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ط    للنشرللنشرللنشرللنشر    ا�قدما�قدما�قدما�قدم    العملالعملالعملالعمل    ;ي;ي;ي;ي    افرافرافرافرتتوتتوتتوتتو    أنأنأنأن    ----1 طشر طشر طشر     ]. ]. ]. ]. وتوثيقاوتوثيقاوتوثيقاوتوثيقا    ومضموناومضموناومضموناومضمونا    ومنهجاومنهجاومنهجاومنهجا    شك
شك
شك
شك
 [ [ [ [العلم)العلم)العلم)العلم)    البحثالبحثالبحثالبحث    ووووشر

    ....إنسانياتإنسانياتإنسانياتإنسانيات    نفسانيات،نفسانيات،نفسانيات،نفسانيات،    إجتماعيات،إجتماعيات،إجتماعيات،إجتماعيات،: : : : ا�جلةا�جلةا�جلةا�جلة    تخصصتخصصتخصصتخصص    ضمنضمنضمنضمن    ا�وضوعا�وضوعا�وضوعا�وضوع    ننننيكويكويكويكو    أنأنأنأن    ----2

    ....الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة    ;ي;ي;ي;ي    استنتاجاتاستنتاجاتاستنتاجاتاستنتاجات    إuىإuىإuىإuى    يخلصيخلصيخلصيخلص    كماكماكماكما    ا�قدمة،ا�قدمة،ا�قدمة،ا�قدمة،    ;ي;ي;ي;ي    و8شكاليةو8شكاليةو8شكاليةو8شكالية    ا�نهجا�نهجا�نهجا�نهج    بذكربذكربذكربذكر    ا�قالا�قالا�قالا�قال    صاحبصاحبصاحبصاحب    يلoZميلoZميلoZميلoZم    ----3

    ....#نجلoyية#نجلoyية#نجلoyية#نجلoyية    أوأوأوأو    الفرنسية،الفرنسية،الفرنسية،الفرنسية،    أوأوأوأو    العربية،العربية،العربية،العربية، :  :  :  : تتتتاللغااللغااللغااللغا    بإحدىبإحدىبإحدىبإحدى    ننننيكويكويكويكو    أنأنأنأن    ----4

    إuىإuىإuىإuى    إضافةإضافةإضافةإضافة    ،،،،]]]]أسطرأسطرأسطرأسطر10نننندودودودو [ [ [ [8نجلoyية8نجلoyية8نجلoyية8نجلoyية    باللغةباللغةباللغةباللغة    بملخصبملخصبملخصبملخص    وكذلكوكذلكوكذلكوكذلك] ] ] ] أسطرأسطرأسطرأسطر    10نننندودودودو [ [ [ [العربيةالعربيةالعربيةالعربية    باللغةباللغةباللغةباللغة    بملخصبملخصبملخصبملخص    ا�قالا�قالا�قالا�قال    يرفقيرفقيرفقيرفق    أنأنأنأن    ----5

    ....باللغتyنباللغتyنباللغتyنباللغتyن    ا�فتاحيةا�فتاحيةا�فتاحيةا�فتاحية    الكلماتالكلماتالكلماتالكلمات

6----    GأGأGأGا    البحثالبحثالبحثالبحث    ننننيكويكويكويكو    أ امنشو امنشو امنشو ،    مجلةمجلةمجلةمجلة    أيةأيةأيةأية    ;ي;ي;ي;ي    للنشرللنشرللنشرللنشر    مقدمامقدمامقدمامقدما    أوأوأوأو    ررررمنشو ،أخر ،أخر ،أخر سال    سابقة،سابقة،سابقة،سابقة،    ررررسالةسالةسالةسالة    منمنمنمن    ااااجزءجزءجزءجزء    أوأوأوأو    الكZ?وني،الكZ?وني،الكZ?وني،الكZ?وني،    موقعموقعموقعموقع    أوأوأوأو    ىىىىأخر سالوإ سالوإ سالوإ     الباحثالباحثالباحثالباحث    رررروإ

    ....صفحةصفحةصفحةصفحة    30    ززززيتجاويتجاويتجاويتجاو    وGوGوGوG    صفحاتصفحاتصفحاتصفحات    10    عنعنعنعن    ا�قالا�قالا�قالا�قال    يقليقليقليقل    وأGوأGوأGوأG    بذلك،بذلك،بذلك،بذلك،    إقرارإقرارإقرارإقرار    ا�قالا�قالا�قالا�قال

قة    أسفلأسفلأسفلأسفل    البحثالبحثالبحثالبحث    صاحبصاحبصاحبصاحب    يذكريذكريذكريذكر    أنأنأنأن    ----7 قةالو قةالو قةالو ] ] ] ] ا�شرفا�شرفا�شرفا�شرف + + + +ا�خ@?ا�خ@?ا�خ@?ا�خ@? [ [ [ [�كاديمية،�كاديمية،�كاديمية،�كاديمية،    الصفةالصفةالصفةالصفة    البلد،البلد،البلد،البلد،    إل��ا،إل��ا،إل��ا،إل��ا،    ينتم)ينتم)ينتم)ينتم)    ال�)ال�)ال�)ال�)    الجامعةالجامعةالجامعةالجامعة    اسماسماسماسم    �وuى�وuى�وuى�وuى    ررررالو

قم    #لكZ?وني#لكZ?وني#لكZ?وني#لكZ?وني    وال@?يدوال@?يدوال@?يدوال@?يد    ا�علومات،ا�علومات،ا�علومات،ا�علومات،    توافرتوافرتوافرتوافر    حسبحسبحسبحسب قمو قمو قمو     ....الهاتفالهاتفالهاتفالهاتف    ررررو

    ....النشرالنشرالنشرالنشر    ;ي;ي;ي;ي    أسلو��اأسلو��اأسلو��اأسلو��ا    معمعمعمع    لتت
ءملتت
ءملتت
ءملتت
ءم    الجملالجملالجملالجمل    بعضبعضبعضبعض    صياغةصياغةصياغةصياغة    تعيدتعيدتعيدتعيد    أوأوأوأو        للللتخoZتخoZتخoZتخoZ    أوأوأوأو        تحذفتحذفتحذفتحذف    أنأنأنأن    ;ي;ي;ي;ي    بحقهابحقهابحقهابحقها    ا�جلةا�جلةا�جلةا�جلة    تحتفظتحتفظتحتفظتحتفظ    ----8

د    برنامجبرنامجبرنامجبرنامج    باستعمالباستعمالباستعمالباستعمال AAAA4 4 4 4    حجمحجمحجمحجم    ع�ىع�ىع�ىع�ى    بالحاسوببالحاسوببالحاسوببالحاسوب    البحثالبحثالبحثالبحث    ُُُُيطبعيطبعيطبعيطبع    ----9 دو دو دو سوفت    ووووررررو سوفتمايكر سوفتمايكر سوفتمايكر     ننننيكويكويكويكو    حيثحيثحيثحيث    ،،،،((((Times New RomanTimes New RomanTimes New RomanTimes New Roman))))وحرفوحرفوحرفوحرف    وووومايكر

    ....الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة    جهاتجهاتجهاتجهات    كلكلكلكل    منمنمنمن    سمسمسمسم2    بعرضبعرضبعرضبعرض    الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش    ننننكوكوكوكووتوتوتوت    بالعربية،بالعربية،بالعربية،بالعربية،    للكتابةللكتابةللكتابةللكتابة    14وووو    بالفرنسيةبالفرنسيةبالفرنسيةبالفرنسية    للكتابةللكتابةللكتابةللكتابة    12    البنطالبنطالبنطالبنط

    طريقةطريقةطريقةطريقة    استخداماستخداماستخداماستخدام    ويمكنويمكنويمكنويمكن    ا�قال،ا�قال،ا�قال،ا�قال،    آخرآخرآخرآخر    ;ي;ي;ي;ي    وا�راجعوا�راجعوا�راجعوا�راجع    ا�صادرا�صادرا�صادرا�صادر    قائمةقائمةقائمةقائمة    تدرجتدرجتدرجتدرج    وأنوأنوأنوأن    الصفحة،الصفحة،الصفحة،الصفحة،    أسفلأسفلأسفلأسفل    ;ي;ي;ي;ي    آلياآلياآلياآليا    ال¦�ميشال¦�ميشال¦�ميشال¦�ميش    ننننيكويكويكويكو    إنإنإنإن    ----10

]]]]APAAPAAPAAPA.[.[.[.[    
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�مرفقة�;ي�آخر�ا�قال �مرفقة�;ي�آخر�ا�قالو�حسن�أن�تكو �مرفقة�;ي�آخر�ا�قالو�حسن�أن�تكو �مرفقة�;ي�آخر�ا�قالو�حسن�أن�تكو     ....ننننو�حسن�أن�تكو

    .  .  .  .  الحقيقةالحقيقةالحقيقةالحقيقة    تستقطبتستقطبتستقطبتستقطب    بلبلبلبل    محددا،محددا،محددا،محددا،    إيديولوجياإيديولوجياإيديولوجياإيديولوجيا    اتجاهااتجاهااتجاهااتجاها    تتب(¹تتب(¹تتب(¹تتب(GGGG    ¹    ا�جلةا�جلةا�جلةا�جلة    ----12

     .. .. .. ..فأك¾?فأك¾?فأك¾?فأك¾?    الثنائيالثنائيالثنائيالثنائي    8نجاز8نجاز8نجاز8نجاز    ذاتذاتذاتذات    ا�قاGتا�قاGتا�قاGتا�قاGت    تقبلتقبلتقبلتقبل    ف
ف
ف
ف
 ..  ..  ..  .. فرديةفرديةفرديةفردية    ا�شاركةا�شاركةا�شاركةا�شاركة    ننننتكوتكوتكوتكو    أنأنأنأن    ----13

14----GGGG    قال    بنشربنشربنشربنشر    يسمحيسمحيسمحيسمح�    ....ررررالتحريالتحريالتحريالتحري    منمنمنمن    بإذنبإذنبإذنبإذن    إGإGإGإG    آخرآخرآخرآخر    مكانمكانمكانمكان    ;ي;ي;ي;ي    تطويرتطويرتطويرتطوير    مجلةمجلةمجلةمجلة    إuىإuىإuىإuى    ا�رسلا�رسلا�رسلا�رسل    ا�قالا�قالا�قالا

ير    وإuىوإuىوإuىوإuى    العلميةالعلميةالعلميةالعلمية    �مانة�مانة�مانة�مانة    مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة    إuىإuىإuىإuى    ا�قالا�قالا�قالا�قال    يخضعيخضعيخضعيخضع    ----15 يرتقا يرتقا يرتقا     ....التحكيمالتحكيمالتحكيمالتحكيم    لجانلجانلجانلجان    ررررتقا

16----    GGGG    ت    معمعمعمع    التعاملالتعاملالتعاملالتعامل    يتميتميتميتمGقا�    ]: ]: ]: ]: asjpasjpasjpasjp [ [ [ [العلميةالعلميةالعلميةالعلمية    للمج
تللمج
تللمج
تللمج
ت    الجزائريةالجزائريةالجزائريةالجزائرية    البوابةالبوابةالبوابةالبوابة    عنوانعنوانعنوانعنوان    إuىإuىإuىإuى    ترسلترسلترسلترسل    GGGG    ال�)ال�)ال�)ال�)    ا�قاGتا�قاGتا�قاGتا
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 الصفحة    الكاتبالكاتبالكاتبالكاتب    املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع

    : : : : كلمة�التحريركلمة�التحريركلمة�التحريركلمة�التحرير
    و�عالم�الرقمنة�والنشر�#لكZ?ونيو�عالم�الرقمنة�والنشر�#لكZ?ونيو�عالم�الرقمنة�والنشر�#لكZ?ونيو�عالم�الرقمنة�والنشر�#لكZ?ونينحنحنحنح... ... ... ... مجلة�تطوير�مجلة�تطوير�مجلة�تطوير�مجلة�تطوير�

 09    بن�يمينة�كريم�محمدبن�يمينة�كريم�محمدبن�يمينة�كريم�محمدبن�يمينة�كريم�محمد....دددد

ئا�للمعoZلة ئا�للمعoZلةأبو�عمران�الشيخ�قا ئا�للمعoZلةأبو�عمران�الشيخ�قا ئا�للمعoZلةأبو�عمران�الشيخ�قا  11    خلوات�حليمةخلوات�حليمةخلوات�حليمةخلوات�حليمة    ررررأبو�عمران�الشيخ�قا

 23    سعد�عبد�الس
مسعد�عبد�الس
مسعد�عبد�الس
مسعد�عبد�الس
م....دددد    ييييعند�ابن�حزم�الظاهرعند�ابن�حزم�الظاهرعند�ابن�حزم�الظاهرعند�ابن�حزم�الظاهر    السعادة�الحقيقيةالسعادة�الحقيقيةالسعادة�الحقيقيةالسعادة�الحقيقية
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لجزائرية�للمج
ت�العلمية�;ي�عددها�الخامس�بالبوابة�ا" تطويرتطويرتطويرتطوير"تلتحق�مجلة�

� �الباحثyن �مباشر�وشفاف�مع �تفاعل �لفرض�.. ;ي �م�Üا �إيتيقية كoyة �و �معرفية رمحاولة

�و��ذه� �والعلم)، ��كاديم) �ا�جال �;ي �الجديدة �بالتحوGت �يليق �تراسدنتاuي براديغم

تقاء،�لتصبح�ّا�ناسبة�نحÞ)�بكثy?�من�التقدير�وا�حبة�والشكر�كل�من�أسهم�;ي�هذ را�#

فق�ضوابط�أخ
قية�ومعايy?�احZ?افية  .وا�جلة�دعامة�متاحة�للجميع�;ي�أي�وقت�و

�أن�نصدر�عددين�;ي�السنة� ،�]ماي-سبتم@? [2017/2018رلقد�كان�من�ا�قر

�ذلك�بسبب�تأخر�التحاق�اللجنة�ا�راجعة� ف�لوجستيكية�وتقنية�دو نلكن�وقفت�ظر و

رلعلمية،�وكذا�صعوبة�التعامل�مع��ضية�;ي�بادئ��مر،�بالبوابة�الجزائرية�للمج
ت�ا

�قمنا� �وقد �العلمية، �ا�قاGت �مع �الك
سيكي �التعامل �ع�ى �اعتادوا �ا�راجعyن فأغلب

بدعوة�أسماء�جديدة�إuى�هيئة�ا�راجعة�العلمية�من�مختلف�التخصصات�وا�ستويات�

نة�وس �أكسب�ا�جلة�مر �مما �التعامل�و�كاديمية�و�ماكن�الجامعية، 
سة�وسرعة�;ي

�نوعية� �إضافة �ا�جلة ���يئة �ا�لتحقة ��سماء �تكو �أن �كثy?ا �سعدنا �بل �ا�قاGت، نمع ّ ً

� �نفتخر���ا �مكسب�مشرف�وقامة (âف� �باÈفضل، �وتعد ،?yتبشر�بالخ� ونع�oZ.. وقيمية

 .بخ@?�ãا

�دعوتنا�إuى�النشر�;ي�مجلة�تطوير� عونة.. رونكر �Gمحاباة�و�Gإقصاء�و� ردو . ..ن

� �والباحثyن�الجادين �العلم�وا�عرفة �خدمة �عن�النشر�تحت�الطلب�أو�.. غرضنا ًبعيدا

� �أو�بالoZكية �مقال�.. بالواسطة �ونرحب�بكل �باحث�مقتدر�وحريص، �ملك�لكل فا�جلة

ط�ويلoZم�بالضوابط��كاديمية� ط�أن�نحد�.. ويستو;ي�الشر وولسنا�نبتäي�من�هذه�الشر

�أو�نحبط�من�و �الباحثyن سyنمن�سåي �الدا �الراقية�.. رæي �نحو�العلمية �خطوة بل�çي

� �مراجعة �أو �من �بالقبو �ويحظى �يفرض�نفسه، �الجيد �فا�قال �ا�رتقبة، لوالعا�ية .. ل

 .لكننا�نقف�بشدة�وحزم�ضد�الرداءة�و#نتحال�وا�حسوبية�و#تكالية�والفكر�الغوغائي
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� �تأخر �عند �الباحثyن �قلق لية �بمسؤ �ا�عاينةوونتفهم �وك¾?ة التصويبات�،

�جودة� �ع�ى �حرص�ا�راجعyن �ع�ى �يدل �فإنما �Ïé)ء �ع�ى �هذا �دل �وإن �م�Üم، ّا�طلوبة ّ

�ا�جلة،�و�ëمس���تاف�لدى�ا�راجعyن�ندعوهم�إuى�عدم�#ستعجال�;ي�وجادةا�قاGت�

� �إل��م �اكتمال�.. رفض�ا�قاGت�ا�سندة �م�Üم�ع�ى �أن��مر��Gيعدو�حرصا فنحن�نåي

اسات،�واستقامة� فبعض�ا�قاGت�وبصراحة�صادقة��G.. ا�عايy?،�وس
مة�ا�ناهج�رالد

�النشر�بسبب�تسرع�أصحا��ا،�وقلة�الخ@?ة�الفنية�والتجربة�العلمية� ىترتقي�إuى�مستو

� �م�Üم �وباÈخص�الواعدين�والجدد �ا�عرفية ية �أو�غياب�الر �أن�.. ؤلد�îم، �نفضل لكن

�أن�يكو �ع�ى �تعديل�ا�قال�بدءا �دعو�ãم�إuى نتكو �عدم�تطابق�ن �ع�ى �الرفض�مؤسسا

�تقدير�صعب� �وهذا �السائل، �الوæي �وتفاقم �الثقا;ي، ب�النقد �وتضا .. رالتفكy?�الناقد،

ب�غy?�متاح،�فمن�حق�صاحب�ا�قال�أن�يستقل�بفكره�وحسه�ونقده�وصوغه،� روتقا

لكن�ما�نعيبه�هو�.. وله�أن�يلتمس�من�التحرير�أسباب�الرفض�أو�التأجيل�أو�التفضيل�

�ا �رشعو �الحال �وغ@ن �الظن �بغلبة �عملية�.. لباحثyن �البحث �بأن �طرف �نذكر�كل لذا

تشاف�أكواب� G� �وليست�دعوة �خاصا، �وتفاهما �خالصا �تتطلب�وعيا �ومصy?ية رمعقدة ً ًً ً

 .من�الصداقة�الزائفة،�وا�صلحة�الكاذبة،�والع
قات�ا�خادعة،�والنيات�ا�ضللة

�السادس� �العدد �نستقبل �ثقة�وال] 2018سبتم@?�[ونحن �بكل �نحضر�له ذي

لية�واحZ?افية� �وتضافر�الجهود�من�.. وومسؤ �ا�جلة، وبعد�اكتمال�الهيئة�ا�شرفة�ع�ى

�ونجدد�شكرنا�إuى�ا�راجعyن�وكذا�ا�شرفyن�ع�ى�خدمة�.. كل�صوب ر�Gيسعنا�إ�Gأن�نكر

�و#لoZام�.. ا�جلة �والZ?تيب�والتعاو �التنظيم �من �ا�زيد �بذل �إuى �أخر �مرة نوندعوهم ى

��عمال سال ò� �موعدين �للباحثyن �ونضرب �و#نسيابية، �نن�¹ÏÖ.. روالجودة �أن ندو

�التفاعل�السريع� �من�ا�راجعyن�إuى �] ب
�تسرع[دعواتنا �;ي�.. مع�ا�قاGت�ا�سندة فإننا

ير ة�إفادتنا�بالتقا رأحيان�نتواصل�معهم�الكZ?ونيا�و�هاتفيا�لتذكy?هم�بضر نا�;ي�.. ور رعذ

تباكهم�عند�تأخر�الرد�ذلك�حy?ة�الباحثyن�و ِونذكر�أنه�من�غy?�ال
ئق�أن�نسند�إuى�.. را
َّ ُ

.. مراجع�بإفادة�بمجرد�أنه�انتسب�إuى�الهيئة�العلمية،�بل�8فادة�شهادة�مشاركة�فعلية�

ه� �بأمو �وانشغاله �والفاعلية �التفاعل �قلة �بسبب �مراجع �عن �ا�جلة �تستغ() روقد

.. راجعة�تحت�طائل�#لoZامات�ا�غايرة�فمن�حق�كل�خبy?�أن�يعتذر�عن�ا�.. الخاصة

� �بل�وفصو للكن��Gيجعلنا�ننتظر�التقرير�Èك¾?�من�شهو �تواصل�و�GتواÏö).. ر  .ندو

�ومصحح ك�ومراجع�ومحر ية�لكل�باحث�ومشا رçي�توضيحات�مهمة�وضر رو .. ر

� �العدد �بصدو �فرح¦�م �الجميع ك �نشا �أن �نبتäي رÈننا �العدل�.. ر �من ف �ظر �;ي ولكن

 .وثقافة�ا�واطنة�#لكZ?ونية�الجديدة.. ا�ساواة�و8يتيقا�#فZ?اضية�ا�هنية�وأجواء�من�
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ئا�للمعoZلة ئا�للمعoZلةأبو�عمران�الشيخ�قا ئا�للمعoZلةأبو�عمران�الشيخ�قا ئا�للمعoZلةأبو�عمران�الشيخ�قا     ررررأبو�عمران�الشيخ�قا
    

    *خلوات�حليمةخلوات�حليمةخلوات�حليمةخلوات�حليمة

 

    ::::�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربيةا�لخصا�لخصا�لخصا�لخص

يخ�السياسية� رتعددت�اهتمامات�الشيخ�أبو�عمران�بyن�البحث�;ي�قضايا�التا

عه�الفك �كان�يصب�;ي�قضايا�الفكر�8س
مي،�وو#جتماعية�وا�عرفية،�إ�Gأن�مشر ير

،�وال�)�يجد�لها�ح
�;ي�الفكر�ا�عuoZي،�وهو�الفكر�الذي� رخاصة�مشكلة�الحرية�والتحر

س�الك
مية�والفلسفية� رخصص�له�بحثا�تتبع�فيه�مظاهر�امتداده�وتأثy?ه�;ي�أهم�ا�دا ّ

oZع��وا�غرب�8س
مي،�مفندا�#عتقاد�الزاعم�أن�نجم�ا من�ق;ي�ا�شر زلة�قد�أفل�منذ�
ُ

�ا�توكل ة�8س
مية،�، �الحضا �;ي الت�تمثل�الوجه�التنوير �Gكانت�و� �أ�ëا �ع�ى رمؤكدا يز

�وبyن� �بي�Üا �ا�وجودة �التشابه �أوجه �بحث �خ
ل �من �ا�عoZلية، �اللحظة �براهنية مؤمنا

�تمثل�العديد�من� �إuى �لذلك�دعا النظريات�الغربية�الحديثة�خاصة�;ي�مسألة�الحرية،

�;ي�القضا �كالعدل�والحرية �الفكرية؛ �ضمن�منظوم¦�ا �كانت�تؤمن���ا �ال�) �الفلسفية يا

 .ا�جالyن�السياÏÐ)�و#جتماæي

 .ا�عoZلة؛�الحرية؛�ال�Üضة؛�أبو�عمران�الشيخ: كلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحية

    

    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية

  AbstractAbstractAbstractAbstract: Abu Omran Sheikh interests were varieted  between the search in 

polital historical, social and knowledge affairs, but in other hand his 

intellectual project, fowses on Islamic intellectual affairs specially the problem 

of freedom and being free, and for this later Abu Omran Sheikh found the 

solution of this problem in intellectual of  Mu'tazila .He made a research about 

its aspects and affections in the most important speech schools and 

philosophy in the Islamic east and west, he was agaist the people who said 

                                                 
اه،�جامعة�مصطفى�اسطنبوuي،�وGية�معسكر،��كلية�العلوم�8نسانية�و#جتماعية،�تحت�إشراف**** اه،�جامعة�مصطفى�اسطنبوuي،�وGية�معسكر،��كلية�العلوم�8نسانية�و#جتماعية،�تحت�إشراف�طالبة�دكتو اه،�جامعة�مصطفى�اسطنبوuي،�وGية�معسكر،��كلية�العلوم�8نسانية�و#جتماعية،�تحت�إشراف�طالبة�دكتو اه،�جامعة�مصطفى�اسطنبوuي،�وGية�معسكر،��كلية�العلوم�8نسانية�و#جتماعية،�تحت�إشراف�طالبة�دكتو : : : : رررر�طالبة�دكتو

    ....    ]]]]halimakhelouathalimakhelouathalimakhelouathalimakhelouat@@@@gmailgmailgmailgmail....comcomcomcom[[[[د�نابي�بوع�ي،�د�نابي�بوع�ي،�د�نابي�بوع�ي،�د�نابي�بوع�ي،�. . . . أأأأ
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that the star of Mu'tazila was disappeared for a long time, Stressing the fact 

that it was and still represents the enlightenment face in Islamic civilization, 

believing in the paranoia of the moment, by examining the similarities that 

exist between them and modern Western theories, especially in the issue of 

freedom, and therefore called to represent many of the philosophical issues 

that were believed within the intellectual system; Such as justice and freedom 

in the political and social spheres. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: The Mu'tazila; Freedom; Renaissance; Abu Omran Sheikh.  

 

    ::::مقدمــةمقدمــةمقدمــةمقدمــة

�عن�طبيعة�هذه� لإن�طرح�سؤال�الحرية�;ي�العالم�8س
مي�يجرنا�إuى�التساؤ

�إuى�موضوع� �حرية�خارج�الدين�أم�من�خ
له؟�فقد�تعرضنا رالحرية�فهل�يمكن�تصو

�بحيث�لم� �دينية�وسياسية، �أبعادا �كيف�أعطت�للموضوع أينا �و �عند�ا�عoZلة رالحرية

�الد �الحقل �خارج �حرية �وجود وا �هذا�ريتصو �ضمن �الحرية �إشكالية �طرح �إ�Gأن ي()،

�هذه� �بمثل �حافل �8س
مي يخ �والتا �ضدها، �ع�ى �بالتأكيد (âينت� �ما �غالبا رالحقل

�بالقضاء� �8يمان ة �بضر �القو �إuى �ان¦�ت �أغلب�القراءات �أن �نقل �لم �إن ورا�واقف، ل

�ا �ا� �ا�جتمعات�الغربية �وح�¹ �ركن�من�أركان�8يمان، �إuى �وتحويله ستحدثت�والقدر،

�للتفكy?�خارج�الدين�قيل �الحرية،�: "طرقا�جديدة إن�القسيس�;ي�كل�عصر�من�أعداء

�هو� �لسيئاته �نظy?�حمايته �;ي �سيئاته �ع�ى �يعينه �ا�ستبد �الحاكم �حليف وهو�دائما

اشنقوا�آخر�ملك�بأمعاء�آخر�"�ومن�الهتافات�ال�)�كانت�تردد�;ي�عصر�ال�Üضة�1"¬خر

�2G"قسيس �هته �القسيس ة يخنا�ر�وصو �تا �;ي �العقيدة �حراس ة �صو �عن ر�تختلف ر

ات�كثy?ة�إما�لنصرة�مواقف�سياسية�أو� �الحرية�Gعتبا ر8س
مي،�بحيث�كانوا�يرفضو ن

أى�ف��ا�الكثy?�من�الباحثyن�. إيديولوجية اسة�ال�)�قدم¦�ا�ا�عoZلة�عن�الحرية� رإ�Gأن�الد ر

�واستلهام�قي ح�العصر،�وجب�إعادة�بع��ا �تت
ءم�مع��ر �الشيخ�ممها،�و;ي�مقدم¦�وأ�ëا

                                                 
�وأبعادها��سل�سل�سل�سل1111 �وفلسف¦�ا �8س
م �;ي �الحرية �مفهوم �;ي �بحث �الحرية �فضاءات ، ?yالعم� �الرحمن �عبد �بن �وأبعادها�طان �وفلسف¦�ا �8س
م �;ي �الحرية �مفهوم �;ي �بحث �الحرية �فضاءات ، ?yالعم� �الرحمن �عبد �بن �وأبعادها�طان �وفلسف¦�ا �8س
م �;ي �الحرية �مفهوم �;ي �بحث �الحرية �فضاءات ، ?yالعم� �الرحمن �عبد �بن �وأبعادها�طان �وفلسف¦�ا �8س
م �;ي �الحرية �مفهوم �;ي �بحث �الحرية �فضاءات ، ?yالعم� �الرحمن �عبد �بن ييييطان

اسات�8نسانية،�القاهرة،�ط اسات�8نسانية،�القاهرة،�طوحدودها،�ا�ركز�العربي�للد اسات�8نسانية،�القاهرة،�طوحدودها،�ا�ركز�العربي�للد اسات�8نسانية،�القاهرة،�طوحدودها،�ا�ركز�العربي�للد     ....39393939،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�))))سسسس((((،�د،�د،�د،�د2222رررروحدودها،�ا�ركز�العربي�للد
    ....�40404040ا�رجع�نفسه،�ص�ا�رجع�نفسه،�ص�ا�رجع�نفسه،�ص�ا�رجع�نفسه،�ص2222



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]13[

�العموم�*أبو�عمران �ع�ى �8س
مي يخ �التا اسة �لد ��كاديم) ه �خصص�مشوا ر�الذي ر ر

اه� حة�ال�)�قدمها�لنيل�شهادة�الدكتو روالفكر�ا�عuoZي�ع�ى�الخصوص،�من�خ
ل��طر و

�السربو س�;ي�هذا� .نمن�جامعة� �بالتحليل�والد رإذا�8شكالية�ال�)�سنعمد�إuى�تناولها

�çيا�قا �تستحق�: ل �الشيخ �أبو�عمران �يراها �ال�) �ا�عoZلية �التجربة �خصوصية �çي �تستحق�ما �الشيخ �أبو�عمران �يراها �ال�) �ا�عoZلية �التجربة �خصوصية �çي �تستحق�ما �الشيخ �أبو�عمران �يراها �ال�) �ا�عoZلية �التجربة �خصوصية �çي �تستحق�ما �الشيخ �أبو�عمران �يراها �ال�) �ا�عoZلية �التجربة �خصوصية �çي ما

    8حياء�والتمثل8حياء�والتمثل8حياء�والتمثل8حياء�والتمثل؟؟؟؟

� �التحلي�ي �ا�نهج �إتباع �إuى �سنعمد �8شكالية �هذه �ح��¹و�عالجة الوصفي،

صف�موقفه�من�ا�عoZلة�و�اذا�اختار�موقفهم�من�الحرية�كحل  . ويتس(�¹لنا�تحليل�و

سا ين�أو�Gمن�خ
ل�ريطرح�الشيخ�أبو�عمران�;ي� رلته�مسألة�الحرية�من�منظو

�(âمية،�ف
الت�تعاني�م�Üا��مة�8س G�(ن�ال�Zمن�الف�?yا�8شكالية�ال�)�تسببت�;ي�كث�ëزأ

،�وثانيا�أ�ëا�القضية� ىالقضية�العالقة�ال�)�اختلفت�حولها�¬اء�أك¾?�من�أي�قضية�أخر ر

انا�ما�" ال�)�حرمنا�م�Üا�مثلما�قال�عبد�الرحمن�الكواك�) رأن�البلية�فقدنا�الحرية�وما�أد

�وفقدان�1"الحرية�çي�ما�حرمنا�معناه�ح��¹نسيناه�وحرم�علينا�لفظه�ح��¹استوحشناه�

ثة�إنسانية�جعلت�منا�همجا�نعيش� رالحرية�حسب�الكواك�)�ليس�بلية�فقط�وإنما�هو�كا

 .و�Gنعرف�مع(�¹الوجود

حته �أطر �خ
ل �من �أبو�عمران �الشيخ �م*وقام �بتحليل �من�، �ا�عoZلة وقف

�بحيث�لم�ير�;ي�التجربة�الغربية�أي� الحرية�8نسانية،�وهو�ا�وقف�الذي�ينتصر�له،�

                                                 
يس: : : : شغل�مناصب�عديدةشغل�مناصب�عديدةشغل�مناصب�عديدةشغل�مناصب�عديدة) " ) " ) " ) " 2016201620162016----1924192419241924((((�مفكر�إس
مي�من�مدينة�البيض�عا�مفكر�إس
مي�من�مدينة�البيض�عا�مفكر�إس
مي�من�مدينة�البيض�عا�مفكر�إس
مي�من�مدينة�البيض�عاشششش�ما�بyن��ما�بyن��ما�بyن��ما�بyن�**** يسالتد يسالتد يسالتد �والتفتيش��ادة��والتفتيش��ادة��والتفتيش��ادة��والتفتيش��ادة�ررررالتد

،�أستاذ�الفلسفة�بجامعة�الجزائر ،�أستاذ�الفلسفة�بجامعة�الجزائرالفلسفة�بالتعليم�الثانو ،�أستاذ�الفلسفة�بجامعة�الجزائرالفلسفة�بالتعليم�الثانو ،�أستاذ�الفلسفة�بجامعة�الجزائرالفلسفة�بالتعليم�الثانو ير�#تصال�والثقافة�))))1991199119911991----1965196519651965((((ييييالفلسفة�بالتعليم�الثانو ير�#تصال�والثقافة�،�و ير�#تصال�والثقافة�،�و ير�#تصال�والثقافة�،�و ررررئيس�ئيس�ئيس�ئيس�) ) ) ) 1991199119911991((((زززز،�و

�الجزائريyن �الكتاب �الجزائريyناتحاد �الكتاب �الجزائريyناتحاد �الكتاب �الجزائريyناتحاد �الكتاب �مؤلفاته) ) ) ) 1996199619961996----1995199519951995((((اتحاد �أهم �مؤلفاتهمن �أهم �مؤلفاتهمن �أهم �مؤلفاتهمن �أهم �الفكر�: : : : من �ع�ى �شاملة �نظرة �8نسانية، �الحرية �الفكر�قضية �ع�ى �شاملة �نظرة �8نسانية، �الحرية �الفكر�قضية �ع�ى �شاملة �نظرة �8نسانية، �الحرية �الفكر�قضية �ع�ى �شاملة �نظرة �8نسانية، �الحرية قضية

شد ديه،�فصل�ا�قال�Gبن� شد8س
مي�مع�لويس�غا ديه،�فصل�ا�قال�Gبن� شد8س
مي�مع�لويس�غا ديه،�فصل�ا�قال�Gبن� شد8س
مي�مع�لويس�غا ديه،�فصل�ا�قال�Gبن� ر8س
مي�مع�لويس�غا رر رر رر بة�مع�مجموعة�من��ساتذة،�الكشافة�ر بة�مع�مجموعة�من��ساتذة،�الكشافة�،�معجم�مشاهy?�ا�غا بة�مع�مجموعة�من��ساتذة،�الكشافة�،�معجم�مشاهy?�ا�غا بة�مع�مجموعة�من��ساتذة،�الكشافة�،�معجم�مشاهy?�ا�غا رررر،�معجم�مشاهy?�ا�غا

أبو�عمران�الشيخ،�قضايا�;ي�الثقافة�أبو�عمران�الشيخ،�قضايا�;ي�الثقافة�أبو�عمران�الشيخ،�قضايا�;ي�الثقافة�أبو�عمران�الشيخ،�قضايا�;ي�الثقافة�:  :  :  :  انظرانظرانظرانظر" " " " ا�قاوم�و8نسانيا�قاوم�و8نسانيا�قاوم�و8نسانيا�قاوم�و8نساني----8س
مية�الجزائرية�;ي�جزأين،��مy?�عبد�القادر8س
مية�الجزائرية�;ي�جزأين،��مy?�عبد�القادر8س
مية�الجزائرية�;ي�جزأين،��مy?�عبد�القادر8س
مية�الجزائرية�;ي�جزأين،��مy?�عبد�القادر

يخ،�ثالة،�الجزائر،�د يخ،�ثالة،�الجزائر،�دوالتا يخ،�ثالة،�الجزائر،�دوالتا يخ،�ثالة،�الجزائر،�دوالتا     ....82828282،�ص،�ص،�ص،�ص2007200720072007،�،�،�،�))))طططط((((رررروالتا
1111Èصرية�با�،�ا�طبعة�ا ،�ا�طبعة�ا�صرية�باÈ)،�أم�القر ،�ا�طبعة�ا�صرية�باÈ)،�أم�القر ،�ا�طبعة�ا�صرية�باÈ)،�أم�القر     . . . . 29292929----28282828،�ص،�ص،�ص،�ص1931193119311931،�،�،�،�))))طططط((((ززززهر،�دهر،�دهر،�دهر،�دىىىى�عبد�الرحمن�الكواك�عبد�الرحمن�الكواك�عبد�الرحمن�الكواك�عبد�الرحمن�الكواك����)،�أم�القر
    : : : : تشمل�الرسالة�ع�ى�خمسة�أبوابتشمل�الرسالة�ع�ى�خمسة�أبوابتشمل�الرسالة�ع�ى�خمسة�أبوابتشمل�الرسالة�ع�ى�خمسة�أبواب: " : " : " : " �مختصر�ما�جاء�;ي�الرسالة�مختصر�ما�جاء�;ي�الرسالة�مختصر�ما�جاء�;ي�الرسالة�مختصر�ما�جاء�;ي�الرسالة****

�الباب��و---- �الباب��و;ي �الباب��و;ي �الباب��و;ي �بالفلسفة�اليونانية�من�: : : : لللل;ي �نظرية�ا�عoZلة�;ي�قضية�الحرية�8نسانية�وع
ق¦�ا �بالفلسفة�اليونانية�من�تناولت�فيه�أصو �نظرية�ا�عoZلة�;ي�قضية�الحرية�8نسانية�وع
ق¦�ا �بالفلسفة�اليونانية�من�تناولت�فيه�أصو �نظرية�ا�عoZلة�;ي�قضية�الحرية�8نسانية�وع
ق¦�ا �بالفلسفة�اليونانية�من�تناولت�فيه�أصو �نظرية�ا�عoZلة�;ي�قضية�الحرية�8نسانية�وع
ق¦�ا للللتناولت�فيه�أصو

�ا�سي����ي�والنظرية�الهندية�و8يرانية�من�ناحية�ي�والنظرية�الهندية�و8يرانية�من�ناحية�ي�والنظرية�الهندية�و8يرانية�من�ناحية�ي�والنظرية�الهندية�و8يرانية�من�ناحية� �ا�سيناحية�وبالفكر�الع@? �ا�سيناحية�وبالفكر�الع@? �ا�سيناحية�وبالفكر�الع@?     ....ىىىىأخرأخرأخرأخرييييناحية�وبالفكر�الع@?

    ....�;ي�الباب�الثاني�تعرضت�إuى�نظرية�القضاء�والقدر�عند�الج@?ية�وانتقاد�ا�عoZلة�لها�;ي�الباب�الثاني�تعرضت�إuى�نظرية�القضاء�والقدر�عند�الج@?ية�وانتقاد�ا�عoZلة�لها�;ي�الباب�الثاني�تعرضت�إuى�نظرية�القضاء�والقدر�عند�الج@?ية�وانتقاد�ا�عoZلة�لها�;ي�الباب�الثاني�تعرضت�إuى�نظرية�القضاء�والقدر�عند�الج@?ية�وانتقاد�ا�عoZلة�لها----

ّّ;ي�الباب�الثالث�بينت�أن�8نسان�حر�;ي�نظر�ا�عoZلة�ومخy?�;ي�تصرفاته�وعليه�فإنه�يتحمل�تبعات�أعماله;ي�الباب�الثالث�بينت�أن�8نسان�حر�;ي�نظر�ا�عoZلة�ومخy?�;ي�تصرفاته�وعليه�فإنه�يتحمل�تبعات�أعماله;ي�الباب�الثالث�بينت�أن�8نسان�حر�;ي�نظر�ا�عoZلة�ومخy?�;ي�تصرفاته�وعليه�فإنه�يتحمل�تبعات�أعماله;ي�الباب�الثالث�بينت�أن�8نسان�حر�;ي�نظر�ا�عoZلة�ومخy?�;ي�تصرفاته�وعليه�فإنه�يتحمل�تبعات�أعماله---- ّّ....    

    ....;ي�الباب�الرابع�حللت�ع
قة�العقل�بالحرية�8نسانية;ي�الباب�الرابع�حللت�ع
قة�العقل�بالحرية�8نسانية;ي�الباب�الرابع�حللت�ع
قة�العقل�بالحرية�8نسانية;ي�الباب�الرابع�حللت�ع
قة�العقل�بالحرية�8نسانية----

�الخا---- �الباب �الخا;ي �الباب �الخا;ي �الباب �الخا;ي �الباب �أص
ح�;ي �;ي �تأثy?ه �إبراز �وحاولت �و�غرب �ا�شر �;ي �#عoZال �انتشار �استعرضت ?yخ�و� �أص
ح�مس �;ي �تأثy?ه �إبراز �وحاولت �و�غرب �ا�شر �;ي �#عoZال �انتشار �استعرضت ?yخ�و� �أص
ح�مس �;ي �تأثy?ه �إبراز �وحاولت �و�غرب �ا�شر �;ي �#عoZال �انتشار �استعرضت ?yخ�و� �أص
ح�مس �;ي �تأثy?ه �إبراز �وحاولت �و�غرب �ا�شر �;ي �#عoZال �انتشار �استعرضت ?yخ�و� ققققمس

��صالة،العدد،""""مجتمعنامجتمعنامجتمعنامجتمعنا �فكر�ا�عoZلة،مجلة �;ي �جامعية سالة �الشيخ، ��صالة،العدد،أبو�عمران �فكر�ا�عoZلة،مجلة �;ي �جامعية سالة �الشيخ، ��صالة،العدد،أبو�عمران �فكر�ا�عoZلة،مجلة �;ي �جامعية سالة �الشيخ، ��صالة،العدد،أبو�عمران �فكر�ا�عoZلة،مجلة �;ي �جامعية سالة �الشيخ، �التعليم�1976197619761976أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر38383838ررررأبو�عمران ة ا �التعليم�،و ة ا �التعليم�،و ة ا �التعليم�،و ة ا رررر،و زززز

ن�الدينية،�ص ن�الدينية،�ص�ص�ي�والشؤ ن�الدينية،�ص�ص�ي�والشؤ ن�الدينية،�ص�ص�ي�والشؤ     ))))42424242وووو�ص�ي�والشؤ
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�من� �العديد �ا�عoZلة �من �الغرب�استلهم �أن حته �أطر �من�خ
ل �يؤكد �إنه �بل وجديد،

ا�واقف�الفكرية�;ي�مقدم¦�ا�الحرية�والتعويل�ع�ى�العقل،�من�خ
ل�استحضار�العديد�

اسة�من�النماذج�ال �أنه�يحتاج�إuى�د ت�وليبت�o،�وإن�كان�هذا�الفرض�ير رفكرية�كديكا ىر

سه�ا�عoZلة�ع�ى�الفكر�الغربي�;ي�شقيه�ا�سي�ي� رمعمقة�تكشف�جانب�التأثy?�الذي�ما

ها�ا�عoZلة� روال��ودي،�كما�أن�الشيخ�أبو�عمران��ا�افZ?ض�;ي�مسألة�الحرية�كما�يتصو

�الحل�;ي�التص �الغربي�وذلك�لتغاير�ا�حيط�من�جهة،�ومن�جهة�ىأ�ëا�الحل،�فهو��Gير رو

�بأ�ëا� ��Gتفهم�الحرية �ح�¹ ، �التحر �يأخذ�بعyن�#عتبار�8يمان�;ي �الحل�ا�عuoZي رأخر ى

لية�أمام�هللا�و¬خر�الذي�أشاركه�الوجود،�فâ)�حرية�مسئولة،� و#نف
ت�من�كل�مسؤ

��خ �;ي�العيش�ع�ى�حساب�الحقو �إuى�الحياة�قÈن�تقوية�الحق�الطبيåي �هو�عودة ىر

�يأكل�الضعيف  .يا�توحشة�بحيث�القو

فأبو�عمران�الشيخ�بعودته�إuى�الZ?اث�8س
مي�واستلهام�التجربة�ا�عoZلية�çي�

�¬خر� �عند �صدى �لها �كان �نماذج �يحو �8س
مي �العربي �الZ?اث �أن �تأكيد �إuى يعودة

�8س
مي ��مة ب �ومغا �مشار ¹Ïأق�� �و;ي �وا�سي�ي رال��ودي �تدعو�ق �عودة �çي �كما ة،

الخطاب�الفلسفي�اليوم�بعيد�بعدا�تاما�عما�" ا�خيال�العربي�و8س
مي�إuى�تمثلها�Èن�

�;ي�الشارع�العربي �أو�الرأسماuي�. ريدو �فاهيم�الحرية�با�ع(�¹�نوار� يفليس�هناك�حضو ر

�الشيخ�أبو�عمران�أن�ا�وقف�1"الحاuي،�و�Gح��¹بمعناها�#عoZاuي ا�عuoZي�وإن�ى�لذلك�ير

كان�يعكس�لنا�حدود�وæي��مة�8س
مية�Èهمية�الحرية�ومدى�الع
قة�ال�)�تربطها���ا،�

�أفضل�"فهو�موقف� �معرفة �أجل �من �خاصة �أهمية �ذا �وثقافيا يخيا �تا �موقعا ريحتل

ها �وحوا �الثقافات��خر �بمواجهة �الغ() ،(ÏÐالعصر�العبا� ربأفكار�وعقائد �من�2"ى �هذا

ا�للتفكy?�بالنسبة�إuى�عصرنا�Èنه�لم�" ى�يمثل�هذا�ا�وقف�جهة،�ومن�جهة�أخر رمصد

جية �من�الضغوط�الخا ال�)�تشل�جهده�وفكره،� ريكتف�بتحرير�8نسان�بوصفه�فردا

�تسمح� �ال�) �#يجابية ط �ع@?�تعريف�الشر �Hي، �بمجتمع �دمجه �إuى �كذلك �سåي وبل

اج�ضمن�الجهد�الجماعاتي  .3"رللفعل�الشخ�Ï)�باGند

                                                 
1111
ت�;ي�أوهام�الوæي�العربي�ا�عاصر،�أعمال�الندوة�الفلسفية�ت�;ي�أوهام�الوæي�العربي�ا�عاصر،�أعمال�الندوة�الفلسفية�ت�;ي�أوهام�الوæي�العربي�ا�عاصر،�أعمال�الندوة�الفلسفية�ت�;ي�أوهام�الوæي�العربي�ا�عاصر،�أعمال�الندوة�الفلسفية��عبد�القادر�بو�عرفة،�العرب�وسؤال�الحرية،�تأم
�عبد�القادر�بو�عرفة،�العرب�وسؤال�الحرية،�تأم
�عبد�القادر�بو�عرفة،�العرب�وسؤال�الحرية،�تأم
�عبد�القادر�بو�عرفة،�العرب�وسؤال�الحرية،�تأم

