
 .رلال او حقل سياسي معُت وىو ادلؤسسة كهاز تفعيلي للدولة 

 الذي يكون معيار زبصص وظيفي حيث 4والصورة الفعلية للمؤسسة داخل الدولة تتمظهر يف مركز القرار
ال ديكن ألي جهاز أن يعمل على صياغة القرارات السياسية اليت زبص الدولة واجملال العام دون الرجوع للمؤسسة 

.  اليت سبثل سلطة العقل والقانون على احلياة السياسية
إن الصورة العملية واإلجرائية للمؤسسة تتجسد وفق ميكانيزمات وآليات تؤىلها  دلمارسة السلطة وفق 

 .معايَت تنظيمية تستمد أدوارىا ووظائفها من خالل القانون الذي يكرس ادلمارسات العقالنية 
وىذه ادلعايَت تستند واقعيا على مرتكزات سبكنها من إثبات فعاليتها السياسية عن طريق تطبيق وتنفيذ 

 تسمح بتهيئة وإدارة احلياة  Un corpus de normes organisationnellesقوانُت ومعايَت تنظيمية 

                                                           
 .187بَتوت،ص،1،1991موريس دوفرجيو، علم االجتماع السياسي ،ترصبة سليم حداد ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،ط  - 1
 .91،ص،2011ماكس فيرب ،مفاىيم أساسية يف علم االجتماع ،ترصبة صالح ىالل،ادلركز القومي للًتصبة ،-  2
 .93 ،ص،ادلرجع نفسو-  3

4- Simone GOYARD-FABRE,L’Etat figure moderne de la politique , Armand Colin/HER, 
Paris, 1999,p :39 
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ومن ىنا تكون ادلؤسسة مكلفة بالتهيئة اإلدارية 1السياسية يف شكل مؤسسة تكون دبثابة مقر إلدارة إقليم وشعب 
 .اليت تراقب عملية سَت القوانُت ادلسَتة للنظام العام 

وىذه ادلهمة اإلدارية للدولة تتمحور يف ىرمية السلطة اليت سبثل الدولة اليت سبر عرب سلم ىرمي تسَته أوامر 
دستورية ألن ادلؤسسة ىي الصفة الدستورية للدولة اليت تسمح بًتاتبية السلطات والفصل بينها وفق معايَت سياسية 

 .وقانونية 
ومن بُت ادلقاربات اليت صادفنها واليت ساعدتنا يف إثراء موضوع حبثنا وادلتعلق بادلؤسسة كصورة فعلية 

-L’approche Néoوىيئة سبثيلية للدولة صادفنا ادلقاربة ادلسماة بادلقاربة ادلؤسساتية ادلستحدثة 
institutionnaliste  اليت ترى بأن ادلؤسسة ىي من شبرات الًتاث الفكري والعلمي لسوسيولوجيا ماكس 

من كل القيود والتبعات اليت تؤثر سلبا يف البناء 2فيرب اليت تؤكد بأن ادلؤسسة ىي ذبسيد الستقاللية الدولة 
السياسي واجملتمعي كذلك ربرر الدولة من الفساد والشعبوية وادلنطق العاطفي وتقدًن العمل االجتماعي على 

 .الفعل االجتماعي العقالين 
يف التسيَت والتنظيم 3ىذه السمات كلها توحي بأن الدولة يف شكلها ادلؤسسايت ذبسد القدرة اإلدارية 

السياسي للمجتمع هبدف خلق أجهزة تعمل على مساندة ادلؤسسات السياسية يف تأدية مهامها وممارسة وظائفها 
القانونية والدستورية وىذه ادلمارسات تعمل على صيانة و تأطَت االحتكار الشرعي للعنف وتطبيق اإلكراه العقالين 

والقانوين الذي يضمن  وجود الدولة كمنظم للحياة السياسية وفق مقومات وشروط زبلق الشرعية ادلتبادلة بُت 
األفراد داخل حيز اجملتمع الذي يعد كمنطلق للدولة وىذه كلها تساىم يف بلورة مشروع سياسي مكتمل يكفا 

. احلريات الفردية وحيمي مؤسسات الدولة 
وعلى ضوء ىذه ادلفاىيم والدالالت اليت ربدد ادلسار السياسي والتارخيي الستكمال مشروع بناء الدولة 

كمؤسسة سياسية مركزية تعمل على بناء ومأسسة احلقل السياسي وفرض قواعد لعبة سياسية ربقق التفاعل 
والتواصل السياسي والدديقراطي ووضع مقومات ومناىج مؤسساتية ورمزية تكفل احلقوق والواجبات وذبسد الدولة 

 Habitusكمؤسسة قانونية وسيطة بُت الدولة واجملتمع ويف ىذا السياق تعمل ادلؤسسة على اجلمع بُت اذلابيتيس
من أجل خلق إصباع سياسي يسمح باستمرارية الدولة ومؤسساهتا والدفاع عن ادلشروع Le champ4 واحلقل 
. اجملتمعي 

                                                           
1 -,Ibid,p.39 
2- Daniel Béland, Néo-institutionnalisme historique et politiques sociales : une perspective 
sociologique, Politique et Sociétés, vol. 21, n° 3, 2002, p.25 
3- Daniel Béland, Néo-institutionnalisme historique et politiques sociales : une perspective 
sociologique, op.cit,p .26  
4- Ibid,p.36 
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ىذا التنظَت العلمي للمؤسسة اليت تعد موضوع أو ميدان مهم من ميادين علم االجتماع السياسي 
باعتبارىا جامعة بُت النظرية السياسية وادلمارسة السوسيولوجية العملية يف الواقع السياسي وىي تعرف  كذلك 

 من رواد ىذه EASTONبعلم السياسية كحقل معريف زبصصي يدرس يف اجلامعات األمريكية ويعترب إيستون
 systèmeالنظرية اليت ترى بان الصفة ادلؤسساتية للدولة تتجلى يف صورة وديناميكية النسق السياسي 

politique  وىو يراىا من مقاربة ومنظور علم االجتماع اجلزئي Micro Sociologie  ألنو يرى وحدة 
 موجهة من اجل بناء مؤسسات سياسية قوية تسمح باحلفاظ على 1األنساق السياسية تكون شكل تفاعالت 

الشرعية يف اجملتمع  بوسائل وآليات تسمح بتأطَت وعقلنة الفعل السياسي الذي حيافظ  على بنية الدولة القانونية 
والتقنية وبناء منوذج نظام سياسي سبثلو سلطة سياسية سبارس مهامها كجهاز مسَت للشؤون العامة وحافظ للحريات 

ومؤسس لفكرة ادلواطنة واحلرية السياسية واالجتماعية اليت تعمل على ربديد معامل اجملال السياسي الدديقراطي 
الذي حيتكم للعقالنية والقانون ويتجاوز كل ادلمارسات التعسفية اليت تلغي القيم السياسية ادلؤسسة للدولة ككيان 

. شرعي ومستقل 
وال يقتصر ىذا ادلنظور على مفكر واحد من ادلفكرين الذين روجوا للمؤسسة كنظرية سياسية تعمل على 

استكمال ادلشروع السياسي للدولة الذي يتجسد يف حرية العالقات االجتماعية والسياسية وتطوير احلقل 
. السياسي وفق معايَت بناءة وتعمل على صيانة الدولة 

 2Réseau بأن ادلؤسسة ىي نسق يسمح بتبادل العالقات السياسية كشبكة DEUTSCHويرى 
. لتبادل ادلعلومات واخلدمات من أجل ضمان نسقية واستمرارية الدولة 

ىذه ادلعايَت وادلؤشرات اليت تستمدىا ادلؤسسة من عدة تيارات ومناىج معرفية وكذلك مدارس 
سوسيولوجية ولكن ادلدرسة اليت تناسب موضوع دراستنا الذي نعاجل فيو موضوع ادلؤسسة وجدنا أن ادلقاربة أو 
ادلدرسة األقرب ىي ادلدرسة الوظيفية أو ما تعرف يف حقل العلوم االجتماعية بالنظرية الوظيفية ويرى رواد ىذه 

وىذه األداة تتحقق يف ادلؤسسة اليت تقدم الدولة كمنظم للسوق السياسي 3النظرية أن الدولة ىي أداة وظيفية 
. باعتبارىا ىيئة مهيمنة تعمل على التحكيم والفصل يف ادلساءل السياسية 4وأداة منسقة للتعدد السياسي 

                                                           
1 -Gérard Bergeron, L’État en fonctionnement , Préface de James D. Driscoll , Les Presses de 
l’Université Laval, Paris : L’Harmattan, 1993, 170 pp. Collection : Logiques politiques, p.15 
2 - Ibid,p.16 
3-Peillon Michel. Badie Bertrand et Birnbaum Pierre, Sociologie de l'Etat, Revue française de 
sociologie, 1983_num_24_3_3683,p.574 
4 - Peillon Michel. Badie Bertrand et Birnbaum Pierre, Sociologie de l'Etat,Op-Cite,p.574 
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ويف سياق متصل ويف خضم ادلفاىيم والتصورات اليت تتعلق بادلؤسسة يتجلى لنا بكل دقة ووضوح أن 
 وىذا التصور يتبناه 1ادلؤسسة يف حد ذاهتا تعد دبثابة أداة من األدوات اليت تعمل على تسوية التنافس السياسي 

. أصحاب الطرح العقالين للتسيَت السياسي يف الواليات ادلتحدة األمريكية 
وعلى ضوء ىذه ادلرتكزات ادلفاىيمية والتعريفية يتبُت لنا أن ادلؤسسة  ىي روح الشرعية ألهنا ذبسد منوذج 

 .وهبذا سبثل ادلؤسسة منوذج فريد من مناذج احتكار العنف الرمزي والشرعي 2األنظمة الشرعية والدديقراطية 
فادلؤسسة وفق ىذا ادلنظور أو الطرح ادلعريف الذي يستند مقدماتو من النظرية السياسية ىي بناء عقالين 
للهيمنة الشرعية اليت تسمح بتطبيق القانون يف الفضاء العمومي وتؤىل الدولة دلمارسة رقابتها القانونية واإلدارية 

 3للمجال السياسي 
: خاتمة 

ما ديكن استنتاجو ىو أن الدولة ىي ظاىرة حضارية بامتياز ألهنا تنطلق من منطلق رئيسي وىو اإلنسان 
وقابليتو للعيش ادلشًتك وقدرتو على التمدن والتحضر ونبذه لقانون الطبيعة وتطبعو على قيم ادلواطنة والتسامح 

وعلى ضوء ىذه الدراسة ال ديكننا حصر الدولة يف رلال علمي زلدد بل ىي وليدة تراكمات معرفية وحبثية أنتجتها 
العلوم االجتماعية واإلنسانية بل ىي نتاج للعقل البشري الذي تفاىن من أجل إجياد حلول لكي خيرج من براثن 
االستبداد واجلهل والتخلف الذي فرضتو ادلمارسات الرجعية اليت أقصت العقل والتحضر من احلياة العامة اليت 

تنظم حياة اإلنسان فالدولة مهما تعددت مفاىيمها لكنها تسعى إىل غاية واحدة وىي الرقي باإلنسان ككائن 
حضاري فتعدد ادلفاىيم كلو يصب يف رلرى واحد وىو الدولة كمنجز حضاري أوجدتو تطلعات اإلنسان من أجل 

 .احلفاظ على اجلنس البشري وخلق منوذج إنسان متحضر ومستنَت 
  

                                                           
1 -Delphine Dulong, Sociologie des institutions politiques, La Découverte ,p.45 
2 - Ibid,p96 
3- Ibid,p.118 
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االحتراق النفسي عند أساتذة التعليم الثانوي 
  - دراسة تتبعية   -

                                                                                      معروف محمد. أ

             اجلزائر                                                - 2  جامعة وىران

  
: الملخص

دف  الدراسة  إىل معرفة  تطور االحًتاق النفسي يف صفوف أساتذة التعليم الثانوي يف فًتتُت سلتلفتُت تو     
،حيث مت مترير مقياس ماسالش لإلحًتاق النفسي على أساتذة  ينتمون إىل ثالث ثانويات  يف شهر مارس 

أستاذا، وبعدىا مت مترير نفس ادلقياس يف نفس الثانويات ادلعنية يف شهر أفريل 118 على عينة  تكونت من2012
. أستاذا124  على عينة  تكونت من2017

 يف 2012 مقارنة بأساتذة 2017حيث خلصت الدراسة إىل وجود إطلفاض  يف اإلحًتاق  النفسي عند أساتذة 
ادلقياس الكلي لإلحًتاق النفسي و يف بعدي تبلد ادلشاعر و نقص الشعور باإلصلاز،  بينما مل يوجد فرق  ذو 

كما بينت الدراسة أيضا مساعلة اإلناث يف  خفض مستوى اإلحًتاق النفسي يف .داللة يف بعد اإلجهاد اإلنفعايل
. مجيع األبعاد، بينما مل ينخفض مستوى اإلحًتاق النفسي عند الذكور إال يف بعد نقص الشعور باإلصلاز