اسات�الوحدة�العربية،�بy?وت،�ط اسات�الوحدة�العربية،�بy?وت،�طالسابعة�عشر،�مركز�د اسات�الوحدة�العربية،�بy?وت،�طالسابعة�عشر،�مركز�د اسات�الوحدة�العربية،�بy?وت،�طالسابعة�عشر،�مركز�د     ....�158158158158،�ص�،�ص�،�ص�،�ص2009200920092009،�،�،�،�1111ررررالسابعة�عشر،�مركز�د
2222    CCCChikh hikh hikh hikh BBBBouamrane. ouamrane. ouamrane. ouamrane. LLLLe proble proble proble problèèèème de la libertme de la libertme de la libertme de la libertéééé humaine dans la pens humaine dans la pens humaine dans la pens humaine dans la penséééée musulmane, (solution e musulmane, (solution e musulmane, (solution e musulmane, (solution 

mumumumu’’’’tazilite), librairie philosophitazilite), librairie philosophitazilite), librairie philosophitazilite), librairie philosophiqqqque, j.vrin19ue, j.vrin19ue, j.vrin19ue, j.vrin1978, p34978, p34978, p34978, p349----350350350350    
3333    IIIIbid, p.350bid, p.350bid, p.350bid, p.350    
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�;ي سة�ىفهو�ير اسة،�وبالتاuي�فهو�يتفق�مع�ا�د ر�هذه�التجربة�ما�يستحق�الد ر

�;ي�منهجية�القراءة�ال�)�أسست�لها�ا�عoZلة� �8س
مي�ال�)�كانت�تر ىالعق
نية�;ي�ا�شر ق

�وإنما� �النص�الدي() �قراءة �يكن�فقط�تجديد �لم �إ�Gأن�همه �ل�حياء، �النموذ®ي ا�ثل

�مجردة�و�G"الحرية�أيضا�ال�)� ذات�طابع�ميتافoyيقي�أو�أخ
Îي�فحسب،�بل�أ�ëا�ن�Gتكو

�نشاطاته�العقلية،�و�خ
قية،�والسياسية،�و#جتماعية  .4"لتعانق�كامل�حقو

�أن�ا�وقف�ا�عuoZي�نحن��وuى�بتمثله�من� ىلكن�إذا�كان�الشيخ�أبو�عمران�ير

اسة�وتحلي
،��ëÈا�تجربة�منبثقة�من�تراثنا�8س
مي،�مما�يع()� أ�ëا�قابلة�للتمثل�رغy?نا�د

�به�ح��¹وإن�كانت�;ي�حدود�مادامت�أ�ëا�كانت�;ي�فZ?ة�قديمة�من�ا�فكر�فيه�وا�عم لو

 .ضيقة

�إعادة� �إuى �أبو�عمران �يدعو�الشيخ �ما �çي �التفكy?�والعمل �;ي �8مكانية هذه

ال�)�تقف�ضدها�اليوم�العديد�من�ا�عوقات�ح��¹باتت�من�) الحرية(النظر�;ي�ا�سألة�

جة��وuى�ا�ستوحش �الكواك�)،�Èن�8نسان�العربي�وا�سلم�مسلوب�بالد رات�كما�يقو ل

�الوæي،�إذ�تتجاذبه�العديد�من��طراف�8يديولوجية�من�طرف�الدين�من� ىع�ى�مستو

 .ىهة�ومن�طرف�السياسية�من�جهة�أخرج

بل�يذهب�الوæي�ا�زيف�إuى�"كما��Gتكف�العادات�والتقاليد�;ي�جذبه�وسلبه�

�فالتغيy?�اعتبار�أ �الحرية، �عن ج �هو�خر ية �الثو �اللحظة �مقوGت �;ي �تجديد �أي ون ر

�1"والتجديد�يصبحان�من�أضداد�الحرية،�Èن�ا�خيال�العربي�يتشبث�باللحظة�ا�اضوية

�بلغ� �ح�¹ �الفكرية �مواقفها �بكل �#عoZالية سة �ا�د �يقف�ضد �كان �ما �غالبا (Ïا��روا

��ا �فالنظر�إuى ،?yبالتكف� �#�ãام �حد �كما�الوضع ع �وهو�ا�شر �للحرية �ا�عuoZي ع وشر و

�،(Ïا���الذكر�يأخذ�بعyن�#عتبار�8يمان،�لم�يقبل�كحل�للوضع�8س
مي�;ي�ا أسلفنا

�ا�شوهة�عن� ة �الصو ���ذه �منذ�القدم �الوæي �اللحظة�وقد�تطبع �هذه (Þرفكيف�سنح
ّ

Zن� �أم �يقبل�الحل�ا�عuoZي �الفكر�ح�¹ �هذا ية�حو �الر ُا�عoZلة؟�هل�نصحح ل ?ك�الحل�ؤ

�أو�يسåى�إليه�;ي� ية�كفيل�بخلق�إنسان�متحر رل�خر�كما�هو�جار�¬ن؟�وهل�تصحيح�الر ؤ

 وعيه�وعمله؟�

�الفكر�ا�عuoZي�شملت� �;ي بة�عن�الحرية �مقا ة رأعطى�الشيخ�أبو�عمران�صو ر

يyن�والقائلyن� يخية�ا�تعلقة���ذه�القضية�من�الرد�ع�ى�القد ركل�الجوانب�الفكرية�والتا ر

                                                 
4444    IIIIbid, p.350bid, p.350bid, p.350bid, p.350    

�ذكره،�1111 �سبق �مرجع �ا�عاصر، �العربي �الوæي �أوهام �;ي �تأم
ت �الحرية، �وسؤال �العرب �القادر�بو�عرفة، �ذكره،��عبد �سبق �مرجع �ا�عاصر، �العربي �الوæي �أوهام �;ي �تأم
ت �الحرية، �وسؤال �العرب �القادر�بو�عرفة، �ذكره،��عبد �سبق �مرجع �ا�عاصر، �العربي �الوæي �أوهام �;ي �تأم
ت �الحرية، �وسؤال �العرب �القادر�بو�عرفة، �ذكره،��عبد �سبق �مرجع �ا�عاصر، �العربي �الوæي �أوهام �;ي �تأم
ت �الحرية، �وسؤال �العرب �القادر�بو�عرفة، �عبد

    ....158158158158صصصص
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كسب،�وكيف�سعت�ا�عoZلة�إuى�ت@?ير�الشر�والرد�ع�ى�من�نسبه�إuى�هللا�من�بنظرية�ال

خ
ل�تحديد�ما�ل�نسان�وما�عليه،�بحيث�لم�تست¾ن�ح��¹الكائنات�غy?�ا�كلفة،�وذلك�

ي¦�م�إuى� ات�8نسان،�ليواصل�الشيخ�أبو�عمران�تحليل�ر ات�هللا�وقد ؤللفصل�بyن�قد ر ر

�التنا �لرفع �بالحرية �وع
قته �العقل�التكليف �يفرضه �الذي ��خ
Îي �8لزام قض�بyن

� �والدينية �و#جتماعية �الحياتية لية �وا�سؤ ��فعال عيه �شر� وكمؤسس حرية�(و

سة��جموعة�من�)#عتقاد ر،�ليؤكد�أن�الحرية�ال�)�تتحدث�ع�Üا�ا�عoZلة�ما�çي�إ�Gمما

،�ليختم�عمله�#لoZامات�مؤسسة�من�الوæي�8نساني�باGستناد�إuى�الدين�والعقل�معا

�بالتأكيد�أن�كل�من�خالف�ا�عoZلة�;ي�#عتقاد�بالحرية،�وقدم�الرأي�البديل�كان� هذا

س�ا�نشقة� �من�أهل�السنة�إuى�ا�دا �انط
قا ���ا ة�مباشرة�أو�غy?�مباشرة�متأثرا ربصو ر

 .ع�Üا

�من� �جموعة� �التماسه �تتحقق �أن �يتم(¹ �ال�) �¬فاق �خ
ل �من ويتضح

�الشيخ�أبو�عمران�8ضافات�#يجابية� �ير �القابلة�للتمثل،�Èنه�كما �يراها ىال�)�قدم¦�ا

حات�"ليست�من�الجائز�أن�نتمثله�;ي�كليته�بل� يا�إجراء�اختيار�بyن��طر ويبدو�لنا�ضر رو

�محضة� �محدثة �معoZلية �وجود �يكو �لن �ا�نظومة، �بمجمل �#حتفاظ G� نا�عoZلية،

   2"مت
ئما�مع�انشغاGتنا�الحالية

منة�ال�)�طرحت�ف��ا�مشكلة�الحرية�Èن�# Èف�فا نشغاGت�تغy?ت�بتغy?�الظر
ُ

ز و

(Ïا�� .والدواæي�ا�حركة�لهذا�الطرح�تختلف�عن�ا

مما�يع()�أن�الشيخ�أبو�عمران�يسåى�إuى�بحث�القضية�وفق�معطيات�اللحظة�

�أن� �وإن�كان�ير �جديدة، �وناقدة �فاحصة اسة �تقديم�د �أي�إعادة ىالراهنة، دحض�" ر

اته�تنتصر�جميع�ا�ذ ضت�مع�مذهب�ا�عoZلة�م@?را�لجعل�تصو راهب�ال�)�تعا �فهذا�1"ر

ات�نجيب� �من�#عتبا �مجموعة �ع�ى �ومب() �هو�اختيار�م@?ر ر#نتصار�للمذهب�ا�عuoZي

ة�8بقاء�من�كامل� �ف��ا�ضر ورع�Üا�من�خ
ل�هذا�السؤال،�إذا�ما�çي�8ضافات�ال�)�ير ى

 ا�نظومة�ا�عoZلية؟

Gوقف�ا:أو���ا �ع�ى�"�عuoZي �وأكد �مستقلة �أخ
قية �حياة منح�8نسان�مع(¹

�ذه()� �بجهد �سمح �البح�)، �وحسه �ع@?�منهجه �والحرية �للعدل ��ساسية ا�قتضيات
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�متماسك �فعل �وجود ة �ضر �وع�ى �معقلن، �تفاؤ �يتأسس�ع�ى ورمستدام، �فمشكلة�2"ل

ة�عق
نية�متماسكة�حسب�الشيخ�  .أبو�عمرانرالحرية�وجدت�لها�ا�عoZلة�الحل�;ي�صو

�أعطى�: ثانيا �ا�عoZلية، �ا�نظومة �;ي �الحرية �أخذته �الذي �الطرح��خ
Îي أن

فمن�جانب�تتأكد�"للحياة�نوعا�من�#ستق
لية�تجلت�;ي�أسلوبyن�كما�يؤكد�أبو�عمران�

ادة� ò� �8نسان �إخضاع �تريد �الج@?ية �كانت �غy?�محدود، �بمجال �8نسان لية رمسؤ و

ادة�هللا�أو�ال جية،�إ رخا قضاء�الذي�أمر�به،�وقد�بلغ�من�حدة�احتجاج�ا�عoZلة�ع�ى�مثل�ر

�تقريبا �مكان �كل �وأقر�;ي �سمع �أنه �التصو ُهذا �;ي�3"ر �أبو�عمران �الشيخ �يس¦�و ي�فما

�أن� �هو�القو �لديه�" لالطرح�ا�عuoZي �بل�هو�ذات، �عن��داة، �يكو �ما ن8نسان�أبعد

ة�و8ادة�ع�ى�الفعل�ضمن�بعض�الحدود�ال�)�م رالقد  .4"ن�ا�ناسب�تحديدهار

�له،� �فعلت�النظريات�ا�عاصرة �الطرح�لم�يخطئ�مثلما �هذا �;ي �ير �أنه ىح�¹

�;ي�الحرية�ا�عoZلية� ىوال�)�أعطت�الحرية�ا�طلقة�له�ونصبته�ملكا،�وإنما�أبو�عمران�ير

�أن� �كانت�تقو ة�8نسانية،�وكأ�ëا جت�بyن�القدر�8لâ)�والقد لأ�ëا�ما ر 8نسان�جزء�"ز

ط�من�الكل ،�و�Gح��¹لتصرفاته�هو،�إنه�يخضع�للشر و،�وهو�ليس�سيدا�مطلقا�للكو ن

�نشاطه �ضم�Üا �يندرج �ال�) �و#جتماعية �أشار�إل��ا�1"الطبيعية �ال�) �النقطة �çي �وتلك

� �طرح�"نبرغسو �بعدم �تتعلق �جوهرية �نقطة �إuى �الفكر�الفلسفي �يوجه �أن واستطاع

�والحتمية�كمشكلة�فلسف �التناقض�بyن�الحرية �ا�ب()�مسألة �Èن�التفكy?�الفلسفي ية،

�أو�يمكن� ،
�كام �تناسقا �متناسقان �أ�ëما ��مر�ع�ى �حسم �و#ستبطان �الحدس ع�ى

�إ�ëما�يعيشان�حالة�تناغم  .2"لالحسم�القو

�آمنت�: ثالثا �ا�عoZلة �هو�كيف�أن �للموقف�ا�عuoZي �تحليله �;ي �ينتصر�له ما

�من�الكثy?�من�بوجود�نوع�من�القضاء�ا�قيد�للحرية،�إ�Gأ�ëا�آ ة�ع�ى�التحر رمنت�بالقد ر

�Gليست�هبة�إلهية�و�(âي�النقطة�8يجابية�ال�)�يلح�ع�ى�التمثل���ا،�فçّالعقبات،�وتلك�

�ا�دنية� �هو�التفكy?�" قتمرد�وان¦�اك�للحقو ي،�وأداة�هذا�التحر ربل�تكتسب�بجهد�تحر ر

�والعقبات�ا�عZ?ضة�لطريق �قواه �الذي�يسمح�ل�نسان�بوæي العقل�هو�ا�بدأ�. هالعق�ي
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��فعال �ويصف ��خ
قية �ل
لoZامات �يؤسس �الذي �العقلية�. الشامل ��خ
ق تخلق

��Gإuى� �والوHي، �الطبيعية �معطيات��خ
ق �إuى �تستند �وçي �هللا�والبشر، �بعدل الثقة

يع()�الحرية�ال�)�يسåى�إل��ا�ا�عoZلة�ويراها�أبو�عمران�. 3"لاعتباطية�استبداد�غy?�مقبو

�لذاته�الح �العنان �ويعطي غباته �و �بشهواته �8نسان �يستبد G� �فح�¹ �مقيدة، �çي رل

�الحق�;ي�الحرية،�فذلك�هو�التشويه�لها،�Èن�أفعالنا�ليست�كلها�حرة�وإنما�çي� ىبدعو

 .   مقيدة�وفق�الoZامات�عقلية�ودينية�معا

�القراءة�: رابعا �ع�ى �مؤسسة �çي �ا�عoZلة �كانت�تقصدها �ال�) �الحرية �أن ح�¹

�أبو�# �بالشيخ �وكأن �خطاباته، �مع �تفاعل �;ي �نحن �دائما �الذي �للنص�الدي() ج¦�ادية

�، �نتحر �أن �نستطيع �به �التقليد فض � �ع�ى �ا�ؤسس �الوæي �أن �إuى �يحيلنا رعمران ر

فالقراءات�ا�تحجرة�تشكل�عائقا�بالنسبة�إuى�الوæي�و�GتZ?ك�له�ا�جال�إuى�التطلع�إuى�

� �الوهم �يعيش�;ي �تجعله �بل �الفهم�الحرية، �من �نوعا �له �تخلق �أ�ëا �أو�ح�¹ والخرافة

�أو�يخطر�ع�ى�وعيه،�لذلك� �التحر ي�للحياة�يقدسه�ويسZ?ضيه،�ف
�يستمر ّ�سطو ر ئر

� �çي �تمثلها �ينبäي �ال�) �#يجابية �8ضافة �أن �عمران �أبو �الشيخ ا�نهجية�"يؤكد

ب�التقليد�وتمهد�ل
ج...ا�عoZلية �تزيح�د �للنصوص، فض�رع@?�التأويل�العق�ي �ع@?� ر¦�اد،

�للمصادر�و¬اء �النقدي �بالتحليل �وتسمح �التعقل �تحر �والحرفية، �الباطنية را�ناهج ر ّ .

 .1"يؤدي�الشك�ا��Ü"ي�والبحث�العق�ي�إuى�اليقyن�بثقة�أك¾?�مما�تفعله�#متثالية

�ع�ى� �يبعث �كما �أو�#متثال، �التقيد �وعدم �التحر �ع�ى �يبعث �#ج¦�اد رÈن

�ال �من�البحث�ا�ستمر�عن �فيه �التجديد �كان �وإن �ح�¹ �ا�تجددة، �شاكل��مة� لحلو

الجرأة�العلمية�ال�)�تبعث�إuى�الدهشة،�فقد�اعتدنا�مع�أع
م�ا�عoZلة�مثل�هذه�الجرأة�

� سالة��Gمنطوقة�يقو ئه� �إuى�قا لخاصة�النظام�والجاحظ،�بحيث�نجد�أبو�عمران�يمر ر ر ر

،�وإ�Gلم�يصب �هو�جرأة�;ي�القو لف��ا�أن�التحر �أو�ر ا�بل�تزييفا�ومخاتلة�;ي�القو لح�تحر ر

،�بحيث�وجه�النقد�إuى�النص�الدي()�ولم� رالفعل،�فالنظام�هو�مثال�Hي��ثل�هذا�التحر

هم�وليس�حقيقة�تقال� �;ي�ما�كان�متداوG،�هو�حشو�و ويخ#�¹Ïلومة�Gئم،�Èنه�كان�ير ى

�لي �الوæي �أدلجة �بل�إنه�حشو�غرضه ، �العقو �ليحر �جاء �ن�) لأو�تنسب�إuى صبح�أك¾?�ر

النظام�والجاحظ�مدهشان�بجرأ�ãما،�"خضوعا�وانصياعا،�لذلك�نجد�أبو�عمران�يعت@?�
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�لومهما�ع�ى�وصفهما�بعض��حاديث�بأ�ëا�مشبوهة،�لكن�;ي��ëاية�ا�طاف،� ىوقد�جر

ة� �ضر ،� �قتيبة �ابن �مثال �ع�ى ، �يقر�محدثو ��حاديث�موقفهما، �ناق�ي �معظم ورتب(¹ ن ّ

مإخضاع�تلك�النصوص�لتحليل�ن  .2"رقدي�صا

�: خامسا �çي �تحسب�للمعoZلة �أخر �إضافة �أبو�عمران �لنا مطالبته�"ىويقدم

�و#جتماæي (ÏÐالسيا� �الصعيدين �ع�ى �والحرية �الساسة�3"بالعدل �من �فموقفهم

�السلطة� �له ج �تر �ما �ع�ى �فعل �كرد �جاءت �البداية �;ي �مواقفهم �أن �بحيث ف، ّومعر و

�لهم�الحق�;ي�ر�موية�من�الج@?�و8جاء،�Èن�;ي�ذلك�ان¦�ا " ك�للحق�;ي�الحرية�فمثلما

�لهم�الحق�;ي�مراقب¦�م اثية�أو�تنسب�. تنصيب�الحكام، د�إقرار�سلطة�و رفمن�غy?�الوا ر

(âى�مصدر�إلuجال�الدين�إن�صح�لنا�4 "نفسها�إ رفإذا�كانت�جرأة�ا�عoZلة�وقفت�;ي�وجه�

ة،�أو�ا�مثلyن�والحاملyن�للنص�الدي()�ا�ãام هم�بالتشويه�والحشو�رأن�نستعy?�هذه�العبا

� �عن�تحر �دفاعا �وج@?و�ãم �الحكام �ظلم �كيف��Gتقف�ضد �الوæي، �عن�تحر ردفاعا ر

�عباد �بن �الصاحب �قال �كما �السلطة �واجب �فمن �ا�دنية، سة �العدل�: "را�ما تقديم

 5"لجميع�ا�واطنyن�وضمان�حياة�Gئقة

التوكل�وçي�8ضافة�ال�)�تدعو�إuى�العمل�و#تكال�ع�ى�النفس�بدل�: سادسا

بة�ظاهرة�التوكل�السل�)�;ي�ا�جتمع� �ا�عoZلة�;ي�محا �مجهولة،�بحيث�لم�ت¦�او رع�ى�قو ن ى

� سات�قد�تؤثر�ع�ى�الوæي�8نساني،�ولها�ع
قة�مع�تصو ر8س
مي،�وçي�إلتفاتة�إuى�مما ر

�عن�8نسان� �;ي�العمل�جزءا��Gينفك�منه،�وإ�Gكيف�نقو لا�عoZلة�ل�يمان�الذي�تر ى

،�إذ�أنه�حر�مك ضا�منهجيا�مع�"للف�ومسئو ض�فلسفة�#عoZال�بصدد�الفعل�تعا رتتعا ر

�غالب��حيان�هذا� �;ي �تنجم�ع�Üا �ال�) �الكسولة ية �القد ��Gبل�مع رالتصوف�والتوكل،

(Ïالشخ�� �والجهد �الفعل �ع�ى ة �القد (Ï$تقت� �ال�) �الحرية �مناقض�لعقيدة  1"رالتوكل

ات�ا�تاحةبحيث�أن�التوكل�هو�سلب�للفعل�وتعج�oyل�نسان�و   .رإهدار�للقد
�أبو�عمران�الشيخ�القابلة�للتمثل،�وçي� �ف��ا ىهذه�مجمل�#يجابيات�ال�)�ير

�8س
مي� �ا�شر �;ي �العق
نية سة �ا�د �تراها �كانت �ال�) ات �الغالب�#عتبا �;ي قنفسها ر ر

القابلة�للتمثل،�ويقدم�ا�صداقية�لراهنية�#عoZال�من�خ
ل�التأكيد�ع�ى�أن�الكثy?�من�
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اهنية�اليوم،�بحكم�أوجه�الشبه�ال�)�تجمع�ا الت� Gرلنظريات�الحديثة�;ي�مسألة�الحرية� ز

تر �سا ربي�Üا�وبyن�#عoZال�مثل�قو �بyن�وجود�8نسان�وكونه�حرا:" ل ��وGGند�2"ق�Gفار

ه: " لالذي�يقو رإن�حرية�8ادة�تتمثل�;ي�انجاز�فعل�ليست�له�علة�تقد ليم�جيمس�3"ّر و�و

ة�ع�ى�اختيار�الخy?�أو�عكسه،�هذه�8ادة�çي�أساس�نح: " لالذي�يقو رن�نتمتع�بالقد ر

ين�عليه �الذي�يقو4"رالجهد�الذي�نحن�قاد ل�وبرغسو الحتمية�من�خصائص�ا�ادة�:     "ن

�والوæي �إن�تظهر�الحياة �ا�كان�ل
حتمية�جزئية�ما �تخ�ي �لك�Üا �بحيث�يقدم�5..."الخام،

ة�ا�وقف�ا�عuoZي�;ي�الفكر�هذه�الشهادات�الفلسفية�الحديثة�ح��¹يثب رت�من�جهة�جدا

8س
مي�والذي�يمثل�موقفا�مستنy?ا،�وأسبقية�;ي�الطرح�الجدي�للمشكلة،�ومصادقة�

س� �تما �أن �استطاعت �مماثلة �نماذج �وبyن �بي�Üا بة �ا�قا �خ
ل �من �ا�عoZلية رللتجربة ر

�;ي� �أن�الشيخ�أبو�عمران��Gير �يع() �مما �الغربية، ة �الحضا ىالحرية�;ي تجربة�ا�عoZلة�ر

�çي� �ا�عoZلية �أن�عق
نية �من�كان�يزعم �وإنما �لتحقق، �الغy?�قابلة �ا�ستحيلة التجربة

رعق
نية�متعالية�الطرح،�فإن�الحرية�ع�ى�ا�نوال�ا�عuoZي�وجدت��ض�الخصبة�لها�;ي�

ط� ض�العرب�Gنعدام�شر �نبتة��Gتعيش�;ي�أ �أ�ëا �فاÈجدر�به�أن�يقو �العجم، وب
د ر ل

 .لهاالحياة�

حة�الشيخ�أبو�عمران�يظهر�له�أنه��Gيدافع�فقط�عن�ا�عoZلة� ووا�تمعن�Èطر

ئة� �الZ?اث�وقا �ال�)�تنتم)�إuى�هذا روإنما�8س
م�ككل،�Èن�ا�عoZلة�çي�فرقة�من�الفر ق

� �#�ãامات �تعرض�لكثy?�من �الذي �وهو�الدين �نحو�أك¾?�"ل�س
م �وع�ى صف�ككل وو

�الث...فظاظة�بالج@? : امن�عشر�كتب�فولتy?�تراجيديا�عن�محمد�عنوا�ëا�الفرæينو;ي�القر

�ج@?�الشريعة�السماوية�الذي�يتوGه�8نسان �فإن�كان�أبو�1"ىالتعصب،�وهو�ليس�سو

ب�بyن�ا�عoZلة�ومختلف�¬اء�الغربية�;ي�العصر�الوسيط�والحديث،�ويثبت� رعمران�يقا ر

هم،�فإنه�يدافع�عن �;ي�أفكا �الدين�8س
مي�من�خ
ل�رأن�صدى�ا�عoZلة�كان�واضحا

�يريد�أن�يصحح� �وكأنه ح�8س
م، �ر �كانت��قرب�إuى �أ�ëا �ف��ا �ير �ال�) �الفرقة وهذه ى

�العصر� �إuى �العصر�اليوناني �والتعصب�منذ ية �أصحاب�الج@?�والقد �هم �بأ�ëم رنظرهم

�عند�ا�عoZلة  .لالوسيط،�;ي�الوقت�الذي�كانت�فيه�النظرية�مكتملة��صو

                                                 
2222IIIIbid. p347bid. p347bid. p347bid. p347    
3333IIIIbid. p347bid. p347bid. p347bid. p347    
4444IIIIbid. p347bid. p347bid. p347bid. p347    
5555IIIIbid. p347bid. p347bid. p347bid. p347    
1111IIIIbid. p4.bid. p4.bid. p4.bid. p4.    
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وله�عن�تحليل�أبو�عمران�الشيخ��وقف�ا�عoZلة�من�الحرية�وما�يمكن�أن�نق

�إلهام� �;ي �السباق �كان �Èنه �وا�سلم؛ �العربي �8نسان �ع�ى �اللوم �يلقي �أنه 8ّنسانية،

�نسخة� �جعلته ف �والظر ��سباب �من �جموعة� �و�ãاو �الفرصة �ضيع �ولكنه و¬خر، ن ّ

اهنية� الفكر�ا�عuoZي�;ي�تجديد�الثقافة�رمشوهة��Gصلة�له�بالحرية�و�Gباòس
م،�إ�Gأن�

�عليه�بصفة�مطلقة�Èنه� من�الوهم�بمكان�تخيل�" لالعربية�8س
مية��Gيمكن�أن�نعو

�تعZ?ض�ا�جتمع� �ال�) �ا�صاعب �جميع �حل �يستطيع ��وائل �ا�فكرين �تفكر�هؤGء أن
ّ

ب�أك¾?�ا �ل'بحاث��ك¾?�تعمقا،�نحو�در نفتاحا�والحاuي،�فهو�يمثل�مع�ذلك�حثا�إيجابيا

ماننا  .        1"زتتصل�بمتطلبات�

إذ�يمكن�أن�نعت@?�الحل�ا�عuoZي�أنه�حل�للمصالحة�بyن�8نسان�وذاته،�فح��¹

�أن�نصنع�إنسانا� �نستطيع �ح�¹ ���ا، �من�الشعو ��Gبد�لنا �بي�Üما رنخلق�ذلك�التصالح

�;ي� �وليس�ضائعا اقعه�ودينه�من�خ
ل�إحساسه�وقناعته، اض�عن�نفسه�و � وصالحا ر

�كان�يسåى�ابن�حا �عن�دينه،�مثلما �من�فكره�ومبتعدا �من�ذاته�ومشوها ضره�ومنفلتا

عن�مدينة�8نسان�الكامل�والناموس�الفاضل،�وعن�ا�دينة�"رشد�;ي�نضاله�إuى�البحث�

ال�)�يغيب�ع�Üا�وحداني�التسلط�الذي�أ�ëك�العباد�والب
د،�وأفسد�النواميس�والعقائد،�

�ا �و�Gفقهاء �ب
�متكلمة �مدينة ��Gيجعلو ين، �متنو �دين �وعلماء �بف
سفة �بل نلعامة، ر

ّإ�ëا�مدينة�يجد�ف��ا�8نسان�نفيه،�وتؤمن�له�الحرية�والعدل،�. ظاهر�الشرع�مقصدهم

 .2"وا�ساواة�#جتماعية

    : : : : خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

� �يؤخذ �ا�عoZلة،ما �عند �الحرية �شكل� �طرحه �;ي �أبو�عمران �الشيخ �أنه�ع�ى

Gي�Ôي �الفرقة�الك
مية�وتأثy?ها�الثقا;ي��;ي�¬خر،�خاصة�;ي�متداداتراكتفى�بالسرد�التا

� ��ëÈا� �الحرية،ةمشكللتناو �8ضافات�#يجابية، �باحث�هذه �ي
حظ�أي �أن �ويمكن

�وا�فصل،�إذ�لم� س�الك
مية،�فâ)�الفار قا�قوGت�ال�)�تمoyت���ا�عن�غy?ها�من�ا�دا ر

بة�للوæي�8ن �أك¾?�مقا ريقدم�مفهوما�عن�الحرية�يكو ّساني�ع�ى�الرغم�من�أنه�فصل�;ي�ن

�وكل� �ا�فاهيم �هذه �يتمثل �أن �العربي �كيف�للوæي �يوضح �لم �آخر�أنه �بمع(¹ ا�سألة،

الع
ئق�الخاصة�بالطرح�ا�عuoZي�للحرية�مادام�أ�ëا�تجربة�إس
موية،�أي�حرية�با�فهوم�

�دائ �يبقى �ونظرياته �الفلسفي �الخطاب �وأن �خاصة �الدي()؟ �ا�عطى فق �و ما�و8س
مي

                                                 
�;ــي�الــسياسية،�مركــز�الكتــاب�للنــشر،�: : : : �نقــ
�عــن�نقــ
�عــن�نقــ
�عــن�نقــ
�عــن----    1111 ر �;ــي�الــسياسية،�مركــز�الكتــاب�للنــشر،�عبــد�القــادر�بــو�عرفــة،�الــسياسة�وا�دينــة�مــن�خــ
ل�الــضر ر �;ــي�الــسياسية،�مركــز�الكتــاب�للنــشر،�عبــد�القــادر�بــو�عرفــة،�الــسياسة�وا�دينــة�مــن�خــ
ل�الــضر ر �;ــي�الــسياسية،�مركــز�الكتــاب�للنــشر،�عبــد�القــادر�بــو�عرفــة،�الــسياسة�وا�دينــة�مــن�خــ
ل�الــضر ر ييييعبــد�القــادر�بــو�عرفــة،�الــسياسة�وا�دينــة�مــن�خــ
ل�الــضر وووو

 ....179179179179،�ص،�ص،�ص،�ص2006200620062006القاهرة،�القاهرة،�القاهرة،�القاهرة،�
2222    ----    IIIIbid. p11.bid. p11.bid. p11.bid. p11. 
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�الوæي�الجماæي،�فهو�لغة�الخاصة،�فما�ن
حظه�ع�ى�الغالب�أن�الوæي� لبعيدا�عن�متناو

�دي()�يكرس�للج@?�;ي�كل�ما�ي  .خص�الحياةرمؤسس�ع�ى�تصو

    ::::قائمة�ا�صادر�وا�راجعقائمة�ا�صادر�وا�راجعقائمة�ا�صادر�وا�راجعقائمة�ا�صادر�وا�راجع
يخ،�ثالة،�الجزائر،�د .2007،�)ط(رأبو�عمران�الشيخ،�قضايا�;ي�الثقافة�والتا -1 

2-yم�سلطان�بن�عبد�الرحمن�العم
،�فضاءات�الحرية�بحث�;ي�مفهوم�الحرية�;ي�8س ي?

اسات�8نسانية،�القاهرة،�ط ).س(،�د2روفلسف¦�ا�وأبعادها�وحدودها،�ا�ركز�العربي�للد  

هر،�د-3 Èصرية�با�،�ا�طبعة�ا زعبد�الرحمن�الكواك�)،�أم�القر  .1931،�)ط(ى

�;ي-4 ر يعبد�القادر�بو�عرفة،�السياسة�وا�دينة�من�خ
ل�الضر �السياسية،�مركز�الكتاب�و

2006للنشر،�القاهرة،�  

عبد�القادر�بو�عرفة،�العرب�وسؤال�الحرية،�تأم
ت�;ي�أوهام�الوæي�العربي�ا�عاصر،�أعمال�-5

اسات�الوحدة�العربية،�بy?وت،�ط  .1�،2009رالندوة�الفلسفية�السابعة�عشر،�مركز�د

    : : : : ا�ج
تا�ج
تا�ج
تا�ج
ت

1-��فكر�ا �;ي �جامعية سالة � �الشيخ، �رأبو�عمران �العدد، ��صالة، �مجلة �أكتوبر�38عoZلة، ،� ،

ن�الدينية1976 ة�التعليم��ص�ي�والشؤ ا و،�و ر  .ز

    ::::ا�صدر�باللغة�الفرنسيةا�صدر�باللغة�الفرنسيةا�صدر�باللغة�الفرنسيةا�صدر�باللغة�الفرنسية

1-Chikh Bouamrane. Le problème de la liberté humaine dans la pensée musulmane, 

(solution mu’tazilite), librairie philosophique, j.vrin1978. 
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    ييييادة�الحقيقيةعند�ابن�حزم�الظاهرادة�الحقيقيةعند�ابن�حزم�الظاهرادة�الحقيقيةعند�ابن�حزم�الظاهرادة�الحقيقيةعند�ابن�حزم�الظاهرالسعالسعالسعالسع
    

    *سعد�عبد�الس
مسعد�عبد�الس
مسعد�عبد�الس
مسعد�عبد�الس
م....دددد

 

    ::::�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربيةا�لخصا�لخصا�لخصا�لخص

حتل�السؤال�عن�كيفية�بلوغ�8نسان�السعادة،�حoyا��Gيحصر�من�كتابات�ا

�Gن�;ي�السلوك�8نساني،�وyسفة�أو�علماء�أو�باحث
ّالقدامى�وا�عاصرين،�سيان�كانوا�ف

�بأن�كل�الديانات�و �من�القو �قدمت�لمندوحة ف�والعلوم �بل�وسائر�ا�عا رالفلسفات؛

�له� �يحقق �ما �إuى �م�Üا، �òخراجه Gحلو� �قدمت �كما �8نسان، �تعاسة �لعلة ّتشخيصا
ِ
ّ

�عن�ما�يجلب�لهم�. السعادة�والرضا نلذلك�يتم(�¹جميع�الناس�الحياة�السعيدة�ويبحثو

�يتفقو Gو� �السعادة، �هذه �لطبيعة هم �تصو �;ي �يختلفو �أ�ëم Gإ� نالسعادة، �;ي�رن

�ل�خر،� �تعاسة �أحدهم �سعادة �موضوع �يكو �فقد �إل��ا، �ا�وصلة �للوسائل تحديدهم
ً ن

�دواليك �عند�هذا،�مذمومة�عند�ذاك�وهكذا سيلة�تحصيلها �... وو �أن�يتمحو رف
�غر و

�هذه�ا�سألة�النفسية��خ
قية�;ي�آن�واحد،�حيث�أجمع�كل�من�كتب�;ي� لبحثنا�حو

�ير �ال�) �الغاية �أن �و�خ
ق، �سعيدا،�النفس �يكو �أن �çي �لتحقيقها، �إنسان ننو�كل

الة�نقيضها�وçي�التعاسة�الناشئة�عن�الهم،�هذا�الهم�الذي�يتوجب�طرده� ّوالرغبة�;ي�إ ّ ز

ها �وأوضا ها �وأقذا ها �أكدا �من �لتصفو�نفسه روإبعاده، ر �الفيلسوف�والعالم�. ر �بر زوقد

� (ÏÖندل�� �الظاهر �حزم �ابن �الجهبذ يا�وسåي ِ
ّ العالم�) م1064-م994/هـ456-هـ384(ِ

ائه� �الشريعة�والفلسفة�وعلم�النفس�و�خ
ق�وغy?ها،�وبكتبه�ا�اتعة�الباسقة�وآ ربفنو ن

سالته " مداواة�النفوس�و�ãذيب��خ
قمداواة�النفوس�و�ãذيب��خ
قمداواة�النفوس�و�ãذيب��خ
قمداواة�النفوس�و�ãذيب��خ
ق:"رالسامقة،�ا�بثوثة�;ي�سائر�مؤلفاته،�وبخاصة�

�طرد�الهم�لبلوغ�السعادة فما�حقيقة�نظرية�طرد�الهم�عند� .قحيث�حدد�ف��ا�سبل�وطر

 .م�؟�وما�ع
ق¦�ا�بالدين�وباÈخ
ق�وبالنفس�؟ابن�حز

 .����خ
ق،�الفضائل،�السعادة،�طرد�الهم،�مداواة�النفوس::::الكلمات�ا�فتاحيةالكلمات�ا�فتاحيةالكلمات�ا�فتاحيةالكلمات�ا�فتاحية    ----

    

                                                 
رررريان�عاشويان�عاشويان�عاشويان�عاشو    ::::جامعةجامعةجامعةجامعة،�،�،�،�الفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة: : : : قسمقسمقسمقسم،�،�،�،�""""أأأأ""""محاضر�محاضر�محاضر�محاضر�    أستاذأستاذأستاذأستاذ    ----    **** �ال@?يد�8لكZ?وني��ال@?يد�8لكZ?وني��ال@?يد�8لكZ?وني��ال@?يد�8لكZ?وني�    ،،،،،�الجزائر،�الجزائر،�الجزائر،�الجزائر�الجلفة�الجلفة�الجلفة�الجلفة،،،،زززز

]]]]saadibnhazmsaadibnhazmsaadibnhazmsaadibnhazm@@@@gmailgmailgmailgmail....comcomcomcom.[.[.[.[    
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    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية

AbstractAbstractAbstractAbstract: Theory Context and research of Ibn Hazm 

The question about the moral behavior has been always the interest 

of great number of Muslims scientist the same as philosophers and moral 

scientist writers about morals agreed that what comes from man ( good 

actions ) called virtues and the opposites call vices. And Ibn Hazm research 

about morals was about moral question. All moral writers agreed that it is a 

purpose every person is riming out.  Ibn Hazm was seen as a philosophical 

personality in his book “Morals and biographies” the first reference to his 

theory about morals. 

He précised the meanings of goodness and evil. And talked about the 

virtues and vices. So how much the theory of Real ? And what is its 

relationship with morals and self ? And what is the scientific and philosophical 

value ? 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:  the moral ; the virtues ; theory of Real ; call vices ; called virtues. 

 

    ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

�اuى� �ويتطلع �طل�Çا، �;ي �ويجد �ينشدها �وغايته، �#نسان �مطمح �çي ّالسعادة

�السعادة�;ي� أمر�ما،�فالبعض�;ي�الجاه�والسمعة�وخلود�تحقيق�ربلوغها،�والكل�يتصو

ن�;ي�ا�ال�الوفy?�وبسطة�العيش،�وقد�تZ?اءى�, �والذكر،�وآخر يخرين�;ي�التامل�النظر

اجع�إuى� .�العق�ي�الكمالةتبإuى�مروالسمو�بالنفس� رواخت
ف�الناس�;ي�معاني�السعادة�

ما�يخص
َ

�سعادته�;ي�ال¾?وة،�وا�ريض�;ي�الصحة،�والذليل� ى�كل�واحد�م�Üم،�فالفقy?�ير

�والسلطة �الجاه �;ي �وçي�... يراها ��Gلذا�ãا، �لغy?ها �مطلوبة �فالسعادة �دواليك؛ وهكذا

�يتحدد �وبه �فيه، �يعيشو �الذي �الناس�للواقع �بوæي �تمثنمرتبطة
ُّ

�لها �أجمع� .لهم وقد

�;ي��خ
ق�ع�ى�أن�كل�ما�يصدر�عن�8نسان�من�أفعال�حسنة�çي�الفضائل،� نا�ؤلفو
ّ

تباط�الوثيق�العميق�الدقيق�الرذائل؛�ونظرووأن�نقيضها�ه 
�بyن�السعادة�و�خ
ق،�را�ل

�البحث�;ي��خ
ق�عند�ابن�حزم �مسألة�أخ
قية�أجمع�كل�من�ي�الظاهررتمحو ل،�حو

الة�كت �إ �;ي �والرغبة �تحقيقها، �إuى �إنسان �كل �يسåى �ال�) �الغاية �أ�ëا ��خ
ق، �;ي زب

�ابن�حزم�. ضدها،�إ�ëا�السعادة�ونقيضها�هو�الهم،�الذي�يتوجب�طرده�وإبعاده زوقد�بر
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ا�صدر�الرئيس�لنظريته�" �خ
ق�والسy?:"كشخصية�فلسفية،�إذ�يعت@?�كتابه�ا�وسوم

�وتكلم�عن�أنواع�الفضائل�والرذائل،��معا،�حيث�حدد�فيه;ي��خ
ق ني�الخy?�والشر،

مؤكدا�ع�ى�أن�ثمرة�الفلسفة�çي�إص
ح�النفس،�وذلك�بأن�تستعمل�;ي�دنياها�الفضائل�

�(Ïöعا��ا �عن �البعد ة �بضر �ونادى �ا�عاد، �;ي �س
م¦�ا �إuى �ا�ؤدية �السy?ة وروحسن

�ومما��G)1((((.�الغرض�وحدهوالرذائل،�Èن�الشريعة�أو�النبوة�والفلسفة�ما�جاءتا�إ�Gلهذا

��خ
قية �القضايا �أن �عالجهاّشك�فيه �;ي��ال�) ��خ
ق �وف
سفة �مفكر �كتب�ف��ا و،

��خ
ق،��ابن�حزم�قبل،8س
م �;ي �الكتابة �إuى �الذين�سبقوه �غy?�أن�معظم �وبعده؛

سطو�;ي�مختلف�ا�سائل��خ
قية�ال�)�تناولوها �وأ ا�بنظريات�أف
طو رتأثر ن و
ّ

ة�كالسعاد، 

وهذا�ما�يتج�ى�مث
�، ْمحاولyن�أسلم¦�ا�لتتما�¹Ïéمع�شريعة�8س
م... �والرذائللائوالفض

نا�)2((((.وغy?هما) هـ421.ت(ومسكويه�) هـ256.ت(عند�الكندي� ّ�ولعلنا��Gنبالغ�إن�نحن�قا
ر

�كتبه�ابن�حزم� �إل��م،�حيث�نجد�أن�;ي��خ
قبyن�ما �وبyن�من�ألف�ف��ا�ممن�أشرنا
َّ

اء�الفلسفية،�لكو�ëم�جميعهم�قد�مز �رج�¬اء�الفلسفية�بالدينية�مع�سيطرة�غالبة�ل ر

�بخ
ف�كانوا�تحت�تأثy?�الفلسفة�اليونانية،�لذا�غلب�عل��م�الطابع�الفلسفي�;ي��خ
ق؛

�اليونانية�وغy?ها،�ة�8س
مية�بالفلسفر�¬اء�الدينيةَبكونه�مزجابن�حزم�الذي�تم�oyع�Üم�

�الدينية ح �الر �سيطرة �وبخاصة� )3((((.�عليهومع ��خ
قية، �محمد �أبي اء �آ �;ي روا�تأمل

ّ�يخيل�إليه�أن�)4(((("مداواة�النفوس�و�ãذيب��خ
ق�والزهد�;ي�الرذائلمداواة�النفوس�و�ãذيب��خ
ق�والزهد�;ي�الرذائلمداواة�النفوس�و�ãذيب��خ
ق�والزهد�;ي�الرذائلمداواة�النفوس�و�ãذيب��خ
ق�والزهد�;ي�الرذائل:"رسالته�الشهy?ة

�آخر�حيات �;ي �كت�Çا �يانعةصاح�Çا �يبدو�ثمرة �ما �ع�ى ��ëÈا �نضجه�ه، �من�س() ِ�إقتطفها
ّ

�بأسلوب�هادئ�عميق، به،�حيث�سطرها �تجا بدة ِو
ّ

ر �بعيدا�ز ج�با�واعظ�والحكم، و�ممز

�ا�شحونة�بالحدة�والعنف ّعما�هو�مألوف�عنه�;ي�كتبه��خر ى اخرة�اللهجة�السب،�و�حيناّ

                                                 
1
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�يدافع�عن�الفلسفة�وا�نطق�والعقل).).).).134134134134////3333 ( ( ( (مممم1987198719871987 �يدافع�عن�الفلسفة�وا�نطق�والعقل�من�الغريب�العجيب�أن�نجد�ابن�حزم�العالم�الظاهر �يدافع�عن�الفلسفة�وا�نطق�والعقل�من�الغريب�العجيب�أن�نجد�ابن�حزم�العالم�الظاهر �يدافع�عن�الفلسفة�وا�نطق�والعقل�من�الغريب�العجيب�أن�نجد�ابن�حزم�العالم�الظاهر ." ." ." ." يييي�من�الغريب�العجيب�أن�نجد�ابن�حزم�العالم�الظاهر

    ....سعد�عبد�الس
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قية�;ي�8س
م�وصل¦�ا�بالفلسفة�اليونانية�الفلسفة��خ
قية�;ي�8س
م�وصل¦�ا�بالفلسفة�اليونانية�الفلسفة��خ
قية�;ي�8س
م�وصل¦�ا�بالفلسفة�اليونانية�الفلسفة��خ
قية�;ي�8س

                ))))126126126126....صصصص((((م�م�م�م�1963196319631963طططط
3
----� �التكري�) ��نا®ي �التكري�) ��نا®ي �التكري�) ��نا®ي �التكري�) �8س
م:":":":"�نا®ي �مفكر �عند ��ف
طونية ��خ
قية �8س
مالفلسفة �مفكر �عند ��ف
طونية ��خ
قية �8س
مالفلسفة �مفكر �عند ��ف
طونية ��خ
قية �8س
مالفلسفة �مفكر �عند ��ف
طونية ��خ
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    ).).).).402402402402----401401401401....صصصص((((
4
ِِ�حق�حق�حق�حق---- ِِ
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�آخر جة�بال¦�كم�من�الخصوم�حينا �سجله�أبو�محمدوا�مز �فالناظر��ا ؛
ّ َ

�وسطرهِ
ّ

� �ير ى،

�العقلية �وم
حظاته �العميقة، �والفلسفية �الدينية اساته �د  �الدقيقة،رخ
صة

ن�الناس�وأفعالهم�الخلقية،�مع�ن ُواستقراءاته�لشؤ به�الشخصيةَتو �Èجل�،رف�من�تجا

�تعليمية �تربوية �أبو�محمد )1((((.�مقصودةغاية �هذا�« :ليقو �كتابي �;ي �جمعت �قد فإني

،�وآثرت�تقييد�... �التمي�oyتعاuىُن��ا�واهبَ�أفادٍ�كثy?ةَمعاني يح��¹أنفقت�;ي�ذلك�أك¾?�عمر

ق ذلك�با�طالعة،�و
ّ
�لينفع�هللا�تعاuى�به�من�شاء�متر �الكتاب، �ما�س@?ت�من�ذلك���ذا