. بعد تبلد ادلشاعر؛بعد نقص الشعور باإلصلاز اإلحًتاق النفسي؛بعد اإلجهاد اإلنفعايل؛: الكلمات المفتاحية
  Burnout Among Secondary School Teachers 

-Longitudinal Study- 

    Abstract          
     The study aimed to know the evolution of burnout among teachers of secondary school, in 
two different  periods. The Maslach Burnout Inventory was passed on teachers Belong to three 
secondary schools,in March 2012 on a sample of 118 teachers. The same scale was passed on the 
same secondary  schools in April 2017 on a sample of 124 teachers. 
The study found that there was a regression in burnout among the 2017 teachers compared to 
2012 teachers in the total of Burnout scale, and there was a regression in Depersonalization and 
Personal Accomplishment subscales , while there was no significant difference in  Emotional 
Exhaustion subscale  . The study also showed the contribution of females in reducing The level 
of Burnout in all Burnout subscales, while the level of  Burnout in males decreased only in 
Personal Accomplishment subscale  . 
Keywords: Burnout, Emotional Exhaustion, Depersonalization , Personal Accomplishment. 
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 : مقدمــة
من أجل إنشاء جيل يتلقى تعليما ناجحا ، فإننا ضلتاج إىل أستاذ يزاول مهامو يف جو من اإلرتياح ادلادي  

و النفسي  و الصحة النفسية ،و يتمكن من تأدية ىذه ادلهمة الصعبة اليت يُعلِّق عليها اجملتمع الشيء الكثَت ،  
وعليو فإننا مطالبون بالوقوف على وضعيتو و صحتو اجلسمية والنفسية وذلك مبعرفة درجة االحًتاق النفسي الذي 

 ,Caton, grossnickleكل و كوب ولونج و ميشلينكاتون وجروس يعاين منو ومعرفة تطوره  ،كما يشَت
cope, long, Mitchell 1998))  إىل وجود االحًتاق النفسي عند ادلعلمُت بالواليات ادلتحدة األمريكية

بدرجة متوسطة على بعدي اإلجهاد اإلنفعايل وتبلد الشعور، و بدرجة عالية على بعد نقص الشعور 
إىل عوامل بقاء ادلعلم أو إنسحابو من العمل Miller et al ( 1999)باإلصلازالشخصي،ويشَت ميلر و آخرون

من عينة الدراسة تركوا عملهم  % 21أو حتويلو إىل عمل آخر يف اجملال الًتبوي بسبب اإلحًتاق النفسي ،إذ أن 
(. 177، 2010الظفَتي و القريويت، )بعد سنتُت من العمل 

من ادلعلمُت  % 50 أقر 1983 عام NEA وحسب إستطالع للرأي أجراه االحتاد الوطٍت األمريكي للتعليم 
أهنم لن ؼلتاروا مهنة التعليم فيما لو عادوا إىل سنوات الدراسة مرة أخرى، و يف دراسة قام هبا منصوري مصطفى 

من ادلدرسُت لو أهنم مارسوا مهنة أخرى ما عدا  % 55,31متٌت  (غرب البالد)على عينة من اجملتمع اجلزائري 
 (.4، 2010منصوري،)التعليم وىذا بسبب الضغوط ادلرتفعة اليت يتعرضون ذلا يوميا وبإستمرار

من ادلعلمُت مقابل  % 9.3من ادلوظفُت كما يصيب حوايل  % 10إىل  % 5ويصيب اإلحًتاق النفسي من 
(.   Grebot,2008, 103,117)من غَت ادلعلمُت  % 9.9

من ادلدرسُت  يغادرون ادلهنة خالل  % 25إىل  % 20أنو ما بُت تبُت Allard(2010)و يف دراسة أجراىا 
            (.Montgomery et al, 2010, 763)ثالث سنوات األوىل، يف زلافظة الكيبك  

 إننا ضلتاج إذا اىل أستاذ يتمتع هبذه ادلواصفات اليت تلخص معٌت الصحة النفسية ، ويكون يف منأى عن إصابتو  
بأمراض نفسية وجسمية كاالحًتاق النفسي الذي أصبح يهدد من يشتغل بالًتبية و التعليم على اخلصوص وينخر 

 النفسي عند األساتذة و الكشف بدقة عن االحًتاقجسد العملية الًتبوية عموما ،لذلك غلب تقصي أسباب 
التباين يف األسباب الشخصية و البيئية و االجتماعية لدى األفراد يف مواجهتهم لو يف مجيع أبعاده من خالل القيام 

 ادلنهج ادلناسب  الذي قد يكون منهجا اختيار تسمح  بالوقوف على مراحل تطوره من أجل بدراسات تتبعية 
    .  األمر أو ادلنهج الوقائي أو اإلظلائي قبل الوقوع فيواستفحالعالجيا عند 
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 :اإلشكالية

  تعد ظاىرة االحًتاق النفسي لدى  أساتذة التعليم الثانوي ظاىرة ال يستهان هبا  يف تأثَتىا على األداء     
لديهم ومن مثة  التأثَت السليب على ادلردود الًتبوي للتالميذ  ، إذ الؽلكننا أن  نتصور   جيال من التالميذ   الًتبوي

قد إستوىف حقو من الًتبية و التعليم ، بينما صلد أساتذتو يعانون  بدرجة ال ؽلكن التغاضي عنها من االحًتاق 
اليت أسندت إليهم من قبل اجملتمع ، وخلصوصية ىذه ادلهنة الصعبة  اليت   (العمل)النفسي  جراء طبيعة ادلهمة 

تتطلب  إستنزافا للجهد  و إستغراقا ألغلب الوقت ناىيك عن اإللتزامات األسرية  و اإلقتصادية  و متطلبات 
احلياة ، فإن من إنشغل كل وقتو بأبنائنا يستحق أن غلد من ينشغل بو  و مبهامو ومبشاكلو ، خاصة و أن ىذه 
ادلهنة ىي من ضمن أعمال قطاع اخلدمات االجتماعية و اإلنسانية ،وىي من أكثر ادلهن اليت يتعرض أصحاهُبا 

من ادلدرسُت األوربيُت يبدون  %  30فإن  Rudow( "1999)ريدو "فحسب لإلصابة باالحًتاق النفسي، 
 De heus et Dieckstraأعراضا لإلحًتاق النفسي ،و يف دراسات مقارنة لـ دوىوس و ديكسًتا 

 أن درجة اإلحًتاق النفسي لدى ادلعلمُت ذات داللة قوية و أهنا مرتفعة مقارنة  دقيقةبينت بصفة   (1999)
 Lougaa et) (ادلمرضون و عمال الصحة و ادلدرسون)بادلهن األخرى ذات الطابع االجتماعي 

Bruchon,2005, 3. ) 
ولقد تناول العديد من الباحثُت ىذه الظاىرة  يف أوساط مهنية سلتلفة   لكن التناول التطوري ذلا مل يكن باألمر 
السهل ، لذلك فإنو بات لزاما علينا أن نعرف مدى تغلغل و إنتشار ىذه الظاىرة يف صفوف األساتذة عموما 

. وأساتذة التعليم ثانوي على اخلصوص وىل ىي يف إزدياد أو نقصان أو إستقرار

ومن ىنا إرتأى الباحث أنو من الضرورة ادللحة معرفة مدى تطور ىذه الظاىرة يف صفوف أساتذة التعليم الثانوي 
: ،فكانت اإلشكالية سلاصرة يف التساؤالت التالية

 و 2017ىل توجد فروق دالة إحصائيا يف اإلحًتاق النفسي بُت أساتذة التعليم الثانوي   يف عام  -
 ؟2012أساتذة التعليم الثانوي يف عام 

 و 2017ىل توجد فروق دالة إحصائيا يف اإلحًتاق النفسي بُت أساتذة التعليم الثانوي الذكور  يف عام  -
 ؟2012أساتذة التعليم الثانوي الذكور يف عام 

 و 2017ىل توجد فروق دالة إحصائيا يف اإلحًتاق النفسي بُت أساتذة التعليم الثانوي اإلناث  يف عام  -
 ؟2012أساتذة التعليم الثانوي اإلناث يف عام 

: فروض الدراسة
 و أساتذة 2017توجد فروق دالة إحصائيا يف اإلحًتاق النفسي بُت أساتذة التعليم الثانوي   يف عام  -

 .2012التعليم الثانوي يف عام 
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 و 2017 توجد فروق دالة إحصائيا يف اإلحًتاق النفسي بُت أساتذة التعليم الثانوي الذكور  يف عام ال -
 .2012أساتذة التعليم الثانوي الذكور يف عام 

 و 2017 توجد فروق دالة إحصائيا يف اإلحًتاق النفسي بُت أساتذة التعليم الثانوي اإلناث  يف عام ال -
 .2012أساتذة التعليم الثانوي اإلناث يف عام 

: أهداف الدراسة
اإلطالع على تطور ظاىرة اإلحًتاق النفسي عند أساتذة العليم الثانوي يف نفس مؤسسات التعليم  -

 .كمؤشر قد يعمم على باقي ادلؤسسات (2017-20012)الثانوي  بعد فًتة مخسة سنوات
بعد اإلجهاد اإلنفعايل ،بعد تبلد الشعور، )أبعاد اإلحًتاق النفسي حسب مقياس ماسالش  معرفة أي -

 .اليت يتم فيها التطور سواء باإلغلاب أو السلب (بعد نقص الشعور باإلصلاز
 .معرفة أي اجلنسُت أكثر إستجابة ذلذا التطور،الذكور أم اإلناث -

: أهمية الدراسة
 .ضرورة متابعة تطور ىذه الظاىرة عند ىذه الفئة وضرورة حتيُت نتائج الدراسات يف ىذا ادلوضوع -
 .قلة الدراسات التتبعية  يف ىذا ادلوضوع  -
. توفَت نظرة مستجدة  على واقع الصحة النفسية ألستاذ التعليم الثانوي  -

: حدود الدراسة
ثانوية )مت إجراء ىذه الدراسة على أساتذة التعليم الثانوي يف ثالث ثانويات من ثانويات والية تلمسان

مخس )على فًتتُت زمنيتُت بعيدتُت  (البَتوين مغنية،ثانوية موفق الغزوات،ثانوية مصطفى مصطفاي  ندرومة
(. 2017 و أفريل2012مارس  )(سنوات

: تحديد مصطلحات الدراسة
ىو حالة نفسية يصل فيها أساتذة التعليم الثانوي إىل الشعور باإلستنزاف و اإلرىاق : اإلحتراق النفسي -1

 .العاطفي وتكوين إجتاىات سلبية ضلو اآلخرين مع التقدير و التقييم السليب لذواهتم
ىو إحساس أستاذ التعليم الثانوي بالتعب و اإلهناك وفقدان احليوية و النشاط جتاه قيامو :اإلجهاد اإلنفعالي -2

 .بعملو
 .ىو فقدان العنصر اإلنساين وإتصاف الفرد بالقسوة و الالمباالة والشعور السليب ضلو اآلخرين: تبلد الشعور -3
ىو التقييم السليب إلصلازات الفرد و الشعور بعدم صلاعة  وفاعلية مايقوم : نقص الشعور باالنجاز الشخصي -4

 .بو

 



                 كجية العجتم الاجمماعية والانسانيةممجة ممتونجامعة سعيدة                                       

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200نننننننن2018العدد الثالث أبريل  /ناملمجد الماسع

144 

 

 

: اإلطار النظري والدراسات السابقة
  :تعريف اإلحتراق النفسي.1

الذي يعترب أول من أشار إىل ظاىرة  Freudenberger.H(1974)يرى ىربرت فريد نربجر 
حالة من اإلستنزاف اإلنفعايل أو اإلستنفاذ البدين، بسبب ما يتعرض لو الفرد من "اإلحًتاق النفسي على أنو 

. (5، 2008الزىراين ، )" الضغوط
العملية اليت ينسحب فيها ادلهٍت ادلعروف "اإلحًتاق النفسي بأنو  Chernesse(1980) وعرف كرنس  

عوض، )" بالتزامو السابق بالعمل من إرتباطو بعملو، نتيجة ضغوط العمل اليت تعرض ذلا أثناء أداء ىذا العمل
2007 ،13) .

إعياء يصيب اجلسم و العواطف و اإلجتاىات لدى ادلعلم، حيث "بأنو  Carter (2001) كما يعرفو كارتر 
عوض، )"يبدأ بالشعور بعدم اإلرتياح و فقدان هبجة التعليم اليت تبدأ بالتالشي بشكل تدرغلي من حياه ادلعلم

2007 ،14) .
فقدان اإلىتمام باألشخاص ادلوجودين يف زليط العمل، حيث "فتعرفو بأنو  Maslach (1991) أما ماسالش 

ػلس الفرد باإلرىاق و اإلستنزاف العاطفي اللذين غلعالن ىذا الفرد يفقد اإلحساس باإلصلاز و يفقد بذلك 
تعاطفو ضلو العاملُت، كما أنو خربة إنفعالية فردية سلبية تعود إىل عملية مزمنة يتم جتربتها كإستنزاف للجهد على 

". ادلستوى البدين و اإلنفعايل و ادلعريف
اإلحًتاق النفسي مفهوما  Maslach et jackson  (1981)و قد إعتربت كل من ماسالش و جاكسون 

: يتوكون من ثالثة أبعاد
 .و ىو زيادة الشعور بالتعب و اإلرىاق العاطفي: Emotional Exaoustionاإلجهاد العاطفي - 
 .بناء اجتاه سليب ضلو اآلخرين  و العمالء:   Depersonalizationتبلد الشعور - 
وىو ميل الفرد للتقييم السليب لذاتو : Personal Accomplishmentشعور النقص باالصلاز  - 
. (14، 2007عوض،)

من خالل ىذه التعريفات ؽلكن اخلروج بتعريف نظري يتماشى و موضوع دراستنا ونقول أن اإلحًتاق 
النفسي ىو حالة نفسية قد يصل إليها األفراد العاملون يف مهن طبيعتها التعامل و اإلحتكاك مع أشخاص كثَتين 

وتقدمي خدمات ذلم، حيث تصل ىذه احلالة بالشخص إىل الشعور بالتعب و اإلرىاق العاطفي و تكوين 
. إجتاىات سلبية ضلو اآلخرين مع التقدير و التقييم السليب لذاتو

:أسباب االحتراق النفسي.22   :أسباب االحتراق النفسي.
 :األسباب ذات البعد الفردي.1.2   
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:     ىناك أسباب سلتلفة لإلحًتاق النفسي على ادلستوى الفردي يلخصها بعض الباحثُت يف األسباب التالية
أو ما ؽلكن تسميتو مبستوى الطموح، إن عدم الواقعية يف العمل مع وجود : مدى واقعية الفرد في توقعاته  - 

طموحات صعبة التنفيذ و مع اإلحلاح و الرغبة يف التغَت و النجاح اآلين من شأنو أن يزيد من درجة االحًتاق 
 .النفسي لدى الفرد

 إن إستغراق العمل حلياة الفرد و وقتو بصفة كاملة ينجم عنو عدم إشباع فردي خارج :اإلستغراق في العمل- 
 .نطاق العمل، شلا يزيد من إحتمال اإلحًتاق النفسي عند الفرد

ىناك من ادلعلمُت من ال ؽلتلكون قدرات و مهارات : عدم توفر قدرات و مهارات ذاتية على التكيف- 
واسعة على التكيف مع ادلشكالت اليت تعًتضهم أثناء العمل ،جتعلهم أكثر عرضة لالحًتاق النفسي من غَتىم و 

علي )ادلشكالت السلوكية النامجة من طرف التالميذ أو وجود ضغوطات من قبل اإلدارة :من بُت ىذه ادلشكالت
.  (179 ،2008،178محدي، 

 وىناك شبو إتفاق بُت معظم الباحثُت أن ادلوظفُت األكثر إلتزاما و إخالصا يف عملهم يكونون أكثر عرضة 
 .(122، 2003عسكر، ). لإلحًتاق النفسي من غَتىم

  :األسباب ذات البعد اإلجتماعي.2.2
         إن عبء العمل الذي يأيت من قبل أفراد اجملتمع ،يضطر العديد من ادلؤسسات بإلقاء ىذا العبء الزائد 
على موظفيها و بالتايل تزداد مسؤولية ادلوظفُت مع إزدياد حجم العمل، ىذه الطريقة اليت جتدىا ىذه ادلؤسسات 

األمر الذي قد يكون سببا مباشرا . أسهل الطرق دون النظر يف جلب موظفُت جدد دلسايرة و معاجلة كثافة العمل
حلدوث اإلحًتاق النفسي لذا ادلوظفُت، و ىو األمر الذي صلده عند األساتذة من خالل إرىاق بعض األساتذة و 

ادلعلمُت بزيادة نصاب العمل ، إذ صلد أن بعض ادلدرسُت يعانون من كثافة احلجم الساعي على عكس البعض 
، شلا ينجم عنو عدم  وجود فًتات -و إن قل عدد ىذه الفئة األخَتة- الذين يزاولون نشاطهم حبجم ساعي قليل 

. للراحة، جتعل ادلدرس يستعيد نشاطو و حيويتو خالل األسبوع
 :(المهني)األسباب ذات البعد الوظيفي .3.2

إن ظروف العمل و بيئتو تسهمان إىل حد كبَت يف زيادة و إطلفاض حدة ضغط العمل الواقع على 
السكن و الصحة و احلاجات النفسية : العامل، فمن ادلنتظر من العمل ىو حتقيق احلاجات األساسية للفرد مثل

مثل التقدير و إحًتام الذات و الشعور باإلستقاللية و رفع معنويات الفرد و زيادة الرضا عن العمل، فإذا مل يتحقق 
لدى العامل شيء من ىذه احلاجات يف وظيفة فقد يؤدي بو األمر مع مرور الوقت إىل اإلحًتاق النفسي، وىنا 

 : ؽلكن أن طللص إىل أن ظروف و بيئة العمل من شأهنا أن تُوصل إىل ثالثة نتائج أو مفاىيم عند ادلدرس ىي
 .وىو فقدان القدرة على التحكم يف بيئة العمل: العجز ادلتعلم  -
 .وىو فقدان التحدي و التنويع يف األعمال من جراء الرتابة و الروتُت يف العمل:قلة اإلثارة -
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وىو عدم حتقيق احلاجات الشخصية  اليت يتوقعها ادلوظف من : الفشل يف حتقيق احلاجات الشخصية -
. (47،48 ،2003عبدالعلي،)عملو 

إىل وجود مثانية أسباب رئيسية لإلحًتاق النفسي بصفة إمجالية من خالل  (2001)و توصل الفرح 
: عرضو نتائج دراسات متعددة   و تتمثل ىذه األسباب يف ما يلي

 .العمل لفًتات طويلة دون احلصول على قسط من الراحة -
 .غموض الدور -
 .فقدان الشعور بالسيطرة على سلرجات العمل و اإلنتاج -
 .الشعور بالعزلة يف العمل -
 .ضعف العالقات ادلهنية -
 .الزيادة يف عبء العمل -
 .ضعف إستعداد الفرد للتعامل مع ضغوط العمل -
 .(2011،27البخيث،)اخلصائص الشخصية للفرد  -

 
  

  :مراحل و مستويات اإلحتراق النفسي- 4

 على Spaniol & coputoعسكر و سبانيول و كابيوتو :   يتفق العديد من الباحثُت و من بينهم
 واحدة بل ؽلر بثالث مراحل أو مستويات حبيث يكون لكل مستوى أعراضو مرة أن اإلحًتاق النفسي ال ػلدث

: ومساتو اليت من خالذلا ؽلكن التعرف على مستوى اإلحًتاق الذي ؽلر بو الفرد و ىذه ادلراحل ىي كالتايل
 

: المرحلة األولى
      و ىي مرحلة يشعر فيها الفرد بوجود ضغط نتيجة عدم التوازن بُت متطلبات العمل و قدراتو، و 

سرعة اإلنفعال، : و تتميز باألعراض التالية  (stress arausal)تعرف مبرحلة اإلستثارة الناجتة عن الضغوط   
 bruxismالقلق الدائم، فًتات من ضغط الدم العايل، األرق، صرير األسنان أو إصطكاكهم بشكل ضاغط 

و يرى . (127، 2003عسكر، )أثناء النوم، النسيان ،الصعوبة يف الًتكيز، الصداع، ضربات القلب غَت العادية 
Spaniol & coputo أن ىذه احلالة ؽلكن عالجها بالقيام ببعض التمارين الرياضية و اإلسًتخاء و أخذ 

. (42، 2010أبو مسعود، )قسط من الراحة مع شلارسة بعض اذلوايات ادلفضلة 
:  المرحلة الثانية

، و تتمثل يف (Energy conservation)      و تعرف مبرحلة توفَت و احلفاظ على الطاقة 
إستجابات سلوكية كالتأخر عن العمل، تأجيل األمور، عدم كفاية العطلة األسبوعية، إطلفاض الرغبة اجلنسية، 
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التأخر يف إصلاز ادلهام، اإلمتعاض، زيادة يف إستهالك ادلشروبات ادلخذرة، زيادة إستهالك ادلنبهات، الالمباالة، 
.      (127، 2003عسكر، )اإلنسحاب اإلجتماعي، السخرية و الشك و الشعور بالتعب يف الصباح 

:  المرحلة الثالثة
 و اليت ترتبط مبشكالت نفسية و Exhaustion      أو ما يسمى مبرحلة اإلستنزاف أو اإلهناك 

بدنية مثل اإلكتئاب ادلتواصل، إضطربات مستمرة يف ادلعدة، تعب جسمي مزمن، إجهاد ذىٍت مستمر، صداع 
دائم، الرغبة يف اإلنسحاب النهائي من اجملتمع و ىجرة األصدقاء و حىت يف بعض األحيان ىجر العائلة، 

. (126، 2003عسكر، )
أنو ليس بالضرورة أن صلد مجيع األعراض للحكم بوجود حالة اإلحًتاق   Everly (1985)و يشَت 

النفسي يف كل ىذه ادلراحل ،بل يكفي أن يظهر عنصران أو عرضان يف كل مرحلة كمؤشر على أن الفرد ؽلر 
. (126، 2003عسكر، )بادلرحلة ادلعنية من مراحل اإلحًتاق النفسي 

 
 :الوقاية و العالج من اإلحتراق النفسي- 5

بعد تلخيصو للعديد من آراء اخلرباء يف التعامل مع اإلحًتاق النفسي من  (2001)      يشَت الفرح 
: أجل التخلص منو إىل جزئُت، أو منحيُت

 . من أجل الوقاية من اإلحًتاق النفسي، يشًتط النقاط التالية:المنحنى الوقائي.   أ
 .اإلختيار ادلناسب للموظفُت أو العاملُت- 
 .نشر الوعي و التدريب و التعليم يف بيئة العمل- 
 .إستخدام احلوافز ادلادية و ادلعنوية-
 .تشجيع اللياقة الصحية و البدنية-

:  من اجل العالج من ظاىرة اإلحًتاق النفسي يشًتط النقاط التالية:المنحنى العالجي.   ب
 و ذلك من خالل توفر فرص للًتقية و ادلكافآت و فرص التقدم، و توضيح احلقوق و :تحسين مناخ العمل- 

 .الواجبات و ادلهام و التوقعات لتجنب الصراعات و النزاعات ادلختلفة
من خالل توفَت عالقات إجتماعية إغلابية بُت العاملُت لتبديد الشعور بالوحدة و :توفير المؤازرة اإلجتماعية- 

 .العزلة
لتحقيق النمو النفسي السليم و التغلب على ادلشكالت النفسية و اإلجتماعية، :توفير برامج اإلرشاد النفسي- 

 .(27،28، 2011البخيث و احلسن، )اليت تعيق التكيف ادلهٍت و اإلجتماعي 
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 :الدراســـات السابقـــة
   
 ىدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى اإلحًتاق النفسي لدى معلمي اللغة :(2000):  دراسة المحمود -1

 معلم بتطبيق  مقياس ما سالش لإلحًتاق النفسي،حيث بيت النتائج 400اإلصلليزية ،أجريت الدراسة على 
أن مستوى اإلحًتاق النفسي لدى معلمي اللغة اإلصلليزية كان عاليا يف بعد اإلجهاد االنفعايل و معتدال يف 

بعدي تبلد الشعور و نقص الشعور باالصلاز و أن مستوى اإلحًتاق النفسي يزداد بإزدياد عمر ادلعلم، و 
 .ينخفض باطلفاض مؤىلو العلمي

ىدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بُت مفهوم الذات و اإلحًتاق النفسي : (2003)دراسة العلي  -2
 معلما حيث طبق مقياس ماسالش 312لدى معلمي ادلرحلة الثانوية،أجريت الدراسة على عينة عددىا 

لإلحًتاق النفسي حيث بينت النتائج أن مستوى اإلحًتاق النفسي جاء مرتفعا يف بعد اإلجهاد االنفعايل و 
معتدال يف بعد تبلد الشعور، و متدنيا يف بعد نقص الشعور باالصلاز وأن ىناك عالقة طردية ذات داللة 

 .إحصائية بُت مفهوم الذات و اإلحًتاق النفسي بأبعاده الثالثة
ىدفت الدراسة إىل التعرف على عالقة عوامل الشخصية : (2005) دراسة عبد اهلل جاد محمود  -3

اجلنس و ادلرحلة )باإلحًتاق النفسي، و التعرف على الفروق يف مستوى اإلحًتاق النفسي تبعا دلتغَتات 
 معلما يف التخصصات األدبية و العلمية بادلرحلة اإلبتدائية و 444،حيث تكونت عينة الدراسة من (التعليمية