 )2((((»...وإص
ح�ما�فسد�من�أخ
قهم... من�عباده

GأوGأوGأوGق¦�ا�بمسألة�طرد�الهم�: : : : أو
    السعادة�وع
ق¦�ا�بمسألة�طرد�الهم�السعادة�وع
ق¦�ا�بمسألة�طرد�الهم�السعادة�وع
ق¦�ا�بمسألة�طرد�الهم�السعادة�وع

يب�أن�مبتäى�كل�فرد�تحت�أديم�السماء،�بل�وغاية�كل�إنسان�çي�تحقيق� �Gر

�سعيدا،�وÈجل�ذلك�يسåى�كل�امر السعادة؛�أي�أن�يكو
ً �إuى�تحقيقها،�فâ)�ن �جاهدا

ً ئ

وهو�ما�توصل�إليه�أبو�محمد�من�خ
ل�. الهدف��سم�¹;ي�الوجود�كله�وÏé�G)ء�سواها

�كله �البشرية يخ �لتا �واستقراءاته اساته رد �;ي�«  .ر �كلهم �الناس �يستو �غرضا يتطلبت
ّ

َّاستحسانه�و;ي�طلبه،�فلم�أجده�إ�Gواحدا،�وهو�طرد�الهم ُ ْ ن�الناس�كلهم��Gيتحركو... َ

�به�طرد�الهم ّفطرد�الهم�مذهب�قد�اتفقت��مم�كلها�مذ�... نحركة�أص
�إ�Gفيما�يرجو

�يتناçى �أن �إuى �العالم �تعاuى �هللا �سواه... خلق �شيئا �بسع��م �يعتمدوا Gأ� ع�ى
ّ

.«))))3( 

�و�سم¹ �الخy?��ع�ى �çي �،فالسعادة �يسåى ��الذي �كل �تحقيقه،بشرويأمل �إuى �من�ّي

ب�وا�ت �الناس�بطبعهم�وخ
ل�العمل�الدؤ قواصل�Èجل�بلوغ�الكمال�فيه،�حيث�يتشو ّ

ن�أن� �وير �السعادة، �يسمونه �وهو�ما �باòسم، �عليه �أك¾?هم�يجمع �ويكاد َّإليه، أحسن�و

Gيتم�إ�Gفإن��و)4((((.السعادة;ي�كنف� عيش�وأهنأه�� طرد�الهموم�والغموم�و�حزان�لذا

َال�)�تكدر�ع�ى�8نسان�صفو�حياته�وهدوء�باله،�çي� َْ �يطمح�إليه�ا�رء�أبلغ�وّ أق��¹Ïما

�البشرويتمناه، �سåي �يزداد �و،�لهذا �بل ال¦�ا، �وإ �الهموم �طرح �;ي �هممهم ز�وتتفاوت ُ َ َ ;ي�ِ

�أنفسهم �عن اح¦�ا �أسميناه�« . زإ �هو�الذي �الهم، �طرد �حزم �ابن �يسميه �الذي ِوهذا
ّ

�أن�ال �ومع �تلم�بالنفس؛ �ال�) �الهموم ��Gتتحقق�إ�Gبطرد �Èن�السعادة ناس�بالسعادة،

                                                 
1
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4
سطو----     سطو�أ سطو�أ سطو�أ �بن�حنyن،: : : : ترجمةترجمةترجمةترجمة" " " " �خ
ق�خ
ق�خ
ق�خ
ق:" :" :" :" رررر�أ �بن�حنyن،حاق �بن�حنyن،حاق �بن�حنyن،حاق �الكويت،ط::::�تحقيق�تحقيق�تحقيق�تحقيقإإإإسسسسحاق �ا�طبوعات، �وكالة ، �بدو �الرحمن �الكويت،طعبد �ا�طبوعات، �وكالة ، �بدو �الرحمن �الكويت،طعبد �ا�طبوعات، �وكالة ، �بدو �الرحمن �الكويت،طعبد �ا�طبوعات، �وكالة ، �بدو �الرحمن ،�،�،�،�1111ييييعبد

    ))))57575757....صصصص((((م�م�م�م�1979197919791979



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]27[

اتفقوا�ع�ى�هذا�ا�ذهب�إ�Gأ�ëم�اختلفوا�اخت
فا�كبy?ا�;ي�تحقيق�السعادة�ال�)�ينبäي�

�;ي�واقع�الحياة �;ي�تحقيقها �8نسان�ويسåى �ع@?�عنه�أبو�محمد� )1((((».أن�يقصدها َّفما

هم�ع�ى�طلبه،��ëÈم� ربطرد�الهم،�اتفقت�سائر��مم�ع�ى�اخت
ف�ديانا�ãم�وتباين�أفكا

�;ي�ذات ن�;ي�نفس�الهدف،�وهو�إبعاد�كل�همنمشZ?كو ّ�الغرض�ومتساو �عن�أنفسهم،�و

ّأي�هم�كان سطو،و. ،�ماديا�أو�معنوياَّ �وذهب�إليه�ابن�ا�قفع�;ي�رهو�ذاته�ما�قصد�إليه�أ

�... غايات�الناس�ص
ح�ا�عاش�وا�عاد« :قوله نوع�ى�العاقل�أن�يعلم�أن�الناس�مشZ?كو

�يوافق �الحب��ا ن�;ي �الحمقى��والبغض��،ومتساو �إتفق�عل��ا �وأن�هذه�م�oلة �يؤذي، ا

 .)2((((»...و�كياس

�وأعمالهم� �مساع��م �;ي �الناس�ينطلقو �أن�جميع ��Gيختلف�اثنان،ع�ى نلذا َّ

yغ�G� �مطلوب�واحد �أمان��مÈجل �يحققوا �أن �وهو�كيف�يمك�Üم ،?ِ
�السعادة�ّ �ويجلبوا

�و �Èنفسهم، �وا�عنوية �ا�ادية �الراحة ا �ويوفر َّلذوا�ãم، و ِ
ّ

�الناس�يعت@?ون�إ �جميع �كان ن

بي�Üم�;ي�تحديد�طبيعة�السعادة�ّبينا�السعادة�çي�الخy?��سم¹،�فإن�أن�هناك�اخت
فا�

اللذة�وçي�(وأصلها،�فم�Üم�من�يحصرها�;ي�لذة�ا�أكل�وا�شرب�وا�لبس�وا�نكح�وا�ركب�

�)البدنية �والحسب �وا�جد �والجاه �والتشريفات �بال¾?وة �يربطها �من �وم�Üم ،َ �و(َ اللذة�çي

�سعادته�;ي�الحياة�التأملية�العقلية�)السياسية ،�)اللذة�العقليةوçي�(ى،�وصنف�ثالث�ير

تفعت�عن�مطالب�الجسد�وأغراض روهو�الصنف�الذي�تمثله�قلة�من�الناس�ا ِ
ّ

�السلطة،�

ح، �والر �العقل �سعادة �العميقة، �ما�و وقصدت�السعادة �وكل �ذا�ãا �;ي �سعادة �çي ال�)

�لتحق �وسيلة �مجرد �هؤGء. يقهاعداها �و�Gإuى �هؤGء فالسعادة�. وهناك�أصناف��Gإuى

اكها�إGإذن�الحقيقية� ممنوع�إد
ّ

ِ�ع�ى�الكمل�من�الناس،�وçي�ر
َّ ُ"�Gائل�و �?yء�ثابت�غ(Ïéز

فعها،�ومحلها�النفس�وحدها� �وأكرمها�وأ رمتغy?،�بل�çي�أشرف��مو �البدن،�ومن�ندور

ظفر���ا�لن�يضره�إن�تعط
ّ

 .َ�أو�معدما�ذميماو�صار�سقيمالت�بعض�وظائف�جسده�أ

اء �آ �أة،�فم�Üم�من�تباينم روللف
سفة�;ي�حقيقة�السعادة ن�السعادة�çي�ىير

� �باÈهواء �من)نالسفسطائيو(#ستمتاع �بأ �وم�Üم �ليقو ��ëا �الفضيلة�تتج�ى �اتباع ;ي

�وأتباعه( الحسية� إ�ëا�;ي�#ستمتاع�باللذات: ل،�وم�Üم�من�يقو)نأف
طو(  ،�أما)رأبيقو

�لبلوغ�أ يا �ضر �شرطا �اللذة �ويجعل �والسعادة، �الخy?��ع�ى �بyن �يوحد سطو�فإنه
ً ً
ر ور ّ

Gشرطا�كافيا السعادة�
ً ً

السعادة�ضد�الشقاوة،�وçي�الرضا�التام�بما�تناله�النفس��ف " ...
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،?yالخ� ضا� ق�والفر من �و �باòنسان �خاصة �حالة �السعادة �أن �واللذة، �السعادة ربyن

ضا�النفس�،ن�اللذة�حالة�مشZ?كة�بyن�8نسان�والحيوانحyن�أ ،�ع�ىّالنفس���ا�تام ر�و

��ا�مؤق
ّ

� ت،�ومن اضية�مرضية،�وأن�يكو �النفس�كلها� �ميو نشرط�السعادة�أن�تكو ل رن

�الرضا� رضاها�بما�حصلت�عليه�من ىالخy?�تاما�ودائما،�وم��¹سمت�السعادة�إuى�مستو
ً ً

Hي�ونعيم�التأمل سمت�)  1(..."أدوم�أسم�¹و،�وكانتبطةتغموالنظر�أصبحت� والر رلذلك�

�الدين� �;ي (âف� �السعادة، �لبلوغ �ش�¹ �طرقا �النظريات �وكثy?�من �والفلسفات #ديان

�و �الصالح، �والعمل �بالتقو �تحصل 
�مث ى#س
مي ُ �الطاعات�بْ �بعمل �هللا �من التقرب

�...ّواجتناب�ا�حرمات �ذهب�اليه �ذلك�ما �و�وقريب�من �النفس�علماءبعض�الف
سفة

�ويأت��ا�،�هو�الفاضل�أخ
قيا،�أي�ذاك�الذي�يعرف�الفضيلة�نظرياعيدالس،�فو�خ
ق

�ّلفضائل�والسلوك�الخy?وقمة�ل ،
خ
قوهؤGء�جميعا�جعلوها�غاية�ل;ي�سلوكه�عمليا،�

�ابن�حزم . السامي ْ�ع�ى�الناس�تعلم�الخy?�والعمل�به،�فمن�جمع��مرين�ٌضْ�فر:"ليقو َ ْ َ َ ّ

  ))))2(((( "...اْجميعا،�فقد�استو;ى�الفضيلتyن�مع

�أبو�محمد�الغاية�من�الحياة�كلها،�وçي ،�وçي�من�"طرد�الهم:" لوإذن�فقد�تناو

���ا� �افتتح �إذ �غy?ها، �ع�ى ��ولوية �وأعطاها �بل �بالغة، �عناية �أوGها �ال�) �ا�سائل أهم

��خ
Îي �النفوس:" كتابه �النفوسمداواة �النفوسمداواة �النفوسمداواة �ع�Üا�" مداواة �وتحدث �حولها، �الخلقية ائه �آ �كل ت روتمحو ر

�جوهر�وماهية�8نسان�دينيا�ونفسيا�وأخ
قيا،�بشكل�مستفيض؛��ëÈا
ً

�أسم�¹خy?�إ�ëا

�الهم �يكو �الوقت �ذات �و;ي ،� �تحقيقه �إuى �8نسان ّيتطلع �ا�رء�ن �شر�يسåى �أعظم

بقته،�بل�و8نس
خ�منه�بش��¹الوسائل�والسبل ذلك�أن� )3((((.رللتخلص�و8نفكاك�من�

�. )�تذيب�8نسان�كمداالهم�مصدر�¬Gم�والغموم،�ومبعث�الهموم�و�حزان�ال� ليقو

الخوف�والهم�وا�رض�والفقر،�: أشد��شياء�ع�ى�الناس«  :ابن�حزم�عن�¬Gم�وأصنافها

�للنفس �إي
ما �كلها هْقَ�لفّ�الهم،وأشدها �ا�كر �وتوقع �ا�حبوب ود
ّ

�ا�رض، وأشد�... �ثم

�النفوس�الكريمة�فا �بعينه،�وأما م�;ي�عضو�ما 
�أ�ا،�وجع�م ز�مراض�كلها ٌ ً
لذل�عندها�

 )4 ( ( ( (»...أشد�من�كل�ما�ذكرنا
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َّوسبب�نشوء�الهم�وعلة�حدوثه�;ي�نظره�هو�الطمع،�حيث�أن�شراهة�8نسان�

وطمعه�;ي�تحقيق�ما�يقدر�وما��Gيقدر�عليه،�تجلب�له�ا�تاعب�والهموم،�ومن�ثمة�يعمل�

وأصل�كل�هم،�وهو�خلق�سوء�... الطمع�سبب�إuى�كل�هم« . جاهدا�Èجل�التخلص�م�Üا

بع�صفات�وçيوالطمع... ذميم�وضده�نزاهة�النفس �: ر�مركب�من�أ رالج@ن�والشح�والجو

�Èحد �أحد �ذل �ما �الطمع Gولو� ّوالجهل، َ
�شر�    )1((((». �الهم �أن ة، �ضر �ذلك �عن ّويلزم ور

ويتوجب�طرده،�بخ
ف�جلب�الرضا�الذي�ينتâ)�باòنسان�حتما�إuى�الخy?،�ومن�ثمة�إuى�
ْ ّ

�الطبيعة. السعادة �هو �الهم �اخت
ف�فطرد �ع�ى �جميعا �والناس �للسعادة، �السلبية

�إل��ا،�هذه�السعادة�ال�)�تتصف� هم�يسعو هم�وأمصا ُاعتقادا�ãم�وأجناسهم�وأعصا ن ر ر

َّلكن�ع�ى�أي�Ïé)ء�سيحصل�8نسان�إن�تم�طرد�الهم�عنه�؟ )2((((.َّبأن�قيم¦�ا�كامنة�ف��ا َ.   

� �من �استنباطه �يمكن �ما �بطرَّإن �ا�راد �أن �محمد، �أبي ك
م
ُ �الهمَّ �هو�دفع�د

كل�لذة�بنوع��ا�ا�عنوية�وا�ادية،�ف¬Gم�النفسية�والجسمية�عن�ا�رء،�Èجل�تحقيق�ال

�ال �حب �ع�ى �مجبو �باÈشياءلإنسان �لتلذذ �و، ه اكه��بح
و�ãا،إحساسهرشعو �وإد ر�بل

�لهل �ومؤذيا �مؤ�ا �من��لم�لكونه ه �ونفو �له، �م
ئمة ًكو�ëا �بطرد�. ر �نتلذذ فنحن�جميعا

�من�أجل�تحقيق�اللذة�الهم�Èج �لذلك�نحب�الحياة �وتبعا �السعيدة؛ ل�تحقيق�الحياة

الخالية�من�كل�هم�أو�غم؛��لكن�ما�ع
قة�اللذة�بالسعادة�؟�وهل�يبلغ�الناس�حقا�هذه�

 .السعادة�ال�)�ينشدو�ëا�؟

�أو�ما� �8نسان �;ي �الكامنة �بالقو �ترتبط �نفسية، �وجدانية �حالة �اللذة ىإن

�خفي�يختلج�;ي�النفس�فيدفع�ا�رء�إuى�العمل�Èجل�الطبع،�وç: يصطلح�عليه ري�شعو

غبات� ربلوغ�مراده،�سيان�كان�دينيا�أو�دنيويا�،�ماديا�أو�معنويا،�وهكذا�تتجدد�نوازع�و َّ

�تبعا�لذلك�إuى�ما� ل8نسان�للبحث�عن�مختلف�اللذات�Èجل�بلوغ�السعادة،�والوصو

�اللذات ال�الهم�وطرده،�فتكو نيقابله�عكسيا�أي�ز و
ً

�ا�عنوية�وا�ادية�قد�جلبت�وحلت�
َّ ُ

ال �الهم�قد� زبالتاuي�محل�¬Gم،�وحينذاك�يكو ّ ن �أشار�إليه�أبو�محمد�من�أن�. َّ َّوهو�ما

�نوعان اللذات�و¬Gم
َّ

�ومادية:  �ولذة�« .معنوية �بعلمه �العالم �ولذة �بتميoyه �العاقل لذة

ب�بشربه�و... الحكيم�بحكمته وبرهان�... الواطئ�بوطئهرأعظم�من�لذة�¬كل�بأكله�والشا

�سائر�اللذات�ال�)�سمينا،�كما� َذلك�أن�الحكيم�والعالم�والعاقل�ومن�ذكرنا،�واجدو ْ َّ ن َّ
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�ا�قبل�عل��ا �يحسها �كما �ويحسو�ëا �ا��Üمك�ف��ا، �محمد�يفضل�)1((((»...ّيجدها �لكن�أبا �

�مدة،�وأشد� أثرا�من�لاللذات�ا�عنوية�النفسية�ع�ى�الجسمية�ا�ادية،��ëÈا�أكمل�وأطو
ً

ال�ما�يلتذ�به،�بل�çي�خy?�وأبقى؛�معتمدا�ع�ى�مقياس�واقåي� واللذات�ا�ادية�الزائلة�بز

حالهم،� � �ببا��ا �وأناخوا �فضلوها حية �الر �اللذات �إuى �لجأوا �الذين �وهو�أن رتجري�)، َّ و

ها�فأدركوا�ك�Üها� رGسيما�وأ�ëم�قد�ذاقوا�من�قبل�اللذات�ا�ادية�وعرفوها،�وس@?وا�أغوا

�مفادهاوماهي¦ �باسقة �حقيقة �إuى �فوصلوا �بي�Üما نوا �وقا حية�: ر�ا، �اللذات�الر وتفضيل

حية،�ولم�يعلموا� وع�ى�ا�ادية،�وبا�قابل�لم�يجرب�أصحاب�اللذات�ا�ادية�أي�لذات�ر ّ

�من�ال¾?يا،� اى�كمن�سمعا،�وليس�الخ@?�كالخ@?،�وإ�Gفأين�ال¾? ىع�Üا�شيئا،�وليس�من� َ َ ُ ْ ُ ر

�أصدق نلهذا�كان��ولو ّ
َ�حكما�وأشد�وطئا�وأقوم�قي ْ ّ ً وإنما�يحكم�;ي�الشيئyن�من�... «. ُ

ُعرفهما��Gمن�عرف�أحدهما�ولم�يعرف�¬خر ُ�أي�أن�من�ذاق�ح
وة�وحسنا�ما،�))))2222((((»...َ

�بلغ�شأوها� �يقابلها�من�لذائذ�مادية�مهما �بما حية��Gيمكنه�أن�يعدلها واستشعر�لذة�ر

ها�؟لكن�هل�يع()�قوله�باللذة�متابع. وشأ�ëا سة�النفعية�اللذية�وتأثره�بأفكا رة�ا�د ر
ّ

 . 

�ا�نفعة �بمذهب �وثيقة �صلة �له �الهم �دفع �أن )G))))3شك
 � �أبيقو ه �قر رالذي ر َّ

�أن�ا�عيار�الذي�يجب�أن�تقاس�به��فعال�الخy?ة�هو�ما�تجلبه�) م.�ق270.ت( ىحيث�ير

�فالفعل �عنه، �¬Gم �إبعاد �مع �لذات �من �ا�رء �ع�ى �يعود �أو�ما �منفعة، �الجالب�من

�فهو�شر� �صاحبه �ع�ى �بالضر �أو�عاد �جلب�أ�ا �إن �وأما �وحسنا، �يعت@?�خy?ا رللمنفعة
ً ُ

�لذلك،� �تبعا �الهم �عنه �يطرد �ولم �لصاحبه �والسعادة �ا�نفعة �يحقق �لم �لكونه ِوسوء،
ّ

الته �الهم�شرا�وأ�ا�يجب�دفعه�وإ زفدفع�الهم�فيه�منفعة�وخy?،�وبا�قابل�يكو
ً ً �ومن�)4((((.ن

�مال�بعض�ال �بأنهنا بة�بالفلسفة�ّنظرية�ابن�حزم��خ
قية�متشر« لباحثyن�إuى�القو

اقية�ال�)�تأثر���ا�ابن�حزم�تأثرا�محسوسا الر
ً ً

صحيح�أن�اللذة�عند�النفعيyن�çي�  )5((((».و

يستيب -433(رالخy?��سم�¹و�لم�هو�الشر��ق�¹Ï،�لكن�هؤGء�تناسوا�أن�اللذة�عند�أ

�تعت@?��ساس�الوحيد�مؤسس�مذهب�اللذة�;ي��خ
) م.�ق366 رق�النفعية،�وعند�أبيقو
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للقيم�الخلقية،�أي�أن�النظرة�ا�ادية�çي�ا�سيطرة�ع�ى�اللذة،�وçي�ا�فضلة�غالبا،�وهو�

� �جريم) �بنثام �مع �بعد �فيما ا �متبلو �نراه �) م1832.ت(رما �ميل ت ) م1873.ت(روستوا

�  )... م1924.ت(يوديو

�الطبيعة�البشرية�مصد ا�للسلوك�الخلقي،�Èن�اللذة�نوع�ى�ضوء�ذلك،�تكو
ً
ر

��Gأثر�فيه�للدين،�ويZ?تب�عنه�أن�8نسان�يبحث�عن�اللذة�أو�ا�نفعة�ح��¹ يدافع�فطر

الغاية�ت@?ر�الوسيلة،�إضافة�: ولو�كان�ف��ا�مخالفة�للشرع،�فا�هم�تحقيقها�ع�ى�قاعدة

َّاللذة�عند�أغلب�اللذيyن�واحدة،�أي�ليس�ثمة�لذة�تفضل�« إuى�ذلك�فإن�
ِ
ّ

;ي�ذا�ãا�ع�ى�

�أخر �كانت�أخ
ق�ا�نفعة�مادية�وظرفية�ونسبية�تختلف�من�شخص� )1((((».ىلذة �وإذا

,خر،�فإن�اللذة�وا�نفعة�;ي��خ
ق�الحزمية�تستند�إuى�الدين�والعقل،�كما�أن�اللذات�

حية،�واللذة�ال�)�تنال�Èجل�ذا�ãا� وعنده�متفاوتة،�وأفضلها�كما�سبق�بيانه�اللذات�الر

�ح �ابن �عند �زم، �غy?�انسانية، �ال�Çائملذة �تلك�حياة �Èجل�)È.))))2ن �اللذات �تنال �وإنما

�ال�)� Hي�وا�تعة�النفسية�çي�الحلقة��خy?ة�والقصو ىتحقيق�طاعة�هللا،�فالتلذذ�الر و

،�وهذا�ما�يحمل� ن�ويتنافس�ا�تنافسو نيسåى�ا�سلم�Èجلها،�بل�وÈجلها�يشمر�ا�شمر و ّ ّ

�وال �النفس�ع�ى��عمال�الحسنة �وçي�وطاعات�وفعل�الفضائل، Èجل�بلوغ�أعظم�لذة

�... «. السعادة �عن�الدنيا �نام�ا�رء تب�-أي�مات-إذا �فلو� ، ر�وكل�حز �كل�سر (ÏÖن� �َّ
ر ن و

� �يقظته �;ي �التامة-أي�حياته-نفسه �السعادة �لسعد �ذلك�أيضا، فاللذات�     )3((((»...�ع�ى

الحقيقية�عند�أبي�محمد�çي�تلك�اللذات�ال
�ëائية،�السرمدية�
ّ

� نا�طلقة،�وهذه��Gتكو

�¬خرة إ�G;ي
ّ

 . »�Gإ� �دهره �أ�Gيقطع �العاقل �فالواجب�ع�ى �كله، �هذا �صح بطلب�َّفإذا

�ينجيه�;ي�معاده� وات�ال�)�çي�محل�الحياة��بدية�والنجاة�اويرفعه�إuى�السممعرفة�ما

ر�السرمدي�واللذات�الدائمة�ال�)��Gانقطاع�لها ه،�وموضع�السر ومن�كل�مكر   )4((((»...و

�وا�نفعة،� �للذة اقية �الر ��خ
ق �تصو �بyن �بyن، �#خت
ف�واضح �فإن ولذا ر ٌ ّ

��خ
ق�الحزمية�لها،�ويجدر�بنا�أن�نتساءل�هنا هل�يبلغ�الناس�حقا�هذه�: روبyن�تصو
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�الهموم� �ظل�ديمومة �;ي �ا�نشودة �السعادة �يحصل�الناس�ع�ى �وم�¹ �؟ اللذات��بدية

ها؟  . رواستمرا

�يتو �لن �الهموم �طرد �مطردة�إن �الهموم �أن �ذلك �حيا، �8نسان �دام قف�ما
ّ ً ّ

�و �هندسية، �متتالية �وكأ�ëا �النوم�çي �أثناء �ح�¹ �تنقطع G� ية، �واستمرا �ديمومة رذات

��ëائيا،� �وطردها ال¦�ا �إ �يقدر�ع�ى �فلن �واج¦�د، �وجد �8نسان �سåى �ومهما زوالغيبوبة، َّ

�هم �لطرد �وطالب�ا�ال �بطلب�العلم، �الجهل �هم ّفهناك�من�يطرد �همّ �ومزيل �ّ�الفقر،

�أن�... �دواليكالبطالة�بطلب�العمل،�وهكذا �عبثا �عن�... «نفكل�الناس�يحاولو يطردوا

ّأنفسهم�أضداد�هذه��فعال�وسائر�الهموم،�و;ي�كل�ما�ذكرنا��ن�تدبره�هموم�حادثة�

�يتعذر�م�Üا،�وذهاب�ما�وجد�م�Üا ض�تعرض�;ي�خ
لها�وتعذر�ما Gبد�م�Üا�من�عوا
ُّ َ َ َُ

ِ
ْ �)1((((».ر

�وإذن��ش��¹من�الهموم�والغموم�و�حزان،Èن�8نسان�ما�خلقه�هللا�إ�Gليبتليه�بأنواع

�لقط،ف
�وجود�لبصيص�أمل�أو�لوميض�حلم
ْ

�أن�يسلك�ا�رء� ىع�دابر�كل�الهموم،�سو

�إuى� �يوصل �غy?ها �طريق 
�ف �¬خرة، �محطة �Èجل �ويعمل �هللا، �إuى �ا�تجهة الطريق

ّفلم�أجدها�إ�G;ي�التوجه�... «. �اللذات��بدية�الحقيقيةَّالسعادة�الحقة،�فيحقق�بذلك

جدت�العمل�ل�خرة�سا�ا�من�كل�عيب،�خالصا�من�... إuى�هللا�عز�وجل�بالعمل�ل�خرة وو

ه� جدت�العامل�ل�خرة�إن�امتحن�بمكر وكل�كدر،�موص
�إuى�طرد�الهم�ع�ى�الحقيقة،�و ُو

�;ي جاؤه � �إذ �بل�يسر، ��îتم �تلك�السبيل�لم ر;ي ُّ َ �ما�ُ �ع�ى �له �عو �ينال�منه، �ما ٌن�عاقبة

�وهو�العمل��7تعاuى،�فما�عدا�طرد�الهم�ليس�إليه�إ�Gطريق�واحدَّفاعلم�أن�... يطلب

 )2((((».هذا�فض
ل�وسخف

�وعدم� �وتجاهله، �وتناسيه �الهم �اطراح �أن �ذلك، �من �استنباطه �يمكننا ِوما
ّ

الته�وط òائيا؛�لذلك�نجد�أبا�ز8هتمام�به�وعدم�8لتفات�إليه،�هو�أنسب�طريق��ëرده�

محمد�ينصحنا�باòبتعاد�عن�الطمع�وعن�الهم،�Èن�تكلف�النفس�وتطلعها،�سيؤدي���ا�
ّ

مyن�مستمرين،�لذا�يلتمس�الناس�سب
�وطرقا�منفرجة� 
زحتما�إuى�قلق�وهم�دائمyن�مت ّ

ما،� G� �حتما �بل�وسيفشلو ، �ويفشلو �فشلوا �إ�Gأ�ëم �ع�Üم، �الهموم �لطرد زومتعرجة ن ن َّ
ِ
ّ

�كلها،�حيث�به� قذلك�أنه��Gيوجد�إ�Gطريق�واحد�مختصر،�بل�هو�أفضل�وأقصر�الطر
ّ

�ل�خرة� �فالعمل �¬خرة، �طريق �إنه �هم، �كل �من ��بد �وإuى �الخ
ص��ëائيا �يتم ّوحده
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)1((((.موصل�لطرد�الهم�ع�ى�الحقيقة
    )2((((﴾ ﴿�وأما�الذين�سعدوا�ففي�الجنة:قال�هللا�تعاuى 

  ....    )3((((﴾ يدوسع ﴿�فم�Üم�شقي:وقال�تعاuى

جية�نقZ?فها� روعليه�فالسعادة�ليست�شيئا�يأتينا�من�الخارج،�أو�لذة�مادية�خا

جا� رلتحقق�لنا�طرد�الهم،�بل�çي�نشاط�أو�سلوك�ذاتي�صادر�عنا،�فâ)�ليست�فع
�خا ِ
ّ ُ

ك�ذلك�ويكتشفه�بنفسه،� رعن�نطاق�الذات؛�بل�إنه�;ي�ذات�8نسان�ذاته،�وعليه�أن�يد

�)4((((.ه�;ي�ذات��فعالوإ�Gفإن�ال�Çائم�تشارك ل�وع�ى�هذا�فلست�أوافق�من�ذهب�إuى�القو

ه�هذا�للسعادة،�معل
�ذلك�بأن� اقية�حyن�قدم�تصو ربأن�ابن�حزم�تأثر�بالفلسفة�الر َّو

�أن�فكرة� �إuى �إضافة �ل
طمئنان�والسكينة، �كانت�تتو �ال�) �ابن�حزم�ا�ضطربة قحياة

�ر �فكرة �حزم �ابن ���ا �قال �ال�) �الذات �ع�ى �أيضاالسيطرة �بyن�  )5((((.واقية �ما َّفشتان

�وقد� ،(âإل� �دي() �محمد �أبي �منطلق �أن �حيث اقيyن، �الر �وفلسفة �حزم �ابن وفلسفة

اقيyن� ائه�الخلقية،�;ي�حyن�أن�فلسفة�الر وكشف�بما�ذكرناه�من�أقواله�عن�مصدر�آ ر

طبيعية�مادية��Gع
قة�لها�بالدين�أص
،�ولهذا�جعل�أبو�محمد�السعادة�ذات�بعد�دي()�

�أبي�ماو �قو �والدليل اقيyن؛ �للر �مباين �هذا �كل �هللا�وهو�;ي �إuى �التقرب �حيث لائي، و ٌ ر

�إ�Gبشدة�البحث،�وشدة�البحث��G... «: محمد واعلم�أن�الوقوف�ع�ى�الحقائق��Gيكو
َ َّ

ن

�إ�Gبك¾?ة�ا�طالعة�لجميع�¬اء�و�قوال رتكو
ّ
وGبد�لطالب�الحقائق�من�8ط
ع�ع�ى�... ن

َ َ

�ومعانيه �وسلم.. .القرآن �عليه �هللا �ص�ى �الن�) �القديمة�... وحديث ��خبار ومطالعة

اك�الحقائق�;ي�إنكار�الباطل�ونصر�... والحديثة رواعلم�أن�نظرك�;ي�العلوم�ع�ى�نية�إد

�ع�ى� �خالقك�لئ
�تعبده �به �تدين �ما �ومعرفة �وهدي�الجاهل، �للناس، �وتعليمه الحق،
ّ

�وتد... جهل �وأبدا�ëم �أديا�ëم �الناس�;ي همونفعك �القبيح�... ربy?�أمو �وتقبيح وتفهيمهم

واعلم�... ّلد�îم،�أفضل�عند�هللا�من�كل�نافلة�تتقرب���ا�إuى�هللا�عز�وجل�وأعظم�أجرا

اهم ... رأن�ذلك�أعظم�ثوابا�وأفضل�عاقبة،�وأك¾?�منفعة�من�صلتك�الناس�بالدنانy?�والد

�عز�وجل ِ﴿�إنما�يخ#�¹Ïهللا�من�عباد:لوقد�قال�الواحد��و ِ
َ َ ْ َ َ ُه�العلماء�﴾ّ َ َ ُ واعلم�أن�من�... ِ
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الذي�" طرد�الهمطرد�الهمطرد�الهمطرد�الهم"فضل�العلم�و8كباب�ع�ى�طلبه،�والعمل�بموجبه�أنك�تحصل�ع�ى�

وبا�7التوفيق،�وهو�لها�عن�آخرها�ّهو�الغرض�الجامع�لجميع�ا�قاصد�من�كل�قاصد،�أو

حسبنا�ونعم�الوكيل؛��Gإله�إ�Gهو
ّ َ

...«))))1( 

    ند�ابن�حزمند�ابن�حزمند�ابن�حزمند�ابن�حزمالفضيلة�مفهومها�وأصولها�عالفضيلة�مفهومها�وأصولها�عالفضيلة�مفهومها�وأصولها�عالفضيلة�مفهومها�وأصولها�ع: : : : ثانياثانياثانياثانيا

إن�لطرد�الهم�ع
قة�وطيدة�بالسعادة�والفضيلة،�لذلك�يحيلنا�أبو�محمد�إuى�

ة�فهم�الفضيلة�والرذيلة،�والتعرف�ع�ى�أصولهما�ومعرفة�ما�يZ?تب�ع�Üما�ح��¹يبلغ� ورضر

�ا�نشودة �السعادة �إفالفضيلة. ا�رء �وجب �السعادة اك �وòد �السعادة، اك�ر�سبيل رد

�و �لoZا8ّالفضائل�أو�Gومعرف¦�ا ���ا؛ �أو�كسبيةم �الفضائل�طبعية ْسيان�كانت�هذه ْ.)2(  

�أن��خ
ق�م �يشy?�إuى �وهِحيث�نجده �و�Gِنح �عباده، �;ي �خلقها بات�من�هللا�عز�وجل

يستطيع�أحد�أن�يفعل�إ�Gما�طبعه�هللا�عليه
ّ

ُفا�لل�مث
�من��خ
ق�ا�طبوعة�... «    )3((((. َ َ َ

�ع�ى��خ
ق�الحميدة�ولو�كان�جاه
،�ولم�ومن�الناس�من�هو�م    )4((((»...;ي�8نسان رفطو

رياضة�النفس،�وم�Üم�من�هو�عالم�مطالع�لكتب�الدين�والحكمة،�لكنه�شيئا�عن�يعرف�

�  )5((((.خبيث�فاسد��خ
ق �أنه �آخر�بالتعلكما جعل�الفضائل�مكتسبة�حينا
ّ

ياضة� رم�و

�الخy?�من�ه،�يمoyعقلا�رء��وباستخدام�.ع�ع�ى�ما�قاله��نبياء�والحكماء�و8ط
،النفس

�ي �تتفاوت�ُالشر،�وبالتاuي�يتفاوت�الناس�فيما �عليه�من�الفضائل�والرذائل،�كما نجبلو

أيضا�استعدادا�ãم�وقواهم�ال�)�تمك
ّ

والعاقل��Ü.))))6(»  ...�Gم�من�اكتساب�وتعلم�الفضائل

�...�وإنما�يغتبط�بتقدمه�;ي�الفضيلة،�سبع�أو���يمة�أو�جمادا،يغتبط�بصفة�يفوقه�ف��

ك�فيه�ا 
ئكةروçي�التمي�oyالذي�يشا�َيلكن�من�قو...  ِ
َ �تميoyه�واتَ

ّ
ن�عمله�ُ�وحس،سع�علمه

�هللا،فليغتبط�بذلك �فإن�:�تعاuىل�وقو به�ون�¹âالنفس�عن�الهو َّ﴿�وأما�من�خاف�مقام� ََّ ىَ َ َ
ِ
َ ََ ْ َ َ َ

ِ
َرّ َ َ ََ َ َّ

﴾ �ا�أو �çي ىالجنة َ ْ َ َ ِ
َ َ �ل�نسان�عقل... �لكل�فضيلةٌجامع    )7((((َّ �دام �تعلٌ�ففرض،وما �عليه

ّ
م�
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الخy?�والعمل�به،�فمن�جمع�بyن��مرين�جميعا�فقد�استو;ى�الفضيلتyن�معا
ً
ذا�هل )1((((».

�فلسفة� �;ي �بالغة �أهمية �من �تكتسيه �ا� �نظرا �عن�الفضيلة، �كثy?ا يتحدث�أبو�محمد

�إل��ا،�وهنا� �عل��ا�والوصو �الحصو ل�خ
ق�عنده،�كما�يشy?�إuى�أصولها�ومباد:�ا�وطر ل ق

 .؟ءل�عن�مقصوده�بالفضيلة�سانت

�ابن�حزم�أن�الفضيلة�;ي�الفعل�حد ّير َّ نسان��وسط،�فأي�سلوك�يقوم�به�8ى

�فيه�إفراط�أو�تفريط�أ:Gبد�أن�يحتمل�ث
ثة�أوجه �فإما�أن�يكو
ٌ

سط�ن وو�أنه�اعتدال�و

� �لهذا �أ�ëاّعربي�Üما، �ع�ى �الفضيلة �فك
�الطرفyن�« :ف �والتفريط، �8فراط �بyن وسط

ّ�فحد�الشجاعة�مث
�أن�يبذل�ا�رء�نفسه�للموت�)2((((»...فضيلة�بي�Üما�محمودةمذموم�وال

�ال �وعن�سائر�سبل �ا�ظلوم �الدين�وعن �عن �ذلك�فج@ن�دفاعا �التقصy?�عن �أما ُحق،

وخ
َ

ٌرو َ� �لذلك؛ �وهو�تفريط�تبعا ،
ً

� ض�من�أعراض�الدنيا�َبذل�النفس�لعرفإن�وبا�قابل

ا�وحمقا�وإفراّالدنيئة�السخيفة�يعد ذلك�Èن�نفس�8نسان�إما�. طا�;ي�غy?�موضعهر��ãو

� �والرذائل (Ïöعا��ا �إuى �تميل �أن �;ي �والطاعاتبتقصy?ها �الفضائل �;ي�،عمل �أو�غلوها

�إ�ëا�إتيان��عمال�القبيحة،�أما�إذا�قامت�بالطاعات�ف ِقد�وفقت�إuى�#عتدال�نهنا�تكو
ّ

  .والوسطية

� �السعيد �فإن �ولهذا �ونعنده �بالفضائل �أنست�نفسه �الرذائل،�من فرت�من

�خ
فه �ع�ى �. والشقي �أنه �النفس�...«ذلك �نفار Gإ� �والرذائل �الفضائل �بyن �ليس

�أداء�)3((((»...وأنسها �والتقصy?�;ي �للتفريط �نفسه �يعرض G� �من �الفاضل �فاòنسان �ِ
ّ

�و�Gيشتط�أو�يبالغ�لحد�8فراط؛الواجبات �ب، ِ�بل�هو�ع�ى�استعداد�Èن�يض�ي
ّ َ ُ �نفسهْ

�الشجا �حال �;ي �ذلك، ،عةكما �تتطلب�منه �ال�) �ا�واطن �8قدامِدْقُ�في;ي �حال �;ي �،م

�8حجام �مواطن �;ي �ف )4((((.ويحجم ،?yوالتقص� �8فراط �بyن �وسط �ك
�الفضيلة Èن

�العقل�والشهوة؛�Èن�الطرفyن�مذموم ى،�والوسطية�ا�مoyة�للفضيلة�تنتج�عن�تعادل�قو

�سيطر�العقل�أصبح�8نسان� �فإذا �بي�Üما، �سيطرت�الشهوة�هنالك�صراعا زاهدا،�وإذا

 . جعلت�8نسان�مجردا�من�القيم�8نسانية
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ُو�Gيتوقف��مر�عند�أبي�محمد�;ي�#لoZام�بحد�معyن�من�الفضائل ٍ
;ي��بل�،ّ

� �أن�يرغب�8نسان�العاقل�;ي�#ستكثار�من�الفضائل...«نظره �ال�)�،�ينبäي �و�عمال

ِيستحق�من�çي�فيه�الذكر�الجميل�والثناء�الح
ّ

ئه�تعاuى... سن ��)1((((».رفâ)�ال�)�تقربه�من�با

ادت�سعادته�وأصبح�قريبا� زوكلما�تقدم�ا�رء�;ي�الفضائل،�إتسع�علمه�وحسن�عمله�و َّ

ادع�لها�عن� �جامع�لكل�فضيلة�،�وهذا�النâ)�أيضا� 
ئكة؛�فنâ)�النفس�عن�الهو�رمن�ا ى ُ

�فقد�،�ومنىالهوالطبع�الغض�)�والشهواني،�Èن�ك
هما�واقع�تحت�موجب� ى�اتبع�الهو

�وذلك�للنطق�أو�العقل�،ىهو �العاقلة، �çي �ال�) �النفس�ال��îoة �يبق�إ�Gاستعمال �فلم

�والحشرات�والسباع �ال�Çائم �بانت�عن �به �والذي �ف��ا، ��ساس�)2((((.ا�وجود �هذا �وع�ى

�أصناف �ث
ثة �النفس�إuى �: يصنف�ابن�حزم �وناطقة �وغضبية �فذو�-عاقلة-شهوانية ؛

�Gالقوة�الغضبية��Gهما�
�من�ذلك�ما�يراه�ذو�القوة�النباتية�الغالبة�ع�ى�نفسه،�وك ىير

�من�ذلك�ما�يراه�ذو�القوة�الناطقة�الغالبة�ع�ى�نفسه ته�إuى�النفوس�ع�ى�هذا�. ىير روإشا

�ث
ثة �بكو�ëا �النفس �لقو �اليونان �ف
سفة �بتقسيم �يذكرنا ىالنحو، َ ُ ِ
ّ َ �شهوانية�: ُ نباتية

�عاقل �وناطقة �غضبية، �الفضيلة�وحيوانية �تنتج �وع�Üا �نفس�بعملها، �كل �قيام �وعن ة،

�العدالة �وعن�هذه�)3((((. الرابعة�وçي بعة، �أ (âالفضائل�عند�أبي�محمد�ف� �أصو ر�وأما ل َّ

بعة�وع�Üا�تZ?كب�باÎي� �الرذائل�أيضا�أ ،�كما�أن�أصو بعة�تنتج�بقية�الفضائل��خر ر� لر ى

�ف« . الرذائل �كل �تZ?كب �وع�Üا بعة �أ �كلها �الفضائل رأصو �وçيل �والفهم�: ضيلة العدل

ذيلة،�وçي�أضداد�ال�)�ذكرنا،� بعة،�وع�Üا�تZ?كب�كل� �الرذائل�أ روالنجدة�والجود،�وأصو ر ل

�والجهل�والج@ن�والشح: وçي  )4((((».رالجو

�جميع�الفضائل����� لمام�أصو ُ َ ٌود�وبـــأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌعدل�وفهم�وج     ِز ُ 

َفـعن�هذه�ركبت�غy?هـ ِ
ّ أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ها�فهو�;ي�الناس� ُا����������������فمن�حا َر  ز

�كله  )5((((.بـــاســــــــــــــبإحساسها�يكشف�#لت ا���������ـــــــركذا�الرأس�فيه��مو

                                                 
1
    ).  ).  ).  ).  386386386386----339339339339////1111"("("("(الرسائلالرسائلالرسائلالرسائل:" :" :" :" ابن�حزم�ابن�حزم�ابن�حزم�ابن�حزم�. . . . 
2
    ).   ).   ).   ).   341341341341    ----340340340340/ / / / 1111((((. . . . نفسهنفسهنفسهنفسه. . . . 
3
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طوأف
طوأف
طوأف
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يخ�الفكر�الفلسفي:" :" :" :" رررريانيانيانيان يخ�الفكر�الفلسفيتا يخ�الفكر�الفلسفيتا يخ�الفكر�الفلسفيتا س�ا�تأخرة----ررررتا سطو�وا�دا س�ا�تأخرة�أ سطو�وا�دا س�ا�تأخرة�أ سطو�وا�دا س�ا�تأخرة�أ سطو�وا�دا ر�أ رر رر رر     ).   ).   ).   ).   134134134134....صصصص((((م�م�م�م�1978197819781978....دار�ال�Üضة�العربية،�بy?وت،��طدار�ال�Üضة�العربية،�بy?وت،��طدار�ال�Üضة�العربية،�بy?وت،��طدار�ال�Üضة�العربية،�بy?وت،��ط"  "  "  "  ----ر
4
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�النفس�تتعلق���ا�فضيلة�ما، �ابن�حزم�أن�كل�قوة�من�قو ىوير �وينتج�عن�ى

ابعة�çي�العدل،�أما�الفضائل�جميعها�فZ?تد�إuى� ّانسجام�كل�قوة�مع�فضيل¦�ا�فضيلة� ر

�çي بع، بع�: رأ �� �إuى �باòضافة �العامة �الفضائل �وأما �والجود؛ �والنجدة �والفهم رالعدل

 :�çيتسع�فضائلّ�ساسية�فقد�عدها�ابن�حزم�;ي�

�والعم: الفهمالفهمالفهمالفهم �النظرية �ا�عرفة �فضيلة�عقلية�وتشتمل�فضيلته�ع�ى �م�Üا �فالنظرية لية،

تنy?�للمرء�ا�شك
ت�وحسن�الفهم�عن�هللا�باGمتثال�Èمره،�أما�العملية�فâ)�تتمثل�;ي�

 . اجتناب�الرذائل

�بذل�::::النجدةالنجدةالنجدةالنجدة ،�وحدها ذيل�)�الج@ن�وال¦�و ُّ�وçي��Gتتم�إ�Gبالتضحية،�وçي�وسط�بyن� ر ر

 .�سبل�الحقالنفس�عن�الدين�والعرض�والجار�وا�ستجy?،�و;ي�سائر

�وتتعلق�بغرائز�النفس�وإشباع�الشهوة�ال�)�تؤدي�إuى�#عتداء�ع�ى�أعراض�الغy?،�::::العفةالعفةالعفةالعفة

 .ّوحدها�غض�البصر�وجميع�الجوارح�عن��جسام�ال�)��Gتحل�له

�النفس�::::العدلالعدلالعدلالعدل �وظائف �انسجام �;ي �وتتمثل �الفضائل، �من �غy?ها �تفو �أهمية ق�ولها

�أن�كل�من�خ
�م�Üا،�ف
�مطمع�;ي�"لعدلبالطبع�ع�ى�ا" ا�ختلفة�ال�)�ع@?�ع�Üا� ى،�وير

 .ّإص
ح�نفسه،�وحدها�بأن�تعطي�من�نفسك�الواجب�وتأخذه

وهو�من�الفضائل�ا�ركبة�من�فضائل�عدة�أهمها�العدل�والجود�والنجدة،�وت@?ز�: الوفاءالوفاءالوفاءالوفاء

�أسرار�الغy?�وأمانا�ãم،� �إذاعة �عدم �ع�ى �وحرصه �8نسان �تمسك �;ي �الوفاء أهمية

 .تتغy?�الع
قة�مع�أصحاب��سرار�و�ماناتخصوصا�حينما�

�ببذل�الفضل�كله�;ي�وجوه�ال@?�وأع�ى�: الجودالجودالجودالجود ّوçي�من�الفضائل��ساسية،�وقد�حدها

جات�الجود�هو�8يثار  .رد

�النجدة�: الغy?ةالغy?ةالغy?ةالغy?ة �من �مركبة ��عراض، �عن �للمحاماة �الوجدان، ز�;ي �مغر �خلق ووçي

�أو�أن�يتعدى�غy?ه�ع�ى�حرمته،�ومن�َوالعدل،�فمن�عدل�كره�أن�يتعدى�إuى�حرمة�غy?ه

 .كانت�النجدة�طبعا�له،�حدثت�فيه�عزة�تمنع��نفة�من�8هتضام

ك�: عزة�النفسعزة�النفسعزة�النفسعزة�النفس رحيث�اعت@?ها�ابن�حزم�مزيجا�من�الفضائل�8نسانية�كلها،�فصاح�Çا�أد

تفع�بنفسه�عن�التدني�إuى�ما�يرذل�نفسه،�وçي�تحتاج�إuى� ذيلة�فا رأن�الطمع�سبب�كل� ر

� .غالبةالص@?�وا

�هو�8خبار�عن�ال#Ï)ء�بما�هو�عليه،�وأما�الخلقي�فهو�: الصدقالصدقالصدقالصدق �وخلقي،�فالنظر ينظر ي

� �لو�تضر �;ي�نصابه�ح�¹ �فالصادق�عادل�;ي�وضع�ال#Ï)ء رمركب�من�العدل�والنجدة،

 .منه،�وهو�شجاع�;ي�تقديم�مصلحة�غy?ه�ع�ى�مصلحته

�الفضائل�متمما�إياها�بالتقو ىو;ي�قصيدة�له�يعدد�أصو ل
ً
ِ
ّ ِ

 :ليقو،�ّ
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�الحــــــــــــــــوكمال�الكل�بالتق ����������وقو لــو  رق�نـوـــــــــــــــى

�الفضل�ع�Üا����������حدثت�بعد�ال@oو رذي�أصو  )1((((ل

�يعت@?�أن �ومحاسن�ّوأبو�محمد �بأسرها، �الفضائل �أشتات �جمع �من �أفضل

�وله �وسلم، �هللا�عليه �هللا�ص�ى سو � �ا�صطفى �هو�الحبيب �كلها، ل8قتداء �وجب�ر ذا

)2((((8قتداء�والتأÏÐ)�به
ك�وتعاuى   �الحق�تبا رلقو �هللا�أسوة� :ل سو ٌ﴿�لقد�كان�لكم�;ي� َ ْ ُُ

ِ ِل َر ِ
ْ ُ َ ََ َ ْ َ

َحسنة َ َ ﴾))))3(   

بع�الرئيسية،�;ي�ث
ث�خصال� روقد�أجمل�ابن�حزم�أنواع�الرذائل�باòضافة�ل'

�: çي �يZ?كب�من ذائلالكذب�الذي �والجهل: �çيرث
ث� �والج@ن �والجهلالجو �والج@ن �والجهلالجو �والج@ن �والجهلالجو �والج@ن �فالكذابررررالجو �مهyن�،

بع� �الحق،�وهذا�من�أقبح�الصفات،�لكن�ابن�حزم�أباحه�;ي�أ رالنفس�ظالم،�تعمد�تجاو ز

�للمظلوم�من�سلطان�جائر،�: رصو �وكذب�الحامي �امرأته�òص
حها، كذب�الرجل�ع�ى

والكذب�;ي�الحرب�للنيل�من�العدو،�والكذب�من�أجل�إص
ح�ذات�البyن؛�أما�النميمة�

ك�وçي�ثاني�الرذائل،�فيعت@?ها�ا ة�ا�تطرفة�لرذيلة�الكذب،�إذ�يد ربن�حزم�بمثابة�الصو ر

داءة�الطبع� رفاعله�ما�يؤدي�إليه�من�فتنة�وتشويه�للحقائق،�وçي�تنشأ�من�نZن��صل�و

�الحرص�الذي� �قد�يؤدي�إuى�سفك�الدماء،�وآخرها �تلحقه�من�ضر روخبث�النشأة،��ا

ذائل�عظيمة،�جوهرها�التعلق�باÈشياء�وسيطرة�الح �النفسريصل�بyن� . ىاجات�ع�ى�قو

نفس�نز�îة�تصدر�: مشy?ا�إuى�أن�مصدر�الفضائل�والرذائل�هو�النفس،�ذلك��ëÈا�قسمان

�الفضائل،�ونفس�طماعة،�Èن�الطمع�ضد�ال�oاهة،�بل�هو�أصل�كل�هم�عند� ّع�Üا�أصو ل

�الرذائل �هللا�عز�وجل )4((((.لأبي�محمد،�وعنه�تصدر�أصو ﴿�وأما�من�خاف�:لمستد�Gبقو
َ َ ْ َ َّ َ

َمق َ﴾ �فإن�الجنة�çي�ا�أو به�ون�¹âالنفس�عن�الهو ىام� َى َْ َ
ِ
َ َ َّْ ََّ ََّ َ

ِ
َ ََ َ

ِ
َرّ َ.))))5(

  


حظ�هنا�أن�و�،�وإن�بدا�ا ية�أف
طو ية�ابن�حزم�للفضائل�تختلف�عن�ر نر ؤ ؤ

أن�للفلسفة��خ
قية��ف
طونية�تأثy?ا�ع�ى�النسق�الحزمي�;ي��خ
ق،�Èن�ابن�حزم�
ً

�الفضائل�من�مصاد راستمد�أصو ها�الثابتة�أي�القيم�العربية�القديمة،�إضافة�إuى�ما�ل

 أقرته�
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�وجوب� �ع�ى �حزم �ابن �تأكيد �ذلك�من �ع�ى �وليس�أدل �8س
مية، الشريعة

�كتبه�ابن�حزم�;ي�)1((((.الرجوع�إuى�القرآن�الكريم�والسنة�النبوية �أن�ما ى�لذلك�فإني�أر

ب�شخصية،�لهذا�انت�¹âإuى اسات�وتجا ر�خ
ق،�يعت@?�نتائج�لد الفضائل�تؤخذ�من�الفضائل�تؤخذ�من�الفضائل�تؤخذ�من�الفضائل�تؤخذ�من��أن�ر

ّّالدين�8س
ميالدين�8س
ميالدين�8س
ميالدين�8س
مي �أن�نجده�يرشد�الذي� )2((((.الحكمة�والفلسفة�والتجربةّتكمل�ب�و،ّّ وو�Gغر


�الشرع�قائ �;ي د �و �ما �ع�ى �الفضائل�بأن�يعتمدوا �معرفة ريجهلو من�جهل�معرفة� «:ن

�جميع� �ع�ى �يحتو �فإنه سوله، �و �تعاuى �هللا �به �أمر �ما �ع�ى �فليعتمد يالفضائل، ر

 )3((((»...الفضائل

� �أخ
قية �نظرية �أقام �حزم �ابن �أن �جليا �لنا �يبدو �سامقة،�و��ذا باسقة

�بل�ومتمoyة�أيضا�عن�نظy?ا�ãا�اليونانية�أو�8س
مية�ا�تأثرة�بالفكر�اوقة؛منسجمة�ومتس

�;ي�فلسفة��خ
ق�لم�يكن�" طرد�الهم" بنظرية��خ
Îي�اليوناني،�إذ�أسس� مبدأ�هاما

فا�عند�سابقيه   .ومعر

    ....لع
قة�الجدلية�القائمة�بyن�الهم�وطرد�الهملع
قة�الجدلية�القائمة�بyن�الهم�وطرد�الهملع
قة�الجدلية�القائمة�بyن�الهم�وطرد�الهملع
قة�الجدلية�القائمة�بyن�الهم�وطرد�الهماااا: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

ه�ويستوع�Çا،� �أفكار�أبي�محمد�وال�)�يجب�أن�يدركها�الناظر�;ي�أسفا رإن�محو ر

�بالقيم� �التمسك �وإuى �الفضائل �إuى �الدعوة �ع�ى �معا �متفقتان �والفلسفة �الشريعة أن
ً

�أن�إنسانية�8نسان�لن�تتحقق� )4((((.الخلقية �كان�ابن�حزم�مدركا َّ�لهذا ً
إ�Gبتم�oyالفرد�

�السعادة� �ثمة �ومن ي، �و�خر �الدنيو �الكمال �إuى �فهو�ا�وصل �الفاضل، وبالسلوك ي

�طرده�والخ
ص�منه،�. �بدية�السرمدية لومادام�8نسان�;ي�صراع�دائم�مع�الهم،�يحاو

فإنه�يجب�أن�ينتبه�إuى�أن�الهم�ليس�شرا�دائما،�أو�ليس�سلبيا�كله�كما�;ي�هذه�الحالة،�
ً ً

�وباعث�ديناميكي،�ومحرك�إيجابي�ودافع�إuى�الخy?،�فلوGه�ما�بل�هو� ِأيضا�عامل�حيو
ّ ُ ي

� لانبعث�;ي�نفس�ا�هموم�العزم�والجد�والسåي�Èجل�طرد�الهم،�طمعا�;ي�الحصو َّ ُ ْ َ ََ َ ع�ى�ْ

ّوإنما�طلب�اللذات�من�طل�Çا�ليطرد���ا�عن�نفسه�هم�... «. ضده�ا�حمود�وا�رغوب�فيه

وكل�الناس�ليطردوا�... �الجهلّعلم�من�طلبه�ليطرد�به�عن�نفسه�هم�ãا،�وإنما�طلب�الْفو

 )5((((».عن�أنفسهم�أضداد�هذه��فعال�وسائر�الهموم
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�ثمة�ع
قة�جدلية�ّبأنالظريفة�الحصيفة�الطريفة،�وتومض�لنا�هذه�الجملة�

� �نفسيا �وصراعا �والطمع، �الهم �بyن �أبديا �سرمديا ليا �فالهمزأ ��يثy?�ّبي�Üما، صاحبه�قلق

�وبا�قابل�ويدف �عه، ادته�وعزيمته�Èجل�الحصوّيقوأو�النقيض�من�ذلك، ر�الطمع�إ ل�ي

يتخلص�من�ذاع�ى�ما�يتمناه�أو�يريده،�ل
ّ

�الهم،�وهكذا�تتم�القضية�ونقيضها،�فتتكاثر�ك

�يستمر�التنازع�Èجل�البقاء. الهموم�وتزداد��طماع�وهكذا�دواليك ،�والبقاء�Èجل�و��ذا

. ّ،�أو�بyن�طمع�الهم�وهم�الطمعاع�بyن�قوة�الهم�وقوة�الطمعالصر: �لنسميهوأ التنازع،

يد� ه�فر ووهذا�شبيه�بما�قر ن�غريزة�الليبيدو�الجنسية،�çي�سبب�دفع��من�أ)م1939.ت(ر

ُجالب�لهم�ما،�ثم�إن�هذا�الهم��Gيزال�الطمع�الإنه�. الناس�لتلبية�حاجا�ãم�وأطماعهم ّ َّّ

الته،�وهكذا�دواليك ل�كلية�لكن�من�... زإ�Gبطمع�آخر�;ي�إ ،�ف
�الهموم�تز �جدو ودو ى ن

فما�ا�خرج�.  يحصل�#نسان�ع�ى�مطلوبه�تلقائيا�لّوتضمحل��ëائيا،�و�G�طماع�تتحقق

�؟�وما�الحل�لهذه�8شكالية�   .؟قمن�هذا�ا�أز

�الهم �طرد اد �بأن�من�أ �غy?�مباشرة، �بطريقة ّيجيب�أبو�محمد �أن��Gر �فعليه

�Gو� �بالهم، ��îّتم �باله �تريد�يشغل �Èنك �و�ã�Gتم، �بطرده ��ã�Gم �الهم �تطرد �فلكي ّبه،

ي��Gالدنيو يالثواب��خر �بالفضائل�Èجل�تحقيق�السعادة،�.و �التح�ي �دو �يأتي ر�وهنا

� �çي �ال�) �الدنيا;ي �هذه �;ي ة �وليست�بالضر �أو�نكب�. ور¬خرة �لو�تأذى�8نسان فح�¹

ر�وانشراح�نفس�دائم؛�Èنه�وأصابه�الهم�والغم�ف
�ينبäي�أن��îتم�لذلك،�فهو�;ي�س ور

�أن�ذلك�Èجل�هللا�و;ي�سبيل�هللا،� َّير فكل�عمل�تقوم�به�لوجه�هللا�هو�سلوك�أخ
Îي�فكل�عمل�تقوم�به�لوجه�هللا�هو�سلوك�أخ
Îي�فكل�عمل�تقوم�به�لوجه�هللا�هو�سلوك�أخ
Îي�فكل�عمل�تقوم�به�لوجه�هللا�هو�سلوك�أخ
Îي�ى

�من�كل�عيب،�خالص�من�كل�ئ،�ولهذا�فهو�برÈنك�تؤديه��7وحده،�فاضل�;ي�جوهرهفاضل�;ي�جوهرهفاضل�;ي�جوهرهفاضل�;ي�جوهره

ر�;ي�العاجل�و¬جل َّ�فلماذا�الهم�إذن�؟��يا�صاحب�الهم،�إن�ا .وكدر،�وعقباه�سر
ِ َّلهم�َّ َ

ّوإن�الحقيقة�إنما�çي�العمل�ل�خرة�فقط،�Èن�كل�أمل�ظفرت�به�... «. منفرج��Gمحالة َّ

�Gن�إyبد�من�أحد�هذين�السبيلGإما�بذهابه�عنك،�وإما�بذهابك�عنه،�و�، نفعقباه�حز

ر�;ي�عاجل�وآجل،�فأما�;ي�العاجل�فقلة� والعمل��7عز�وجل؛�فعقباه�ع�ى�كل�حال�سر ُ

    )1((((».وأما�;ي�¬جل�فالجنة... �الناسالهم�بما��îتم�به

فاGيمان�بأن�العمل��7وحده،�و;ي�سبيله�وحده�هو�فيصل�التخلص�من�كل�

ّلقضاء�والقدر،�وأن�كل�ما�با 8يمانهم�وغم،�والحياة�علمتنا�أن�بلسم�الجراحات�هو�

�ص@?� �وإن�أصابته�ضراء �له، �شكر�فكان�خy?ا �فإن�أصابته�سراء ،?yيحدث�للمؤمن�خ

ْفكان�خy?ا�له؛�وأن�يعلم�يقينا�قاطعا��Gمرية�فيه،�أن�ما�يصيبه�لم�يكن�ليخطئه�ولن� ُ ّ َ ْ
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�يصيبه� �ولن �ليصيبه �يكن �لم ،
�مستقب �سيخطئه �وما �أخطأه �ما �أن �ويعلم ّيخطئه، َ

�لو�اجتمعوا�ع�ى�أن�ينفعوه�ب#Ï)ء،�لم�ينفعوه�إ�Gمطلقا، ّ�وأن�يعلم�أن�الناس�جميعا ْ

ه�إ�Gب#Ï)ء�قد� ه�ب#Ï)ء�ما،�لم�يضر وب#Ï)ء�قد�كتبه�هللا�له،�ولو�اجتمعوا�ع�ى�أن�يضر و

�Ï)�بذلك� �مؤمنا�حقا،�فإن� ركتبه�هللا�عز�وجل�عليه،�ولو�شك�مسلم�;ي�ذلك�فلن�يكو ن

�Ï)�هللا حه،� َاطمأن�قلبه�وسكنت�ر ر �عنه�وأسعده�;ي�الدنيا�و�خرة،�فهو�;ي�نعيم�وأي�و

اجعو«. نعيم َن�وبشر�الصابرين�الذين�إذا�أصاب¦�م�مصيبة�قالوا�إنا�لله�وإنا�إليه� ُ
ِ َر ِ ِ ِْ َُ

ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ََّ ََّ َُ ٌ َ

ِ
ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ

ِ
َّ

ِ ِ
َّ ّ

ِ«)1(��

ْفطب�نفسا�إذا�حكم�القضاء،�و�Gتجزع�لحادثة�اللياuي،�فما�لحوادث�الدنيا�بقاء،�وأما� ِ
�والضجر،�فلن�ينفعه�ذلك�;ي�Ïé)ء؛�بل�إنه�سيضره� ىإن�سخط�وت@?م�وأك¾?�من�الشكو ّ

�السخط �فعليه �سخط �فمن �وآخرته، �ودنياه �ودينه �ونفسه �جسمه �وجب�... ;ي لذلك

الحرص�كل�الحرص،�ع�ى�الرضا�بما�قسم�هللا�له،�وليستعن�با�7و�Gيعجز،�وإن�أصابه�

�لكان�كذا،�و فإذا�... ّقدر�هللا�وما�شاء�فعل: لكن�ليقلÏé)ء�ف
�يقل�لو�أني�فعلت�كذا

�الحقيقة� �ع�ى �موصلة �سبيل G� �إذ �سر�عجيب، �له �إنكشف �النفس �;ي ٍاستقر�هذا َ

�هذه�الطريق،�وما�عدا�هذا�فض
ل�وسخف ىللتخلص�وطرد�كل�هم،�سو ّ. 

ن�الحياة،�Èنه�الطريق� ولذا�ي
حظ�أن�الدين�مسيطر�ع�ى�ابن�حزم�;ي�كل�شؤ َّ

�وا �للهداية، س�أو�الوحيد �تد �نظرية �أو�أصو �معالم �ليست�مجرد ��خ
قية ّرلقواعد ل

�تجسيدها�، تحفظ �يتم �لم �ما �للفضائل �و�Gقيمة �بالعمل، �العلم �اقZ?ان �من �Gبد بل

�واقعيا،�ومداواة� �عمليا �ترجمة�تطبيقية،�وسلوكا عمليا،�وغرضه�من��خ
ق�أن�تكو
ً ً ً

ن


ض�الواقع،�باÈخ رالنفوس�ب¦�ذي�Çا�ميدانيا�ع�ى�أ
ً

  )2((((.ق�مع�الزهد�و8بتعاد�عن�الرذائل

روإن�النظرة�التحليلية�الفاحصة�الناقدة�,اء�وأقوال�أبي�محمد�;ي��خ
ق،� َّ

اساته� �د �تكو �أن �عجب Gو� �م�Üا، �العم�ي �بالجانب �الشديدة �عنايته �بوضوح رتبyن ن

�الخاصة،� به �تجا �من�خ
ل �حيث�تناو �تجري�)، �استقرائي �منهج �ع�ى �مبنية رالخلقية ل

�كان�وم �ال�) �والسلوكيات �و�حوال دودها، �و ��فعال �مختلف �للناس �معايشته رن

�العامة� �تقرير�أحكامه �ليصل�إuى �باستقرا:�ا �قام �ومن�ثمة �بالتحليل�والنقد، يشاهدها

�الخ@?�أبلغ�من�الخ@?؛�مضفيا�عل��ا�8ستدGل�الدي()�و8ستنتاج� ْونتائجه�الكلية،�ليكو َ َ ُ ْ ُ ن

�دوما. العق�ي �نراه �القدوة�لهذا �وسلم، �عليه �هللا �ص�ى �الرسو �شخصية �من ل�يتخذ

ُو�سوة�ال�)�يجب�أن�يحتذى���ا،�لبلوغها�أسم�¹وأكمل�مراتب�الفضيلة،�وÈن�الخلق�

�والس
م �الص
ة �عليه �شخصه �;ي �مجسد �والخy?��سم¹ ��خ
ق�. السامق �فإن لذا
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،�فما�أمر�هللا �به�فهو�الخy?،�وهو�يالحزمية�تنبع�من�الدين،�وت�Üض�من�مذهبه�الظاهر

�والضار �الباطل �وهو�الخلق �فهو�الشر، �هللا�عنه ¹âن� �وما �النافع، �Gحظ� .الخلق لهذا

اسات�ابن�حزم��خ
قية�كانت�نقدية�تحليلية�عميقة،�خاصة�;ي� ربعض�الباحثyن�أن�د َّ

�الدينية،�وإuى�العقل�والتجربة،�وكان�ملم ّتقريره�ا�بادئ�الخلقية�ال�)�تستند�إuى��صو ا�ل
ً

�الفرس� �غy?�قليل�بحكمة �علم �كان�ع�ى �أنه �فض
�عن �النظريات�اليونانية، ُبكثy?�من

ائدة؛�وهو���ذا�ا�نهج� به�الشخصية،�مما�أهله�إuى�تقديم�نظرية� روالهند،�إضافة�إuى�تجا َّر ّ

استه�ل'خ
ق سطو�;ي�د ريشبه�إuى�حد�بعيد�جدا،�ا�نهج�الذي�اتبعه�أ ر
ً

فابن�حزم�كان�. 

�أ �بي�Üم�فيلسوف�وعالم �ا�شZ?ك �غرضهم �أن �إuى �الناس�ليصل �أفعال �إستقرأ َّخ
ق،

��خ
ق� �علماء �أن �ذلك �للخy?�والشر، �ذلك�مقياسا �اتخذ �ثم �الهم، �هو�دفع جميعا،
ً

�عاما��Gخاصا،� �;ي�الضابط�الذي�يصلح�مقياسا�خلقيا�للخy?�والشر�أن�يكو يشZ?طو
ً ً

ن ن

�الخ �فاÈحكام ن�قيم��فعال�كلها، �مoyان�لو �لكل�الناسزÈنه �عامة �لقية �تتجاو �وçي ز،

 )1((((.الزمان�وا�كان

    ::::نتيجــةنتيجــةنتيجــةنتيجــة

�أن�ابن�حزم�لم�يعدم�النظر�الفلسفي،�و�Gالتحليل�العلم)� ىمن�ذلك�كله�نر

�فقد �ّللنفس�8نسانية، 
�متكام �أخ
قيا �مذهبا �لنا �يكتف��متناسقاقااومتسم �ولم ،ِ
�،الرذائلطبيعة�وبيان�الفضائل�ماهية�،�حيث�البحث�عن��التجريدييبالجانب�النظر

�إuى�تحقيق�غاية�تربوية�عمليةحقيقة�ومعرفة� �سåى �وإنما ،��تطبيقيةالخy?�من�الشر،

�ال �تربية �إuى �النفس�البشرية�ãدف �;ي �وغرس�القيم �الفاضل، �وت¦�ذب�ل سلوك تصلح

تف
َ

ِ�وتسعددَسع
ُ

��ا �بyن �جمعه ��خ
قية، ه �أفكا �من �لنا �يتج�ى �كما ،ْ �وا�ونقر ل،�وعقل

ائع،�وسامق�باسق،� أسلوب،�بمسألة�طرد�الهم�لتحقيق�السعادةالجة�محاو�Gمع رماتع�

�ي ق، �مز �8وومنمق ��خ
ق �قواعد �الفلسفةجمع �;ي �يوافقها �ما �مع �Gسيما�س
مية ،

��خ
قية �أف
طو �)2((((نفلسفة �يستطع �لم �من ��وأما �الناس �الحق�#هتداءمن �إuى

ةوالحقيقة �عل��ا،�فينصحه�،�أو�ج�ع�ى�البحثر،�أو�لم�تكن�له�القد لهل�كيفية�الحصو
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سوله�ص�ى... «أبو�محمد�بأن� �ريعتمد�ع�ى�ما�أمره�هللا�و ي�هللا�عليه�وسلم،�فإنه�يحتو

  ))))1111((((»...ع�ى�جميع�الفضائل

،�فلقد�تفرد�ابن�حزم:وبعد �;ي�معالجته�ي�الظاهر ي�بتوظيفه�للمنهج�الظاهر

�و�س �السعادة �بلوغ �الهم"ألة �والعقل"طرد �النص �ع�ى �معتمدا �بإعادة�، �والتجربة،

�وا�عقو لتأسيس�الع
قة�بyن�ا�نقو عيته،ل �؛�بلو�و#عZ?اف�لكل�م�Üما�بشرعيته�ومشر

�با�عقوزجمبو ل�ا�نقو �معالجا�هذه�القضية�النفسية�الخلقية�الكبy?ة،�وال�)��Gيزال�.ل

� ;ي�إيجاد�حل�لها،�;ي�ظل�خبط�عشواء،�نكثy?�من�ف
سفة�وعلماء�هذا�العصر�يتخبطو

�النانتشا �ار��مراض�السيكوسامتيكية �غالبا، �و8عجمة �القلق �ن النفسية�ضطرابات

 ...،�من�قلق�وهم�وانفصام�وغy?هاا�ختلفة�ال�)�أصابت�إنسان�هذا�العصروالعصبية�

،�أن�8نسان��Gيمكن�أن�يحصل�ع�ى��من�ك
م�أبي�محمداستنباطه وما�يمكن

،�ومعرفة�الرذائل�ثم�تجن�Çا،�ولن�السعادة،�إ�Gبمعرفة�الفضائل�والتمسك���احقيقة�

ك�حقيقة�الفضيلة اك�مسألة�طرد�الهمرتد ا�يسåى�؛�Èن�هذا�ا�بدأ�هو�مر،�إ�Gإذا�تم�إد

� �للتخلص�منه، �Èن�وع��م�بالفضيلة�ومن�الناس�جميعا �منه، لك�Üم�لم�ولن�يتخلصوا

اكا�ãم�لة�طرد�الهم،��Gيزال�بعيد�ا�نال�عن�فهومهم�وإأبمسما�يتعلق�السعادة�وبثمة� رد

،�وهو�بعد�كل�ما�ذكرنا�يجعل�الس
مة�والراحة�;ي�العزلة�ا�التخلص�م�Üتمكنوا�منح��¹ي

م�وGب،�Èن�الناسو8نفراد�عن�الناس� Gزأمر� و��ذا�. ّ�وغمّهمب
ء�وعماء،�و�أصل�كل�ز

� الهم،�ظاهرة�أو�حالة��م
بسات�رائدا�;ي�بيان�قائدا� ،ابن�حزمالفيلسوف�ا�وسåي�نيكو

 .لتلبس�بنعمة�السعادة�الحقيقية،�ل�والغم�الهم#نس
خ�من�بوتقةحقيقة�وتبيyن�

                                                 
1
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    التصوف�8س
ميالتصوف�8س
ميالتصوف�8س
ميالتصوف�8س
مي
    

    *ييييحمادي�هوارحمادي�هوارحمادي�هوارحمادي�هوار....دددد

 

    ::::�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربيةا�لخصا�لخصا�لخصا�لخص

� �حقو �يعت@?�أهم �الذي �التصوف �موضوع �;ي �البحث �أحاو �ا�قال �هذا ل;ي ل

�الفلسفة�8س
مية�ال�)�كانت�وما�تزال�تطرح��إشكاليات�متنوع ����ة�تتعلق�بومجاGت�

صوفيا�–�وع
قته�بالزهد�ومفهومه�بyن�مصطلحات�الصوف�نشأة�التصوف�;ي�8س
منشأة�التصوف�;ي�8س
منشأة�التصوف�;ي�8س
منشأة�التصوف�;ي�8س
م

�من�خ
لها�-الصفاء– �نفهم �ال�) �ا�سائل �جملة �çي �تلكم ه، �وأثا �وأبعاده ر�وخصائصه

�وطبيعة�وأبعاد�التصوف�;ي�8س
م  .رجذو

    

    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية

Article Summary Article Summary Article Summary Article Summary : : : :  In this article I try to research the subject of Sufism, which is 

the most important fields and areas of Islamic philosophy, which was and still 

raises various problems related to the emergence of mysticism in Islam and its 

relationship to asceticism and its concept between the terms wool - Sophia - 

clarity - and its characteristics and dimensions and effects, these are the issues 

that we understand from During which the roots, nature and dimensions of 

Sufism in Islam. 
 

    ::::مدخلمدخلمدخلمدخل
يعت@ــــ?�البحــــث�;ــــي�ا�فهــــوم�مــــن�أهــــم�ا�ــــسائل�ال�ــــ)�يقــــوم�عل��ــــا�الفكــــر�الفلــــسفي�ماضــــيا�

اهنــــــا ة�والنقــــــاش�;ــــــي�مختلــــــف�ا�ناســــــبات�التــــــصوف�،رو ر�ومــــــن�بــــــyن�ا�فــــــاهيم�ال�ــــــ)�تــــــستحق�8ثــــــا

�للتـصوف،�كالتنـسك�الهنـدي�والتـصوف�ال��ـودي� ى8س
مي،�الـذي�قـد�يـشZ?ك��مـع��نـواع��خـر

�نتجـــــــت�عـــــــن�ع
قتـــــــه�باòســـــــ
م،�…تمـــــــ)وا�ـــــــسي�ي�وال
من ى�;ـــــــي�صـــــــفات�ويختلـــــــف�ع�Üـــــــا�;ـــــــي�أخـــــــر

فـــــاGخت
ف�;ـــــي��منطلقـــــات�التـــــصوف�;ـــــي�8ســـــ
م�بـــــyن�الثقـــــا;ي�العربـــــي�8ســـــ
مي�كاللغـــــة�العربيـــــة�

                                                 
�معسكر: : : : ا�ؤسسةا�ؤسسةا�ؤسسةا�ؤسسة    **** �جامعة �و#جتماعية �8نسانية �العلوم �كلية �الفلسفة، �معسكرقسم �جامعة �و#جتماعية �8نسانية �العلوم �كلية �الفلسفة، �معسكرقسم �جامعة �و#جتماعية �8نسانية �العلوم �كلية �الفلسفة، �معسكرقسم �جامعة �و#جتماعية �8نسانية �العلوم �كلية �الفلسفة، �#لكZ?وني�....قسم �#لكZ?وني��ال@?يد �#لكZ?وني��ال@?يد �#لكZ?وني��ال@?يد �ال@?يد

]]]]hamadihamadihamadihamadi....houarihouarihouarihouari@@@@yahooyahooyahooyahoo....frfrfrfr[[[[    
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�بواقـــع� �ومـــن�اليونـــان،�وتـــأثره�مـــن�ناحيـــة�أخـــر ىوالـــدين�8ســـ
مي،�والفلـــسفي�الوافـــد�مـــن�الـــشر ق

�;ي�ميادين�سياسية�وا مـن�،�منذ�فجر�8س
م�إuى�يومنا�هـذا... جتماعية�وثقافية�نعاشه�ا�سلمو

هـا� �مـصدر�التـصوف�وعوامـل�نـشأته�وأبعـاده،�ومحو رشأنه�أن��يثyـ?�جملـة�مـن�8شـكاليات�حـو : ل

هـــــدا�فـــــإuى�أي�مـــــدى�يمكـــــن� � زإذا�كـــــان�نعلـــــم�أن�التـــــصوف�;ـــــي�8ســـــ
م�لـــــم�يكـــــن�;ـــــي�البدايـــــة�ســـــو ى

ه�مــصطلحا�دخــي
�ع�ــى�ا�جتمــع�8ســ
مي�ي ة�راعتبــا ررجــع�باÈســاس�إuــى�الوافــد��Gالرافــد؟�أو�بــصو

�هــل��يــرد�التــصوف��إuــى�عوامــل�داخليــة�اقتــض¦�ا�طبيعــة�8ســ
م�والــوHي�القرآنــي�خــصوصا� ىأخـر

�واليونــــــــان؟�أم�هــــــــو�نتــــــــاج�تغyــــــــ?ات�سياســــــــية� قأم�هـــــــو�وليــــــــد�تــــــــأثy?�الثقافــــــــات�الوافــــــــدة�مــــــــن�الــــــــشر

 واجتماعية�وثقافية�اقتض¦�ا�طبيعة�ا�جتمع�8س
مي؟�

    ::::شأة�التصوف�;ي�8س
مشأة�التصوف�;ي�8س
مشأة�التصوف�;ي�8س
مشأة�التصوف�;ي�8س
منننن----1111

ة'إن�الحديث�عن�نشأة�التصوف�يثy?�إشكا�Gمركزيا،�يطرحه� ;ي�' وحسyن�مر


;ي�حyن�يرجع�بعضهم�أصل�: " كتاب�ال�oعات�ا�ادية�;ي�الفلسفة�العربية�8س
مية�قائ

جية ه�ومراحله�إuى�ا�ؤثرات�الخا رهذا�التصوف�بمختلف�أشكاله،�وأطوا ا�سيحية،�أو�: ر

ادشت ية�أو�الغنوصية�القديمة،�أو��ف
طونية�ا�حدثة��أو�إuى�هذه�جميعا�;ي�وقت�رالز

�من�هذا� يمعا،�يرجعه�بعضهم�¬خر�إuى�الوHي�8س
مي�نفسه�ويعده�الجانب�الجوهر

�8س
مي �أي�قلب�الوHي �قلبه �بأنه �ويصفه �ح" (الوHي ة، �فإشكالية�)44: 2002. ومر ،

ي�8س
م،�هو�التصوف�من�صميم�8س
مي�أم�نشأة�التصوف�تثy?�سؤال�التأسيس�له�;

®ي؟�  ريعت@?��دخي
�عليه�تولد�ونشأ�عن�تأثy?�العامل�الخا

جد�;ي�عهد� �كثy?�من�الباحثyن�أن�التصوف�من�صميم�8س
م،�نشأ�و وير ى

� �عل��م �يطلق �كان �من �ضمن �الصحابة سه �ما �وسلم، �هللا�عليه �ص�ى رالرسو �أهل�-ل

التصوف�لم�";ي�هذا�الصدد��أن�' خالد�بن�تونس'�الشيخ��بالزهد�والتدبر�،�يؤكد-الصفة

�البعثة� �بعد �8س
م، �عهد �إ�G;ي واياها �و �ونظامها �بشيوخها �حقيقية سة �مد زيصبح ر

ة�...ا�حمدية� �هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�با�دينة�ا�نو سو رويوجد�إuى�¬ن�;ي�مسجد� ل ر

�مكان�مرتفع�ينسب�Èهل�الصف اء�ق@?ه�الشريف، �خ"(ةزوبالضبط�إ  : 2005.بن�تونس،

53  (� سو �يما �اش¦�ر�الصحابة�به�منذ�فجر�8س
م�حyن�كانوا �ا�كان�هو�ما �وهذا � ن، ر

��التصوف��;ي�ما�عرف�بالزهد،�وهو�ما�يؤكد�أن�منبعه� سو نالذكر�والزهد�فيه،��أو�يما ر

خyن� �ا�ؤ �بعض �نظر� �;ي �كنفهما، �;ي �وترعرع �نما � �النبوية �والسنة �الكريم رالقرآن

�العامل�وا�تصو �إuى � �الدنيا �;ي هد �و سة �كمما �وGسيما �التصوف د � �يمكن G� � زفة ر ر

®ي،�يضيف�بن�تونس�;ي�هذا�الصدد �مرتابة�بل�ومتحجرة��: "رالخا -ىأن�نظريات�أخر

ة�الهندية�أو�البوذية�أو�-تؤكد ر�أن�أصل�التصوف�مرتبط�باتصال�ا�سلمyن�بشبه�القا

� �ذلك �كل �8غريقية �بالفلسفة �أو�ح�¹ �خ" خاطئالهندوسية �تونس، ،�)53 : 2005.بن
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� ض�الفريق�القائل�برد�التصوف�إuى�الثقافات�والفلسفات��جنبية�وينضو يوبالتاuي�يعا ر

�8س
م�;ي�نشأة�التصوف�8س
مي �ا�ؤيدة�لدو رضمن�الفر  .ق

� ة'ىير �مر �اعتبار�' وحسyن �وهو �مشZ?ك، �خطأ �;ي �وقعا �الفريقyن 
�ك أن

يخية �واقتصادية�واجتماعية�وسياسية�أدت�إuى�نشأته،�رالتصوف�منفص
�عن�عوامل�تا

�بحيث� �الفكرية، �انعكاسا�ãا �أحد �أنه �مؤكدا � �القديم �منذ � �8س
م �;ي �و�Gيعت@?�وجد

� �مع�حديث�النشأة، �لكن��Gننكر�تظافر�الدي() ،?yحد�كب� �الرأي�إuى �هذا �نشاطره وقد

ل�مرة�،حسب�الوثائق�ظهر�هذا�#سم�أو"�حيث�الواقåي،�وا�ح�ي�مع�الوافد�;ي�نشأته،�

فة�¬ن�سنة� � 776وا�عر �. للمي
د �مoZهد�عراÎي �التاسع�. ونسب�إuى �من�القر نوابتداء

�الزهاد� �من �جماعة �ع�ى �وبغداد �الكوفة �;ي �يدل �الصوفية �مصطلح �كان ا�ي
دي

� �سنة ية �8سكند �;ي �وظهر ،� �بتقشفهم ا �اش¦�ر روا�تصوفyن �جماعة�821و مي�دية

�"من �" ا�تطهرين �الذين �السلطة �فساد �ع�ى ا �. وثار �سنة �تأسس�;ي�980و;ي �للمي
د

�مجلس�للتعليم�الصو;ي�،وبعده�باثنا�عشرة�سنة�تأسس�كرÏÐ)�له� لمسجد�القاهرة�أو

فالحديث�عن�اسباب��نشأة�التصوف�يرتبط�بعوامل�) 7ص: 1999.شوف�ي،ج( ببغداد�

ه�وع�ى� �معطيات�رداخلية�نابعة�من�البيئة�ا�حلية�للمسلمyن�ال�)�اقتضت�ظهو رأسها

�8س
مية،� �العربية �البيئة �;ي �السائد �و#جتماæي (ÏÐالسيا� �وا�ناخ �والسنة القرآن

�الثقافات��جنبية� جة��وuى�;ي �ا�تمثلة�بالد جية�ي�أثرت�ع�ى�ا�سلمyن، روعوامل�خا ر

سية�والهندية�  .الناتجة�عن�#خت
ط�بyن�العرب�والعجم�ع�ى�وجه�الخصوص...رالفا

Zال� �يمكن 
�أولوية�ف �تؤكد �العناصر�ال�) �تلك �ع�ى �التصوف �نشأة �?ك�oy;ي

حية،� و�Gع�ى�والZ?اث�الدي()�من�قرآن�وسنة�ومعطيات�الوHي�وما�تحمله�من�مضامyن�ر

�تلك جية �الخا �تتمثلر�العوامل �والتنسك�الهندي�والغنوصية�تلك�ال�) ادشتية �الز ر�;ي

� �والدين�ا�سي�ي، �ا�حدثة �و�ف
طونية �الجانب�بلوكل�نظالقديمة �أحادية �بغض�رة

�عن �الحديث �يجدر �العوامل �هذه �والوافد،��النظر�عن �الZ?اثي �الرافد �بyن �التفاعل

�مع اء�والثقا;ي �تقف�و �ال�) �والسياسية�و#جتماعية �و#قتصادية يخية �التا ر�العوامل ر

 .نشأته�

�;ي�8س
م�تحديدا� تبط�التصوف�;ي�البداية�بحركة�الزهد�;ي�أواخر�القر ن�ا ر

���، �الثاني�الهجر �وأوائل�القر يو ن �شخصيات�-السابع�للمي
د،�الثامن�للمي
د-ل ر�بظهو

� �Èن �والخلوة،وذلك �بالعبادة �واهتمت �ا�جتمع فة�"اعoZلت �معر �كانت �صو;ي وكلمة

�الثاني�للهجرة� أو�) الثامن�ا�ي
دي(نوشائعة�للدGلة�ع�ى�الزهاد�السالكyن�;ي�أوائل�القر

�الثاني�للهجرةقبله�بقليل�وكان�يسم��¹ �من�القر ن�ا�البعض�;ي�النصف��و ،�ع�" (ل يبدو
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�Èنه�)65: 1996.  ا�من�ما�هو�دنيو هدا،�اي�نفو ي،�فالتصوف�8س
مي�;ي�البداية�كان� ر ز

،�ج" (ضد�الرغبة�والحرص�ع�ى�الدنيا" وجاء�هذا�8عراض�)  591: 2005.  رابن�منظو

ف�سياسية�واجتماعية�جديدة��الدنيا�مصحوبا�باòقبال�ع�ى�الخلوة�والعباىع� ودة�لظر

�أهمها�#ستبداد�;ي�الحكم�وانتشار�ال¾?اء�والغ(�¹لدى�الطبقات� يظهرت�;ي�العصر��مو

� �ظاهرة �اصبح �أنه �أي �فقر�¬خرين �مقابل �;ي ��وضاع�"الحاكمة ضة �معا رمضمو�ëا

�التما دياد �ا ف �ظر �و;ي ��مو �#ستبداد �ظل �;ي �القائمة �والسياسية ز#جتماعية و يز�ي

�العريضة �ا�فرط�وإفقار�الفئات�#جتماعية �الحاكمyن �إثراء �الفاحش�بyن " #جتماæي

ة�،�ح(  ).51 : 2002. ومر

� �التصوف�;ي�8س
م�حسب�تطو رتبعا��ا�سبق�ذكره�يمكن�تتبع�نشأة�وتطو ر

�كان� �للهجرة، �والثاني �القرنyن��و �;ي يخ�8س
م، �تا �;ي ��وuى �ا�رحلة �ففي لمفهومه، ر

�ا،ززززهدهدهدهد �أصبح �الهجر �الثالث �القر �;ي �Gحقة �مرحلة ي�و;ي �عمليان �تسربت�فيه�تصوفا

�يعرف� �أصبح �حيث �ويونانية �وهندية سية �وفا �مسيحية �8س
م �ع�ى رعناصر�أجنبية

�القلوب�ب �القلوب�علم �القلوب�علم �القلوب�علم �آنذاك�علم ة �الشخصيات�ا�شهو �بyن �وأبو�يزيد�"رومن ، �ا�صر يذو�النو ن

� �أصبح �تالية �مرحلة �و;ي �والجنيد، �البسطامي، �التصوف �التصوف �التصوف �ا�عرفة�فلسفيافلسفيافلسفيافلسفياالتصوف �ع�ى �قائما

�هللا �;ي �الفناء �ا�تصوفة �ع�ى � �وغلب �بدنية �وعبادة هدا � �منه �أك¾? " زوا�حبة

�و8نسان�الكامل،�) 81: 2004.عزام،م( �و#تحاد �نشأت�فيه�مصطلحات�الحلو لوهنا

دي�) �ه309ت(وهنا�ظهرت�شخصيات�صوفية�كبy?ة�كالح
ج�� وابن�) ه587ت(ووالسهر

�متعددة،�تنوعت�;ي�الفZ?ة�الحديثة�وبعد)...638ت(عربي� ق�ذلك�أصبحت�الصوفية�طر

�التصوف� �أن �ف��ا �القو �يمكن جة �لد لوا�عاصرة �طرقيار �طرقياأصبح �طرقياأصبح �طرقياأصبح �أصبح �الطر �بتنوع ق�مؤخرا،

قاوية� ية�والتجانية�والشاذلية�والد ركالقاد بط�التصوف�بعامل�واحد�...ر روبالتاuي��Gيمكن�

�بل�هو�مفهوم�مت (ÏÐأو�سيا� �أو�ثقا;ي ®ي �أو�خا غم�ردي() يخ� �ع@?�التا �تغy?�معناه ، رطو ر ر

تباطه�بمصطلح�واحد�أ�Gوهو�التصوف  . را

    ::::مفهوم��التصوف�8س
ميمفهوم��التصوف�8س
ميمفهوم��التصوف�8س
ميمفهوم��التصوف�8س
مي----2222

�البعض� بطها �حيث� �التصوف، �لكلمة �#شتقاÎي �ا�ع(¹ رهناك�اخت
ف�حو ل

ن�بأنه�مشتق��من� ن�بالصفاء�بينما�اعتقد�آخر وبلبس�الصوف�عند�ا�تصوفة��وآخر و

�إذن �الحكمة، �وçي �التصوف�كلمة�صوفيا �مفهوم �تحدد � �هناك�ث
ث�كلمات�جوهرية

 :�نحللها�بالتفصيل�كما�ي�ي-صوف،�صوفيا،�صفاء–وçي�

�الصو;ي�هو�من�يلبس�-1 �الصوف�ع�ى�أساس�أن� �كلمة� �إuى التصوف�يعود

الصوف�;ي�شكل�خرقة��أو�عباءة�أو�ج
بة��ويبتعد�عن�كل�ما�هو�لباس�فاخر���ولكن�
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�ال �أثره �إuى �اللباس��Gيعود �نفسية�هذا �الداخلية�ع�ى �الجوهر�بل�انعكاساته �;ي ®ي رخا

� �لديه� �اللباس�ع�ى�" نا�تصوف�إذ�يكو ع
مة�ع�ى�فقر�ظاهر�أو�ع�ى��قل�يدل�هذا

� �جميعا�ودائما�لباس�الصوف،�ولك�Üم�جميعا�يطلبو ادة�#نقطاع�و�Gيلبس�ا�ريدو نإ ن ر

�الرمو �هذه �باتخاذهم �الباط() �#نقطاع �،" ( زتقشفهم �شوفاuي فلبس�) 8: 1999ج،

�وçي� �لبسه �من �الحكمة �ع�ى �بل �ذا�ãا �;ي �الصوف �إuى ��Gيعود �الصو;ي الصوف�عند

�ما�تبدوا�;ي�نوع� لالتقشف�والزهد�;ي�الحياة�و#نقطاع�عن�ملذات�الدنيا�ال�)�تبدو�أو

 .اللباس�الذي�يلبسه�الناس

�التصوف�يعود�إuى�الصفاء�Èن�الصو;ي�هو�من�يصفوا�و�يتطهر�باطنه�من-2

�الجياة�ا�ادية،�وبالتحديد�هو�مي�يحقق� حية�ع�ى� والشهوات،�وتنتصر�فيه�الحياة�الر

،�حيث� باب�العقو جة�صفاء�القلب�Èن�الصوفية�كما�يقال�هم�أصحاب�القلوب��Gأ لد ر ر

�أي�أن�النية�çي� ��7تعاuى �أفعالهم�وحركا�ãم�وسكنا�ãم�وأفعاله�خالصة تصبح�جميع

� �تحققه �ا� �للصفاء ��و �أوامره�لالشرط �بالoZام �وحده �تعاuى �إليه �القلب �اتجاه من

ة�الداخلية�وçي�الصفاء�الباط()  .رواجتناب�نواهيه،�حيث�يرتبط�بالطها

3-� �8غريقي �باللفظ �يرتبط �معظم�" صوفيا"�التصوف �Gن �الحكمة وçي

�Ïé)ء� �كل �قبل �çي �والجوهرية �ال�Üائية �غاي¦�م �وجعلوا �الحكمة �معرفة �طلبوا الصوفية

�بلوغها�الكامل�باGنقطاع�إليه�تعاuى�عن�طريق�نمط�معرفة�هللا�� نالواحد��حد�ال�)�يكو

�يعرف�بالعرفان� �ما �يتأسس�من�خ
لها �ال�) �الذوقية، �ا�عرفة �وçي حاص�من�ا�عرفة

��نسب�لهذا�ا�فهوم�الثالث�Èنه�يجعل� رالذي�يسميه�البعض�بالغنوص،�Èنه�التصو

�بالعقل�والتأمل�الجاف�بل�ا�عرفة�الباطنية�السبيل��مثل�لبلوغ� نالحقائق�ولكن��Gتكو

�مصحوبة�بالحب�ومحددة�الهدف�وهو�#تصال�با�7تعاuى�أع�ى�وأسم��¹الحقائق� نتكو

يخه فة�;ي�تا رعند�مختلف�ا�تصوفة،�وçي�ما�تجلت�;ي�ا�ذاهب�الصوفية�ا�عر  .و

� �يضيف �التصوف، �اش¦�ر���ا �ال�) �الث
ثة �ا�فاهيم �هذه �إuى عبد�"إضافة

�بدوا �" يلرحمن �ا�تصوفة بط�تسمية � �;ي ��خر�وتتمثل �ا�فاهيم �من بأهل�"رمجموعة

�والخلفاء� لالصفة�وçي�ا�قعد،�وكان�لقبا�أعطي�لبعض�فقراء�ا�سلمyن�;ي�عهد�الرسو

�من�بyن�ا�ؤمنyن�;ي�الص
ة،�وم�Üا�أ�ëم�....الراشدين �إuى�الصف��و لوم�Üا�أ�ëم�ينسبو ن

�إuى�ب()�صوفة،�وçي� قبيلة�بدوية�كانت�تخدم�الكعبة�;ي�الجاهلية،�وم�Üا�أ�ëم�نينسبو

�إuى� �أ�ëم�ينسبو �إuى�الصفوانة�وçي�نوع�من�البقل،�وم�Üا نينسبو �وçي�" صوفة"ن القفا

�،ع(" خصلة�الشعر�ع�ى�القفا  .)65: 1996. يبدو
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�وتعرفه� يف�#صط
حية�للتصوف�من�هذه�ا�فاهيم� روتنطلق�مختلف�التعا

�طريقة�سلوكية� �لتحصيل�ا�عرفة�بأنه� �الزهد�والتقشف�و#نقطاع�عن�الدنيا قوامها

�إuى�هللا�تعاuى،�حيث��يعرفه�الجرجاني� لالذوقية�ال�)�هدفها�حكمة�الحكم�وçي�الوصو

�حكمها�من�الباطن�;ي��الظاهر�فيحصل� ?yىبأنه�الوقوف�مع�¬داب�الشرعية�ظاهرا�ف

Ï#ب� �جد�ف
�يخلطونه �وقيل�مذهب�كله �من�الهزللمتأدب�بالحكمyن، الجرجاني،�( ل)ء

�الشب�ي�)  57: 2006ش،� لويضيف�بعد�ذلك�جملة�من�التعريفات�ا�حددة�له�م�Üا��قو

التصوف�هو�حفظ�حواسك�ومراعاة�أنفاسك�،صفاء�ا�عاملة�مع�هللا،�الص@?�تخت��مر�

(âوالن. 