عبد : ، حيث طبق مقياس اإلحًتاق النفسي للمعلمُت إعداد( ثانوي216 ابتدائي، 228)ادلرحلة الثانوية 
، خلصت النتائج إىل وجود إرتباط دال سالب بُت مستوى اإلحًتاق النفسي (2005)اهلل جاد زلمود 

، مع وجود إرتباط دال (الثبات االنفعايل و السيطرة و التنظيم الذايت)للمعلمُت و كل من العوامل التالية 
موجب بُت مستوى اإلحًتاق النفسي للمعلمُت وعاملي التوتر و اإلندفاعية، كما أشارت الدراسة إىل أن 

معلمي  ادلرحلة الثانوية كانوا أكثر معاناة من االحًتاق النفسي مقارنة مبعلمي ادلرحلة االبتدائية، كما توصلت 
الدراسة إىل وجود فروق يف اإلحًتاق النفسي من حيث اجلنس و لصاحل اإلناث حيث كانت ادلعلمات أكثر 

 .        إحًتاقا من ادلعلمُت
ىدفت الدراسة إىل الكشف عن ظاىرة الضغط النفسي و : (2007) دراسة محمد حمزة الزيودي  -4

اإلحًتاق النفسي لدى معلمي الًتبية اخلاصة و عالقتها ببعض ادلتغَتات الدؽلغرافية كاجلنس و العمر و احلالة 
 معلما و معلمة من 110اإلجتماعية و اخلربة التدريسية، و ادلؤىل العلمي، حيث مشلت عينة الدراسة على 

مدارس جنوب األردن ،مت تطبيق  مقياس ماسالش لإلحًتاق النفسي،توصلت الدراسة إىل أن معلمي الًتبية 
اخلاصة يف جنوب األردن يعانون من مستويات سلتلفة من اإلحًتاق النفسي تراوحت من ادلتوسط إىل العايل، 
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كما أشارت الدراسة إىل أن ىناك فروقا ذات داللة إحصائية بُت ادلعلمُت و ادلعلمات يف بعد اإلجهاد 
اإلنفعايل و ذلك لصاحل ادلعلمُت، كما مل تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية وفقا دلتغَت اجلنس يف بعدي 

تبلد الشعور و نقص الشعور باإلصلاز، كما خلصت الدراسة إىل أنو ال توجد أية فروق دالة تعزى إىل ادلؤىل 
العلمي سواء على األبعاد الفرعية للمقياس أو على الدرجة الكلية للمقياس، شلا يشَت إىل أن درجات 

 .اإلحًتاق النفسي لدى أفراد العينة كانت متقاربة
ىدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى اإلحًتاق :Gurbuz &al (2007) ڤوغباز و آخرون:  دراسة -5

 النفسي لدى احملاضرين العاملُت يف جامعة أتاتورك، جامعة عثمان غازي و جامعة األناضول يف تركيا،حيث
زلاضرا يعملون باجلامعات ادلذكورة من مناطق سلتلفة من تركيا ،مت أستاذا  108تكونت عينة الدراسة من  

مقياس ماسالش لإلحًتاق النفسي ،حيث خلصت الدراسة إىل أن مستوى اإلحراق النفسي يتأثر  تطبيق 
مبجموعة من العوامل ادلستقلة و الصفات الشخصية مثل العمرو اجلنس و مستوى التعليم و اخلربة و مكان 

الرضا )السكن و اجلامعة اليت يعمل هبا،وإن مستوى اإلحًتاق النفسي يتأثر مبجموعة من العوامل التابعة مثل 
.    الوظيفي و الدعم اإلجتماعي و بيئة العمل  و ظروف العمل

 

إجراءات الدراسة الميدانية 
: منهج الدراسة

 .إستخدم الباحث ادلنهج الوصفي  دلالءمتو مع طبيعة ىذا النوع من الدراسات اليت تتطلب الوصف و التحليل 

: مجتمع وعينة الدراسة
مت إجراء الدراسة على أساتذة التعليم الثانوي لثالث ثانويات يف فًتتُت زمنيتُت سلتلفتُت،حيث مشلت 

.  أستاذا124 (2017فًتة)أستاذا،بينما مشلت الفًتة الثانية 118 (2012فًتة  )الفًتة األوىل
توزيع العينة حسب ادلتغَتات الدؽلوغرافية  (1)                جدول

 
 
 
 

اجملموع إناث ذكور الفًتة 
 118 49 69 2012فًتة 
 124 66 58     2017فًتة
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: أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية
 Maslach Burnoutإستخدم الباحث مقياس ماسالش لإلحًتاق النفسي 

Inventory(MBI)   ، لقياس اإلحًتاق النفسي لدى العاملُت يف رلال اخلدمات اإلنسانية و اإلجتماعية
 (1989)داوين و الكيالين و عليان : الذي مت تقنينو يف البيئة العربية من قبل عدد من الباحثُت ، نذكرمنهم

حيث قام   ،(2001)و الفرح (1998)و الطوالبة  (1995)و الطحاينة و الوابلي  (1993)ومقابلة و سالمة
:  أستاذا فكانت النتائج التالية43ساب اخلصائص السيكومًتية على عينة قدرىا الباحث بح

: إعتمد الباحث صدق التناسق الداخلي فكانت النتائج موضحة يف اجلدول التايل:  الصدق 
: يوضح معامل إرتباط أبعاد ادلقياس بادلقياس الكلي(2)اجلدول 
 (MBI)اإلرتباط بادلقياس الكلياألبعاد  

 0**832.اإلجهاد اإلنفعايل 
 **0.601.تبلد الشعور 

 **0.624نقص الشعور باإلصلاز 
 0.01وجود داللة عند                            ** 0.05وجود داللة عند *  

 
     يتضح من اجلدول أن معامالت اإلرتباط ألبعاد اإلجهاد اإلنفعايل وتبلد الشعور ونقص الشعور باإلصلاز 

أهنا دالة  إحصائيا عند ( 0.832،0.601،0.624)الشخصي مع االختبار الكلي اليت ىي على التوايل 
 .  وتعترب معامالت جد مقبولة0.01مستوى الداللة 

 و 0.783والذي كانت قيمتو تساوي" ألفاكرومباخ"  مت حساب ثبات ادلقياس عن طريق معامل إرتباط : الثبات
 وىي 0.73 و تصحيحو مبعامل سبَتمن براون0.63عن طريق التجزئة النصفية حبساب معامل إرتباط بَتسون  

 .معامالت حسنة  شلا يدل على أن ادلقياس ؽلتاز بدرجة جد مقبولة من الثبات

: إجراءات التطبيق
       مت إجراء الدراسة يف الثانويات ادلعنية باإلتصال مبدراء ادلؤسسات ومبستشاري التوجيو و اإلرشاد  العاملُت 

 )بالثانويات ادلعنية و وشرح طريقة اإلجابة على ادلقياس من قبل األساتذة وذلك خالل الفًتة األوىل 
. (2017أفريل) وكذلك خالل الفًتة الثانية (2012مارس
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-spss) مث احلقيبة اإلحصائية  للعلوم اإلجتماعية  excelإعتمد الباحث على برنامج : األساليب اإلحصائية

وإختبار " سبَتمن براون"ومعدلة ألفا كرومباخ ومعادلة " بَتسون"من أجل اإلستفادة من معامل اإلرتباط  (20
 .لدراسة الفروق  يف معاجلة معطيات البحث" ت"

 
 

 

: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
: األولىالفرضية  -1

" للتأكد من وجود فرق من عدمو بالنسبة للفرضية الثانية و اليت صياغتها " ت"      مت إستعمال إختبار
 و أساتذة 2017توجد فروق دالة إحصائيا يف اإلحًتاق النفسي بُت أساتذة التعليم الثانوي   يف عام 

: ،فكانت النتائج كالتايل " 2012التعليم الثانوي يف عام 

 و 2017يبُت داللة الفروق يف اإلحًتاق النفسي بُت أساتذة التعليم الثانوي   يف عام  (3)اجلدول رقم 
 : 2012أساتذة التعليم الثانوي يف عام 

 

   األبعاد 
 2017أساتذة

=124 
 أساتذة

الداللة    د ت  118=2012
     ع        م      ع        م 

االجهاد 
االنفعايل 

21.10
 10.24
 22.81
 10.37
 -1.283
 

240
 0.201

 
غير دالة 

تبلد الشعور 

2.84
 4.39
 4.04
 4.88
 -2.018

 

240
 0.045

 
دالة
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ص 
نق

الشعور باالصلاز 

8.55
 6.89
 12.29

 8.74
 

-3.705
 240

 0.000
 

دالة 

النفسي اإلحًتاق 
(

M
BI

) 32.49
 15.74
 39.14
 17.84
 -3.075

 

240
 0.002

 
دالة 

 
 
 
 
 
 

:     من خالل عرض اجلدول السابق مت التوصل اىل النتيجة التالية
يف ادلقياس الكلي لإلحًتاق  (2012)ولصاحل الفئة  (2017)و فئة  (2012)وجود فروق دالة إحصائيا  بُت فئة

وىي دالة إحصائيا  (240)اجلدولية عند درجة احلرية " ت"احملسوبة أكرب من " ت"النفسي حيث كانت قيمة  
و فئة  (2012)، كما أن اجلدول يبُت أيضا وجود فروق دالة إحصائيا  بُت فئة(0.01)عند مستوى الداللة 

،وأيضا وجود فروق دالة (0.05)يف بعد تبلد الشعور عند مستوى الداللة  (2012)ولصاحل الفئة  (2017)
يف بعد قص الشعور باإلصلاز عند مستوى  (2012)ولصاحل الفئة  (2017)و فئة  (2012)إحصائيا  بُت فئة

يف بعد اإلجهاد  (2017)و فئة  (2012)،بينما مل توجد فروق دالة إحصائيا  بُت فئة(0.01)الداللة 
. اإلنفعايل

 (2012)قد إطلفض مستوى اإلحًتاق النفسي لديها مقارنة بفئة األساتذة  (2017)شلا يعٍت أن فئة األساتذة 
يف ادلقياس الكلي وكذلك حدث اإلطلفاض يف بعدي تبلد ادلشاعر ونقص الشعور باإلصلاز،بينما مل ػلدث فرق 

بُت الفئتُت يف بعد اإلجهاد اإلنفعايل،فبعد مخسة أعوام من الزمن نقصت حدة اإلحًتاق النفسي  عند األساتذة  
. بصفة عامة إال أهنم الزالوا يعانون من اإلجهاد و اإلهناك بطريقة دائمة وملحة

 
 

 :الثانيةالفرضية  -2
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للتأكد من وجود فرق من عدمو بالنسبة للفرضية الثانية و اليت صياغتها " ت"  مت إستعمال إختبار
التوجد فروق دالة إحصائيا يف اإلحًتاق النفسي بُت أساتذة التعليم الثانوي الذكور  يف عام : " كالتايل 
: ،فكانت النتائج كالتايل " 2012 و أساتذة التعليم الثانوي الذكور يف عام 2017

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يبُت داللة الفروق يف اإلحًتاق النفسي بُت أساتذة التعليم الثانوي الذكور  يف عام  (4)  اجلدول رقم 
   :2012 و أساتذة التعليم الثانوي الذكور يف عام 2017

   األبعاد 

 2017ذكور.أ
=58 

 ذكور.أ
الداللة    د ت  69=2012

     ع        م      ع        م 

االجهاد 
 23.33 االنفعايل

11.33 

22.06 

9.97 

0.66 

125 

0.51 

تبلد 
 3.64 الشعور

4.20 

04 

4.94 

-0.44 

125 

0.66 
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ص 
نق

 الشعور باالصلاز

8.38 

7.21 

12.83 

9.18 

-2.99 

125 

0.003 

النفسي اإلحًتاق 
(

M
BI

) 

35.33 

17.47 

38.88 

17.22 

-1.152 

125 

0.252 

 
:    من خالل عرض اجلدول السابق مت التوصل اىل النتيجة التالية

يف ادلقياس  (2017)و األساتذة الذكور فئة  (2012)عدم وجود فروق دالة إحصائيا  بُت األساتذة الذكور لفئة
 (2017)و فئة  (2012)الكلي لإلحًتاق النفسي ،كما أن اجلدول مل  يبُت وجود فروق دالة إحصائيا  بُت فئة

و  (2012)يف بعدي اإلجهاد اإلنفعايل و تبلد الشعور ،بينما وضح اجلدول وجود فروق دالة إحصائيا  بُت فئة
. (0.01)يف بعد نقص الشعور باإلصلاز عند مستوى الداللة  (2012)ولصاحل الفئة  (2017)فئة 

مل ينخفض مستوى اإلحًتاق النفسي لديها مقارنة بفئة األساتذة  (2017)شلا يعٍت أن فئة األساتذة الذكور 
. إال يف بعد نقص الشعور باإلصلاز (2012)الذكور