�أن�التصوف�أنواع�وأجناس،�وما��îمنا�هنا�نوعه�الفلسفي� لكما�يمكن�القو

� �وم
حظة�يعتم"الذي �و#عتبار�والتبصر، �الفلسفية، ية �والر �الباط() �التأمل �ع�ى ؤد

�قادر�ع�ى� �الصو;ي �ويصبح �با�عقوGت �ليتحد �ا�مكنات، �ع@?�سلسلة �والÎ?Zي �غيار،

ف�هو�#تصال� �يصل�إليه�العا �وأق��¹Ïما �ا�عقولة�مجردة�عن�موادها اك�الصو رإد رر

�خ" (بالعقل�الفعال�أو�النفس�الكلية �فالتصوف�الفلسفي�هو�ما�)4: 2011 .حميدي، ،

�الظاهر�إuى�الباطن� ك�بتجاو �يصل�إuى�نظريات�وأفكار�فلسفية�تد زيعتمد�التأمل�و�ما ر

�تعاuى،�كما�يتج�ى�;ي�نظرية�وحدة�الوجود� #تحاد�بواجب�الوجود،�والفناء�;ي�البار ئو و

�الح
ج �عند �والحلو �عربي، �ابن �با... لعند �الفلسفي �التصوف �يZ?بط �عرفة�وعندما

�العالم� �إuى �ا�ادي �العالم �تجاو �ع�ى �يقوم �الذي �إشراقيا �تصوفا �يسم¹ انية زالنو ر

�أنوار�الغيوب� �بتج�ي �الحقائق اك �إد �أساس ك �تد �ال�) انية �النو �با�عرفة حاني رالر ر ر و

� � فyن، �العا التصوف�8شراÎي�الذي�يعت@?�;ي�روا�عرفة�اللدنية�من�ع
م�القلوب�ع�ى

� �تركيبا ة �مر �حسyن � وأي �هللا�ر �بyن �الع
قة �ف��ا �طرحت �ال�) ة �للصو رجديدا

و8نسان،�بتضمنه��فاهيم�ومقوGت�ومصطلحات�دخلت�ع�ى�التصوف�الحاصل�

هد �الذي�كان�مجرد� �الثالث�الهجر �الثاني�وبداية�القر �القر ��ëاية� ز;ي ي ن ومن�. ن

دي� اد��شراق�شهاب�الدين�السهر ورأهم�ر �1191 -1135(و �أن�النو ر�م��الذي�ير ى

��نوار��هو�مبدأ�الحقيقة�وا�عرفة�هو  .ر�مصدر�العالم�ويمثل�نو

�كتاب� �;ي د �و �التصوف�كما �علم �معان�"اصط
حات�الصوفية"رأما �فيأخذ ،

:  ا�عام
ت�وçي: متعددة�ومختلفة�باخت
ف�مجاGت�استعمالها،�أهمها�تلك�ال�)�تظهر�;ي�

�التوكل" �علوم �من �وا�راقبة �بالرعاية �الحاصل �الطريقة �والتسليم�علم �والتفويض

�و;ي��خ
ق"ونظائرها � �وعلم�الZ?كن�: ، �وفضائلها �وكما�ãGا ذائلها رعلم�آفات�النفس�و

جته�;ي��حوال: لو;ي��صو. والتحلية : رعلم�اليقyن�ومعرفة�آداب�الحضرة�والسلوك�ود
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علم�لدني�وهبyن�يبصر�بدقايق��حوال�وذنو��ا�ومفاسدها�وتصححها�بتعريفه�أحكامها�

�أن�التصوف�عند�)132: 2005. القاشاني،�ع" (واصهاوخ ل،�ففي�هذا�الصدد�يمكن�القو

�الشرæي� �الحقيقي �العلم �بل�هو� �وليس�سلوكات�فقط، �يعت@?�علما الكثy?�من�مريديه

�عباده� �تعاuى �هللا �أمر�به �تحصيله، �واجب �غy?ه �دو �الحق �العلم �هو �أي نا�طلوب

� �يقوم �بالعمل ?Zق��ا �العلم �وهو �نا�خلصyن، �تجاو �قوامه �والoZكية �التصفية زع�ى

  .-حق�اليقyن–#ستدGل�إuى�التحلية�والتخلية�والتجلية،�وغايته�الفناء�وشهود�الحق�

�مانع� �جامع �تعريف Gإ� �الوصو �نستطيع G� �أننا �القو �يمكن ?yخ�� ل;ي ل

سما�أو�علما�ولكنه�يحصل�با�جاهدة�الفردية�وليس�الجماعية،�"للتصوف،�Èنه� رليس�

به،�وصلته�بالعالم�وباعت ربار�أن�التصوف�هو�إشراق�أو�علم�دي()،�يحصل�بyن�العبد�و

اسات�لم�تتوصل�إuى�منهجية�لرسم�حاGت�الصوفية� ر8لâ)�من�جانب،�¬خر�هو�أن�الد

ات�العقل �تصو رال�)�بقيت�فو يش�ع"(ق  ).13 : 2006. والدر

    ::::خصائصهخصائصهخصائصهخصائصه----3333

دد�مفاهيمه،�و�له�ث
ثة�كما�Gحظنا�سابقا�فإن�التصوف�;ي�8س
م�يتم�oyبتع

خصائص�أساسية�وçي��#نقطاع�والزهد�;ي�ملذات�الدنيا،�التطهر�والصفاء�من�شهوات�

�معرفة�حقيقة� �بلوغ�الحكمة�وçي القلب�والoZام�النية�;ي��عمال�لوجهه�تعاuى�وحده،

�ذالحقائق�عن�طريق�ال �وçي �أن�علم�التصوف�من�العلوم�: قو �كما �وحده، هللا�تعاuى

العكوف�" الحادثة�;ي�ا�لة�بمع(�¹أنه�لم�يوجد�عند�الصحابة�والتابعyن�ويمثل�الشرعية�

ين¦�ا �و �الدنيا خرف � �عن �و8عراض �تعاuى، �هللا �إuى �و#نقطاع �العبادة زع�ى ابن�"( ز

،ع،� غم�أن�هذا�)504: 2004نخلدو �كالعرفان� ر،�ويرتبط�عند�ا�سلمyن�بمفاهيم�أخر ى

Gجات�التصوف� �من�د جة�عليا ر�خر�د جة�ارÎى�;ي�ا�سلك�ر �إ�Gمن�بلغ�د ر�يصل�إل��ا

 .الصو;ي

� تبط�أكما �الذين�اتبعوا�برن�التصوف�;ي�8س
م�يتم�oyبأنه�ا ا�تصوفة�وهم�

�ال�)� �القلبية �ا�عرفة �ع�ى �القائمة �الباطنية � حية �الر �الذاتية �والتجربة �الذوÎي وا�نهج

سة�عن�طريق�الخ لوة�و#عoZال�والذكر،�رتعمل��ع�ى�الكشف�وا�شاهدة��بواسطة�ا�ما

�نصه� �;ي �ا�تصوفة �كتابات �اخت
ف �إuى �ا�قدمة �كتاب �;ي �خلدو �ابن ?yنويش

ع�ومحاسبة�النفس��ع�ى�#قتداء�;ي��خذ�والZ?ك،�كما�:"القائل رفم�Üم�من�كتب�;ي�الو

�أهلها� �وأذواق �آداب�الطريقة �كتب�;ي �من �وم�Üا �له، �الرعاية �كتاب �;ي �ا�حاس�) فعله

دي�;ي�كتاب�ومواجدهم�;ي�� �;ي�الرسالة،�والسهر ?yورحوال�كما��فعل�القش ف�"ي رعوا

ف ع�. وأمثالهم" را�عا �فيه�أحكام�الو روجمع�الغزاuي�بyن��مرين�;ي�كتاب�8حياء�فدو ن
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�وصار�علم� ا�ãم �عبا �;ي �اصط
حا�ãم �وشرح �وسن�Üم �القوم �آداب �بyن �ثم رو#قتداء،

،ع"( التصوف�;ي�ا�لة�علما�مدونا  ).506: 2004،�نابن�خلدو

يتم�oyالتصوف�;ي�8س
م�كذلك�بأنه�ليس�علما�نظريا�فقط�بل�هو�;ي�جوهره�

،�حيث� قطريقة�أو�منهج�عم�ي�يسلكها�ا�تصوفة�;ي�البحث�عن�الحقيقة�بالقلب�والذو

طريق¦�م�إنما�تتم�بعلم�وعمل�وكان�حاصل�علمهم�قطع�عقبات�النفس�والت�oه�عن�"أن�

لخبيثة�ح��¹يتوصل���ا�إuى�تخلية�القلب�عن�غy?�هللا�تعاuى�أخ
قهم�ا�ذمومة�وصفا�ãا�ا

�بذكر�هللا �"(وتحليته �أ، �ع�ى�)65: 2013الغزاuي �تقوم �طريقة �جوهره �;ي �فالتصوف ،

ك� �النفس�تد ��خy?�هو��صل�حيث�يجعل �وهذا �والقلب، �العقل �عمل �بyن را�زاوجة

�من �والتخلص �لها، ��ãذي�Çا �أو �لشهوا�ãا ب¦�ا �محا �بعد �الخبيثة�رالحقائق �الصفات

 . مع�الت
وة�والذكر�والص@?....وا�ذمومة�كالحسد�والبخل

� �ال�)�يؤسس�لها��الصوفيو نيرتبط�التصوف�كذلك�بالشيخ�وا�ريد،�وبالطر ق

،�و�هم��الذين��انطلقوا�من�أسس�الدين�8س
مي��وçي�القرآن�الكريم�والسنة� نا�سلمو

ب��س
ف�من�الصحابة�والتابع yن�من��ولياء�والرجال�الصالحyن�ولكن�رالنبوية�وتجا

�ال
منتم)� �والتصوف �الهندي �التنسك �ع�ى �كاòط
ع جية �خا �بأفكار �كذلك ا رتأثر و

�القلبية� �ا�عرفة �فعالية �ع�ى �تقوم �وجدانية حية �ر �تجربة �سلوك �;ي � ووا�سي�ي

ف  .رو8شرافية�لتحصيل�ا�عرفة�اللدنية�كأسم�¹ا�عا

�ع �كذلك �8س
م �;ي �التصوف �يقوم �دنيو �هو �ما �بyن �الفصل �عدم ي�ى

ي،�حيث�يعت@?� عة�¬خرة�-وو�خر �التصوف�بyن�حاجات�النفس�"–رالدنيا�مز نفقد�واز

�ذلك�التوافق�الذي��Gيجعل� �و¬خرة، �إطار�التوافق�بyن�الدنيا �;ي عة �ا�شر غبا�ãا وو ر

م�بل�إن�أجمل�ما�;ي�8س
...مجا�Gللتطرف�دونما�حساب�لنصيب�8نسان�من�الدنيا�

�ع�ى�حق�الحياة�الدنيا وهذا�) 24: 2014.ع�ي�محمد،�ع�ع"(رأن�حق�الحياة�¬خرة��Gيجو

�طريقة� �كان �وإن �وا�ادي Hي �والر �والدنيو �الدي() �بعديه �بyن اج �تز �غايته �يجعل وما يو

حية�قوامها�الزهد�والتح�ي�والتخ�ي�والتج�ي  .ور

� �التأويل�القائم�ع�ى �أولوية �والعرفان�يعتمد�التصوف�;ي�8س
م�ع�ى قالذو

�حyن� �عربي �بن شد، � �بن �بyن �اللقاء �قصة �يظهر�;ي �كما �وال@?هان، �العقل روينتقدو ن

غم� �ع�ى�النظر�العق�ي� رانفص
�واختلفا�الشيخ��ك@?�عن�الشارح��ك@?�;ي�أهمية�الذو ق

الباطن�هو�مراد�هللا�"اتفاقهما�;ي�التأويل�وأولوية�الباطن�ع�ى�الظاهر،�وعند�ا�تصوفة�


ات�من�ك �القرآن�باòشا لو رمه�وخطابه�ومن�علم�الباطن�فقد�فهم�عن�هللا،�لذلك�يؤ ن و

ات �وإشا مو �نصوص�القرآن�إuى� رمما�ينتج�عنه�أن�تتحو زر : 2016. عبد�ا�عز،�محمد"(ل
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ك�بالقلب�وفهم�باطن�)  7 رفا�ع(�¹الحقيقي�للنصوص�الدينية�;ي�التصوف�8س
مي�يد

�غy?همالنص�عن�طريق�ا�عرفة�اللدنية�ال�)� فyن�دو نتظل�وقفا�ع�ى��ولياء�والعا  .ر

    ::::أبعاد�التصوف�8س
ميأبعاد�التصوف�8س
ميأبعاد�التصوف�8س
ميأبعاد�التصوف�8س
مي----4444

�مختلفة�متنوعة،�فهو�أداة�لل¦�ذيب�والتطهy?�من�اللتصوف�;ي�8س
م�أبعاد

أمراض�القلوب،�كما�أنه�صلة�بyن�8نسان�والخالق،�وطريق�للمعرفة�الدوقية�القلبية،�

�ونتيجة �عصر�العو�ة، �;ي �الراهنة �الفZ?ة �وانتشار�و;ي �التكنولو®ي، �التطو ات ر�òفرا ز

�#س
موفوبيا، �ظاهرة �وتزايد �الطائفية، �وال�oعات �الدي() �التطرف أصبح�...ظواهر

�القضايا� �من �ا�سلمو �ينتشر�ف��ا �ال�) �البيئات �;ي �وGسيما �التصوف �عن نالحديث

الم،�الجوهرية�لفك�ط
سم�الكثy?�من�ا�شاكل�ال�)�نجبت�عن�التغy?ات�ال�)�عرفها�الع

�عل��ا� �قام �ال�) �الك@? �ا�بادئ �أضحت �إذ �ش�¹، �مستويات �ع�ى �ذكرها �سلف ىكما

�يطلب� �ما �أهم ات، �وحوار�الحضا ��ديان �بyن ب �التقا �والحب، �كاÈنسنة، رالتصوف، ر

 .اليوم��واجهة�ا�ستجدات

�الوجود،�çي :" فالرسالة�السامية�ال�)�جعلها�ا�تصوفة�نصب�أعي�Üم�;ي�هذا

دي،�ر" (،�الحب�الذي�يرجع�إليه،�شأنه�شأن�كل�واقعالحب�النابع�من�هللا : 2001. وغار

ب�بyن�ا�سيحية�)20 �;ي�التقا ا�كبy?ا �تلعب�دو دي�çي�ما ر،�وهذه�الرسالة�حسب�غار ر و

� �Èن �وذلك �بyن�"و8س
م، �عميق Hي �ر �لقاء �سببه �مريم �بن ¹ÏÖبعي� والتذكy?�القرآني

�وجه�الخصوص،�الذين�يع@?ون�عن�8س
م�وا�سيحية،�ولدى�الصوفيyن�ا�سلمyن�ع�ى

�الغالب �;ي �طويلة �بقصائد �تعبy?ا �8س
م �;ي �والحب �الداخلية �ر" (�بعاد دي، . وغار

،�فمن�خ
ل�القصائد�و�شعار�الصوفية�يتج�ى�مبدأ�الحب�الذي�هو�#صل�)22: 2001

�Èن�;ي�تحقيق�التسامح�ونبذ�التعصب�واحZ?ام�¬خر،�كما�أنه�هو�الجامع�بyن�الديانات،

ا�تأمل�للZ?اث�الصو;ي�يقف�ع�ى�أن�التصوف�كمنهج�حياة�ظاهرة�إنسانية،�لم�يخل�"

ات،�ذلك�أن�#هتمام�با�ع(8�¹لâ)،�وبما� ة�من�الحضا رم�Üا�دين�من��ديان�و�Gحضا ر

�الطبيعة�هو�إحدى�ال�oعات�الخالدة�ل�نسانية  ).17: 2009. الجياش،�ع('" قفو

8� �مواجه �ع�ى �التصوف �بمختلف�يساعد �الدينية �والتطرفات س
موفوبيا

أنواعها،�Èنه�يقوم�ع�ى�الحوار�بyن��ديان،�كما�تج�ى�بوضوح�عند�أحد�كبار�ا�تصوفة�

�و�ال�oعة� �الذي�أسس�ل'نسنة ��مy?�عبد�القادر�الجزائر �أ�Gوهو� �الحديثة �الفZ?ة ي;ي

�ا�عتقد�أو�العادات��بعيدا�عن�هيمنة،8نسانية�بنبذ�التطرف�واحZ?ام�8نسان�الكوني

�،� �شخصية��مy?�عبد�القادر�الجزائر �تجسد�;ي �ما �هذا �والهوية، يوالتقاليد�و#نتماء

يس�الجزائر-حيث�أكد� ي�إد �أن�:  -ر �سابقا، �ا�تحدة �للجزائر�لدى��مم ا�مثل�الدائم
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ا� و �و ���تانا �به �ا�لحق �التطرف �ينبذ �كدين �8س
م �حقيقة �لفهم �منشدا ر�مy?�كان ز

�مست �قوله �ع�ى �هو�" ندا �8س
م �مبدأ �أن �يظنو �غy?�مZ?بصyن �أشخاصا �تر نعندما ى

الص@?�Ïé)ء�جميل�: التشدد�والقسوة�والعنف�وال@?برية�فâ)�فرصة�لتكرار�هذه�الكلمات

 ".وإuى�هللا�ينبäي�اللجوء

� التشدد�و�Gنموذج�العنف�" 8س
م�الحقيقي" فلم�يستنبط��مy?�من�مبدأ

�ا�تقدمة،�إنما�استلهم�الذي�يراد�إلصاقه�ب لا�سلمyن�كوسيلة�شعبوية�للتخفيف�فالدو

�" 8س
م�الحقيقي" من�مبدأ� نا�حبة�و�خوة�و8نسانية�لشق�الطريق�لتأسيس�قانو

 ".دوuي�إنساني�جامع�وفعال

�ألهمت� �ال�) �القذف�çي �تعرضت�إuى �ما �كثy?ا �ال�) وإن�جل�القيم�8س
مية

 .يانات�مy?�كمنشد�للحوار�بyن�الد

�ذلك�أن�فكر�وأعمال��مy?�يشك
ن�دواء�للحد�من�تصاعد�ال
تسامح،�تلك�

� �ا �القاتلة �الهويات �لهذه � مة �ا�شؤ �إ"( والظاهرة فالحوار�بyن�) 13:  2007 -يالجزائر

�ف��ا،� �تتفق �أنواعها �اخت
ف �ع�ى ��ديان �أن ��مy?�مبينا �به �أشاد �هو�من الديانات

�قيم �;ي �اشZ?اكها �من �النفس�وحفظ�وا�ال�انط
قا �الشخص�وحفظ �كحفظ �كونية

ساء� �التطرف�وإ بة �محا �أن �ومؤكدا �الشريعة، �بمقاصد �تراثنا �تعرف�;ي �كما رو�سرة ر

تكريس�تعاليم�الحوار�والتسامح�واحZ?ام�¬خر�çي�جوهر� ودعائم�الحوار�بyن�الديانات�و

� �ومشايخه �ابن�عربي �الدين �م�ي �من�شيخ �استمدها �ال�) �الصوفية ¬خرين،�فلسفته

وكل�هذا�يؤكد�أن��بعاد�ال�)��îدف�إل��ا�الخطاب�الصو;ي�من�حوار�وتسامح�واحZ?ام�

�الذي�تضاءلت�في...ل�خر ��نسب�لتحديات�العصر�اليوم �ظل�هçي �;ي �8نسان �قيمة

  .ا�ستجدات�الراهنة

    ::::الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة

سات�ي �كمما �وجوده �;ي �قديم �8س
مي �التصوف ��خy?�أن �;ي �القو رمكن ل

�وأفكار�انطلقت�من��الزهد�منذ�عهد�الصحابة،�بينما�هو�كمصطلح�دخيل�ع�ى�وطقوس

تبط�وجوده�� �;ي�ش��¹اتأسيس�مذاهب�وطرقبرالثقافة�العربية،�ا �صوفية�قائمة�بذا�ãا

�القو �وصفوة �8س
مية، �الب
د �تنظy?�:لأنحاء �وعمل، �علم �8س
م �;ي �التصوف

� سة، �رومما �قأفكار�وطر �القلب، �صفاء �غاي¦�ا تكمنجوهرها �بالخالق،��;ي �#تصال

�و �يتنطو �أبعادها �8نسانع�ى �من�كرامة ��ض��بالرفع �;ي �خليفة �;ي�رجعله د �و ركما

�إن�كان�القرآن�الكريم�و 8س
م� �òوGسيما بعد� ذو��إنسان�رساء�دعائم�وجود�هادفا

 .عالم)�وكوني
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    ::::أهم�مصادر�ومراجع�البحثأهم�مصادر�ومراجع�البحثأهم�مصادر�ومراجع�البحثأهم�مصادر�ومراجع�البحث
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س�عند�ا س�عند�ااتيقا�#ير س�عند�ااتيقا�#ير س�عند�ااتيقا�#ير     مانويل�ليفيناسمانويل�ليفيناسمانويل�ليفيناسمانويل�ليفيناسييييوووواتيقا�#ير
    

حيم حيمعمر� حيمعمر� حيمعمر�   )•(ررررعمر�

    

    ::::ة�العربيةة�العربيةة�العربيةة�العربية�باللغ�باللغ�باللغ�باللغا�لخصا�لخصا�لخصا�لخص

�الوجه،�حيث� اء �و �ما س�أساسيات�فينومينولوجيا ريعالج�ليفيناس�;ي�#ير و

� ة،��بوة�والبنوة،�فيتحر رتتج�ى�نقاوة�الغy?ية�وتتأصل�خصوبة�مفاهيم��نوثة�والذكو ر

س�من�#ن¦�اك�وال
شرæي،�وتحافظ��بوة�ع�ى�حب�البنوة�باسم�8نية�والذاتية،� و#ير

�و �عن�آخر،�وحب�-الذكر�و�ن�¹–من�الجنس�¬خر�ال�)�تجعل�م�Üما ل�لقاء�أنا�مسئو

�ا�حب� �بyن �#خت
ف �تراæي �ال�) �والعاطفية �الحسية س �#ير غبات � �من ويتحر رر

س�يسمح�ل
بن�أن�ينفلت�من�سلطة�وانتماء�وملكية��بوة� ُوا�حبوب،�كما�أنه�;ي�#ير و ّ

�حب��بوة�هو�حب�,خر�حر،�وع لية�نلصالح�الغy?ية�ويكو س�إuى�مسؤ وودة�باسم�#ير و

 .ذاتية�اتيقية�ع�ى�كل�محبوب

�ا�فتاحية �ا�فتاحيةالكلمات �ا�فتاحيةالكلمات �ا�فتاحيةالكلمات لية،�: الكلمات �ا�سؤ �¬خر، ��نا، ة، �الذكو ��نوثة، �#تيقا، س، و#ير ر و

 .الذاتية

    

    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية

SummarySummarySummarySummary: Levin as deals in Eros with principles of phenomenology behind the 

face, where appears the purity of heterosexuality and fertility the concepts of 

womanhood and manhood, fatherhood and childhood, this Eros frees from in 

fraction and illegitimacy, and the fatherhood  preserves the love of childhood 

in name of ego and subjectivity which turn them and another sex in emotional 

desires of Eros witch fellow the difference between the loving and beloved, 

also Eros flees from  the authority belonging and ownership of fatherhood in 

                                                 
�الفينومينولجيا�•••• �مخت@? �ا�نهج، �وقضايا �ا�عاصرة �الفلسفة �تخصص �الفلسفة، �;ي �علوم اه �دكتو �الفينومينولجيا��باحث �مخت@? �ا�نهج، �وقضايا �ا�عاصرة �الفلسفة �تخصص �الفلسفة، �;ي �علوم اه �دكتو �الفينومينولجيا��باحث �مخت@? �ا�نهج، �وقضايا �ا�عاصرة �الفلسفة �تخصص �الفلسفة، �;ي �علوم اه �دكتو �الفينومينولجيا��باحث �مخت@? �ا�نهج، �وقضايا �ا�عاصرة �الفلسفة �تخصص �الفلسفة، �;ي �علوم اه �دكتو رررر�باحث

    ....]]]]amarrahimamarrahimamarrahimamarrahim59595959@@@@gmailgmailgmailgmail....comcomcomcom    [[[[::::العنوان�#لكZ?ونيالعنوان�#لكZ?ونيالعنوان�#لكZ?ونيالعنوان�#لكZ?وني    �الجزائر،�الجزائر،�الجزائر،�الجزائر،----�تلمسان�تلمسان�تلمسان�تلمسانعةعةعةعة�جام�جام�جام�جام----وتطبيقا�ãاوتطبيقا�ãاوتطبيقا�ãاوتطبيقا�ãا

    



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]58[

fever of heterosexuality and thus the love of fatherhood will be love of other 

free, and the comeback in name of Eros subjective and ethical responsibility 

the beloved. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:Eros, ethic, the womanhood, the manhood, the ego, the other, the 

responsibility, the subjectivity.  

 

    ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

�الغy?ية�لدى�ايمانويل� �تجربة ) Emmanuel Levinas)1906-1995ليفيناس;ي

�الجنس� �مع �اتيقية �حقيقة �تأصيل �إمكانية �يستث() �با,خر،لم �الع
قة �تحديد لحو

�هنا�متجها�نحو�البحث�عما�إذا�كان�باòمكان�توفر�حالة�l’autre sex¬خر ن،�حيث�يكو

بالبحث�يمكن�من�خ
لها�للغy?ية�أن�ت@?ز�;ي�نقاو�ãا�وأصال¦�ا؟�إذ�يصبح��صل�متعلق�

سية�ا�تافزيقية éthiqueعن�نموذج�ل
تيقا� ،�وا�يتافoyيقا�çي�غy?�••و;ي�الع
قات�#ير

�çي� ، �البشر �للعقل اكية �8د �للقو قة �ا�فا �والطبيعية، ائية �و �ا�ا ��شياء يتأمل رى ر ر

�نحو� �تماما، �بنحو�مخالف �نحو�ال#Ï)ء �مباشر�التوجه �بشكل � �تمثل �تماما بالعكس

س��وتتم�هذهautre¬خر �ع�ى�شكل�توليد�Erosو�الع
قة�عند�اللقاء�بوجهه،�يظهر�#ير

�ا�نطقي� altéritéغy?ية �التصنيف �حسب �¬خر�ا�ختلف �الجنس �مع �وخصبة �نقية


ة�ع�ى�حساب��نوثة�مث -فيتم�بذلك�معرفة�طبيعة�الع
قة�معه. روالتعريفي�كالذكو

 .�أو�عند�#نتقال�من�وضع�إuى�وضع�آخر-الجنس�¬خر

�ال�)�ذهب �الفلسفة �ومن �#نطولوجيا �من فع �ا �وضع �إuى ر�ليفيناس�باGتيقا

،� �ãphilosophie premièreتم�بالكليات�والتجريد�ا�عر;ي،��ëÈا�ببساطة�الفلسفة��وuى

�و8نصات�له� �النداء �تلبية �وفق �عليه، لي¦�ا �¬خر�وتحرص�بمسؤ �تساؤ �دائما وكو�ëا ل

س�هو�¬خر�يحافظ�كونه�ا�ختلف�والغريب،�وقيمة�بحثنا�ه وو�معرفة�فما�إذا�كان�#ير

س��دائمة�البحث��عن� وع�ى�مسافة�الغy?ية�ويجمع�بyن�حدود��نا�و¬خر،�اتيقا�#ير

                                                 
�العق�ي�:  :  :  :  ا�يتافoyيقاا�يتافoyيقاا�يتافoyيقاا�يتافoyيقا    •••••••• �التمثل �تمثل �تعد �فلم � �#تيقا، �نفسها �çي �ليفيناس، �ايمانويل �عند ��وuى �الفلسفة �العق�ي�çي �التمثل �تمثل �تعد �فلم � �#تيقا، �نفسها �çي �ليفيناس، �ايمانويل �عند ��وuى �الفلسفة �العق�ي�çي �التمثل �تمثل �تعد �فلم � �#تيقا، �نفسها �çي �ليفيناس، �ايمانويل �عند ��وuى �الفلسفة �العق�ي�çي �التمثل �تمثل �تعد �فلم � �#تيقا، �نفسها �çي �ليفيناس، �ايمانويل �عند ��وuى �الفلسفة çي

�مغا �نحو�Ïé)ء �تتجه �ا�يتافoyيقا ، ات�العقل�البشر �للطبيعة�ولقد ة �ا�جاو �عن��شياء �مغاا�جرد �نحو�Ïé)ء �تتجه �ا�يتافoyيقا ، ات�العقل�البشر �للطبيعة�ولقد ة �ا�جاو �عن��شياء �مغاا�جرد �نحو�Ïé)ء �تتجه �ا�يتافoyيقا ، ات�العقل�البشر �للطبيعة�ولقد ة �ا�جاو �عن��شياء �مغاا�جرد �نحو�Ïé)ء �تتجه �ا�يتافoyيقا ، ات�العقل�البشر �للطبيعة�ولقد ة �ا�جاو �عن��شياء ييييا�جرد رررر �نحو�¬خر،�زززز �نحو�¬خر،�ير، �نحو�¬خر،�ير، �نحو�¬خر،�ير، ير،

�ميتافoyيقي�لتعاليه�من�إمكانية�اخoZاله�;ي��نا�ضمن� �ميتافoyيقي�لتعاليه�من�إمكانية�اخoZاله�;ي��نا�ضمن�ا�يتافoyيقا�çي�ذا�ãا�الع
قة�#تيقية�بالغy?،�و¬خر�يكو �ميتافoyيقي�لتعاليه�من�إمكانية�اخoZاله�;ي��نا�ضمن�ا�يتافoyيقا�çي�ذا�ãا�الع
قة�#تيقية�بالغy?،�و¬خر�يكو �ميتافoyيقي�لتعاليه�من�إمكانية�اخoZاله�;ي��نا�ضمن�ا�يتافoyيقا�çي�ذا�ãا�الع
قة�#تيقية�بالغy?،�و¬خر�يكو ننننا�يتافoyيقا�çي�ذا�ãا�الع
قة�#تيقية�بالغy?،�و¬خر�يكو

لي¦�ا،� لي¦�ا،�مقوGت�ا�عرفة�ونرجسية��نا،�ليخرج�بذلك�عن�منطق�الشبيه�وا�ثيل�الذي�يقابل��نا�;ي�حري¦�ا�ومسؤ لي¦�ا،�مقوGت�ا�عرفة�ونرجسية��نا،�ليخرج�بذلك�عن�منطق�الشبيه�وا�ثيل�الذي�يقابل��نا�;ي�حري¦�ا�ومسؤ لي¦�ا،�مقوGت�ا�عرفة�ونرجسية��نا،�ليخرج�بذلك�عن�منطق�الشبيه�وا�ثيل�الذي�يقابل��نا�;ي�حري¦�ا�ومسؤ وووومقوGت�ا�عرفة�ونرجسية��نا،�ليخرج�بذلك�عن�منطق�الشبيه�وا�ثيل�الذي�يقابل��نا�;ي�حري¦�ا�ومسؤ

 EEEEmmanuel mmanuel mmanuel mmanuel LLLLevinasevinasevinasevinas, , , , totalittotalittotalittotalitéééé et infini et infini et infini et infini, , , , essai sur essai sur essai sur essai sur::::ينظرينظرينظرينظر::::تيقية�نحو�الغy?�ا�يتافoyيقيتيقية�نحو�الغy?�ا�يتافoyيقيتيقية�نحو�الغy?�ا�يتافoyيقيتيقية�نحو�الغy?�ا�يتافoyيقيفا�يتافoyيقا�çي�الع
قات�#فا�يتافoyيقا�çي�الع
قات�#فا�يتافoyيقا�çي�الع
قات�#فا�يتافoyيقا�çي�الع
قات�#

llll’’’’eeeexxxxttttéééérioritrioritrioritrioritéééé, , , , livre de pochelivre de pochelivre de pochelivre de poche, , , , martinusmartinusmartinusmartinus, , , , nijhoffnijhoffnijhoffnijhoff, , , , 1971197119711971, , , , pppp77777777,86,86,86,86        
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�تمتد�إuى��بوة� لية،�كما ية��نوثة�من�جان�)�8غراء�وا�سؤ وقيم�ومبادئ�;ي�كيفية�ر ؤ

س�هو جة،�فمجال�#ير ج�الز وحيث�ع
قة��ب�باòبن�والز و �ميدان�لبحث�آخر�ينتم)�و

اء�الوجه� س�هو�أحد�ا�فاهيم�ال�)�تأصل�ح au       delà du visageرإuى�ما�و ويث�#ير

�أك¾?�من� �تحمل �ال�) لية �ا�سؤ �اتيقا �تفهم �به �تعاليه، �وتكشف�عن �الوجه ولحقيقة

اء� �جوانبه�#غرائية�والحسية�ال�)�تذهب�و س�حو س�ذاته،�وهو�تحدي�ل
ير ر#ير ل و و

�(ÏÖحبوب�موضع�الجن�والحÏÖ)�بشكل�دائم،�فتصبح�الع
قة�ال�)�تجمع�بyن�ا�حب�وا

ًاختبار�وانتظار��دوار�الجديدة��للذكر�و�ن�¹،�وأيضا�ل'ب�و#بن،�فإuى�أي�مدى�يمكن�

�كل�ما�يحويه�بداخله�إuى�مجرد�أنا�وآخر،�حيث� �إuى�اتيقا،�ويتحو س��أن�يتحو لل
ير ل و

؟�ول�جابة�ع�ى�8شكالية�سنعتمد�ع�ى�منهج�التحليل�يتم�التخ�ي�عن�ا�حب�وا�حبوب

� �حو �بنتائج ج �والخر س، �#ير �فينومينولوجيا �إل��ا �ترمي �ال�) �الحمولة �مدى ل�عرفة و و

�والنسبية سية �#ير َالع
قات �. و �تجاو �إمكانية �مدى �استفهام �حو �اجبنا �قد زلنكو ل ن

س،�ومعرفة��دوار�الجديدة�ال�)�يحمله ا�الذكر�و�ن�¹،�وال�)�يحملها�و#غرائية�;ي�#ير

 .�ب�و#بن

GأوGأوGأوGّّأو س::::ّّ سماهية�#ير سماهية�#ير سماهية�#ير     ووووماهية�#ير

�حقيقة��Gتنفك�عن�خطاب� �بyن�الذكر�و�ن�¹ (ÏÖف�الجن
تتولد�من�#خت

س �فاGير �#تيقي، �متعاليا،�••والوجه �¬خر�كائنا �من �ويجعل �خالصا �مفهوما �يصبح

س��يملك�وعيا�حميميا�يذهب�نحو�¬خر،�ك ًالشخص��;ي�#ير ما�يسود�بyن��صدقاء�و

�جميعا� هم �باعتبا �الذكر�و�ن�¹، �وبyن اج، �و�ز ��طفال �بyن �ويسود � �8خوة، روبyن و

سية�ال�)�تع@?�عن� ط�وحدودا�لغy?ية��نا،�ال�)�تفهم�فقط�من�خ
ل�الع
قة�#ير وشر و

�ليفيناس الحب�يبقى�بمثابة�ع
قة�مع�الغy?،�منعطفا�:" لحاجة�Gبد�من�بلوغها،�يقو

ها�تفZ?ض�برانية�شاملةبا ،�فتعاuي�الغextériorité totale �?yرلحاجة،�وهذه�الحاجة�بدو

                                                 
••••••••    � �إuى �نسبة �إuى �نسبة �إuى �نسبة �إuى �يبتدئ�éééérosrosrosrosنسبة �إذ �أغاثو �مأدبة �;ي �أف
طو �تحدث�عنه �وهو�أقدم�¬لهة، �الحب�عند�اليونان، �يبتدئ��اله �إذ �أغاثو �مأدبة �;ي �أف
طو �تحدث�عنه �وهو�أقدم�¬لهة، �الحب�عند�اليونان، �يبتدئ��اله �إذ �أغاثو �مأدبة �;ي �أف
طو �تحدث�عنه �وهو�أقدم�¬لهة، �الحب�عند�اليونان، �يبتدئ��اله �إذ �أغاثو �مأدبة �;ي �أف
طو �تحدث�عنه �وهو�أقدم�¬لهة، �الحب�عند�اليونان، ن�اله نن نن نن ن

س�بإث س�بإثفايدر س�بإثفايدر س�بإثفايدر نة�ووووفايدر ات،�إنه��ك@?�سنا�مقا ائع�من�بyن�¬لهة�والرجال�لعدة�اعتبا نة�بات�ان�الحب�اله�جبار،�وانه�اله� ات،�إنه��ك@?�سنا�مقا ائع�من�بyن�¬لهة�والرجال�لعدة�اعتبا نة�بات�ان�الحب�اله�جبار،�وانه�اله� ات،�إنه��ك@?�سنا�مقا ائع�من�بyن�¬لهة�والرجال�لعدة�اعتبا نة�بات�ان�الحب�اله�جبار،�وانه�اله� ات،�إنه��ك@?�سنا�مقا ائع�من�بyن�¬لهة�والرجال�لعدة�اعتبا ربات�ان�الحب�اله�جبار،�وانه�اله� ر رر ر رر ر رر ر ر

� س�يسال�أف
طو ة�فايدر �و;ي�محاو �بل�إنه�ا�صدر��عظم�للمنافع�لنا�جميعا، �وليس��ك@?�فقط�، �لهة، س�يسال�أف
طو ة�فايدر �و;ي�محاو �بل�إنه�ا�صدر��عظم�للمنافع�لنا�جميعا، �وليس��ك@?�فقط�، �لهة، س�يسال�أف
طو ة�فايدر �و;ي�محاو �بل�إنه�ا�صدر��عظم�للمنافع�لنا�جميعا، �وليس��ك@?�فقط�، �لهة، س�يسال�أف
طو ة�فايدر �و;ي�محاو �بل�إنه�ا�صدر��عظم�للمنافع�لنا�جميعا، �وليس��ك@?�فقط�، ننننبابابابا,,,,لهة، وووو رررر

س�قائ
�بلسان�سقراط س�قائ
�بلسان�سقراطفايدر س�قائ
�بلسان�سقراطفايدر س�قائ
�بلسان�سقراطفايدر ديت�،�وهو:":":":"ووووفايدر س،�ابن�افر ديت�،�وهوحسنا�أوليس�أير س،�ابن�افر ديت�،�وهوحسنا�أوليس�أير س،�ابن�افر ديت�،�وهوحسنا�أوليس�أير س،�ابن�افر وحسنا�أوليس�أير وو وو وو     �اله�كذلك�اله�كذلك�اله�كذلك�اله�كذلك؟؟؟؟����و

يس يسفايدر يسفايدر يسفايدر �ينظر: : : : ووووفايدر �الجمال، ائعة � ديت �افر �Èن �الجمال �يحب �بطبيعته س �وفايدر �الرجال، �يقو �ينظرهكذا �الجمال، ائعة � ديت �افر �Èن �الجمال �يحب �بطبيعته س �وفايدر �الرجال، �يقو �ينظرهكذا �الجمال، ائعة � ديت �افر �Èن �الجمال �يحب �بطبيعته س �وفايدر �الرجال، �يقو �ينظرهكذا �الجمال، ائعة � ديت �افر �Èن �الجمال �يحب �بطبيعته س �وفايدر �الرجال، �يقو ررررهكذا و وو وو وو و : : : : لللل

ة�ا�أدبة،�تر ،محاو ة�ا�أدبة،�تراف
طو ،محاو ة�ا�أدبة،�تراف
طو ،محاو ة�ا�أدبة،�تراف
طو ،محاو رررراف
طو يع،بy?وت،::::نننن يع،بy?وت،شوÎي�داود�تمراز،��هلية�للنشر�والتو يع،بy?وت،شوÎي�داود�تمراز،��هلية�للنشر�والتو يع،بy?وت،شوÎي�داود�تمراز،��هلية�للنشر�والتو     ....48484848،ص،ص،ص،ص1994199419941994ززززشوÎي�داود�تمراز،��هلية�للنشر�والتو

غبة�;ي�ا�حب�،مقابل�الصداقة،�وبنحو�أعم�� س�انه�عشق�وçي� غبة�;ي�ا�حب�،مقابل�الصداقة،�وبنحو�أعم��يعرف�GGند�#ير س�انه�عشق�وçي� غبة�;ي�ا�حب�،مقابل�الصداقة،�وبنحو�أعم��يعرف�GGند�#ير س�انه�عشق�وçي� غبة�;ي�ا�حب�،مقابل�الصداقة،�وبنحو�أعم��يعرف�GGند�#ير س�انه�عشق�وçي� رررريعرف�GGند�#ير غبة�شديدة،وكل�هووووو غبة�شديدة،وكل�هوكل� غبة�شديدة،وكل�هوكل� غبة�شديدة،وكل�هوكل� ىىىىكل� : : : : رررر

ات�عويدات،�بy?وتGG1111ند،�موسوعة�GGند�الفلسفية،�جGGند،�موسوعة�GGند�الفلسفية،�جGGند،�موسوعة�GGند�الفلسفية،�جGGند،�موسوعة�GGند�الفلسفية،�ج ات�عويدات،�بy?وت،�تعريب�خليل�حمد�خليل،�أحمد�عويدات،�منشو ات�عويدات،�بy?وت،�تعريب�خليل�حمد�خليل،�أحمد�عويدات،�منشو ات�عويدات،�بy?وت،�تعريب�خليل�حمد�خليل،�أحمد�عويدات،�منشو ����----رررر،�تعريب�خليل�حمد�خليل،�أحمد�عويدات،�منشو
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اء�ا�حبوب ل�" أنا"ّ،أما�عن�هذه�الحاجة�فâ)�حاجة� 1"روا�حبوب،�أيضا�يذهب�إuى�ما�و

�الفهم�السط�ي��للحب،��وتبقى�ع
قة�ميتافoyيقية��Gتشبع�" أنا" زآخر،�وع
ق¦�ا�تتجاو

اء�وجهه،�إuى��بعاد�ال�)��Gو�Gتتعلق�بالحÏÖ)،�إ س�قاصدا�¬خر�فما�و رذ�يصبح�#ير و

� �الوجه �برانية �نحو�ا�حب� extériorité du visageتكشفها �ا�صوب �الحب ّ�،ليصبح

س،�فما�مع(�¹هذا�الك
م؟  ومسلحا�باتيقا�#ير

�تقديم� �والحرص��Gيستث() �محبوبه، �ع�ى �حريصا �الحب�من�صاحبه يجعل

�الوجه�وهشاشته،�ومن�ضعفه�القابل�ل
ن¦�اك�و#نجراح،�ا�ساعدة�ال�)�ت�Üل ز�من�عو

� �ال
تماثلية �لوجه"فقط�الع
قة �بوصف�face à face"وجها �حسب�ليفيناس�الكفيلة

ط� �شر �نفسها �çي �" �نا"والذكر�و�ن�¹، �اعتبار�الحب�"¬خر"مع ج�من �الخر �و��ذا و،


�انصهار�أو�اتحاد�بyن�محبوبyن�كما�وصفه�من�قبل�أف �إذن�انفصال�•نطو ،�فاGتيقا

بyن�ذاتyن�ع�ى�نحو�إقامة�مسافة�ميتافoyيقية�قوامها�مراعاة�حرية�واستق
لية�¬خر�عن�

�ا�حبوب�;ي�الذات oZيخ�Gس�أيضا� ل�نا،�و#ير ��أو�يجعله�حاضرا�;ي�جنسه� en soiو

� �يقو �هو�فصل��جناس�فص
�حدوديا، (ÏÐ ط�لكل�حوار�اير �الشر �فأو لومكانته، ول و

�الحديث�عن�ا�تكاملyن��:" ليفيناس �Gن �حدين�متكاملyن، وفصل��جناس�ليس�ثنائية

�� �القو �تفZ?ض�ك
�،هذا �الجنسية �بالثنائية �والقو ،� �مسبقا �ك
�موجودا ليفZ?ضان ل

                                                 
1111     ---- EEEEmmanuel mmanuel mmanuel mmanuel LLLLevinas, totalitevinas, totalitevinas, totalitevinas, totalitéééé et infini, p 285. et infini, p 285. et infini, p 285. et infini, p 285.    