 
 
 

: الفرضية الثالثة- 3
للتأكد من وجود فرق من عدمو بالنسبة للفرضية الثانية و اليت صياغتها كالتايل " ت"    مت إستعمال إختبار

 و 2017التوجد فروق دالة إحصائيا يف اإلحًتاق النفسي بُت أساتذة التعليم الثانوي اإلناث  يف عام : " 
: ،فكانت النتائج كالتايل " 2012أساتذة التعليم الثانوي اإلناث يف عام 

يبُت داللة الفروق يف اإلحًتاق النفسي بُت أساتذة التعليم الثانوي اإلناث يف عام  (5)اجلدول رقم 
 : 2012 و أساتذة التعليم الثانوي اإلناث يف عام 2017

 

   األبعاد 
 أ إناث 66 =2017إناث.أ

الداللة    د ت  49=2012
     ع        م      ع        م 
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 االجهاد االنفعايل

19.17 

8.81 

23.86 

10.92 

-2.55 

113 

0.012 

تبلد 
 الشعور

2.14 

4.47 

4.10 

4.85 

-2.25 

113 

0.027 

ص 
نق

 الشعور باالصلاز

8.70 

6.65 

11.53 

8.12 

-2.05 

113 

0.042 

النفسي اإلحًتاق 
(

M
BI

) 

30.00 

13.70 

39.49 

18.85 

-3.127 

113 

0.002 

 
:    من خالل عرض اجلدول السابق مت التوصل اىل النتيجة التالية

ولصاحل الفئة  (2017)و األساتذة اإلناث لفئة  (2012)وجود فروق دالة إحصائيا  بُت األساتذة اإلناث لفئة
اجلدولية عند " ت"احملسوبة أكرب من " ت"يف ادلقياس الكلي لإلحًتاق النفسي حيث كانت قيمة   (2012)

، كما أن اجلدول يبُت أيضا وجود فروق (0.01)وىي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (240)درجة احلرية 
بعد اإلجهاد اإلنفعايل : يف مجيع األبعاد (2012)ولصاحل الفئة  (2017)و فئة  (2012)دالة إحصائيا  بُت فئة
، وبعد نقص الشعور باإلصلاز عند (0.05)وبعد تبلد الشعور عند مستوى الداللة   (0.05)عند مستوى الداللة 

. (0.05)مستوى الداللة 
قد إطلفض مستوى اإلحًتاق النفسي لديها مقارنة بفئة األساتذة  (2017)شلا يعٍت أن فئة األساتذة اإلناث 

. وقد نقص اإلجهاد وتبلد ادلشاعر لديها وبدأ مستوى الشعور باإلصلاز يرتفع عندىا  (2012)اإلناث
 

: نتائج الدراسة
: بعد عرض نتائج الفرضيات خلصت الدراسة إىل النتائج التالية 
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وجود إضلفاض يف مستوى اإلحًتاق النفسي لدى أساتذة التعليم الثانوي يف الثانويات اليت مت إجراء الدراسة  -
  .2017 و عام 2012التتبعية فيها  بُت عام

ضئيلة حيث كان اإلطلفاض يف بعد  كانت مساعلة األساتذة الذكور  يف إضلفاض مستوى اإلحًتاق النفسي -
 .نقص الشعور باإلصلاز فقط ومل ينخفض يف باقي األبعاد

مرتفعة، حيث مت اإلطلفاض يف مجيع  كانت مساعلة األساتذة اإلناث  يف إضلفاض مستوى اإلحًتاق النفسي -
 .(اإلجهاد اإلنفعايل ، تبلد الشعور ، نقص الشعور باإلصلاز )أبعاد اإلحًتاق النفسي

: مقترحات الدراسة -
: على ضوء نتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها يقدم الباحث اإلقًتاخات التالية

 .تعميم ىذه الدراسة يف باقي ادلؤسسات الًتوبية  لتأكيد ىذه الدراسة أو نفيها -
 .التطرق إىل ىذا ادلوضوع  من زوايا ومتغَتات سلتلفة  -
لكي يتسٌت  توحيد النتائج - ليس حتيزا دلقياس معُت- اإلعتماد  يف مثل ىذه الدراسات على مقاييس موحدة  -

 . ال أكثر

قائمة المراجع 
: المراجع العربية

 .دار احلامد.عمان.االحًتاق النفسي و ادلناخ التنظيمي يف ادلدارس.(2007)أمحد زلمد عوض  -  
 .دار قرطبة. اجلزائر.الضغوط النفسية وادلدرسية.(2010)مصطفى منصوري - 
 .دار الكتاب احلديث. القاىرة.سيكولوجية االتصال وضغوط العمل.(2008)علي محدي - 
 .دار الكتاب احلديث. الكويت.ضغوط احلياة وأساليب مواجهتها.(2003)علي عسكر- 
 
االحًتاق النفسي لدى معلمات التالميذ ذوي صعوبات التعلم .(2010)سعيد الظفري ،ابراىيم القريويت- 

 .(3) 6.اجمللة االردنية يف العلوم الًتبوية .يف سلطنة عمان 
االحًتاق النفسي ومصادره لدى .(2011)صالح الدين فرج عطا اهلل البخيث،زينب عبد الرمحن احلسن- 

 .(1)3.معلمي ادلوىوبُت يف السودان،رللة جامعة أم القرى للعلوم الًتبوية و النفسية
االحًتاق النفسي لدى ادلشرفُت الًتبويُت يف مديريات الًتبية و التعليم .(2011)زلمد عبد القادر عابدين- 

 .(2)19.يف الضفة الغربية ،رللة اجلامعة االسالمية 
مصادر الضغوط النفسية و االحًتاق النفسي لدى معلمي الًتبية                                               .(2007)زلمد محزة الزيودي- 

 .(2)23.اخلاصة يف زلافظة الكرك وعالقتها ببعض ادلتغَتات،رللة جامعة دمشق
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مفهوم الذات و أثر بعض ادلتغَتات الدؽلوغرافية وعالقتو بظاىرة .(2003)مهند عبد سليم عبد العلي- 
رسالة ماجستَت جامعة .االحًتاق النفسي لدى معلمي ادلرحلة الثانوية احلكومية يف زلافظيت جنُت ونابلس

 .فلسطُت.النجاح الوطنية
االحًتاق النفسي وعالقتو  ببعض مسات الشخصية لدى العامالت مع .(2008)نوال بنت عثمان الزىراين- 

 .جامعة أم القرى .كلية الًتبية.رسالة ماجستَت.ذوي االحتياجات اخلاصة
وعالقتو بأساليب ( أ،ب)االحًتاق النفسي للمعلمُت ذوي النمط .(2007)نشوة كرم عمار أبوبكر دردير- 

 .جامعة الفيوم.كلية الًتبية.رسالة ماجستَت.مواجهة ادلشكالت
ظاىرة االحًتاق الوظيفي لدى ادلوظفُت االداريُت العاملُت يف . (2010)مساىر مسلم عياد ابو مسعود- 

اجلامعة .كلية التجارة .رسالة ماجستَت.أسباهبا وكيفية عالجها– وزارة الًتبية و التعليم العايل بقطاع غزة 
 .غزة فلسطُت.االسالمية 

 
 : الكتب االجنبية

        

- Cameron Montgomery,Serge Demers, Yvan Morin(2010) . 
Le stress Les strategies     d’adaptation et L’épuisement Professionnel 
chez Les stagiaires francophones en enseignement Primaire et 
secondaire,Revue Canadienne De L’éducation N° 33/4 . 
-Didier Laugaa et Marilou Bruchon-
Schweitzer(2005) .l’ajustement au stress          professionnel chez les 
enseignants français du premier degré,Institut national d’étude du 
travail et d’orientation    professionnelle(INETOP) France N° 34/4.  
-Elisabeth Grebot (2008) . Stress et burn-out au travail , éd. 
d’organisation. paris . 
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اضطرابات التعلق و الصرع عند الطفل 

طهراوي عبد المجيد                  
 كبداني خديجة. د. أ:  إشراف
 ملخص

تمتزي نوعية امعالكات امسلوكية داخل عائةل . ُعرف منذ املدمي أ ن نلعوال امعاطفية دور هام يف الاصابة مبرض امرصع

خالل امطفوةل .امطفل املصاب ابمرصع، حسب امكثري من امباحثني، بسلواكت امحلاية املفرطة أ و امرفض و حىت الإكصاء

ال وىل، فان عالكات امتعلق ما بني امطفل و وادليه أ و ال شخاص اذلين يوفرون هل امحلاية و ال مان يه امعالكات ال مه و 

سنتطرق يف هذا امبحث اىل مجموعةمن امبحوث و ادلراسات اميت . ال برز و يه امعالكات ال كرث ثأ جريا يف حياة امطفل

 .ثناومت موضوعي امتعلق و امرصع يف حماوةل مفهم طبيعة امعالكات اميت تربط فامي بيهنام

 .امرصع، امتعلق، امطفل، أ وجه امتعلق:املكامت املفتاحية

Résumé 

   Le rôle des facteurs émotionnels dans le déclenchement des crises épileptiques est 

connu depuis l’antiquité. La famille a un rôle particulièrement important. Sur le plan du 

comportement les auteurs décrivent toutes les attitudes depuis l’hyper- protection 

jusqu’au rejet pouvant se traduire au maximum par une exclusion. Pendant la petite 

enfance les relations d’attachement avec les parents et les donneurs de soins significatifs 

sont prédominantes, ce sont les relations les plus influentes dans la vie d’un enfant. Dans 

ce travail, nous passons en revue les recherches sur les troubles d’attachement et 

l’épilepsie chez l’enfant pour comprendre la nature des relations entre eux. 

Mots clés : épilepsie, attachement, enfant, figures d’attachement. 
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ملدمة 

   يعرف الصرع على أنو مرض عصيب، يظهر على شكل نوبات جسمية  تصلبية متكررة و النوبات الصرعية ىي 
تفريغ دماغي كهربائي مفرط و مفاجئ و شامل جملموعة زلددة من العصبونات أو كل العصبونات 

 و ىو يعترب أحد األمراض العصبية األكثر (Beauchesne&Gibello, 1990, p.733)الدماغية
انتشارا يف مرحلة الطفولة و كثَتا ما يؤدي اىل ظهور اضطرابات يف النمو ادلعريف، العاطفي و النفسي االجتماعي 

مل يكتشف حلد اآلن السبب احلقيقي وراء ظهور و إعادة ظهور . (Jambaqué,2008, p. 7) لدى الطفل
النوبات الصرعية و إظلا توجد عوامل متنوعة تؤدي إىل ظهورىا، منها العوامل العصبية الفيزيولوجية كالصدمات 

إن ادلقصود بالعوامل . الدماغية، احلوادث الدماغية الوعائية، األورام الدماغية، اخل، و العوامل النفسية الوراثية
الوراثية ال يعٍت أن الصرع ىو مرض وراثي ينتقل بشكل بسيط و سهل ما بُت األجيال و إظلا طريقة انتقالو معقدة 

 .Bennoun, 2007,p)(%10 اىل 5من )جدا و ىي ال زبص إال عدد قليل من رلموع احلاالت ادلرضية 
94-97) .