�ان�البش•••• �اليونانية�،كانت�فكرة�#دواجية�الجنسية�،تر �ان�البش�;ي�ا�يثولوجيا �اليونانية�،كانت�فكرة�#دواجية�الجنسية�،تر �ان�البش�;ي�ا�يثولوجيا �اليونانية�،كانت�فكرة�#دواجية�الجنسية�،تر �ان�البش�;ي�ا�يثولوجيا �اليونانية�،كانت�فكرة�#دواجية�الجنسية�،تر ىىىى�;ي�ا�يثولوجيا �بالبدايتyن�زززز �يتمتعو �بالبدايتyن�ر�;ي�القديم�كانوا �يتمتعو �بالبدايتyن�ر�;ي�القديم�كانوا �يتمتعو �بالبدايتyن�ر�;ي�القديم�كانوا �يتمتعو ننننر�;ي�القديم�كانوا

يوس�قسمهم�إuى�جنسyن�منفصلyن،�ذكر�وأن����¹،¹،¹،¹،    الذكرية�و�نثوية�;ي�آنالذكرية�و�نثوية�;ي�آنالذكرية�و�نثوية�;ي�آنالذكرية�و�نثوية�;ي�آن �ذنبا�حق� تكبوا يوس�قسمهم�إuى�جنسyن�منفصلyن،�ذكر�وأنواحد،�وبعد�ان�ا �ذنبا�حق� تكبوا يوس�قسمهم�إuى�جنسyن�منفصلyن،�ذكر�وأنواحد،�وبعد�ان�ا �ذنبا�حق� تكبوا يوس�قسمهم�إuى�جنسyن�منفصلyن،�ذكر�وأنواحد،�وبعد�ان�ا �ذنبا�حق� تكبوا زواحد،�وبعد�ان�ا زر زر زر و;ي�و;ي�و;ي�و;ي�    ر

�أف
طو �أف
طومأدبة �أف
طومأدبة �أف
طومأدبة يكسماخوس    ننننمأدبة �ا يكسماخوسيتحدث �ا يكسماخوسيتحدث �ا يكسماخوسيتحدث �ا �يبقى    رررريتحدث �ان �ع�ى �يبقى¹، �ان �ع�ى �يبقى¹، �ان �ع�ى �يبقى¹، �ان �ع�ى �و�ن����¹، �الذكر جyن �الز �و�نعن �الذكر جyن �الز �و�نعن �الذكر جyن �الز �و�نعن �الذكر جyن �الز �خرخرخرخر    احدهمااحدهمااحدهمااحدهما    ووووعن���قائ
�قائ
�قائ
�قائ
�    لللل

�هيغياستوس�:" :" :" :" لهيغياستوسلهيغياستوسلهيغياستوسلهيغياستوس �هيغياستوس�افZ?ض�يا �هيغياستوس�افZ?ض�يا �هيغياستوس�افZ?ض�يا �إuى�افZ?ض�يا جyن�ا�تمددين�جنبا �هذين�الز جyن�بكيس�أدواته، �الز �إuى �إuى�أن�تأتي جyن�ا�تمددين�جنبا �هذين�الز جyن�بكيس�أدواته، �الز �إuى �إuى�أن�تأتي جyن�ا�تمددين�جنبا �هذين�الز جyن�بكيس�أدواته، �الز �إuى �إuى�أن�تأتي جyن�ا�تمددين�جنبا �هذين�الز جyن�بكيس�أدواته، �الز �إuى وأن�تأتي وو وو وو و

�لهما �لهماجنب�وتقو �لهماجنب�وتقو �لهماجنب�وتقو ين�ع�ى�8يضاح،�وافZ?ض�:" :" :" :" للللجنب�وتقو ين�ع�ى�8يضاح،�وافZ?ض��فهما�لن�يكونا�قاد ين�ع�ى�8يضاح،�وافZ?ض��فهما�لن�يكونا�قاد ين�ع�ى�8يضاح،�وافZ?ض��فهما�لن�يكونا�قاد ررررماذا�تريدان�أ�îا�الفانيان�من�بعضكما�البعضماذا�تريدان�أ�îا�الفانيان�من�بعضكما�البعضماذا�تريدان�أ�îا�الفانيان�من�بعضكما�البعضماذا�تريدان�أ�îا�الفانيان�من�بعضكما�البعض؟؟؟؟�فهما�لن�يكونا�قاد

تباكهما أى�ا � تباكهماابعد�من�ذلك�وهو�انه�عندما أى�ا � تباكهماابعد�من�ذلك�وهو�انه�عندما أى�ا � تباكهماابعد�من�ذلك�وهو�انه�عندما أى�ا � رابعد�من�ذلك�وهو�انه�عندما رر رر رر �:" :" :" :" ر �معا �بالكمال،�وان�تكونا �واحدا �هل�ترغبان�ان�تكونا �معا �بالكمال،�وان�تكونا �واحدا �هل�ترغبان�ان�تكونا �معا �بالكمال،�وان�تكونا �واحدا �هل�ترغبان�ان�تكونا �معا �بالكمال،�وان�تكونا �واحدا �;ي�هل�ترغبان�ان�تكونا ا �;ي�لي
��ëا ا �;ي�لي
��ëا ا �;ي�لي
��ëا ا ررررلي
��ëا

�وهكذا� �معا، �وأذيبكما �اصهركما �Èن �استعداد �ع�ى �فاني � �ترغبان �ما �هذا �كان �وهكذا��إذا �معا، �وأذيبكما �اصهركما �Èن �استعداد �ع�ى �فاني � �ترغبان �ما �هذا �كان �وهكذا��إذا �معا، �وأذيبكما �اصهركما �Èن �استعداد �ع�ى �فاني � �ترغبان �ما �هذا �كان �وهكذا��إذا �معا، �وأذيبكما �اصهركما �Èن �استعداد �ع�ى �فاني � �ترغبان �ما �هذا �كان �إذا �البعض؟؟؟؟ �بعضكما �البعضعشرة �بعضكما �البعضعشرة �بعضكما �البعضعشرة �بعضكما ّّعشرة ّّ

ية�كما�لو�كنتما�فردا�وستبقيان� ية�كما�لو�كنتما�فردا�وستبقيان�ستصبحان�واحدا�بعد�أن�كنتما�اثنyن�وطا�ا�تجيبان�فإنكما�ستجيدان�حياة�عا ية�كما�لو�كنتما�فردا�وستبقيان�ستصبحان�واحدا�بعد�أن�كنتما�اثنyن�وطا�ا�تجيبان�فإنكما�ستجيدان�حياة�عا ية�كما�لو�كنتما�فردا�وستبقيان�ستصبحان�واحدا�بعد�أن�كنتما�اثنyن�وطا�ا�تجيبان�فإنكما�ستجيدان�حياة�عا ررررستصبحان�واحدا�بعد�أن�كنتما�اثنyن�وطا�ا�تجيبان�فإنكما�ستجيدان�حياة�عا

حyن�اثنyن�;ي�العالم�الس ة،�وليس�ر حا�واحدة،�مغاد حyن�اثنyن�;ي�العالم�السر ة،�وليس�ر حا�واحدة،�مغاد حyن�اثنyن�;ي�العالم�السر ة،�وليس�ر حا�واحدة،�مغاد حyن�اثنyن�;ي�العالم�السر ة،�وليس�ر حا�واحدة،�مغاد ور وو وو وو ف�ي�بعد�موتكما،�إن()�أسأل�ما�إذا�كان�هذا�الذي�ترغبانه�ف�ي�بعد�موتكما،�إن()�أسأل�ما�إذا�كان�هذا�الذي�ترغبانه�ف�ي�بعد�موتكما،�إن()�أسأل�ما�إذا�كان�هذا�الذي�ترغبانه�ف�ي�بعد�موتكما،�إن()�أسأل�ما�إذا�كان�هذا�الذي�ترغبانه�ررررو

�وحب�أو�ما�إذا�كنتما�مقتنعyن�لتناGه؟؟؟؟�أن�هذين�الرجلyن�#ثنyن�حينما�يسمح�#قZ?اح�لن�ينكر�أو�أنه�لن��أن�هذين�الرجلyن�#ثنyن�حينما�يسمح�#قZ?اح�لن�ينكر�أو�أنه�لن��أن�هذين�الرجلyن�#ثنyن�حينما�يسمح�#قZ?اح�لن�ينكر�أو�أنه�لن��أن�هذين�الرجلyن�#ثنyن�حينما�يسمح�#قZ?اح�لن�ينكر�أو�أنه�لن� �وحب�أو�ما�إذا�كنتما�مقتنعyن�لتناGهبشو �وحب�أو�ما�إذا�كنتما�مقتنعyن�لتناGهبشو �وحب�أو�ما�إذا�كنتما�مقتنعyن�لتناGهبشو ّّبشو ّّ قققق

�هذا��هذا��هذا��هذا�يعZ?ف�بأن�هذا�اللقاء�أو�#نصهار�بعضكما�;ي�بعض،�هذه�الصy?ورة�;ي�واحد�بد�Gم(�¹اثنyن،�لن�يعZ?ف�بأنيعZ?ف�بأن�هذا�اللقاء�أو�#نصهار�بعضكما�;ي�بعض،�هذه�الصy?ورة�;ي�واحد�بد�Gم(�¹اثنyن،�لن�يعZ?ف�بأنيعZ?ف�بأن�هذا�اللقاء�أو�#نصهار�بعضكما�;ي�بعض،�هذه�الصy?ورة�;ي�واحد�بد�Gم(�¹اثنyن،�لن�يعZ?ف�بأنيعZ?ف�بأن�هذا�اللقاء�أو�#نصهار�بعضكما�;ي�بعض،�هذه�الصy?ورة�;ي�واحد�بد�Gم(�¹اثنyن،�لن�يعZ?ف�بأن

كان�التعبy?�الواكان�التعبy?�الواكان�التعبy?�الواكان�التعبy?�الواضضضضح�عن�حاجته�القديمة،والسبب�;ي�ذلك�هو�ان�الطبيعة�8نسانية�كانت�واحدة�;ي��صل،�وكنا�ح�عن�حاجته�القديمة،والسبب�;ي�ذلك�هو�ان�الطبيعة�8نسانية�كانت�واحدة�;ي��صل،�وكنا�ح�عن�حاجته�القديمة،والسبب�;ي�ذلك�هو�ان�الطبيعة�8نسانية�كانت�واحدة�;ي��صل،�وكنا�ح�عن�حاجته�القديمة،والسبب�;ي�ذلك�هو�ان�الطبيعة�8نسانية�كانت�واحدة�;ي��صل،�وكنا�


حقة�للكل�حبا��ودعيت�الرغبة�وا ،

حقة�للكل�حبانحن�ك��ودعيت�الرغبة�وا ،

حقة�للكل�حبانحن�ك��ودعيت�الرغبة�وا ،

حقة�للكل�حبانحن�ك��ودعيت�الرغبة�وا ،
�وهو�............نحن�ك �ان�نمدح�اله�الحب�الذي�هو�ا�حسن��ك@?�لنا �هنا �وهو�ينبäي �ان�نمدح�اله�الحب�الذي�هو�ا�حسن��ك@?�لنا �هنا �وهو�ينبäي �ان�نمدح�اله�الحب�الذي�هو�ا�حسن��ك@?�لنا �هنا �وهو�ينبäي �ان�نمدح�اله�الحب�الذي�هو�ا�حسن��ك@?�لنا �هنا ينبäي

اهبنا�¬ اهبنا�¬معيدنا�إuى�طبيعتنا�الخاصة�;ي�هذه�الحياة،و اهبنا�¬معيدنا�إuى�طبيعتنا�الخاصة�;ي�هذه�الحياة،و اهبنا�¬معيدنا�إuى�طبيعتنا�الخاصة�;ي�هذه�الحياة،و ة�بأنه�وووومعيدنا�إuى�طبيعتنا�الخاصة�;ي�هذه�الحياة،و ة�بأنه�مال�السامية�با�ستقبل،�Èنه�وعدنا�إذا�كنا�أتقياء�بر ة�بأنه�مال�السامية�با�ستقبل،�Èنه�وعدنا�إذا�كنا�أتقياء�بر ة�بأنه�مال�السامية�با�ستقبل،�Èنه�وعدنا�إذا�كنا�أتقياء�بر ررررمال�السامية�با�ستقبل،�Èنه�وعدنا�إذا�كنا�أتقياء�بر

ة�ا�أدبة�،مرجع�سابق،�ص�: : : : سيعيدنا�إuى�الحياة��صلية�وأنه�سيشفينا�ويجعلنا�سعداء�مباركyنسيعيدنا�إuى�الحياة��صلية�وأنه�سيشفينا�ويجعلنا�سعداء�مباركyنسيعيدنا�إuى�الحياة��صلية�وأنه�سيشفينا�ويجعلنا�سعداء�مباركyنسيعيدنا�إuى�الحياة��صلية�وأنه�سيشفينا�ويجعلنا�سعداء�مباركyن ،�محاو ة�ا�أدبة�،مرجع�سابق،�ص�أف
طو ،�محاو ة�ا�أدبة�،مرجع�سابق،�ص�أف
طو ،�محاو ة�ا�أدبة�،مرجع�سابق،�ص�أف
طو ،�محاو ررررأف
طو نننن

    ....150،151150،151150،151150،151ص�ص�ص�ص�
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يقودنا�إuى�طرح�الحب�كاندماج،�غy?�ان�انفعال�الحب�يقوم�;ي�ثنائية��Gيمكن�دمجها،�

�إuى��بد �الجنÏÖ)�،�ش1"ىإ�ëا�ما�يتوار اء�استقامة�الوجه،�والفر �الحب�يأتي�من�و قعو ر ر

س�أو�حدودا�للتصنيف�ا�نطقي�-�الذكر�و�ن�¹- و��Gيمكن�موضعته�وليس�شرطا�ل
ير

�الجنÏÖ)�يصبح�كذلك�كونه�حدود� قفص
�ونوعا،�Èنه��Gينتم)�إuى�هذا�لتقسيم،�والفر

لية،�ح��G�¹يتم�إقصاء�الذكر�و�ن�¹،�لتنت  .ج�بذلك�غy?ية�خاصةوGتيقا�ا�سؤ

ي�oه�ليفيناس�الحب�من�مفاهيمه�#غرائية�والرغبة�الجنسية،�لكن�إذا�ما�ان�

�clandestinاستث()�من�#تيقا�فهو�يصبح�خطرا�وظ
ما،��îدف�إuى�كل�معاني�ال
شرæي

� �الحشمة �غياب �إuى �ا�ليئة�impudeurويؤدي �الليلية �الحياة �إuى �ا�نتم) �أو�ال
حياء

�#ن¦�اك�وتخليص�بالخوف�و#غ �هذا �فلتجاو �ال�)�توصف�بالرعب�و#ن¦�اك، زتصاب،

�?yس،�وغ �للغy?ية�داخل�أطراف�#ير �يتوجب�إيجاد�اتيقا (ÏÖالح� س�من�8غراء و#ير و

�يدعو�إل��ا� �ال�) �مظاهر�ال
�شرæي �وان¦�اك�السر�وكل � �الظ
مية �إuى �يؤدي�حتما هذا

س �#ن¦�ا. و#ير �لتجاو �مهمة �تكو ز#تيقا لية�ن �بمسؤ �السر، �بذلك �فيستعاد وك،

� �أمام �بل �أو��ن�¹، �ا�حبوب �أمام �ليس �ذاتية �لكل�visage"الوجه"شخصية �الداæي

�والحشمة،�وال�)�تزيد�حمول¦�ا� يمظاهر�العنف�و#غتصاب،�ومجسد�لكل�مظاهر�العر

س  .واغرائية�#ير

�Èن� �اتيقيا، �يحتشم �عار �بوجه �يعطى �إغراء �هو �كمفهوم س ّ#ير ً ي و

�مع�الجنس�¬خر�ا�ختلف،�الذي� voluptéهوةالش ها�سو ى�ا�وجودة�فيه��Gيمكن�تجاو ز

لية�"آخرا"يتبدى� ،�le moi"�نا"و،�وصفة�¬خر�çي�الحماية�وموجود�تحت�عاتق�مسؤ

�وذلك� �ال
شرæي، سة �وعن�مما ،(ÏÐ �#غرائي�#ير �خارج�#نتماء رفيبقى�#ن¦�اك���ذا و

�أن ��Gيكشف�أمام�بالرغم�من�تمثل�هذا�¬خر، �كان�أو�غريب�،لتصبح��ن��¹لغزا يثو

،�يصعب�اغتصابه يدا.رالنو �د ريقو �يوجد�ما��Gيغتصب،�وما�يمنع�العنف،�:"ل ي;ي��نثو

�يظهر� �هوانه ��نثو �;ي �يوجد �فالذي �دفاع، �دو �ل
نجراح �هو�قابل يحيث�يعرض�ما ن

اء�الوجه�ح سرالوجه�ذاته�ل'ن��¹فيمنح�الوجه�الذي�يغدو�إuى�ما�و ان�ما�.2"ويث�#ير

س�عفيفا�هو� ّ،�فالوجه��Gين¦�ك�و�Gيغتصب�Èنه��Gيقاوم�ويمنع�"الوجه"ويجعل�#ير

�الوجه�دعوة�صريحة�وعودة�إuى�#غتصاب�و#ن¦�اك،�ما� س�دو نأشكال�العنف،�#ير و

�Gيقي�oyالوجه�هو�انه�يستبدل�إحساس�8شباع�للرغبة�بإحساس�آخر�ميتاف� يم�oyهذا

� �إuى ��îدف �الفراغ �واuى �الجوع �إuى ��îدف �بقدر�ما ��نوثة--8شباع �البحث�-;ي �دائما

                                                 
1111     ---- EEEEmmanuel mmanuel mmanuel mmanuel LLLLevinas, le temps et levinas, le temps et levinas, le temps et levinas, le temps et l’’’’autre ,puf, paris,1985, p142.autre ,puf, paris,1985, p142.autre ,puf, paris,1985, p142.autre ,puf, paris,1985, p142.    
2222    ----JJJJacacacacqqqques derrida, ues derrida, ues derrida, ues derrida, llll’é’é’é’écriture et la difference, edition du seuil, paris,1967, p 76.criture et la difference, edition du seuil, paris,1967, p 76.criture et la difference, edition du seuil, paris,1967, p 76.criture et la difference, edition du seuil, paris,1967, p 76.    
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ة�ع�ى�قولة،�فâ)�تملك�جوع�هذا� روالتفتيش�;ي�تمثل�الحب�لك�Üا�تعاني�من�عدم�القد

�وهو�جوع�دائم�الoZايد �،�1"التعبy?�نفسه، �البيولوجية �الرغبة �ا�oZايد��Gيشبه �الجوع ،

� �ميتافoyيقية غبة � �عن �نتحدث �ا�أكل�رفنحن �إشباع �تشبه G� �جوعها، �ع�ى تقتات

وا�شرب،�لغز��ن��¹إذن�يتسZ?�;ي�منطقة�محرمة
ّ

le no man’s land بعيدة�عن�الشهوة��

�ان� �يمكن �نعرف�ما �به �تعديه، �يستحيل �حظو� �تجسيدا �çي �الحسية، �الرغبة روعن

س�إذ �يتدنس�به،�فالشهوة�;ي�#ير �يتعاuى�عن�الحس�وما �وما�يستحيل،�ما ويكو ا�ما�ن

�فما� �الص@?، �نفاذ �حيث�يمكن�أن�يوجد غبة � �إuى �تتحو �والذاتية رجردت�من�#تيقا ل

�ال�)� �وا�خفي، ��ãدف�فقط�نحو�ا�ن¦�ك �والرغبة �الشهوة �هو�أن �#تيقا كشفت�عنه

سه�أفعال�ال
حشمة�وال
شرæي سية،�وتبقى�:" رتما والشهوة�تبدأ�مسبقا�;ي�الرغبة�#ير

G� �والشهوة غبة، � �لحظة �كل �لهذا�ر;ي �ذا�ãا، �الرغبة �هذه �إ�ëا �لتعويض�الرغبة، �تأتي

�به،� �وتتغذى �الص@?،تس¦�دفه �نفاذ �ذاته �çي �بل �الص@?، �ليست�نفاذ �الشهوة السبب�

��ëاية �إuى �الذهاب �دو �تذهب ��ëÈا �مفاجأة، نو�ëاي¦�ا �باGتيقا�2".ّ ��نوثة ��ëاية �تستعاد

�الع
قة �حقا �فهل ��نوثة، �يؤسس�لغy?ية �الص@?�قد �شب��ة�ونفاذ �تصبح � ��نوثة �مع

 بع
قة��نا�با,خر؟

س��نوثة: : : : ثانياثانياثانياثانيا س��نوثةاير س��نوثةاير س��نوثةاير     �والغy?ية�والغy?ية�والغy?ية�والغy?يةوووواير

�ليفيناس،� �ايمانويل �عند �الوجه �فينومينولجيا �;ي �أساسيا ا �دو رتلعب��ن�¹

�يقابل�شخصا� �مع�جنس�آخر�مختلف�عنه�تماما،�و#نا نوأمام�هذه��ن��¹الذكر�يكو

� سية �#ير �الع
قة �تتم�oyبه �ما ومختلفا، �شخصyن�ّ �فقط�بyن �تقام �هو�ا�ëا �غy?ها ّعن

� �هم �الع
قة �هذه �وطر;ي �#جتماعية، �الع
قة �شب��ة �ليست " ا�حب"وبالتاuي

،�وبyن�هذين�هناك�ع
قة�جوانية�تجمع�الذكر�باÈن�l’aimant et l’aimé �،¹"ا�حبوب"و

�ليفيناس: تتم�داخل�حدود�الضيافة�والطيبة�وحسن�#ستقبال �:" ليقو آخر��ن�ç�¹ي

�طبيع¦�ما�;ي� نبالنسبة�للموجود�الذكر�وليس�فقط��ëÈما�من�طبيعة�مختلفة،�وإنما�لكو

بالنسبة�للذكر،�و�Gيحق�" آخر"�إذن��ن��¹تشكل�موجودا�3".احد�أوجهها��تمثل�غy?ية

للذكر�ان�ينظر�إل��ا�كو�ëا�جنسا�مختلف�عنه،�فشرط�وجود�الغy?ية��نثوية�هو�وجود�

#� �واصل �واخت
ف، �#نطولوجية�فصل �البنية �إuى �يرجع �ان �يجب G� �هذا خت
ف

                                                 
1111     ---- EEEEmmanuel mmanuel mmanuel mmanuel LLLLevinas, totalitevinas, totalitevinas, totalitevinas, totalitéééé et infini, p 288. et infini, p 288. et infini, p 288. et infini, p 288.    
2222     ---- ibid, p290ibid, p290ibid, p290ibid, p290    ....    
3333     ---- EEEEmmanuel mmanuel mmanuel mmanuel LLLLevinas, evinas, evinas, evinas, ééééthithithithiqqqque et infini, livre de poche, libraire arthene, fayard et radrie, ue et infini, livre de poche, libraire arthene, fayard et radrie, ue et infini, livre de poche, libraire arthene, fayard et radrie, ue et infini, livre de poche, libraire arthene, fayard et radrie, FFFFrance, p 57.rance, p 57.rance, p 57.rance, p 57.    



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]63[

� �و¬خر،حيث�-أن�¹-ذكر-وا�نطقية ��نا �بyن �يجمع �ولقاء �انوات هما �اعتبا �إuى ر�وإنما

ة  .رتستث(�¹صفات��نوثة�عن�الذكو

�داخل� �تجد�هوي¦�ا �أ�ëا �إذ ،� �نمط�لحدث�جوانية �وçي �بالغy?ية ترتبط��ن�¹

ها �دو �وçي �البيت، �;ي �#ستقبال�را�سكن، �ع�ى ��accueilقائم ،��hospitalitéوالضيافة

�حسب� �وçي ��ن�¹، �تؤسسها �ال�) �الحميمة �والع
قات �ل'لفة مزا � �يصبح روالبيت

� �البيت شرط�لتأمل:"ليفيناس�çي �الضيف�1"جوانية مز�ل
هتمام�وقبو �Èن�البيت� ل، ر

فضه،�وخy?�من�يجسد�الحياة�ال �¬خر�وعدم� روالغريب،�وهو�مكان�قبو  la vieجوانية�ل

intérieure� ��ن�¹ �.çي �البيت�بكلم�) �هذا يدا �مفتوح�Èنه�2"ضيافة"مفتوح"رويصف�د ،

�;ي� ا �البيت�دو �هذا �تكسب�من �و�ن�¹ �يرحب�با,خر، �Èنه �،وضيافة ردائم�#ستقبال

�الذكر �مع �الحميمية �مع�:"فضاء �هو�شرط�#ستقبال�والحميمية �مكان�فارغ�، البيت�

¬� �يستقبل �تضيف�شخص�ما، �وال�) �بامتياز، �الضيافة �çي �و#ستقبال خر�بصمت،

 .3"فضاء�الحميمية�çي��ن�¹

ها�غy?ية،�أين��Gيمكن�لسرها�ان�يكتشف�أو� رتحافظ��ن��¹ع�ى�أنوث¦�ا�باعتبا

ّ،�كما�أ�ëا�شرطا�"وجه"يداعب،�ف
�يحق�اغتصابه��Gبالشهوة�و�Gبا�داعبة،��ن��¹أيضا�

�والتصنيف�بقدر�ما��ãتم�بوضع�مسافات�اتيقية�تقام��نا�للغy?ية�ال�)��Gتراæي�ا قلفر

س�الذي�" �ن�¹"و¬خر،�ليبقى�¬خر�;ي�أحدد�أوجهه�هو�وجه� اء�سر�#ير ويأتي�من�و ر

ة�جنسية،�فا�عاملة�مع� غبة�حسية�ومسخر�لضر ران¦�ك،�بعدما�كان�ينظر�إليه�مجرد� ور

�با ��Gتتم �كما �أنوث¦�ا، �خارج �تتم �أن �يجب ��ن��¹�ن�¹ �Èن �الحس، �و�Gبإشباع ّلقوة

�فقط�ما� ،إ�ëا �للنو �ليست�معرضة (âف� �للعيان، �ليست�متجلية�و�Gمنكشفة ّببساطة ر

�ويبقى�سرا�متخفيا،�غامضا،�تمثل�بالنسبة�للذكر� ،� autre absolu"آخرا�مطلقا"ىيتوار

�ل'ن�¹ �#ستثنائية �ا�كانة �ع�ى �د# �بعيدا، �فينسحب �و#غرائي ��نثو ياما ّ� �يقو ل،

�نمط�:"ليفيناس �وإنما �يمكن�معرفته�فحسب، �ليس�ما ��نثو �فكرة �;ي � ��îم() يان�ما

،�ن�ç�¹ي�حدث�يختلف�عن�التعاuي�ا�كاني�أو�تعاuي�� �عن�النو روجود�يقوم�ع�ى�التوار ي

،�فنمط�وجود��ن��¹هو� ب�أمام�النو ،��ن�ç�¹ي�هر �اللذان�ي�oعان�إuى�النو �?yرالتعب و ر

                                                 
1111----EEEEmmanuel levinas, tmmanuel levinas, tmmanuel levinas, tmmanuel levinas, totalitotalitotalitotalitéééé et infini, p 166. et infini, p 166. et infini, p 166. et infini, p 166.    
2222    ----jacjacjacjacqqqques ues ues ues DDDDerrida, lerrida, lerrida, lerrida, l’é’é’é’écriture et la diffcriture et la diffcriture et la diffcriture et la difféééérence, p 44.rence, p 44.rence, p 44.rence, p 44.    
3333    ----EEEErnst rnst rnst rnst WWWWolff, de lolff, de lolff, de lolff, de l’é’é’é’éthithithithiqqqque ue ue ue àààà la  justice, langage et politi la  justice, langage et politi la  justice, langage et politi la  justice, langage et politiqqqque de la philosophie de levinas, ue de la philosophie de levinas, ue de la philosophie de levinas, ue de la philosophie de levinas, 

springer,thenetherlands 2007,p 82.springer,thenetherlands 2007,p 82.springer,thenetherlands 2007,p 82.springer,thenetherlands 2007,p 82.    
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�وفعل� �بالضبط#ختباء، �هو�الحياء �هذا �دGلة�ع�ى�1".#ختباء �و#ختباء �فعل�الحياء

�للغy?ية� �وشرطا �مطلقا �للذكر�آخرا �بالنسبة �فقط �çي ي¦�ا، �عذ �عفة �وع�ى رلغز��ن�¹

ات�الخضوع�و#نقياد�وتبتعد�عن�#غتصاب�و#ن¦�اك،��ëÈا�. ا�طلقة ّفoZول�ع�Üا�ضر ور

�وذلك�متجل ��Gين¦�ك، �تملك�وجها �عن�. �بوضوحببساطة �تتوار �يجعل��ن�¹ �ما ىأما ّ

�هو�¬خر�ا�طلق�الذي��Gينظر�إل��ا�ع�ى�أ�ëا�جسد�أنثو يالنو ّ  .ر

س��بوة    ::::ثالثاثالثاثالثاثالثا س��بوةاير س��بوةاير س��بوةاير     وووواير

�استثنائية �مكانة �خصص�ل'ن�¹ �توليد�-بعدما �إمكانية �إuى �ليفيناس �يسåى

س�#بوة،�حيث�يتم�معرفة��طبيعة�الود�الذي�يربط� �اتيقية�;ي�اير وغy?ية�أخر �ب�ى

بابنه،�وعن�هذه�الع
قة�çي�نفسها�شب��ة�بالغy?ية��نثوية�من�حيث�استبعاد��التحديد�

�هو�الحدث� �لذلك �الوحيد �السبيل �بل �ا�ختلفة، ��جناس �بyن �و#نطولو®ي ا�نطقي

�فما�إذا�كان�بإمكان� س�#بوة�س�? ه�وجها،�و;ي�اير ى#تيقي�بما�هو�لقاء�با,خر،باعتبا و ر

ه�ولدا�له،�لتبقى�مجرد�ع
قة�عائلية�نسبية��ب�ان�يحافظ�ع �filialitéر�ى�ابنه�باعتبا

� �أبيه�فيكو �شرط�لوجود�غy?ية�فيصبح�بذلك�#بن�مستقل�عن�سلطة نأم�هو�أيضا

ه�آخرا  .ربدو

�أو� �#بن، �لوجود �وعلة �تجعل�من��ب�سببا �ال�) �ليفيناس�الرابطة ز��تجاو

اء�لصفة�#بوة�والبنوة�فقط،�لكن�إذا�كان�اعتبار�#بن�مجرد�ولد�Èبيه،�بمع(�¹#نتم

�و�Gذات� #بن�تحت�وصاية��ب�وحرصه�عليه�وحبه�له�فانه�بذلك�#بن�ليس�حرا،

�Gية�هو�وجود�¬خر�الذي�?yط�الغ �;ي�شر �Èنه حمة�أب�Gبنه، �Èنه�تحت� ومنفصلة، ر

yب� ة�يجب�ان�تكو �محتوا�أو�متقاطعا�مع��نا،�نفس�الصو نيتماثل�و�Gيكو ن�ع
قة�رن

�ان�#بن� �بل �له، �وخاضعا �شخص�أبيه �مخ�GoZ;ي �#بن �يصبح �حيث�لن �ب�بابنه،

س� �;ي�#ير �كان�عليه�تحت�وصاية�" حرا"ويصبح�أو�Gوقبل�كل�Ïé)ء وأك¾?�حماية�مما

ه� لية��ب�باعتبا رأبيه،�إذ�يصبح�تحت�مسؤ ه�" أنا"و ه�أبا،�كذلك�#بن�باعتبا ر�Gباعتبا ر

�فاÈب ��Gابنا، �تخ�ى�عن�حب�ابنه�;ي�أخرا �بوصاية�وعناية�" النسبية"�بعدما يستعيده

� ه �ليس�باعتبا �مسئو�Gعنه �ويكو �الغy?ية روحب�اك@?�;ي �تنتظر��نا�" أبا"ن �مهمة �بل ،

�بالشبيه 
�ممث �أيضا �ليس �والذي �هو�¬خر، �الذي �نظy?ها � . du mêmeنتيجة ليقو

�:"ليفيناس �الطفل �مع �¬خ–الع
قة �مع �الع
قة �خصوبة�-ر�بمع(¹ �بل �قوة، �ليست

�ويأتي�نعت�ليفيناس�لع
قة��ب�باGبن�2"تضع()�;ي�ع
قة�با�ستقبل�والزمن�ا�تناçي

                                                 
1111    ----EEEEmmanuel levinas, mmanuel levinas, mmanuel levinas, mmanuel levinas, ééééthithithithiqqqque et infini, p144.ue et infini, p144.ue et infini, p144.ue et infini, p144.    
2222     ---- EEEEmmanuel mmanuel mmanuel mmanuel LLLLevinas, totalitevinas, totalitevinas, totalitevinas, totalitéééé et infini, p 300. et infini, p 300. et infini, p 300. et infini, p 300.    
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�G� �إذ �#تيقية، لية �ا�سؤ �تتم �وفيه �ا�ستقبل، �;ي �تتم منية � �الغy?ية �Gن وبا�ستقبل ز

(Ïا�� .تخص��Gالحاضر�و�Gا

�الخصوبة�هو�النقاوة،�وعفة�الع
قة�ال�)�تتخل لية،�وال�)�نمضمو �ا�سؤ ولها

� �النو �تتجاو �هو�أ�ëا � ��ب�باGبن �يم�oyع
قة �ما �إن �عن�¬خر�ا�طلق، رتبحث�دائما ز ّ

�;ي� �تتم �متغy?ة منية � �سy?ورة �;ي �تذهب �والسلطة، �ا�عرفة �تتعدى �كما زو#نكشاف،

�فهذا�دليل�ع�ى�تعاليه� �وعدم�الظهو را�ستقبل،�وعندما�يشبه�ليفيناس�#بن�بالتوار ي

�تخ�ى�عن�ووخر �مطلقا، �فاGبن�هو�آخرا �والتملك، سة�السلطة�و#حتواء رجه�عن�مما

انتماء�#بوة�لصالح�الغy?ية،�و�بوة�تستعيد�#بن�;ي�خصوبة��العطاء�والطيبة�والحب�

لية�وحرصا� �أك¾?�مسؤ وله،�فإذا�ما�اعت@?��ب�أنا�و#بن�آخرا�بالنسبة�له�فانه�سيكو ن

�مستعد�;ي�كل�لح  .ظة�لتلبية�نداء��¬خر�ونداء�#بن�باسم�الغy?ية�والوجهنعليه،�ويكو

�عن�جوهر� �يبحث� �من �وإنما �تصرفات�ابنه، �;ي �يوجد �ب�ليس�فقط�من

لية��ب�لن� وع
قته�به،�Èن�الخصوبة�من�تجعل�من�8بن�غريبا،�فإذا�فقد�#بن�مسؤ ّ

�¬خر،�الذي�يحتاج�إuى��ب�دائما�تل�)�حاجة�#بن" أنا"يفقد�عناية��نا�ع�ى�¬خر،�ف�

�أننا� �نعرف �أن �يجب �وحقيقته �هويته �نعرف �ان �فا,خر�قبل �نداءه، �وتلبية الحماية

ه�آخرا� ه�بحاجة�إلينا،�فاòبن��Gيمثل�فقط�أنا��ب�Èنه�بدو �عنه�وهو�بدو ًمسئولو ر ر ن

�ليفيناس �يقو � �غريب�هو�:" لمنفص
�عنه، �مع �ع
قة �çي �هو�كلية�" أنا"#بوة الذي

�غريبة�" �نا"مع�" �نا"�الغy?�هو�أنا،��بوة�çي�ع
قة�ا�وجود غم�ذلك�تكو نعي�Üا،�ال�)� ر

عن��نا،�و#بن�حقا�ليس�مجرد�عمل�uي،�كقصيدة�أو�ك#Ï)ء�مصنوع،�كما�انه�ليس�

 .1"ملكي�)،�ف
�مقوGت�القوة�و�Gح��¹ا�لكية�بإمكا�ëا�ان�تصف�الع
قة�مع�الولد

�ليست�شب �Èن�8بن�يصبح�برانية�حقيقة�غy?ية�#بوة ، �بالوسط��سر ي��ة

�أنا��Gيتعاuى�ع�ى�#بن�كما��Gيجد�لنفسه�حجة�نسبية�تعيده�إuى� َللوجه،�و�ب�يكو ن

�من� �ويستعيده �عليه، �وحرصا لية �أك¾?�مسؤ �يصبح �الغy?ية �اتيقا �;ي �ان �#بن، وملكية ّ

� �فاGبن�موجود�حر�فردي�مستقل�يجسد �الغريب، �بالنسبة�آفاق�ا�طلق�¬خر، غy?ية

ّل'ب�،��بوة��إذن�تجعل�من�#بن�وجودا�متعددا،�Èن�هذا��خy?�ليس�اندماج�;ي��ب�

�ليفيناس �بوة�ليست�مجرد�تجدد�ل'ب�;ي�8بن�واندماجا�معه،�çي�أيضا�:" لكما�يقو

اء�#بن،�أي�وجود�متعدد،��فاòبن�;ي�الغy?ية�يصبح�يحمل�معاني�التعاuي،� زبرانية��ب�إ

اء�الوجود،�ف�Çذا� روآخر�هذا�الوجود�،�Èن�الع
قة�با,خر�بصفة�عامة�çي�انعطاء��ا�و ّ

                                                 
1111    ----EEEEmmanuel mmanuel mmanuel mmanuel LLLLevinas, evinas, evinas, evinas, ééééthithithithiqqqque et infini, p 154.ue et infini, p 154.ue et infini, p 154.ue et infini, p 154.    
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اء�ا�حيط��سر �إ �يفقدها ي�ب�يكسب�ا�عاني�ال�) ة�عن�1"ز ر،�ويصبح�هذا�#بن�عبا

�به��ب�،� �يمكن�ان�يضطلع اء �و �فما �وهو�يتموضع � �ل'ب، �ا�مكن�بالنسبة را�وجود

�تعت@?�# ة�#بوة�هنا اء�ا�مكن�روصو �و  une possibilité au delà duربن�إمكانية�فما

possible س�بصفة�عامة� و�Èن��ب�يتعامل�ما��Gيمكنه�ان�يضطلع�به،�فما�يم�oy#ير ّ

لية�#تيقية�ال�)�تتوجب�حيال�¬خر،� وهو�#خت
ف�والتمoy،�وعودة�صريحة�إuى�ا�سؤ

�معرفة�هويته�سواء  .�كان�ذكر�أو�أن�¹،�أو�أب�مع�ابنهنداعية�ع�ى�حبه�واحZ?مه�دو

س::::ررررابعاابعاابعاابعا سالذاتية�;ي�#ير سالذاتية�;ي�#ير سالذاتية�;ي�#ير     ....ووووالذاتية�;ي�#ير

لية،�باعتبار�أن�subjectivitéيرتبط�مفهوم�الذاتية� ّعند�ليفيناس�باتيقا�ا�سؤ و

�ما�يمكن�تلقيه�من�¬خر�عند� لية�çي�أو سة�Èخيه،�Èن�ا�سؤ 8ّنسان�مسئو�Gوحا ل و ّ ر

ية�وجهه،�فالوجه�يلقي�خطابا�وأمرا�موجها� ًر ً ً �عن�¬خر�وهو�ؤ ه�مسئو لل
نا،�و#نا�بدو ر

�Gبالقابلة�للتعويض�و� �وç�Gي �ع�Üا، �و�Gالتناز لية�تامة��Gتقبل�التخ�ي�ع�Üا ل;ي�مسؤ و

�له،� مة 
�ال �الحرية �فتعطى �حساب��نا، �¬خر�ع�ى �أولوية �إuى �دعوة �الذاتية ز8نابة،

�ا �اتيقا �سåي �Gن �بالطيبة �وتنفتح �أناني¦�ا، �عن ��نا �ع
قات�وتخرج �هو�تأصيل لغy?ية

لية،�ال�)� bontéطيبة �استعادة�لهذه�#تيقا�ال�)�تتماçى�با�سؤ و�،�والذاتية�ليست�سو ى

اجب�ضيافته �¬خر�واحZ?امه�و وتدعو�ال�)�قبو  .ل

،�أو�بyن�ذاتyن،� �أخر �بأنا ��Gتخرج�عن�ع
قة�أنا �أيضا س� ىالذاتية�;ي�#ير و

�من�لغة�الجسد�والحس،�و الع
قة�ال�)�تتم�بyن�ا�حب�وا�حبوب�أو�رتسåى�إuى�التحر

�ال
شرæي� �تتجاو �ال�) �الذاتية، �ظل �;ي Gإ� �تكو �ان �يمكن G� � �الذكر�و�ن�¹ زبyن ن

clandestinكل�ما�هو�مع@?�عن��?Zنوثة،�ويتس�غتصاب�وشهوة�#�oy�¹من�ح�ن�وتخرج��،

�يحب�¬خر�ويكو �إن�الذاتية�çي�من�تجعل��نا ن#غتصاب�والحشمة، �مسئو�Gعنه،�ّ

�ما� �كل �تتجاو �مسافة �فتقام �للذكر، �بالنسبة �مطلقا �آخرا ��ن�¹ �من �تجعل �من زوçي

��نا�محبا��حبوبه�ع�ى�نحو�الغy?ية�ال�)�تربطه�به،�Gن�هذه� نيدعو�إuى�#ن¦�اك،�فيكو

لية�ذاتية�إنية� ة�نحو�الغy?ية�ومسؤ �مباد ّالذاتية�ليست�سو و ر �ipséitéى �يقو ،� اءها ل�إ ز

ّالحفاظ�ع�ى�ثنائية�ا�حب�وا�حبوب،��Gتع()�أن�أنانية�;ي�الحب�تريدان�تلقى�" :ليفيناس

�مقوGت� �خارج �إuى س�تقودنا �#ير �من �تنتج �الذاتية �هوية �وبنية �ا�عرفة، �من وشهادة

 .ّ،�أي�ا�نطق�الذي�يعرف�الحدود�باسم�الفصل�والنوع2"ا�نطق�الك
سيكي

                                                 
1111     ---- EEEEmmanuel mmanuel mmanuel mmanuel LLLLevinas, le temps et levinas, le temps et levinas, le temps et levinas, le temps et l’’’’autre, p 156.autre, p 156.autre, p 156.autre, p 156.    
2222     ---- EEEEmmanuel mmanuel mmanuel mmanuel LLLLevinas, totalitevinas, totalitevinas, totalitevinas, totalitéééé et infini, p 302,305. et infini, p 302,305. et infini, p 302,305. et infini, p 302,305.    
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�الكشف�عن�ا�وجود�تس¦�دف�الذاتية�مباشرة�ذات�الغy?،�وçي�د لائما�تحاو

�مسئولة� ،�بل�بالعكس�تجعلها�منفصلة�لتكو �امت
ك�ذات�أخر نا�غفل،��ëÈا��Gتحاو ى ل ّ

ة�إuى�#حZ?ام�ومنح�الحرية�ل�خر�والتقرب�إليه،�والذاتية�;ي� رع�Üا،�فوضع�ا�سافة�إشا

ا اء�كل�لذة�و �و ورالحب�تجعل�منه�مكانة�استثنائية�إذ�يتموضع�بشكل�جيد�ما ء�كل�ر

�الحميمية� �الذاتية �Èن �¬خر، �حرية �مع �حرب �كل اء �و �ما �إuى �يذهب �كما رسلطة

amoureuseو��دف�� �آخرا �وجعل��ن�¹ �للجواهر�وبحث�عن�الذات�الخالصة �تعد �çي

�الذاتية�يبقى�معرضا� �دو �يمكن�من�خ
لها�للغy?ية�ان�تظهر،�فاÈنثو �أخر نمنح�صو ي ى ر

لية��ومن�ا وGغتصاب�ويجرد�من�ا�سؤ �;ي�َّ رلحشمة،�حيث��Gيبقى�للذكر�و�ن��¹أي�دو

س،�وكل�ما�يبقى�إذن�هو�التعدي�ع�ى�¬خر�واخoZاله�بالنظر�إليه�ع�ى� والغy?ية�و;ي�#ير

� ط�الطيبة�و#حZ?ام،�لذلك�كان�الدو رانه�من�جنس�مختلف�،�غريب،�فيه�فقدان�شر و

�وإعطاء �وحماية�#بن، ، �هو�احZ?ام��نثو �الذاتية �لهذه مة�يالهام 
�ال لية �ا�سؤ ز��نا و

س  .وGتيقا�الغy?ية�ال�)�يمكن�ان�تنتج�من�#ير

    ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

�الجنس�¬خر،� �مع �ايتيقية �وع
قة �غy?ية �توليد �إمكانية �إuى �ليفيناس دعا

�للغy?ية،� يان �حدين�ضر �أيضا �هما �بل �مختلفyن �فقط�جنسyن �ليسا ورفالذكر�و�ن�¹

ت�آخر�مط �استثنائية�فصا �كسبت�مكانة �ر�ن�¹ �مسئو �هو�أنا ه �الذكر�بدو �بينما للقا ر

�من�ا�فاهيم�الجنسية�#غرائية�إ�Gبالذاتية� ��Gيمكنه�ان�يتحر رع�Üا،�وا�رأة�أو��نثو ي

ت� �بل��صا ها��نثو لية�ع�ى�¬خر،�فاÈن��¹لم�تعد�تكتفي�بدو رال�)�تدعو�إuى�ا�سؤ ي ر و

�تتم�oyبالخص �ونقاوة، �أك¾?�أصالة �اتيقية �ع
قة �لتوليد �حياة�شرطا �تعط��ا �ال�) وبة

ّجوانية�حميمية،�Èن��ن��¹ليس�فقط�ما�يدعو�إuى�#ن¦�اك�بل�çي�ما�يدعو�إuى�الحب�

�إ�G;ي�ظل�الغy?ية�ال�)�تب(�¹ س�أو��نثو لية،�ف
�حديث�عن�#ير يو#حZ?ام�وا�سؤ و و

�آخر�بالنسبة�ل 'ب،�ىباتيقا��نا�ع�ى�¬خر،�ونفس��مر�بالنسبة�ل
بن�الذي�ليس�سو

�;ي�#بوة  :وأهم�نتائج�هذا�البحث�تتمثل�;ي.ىوهو�;ي�هذا�حر�وغy?�محتو

اء�الوجه،�ويع@?�عن�ع
قة�الوجه�بالجوانية��Gال@?انية- س�مفهوم�ينتم)�إuى�ما�و ر#ير  .و

�أو�- �اللذات �بإشباع �يتعلق �ما �وكل �والجسدي، (ÏÖالح� �الدنس �من �يتحر س ر#ير و

 .#ستمتاع���ا

�ا�وجو- �çي ��ن�¹ �فتصبح �للذكر، �¬خر�بالنسبة �الغy?ية�" ا�طلق�¬خر"د �تملك �ëÈّا

 .ا�طلقة

�و�Gينكشف�وفعله�هو�#ختباء- �;ي�الغy?ية�يتوار ى�نثو  .ي
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ط�#تيقية�القائمة�ع�ى�الفصل�بyن�الذوات- س�يخضع�للشر و#ير  .و

�عن�اب�Üا�لصالح�الغy?ية،�و#بن�هو-  .�وجود��بحرا�مختلف�عن" آخرا"ل#بوة�تتناز

س،�وحفظ��سالة�الشرف�والعفة�والنقاوة- لية�أمام�#ير و�الذاتية�دعوة�إuى�ا�سؤ  .و

�اتيقا�- �إuى �دعوة �هو�ايضا �ال
شرæي سة �#ن¦�اك�ومما �إuى �هو�دعوة س�بقدر�ما ر#ير و

لية  .وا�سؤ

    ::::قائمة�النصوص�وا�راجعقائمة�النصوص�وا�راجعقائمة�النصوص�وا�راجعقائمة�النصوص�وا�راجع
1- Emmanuel Levinas, totalité et infini, essai sur l’extériorité, livre de poche, martinus, 

nijhiff, 1971. 