 تعترب اضطرابات التعلق من بُت العوامل النفسية االجتماعية األكثر مساعلة يف ظهور سلتلف االضطرابات النفسية 
اضطرابات الشخصية، االضطرابات احلادة للهوية، االكتئاب احلاد و االضطرابات : و العقلية لدى الطفل، أعلها

تشًتك كل ىذه االضطرابات يف خاصية واحدة و ىي أهنا تشبو يف . النفس جسدية  كمرض الربو و الروماتيزم
أعراضها استجابات الرضع الذين انفصلوا عن أمهاهتم لفًتات طويلة، حيث تتطور أعراض احلزن الناتج عن ىذا 

االنفصال الطويل ما بُت الرضيع و أمو اىل أعراض أكثر حدة خالل مراحل النمو الالحقة و خاصة خالل مرحلة 
 (Niels&Rygaard, 2007, p. 21).النضج

، أصبح من ادلمكن فهم ادليكانزمات اليت (IRM)   حاليا و بفصل تطور أجهزة التصوير بالرنُت ادلغناطيسي 
تؤثر من خالذلا نوعية التعلق على النشاط الدماغي، حيث وجد أن اضطرابات العالقات األولية  ما بُت الطفل و 

الوالدين تؤدي اىل اضطرابات على مستوى االفرازات اذلرمونية الدماغية من بينها الزيادة يف افراز ىرمون 
. (.15Groeneved,Vermeer,VanIjzendoorn&Linting, 2010, p)الكورتيزون

باستعمال نفس أجهزة  التصوير بالرنُت ادلغناطيسي مت اكتشاف وجود روابط ما بُت ظهور أنواع كثَتة من النوبات 
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الصرعية و وجود اضطرابات خاصة يف الوظائف العصبية و التحويالت الكيمائية للمعلومة ما بُت العصبونات 
.  (Ajuriaguerra, 1980, p. 603)الدماغية 

انطالقا من كل ىذا، ؽلكننا القول أن مرض الصرع  باعتباره مرض عصيب ؽلكن أن ينتج عن اضطرابات التعلق، 
دبعٌت آخر فان التعلق الغَت آمن ما بُت الطفل و أوجو التعلق اخلاصة بو خالل السنوات األوىل من حياتو، تؤثر 

سنحاول خالل ىذا . سلبا على نشاط اجلهاز العصيب الدماغي لديو و منو زيادة االحتمال يف اإلصابة بالصرع
عصبية، توضيح ىذا التأثَت السليب و - البحث، باالعتماد على رلموعة من الدراسات العلمية النفسية و النفس

: تبيُت طبيعة العالقة اليت تربط ما بُت اضطرابات التعلق و الصرع عند الطفل، عرب االجابة على التساؤل التايل

    ما ادلقصود باضطرابات التعلق؟ و كيف تؤدي اضطرابات التعلق اىل االصابة دبرض الصرع عند الطفل؟ 

:  اضطرابات التعلق-1

 Johnجون باوليب" من طرف 1950ظهرت نظرية التعلق و اضطرابات التعلق انطالقا من سنة 
BOWLBY "ان الفكرة األساسية . ربت فرضية أن التعلق األويل ىو ظلوذج سلوكي فطري خاص باإلنسان

ىي أن النموذج السلوكي للتعلق ينمو هبدف ضمان احلماية و االستمرارية احلياتية عند " باوليب"اليت أتى هبا 
ترتكز ىذه احلماية باألساس على القرب اجلسمي و التواصل ما بُت األم و الرضيع خالل السنوات األوىل . الرضيع

يف حالة عدم وجود احلماية أو وجود محاية مضطربة، تظهر سلوكات خاصة لدى كل من الرضيع و . من حياتو
األم على شكل اضطرابات تعلق، يصاب الرضيع الحقا دبختلف األمراض النفسية و السلوكية، خاصة اضطرابات 

. (Niels&Rygaard, 2007, p. 20)الضد اجتماعية

بدراسة طولية دلعرفة نوع التعلق ما " M. Ainsworthأنسفورت"، قامت "الوضعية الغريبة"   باستعمال ذبربة 
، مث أتبعتها بدراسة أخرى 1978 و 1973 ما بُت OUGANDAبُت أطفال رضع و أمهاهتم يف أوغندا  

، و قد كشفت نتائج التجربة عن وجود نوعُت من التعلق لدى 1978شلاثلة  يف الواليات ادلتحدة األمريكية سنة 
 ,Tereno)الطفل، تعلق آمن و تعلق غَت آمن، انطالقا من السلوكاتاليت يظهرىا الطفل عند عودة أمو إليو 

Soares, Sampaio& Carlson, 2007, p. 151-153) . يتميز األطفال الذين لديهم تعلق آمن
دبجموعة من اخلصائص السلوكية أعلها أهنم ؽليلون يف بداية التجربة اىل اكتشاف احمليط الذي يتواجدون فيو مع 

احلفاظ على تواصل متناوب مع أمهاهتم، عندما زبتفي األم عن الطفل تظهر عليو حالة حزن و عندما ترجع اليو 
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أما األطفال الذين . فهو يبدي حاجتو اىل التواصل معها، مث بعد فًتة قصَتة من التواصل يهدأ، مث يعود اىل اللعب
 /enfants résistantsأطفال عنيدون متناقضون عاطفيا : لديهم تعلق غَت آمن، ىم نوعان

ambivalentsو أطفال ذبنبيون enfants évitants .ادلتناقض عاطفيا حالة / تظهر لدى الطفل العنيد
قلق و توتر بعدما تغيب أمو عنو، باإلضافة اىل سلوكات غضب، لكن بعد عودهتا فهو ػلاول التواصل معها 

. لفًتات ما و يف فًتات أخرى يرفض و يقاوم رغبتو يف التواصل معها، كما أن عودة األم ال هتدأ من قلقو و غضبو
أما الطفل التجنيب، فهو يهتم بصفة خاصة باأللعاب ادلوجودة حولو و ال يكًتث بغياب أمو عنو، كما أنو يتجنبها 

 Attachement، فان التعلق اآلمن "الوضعية الغريبة"اعتمادا على ذبربة . و يتجاىلها بعدما تعود إليو
secure  و اعتماده عليو بصفة دائمة من  (وجو التعلق)  سببو وجود ثقة لدى الطفل يف الراشد الذي يرعاه

أجل خفض قلقو و التغلب على سلاوفو، يبدو الطفل مطمئن خالل التجربة بوجود أمو اىل جانبو، فال ؽلتنع عن 
زلاولة اكتشاف ادلكان احمليط بو، كما أنو ال يظهر خوف شديد عند حضور الشخص الغريب اىل نفس ادلكان، 

. عندما تغيب األم يعرب عن قلقو و خوفو بطريقة مباشرة، كما أنو سرعان ما يطمئن عندما عند ما تعود اليو
باإلضافة اىل أن مشاعر القلق و الغضب مشاعر القلق و اخلوف اليت انتابتو خالل مرحلة الفراق مع أمو ال سبنعو 

 .Tereno, Soares, Sampaio& Carlson, 2007, p)من اعادة بناء تبادل عاطفي اغلايب معها
151-153) 

، يظهرون اندفاعية يف Attachement insécure évitant   األطفال ذوو التعلق الغَت آمن التجّنيب
اكتشاف ادلكان، و نشاط حركي مرتفع، فهم قليال ما يدخلون يف تفاعل عاطفي مع أمهاهتم، و ال يتقامسون 

معهن الفرحة و ادلتعة يف اللعب، كما أهنم ال يفرقون اال قليال يف تعاملهم ما بُت األم و الشخص الغريب، و أكثر 
من ذلك، ىم ال يبادرون يف الرغبة يف التواصل مع األم بعد مرحلة الفراق، و اظلا يعربون عن غضبهم بطريقة غَت 

و من جهة أخرى فان العواطف السلبية اليت تنتاب الطفل . مباشرة، عن طريق ذبنب األم و عدم االستجابة ذلا
-Baudier, Celeste, 2002, p. 42)سبنعو من العودة اىل اللعب و اكتشاف ادلكان بصفة طبيعية 

43) .

 Attachement insécure   أما األطفال الذين لديهم تعلق غَت آمن عنيد و متناقض عاطفيا  
résistant/ ambivalent فهم يتميزون بفشلهم يف احلصول على األمن من طرف األم، و يظهر ذلك من ،

خالل عجزىم و بطئهم يف اكتشاف ادلكان احمليط هبم، ىؤالء األطفال يبدون مرتابُت و حذرين أثناء وجود 
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أما يف مرحلة انفصاذلا عنو، . الشخص الغريب، غالبا ما يبكون و يتشبثون بأمهاهتم حىت قبل أن تنفصل عنهم
يكون الطفل يف حالة قلق شديد، و عند عودهتا اليو فهو يبدي سلوكات عدوانية اذباىها و غالبا ما تستمر لفًتة 

يكوننقص الثقة اذباه األم واضحا و معترب .طويلة شلا ؽلنعو من العودة اىل اكتشاف ادلكان بصفة جيدة
(Baudier, Celeste, 2002, p.43) .

 شهرا، 18 و 12على أطفال يبلغون من العمر ما بُت  (الوضعية الغريبة)   باستعمال نفس الوضعية التجريبية 
بعض سلوكات التعلق اليت ال تنتمي اىل " J. Solomonسولومون "و " M. Mainماين "الحظ كل من 

أي التعلق اآلمن العنيد ادلتناقض عاطفيا و التعلق الغيلراآلمن " أنسفورت"أي نوع من األنواع الثالثة اليت ذكرهتا 
غَت موجو  / التجنيب، شلا اضطرىم اىل اقًتاح نوع تعلق رابع، أطلقوا عليو اسم التعلق الغَت آمن غَت منتظم

Attachement insécure désorganisé/ désorienté حيث يتميز أطفال ىذا النوع من التعلق ،
بسلوكات غَت عادية و متناقصة يف حضور األم، مثال صلد أن الطفل يتوجو ضلو أمو و نظره منحرف عن نظرىا و 

تدل حالة ىؤالء األطفال على أهنم فشلوا . عند عودهتا اليو يبدأ يف البكاء. يبقى يف حالة ذىول أثناء غياهبا عنو
ىذا النوع من التعلق صلده خاصة لدى األطفال الذين يعانون من سوء ادلعاملة . يف بناء ظلوذج نفسي داخلي فعال

، أو األطفال الذين لديهم اضطرابات عقلية (أوجو النعلق)من طرف األشخاص الذين يتكفلون هبم 
(Tereno, Soares, Sampaio& Carlson, 2007, p159-160) .

الغَت موجو عن باقي أنواع التعلق األخرى، ليس يف اختالف نوعية /    ان ما ؽليز التعلق الغَت آمن الغَت منظم
اضطرابات سلوكات التعلق فحسب، و لكن كذلك يف ظهور ىذه االضطرابات بوضوح لدى الطفل باألخص يف 

من أىم الباحثُت الذين بّينوا أثر ادلعاملة الوالدية ادلضطربة و العنيفة " ماين و سولومون"يعترب كل من . حضور األم
يف ظهور اضطرابات التعلق، ففي ىذه احلالة، فان وجو التعلق يكون سببا يف ظهور اخلوف و القلق لدى الطفل، 

شلا غلعل ىذا األخَت يدخل يف حالة صراع ، كون أن مصدر األمن و احلماية ىو يف نفس الوقت مصدر للخوف، 
 ,Tereno, Soares)كما أن الطفل ال ؽلكنو البحث عن وجو التعلق و اذلرب منو يف نفس الوقت

Sampaio& Carlson, 2007, p. 159) .

ان اخلاصية الرئيسية لألطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلق ىي عدم قدرهتم على االستجابة بطريقة سوية 
 :ان اضطرابات التعلق مشكل معقد و أىم أعراضو. للمثَتات احمليطية على ادلستوى العاطفي و االجتماعي
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ىي سلوكات غريزية، عدوانية، عنيفة مع عدم القدرة على التعلم : السلوكات الضد اجتماعية خالل الطفولة- 1
ؽلكن للطفل أن يعتدي على اآلخرين و على احليوانات، ال . (خاصة العقاب و ادلنع)من اخلربات االجتماعية 

. ػلس باخلجل و ال بالندم أو بتأنيب الضمَت، كما يتهم اآلخرين عند مواجهتو بسوء سلوكاتو

يكون الطفل لطيف و واثق يف مجيع األشخاص الذين يعرفهم و الذين ال : سلوكات تعلق غَت انتقائية- 2
يعرفهم، غَت قادر على التفريق ما بُت األقرباء و الغرباء عنو، يظهر سلوكات غَت ناضجة و عالقاتو باآلخرين 

. (Niels&Rygaard, 2007, p.21-22)تكون سطحية و قصَتة ادلدة 

    ان اضطرابات التعلق ال تعٍت أهنا اضطرابات خاصة بالطفل و اظلا ىي نوعية عالقات عاطفية ذات اذباه 
مرضي ما بُت الطفل و الراشد، يف نفس الوقت ىي تزيد من احتمالية اصابة الطفل باألمراض خالل مراحل ظلوه 

مل يكتشف حلد اآلن السبب احلقيقي وراء وجود اضطرابات التعلق، لكن ؽلكن القول دبجموعة من . الالحقة
 ,Tereno, Soares, Sampaio& Carlson)التأثَتات اليت سبيز حياة الطفل قبل بلوغو عمر السنتُت 

2007, p. 165) . أىم ىذه التأثَتات يوجد عامل الوراثة، حسبSchalling فان  (1968) و آخرون
ادلرضى الضد اجتماعيُت لديهم اطلفاض أو عدم استقرار يف افراز السَتوتونُت، ىذا اذلرمون الذي يكبح سَتورات 

العمليات الدماغية و نقص انتاجو يؤدي اىل ظهور السلوكات الغريزية و العدوانية اليت تعترب احدى خصائص 
 راشد مصاب باضطرابات صد اجتماعية، مت 57 بدراسة Schulsinger قام 1972يف . اضطرابات التعلق

 58بعد البحث عن أوليائهم البيولوجيُت أكتشف أن . تبنيهم من طرف عائالت خالل السنة األوىل من حياهتم
والد منهم قد دخلوا اىل ادلستشفى و قد مت تشخيصهم كمصابُت باضطرابات التعلق، كما درس كمجموعة 

 فرد من 37راشدين عاديُت، قد مت تبنيهم كذلك من طرف عائالت منذ السنة األوىل من حياهتم، فوجد فقط 
ؽلكن استنتاج أن االستعداد الوراثي ؽلكن أن . األولياء البيولوجيُت لديهم تشخيص باضطرابات الضد اجتماعية

. (Niels&Rygaard, 2007, p.64-65)يلعب دورا مساعد يف ظلو اضطرابات التعلق 

 على 1976 سنة Mirdal   يوجد تأثَتات أخرى إضافة اىل الوراثة، كتأثَت فًتة احلمل، ففي دراسة قام هبا 
 أم كانت مدمنة على تناول الكحول و ادلخدرات، و الحظ أن أطفال ىؤالء األمهات ادلدمنات 24 أم، أين 44

اكتشف . أصيبوا دبجموعة من االضطرابات كفرط النشاط احلركي، فقدان الوزن العادي و صعوبات يف التعلم
Mirdal أن القلق الناتج عن عدم تناول الكحول و ادلخدرات خالل فًتة احلمل كان السبب يف اضطراب 

العالقة التبادلية ما بُت األم و اجلنُت و ىذا ما أدى اىل والدة أطفال يعانون من مشاكل يف التواصل، و اطلفاض 
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يف معدالت استجاباهتم للمثَتات اخلارجية باإلضافة اىل ميلهم اىل النشاط الزائد و ضعف القدرة على التعلم 
(Niels&Rygaard, 2007, p.65-66) .