2- Emmanuel Levinas, le temps et l’autre, puf, paris,1985. 

3-Emmanuel Levinas, éthique et infini, livre de poche, libraire arthene, fayard et 

radrie, France. 

4-Jacques derrida, l’écriture et la difference,edition du seuil, paris,1967. 

5-ernst wolff, de l’éthique à la  justice, langage et politique de la philosophie de 

levinas, springer, thenetherlands, 2007. 

ة�ا�أدبة،�تر-6 ،محاو راف
طو يع،بy?وت،:ن  .1994زشوÎي�داود�تمراز،�#هلية�للنشر�والتو

�ج-7 �GGندالفلسفية، �موسوعة �عويدات،�GG�1ند، �أحمد �احمدخليل، �خليل �تعريب ،

ات�عويدات،�بy?وت   .�2،2001لبنان،�ط-رمنشو
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يدا� �إuى�د يدا�من�أف
طو �إuى�د يدا�من�أف
طو �إuى�د يدا�من�أف
طو �إuى�د ررررمن�أف
طو     ))))أو�من�الك
م�إuى�الكتابةأو�من�الك
م�إuى�الكتابةأو�من�الك
م�إuى�الكتابةأو�من�الك
م�إuى�الكتابة((((نننن
    

اه اهطالب�دكتو اهطالب�دكتو اهطالب�دكتو وÎي�كمال    ::::ررررطالب�دكتو وÎي�كمالز وÎي�كمالز وÎي�كمالز     ****ررررز

او....دددد....أأأأ: : : : إشرافإشرافإشرافإشراف اوبوكرلدة�ز اوبوكرلدة�ز اوبوكرلدة�ز ييييبوكرلدة�ز     ********وووو

    ::::�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربيةا�لخصا�لخصا�لخصا�لخص

�حساب� �ع�ى �للك
م ��فضلية �إعطاء �ع�ى يخه �تا �;ي �الZ?اث�الغربي �قام رلقد

سو�و�دوسوسy?،�و�قد� �و�ر �هذه�ا�ركزية�للصوت�مند�أف
طو والكتابة�و�تمتد�جذو ن ر

يدا�من�خ
ل�كتابا�ãم�أن�الفكر�الغربي�قائم�ع� �أي�أولوية�رتبyن�لد رى�ميتافoyيقا�الحضو

�أمام� �عائقا �بل ��ãديدا �و �خطرا �تمثل �كانت �ال�) ��خy?ة �هذه �الكتابة، �ع�ى الك
م

يدا�ق �د رالحقيقة،�و���ذا�حاو ين�من�خ
ل�إعادة�#عتبل ار�للكتابة�و�التأكيد�زلب�ا�وا

ائي �ليقوض�كل��سس�ا�او �فإن�التفكيك�جاء �و��ذا �و�فاعلي¦�ا، �أهمي¦�ا �للفكر�رع�ى ة

�كان�نوعه�و�جنسه�غرضه�الولوج�إuى� �فتفكيك�الخطاب�مهما �ثقافة�#خت
ف، متبنيا

�عليه�من�معاني�متجددة  .يبنية�الخطاب�و�ما�ينطو

 .التفكيك،�اللوغومركزية،�اللوغوس،�الك
م،�الكتابة،�#خت
ف        ::::الكلمات�ا�فتاحيةالكلمات�ا�فتاحيةالكلمات�ا�فتاحيةالكلمات�ا�فتاحية

    

    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية----3333

AbstractAbstractAbstractAbstract : In its history, the oxidental heritage has given priority to speech 

rather than writing. It lasted from Plato, Rousseau and de saussure. According 

to their writing, derrida has come to conclusion that the western thought was 

based on the 1metaphysics presence, that’s to say priority to speech on writing 

and this was a threat and danger more over it was an obstacle to truth and 

reality. that’s why derrida had tried to upset the balance by reconsidering 

writing and emphasized on its importance and efficiency. So the dismantle 

was to undermine all the basic of the thought’s theory basing on culture of 

                                                 
�جامعة    ----**** �الفلسفة، �قسم �#جتماعية، �العلوم �بكلية اه �جامعةباحث�دكتو �الفلسفة، �قسم �#جتماعية، �العلوم �بكلية اه �جامعةباحث�دكتو �الفلسفة، �قسم �#جتماعية، �العلوم �بكلية اه �جامعةباحث�دكتو �الفلسفة، �قسم �#جتماعية، �العلوم �بكلية اه �2222وهرانوهرانوهرانوهران    ررررباحث�دكتو ،� ،� ،� ،� �أحمد، �بن �محمد �أحمد، �بن �محمد �أحمد، �بن �محمد �أحمد، �بن مخ@?��بعاد�مخ@?��بعاد�مخ@?��بعاد�مخ@?��بعاد�محمد

    ....]]]]comcomcomcom....gmailgmailgmailgmail@@@@13131313KamelzerroukiKamelzerroukiKamelzerroukiKamelzerrouki    [[[[....القيمية�للتحوGت�الفكرية�و�السياسية�بالجزائر،�جامعة�وهرانالقيمية�للتحوGت�الفكرية�و�السياسية�بالجزائر،�جامعة�وهرانالقيمية�للتحوGت�الفكرية�و�السياسية�بالجزائر،�جامعة�وهرانالقيمية�للتحوGت�الفكرية�و�السياسية�بالجزائر،�جامعة�وهران

    ....�أستاذ�التعليم�العاuي�بجامعة�وهران�أستاذ�التعليم�العاuي�بجامعة�وهران�أستاذ�التعليم�العاuي�بجامعة�وهران�أستاذ�التعليم�العاuي�بجامعة�وهران----********



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]70[

difference. And so the dismantle of speech whatever it was its kind or gender it 

aims at acceding to the structure of the speech and its renewable meanings. 

Key wordsKey wordsKey wordsKey words : Deconstruction, decentralization, logos, speech, writing, difference 

 

    ::::مقدمــةمقدمــةمقدمــةمقدمــة

يدا�الفيلسوف�الذي�أثار�الكثy?�من�الجدل�;ي� ريرتبط�التفكيك�باسم�جاك�د

يدا�الذي�أسس�لنظرية�نقدية�اهتمت�بإعادة�قراءة�النصوص�ع�ى� �العشرين،�د رالقر ن

ضة�كتابة يخ�الفكر�الغربي�قائم�ع�ى�ثنائيات�متعا راخت
فها،�و�قد�تبyن�له�أن�تا ك
م،�/ر

�حضو/وæي �حقي/رGوæي، �خy?/قةغياب، �هو�... شر/وهم، يدا �د �اهتمام �محو رو�كان ر

�مقابل� �الفكر�;ي �من�حيث�هو�تعبy?�عن �الصوت�و�الك
م �اللوغوس�و�أولوية مركزية

الكتابة�ال�)�تم�إقصا:�ا�و��ãميشها،�و�هو�ما�دفع�بفيلسوف�التفكيكية�إuى�إعادة�#عتبار�

� �خاصة �كتب �عدة �خ
ل �من �ذلك �كان �و �#"للكتابة، �و لصوت�ا" "خت
فالكتابة

سyن�بالبحث�و�التحليل�" ;ي�علم�الكتابة" "الظاهرةو رو�çي�مؤلفات�تناولها�الكثy?�من�الدا

��همية�ال�)�تستحقها�مند�أف
طو يدا�لم�تو نو�النقد،�فالكتابة�حسب�د َل فما�الذي�. ر

�للZ?ات�الغربي؟�و�هل�استطاع�أن�يؤسس��كانة� �كجديد�من�خ
ل�نقده يدا رقدمه�د

� �الكتابة �التمركز�حو �من �هو�انتقال يدا �د �به �جاء �ما �و�هل �الك
م؟ �حضو لأمام ر ر

�الكتابة؟  .لاللوغوس�إuى�التمركز�حو

يدا يداتفكيكية�د يداتفكيكية�د يداتفكيكية�د     ::::ررررتفكيكية�د

�الجزائر�سنة� �باÈبيار�;ي يدا �د �جاك �ا�ثy?�للجدل �التفكيكي �الفيلسوف رولد

م��و�هو�ينحدر�من�عائلة��îودية�هاجرت�من��ندلس�إuى�شمال�إفريقيا،�و�بالرغ1930

يدا�انتقل�إuى�فرنسا�إ�Gأن�الهوية�الجزائرية�بقيت�حاضرة�;ي�ذاكرته  1.رمن�أن�د

ة�الط
ب�عام� ة�1968رو�قد�كان�لثو يدا،�هذه�الثو ر�أثر�كبy?�;ي�شهرة�اسم�د ر

�الكثy?�من�ا�فكرين�و�ا�ثقفyن�;ي�فرنسا �;ي�حyن�أن�كل�من�ألتوسy?�ال�)�انضم�إل��ا ،

فضا�#نضمو دود�ركلود�ليفي�سZ?اوس� رام�لهذه�الحركة�و�ال�oول�للشارع�و�هذا�ما�أثار�

�الحياة� �;ي �البنائيyن �ا�فكرين �انحسار�دو �إuى �أدى �مما �موقفهما �ع�ى �ساخطة رأفعال

ة�فاعت@?وه� يدا�و�موقفه�الداعم�للثو �د �التف�الشباب�حو رالعامة،�و�من�جهة�أخر ر ل ى

�تلك�البنائية �جديد�يتجاو زممث
�Gتجاه�فكر �أن�موق...ي ة�كما يدا�من�هذه�الثو رف�د ر

                                                 
�بولعواuي    ----    1111 �بولعواuيالتيجاني �بولعواuيالتيجاني �بولعواuيالتيجاني �ا�ن: : : : التيجاني �;ي �8س
م ة �ا�نصو �;ي �8س
م ة �ا�نصو �;ي �8س
م ة �ا�نصو �;ي �8س
م ة �التفكررررصو �الفلسفي �التفكظو �الفلسفي �التفكظو �الفلسفي �التفكظو �الفلسفي اسات�وررررظو �للد �ب
�حدود �مؤمنو اسات�ويكي، �للد �ب
�حدود �مؤمنو اسات�ويكي، �للد �ب
�حدود �مؤمنو اسات�ويكي، �للد �ب
�حدود �مؤمنو رررريكي، �بحاث،��بحاث،��بحاث،��بحاث،�نننن

    ....))))دصدصدصدص((((،،،،2017201720172017
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�سلبا�و�ذلك�حyن� ُرأثر�عليه�من�ناحية�أخر فض�ترشيحه��نصب�أستاذ�الفلسفة�;ي�ى

�محل� �كان �الجامعة �اتخذته �الذي �ا�وقف �هذا �الط
بية، �الحركة �نانتy?�مهد جامعة

يدا�أحد�معالم�الفكر�;ي�فرنسا  1.رسخط�من�طرف�ا�ثقفyن�و�ا�فكرين�الذين�اعت@?وا�د

    DDDDééééconstructionconstructionconstructionconstruction    ::::التفكيكالتفكيكالتفكيكالتفكيك

فالتفكيك�يتخذ�عدة�مظاهر�. من�الصعب�تحديد�مفهوم�ثابت�و�مضبوط�له

�كاسZ?اتيجية�سياسية�أو�فكرية�كما�قد� ة�أخر ىفقد�يبدو�كموقف�فلسفي�و�قد�يبدو�تا ر

يد2يع()�طريقة�;ي�القراءة س�النقدية�ا�عاصرة�ار،�و�قد�نال�د ر�شهرة�كبy?ة�;ي�أفق�ا�دا

�جامعة�بعد�أن�تلقى�دعوة�من�طر ينيه�جy?ار�للمشاركة�;ي�مؤتمر�ضخم�;ي�بالتيمو رف� ر

�هوبكي��oتحت�عنوان� يدا�بحثا�تحت�" لغات�النقد�و�علوم�8نسان"نجو رو�قد�قدم�د

و�كان�لبحثه�هذا�صدى�" البنية،�الع
مة،�و�اللعب�;ي�خطاب�العلوم�8نسانية"عنوان�

 3.كبy?ا

إuى�العربية�" deconstruction" ديكونسZ?كشن"لقد�اختلف�;ي�ترجمة�مصطلح�

فهناك�من�ترجمه�إuى�التفكيكية،�و�ترجمه�البعض�إuى�التقويض�أما�البعض�¬خر�فقال�

�بأن�الكلمة�ترادف�التشريحية،�لكن�الحظ�كان�حل ليف�مصطلح�التفكيكية�;ي�التداو


حظ�أن�هذا�ا�فهوم�يحيل�;ي�قراءته��وuى�إuى�الهدم�و�التخريب�لكن�عند�البحث�و�ا

ي�مستواه�الدuGي�العميق�يرتبط�بتفكيك�الخطابات�و�النظم�الفكرية�من�أجل�الغوص�;

�ع�ى�الخفي�و�ا�طمو ر;ي�أبعادها�ال�)�تنطو  4.ي

�اهتم� �بحيث �لها �أو�كنقد �نفسها �البنيوية �داخل �من �التفكيك �انبثق لقد

عزعة�فكرة�البنية�الثابتة �Gع(�¹و�تناقضاته�محاو�فكيكية�و�قد�قامت�الت...زبمشك
ت�ا

�أصبح�الدال�منفص
�عن� �لدى�دوسوسy?�و���ذا �اللغوية �الع
مة �اعتباطية �مبدأ ع�ى

�أي�أنه�لم�يعد�باòمكان�إعطاء�النص�مع(�¹محددا  5.لا�دلو

                                                 
�عطية----    1111 �الحليم �عبد �عطية�أحمد �الحليم �عبد �عطية�أحمد �الحليم �عبد �عطية�أحمد �الحليم �عبد �لب: : : : �أحمد �بy?وت، ابي، �دار�الفا �و�التفكيك، يدا �د �لبجاك �بy?وت، ابي، �دار�الفا �و�التفكيك، يدا �د �لبجاك �بy?وت، ابي، �دار�الفا �و�التفكيك، يدا �د �لبجاك �بy?وت، ابي، �دار�الفا �و�التفكيك، يدا �د رجاك رر رر رر �ر ��وuى، �الطبعة �نان، ��وuى، �الطبعة �نان، ��وuى، �الطبعة �نان، ��وuى، �الطبعة ،�،�،�،�2010201020102010نان،

    ....17171717،،،،16161616صصصص
ي----    2222 ي�أحمد�العز ي�أحمد�العز ي�أحمد�العز تy?،�جامعة�مولود�تy?،�جامعة�مولود�تy?،�جامعة�مولود�تy?،�جامعة�مولود�،�مذكرة�ماجس،�مذكرة�ماجس،�مذكرة�ماجس،�مذكرة�ماجس----ع�ي�حرب�أنموذجاع�ي�حرب�أنموذجاع�ي�حرب�أنموذجاع�ي�حرب�أنموذجا----تلقي�التفكيكية�;ي�النقد�العربي�الحداتلقي�التفكيكية�;ي�النقد�العربي�الحداتلقي�التفكيكية�;ي�النقد�العربي�الحداتلقي�التفكيكية�;ي�النقد�العربي�الحداثثثثيييي: : : : رررر�أحمد�العز

و�� �و oyت�، و��معمر �و oyت�، و��معمر �و oyت�، و��معمر �و oyت�، ززززمعمر ي يي يي يي     11111111،�ص،�ص،�ص،�ص2012201220122012ي
يدا�و�التفكيك،�مرجع�سابق،�ص: : : : �أحمد�عبد�الحليم�عطية�أحمد�عبد�الحليم�عطية�أحمد�عبد�الحليم�عطية�أحمد�عبد�الحليم�عطية----    3333 يدا�و�التفكيك،�مرجع�سابق،�صجاك�د يدا�و�التفكيك،�مرجع�سابق،�صجاك�د يدا�و�التفكيك،�مرجع�سابق،�صجاك�د     10101010ررررجاك�د
هرة�سماعيل----    4444 هرة�سماعيل�فاطيمة� هرة�سماعيل�فاطيمة� هرة�سماعيل�فاطيمة�     ))))دصدصدصدص((((،�،�،�،�2013201320132013،�،�،�،�79797979القراءة�التفكيكية،�مجلة�عود�الند،�العدد�القراءة�التفكيكية،�مجلة�عود�الند،�العدد�القراءة�التفكيكية،�مجلة�عود�الند،�العدد�القراءة�التفكيكية،�مجلة�عود�الند،�العدد�: : : : زززز�فاطيمة�
�مذكر: : : : �يمينة�بن�سويكي�يمينة�بن�سويكي�يمينة�بن�سويكي�يمينة�بن�سويكي----    5555 �مذكراسZ?اتيجية�الخطاب�النقدي�عند�عبد�هللا�الغدامي، �مذكراسZ?اتيجية�الخطاب�النقدي�عند�عبد�هللا�الغدامي، �مذكراسZ?اتيجية�الخطاب�النقدي�عند�عبد�هللا�الغدامي، ي،�اسZ?اتيجية�الخطاب�النقدي�عند�عبد�هللا�الغدامي، �جامعة�منتو ،?yماجست� ي،�ة �جامعة�منتو ،?yماجست� ي،�ة �جامعة�منتو ،?yماجست� ي،�ة �جامعة�منتو ،?yماجست� ررررة

    12121212،�ص،�ص،�ص،�ص2008200820082008قسنطينة،�قسنطينة،�قسنطينة،�قسنطينة،�
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�بموت�كاتبه،� (âينت�Gباستمرار�و�� إن�هدف�التفكيك�هو�أن�الخطاب�ينتج

� ع�ى�صy?ورة�البقاء�ح��¹;ي�يلهذا�فهو�يدعو�إuى�الكتابة�بدل�الك
م�Èن�الكتابة�تنطو

يدا�اعت@?�أن�الفكر�الغربي� �مرة،�و�هو�ما�يغيب�;ي�الك
م�كما�أن�د رغياب�من�أنتجها�أو ل

�متقابلة �ثنائيات �ع�ى �الذات/العقل: يتأسس �ا�شافهة/العاطفة، الكتابة،�/¬خر،

،�و/الرجل �عليه�فإن�لا�رأة،�هذه�الثنائيات�ال�)�كان�#متياز�ف��ا�دائما�يمنح�للطرف��و

،�و���ذا� �قوله�بل�تتعدى�إuى�ما�لم�يقله�القو اد�القو �ما�أ لالتفكيكية��Gترتبط�أو�تقو ل رل

�موت� �تدعو�إuى �التفكيكية ��Gللمؤلف�و�كأن �للقار �حولت�اهتمامها �التفكيكية ئفإن

 1.ئا�ؤلف�و�مي
د�القار

ة�إuى�أن� حها�و�فلسف¦�ا�جاءت�لزعزعة�التفكيكية�;"رو�تجدر�8شا خلخلة�ووي�ر

�حكم�ا�سلمات���دف�بيان� �و�أصبحت�;ي �الغربية، �تمكنت�من�الثقافة �ال�) ا�فاهيم

مركزية�"و�" ا�راكز�ا�بجلة"و�" رالحضو"زيفها�و�تقويضها�;ي�ال�Üاية�كما�فعلت�مع�مفهوم�

و�حلت�الرباط�الوثيق�ا�قدس�و�الساذج�;ي�الوقت�نفسه�بyن�" مركزية�اللغة"و" العقل

،�و�فيما�يتعلق�بالنصوص�حاولت�التفكيكية�أن�تخلخلها�بالكشف�"لدلوا�"و�" الدال"

�أن�تظهر�به  2".لعن�التماسك�الزائف�الذي�تحاو

هم�#ستقرار�الذي� �كشف�تناقضات�النص�و �تبحث�;ي �فالتفكيكية ووعليه

� �به �عو�"يوHي �تأليب�قو �ع�ى �فإن�تفكيك�النص�يقوم �جونسو برا �تعبy?�با �حد ى�ى ن ر

�ا�تناحرة �بذلك�#ستقرار�القلق�الدGلة �فيضرب �البعض، �بعضها �النص�ع�ى �داخل

�3"الذي�يدعيه�أي�مع(¹ سمة�الخلخلة�و�الزعزعة�والهدم�أن�"،�و�يبدو�من�خ
ل�هذا

ح�و�فلسفة�هذا�#تجاه�الذي�يشكل...التقويض�و�الفك�والتفكيكو حركة�ما�...وتشكل�ر

 .4"بعد�الحداثة�و�ما�بعد�البنيوية

يدا�ي ا�ختلفة�" الخيوط"النص�كما�لو�كان�يتألف�من�"نظر�إuى�رهذا�ما�جعل�د

�من�القماش�أثناء� �تتداخل�خيوط�قطعة �ليس�مثلما �بعض، �مع �تتداخل�بعضها ال�)

�لصنع� �الجدل �عملية �ببعض�أثناء �تلتف�الخيوط�بعضها �مثلما �و�لكن �النسج عملية

                                                 
هرة�سماعيل----    1111 هرة�سماعيل�فاطيمة� هرة�سماعيل�فاطيمة� هرة�سماعيل�فاطيمة�     ))))دصدصدصدص((((القراءة�التفكيكية،�مرجع�سابق،�القراءة�التفكيكية،�مرجع�سابق،�القراءة�التفكيكية،�مرجع�سابق،�القراءة�التفكيكية،�مرجع�سابق،�: : : : زززز�فاطيمة�
تفكيكية�تفكيكية�تفكيكية�تفكيكية�""""و�و�و�و�" " " " تشريحية�الغداميتشريحية�الغداميتشريحية�الغداميتشريحية�الغدامي""""خطيئة�الغدامي�من�يكفر�ع�Üاخطيئة�الغدامي�من�يكفر�ع�Üاخطيئة�الغدامي�من�يكفر�ع�Üاخطيئة�الغدامي�من�يكفر�ع�Üا؟؟؟؟�أو�ا�سافة�البعيدة�بyن��أو�ا�سافة�البعيدة�بyن��أو�ا�سافة�البعيدة�بyن��أو�ا�سافة�البعيدة�بyن�: : : : �عبد�الكريم�شر;ي�عبد�الكريم�شر;ي�عبد�الكريم�شر;ي�عبد�الكريم�شر;ي----    2222

يدا يداد يداد يداد     118118118118،�ص،�ص،�ص،�ص2010201020102010،�مجلة�الخطاب،�جامعة�ا�دية،�،�مجلة�الخطاب،�جامعة�ا�دية،�،�مجلة�الخطاب،�جامعة�ا�دية،�،�مجلة�الخطاب،�جامعة�ا�دية،�""""ررررد
3333    ----�    121121121121ص�ص�ص�ص�: : : : رجع�نفسهرجع�نفسهرجع�نفسهرجع�نفسه�ا��ا��ا��ا
تفكيكية�تفكيكية�تفكيكية�تفكيكية�""""و�و�و�و�" " " " تشريحية�الغداميتشريحية�الغداميتشريحية�الغداميتشريحية�الغدامي""""خطيئة�الغدامي�من�يكفر�ع�Üاخطيئة�الغدامي�من�يكفر�ع�Üاخطيئة�الغدامي�من�يكفر�ع�Üاخطيئة�الغدامي�من�يكفر�ع�Üا؟؟؟؟�أو�ا�سافة�البعيدة�بyن��أو�ا�سافة�البعيدة�بyن��أو�ا�سافة�البعيدة�بyن��أو�ا�سافة�البعيدة�بyن�: : : : �عبد�الكريم�شر;ي�عبد�الكريم�شر;ي�عبد�الكريم�شر;ي�عبد�الكريم�شر;ي----    4444

يدا يداد يداد يداد     123123123123،�مرجع�سابق،�ص�،�مرجع�سابق،�ص�،�مرجع�سابق،�ص�،�مرجع�سابق،�ص�""""ررررد
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� �باستمرار�لكي �ففي�عملية�الجدل�تتبادل�الخيوط�مواضعها تتخذ�;ي�حبل�أو�جديلة،

 1".آخر��مر�شكل�الحبل

يدا�من�خ
ل�هذا�إuى�تحديد�أسلوبه�;ي�تحليل�النص�و�أطلق� رو�قد�توصل�د

ة�عن�مركب�يتألف�" اسZ?اتيجية�التفكيك" "عليه�اسم� رأي�تفكيك�النص�òظهار�أنه�عبا

،�و�لكن�هذا�التفكيك�خليق�بأن�يكشف�;ي�الوقت�ذاته� ىمن�عدد�من�النصوص��خر

اية�توماس�مان�عن�الطريقة� ��مر�فتفكيك�ر وال�)�أمكن���ا�تركيب�النص�;ي�أو حالة�"ل

�فينيسيا �;ي �ا�ؤلف�لفلسفة�" وفاة �من�فهم �çي اية �الر �يكشف�عن�أن�هذه ومث
�قد

�و�هكذا �و�نيتشه�و�تمثله�ال
واæي�,اء�أف
طو نشوب�Üاو ر  2".ر

�الغربي�للكتابة �الغربي�للكتابةالتصو �الغربي�للكتابةالتصو �الغربي�للكتابةالتصو     : : : : ررررالتصو

    ::::نقد�سقراط�للكتابةنقد�سقراط�للكتابةنقد�سقراط�للكتابةنقد�سقراط�للكتابة

�و�لقد�وجه�سقراط�ان �للكتابة �حادا " اللوغوغراف"يس¦�دف�أو�G"كان�تقادا

�و �البدء �و�;ي ة �للمZ?افعyن�خطابات�" الكاتب�العمومي"رهو�بصريح�العبا FGالذي�كان�ي

�أنفسهم �عن �دفاعا �ا�حاكم �;ي �بالغش. يتلو�ëا �الكتاب �هؤGء �ي¦�م �سقراط : و�كان

ن�خط �و�يصدر �بأنفسهم، �لم�يعيشوها �قضايا ن�خطابات�;ي وينشؤ �أو�و وه �لن�يقر ؤابا

 3."يدعموه�أنفسهم

�جاءت� س�ال�) �فايدر ة �محاو �;ي �من�الكتابة �نظره �وجهة �بyن�أف
طو ولقد ر ن

� �و �القديمة �ا�صرية �الحكاية �استعرض �الذي �سقراط �لسان �#له"ع�ى �أن  كيف

)theuth( � " وصفة�للذاكرة�و�الحكمة"نقدم��لك�مصر�هدية�الكتابة�ال�)�يمكن�أن�تكو

�لك،�Èن�هذا�#كتشاف�برأي�ا�لك�سوف�يقود�ا�تعلمyن�إuى�النسيان،��ëÈم�فلم�يتأثر�ا

�#عتماد�ع�ى�ذاكر�ãم،�و�قال�ا�لك�أن�الكتابة�لن� �;ي�الكلمة�ا�كتوبة�و�يفقدو نسيتقو ن

�ا�ذكر و�بالتاuي�لم�يكن�#له�تيوت�. رتساعد�الذاكرة،�و�بد�Gمن�ذلك�تقوم�الكتابة�بدو

عليه�،�و4)"معرفة�افZ?اضية؟(حقيقية�بل�كان�يقدم�لهم�شب��ها�يقدم�للمتعلمyن�حكمة�

�çي�مصدر�للت
عب�و�#حتيال�ع�ى�جوهر�#نسان،�لهذا� قال�"رفإن�الكتابة���ذا�ا�نظو

                                                 
يدا�و�التفكيك،�مرجع�سابق،�ص: : : : �أحمد�عبد�الحليم�عطية�أحمد�عبد�الحليم�عطية�أحمد�عبد�الحليم�عطية�أحمد�عبد�الحليم�عطية----    1111 يدا�و�التفكيك،�مرجع�سابق،�صجاك�د يدا�و�التفكيك،�مرجع�سابق،�صجاك�د يدا�و�التفكيك،�مرجع�سابق،�صجاك�د     21212121ررررجاك�د
    21212121صصصص: : : : �ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه----    2222
يدا----    3333 يدا�جاك�د يدا�جاك�د يدا�جاك�د ،: : : : رررر�جاك�د ،صيدلية�أف
طو ،صيدلية�أف
طو ،صيدلية�أف
طو     06060606،�ص،�ص،�ص،�ص�1998199819981998ترجمة�كاظم�جهاد،�دار�الجنوب�للنشر،�تونس��ترجمة�كاظم�جهاد،�دار�الجنوب�للنشر،�تونس��ترجمة�كاظم�جهاد،�دار�الجنوب�للنشر،�تونس��ترجمة�كاظم�جهاد،�دار�الجنوب�للنشر،�تونس�ننننصيدلية�أف
طو
�بو))))طوني�بيتسطوني�بيتسطوني�بيتسطوني�بيتس((((دبليودبليودبليودبليو....�أ�أ�أ�أ----    4444 �بو،�غار �بو،�غار �بو،�غار ل،�غار لي لي لي : : : : أسس�النجاح،�ترجمةأسس�النجاح،�ترجمةأسس�النجاح،�ترجمةأسس�النجاح،�ترجمة. . . . التعليم�الفعال�بالتكنولوجيا�;ي�مراحل�التعليم�العاuيالتعليم�الفعال�بالتكنولوجيا�;ي�مراحل�التعليم�العاuيالتعليم�الفعال�بالتكنولوجيا�;ي�مراحل�التعليم�العاuيالتعليم�الفعال�بالتكنولوجيا�;ي�مراحل�التعليم�العاuي: : : : ي

    84848484،�ص،�ص،�ص،�ص2006200620062006إبراهيم�يإبراهيم�يإبراهيم�يإبراهيم�ي����ي�الشهباني،�العبيكان،�الطبعة��وuى،�ي�الشهباني،�العبيكان،�الطبعة��وuى،�ي�الشهباني،�العبيكان،�الطبعة��وuى،�ي�الشهباني،�العبيكان،�الطبعة��وuى،�
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�تحدي� ��Gيمكن �و�لذلك �للسؤال، �غy?�قابلة �الكتابة �إن �هو�أك¾?�اقناعا �ما سقراط

�ع�ى�الحقيقةمعناها،�و�لهذا�الكتابة�أدنى�من�ا�حادثة�من�أجل  1."ل�الحصو

� �هو�أن�هذا �الكتابة �دم �إuى�"ّو�السبب�;ي �بمن�سيتعلمونه (âسينت� #خZ?اع

�ا�كتوب �ع�ى �عن�تمرين�ذاكر�ãم�حyن�يعتمدو نضعف�التذكر��ëÈم�سيتوقفو أما�...ن

�فهم�حyن� بخصوص�الحكمة�فإن�ما�قدمته�لت
ميذك�ليس�هو�الحقيقة�بل�مظهرها�

�بفضلك�ا�علومات ين�ع�ى�الحكم�;ي�كل�Ïé)ء�بينما�نيتجرعو �قاد ر�بغy?�استيعاب�يبدو ن

�أشباه�الحكماء�من�الرجال� نهم�معظم��حيان�جهلة��Gيمكن�تحملهم،�و�من�ثم�يكونو

  �G."2الحكماء

�الكتابة� �ع�ى �كان�من�منطلق�أن�#عتماد �الكتابة �اعZ?اض�سقراط�ع�ى إن

�عل��ا�سوف �النسيان�فâ)�نسوف�يجهز�ع�ى�الذاكرة،�و�الذين�يعتمدو ?yكث� ي�يصبحو ن

�العقلية�و�تضعف�كذلك�#ستعدادات�النفسية و���ذا�يصبح�الك
م� ،3ىتضعف�القو

 4".حديث�Hي�ذو�نفس،�و�أن�الحديث�ا�كتوب�ليس�;ي�الواقع�إ�Gشبحا�له"

�يجعلها� �ما �çي�إ�Gوسيلة�للتعبy?�عن��فكار،�هذا �ما إن�الكتابة�;ي�حقيق¦�ا

ما�كان�يقلق�ا�يتافoyيقا�;ي�"شأ�خارج�الذات�و�بمنأى�عن�العقل�و�غy?�إنسانية��ëÈا�تن

�خصوصا� �يقلقها �بل �و�السحر، �اللعب �من �اقZ?اب��خy?ة �فحسب �يكن �لم الكتابة،

�ãديد�الكتابة�بتفتيت�وحدة�العائلة�إذ�تتقدم�الكتابة�كاللقيط�التائه،�أو�ح��¹القاتل�

  5".ل'ب

خطy?ة��ãدد�الذاكرة�لهذا�فâ)�كالZ?ياق�إن�الكتابة�سلبية�و�تعد�خطرا�و�آفة�

�لذلك�6الذي�يسبب�ا�وت�و�إن�كان�هناك�عامل�ينشط�الذاكرة�فهو�الك
م ، "� ليقو

جياس�;ي� �أعنف�من�". مديح�هي
نة"رغو س
لة�الكتابة،�نتقدر�س
لة�الك
م�أن�تكو

لوذ�بالكتابة�من�وحده�ي. تقة تسللها�الكاسر�أك¾?�عمقا�و�أك¾?�اخZ?اقا،�أك¾?�تنوعا�و�أك¾?�و

                                                 
    84848484صصصص: : : : �ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه----    1111
�أو�عن�الجمال،�دار�غريب،�القاهرة،�مممم: : : : �أمy?ة�حلم)�مطر�أمy?ة�حلم)�مطر�أمy?ة�حلم)�مطر�أمy?ة�حلم)�مطر----    2222 س�Èف
طو ة�فايدر �أو�عن�الجمال،�دار�غريب،�القاهرة،�حاو س�Èف
طو ة�فايدر �أو�عن�الجمال،�دار�غريب،�القاهرة،�حاو س�Èف
طو ة�فايدر �أو�عن�الجمال،�دار�غريب،�القاهرة،�حاو س�Èف
طو ة�فايدر ننننحاو وووو     110110110110،�ص،�ص،�ص،�ص2000200020002000رررر
     wwwwwwwwwwww....alriyadhalriyadhalriyadhalriyadh....com com com com    16875168751687516875    العددالعددالعددالعدد    ،،،،2014201420142014////9999////6666الكتابة�و�الZ?ياق،�جريدة�الرياض،�الكتابة�و�الZ?ياق،�جريدة�الرياض،�الكتابة�و�الZ?ياق،�جريدة�الرياض،�الكتابة�و�الZ?ياق،�جريدة�الرياض،�: : : : �عبد�هللا�إبراهيم�عبد�هللا�إبراهيم�عبد�هللا�إبراهيم�عبد�هللا�إبراهيم----    3333
    112112112112صصصص: : : : �ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه----    4444
يدا----    5555 يدا�جاك�د يدا�جاك�د يدا�جاك�د ،�مرجع�سابق،�ص: : : : رررر�جاك�د ،�مرجع�سابق،�صصيدلية�أف
طو ،�مرجع�سابق،�صصيدلية�أف
طو ،�مرجع�سابق،�صصيدلية�أف
طو     07070707ننننصيدلية�أف
طو
    ....ابة�و�الZ?ياق،�مرجع�سابقابة�و�الZ?ياق،�مرجع�سابقابة�و�الZ?ياق،�مرجع�سابقابة�و�الZ?ياق،�مرجع�سابقالكتالكتالكتالكت: : : : �عبد�هللا�إبراهيم�عبد�هللا�إبراهيم�عبد�هللا�إبراهيم�عبد�هللا�إبراهيم----    6666
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الكتابة�كعزاء،�كتعويض�عن�الك
م�...ل�Gيعرف�أن�يتكلم�بأفضل�مما�يفعل�القادم��و

 .،�فالكتابة�تعد�غريبة�عن�النفس�بينما�الك
م�نابع�م�Üا1"الواçي�و�كع
ج�له

ّلقد�دم�سقراط�الكتابة�Èنه�كان�يعت@?ها�تغيبا�ل�نسان�عن�ذاتيته�كما�أ�ëا�

�الحواجز�بينه �تضع �سقراط �يقو �ا�تلقي �"ل�و�بyن �و�قوة،�بأن ا ��ك¾?�وقا را�واطنyن

ن�بالخزو �يشعر ا، يالرجال��ك¾?�تحر و �من�كتابة�خطابات�و�من�أن� aiskhumontaiر

� �مكتوبة �ع
مات اءهم �و �#جيال�sungrammataريخلفوا �حكم �من �يخشو ن�إ�ëم

 2".ُالقادمة�و�من�أن�يعدوا�سفسطائyن


�بyن�الك �بyن�الحياة�و�ا�وت،�فالكتابة�;ي�قكما�أن�الفر قم�و�الكتابة�هو�كالفر

ها�فâ)�عقيمة،�;ي�مقابل�الك
م�الذي�تظهر�قوته� ��Gتفصح�عن�كل�أسرا رنظر�أف
طو ن

ه�أن�يكشف�عن�مضمونه،� س�"ر;ي�تجدده،�فالك
م�هو�وحده�الذي�بمقدو وففي�فايدر

ëها�وسيلة�اتصال�مهجنة،�إذ�أ �الكتابة�باعتبا ريدم�أف
طو �ا�بانفصالها�عن�أب��ا�أو�عن�ن

�ليس� �ا�تكلم �Èن ،?yالتفس� �و�سوء �الفهم �سوء �أنواع �لكل �ا�جال �تتيح ��صل لحظة

�بدهنه  3".رموجودا�ليفسر�للمستمع�ما�يدو

يدا�والعودة�إuى يدا�والعودة�إuىد يدا�والعودة�إuىد يدا�والعودة�إuىد     ::::�الكتابة�الكتابة�الكتابة�الكتابةررررد

� يدا�هو�أنه�دعا �يمكن�أن�نمoyه�;ي�فكر�د إuى�تثمyن�فعل�الكتابة�بما�هو�"رما

ان�ترسيم��ثر�الخاص�بكينونة�8نسان�الزئبقية،�و�بما�çي�مفتاح�الوسيلة��نجع�لضم

�ال�)� ات �و�ا�هما � �البع¾?ة � �التشتيت، �التفكيك، �مفتاح �çي �بما �أيضا �و�لك�Üا زا�ع(¹،

�كل �تحطيم �قصد �بارع �بشكل �توجها�ãا �تحريك �و�ا�ركزة�يحسن �الك¾?ة �إuى �يحيل �ما

 4".رنع¦�ا�بميتافoyيقا�الحضوالواحد�ا�تأحد�للميتافoyيقا�الغربية�ال�)�يو

� �ذلك�8قصاء �أمام �خاصة �بالكتابة ��îتم يدا �د �جعل �ما سه�"رهذا رالذي�ما

�يدعوه �ما �عل��ا FÏ#فين� �الفكر�ا�يتافoyيقي �هنا�"  le grammatiqueالكتابي" عل��ا لكن

�;ي�من يدا ع
ء�من�شأن�اسبات�عديدة�فهو��Gيقوم���ذا�8رأيضا�و�كما�يشدد�عليه�د

" كتابة�أصلية"بل�òبراز�...أو�الكتابة�ع�ى�حساب�الك
م" الصواتة"�ع�ى�حساب�"الكتبة"

�أو�حركية�للكتابة�تعمل�;ي�ك �مبدأ �و�إنما �كتابة��صو ها ل�Gتع()�بدو ل�من�الكتابة�ر

                                                 
يدا----    1111 يدا�جاك�د يدا�جاك�د يدا�جاك�د ،�مرجع�سابق،�ص: : : : رررر�جاك�د ،�مرجع�سابق،�صصيدلية�أف
طو ،�مرجع�سابق،�صصيدلية�أف
طو ،�مرجع�سابق،�صصيدلية�أف
طو     70707070ننننصيدلية�أف
طو
    17171717صصصص: : : : �ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه----    2222
�سZ?وك----    3333 �سZ?وك�جو �سZ?وك�جو �سZ?وك�جو ،�عالم�ا�عرفة،�العدد�. . . . البنيوية�و�ما�بعدهاالبنيوية�و�ما�بعدهاالبنيوية�و�ما�بعدهاالبنيوية�و�ما�بعدها: : : : نننن�جو يدا،�ترجمة�محمد�عصفو ،�عالم�ا�عرفة،�العدد�من�ليفي�شZ?اوس�إuى�د يدا،�ترجمة�محمد�عصفو ،�عالم�ا�عرفة،�العدد�من�ليفي�شZ?اوس�إuى�د يدا،�ترجمة�محمد�عصفو ،�عالم�ا�عرفة،�العدد�من�ليفي�شZ?اوس�إuى�د يدا،�ترجمة�محمد�عصفو ررررمن�ليفي�شZ?اوس�إuى�د رررر

    193193193193،�ص،�ص،�ص،�ص1996199619961996،�،�،�،�206206206206
يدا----    4444 يدا�جاك�د يدا�جاك�د يدا�جاك�د ات�#خت
ف،�الطبعة�#وuىعمرعمرعمرعمر: : : : أحادية�#خر�اللغوية،�ترجمةأحادية�#خر�اللغوية،�ترجمةأحادية�#خر�اللغوية،�ترجمةأحادية�#خر�اللغوية،�ترجمة: : : : رررر�جاك�د ات�#خت
ف،�الطبعة�#وuى�مهيبل،�منشو ات�#خت
ف،�الطبعة�#وuى�مهيبل،�منشو ات�#خت
ف،�الطبعة�#وuى�مهيبل،�منشو     08080808،�ص،�ص،�ص،�ص2008200820082008رررر�مهيبل،�منشو
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�أي�مجموع�diacricité،�و�التميoyية�espacement" التفضية"الك
م�و�تجد�أساسها�;ي�و

 1".ها�كل�من�الكتابة�و�الك
معمليات�ا�فصلة�ال�)�تخضع�ل

إن�من�بyن�ا�عاني�ال�)�يحملها�مصطلح�اللوغوس�هو�اللغة�ال�)�تنقسم�إuى�

قسمyن�الكتابة�أو�الصوت،�و�قد�أعطت�ا�يتافoyيقا�الغربية��ولوية�للك
م�ع�ى�حسب�

دlogosفاللوغوس�"الكتابة،� �ر�و�هو�لفظ�يوناني�يع()�الك
م�أو�ا�نطق�أو�العقل،�وقد�و

� �" العهد�الجديد"لفظ�اللوغوس�;ي �حيث�نقرأ جاته�تركoyا، �أشد�د �كانت�"ر;ي �البدء ;ي

�أن�" الكلمة �من �الرغم �و�ع�ى �كله، �و�العالم ��شياء �حضو �ضمان �çي �الكلمة رهذه

لذا�فإن�مركزية�اللوغوس�الغربية�" النطق"8نجيل�مكتوب�إ�Gأن�أساس�كلمة�هللا�هو�

�أي�مركزية�الصوت�ع�ى�الكتابةقد�أعطت��ولوية�للك
م�ا�نط * ،�فاللوغومركزية2"قو

ُعZ?اف�بوجود�أصل�أسم�¹يمثل�مركزا�أو�مصدر�إشعاع�يشع�بالحقيقة،�و�بقية�#"تع()�

 3".�شياء��Gيمكن�أن�تؤسس�لهوي¦�ا�إ�Gبالنظر�إuى�موقعها�من�هذا�ا�ركز

�ح �ا�كتوب�يمتد �ع�ى �ا�نطو �الصوت�و�أسبقية �التمركز�حو قو�هذا سب�ل

�الذين� سطو�إuى�حدود�ليفي�سZ?وس�و�فردينان�دي�سوسو �و�أ �من�أف
طو � يدا رد ر نر

� ��ولوية �و�"أعطوا �القوية �الدGئلية �من حا �صر �و�أقاموا �حساب�الكتابة �ع�ى وللك
م

�للدGلة �و�قاتلة �الك
م �عن �غريبة �مادة �الكتابة يدا�4".جعلوا �د �من �يجعل �ما ر�و�هذا

�بالتجريح�الوحيد�من�بyن�ا�فكرين�البن" ائيyن�الذي�تعرض�بالنقد�و�التحليل�و�أحيانا

ن بعة�الكبار�¬خر م
ئه،�فلم�يسلم�من�نقده�� ولكتابات� ر جان�لكان�و�ميشيل�فوكو�و�: ز

عيمهم�و�كبy?هم�جميعا�كلود�ليفي�سZ?اوس،�فهو�يمثل�بذلك�اتجاها� ث�بل�و� Gن�با زر ر و

�أصبح�يطلق�عل �البنائية سة �داخل�ا�د �و�مهما �اسم�رجديدا �البنائية"يه �بعد كما�" ما

 5".;ي�الفكر�الفرنÏÖ)�ا�عاصر" الولد�الشقي"أصبح�هو�نفسه�يمثل�

                                                 
يدا----    1111 يدا�جاك�د يدا�جاك�د يدا�جاك�د ،�مرجع�سابق،�ص: : : : رررر�جاك�د ،�مرجع�سابق،�صصيدلية�أف
طو ،�مرجع�سابق،�صصيدلية�أف
طو ،�مرجع�سابق،�صصيدلية�أف
طو     12121212ننننصيدلية�أف
طو
�دباشششش----    2222 �دبا�حبيبة �دبا�حبيبة �دبا�حبيبة �قسنطينة،�: : : : �حبيبة ي، �منتو �جامعة ،?yماجست� �مذكرة يدا، �جاك�د �و�الغياب�عند �الحضو �قسنطينة،�فلسفة ي، �منتو �جامعة ،?yماجست� �مذكرة يدا، �جاك�د �و�الغياب�عند �الحضو �قسنطينة،�فلسفة ي، �منتو �جامعة ،?yماجست� �مذكرة يدا، �جاك�د �و�الغياب�عند �الحضو �قسنطينة،�فلسفة ي، �منتو �جامعة ،?yماجست� �مذكرة يدا، �جاك�د �و�الغياب�عند �الحضو رفلسفة رر رر رر ررررر

    62626262،�ص،�ص،�ص،�ص2009200920092009

�;ي�لغ¦�ا��;ي�لغ¦�ا��;ي�لغ¦�ا��;ي�لغ¦�ا�logocentrismelogocentrismelogocentrismelogocentrismeع(�¹و�ثباته،�و�كلمة��ع(�¹و�ثباته،�و�كلمة��ع(�¹و�ثباته،�و�كلمة��ع(�¹و�ثباته،�و�كلمة���تعبy?�ع�ى�تحدي�سلطة�احتكار�ا��تعبy?�ع�ى�تحدي�سلطة�احتكار�ا��تعبy?�ع�ى�تحدي�سلطة�احتكار�ا��تعبy?�ع�ى�تحدي�سلطة�احتكار�ا�logocentrismelogocentrismelogocentrismelogocentrisme: : : : اللوغومركزيةاللوغومركزيةاللوغومركزيةاللوغومركزية----****