عرب الوالدة ينتقل الطفل اىل حياة جديدة .    تلعب ظروف الوالدة كذلك دورا ىاما يف ظهور اضطرابات التعلق
يضطر  فيها اىل تنشيط وظائفو اجلسمية و النفسية معا، أين يعترب وزن اجلسم لدى ادلولود اجلديد أحد ادلعايَت من 

 طفل 340 بدراسة تطورية تتابعية مقارنة ما بُت 1984 يف سنة Kruuseقام . أجل احلكم على نوعية والدتو
 طفل بوزن عادي، أظهرت نتائج الدراسة أن األطفال ادلنخفضُت يف وزهنم 240بوزن منخفض أثناء الوالدة و 

أثناء الوالدة تركوا الدراسة يف أعمار متقدمة مقارنة باألطفال ذووا الوزن العادي، كما أن الذكور كانوا األكثر تسربا 
 يف Hansenفحص . من ادلدرسة يف رلموعة األطفال ادلنخفضي الوزن أثناء الوالدة بنسبة ذكرين لكل أنثى

مقيمُت دبستشفى األطفال، فوجد أن األطفال الذين لديهم اضطرابات  ( طفل110) رلموعة أطفال 1977
عضوية وظيفية من جراء مشاكل أثناء الوالدة، باإلضافة اىل تربية اجتماعية و عاطفية متدنية ىم أكثر عرضة 

 le psychosyndromeالتناذر النفسي العضوي )لإلصابة باضطرابات التعلق و أطلق تسمية 
organique ) على نوعية اضطرابات ىؤالء األطفال(Niels&Rygaard, 2007, p.67-68)  .

    ؽلكننا أن نستنتج أن اضطرابات التعلق تنتج عن وجود مشاكل عالئقية سبتد جذورىا اىل مرحلة احلمل و ىي 
تشمل كذلك ظروف الوالدة، كما تزداد خطورة ىذه االضطرابات اذا ما عجزت األم خاصة على التكفل الالزم 

. بالطفل بعد الوالدة

 :اضطرابات التعلق و الصرع عند الطفل- 2

    تؤدي اضطرابات التعلق اىل زبليف رلموعة من االضطرابات يف نشاط اجلهاز العصيب باإلضافة اىل اضطرابات 
. سبس الصحة النفسية و العقلية لدى الطفل تكون ىذه االضطرابات بنوعيها سببا يف االصابة دبرض الصرع

دراسات عصبية نفسية حديثة أظهرت أن عالقات التعلق أم رضيع تؤثر بشكل كبَت على ظلو مساحات معينة يف 
 ,Megan, Gunnar, Ceatham)الدماغ، ىذه ادلساحات ىي ادلسؤولة عن تنظيمسلوكاتنا مع احمليط 

2003, p. 195). يف اجلانب التشرػلي العصيب، فان التحكم يف التنظيم السلوكي العاطفي يتم من خالل
القشرة القبل )و البنيات القشرية  (Amygdaleخاصة اللوزة )رلموعة من البنيات الدماغية التحت قشرية 

تتمثل وظيفة اللوزة يف تقييم ادلثَتات العاطفية اخلارجية، دبعٌت اعطاء معاين عاطفية للمثَتات اخلارجية و . (اجلبهية
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ربدث " جذع الدماغ"و " hypothalamusربت ادلهاد "عن طريق تنبيهاهتا العصبية لبنيات أخرى ك
تلعب ادلساحات القشرية القبل جبهية وظيفة . االستجابات السلوكية ادلرتبطة بتلك ادلعاين العاطفية كاذلروب مثال

بفضل )و من العامل الداخلي  (بفضل ادلسالك احلسية ادلشًتكة)اجلمع ما بُت التنبيهات القادمة من العامل اخلارجي 
ومنو فان الفصوص الدماغية اجلبهية ىي موقع التفاعالت ما بُت  (االتصاالت العصبية ما بُت ربت ادلهاد و اللوزة

السَتورات ادلعرفية و السَتورات العاطفية و ىذا ما ؽلنحو مكانة ىامو يف تعديل التحكم يف السلوكات العاطفية، 
. (Jambaqué, 2008, p. 120)دبعٌت تنظيمو تكييف سلوكاتنا االجتماعية مع الوضعيات احمليطة

 األمريكية، أظهرت أنو بنهاية السنة األوىل من عمر الطفل، ػلدث Minnesota    أقيمت دراسات جبامعة 
، ىذا اذلرمون الذي يفرز يف وضعيات القلق و اخلوف و الذي يعيق  عمليات "الكورتيزون"نقص يف انتاج ىرمون 

ان األطفال ضحايا االعلال و سوء ادلعاملة من طرف الوالدين يتعرضون اىل ارتفاع يف نشاط اللوزة و منو . النمو
يؤدي ارتفاع نسبة الكورتيزول اىل اضطرابات . (Antoine, 1995,p. 98)زيادة انتاج الكورتيزون يف اجلسم 

القلق، لكن أيضا اىل االصابة باألمراض العضوية ادلزمنة، االكتئاب و كل أشكال التبعية خالالدلراحل الالحقة من 
 أىم أجزاء اجلهاز اللمفاوي و اضطراباهتا غالبا ما يكون ذلا hippocampeتعترب اللوزة و فرس النهر . النمو

 أول من Gueschwindيعترب . دور يف ظهور نوبات الصرع، خاصة النوبات على مستوى الفص الصدغي
و ظهور  (على شكل تغيَتات يف حجم اللوزة و فرس النهر)اقًتح وجود عالقة ما بُت اضطرابات اجلهاز العصيب 

 أشهر التناذرات الصرعية الصدغية، الذي يظهر على شكل Gueschwindالصرع الصدغي و يعترب تناذر 
، (على شكل نقص يف الرغبة اجلنسية)اضطرابات عاطفية اكتئابية، وساوس، نقص الفكاىة، اضطرابات جنسية 

 ,Jambaqué) سلوكات عدائية، غضب مفرط، اىتمامات مفرطة بادلسائل الدينية، الفلسفية و فرط يف الكتابة
2008, p. 125) .

     أما فيما ؼلص عالقة اضطرابات التعلق باالضطرابات النفسية و العاطفية، فلقد أظهرت دراسات 
، وجود عالقات خاصة ما بُت اضطرابات التعلق و السلوكات الضد اجتماعية، االكتئاب Minnesotaجبامعة

و األعراض التفككية، ىذه االضطرابات كلها لطادلا اعتربت و منذ القدمي أىم العوامل النفسية ادلؤدية اىل االصابة 
 و آخرون Renkenيف دراسة قام هبا . (Pionnié, Atger, 2003, p. 129-132)بالصرع 

أثبتوا من خالذلا وجود ارتباطات قوية ما بُت التعلق التجنيب و ظهور سلوكات العدوانية خالل مرحلة  (1982)
حسب . الطفولة الثانية و سلوكات العدوانية و االضلراف خالل ادلراىقة خصوصا لدى األوالد الذكور
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Greenberg ،Splitz و Deklyen (1991) فان التعلق التجنيب ؽلكن أن يؤدي اىل سلوكات الضد ،
اجتماعية، لكن البد من وجود عوامل أخرى مؤثرة يف حياة الطفل خاصة خالل الثالثة سنوات األوىل من حياتو 

كموت الوالدين أو أحدعلا، نقص حساسية األم اذباه الطفل، اكتئاب األم و اضطرابات ادلزاج لدى 
. (Tereno, Soares, Sampaio& Carlson, 2007, p. 167-168)الطفل

على وجود اضطرابات التعلق كأحد العوامل النفسية  Carlson, Srouf, Duggal (2001)أكد 
االجتماعية األولية ادلساعلة يف ظهور و تطور األعراض االكتئابية خالل مرحلة الطفولة و ادلراىقة و ىي غالبا ما 

حسب ىؤالء العلماء فان التعلق الغَت آمن لوحده يكون . تكون على شكل نقص يف الرعاية العاطفية اذباه الطفل
 ,Tereno, Soares)سببا يف االصابة باالكتئاب يف مرحلة ادلراىقة حىت و ان مت توفَت مجيع العوامل األخرى 

Sampaio& Carlson, 2007, p. 168) . قامBifulco و Harris بدراسة يف زلاولة معرفة نسبة 
انتشار االكتئاب لدى رلموعة من النساء اللوايت فقدن أمهاهتن خالل مرحلة الطفولة، فوجد أن نسبة االكتئاب 

أما ادلعاش النفسي لدى  (%10)مقارنة مع نساء مل يفقدن أمهاهتن  (%30)لدى ىؤالء النساء كانت مرتفعة 
 و Harrisأرجع . ىؤالء النساء فكانت تغلب عليو مشاعر اليأس احلاد و نفص الثقة يف النفس

Bifulcoان فقدان ادلوضوع ال . سبب االكتئاب احلاد اىل فقدان ادلوضوع يف سن متقدمة من عمر ىؤالء النساء
يعترب السبب الوحيد يف ظهور االكتئاب، فالكثَت من ادلصابُت باالكتئاب مل يفقدوا أمهاهتم أو آباءىم خالل 

 .Pionnié, Atger, 2003, p)الطفولة، لكن نوعية العالقات ىي ما أدى اىل اصابتهم باالكتئاب 
131) .

كذلك دورا يف ظهور األعراض التفككية خالل الطفولة  (خاصة التعلق الغَت ادلنتظم)   تلعب اضطرابات التعلق 
 فان الصراع العالئقي األويل أو Liotti 2001, Hesse et Main 1990و ادلراىقة، حسب كل من 

الصدمة األولية تؤدي اىل اضطرابات تعلق من نوع غَت منتظم، شلا ػلرم الرضع و األطفال الصغار من  عيش 
يف حالة . خربات عاطفية سوية، ؽلنع ىذا احلرمان النمو العادي لتنظيم الذات الشخصية و ذات اآلخرين

الصدمة، ؽليل ىؤالء األطفال اىل عدم االستجابة اىل ادلثَتات اخلارجية و ىذا ما يؤدي اىل اضطراب يف معاجلة 
. (Tereno, Soares, Sampaio& Carlson, 2007, p. 168)ادلعلومات معرفيا و عاطفيا 

 ,Bercier)لقد شكل دور العوامل العاطفية يف ظهور نوبات الصرع موضوع اىتمام و دراسات كثَتة 
Vivaldi, 2006, p. 161). ان نوعية العواطف اليت تؤدي اىل الصرع سلتلفة جدا أعلها اخلوف، باعتباره
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العاطفة األكثر ذكرا من طرف العلماء و الباحثُت، لكن يوجد كذلك عواطف أخرى كالفرح، االستثارة العاطفية، 
ليست العواطف القوية وحدىا . ( (Beauchesne&Gibello, 1990, p. 746مشاعر العجز والقلق

 و  Saugetحسب . من يؤدي نشوء النوبة و اظلا ؽلكن لعواطف بسيطة يف شدهتا أن تؤدي اىل ذلك
Delaveleye 1958 ادلؤدية اىل النوبة ترتبط بوجود  (سواء كانت قوية أو بسيطة) فان الوضعيات العاطفية

يف . سوابق عاطفية لدى ادلريض، تؤدي اىل ايقاظ مشاعر غريزية مرتبطة خبربات مقلقة مكبوتة يف الالشعور
 أن وجود خطر حقيقي ؽلكن أن ال يؤدي اىل ظهور Bouchardو Ajuriaguerra الحظ 1948

تعمل العواطف يف ظهور النوبات، حسب . النوبات يف حُت أن وضعيات أقل خطورة ؽلكنها أن تكون السبب
االستجابة "ىذان العادلان، اما بشكل فوري، أو بعد مدة معينة ما بُت ادلثَت العاطفي و النوبة و ىذا ىو معٌت 

، العالقات ما بُت ظهور النوبات الصرعية و "الطفل الصرعي" يف كتابو Grassetوضح ". النفسجسمية ادلرضية
ان الصرع حسبو ناتج عن وجوداضطراباتعاطفية عميقة  و صعبة الفهم، ىي تشكل ظروف . العوامل ادلؤدية ذلا

نفسية مسهلة لظهور النوبات بنفس الطريقة اليت تظهر هبا نوبات القرحة ادلعدية، نوبات الربو و سلتلف األمراض 
فان النوبات الصرعية تستلزم من أجل ظهورىا لدى الطفل،  Bouchard (1975)حسب . النفسجسمية

حسبو فان . رلموعة من الظروف ادلرتبطة بشخصية الطفل، خصائص زليطو العائلي و خصائص بنيتو النفسمرضية
األطفال الصرعيُت لديهم بنية شخصية ذىانية و ىو يفرق ما بُت النوبات التشنجية اليت ربدث من جراء األمراض 

الدماغية العصبية و اليت تؤدي تدرغليا اىل خفض القدرات العقلية و بُت النوبات الصرعية الناذبة عن األعراض 
ففي احلالة األوىل ال يوجد عالج يف الغالب أما يف احلالة الثانية فيمكن العالج .التفككية لدى الشخصية الذىانية

 و أعوانو الصرع كنتيجة الضطرابات عاطفية و عالئقية سبس كامل الشخصية و Bouchardاعترب . بعدة طرق
  Kipman، استخلص كل من Bouchardانطالقا من أعمال . اليت سبس جذورىا اىل غاية الطفولة األوىل

: النتائج التالية Guedeneye (1985)و 

. ان النوبة الصرعية ىي عبارة عن سبثيلية، أفرادىا ىم الطفل، العائلة و احلادث احلقيقي ادلؤثر - 1

ربدث النوبة األوىل دائما خالل موقف عاطفي صادم و حقيقي، ال تستطيع دفاعات األنا مواجهتو  - 2
. فيحدث نكوص اىل مستوى دفاعي بدائي و ىو اذلروب اىل الالشعور

  فانو Gedeneye و Kipmanحسب . ترتبط النوبة الصرعية االوىل غالبا دبشكل عالئقي مع اآلخر - 3
 Misés (1968)اعترب . دائما ما يوجد عوامل نفسية عاطفية تؤدي اىل الصرع حىت بوجود االصابات الدماغية
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األعراض اخلاصة بالنوبات الصرعية أهنا أعراض ناذبة عن بنية ذىانية، فالصرع بالنسبة لو ىو اختالل يف الشخصية 
اليت التزال يف حالة النمو، ؽلنع ىذا االختالل ذباوز الصراعات العالئقية األولية و يعيق اسبام التنظيمات النفسية 

تظهر النوبات كفًتات تدمَتية هتيمن عليها ميكانزماتنفسمرضية خالصة، كاخللطما بُت الذات و . الدفاعية
 ,Bercier)ادلوضوع، عدم التفريق ما بُت احلقيقة و اخليال باإلضافة اىل االسقاطات اخليالية الالشعورية

Vivaldi, 2006, p. 161-164). 

   انطالقا من ىذا ؽلكننا اعتبار أن الصرع قد ينتج عن اضطرابات التعلق، لكن ليس يف مجيع احلالت فلقد 
. أثبتت دراسات أخرى عكس ىذا حبيث أن الصرع قد يكون سببا يف ظهور اضطراباتعالئقية اجتماعية كثَتة

. اضطرابات السلوك كفرط النشاط احلركي و التوحد: تظهر ىذه االضطرابات يف عدة أشكال نذكر من بينها
زبتلف ىذه االضطرابات يف خطورهتا باختالف سن االصابة بالصرع، شدة تكرار النوبات، مدة ظهور ادلرض و 

ان نسبة انتشار اضطرابات فرط . (Jambaqué, 2008, p. 126)كثرة تناول األدوية ادلضادة للصرع 
  و آخرون McDermultالنشاط احلركي تكون مرتفعة لدى األطفال الصرعيُت، ففي دراسة مقارنة قام هبا 

 طفل عادي، وجد أن 3950 طفل مصاب دبرض القلب و 285 طفل صرعي و 121ما بُت  (1995)
مقارنة باألطفال مرضى  ( %28.1)نسبة انتشار فرط النشاط احلركي لدى األطفال الصرعيُت ىي األعلى 

تكثر اضطرابات فرط النشاط احلركي لدى الطفل الصرعي . (%4.9)و األطفال العاديُت  (%12.6)القلب 
بسبب حاجتو الكبَتة و ادلرتفعة اىل تصريف طاقاتو احلركية و ىي شاىد كذلك على ضعف قدراتو على التكيف 

. مع ايقاع ظهور األحداث احمليطية اخلاصة بو، و كأن العامل اخلارجي غلري من حولو دون ان يستطيع ادراكو
ؽلثل . ؽلكن أن تتناوب أعراض فرط النشاط احلركي مع فًتات من اخلمول و التثاقل النفسي احلركي لدى الطفل
تًتافق . ىذا التثاقل طريقة أخرى يستعملها الطفل من أجل اذلروب و ذبنب الواقع الذي مل يستطع التكيف معو

 Riikonen و Amnellالنوبات الصرعية األولية كذلك بظهور مرض التوحد لدى الطفل، حسب كل من 
فان ظهور التشنجات الطفولية تشكل خطورة يف االصابة باألعراض التوحدية لدى الطفل الحقا و  (1981)

أما . تزداد ىده اخلطورة يف حالة ما اذا كانت ادلنطقة ادلصابة الدماغية ادلصابة ىي منطقة الفص الصدغي
Besag فقد اكتشفوا أن ظهور التوحد و تطوره يكون  لدى مجيع  األطفال الذين أصيبوا  (2004) و آخرون

 .(Jambaqué, 2008, p. 128)بتشنجات جسمية أولية ناذبة عن اصابات على مستوى الفص الصدغي
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فان االضطرابات السلوكية لدى  (P. Graham, E. Bridge. D. Pond)    حسب بعض العلماء 
الطفل الصرعي ىي نتيجة مباشرة حلالتو اجلسمية ادلرضية من جهة و من جهة اخرى ىي نتيجة للرفض الذي 

بدراسة مشكل الرفض االجتماعي الذي يعاين منو األطفال   Eargley (1971)قام . يتلقاه من طرف زليطو
ىو حكم اجتماعي قائم على اخلوف )الصرعيُت، فاكتشف أن ىؤالء األطفال ىم األكثر تعرضا للحكم ادلسبق 

و بشكل تعسفي مقارنة باألطفال ادلصابُت دبختلف األمراض اجلسمية  (من مرض الصرع و اجلهل بطبيعتو
يظهر ىذا احلكم يف شكل رفض اجتماعي . األخرى حىت وان كانت أكثر خطورة منو كالعاىات احلركية الدماغية

. (Ajuriaguerra, 1980, p. 622-623)اذباه ىؤالء األطفال

عن القيمة الذاتية اليت ػلملها مرض الصرع لدى كل فرد من أفراد العائلة و لدى  Guey (1974)ربدث 
تتميز . على مستوى السلوك، فان ادلواقف زبتلف ما بُت احلماية ادلفرطة و الرفض أو حىت االقصاء. ادلريض كذلك

العالقات التفاعلية داخل عائلة الطفل الصرعي بوجود ضغوطات كبَتة و نوعية عالقات سادية مازوشية و يكون 
انتشار كبَت  Beauchesne (1991)كما الحظ . أحد الوالدين متسلط و ؽلنع أي تعبَتات عن العدوانية

لألوىام و اخلياالت ادلنتظمة حول ادلوت داخل عائالت الطفل الصرعي، لكن تكرار النوبات سرعان ما يؤدي اىل 
. (Bercier, Vivaldi, 2006, p.164)اعادة ضبط ادلواقف اذباه ىذه النوبات 

    يعاين األطفال ادلصابون بالصرع من اضطراباتفي عالقاهتم االجتماعية بسبب اضطراب نوعية العالقات 
ففي البداية يشفق الوالدان على ولدعلا الصرعي و ػلسون بالذنب . الوالدية و ادلوقف االجتماعي الرافض ذلم

اذباىو، ىذا ما يدفعهم اىل طلب ادلساعدة و العالج فيقومون بزيارة الكثَت من األطباء اىل أن يكتشفوا حقيقة 
زبتلف بعدىا سلوكاهتما اذباه الطفل و . ىذا ادلرض، على أنو مرض غَت وراثي و ىو قابل للعالج وغَت مزمن

 .Dيظهر الرفض حسب. تتفرع ما بُت االعلال و الرفض أو احلماية ادلفرطة و غالبا ما يكون مصدر خجل ذلما
Freudenbergنقص العاطفة، سخط، عقابات شديدة على أخطاء صغَتة، انزعاج :  يف عدة أشكال منها

أما احلماية ادلفرطة فتظهر عن طريق تقمص . اذباه الطفل و اذباه نوباتو و محاية مفرطة زبفي عدوانية مكبوتة
الوالدين لطفلهما بشكل كامل يف مواجهة اجملتمع فيدافعان عنو بكل قوهتما و يبذالن جهدعلا يف ادلطالبة حبقوقو 

و بالتايل يصبح مركز تفكَتعلا و زلط اىتمام العائلة، حىت و ان أدى اىل حرمان بقية االخوةو أفراد آخرين يف 
. (Ajuriaguerra, 1980, p.623)العائلة من حقوقهم على الوالدين 

: خالصة
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. يرجع مصطلحالتعلق اىل ذلك االرتباطالعاطفي ما بُت الطفل و والديو خاصة األم أو الراشد الذييليب لو حاجياتو
لقد مت وصفو من طرف العلماء النفسانيُت على أنو رلموعة من التفاعالت العاطفية و السلوكية اليت تتطور عرب 
الوقت، بشكل خاص يف الوضعيات اليت يعرب فيها الطفل عن حاجتو اىل االنتباه و القرب و احلماية من طرف 

، فان عالقات التعلق األويل ىي "جون باوليب"حسب نظرية . (Ijzendoorn, 2012, p. 5)الراشد 
العامل األكثر تأثَتا يف حياة الطفل، فالعالقة اليت تسمح للطفل بأن يشعر باحلماية تؤدي اىل ظلو اغلايب و ربط 

ان التعلق اآلمن يساعد الطفل على التحكم يف عواطفو خالل الوضعيات ادلقلقة، . عالقات سليمة مع اآلخرين
يسهل لو اكتشاف زليطو بثقة و ػلقق لو ظلو معريف و عاطفي و لغوي سليم، يف ادلقابل فان التعلق الغَت آمن أو 

كالسلوكات  )الغَت منظم يؤدي اىل ظهور مشاكل يف السلوك و االصابة دبختلف االضطرابات النفسمرضية 
و االضطرابات اجلسمية العصبية كاضطرابات  (العدوانية خال ادلراحل مل قبل الدراسية و الدراسية و االكتئاب

اجلهاز اللمفاوي اليت تظهر على شكل تأخر أو غياب االستجابة للمثَتات اخلارجية و عدم القدرة على التحكم 
ان العالقة ما بُت اضطرابات التعلق و الصرع عالقة معقدة، . يف الغرائز و القابلية الكبَتة لإلصابة دبرض الصرع

انطالقا شلا سبق من دراسات ؽلكنالضطرابات التعلق أن تؤدي اىل االصابة دبرض الصرع، باعتبار ىذا األخَت 
مرض عصيب أين تلعب العوامل العاطفية و العالئقية دورا كبَتا يف ظهوره، كما ؽلكن للصرع أن يؤدي اىل 

. اضطرابات التعلق ما بُت الطفل و والديو و اآلخرين فيقع الطفل ضحية االعلال و سوء ادلعاملة أو احلماية ادلفرطة
نستنتج من خالل ىذا ان اضطرابات التعلق تؤدي اىل االصابة بالصرع بطريقة احتمالية و ليس بطريق ربديدية، 

 اليت تقول أّن خربات التعلق األولية ال ربدد (1998) " كارين و كلوس جرومسان"انطالقا من وجهة نظر كل من 
بطريقة مباشرة مسارات النمو ضلو التكيف مع احمليط أو عدم التكيف معو، وإظّلا ىي هتّيأ الرضيع ليتفاعل مع 

سلتلف اخلربات االجتماعية الالحقة بطريقة معّينة و ىذا ما غلعل الطفل يسلك مسار ظلو معُّت و منو فان 
خصائص النمو احلايل للطفل ىي نتاج اخلربات ادلستمرة حىت و ان كانت نوعية العالقات األولية للتعلق سلتلفة 

دخول احلضانة، )إن اخلربة االجتماعية الالحقة خالل ظلو الرضيع و خاصة اخلربات ادلتعمدة . عن ىذه اخلربات
 ,Grossman, Grossman)ؽلكنها أن تغَت يف مسارات النمو  (تغَتات يف بنية العائلة، دخول ادلستشفى

2009, p. 7-8). 

 :قائمة المصادر و المراجع
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