ي،�مرجع�سابق،�.(.(.(.(بمع(�¹تمركزبمع(�¹تمركزبمع(�¹تمركزبمع(�¹تمركز) ) ) ) centrismcentrismcentrismcentrism((((�و��و��و��و�((((logoslogoslogoslogos))))مصطلح�مركب�من�كلمتyن�مصطلح�مركب�من�كلمتyن�مصطلح�مركب�من�كلمتyن�مصطلح�مركب�من�كلمتyن�) ) ) ) الفرنسيةالفرنسيةالفرنسيةالفرنسية((((�صلية��صلية��صلية��صلية� ي،�مرجع�سابق،�أحمد�العز ي،�مرجع�سابق،�أحمد�العز ي،�مرجع�سابق،�أحمد�العز ررررأحمد�العز

    ))))51515151صصصص
ي----    3333 ي�أحمد�العز ي�أحمد�العز ي�أحمد�العز     52525252مرجع�سابق،�صمرجع�سابق،�صمرجع�سابق،�صمرجع�سابق،�ص----ع�ي�حرب�أنمودجاع�ي�حرب�أنمودجاع�ي�حرب�أنمودجاع�ي�حرب�أنمودجا----تلقي�التفكيكية�;ي�النقد�العربي�الحداتلقي�التفكيكية�;ي�النقد�العربي�الحداتلقي�التفكيكية�;ي�النقد�العربي�الحداتلقي�التفكيكية�;ي�النقد�العربي�الحداثثثثيييي: : : : رررر�أحمد�العز
�الكالكالكالك: : : :     �ديوان�السعيد�ديوان�السعيد�ديوان�السعيد�ديوان�السعيد----    4444 �من�خ
ل�مؤلفه يدا �النقد�التفكيكي�عند�جاك�د �;ي �تابة �من�خ
ل�مؤلفه يدا �النقد�التفكيكي�عند�جاك�د �;ي �تابة �من�خ
ل�مؤلفه يدا �النقد�التفكيكي�عند�جاك�د �;ي �تابة �من�خ
ل�مؤلفه يدا �النقد�التفكيكي�عند�جاك�د �;ي �مذكرة�""""الكتابة�و#خت
فالكتابة�و#خت
فالكتابة�و#خت
فالكتابة�و#خت
ف""""ررررتابة �مذكرة�، �مذكرة�، �مذكرة�، ،

قلة،� قلة،�ماجستy?،�جامعة�قاصدي�مرباح،�و قلة،�ماجستy?،�جامعة�قاصدي�مرباح،�و قلة،�ماجستy?،�جامعة�قاصدي�مرباح،�و     37373737،�ص،�ص،�ص،�ص2015201520152015ررررماجستy?،�جامعة�قاصدي�مرباح،�و
يدا�و�التفكيك،�مرجع�سابق،�ص: : : : �أحمد�عبد�الحليم�عطية�أحمد�عبد�الحليم�عطية�أحمد�عبد�الحليم�عطية�أحمد�عبد�الحليم�عطية----    5555 يدا�و�التفكيك،�مرجع�سابق،�صجاك�د يدا�و�التفكيك،�مرجع�سابق،�صجاك�د يدا�و�التفكيك،�مرجع�سابق،�صجاك�د     16161616ررررجاك�د
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� �أن�"لذلك�فإن �ينبäي �الفلسفة �أن ��Gيعتقدو �غy?�أ�ëم �يكتبو نالف
سفة ن

�G� ��حوال �أحسن �لتعبy?�هو�;ي �تعت@?�وسائل �يكتبو�ëا �ال�) �و�الفلسفة �كتابة، نتكو

?�عنه�و�;ي�أسوأ��حوال�يعد�عائقا�أمام�هذا�الفكر،�و�يتابع�ع
قة�له�بالفكر�الذي�يع@

تي�موضحا�أنه�فيما�يتعلق�بالفلسفة ا�تعسا،�Èن�ما�تبتغيه�: ورر رتصبح�الكتابة�اضطرا

�النظرة� �إuى �با�حاو �و�8ظهار�و�الوصو ة �و�8شا �و�ال@?هنة �8اءة �فعليا رالفلسفة ل ر ر

 1".ا�حدقة�;ي�حضرة�العالم

�عل��ا�نقاش�سوسy?�للكتابة�تشy?�إuى�الحما"كما�أن� يسة��خ
قية�ال�)�ينطو

هان�ذلك�أنه�يتكلم�عن� �ع�ى�" مخاطر"رÏé)ء�مهم�محل� " إخفاء"يالكتابة،�مخاطر�تنطو

�الك
م�أحيانا" اغتصاب"اللغة�و� �و�ماكر"إن�استبداد�الكتابة�. ردو و�يف$Ï)�مث
�" يقو

��داء�السوية�;ي�أي�أخطاء�تؤد" مرضية"إuى�أخطاء�;ي�النطق�تعد� قي�إuى�إفساد�طر

� �ا�نطوقة �باÈشكال �الذين�يعنو �و�اللغويو نالنطق�أو�تلوي��ا، �فخ"ن �;ي أن�" نيسقطو

�تمثي
�للك
م��ãدد�نقاء�النسق�الذي�تخدم�عليه ّالكتابة�حال�أن�تكو  2".ن

ُلذلك�فإن�هذا�التمركز�يرد�دائما�الحقيقة�إuى�ا�نطق�و�الكلمة�و�صوت�العقل�

� �ليقو يدا �هو� :"jacques derridaرجاك�د �العقل�بما �أو�ك
م (âم�#ل
�الك اللوغوس،

� �هو�بالتاuي، �متعالية �إلهية �ذات �تدبرته �مؤسسة�ك
م �çي �بما �نفسها �الذات خطاب

اك�و �ع�ى�استد �أو�;ي�وهمها، �ك
م�قادر�;ي�عرف�ا�يتافoyيقا رمدعومة�بذلك�الخطاب،


�ك ا، �فو �ع�Üا �و�الدفاع �تصحيحها د�رنفسه، �و�مز �ناجز�حاضر، ي، �فو �هو�بالتاuي َوم ر

 3".ربحضو

�ا�ستمع�و�ا�تكلم� ر�و�هذا�ما�يبyن�قيمة�الك
م�الذي�يب(�¹ع�ى�أساس�حضو

�ع�ى�أفضلية�من�حيث�أنه� �الذي�ينطو ي;ي�آن�واحد،�أي�لحظة�الك
م،�هذا�الحضو ر

�بالنسبة�يعطي�الفرصة�لتصحيح�الفهم�إذا�حدث�و�لم�يفهم�ا�ستمع�الك
م�جيدا،�لكن

�;ي�غياب� �تقرأ �ما قة�غالبا ة�عن�أفكار�ترسم�ع�ى�و �عبا (âمختلف�ف� رللكتابة�فأمرها ر

 4.صانعها،�مما�يحيل�إuى�تعدد�#حتماGت�عند�قراء�ãا

                                                 
،�الهيئة�ا�صرية�ا: : : : التفكيك،�ترجمةالتفكيك،�ترجمةالتفكيك،�ترجمةالتفكيك،�ترجمة: : : : �جوناثان�كلر�جوناثان�كلر�جوناثان�كلر�جوناثان�كلر----    1111 ،�الهيئة�ا�صرية�احسام�نايل،�مجلة�فصو ،�الهيئة�ا�صرية�احسام�نايل،�مجلة�فصو ،�الهيئة�ا�صرية�احسام�نايل،�مجلة�فصو ،�،�،�،�2005200520052005،�،�،�،�66666666لعامة�للكتاب،�العدد�لعامة�للكتاب،�العدد�لعامة�للكتاب،�العدد�لعامة�للكتاب،�العدد�للللحسام�نايل،�مجلة�فصو

    92929292صصصص
    100100100100صصصص: : : : �ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه----    2222
يدا----    3333 يدا�جاك�د يدا�جاك�د يدا�جاك�د ،�مرجع�سابق،�ص: : : : رررر�جاك�د ،�مرجع�سابق،�صصيدلية�أف
طو ،�مرجع�سابق،�صصيدلية�أف
طو ،�مرجع�سابق،�صصيدلية�أف
طو     05050505ننننصيدلية�أف
طو
يدا،�مرجع�سابق،�ص: : : : �حبيبة�دبا�حبيبة�دبا�حبيبة�دبا�حبيبة�دباشششش----    4444 �و�الغياب�عند�جاك�د يدا،�مرجع�سابق،�صفلسفة�الحضو �و�الغياب�عند�جاك�د يدا،�مرجع�سابق،�صفلسفة�الحضو �و�الغياب�عند�جاك�د يدا،�مرجع�سابق،�صفلسفة�الحضو �و�الغياب�عند�جاك�د ررررفلسفة�الحضو     62626262رررر
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�الثقافة� �م�Üا �و�خاصة �ثقافات �عدة �;ي �بر �التمركز�الصوتي �هذا �أن زكما

وبية �و��و �1راليونانية يدا �د �استغرب �قد �و �ر، �هوسر �العقل�لمجهودات �بyن للربط

ب�: "لالصوت�يقوو وو�ليس�ادæى�إuى�صرفنا�عن�الدهشة�كالجهد�الجبار،�ا�ثابر�و�الدؤ

�بyن�العقل� ابطة�جوهرية �لحفظ�الك
م�و�إثبات� و�الصوت�) logos(رللفينومينولوجيا

)phone"(2مجرد��(âاث�الغربي،�ف?Zكل�هذا�يجعل�من�الكتابة�تحتل�مكانة�ثانوية�;ي�ال�،

�للك �ا�ع(�¹ممثلة �موت �إuى �يؤدي �مما �للتأويل �لقابلي¦�ا �نظرا �كبy?ا �ضعفا �تشكل 
م

 .ا�قصود

يدا يداد يداد يداد             تب()�النقيضتب()�النقيضتب()�النقيضتب()�النقيض    ::::ررررد

�يتب(�¹النقيض�القائم� يدا رهذا�#هتمام�بالك
م�ع�ى�حساب�الكتابة�جعل�د

ع�ى�أسبقية�الكتابة�ع�ى�الصوت�فتصبح�الكتابة�çي�ال�)�تولد�ا�فاهيم�و��فكار�و�ليس�

�فال �العكس، ��ãدف �الفلسفية ��ëاية�"كتابة �وضع �إuى �الكانطيyن �هيدجر�و�عند عند

يدا�إuى�ا�زيد�و�ا�زيد�من�الكتابة�ع�ى�الدوام ،�3"رللكتابة�;ي�حyن�تق$Ï)�الكتابة�عند�د

�#خت
ف�و�تأجيل��Gمتناçي�للمع(¹،�لكن�و ىالكتابة�;ي�الفلسفة�التفكيكية��Gتع()�سو

ك�بأن�التفكيك�ليس� �و�السخرية�كم"ريجب�أن�ند ىا�قد�يظن�هو�الكيد�للنصوص�الك@?

�عل��ا� ئم�Üا�و�بيان��ãاف¦�ا،�بل�إبراز�ما�ف��ا�من�ثراء�من�خ
ل�إتمام�عملية�وضع�يد�القار

 4".و�مساءل¦�ا�;ي�ضوء�مشك
ت�عصره

سو،�هيجل،�و�غy?هم�ليس�من� ،�ر يدا�لكتابات�أف
طو وو���ذا�فإن�قراءة�د ن ر

�و�ذلك�من�أجل�الكيد�من�نصوصهم�بل�محاول �النصوص، �لهذه �الحياة ة�منه�òعادة

�عليه �و�تسليط�الضوء �أغفلته �ا� �أسس�داخل�التفكy?�الفلسفي�. خ
ل�التنبيه و��ذا

مجا�Gأسماه�علم�الكتابة،�الذي�سيؤسس�عليه�اسZ?اتيجيته�;ي�القراءة�و�التأويل�و�قد�

�لشح �أن�الكتابة�ليست�وعاء �إuى ن�وحدات�معدة�انتâ)�من�خ
ل�كتابه�علم�الكتابة

ها    5.رسلفا،�لكن�çي�;ي�الحقيقة��ãدف�إuى�إنتاج�هذه�الوحدات�و�ابتكا

                                                 
يدا،�مرجع�سابق،�ص: : : : �حبيبة�دبا�حبيبة�دبا�حبيبة�دبا�حبيبة�دباشششش----    1111 �و�الغياب�عند�جاك�د يدا،�مرجع�سابق،�صفلسفة�الحضو �و�الغياب�عند�جاك�د يدا،�مرجع�سابق،�صفلسفة�الحضو �و�الغياب�عند�جاك�د يدا،�مرجع�سابق،�صفلسفة�الحضو �و�الغياب�عند�جاك�د ررررفلسفة�الحضو     63636363رررر
يدا----    2222 يدا�جاك�د يدا�جاك�د يدا�جاك�د �ترجمة. . . . وت�و�الظاهرةوت�و�الظاهرةوت�و�الظاهرةوت�و�الظاهرةالصالصالصالص: : : : رررر�جاك�د ، �هوسر �فينومينولوجيا �ترجمةمدخل�إuى�مسألة�الع
مة�;ي ، �هوسر �فينومينولوجيا �ترجمةمدخل�إuى�مسألة�الع
مة�;ي ، �هوسر �فينومينولوجيا �ترجمةمدخل�إuى�مسألة�الع
مة�;ي ، �هوسر �فينومينولوجيا ،�: : : : للللمدخل�إuى�مسألة�الع
مة�;ي �إنقز ،�ي �إنقز ،�ي �إنقز ،�ي �إنقز ووووفتفتفتفت����ي

    41414141،�ص،�ص،�ص،�ص2005200520052005ا�ركز�الثقا;ي�العربي،�الطبعة��وuى،�ا�ركز�الثقا;ي�العربي،�الطبعة��وuى،�ا�ركز�الثقا;ي�العربي،�الطبعة��وuى،�ا�ركز�الثقا;ي�العربي،�الطبعة��وuى،�
    92929292التفكيك،�مرجع�سابق،�صالتفكيك،�مرجع�سابق،�صالتفكيك،�مرجع�سابق،�صالتفكيك،�مرجع�سابق،�ص: : : : �جوناثان�كلر�جوناثان�كلر�جوناثان�كلر�جوناثان�كلر----    3333
يدا----    4444 يدا�جاك�د يدا�جاك�د يدا�جاك�د �مغيت،�م(�¹طلبة،�ا�جلس��ع�ى�للثقافة،�ا�رك: : : : ;ي�علم�الكتابة،�ترجمة;ي�علم�الكتابة،�ترجمة;ي�علم�الكتابة،�ترجمة;ي�علم�الكتابة،�ترجمة: : : : رررر�جاك�د �مغيت،�م(�¹طلبة،�ا�جلس��ع�ى�للثقافة،�ا�ركأنو �مغيت،�م(�¹طلبة،�ا�جلس��ع�ى�للثقافة،�ا�ركأنو �مغيت،�م(�¹طلبة،�ا�جلس��ع�ى�للثقافة،�ا�ركأنو ز�القومي�للZ?جمة،�ز�القومي�للZ?جمة،�ز�القومي�للZ?جمة،�ز�القومي�للZ?جمة،�ررررأنو

    48484848،�ص،�ص،�ص،�ص2008200820082008القاهرة،�الطبعة�الثانية،�القاهرة،�الطبعة�الثانية،�القاهرة،�الطبعة�الثانية،�القاهرة،�الطبعة�الثانية،�

    
يدا،) ) ) ) يةيةيةية((((�مفهوم�الكتابة��صلية�;ي�تفكيك�مفهوم�الكتابة��صلية�;ي�تفكيك�مفهوم�الكتابة��صلية�;ي�تفكيك�مفهوم�الكتابة��صلية�;ي�تفكيك----5555 يدا،جاك�د يدا،جاك�د يدا،جاك�د     comcomcomcom....wordpresswordpresswordpresswordpress....modernitysitemodernitysitemodernitysitemodernitysite://://://://httphttphttphttp. . . . 2016201620162016////10101010////5555ررررجاك�د
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�الكتابة،� �من �الصوت�و�ظلت�مرتابة تكزت�ع�ى �ا �لطا�ا �الغربية ر�فالفلسفة

�
فالتقليد�الغربي�قد�تخوف�من�الكتابة�كو�ëا�تنشر�الوæي�و�هذا�ما�جعله��îتم���ا،�ف

و�الكتابة�بل�يعت@?�الك
م�;ي�حد�ذاته�كتابة�لكن�من�توجد�;ي�نظره�حواجز�بyن�الك
م�

�ف
�يمكن�أن�1نوع�خاص نعرف�أين�تم$�G�،(Ï"ل،�فالكتابة�حسبه�çي�قفزة�;ي�ا�جهو

�çي �تؤسسه �الذي �ا�ع(¹ �اتجاه �;ي �الجوهر �#ستعجال �هذا �من �يمنعها إن�...يتعقل

�كا �كان �إذا �و�ح�¹ �ملحدا �يكن �لم �إذا �ح�¹ �للكاتب �بالنسبة �ابحار�ب
�الكتابة �çي تبا

 .2"عناية

يدا�يتمسك�بالكتابة�هو�أن�الع
مة�ا�كتوبة�بإمكا�ëا� رإن�السبب�الذي�جعل�د

يدا� �د �;ي�غياب�الكاتب�و�ا�تلقي،�و�يمكن�أن�تقرأ�;ي�سياق�مختلف�كما�ير رأن�تتكر ى ر

�#خت
ف �خ
ل �من �تتحقق �ا�عاني �الكتابة� différance**أن �عملية �;ي �ا�تواصل

�لتناçي�الدGلة�و�منح�القراءةو �أن�يضع�حدا يدا �يريد�د ر،�و�من�خ
ل�#خت
ف�ا�رجأ

�;ي�حالة�لعب��Gيعرف�التناçي�مما� لفرصة�أك@?�ل
حتمال�حيث�يصبح�الدال�و�ا�دلو

�ع�ى�أن�"،�فقد�3يسمح�بتعدد�و�تنوع�القراءات�للنص�الواحد يدا رأكد�التفكيك�مع�د

ا،�و�نحن�نقرأ�نصا�ما،�أمام�مع(�¹حاضر�و�إنما�ا�ع(�¹ليس�صوتا،�Èننا��Gنجد�أنفسن

 .4"أمام�أصداء��عاني�متعددة،�أو�أمام�طبقات�من�ا�عاني

�كل�كلمة�يتحدد� �ع�ى�تعريف�محدد�و�أن�مدلو لفاللفظ�أو�الدال��Gينطو ي

� �أي�من�خ
ل�#خت
ف�عن�غy?ه، �من�"ىمن�خ
ل�غياب�ا�دلوGت��خر فالفلسفة

�ف �çي �هيغل �إuى �Gنأف
طو �الوæي �أن �بذلك �و�نع() ، �الحضو �إ�Gبما�رلسفة �يعZ?ف

�و�الهوية�فيتطابق�هكذا� -;ي�الوæي-يحضر نلديه�فيتخد�شكل�الدGلة�و�ا�ع(�¹و�القانو

غy?�أن�#نق
ب�الذي�حصل�;ي�...نمما�يع()�أن�فكر�8نسان�هو�مركز�الكو...مع�مقوGته

                                                 
يدا،�مرجع�س: : : : �حبيبة�دبا�حبيبة�دبا�حبيبة�دبا�حبيبة�دباشششش----    1111 �و�الغياب�عند�جاك�د يدا،�مرجع�سفلسفة�الحضو �و�الغياب�عند�جاك�د يدا،�مرجع�سفلسفة�الحضو �و�الغياب�عند�جاك�د يدا،�مرجع�سفلسفة�الحضو �و�الغياب�عند�جاك�د ررررفلسفة�الحضو     89898989ابق،�صابق،�صابق،�صابق،�صرررر
يدا----    2222 يدا�جاك�د يدا�جاك�د يدا�جاك�د     143143143143،�ص،�ص،�ص،�ص2000200020002000كاظم�جهاد،�دار�توبقال،�ا�غرب،�الطبعة�الثانية،�كاظم�جهاد،�دار�توبقال،�ا�غرب،�الطبعة�الثانية،�كاظم�جهاد،�دار�توبقال،�ا�غرب،�الطبعة�الثانية،�كاظم�جهاد،�دار�توبقال،�ا�غرب،�الطبعة�الثانية،�: : : : الكتابة�و�#خت
ف،�ترجمةالكتابة�و�#خت
ف،�ترجمةالكتابة�و�#خت
ف،�ترجمةالكتابة�و�#خت
ف،�ترجمة: : : : رررر�جاك�د
يدا،�مرجع�سابق،�ص: : : : �حبيبة�دبا�حبيبة�دبا�حبيبة�دبا�حبيبة�دباشششش----    3333 �و�الغياب�عند�جاك�د يدا،�مرجع�سابق،�صفلسفة�الحضو �و�الغياب�عند�جاك�د يدا،�مرجع�سابق،�صفلسفة�الحضو �و�الغياب�عند�جاك�د يدا،�مرجع�سابق،�صفلسفة�الحضو �و�الغياب�عند�جاك�د ررررفلسفة�الحضو     102102102102رررر

��Gبما���Gبما���Gبما���Gبما�diffdiffdiffdifféééérencerencerencerence#خت
ف�#خت
ف�#خت
ف�#خت
ف�;ي�ا�فردة�الفرنسية�ال�)�تع()�;ي�ا�فردة�الفرنسية�ال�)�تع()�;ي�ا�فردة�الفرنسية�ال�)�تع()�;ي�ا�فردة�الفرنسية�ال�)�تع()�" " " " eeee""""محل�محل�محل�محل�" " " " aaaa""""�بإح
ل�حرف�بإح
ل�حرف�بإح
ل�حرف�بإح
ل�حرفla diffla diffla diffla difféééérancerancerancerance: : : : #خت
ف#خت
ف#خت
ف#خت
ف********

� �فعالة �هو�مغايرة �هو�تم�oyساكن�بل�بما �فعالة �هو�مغايرة �هو�تم�oyساكن�بل�بما �فعالة �هو�مغايرة �هو�تم�oyساكن�بل�بما �فعالة �هو�مغايرة يدا((((هو�تم�oyساكن�بل�بما يداجاك�د يداجاك�د يداجاك�د �ص: : : : ررررجاك�د �مرجع�سابق، ، �أف
طو �مرجع�سابق،�صصيدلية ، �أف
طو �مرجع�سابق،�صصيدلية ، �أف
طو �مرجع�سابق،�صصيدلية ، �أف
طو �))))10101010ننننصيدلية �يكو �و�هكذا ،� �يكو �و�هكذا ،� �يكو �و�هكذا ،� �يكو �و�هكذا نننن،

�la differencela differencela differencela difference#خت
ف�#خت
ف�#خت
ف�#خت
ف� �الذاتي، �انغ
قها �;ي �الهوية �لتحقق جاء �¬خر�و�إ �إuى �إحالة �حقيقته ��;ي �الذاتي، �انغ
قها �;ي �الهوية �لتحقق جاء �¬خر�و�إ �إuى �إحالة �حقيقته ��;ي �الذاتي، �انغ
قها �;ي �الهوية �لتحقق جاء �¬خر�و�إ �إuى �إحالة �حقيقته ��;ي �الذاتي، �انغ
قها �;ي �الهوية �لتحقق جاء �¬خر�و�إ �إuى �إحالة �حقيقته يدا((((رررر�;ي �د يداجاك يداجاك�د يداجاك�د : : : : ررررجاك�د

ادة�#خت
ف�و�سلطة�ا. . . . التفكيكيةالتفكيكيةالتفكيكيةالتفكيكية ادة�#خت
ف�و�سلطة�اإ ادة�#خت
ف�و�سلطة�اإ ادة�#خت
ف�و�سلطة�اإ �ترجمةررررإ �ترجمةلعقل، �ترجمةلعقل، �ترجمةلعقل، ية،�دمشق،�: : : : لعقل، �دار�الكلمة،�سو �دار�الحصاد، ية،�دمشق،�عادل�عبد�هللا، �دار�الكلمة،�سو �دار�الحصاد، ية،�دمشق،�عادل�عبد�هللا، �دار�الكلمة،�سو �دار�الحصاد، ية،�دمشق،�عادل�عبد�هللا، �دار�الكلمة،�سو �دار�الحصاد، ررررعادل�عبد�هللا،

    ).).).).74747474،�ص،�ص،�ص،�ص2000200020002000الطبعة��وuى،�الطبعة��وuى،�الطبعة��وuى،�الطبعة��وuى،�
يدا�مفككا�للميتافoyيقا،�مجلة�فكر�و�نقد،�العدد�. . . . م
حقة�سلطة�ا�ع(¹م
حقة�سلطة�ا�ع(¹م
حقة�سلطة�ا�ع(¹م
حقة�سلطة�ا�ع(¹: : : : �محمد�طواع�محمد�طواع�محمد�طواع�محمد�طواع----    4444 يدا�مفككا�للميتافoyيقا،�مجلة�فكر�و�نقد،�العدد�أو�د يدا�مفككا�للميتافoyيقا،�مجلة�فكر�و�نقد،�العدد�أو�د يدا�مفككا�للميتافoyيقا،�مجلة�فكر�و�نقد،�العدد�أو�د     ))))دصدصدصدص((((،،،،2000200020002000،�،�،�،�26262626ررررأو�د
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�ي يدا رصف�الفلسفة�مند�هيدغر�و�منه�انطلق�جاك�د
ّ

�بفلسفة�الغياب الفلسفة�...لقو

�با,خر�ا�غاير�الذي��Gيفتأ�ينأى�ع@?�صy?ورة�#خت
ف  1".لال�)�تقو

�الخطية� �و�الع
مة �الدال �تحرير�و�تفجy?�طاقة �ع�ى �تقوم يدا �د ر�فتفكيكية

� و�من�ثم�كانت�الكتابة�تقود�النص�إuى�ما��ë�Gاية�من�توقعاته،�"لبتخصيب�دائم�للمدلو

�حدود�باعتبار�أن�الحق �تجاو �إuى �النس�) �تحققها �عند�نيتشه�وهم�تحتاج�;ي زيقة�كما

�2"ا�عاني�ا�عطاة�نحو�أصل�ا�ع(¹ ن،�و�ع�ى�هذا��ساس�يتم��#نفتاح�ع�ى�النص،�دو

يدا�أن�لكل� حيد،�و���ذا�يعت@?�د ه�بنية�مغلقة�أو�تتأسس�ع�ى�مع(�¹تام�و�تابت�و راعتبا ور

�الن@" ية �استمرا �عدم �مغايرة، �;ي�رنص�حكاية ة �و�ا�ها �نفسها �و�ا�فردات�و�الجملة ر?ة

�و�لم�أعرف�الكتابة،�و�كلما�شرعت�;ي�نص�جديد� �لو�أن()�لم�أكتب�أبدا الواقع،�كما

�ساحق� �و�ا�تعذر�بلوغه�و�اعZ?اني�شعو رمهما�كان�بسيطا�انتابت()�الحy?ة�أمام�ا�جهو ل

 .3"قبالخيبة،�إن�ما�كتبته�هو�¬ن�معدم�بل�كأنما�ألقي�من�فو

�أن�ه يدا�ير ىذا�ما�جعل�د يخية�أو�انعطاف�"ر رالكتابة�ليست�مجرد�حادثة�تا

�و�;ي�عدد�كبy?�ممن�خلفوه�و� �أثناء�#نتقال،�و�إنما�يراه�يعمل�عمله�;ي�أف
طو نحضار ي

خ� خ�التقليدي�الذي�يؤ رجاءوا�بعده�من�خ
ل�ب
غية�ذاتية�#ستمرار�لم�ي
حظها�ا�ؤ ر

  4".ل'فكار

� �فإن �#"و�عليه �العناصر�لعبة �تنظر�إuى �أن �قراءة �كل �تفZ?ض�;ي خت
فات

�ãا�ع�ى�تحطيم�سياقها�الحقيقي،�لتقرأ�ضمن�أنظمة� ركالدGئل�ا�كتوبة،�من�حيث�قد

غم�غياب�السياق�هو�ما�يمكن�الدليل�من�أن� �و�التكرار� رسياقات�جديدة،�وهذا�التحو ل

عة�هو�ما�يحكم�نسيج�يشع�با�عاني،�و�التعالق�النسقي�الذي�يحكم�هذه�العناصر�ا�ش

يا�فياضا�با�عاني  5".رالنص�ليجعل�منه�فضاء�بلو

                                                 
ادة�#خت
ف�و�سلطة�العقل،�دار�ال....التفكيكيةالتفكيكيةالتفكيكيةالتفكيكية: : : : �عادل�عبد�هللا�عادل�عبد�هللا�عادل�عبد�هللا�عادل�عبد�هللا----    1111 ادة�#خت
ف�و�سلطة�العقل،�دار�الإ ادة�#خت
ف�و�سلطة�العقل،�دار�الإ ادة�#خت
ف�و�سلطة�العقل،�دار�الإ ية،�دمشق،�الطبعة�ررررإ ية،�دمشق،�الطبعة�حصاد،�دار�الكلمة،�سو ية،�دمشق،�الطبعة�حصاد،�دار�الكلمة،�سو ية،�دمشق،�الطبعة�حصاد،�دار�الكلمة،�سو ررررحصاد،�دار�الكلمة،�سو

    13131313،�ص،�ص،�ص،�ص2000200020002000�وuى،��وuى،��وuى،��وuى،�
يس----    2222 �إد يس�عبد�النو �إد يس�عبد�النو �إد يس�عبد�النو �إد رررر�عبد�النو يدا�بyن�الكتابة�و�الك
م،�مجلة�فكر�و�نقد،�العدد�: : : : رررر يدا�بyن�الكتابة�و�الك
م،�مجلة�فكر�و�نقد،�العدد�تفكيكية�جاك�د يدا�بyن�الكتابة�و�الك
م،�مجلة�فكر�و�نقد،�العدد�تفكيكية�جاك�د يدا�بyن�الكتابة�و�الك
م،�مجلة�فكر�و�نقد،�العدد�تفكيكية�جاك�د     ))))دصدصدصدص((((،،،،2004200420042004،�،�،�،�64646464ررررتفكيكية�جاك�د

�الشقy?ان----    3333 �الشقy?ان�فهد �الشقy?ان�فهد �الشقy?ان�فهد يدا: : : : �فهد �د يداجاك �د يداجاك �د يداجاك �د �............ررررجاك ��وسط، �الشر �جريدة �التشتيت، �و �التفكيك �فيلسوف ��وسط، �الشر �جريدة �التشتيت، �و �التفكيك �فيلسوف ��وسط، �الشر �جريدة �التشتيت، �و �التفكيك �فيلسوف ��وسط، �الشر �جريدة �التشتيت، �و �التفكيك ،�،�،�،�2014201420142014////04040404////26262626ققققفيلسوف

    ))))دصدصدصدص((((،�،�،�،�12933129331293312933العددالعددالعددالعدد
يس----    4444 يس�كريستوفر�نو يس�كريستوفر�نو يس�كريستوفر�نو سة،�ترجمة. . . . التفكيكيةالتفكيكيةالتفكيكيةالتفكيكية: : : : رررر�كريستوفر�نو سة،�ترجمةالنظرية�و�ا�ما سة،�ترجمةالنظرية�و�ا�ما سة،�ترجمةالنظرية�و�ا�ما �محمد�حسن،�دار�ا�ريخ،�الرياض،�: : : : ررررالنظرية�و�ا�ما �محمد�حسن،�دار�ا�ريخ،�الرياض،�ص@? �محمد�حسن،�دار�ا�ريخ،�الرياض،�ص@? �محمد�حسن،�دار�ا�ريخ،�الرياض،�ص@? ،�،�،�،�))))دطدطدطدط((((ييييص@?

    144144144144،�ص،�ص،�ص،�ص1989198919891989
    ))))دصدصدصدص((((م
حقة�سلطة�ا�ع(¹،�مرجع�سابق،م
حقة�سلطة�ا�ع(¹،�مرجع�سابق،م
حقة�سلطة�ا�ع(¹،�مرجع�سابق،م
حقة�سلطة�ا�ع(¹،�مرجع�سابق،: : : : �محمد�طواع�محمد�طواع�محمد�طواع�محمد�طواع----    5555
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عزعة�الثوابت� يدا�ليست�بالعملية�السهلة�فهو�يبحث�;ي�كيفية� زإن�قراءة�د ر

�ع�ى�صy?ورة�البقاء�ح��¹ يال�)�لطا�ا�اعتدنا�عل��ا،�لهذا�فهو�يدعو�إuى�الكتابة��ëÈا�تنطو

 .الك
م;ي�غياب�كات�Çا،��مر�الذي��Gنجده�;ي�

�أن� �محاو�Gبذلك �الك
سيكية �القراءة � �تلك �يتجاو �أن يدا �د �حاو زلذلك ر ل

�فعل� صد � �من �تمكن �جديدة �مقوGت �ع�ى �للنصوص�معتمدا �أخر �لقراءة ريؤسس ى

#خت
ف،�فالنص�يع()�بنية�اخت
فية�والنظرية�التفكيكية�çي�نظرية�لقراءة�النصوص�

ية�و قات�و�التناقضات�ا�توا رو�لتقديم�ا�فا  .�ا�ختفية�إuى�العلنر

�ليست�ممكنة�و��G"لذلك�فإن� �إ�ëا �الخارج، حركات�التفكيك��Gتتوسل�ب(¹

ة�من� رناجعة�و��Gتحكم�تسديد�ضرب¦�ا�إ�Gبسكناها�هذه�البنيات،�بسكناها�إياها�بصو

�ع1،"رالصو �إuى �التفكيك�هو�النفاد �النص�Gكتشاف�ع
قات�الغياب��فمن�مهام مق

�و�و �خاصة �عنه، �للا�سكوت �ا�ستعجلة �القراءات �للنص�أن �بفهم �توHي نصوص�قد

�القراءة�و �خ
ل �من Gإ� �تكو G� �العميقة �النص �عوالم �أن �حyن �;ي �لبنيته، اك نإد ر

� �و���ذا �التفكيك �أساسها �يكو �ال�) �أن�"نالفاحصة �حال �بأية �النسيج �لخفاء يمكن

�النس �لحل ن �قر �النسيج، �ع�ى �منطويا �النسيج نا، �قر �نسيجه �حل �;ي ويستغر و ّ يج،�ق

 2".معيدا�ع�ى�هذا�النحو�بناءه�كجسم�Hي

�بyن�الك
م�و�الكتابة�çي�"�و�يتضح�من�خ
ل�هذا�أن� ينقطة�الخ
ف�الجوهر

�ا�تكلم�;ي�حال�حدوث�الك
م،�و�بالتاuي�حراسته�للمع(�¹و�قتله�لفعل� ،�حضو رالحضو ر

�من�كات�Çا،�و�تستطيع�فتح�ا �جال�رالدGلة،�ع�ى�عكس�الكتابة�ال�)�استطاعت�التحر

�يجعل�3"أمام�حرية�التأويل�و�اللعب�الحر �ما يدا�صعب�ا�نال��G"،�هذا را�ع(�¹عند�د

إن�ا�ع(�¹...يمكن�تحديد�مكانه�و��Gيمكن�الزعم�بوجود�هوية�محددة�له�أو�تطابق�ذاتي

�و�إuى� �آخر، �مع(¹ �إuى تباط�يشy?�ضمنه �ا �;ي �مدو �الوصف�هو�إمكان�فحسب، ر��ذا ن

 4".ستغ
ل�منتظم�ل
خت
فاتجميع�ا�عاني�من�خ
ل�ا

،�تحدي� يدا�كتحدي��يتافoyيقا�الحضو ع�علم�الكتابة�عند�د رلقد�جاء�مشر رو

لتفضيل�الك
م�ع�ى�الكتابة�و�بذلك�فâ)�قلب�لتلك�ا�ركزية،�مما�تجعلها�تعيد�النظر�;ي�

                                                 
يدا----    1111 يدا�جاك�د يدا�جاك�د يدا�جاك�د     ....126126126126الكتابة�و�#خت
ف،�مرجع�سابق،�ص�الكتابة�و�#خت
ف،�مرجع�سابق،�ص�الكتابة�و�#خت
ف،�مرجع�سابق،�ص�الكتابة�و�#خت
ف،�مرجع�سابق،�ص�: : : : رررر�جاك�د
يدا----    2222 يدا�جاك�د يدا�جاك�د يدا�جاك�د ،�مرجع�سابق،: : : : رررر�جاك�د ،�مرجع�سابق،صيدلية�أف
طو ،�مرجع�سابق،صيدلية�أف
طو ،�مرجع�سابق،صيدلية�أف
طو     ....�13131313ص�ص�ص�صننننصيدلية�أف
طو
ي----    3333 ي�أحمد�العز ي�أحمد�العز ي�أحمد�العز     ....53535353،�مرجع�سابق،�ص،�مرجع�سابق،�ص،�مرجع�سابق،�ص،�مرجع�سابق،�ص----ع�ي�حرب�أنموذجاع�ي�حرب�أنموذجاع�ي�حرب�أنموذجاع�ي�حرب�أنموذجا----تلقي�التفكيكية�;ي�النقد�العربي�الحداتلقي�التفكيكية�;ي�النقد�العربي�الحداتلقي�التفكيكية�;ي�النقد�العربي�الحداتلقي�التفكيكية�;ي�النقد�العربي�الحداثثثثيييي: : : : رررر�أحمد�العز
�البنكي----    4444 �أحمد �البنكي�محمد �أحمد �البنكي�محمد �أحمد �البنكي�محمد �أحمد �الع: : : : �محمد �الفكر�النقدي �التفكيك�;ي � �قراءة �عربيا، يدا �العد �الفكر�النقدي �التفكيك�;ي � �قراءة �عربيا، يدا �العد �الفكر�النقدي �التفكيك�;ي � �قراءة �عربيا، يدا �العد �الفكر�النقدي �التفكيك�;ي � �قراءة �عربيا، يدا اسات�ررررد �للد �العربية �ا�ؤسسة اسات�ربي، �للد �العربية �ا�ؤسسة اسات�ربي، �للد �العربية �ا�ؤسسة اسات�ربي، �للد �العربية �ا�ؤسسة ررررربي،

    ....75757575،�ص،�ص،�ص،�ص2005200520052005�وuى،��وuى،��وuى،��وuى،�    النشر،�بy?وت،�الطبعةالنشر،�بy?وت،�الطبعةالنشر،�بy?وت،�الطبعةالنشر،�بy?وت،�الطبعةوووو
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ها ة��ساس�غy?�ا�ستقر�;ي�أي�. رأهمية�الكتابة�و�دو رإذن�مهمة�التفكيك�تقوم�ع�ى�إثا

�جديدب �من �تركيبه �يعاد �و�يتفكك�ثم �البناء �لي�Üار�هذا �فليس1ناء �نص�" ، هناك�من

�عمل�. متجانس ىهناك�;ي�كل�نص،�ح��¹;ي�النصوص��ا�يتافoyيقية��ك¾?�تقليدية�قو

�للنص �تفكيك �قو �نفسه �الوقت �;ي �النص�. ىçي �;ي �نجد �Èن �إمكانية �دائما هناك

س�نفسه�ما�يساعد�ع�ى�استنطاقه�و�جعله يد�أم�وا�در و�يتفكك�سواء�أتعلق��مر�بفر

ت�أم�كانت �،�ديكا ،���ايدغر�أم�بأف
طو ر��وسر ن  2".ل

�وهيدغر�أو� يد �و�فر �نصوص�أف
طو �قراءة �محاولته �أن يدا �د �بyن و�لهذا ن ر

�توترات�أو� �ع�ى ���دف�العثو �و�إنما ®ي �الخا �النقد ت�ليس�الوقوف�عند�حدود رديكا ر ر

�نف �يقرأ �للنص�بأن �تسمح �داخلية �;ي�تناقضات �تجد �Èن �إمكانية �فهناك �بنفسه سه

� �بأنه �يصرح �نراه �لهذا �استنطاقه �و�يعyن�ع�ى �يسمح �هو�خارج�"النص�ما �ما �Gيوجد

 3".النص

�خ
ل� �من �نص�متجانس�فهو�ينشد �هناك �يكو �أن يدا �د �يستبعد نو���ذا ر

ليس�النقد�من�الخارج�و�إنما�#ستقرار�أو�التموضع�;ي�البنية�غy?�ا�تجانسة�"قراءاته�

�ع�ى�توترات�أو�تناقضات�داخلية�يقرأ�النص�من�خ
لها�نفسه�و�يفكك� رللنص�والعثو

 4".نفسه�بنفسه

�ال�)� �8قصائية سات �ا�ما �جملة �هو�كشف يدا �د �هدف �كان �فقد رلذلك ر

تعرضت�لها�الكتابة�;ي�الZ?اث�الغربي�;ي�مقابل�إعطاء��همية�للك
م،�و�قد�أثبت�من�

سو�لتفاعل�الك
م�و�ا"خ
ل�تتبعه� ولكتابة�عند�سوسy?�و�غy?ه�من�ا�فكرين�من�أمثال�ر

�و�شZ?اوس�و�كوندياك�أن�الك
م�نفسه�شكل�من�أشكال�الكتابة،�إذا�كانت� ?yلو�هوس

للكتابة�هذه�الصفات�ال�)�ترتبط�تقليديا���ا،�فوحدات�الك
م��Gتتصف�فقط�بصفة�

�سوسÈ�،?yن�صفة�الغي اب�ال�)�كان�يظن�أ�ëا�لالع
ئقية�ال�)�تبدو�ع�ى�أشدها�كما�يقو

�قاطبة �الرمو �بالذات�صفة �çي �الك
م �عن �جاك�5"زتم�oyالكتابة ية �كانت�ر �و�عليه ؤ،

�من�خ
ل� �مند�أف
طو �الذي�كان�سائدا ة�قلب�ذلك�التصو �قائمة�ع�ى�ضر يدا ند ر رو ر

ا�فاع
�و�مهما  .رمنح�الكتابة�دو

                                                 
يدا،�مرجع�سابق،�صفلسففلسففلسففلسف: : : : �حبيبة�دبا�حبيبة�دبا�حبيبة�دبا�حبيبة�دباشششش----    1111 �و�الغياب�عند�جاك�د يدا،�مرجع�سابق،�صة�الحضو �و�الغياب�عند�جاك�د يدا،�مرجع�سابق،�صة�الحضو �و�الغياب�عند�جاك�د يدا،�مرجع�سابق،�صة�الحضو �و�الغياب�عند�جاك�د ررررة�الحضو     76767676رررر
يدا----    2222 يدا�جاك�د يدا�جاك�د يدا�جاك�د     49494949الكتابة�و�#خت
ف،�مرجع�سابق،�صالكتابة�و�#خت
ف،�مرجع�سابق،�صالكتابة�و�#خت
ف،�مرجع�سابق،�صالكتابة�و�#خت
ف،�مرجع�سابق،�ص: : : : رررر�جاك�د
يدا----    3333 يدا�جاك�د يدا�جاك�د يدا�جاك�د     35353535;ي�علم�الكتابة،�مرجع�سابق،�ص;ي�علم�الكتابة،�مرجع�سابق،�ص;ي�علم�الكتابة،�مرجع�سابق،�ص;ي�علم�الكتابة،�مرجع�سابق،�ص: : : : رررر�جاك�د
    49494949صصصص: : : : �ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه�ا�رجع�نفسه----    4444
�سZ?وك----    5555 �سZ?وك�جو �سZ?وك�جو �سZ?وك�جو يدا،�مرجع�سابق،�ص�. . . . البنيوية�و�ما�بعدهاالبنيوية�و�ما�بعدهاالبنيوية�و�ما�بعدهاالبنيوية�و�ما�بعدها: : : : نننن�جو يدا،�مرجع�سابق،�ص�من�ليفي�شZ?اوس�إuى�د يدا،�مرجع�سابق،�ص�من�ليفي�شZ?اوس�إuى�د يدا،�مرجع�سابق،�ص�من�ليفي�شZ?اوس�إuى�د     197197197197ررررمن�ليفي�شZ?اوس�إuى�د
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� �هو�من �ميدان �ع�ى �تتطفل �يعت@?�أ�ëا �أف
طو �كان �ال�) اختصاص�نالكتابة

نة�. الك
م،�و�مهما�ادعت�من�قوة�إ�Gأ�ëا�تبقى�محاكاة�ميتة�للفعل�الك
مي رو�بالتاuي�ا�قا

نة�بyن�Ïé)ء�Hي�و�Ïé)ء�ميت،�و���ذا� �هو�مثل�ا�قا ربyن�الك
م�و�الكتابة�عند�أف
طو ن

يدا� �أو�ح��¹ا�فكر�"رفإن�د ق�Gيعت@?�الكتابة�مجرد�تدوين�لك
م�مكتوب�و�تثبيت�للمنطو

 1".،�و�إنما�çي�إعادة�بناء�للوæيفيه

�فإن�الكتابة�ستصبح�عام
�مهما�فâ)�من�شأ�ëا�أن�تزيد�من� �ا�نظو رو���ذا

� �Èن �الوæي �للك
م�"حدة �وعاء ��Gيجعلها يدا، �د �سنه �الذي �للكتابة �التحدي�) را�فهوم
َ

  2".فحسب،�و�لكن�للغة�برم¦�ا،�و�çي�سابقة�عل��م

    ::::الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة

�ع�ى � يدا �جاك�د �تمرد �ا�رإن �تعطي��همية��أسلوب�الكتابة �ال�) يتافoyيقية

��Gو �الكتابة �تكتس��ا �ال�) �منطلق��همية �من �كان �بل �يكن�عبثا �لم �للك
م �فضلية

ها�كغاية�كذلك،�ف ية�لكل�مجتمع�وركوسيلة�فقط�بل�اعتبا تتأسس�ورتصبح�الكتابة�ضر

�ف
�يمكن�أن�تبقى�;ي�ع
قة�تبعية،�ع
قة �كيانا�خاصا ها �ا�يتافoyيقارباعتبا . �فرض¦�ا

جة�العلم� ف�لم�تصل�إuى�د يدا�Èن�ا�عا ية�بالنسبة�لد رففكرة�قيام�علم�الكتابة�ضر ر ر ور

 .إ�Gمن�خ
ل�الكتابة

    ::::قائمة�ا�صادر�و�ا�راجعقائمة�ا�صادر�و�ا�راجعقائمة�ا�صادر�و�ا�راجعقائمة�ا�صادر�و�ا�راجع
يدا -1 ،�ترجمة: رجاك�د  .1998كاظم�جهاد،�دار�الجنوب�للنشر،�تونس،�: نصيدلية�أف
طو

يدا -2 ات�#خت
ف،�الجزائر،�الطبعة�: رجمةأحادية�¬خر�اللغوية،�ت: رجاك�د رعمر�مهيبل،�منشو

 .2008�وuى،�

يدا -3 ،�ترجمة. الصوت�و�الظاهرة: رجاك�د : لمدخل�إuى�مسألة�الع
مة�;ي�فينومينولوجيا�هوسر

،�ا�ركز�الثقا;ي�العربي،�ا�غرب،�الطبعة��وuى،�  .2005وفت�ي�إنقز

يدا -4 �ترجمة: رجاك�د �الكتابة، �علم �: ;ي �مغيث، �ا�ركز�رأنو �للثقافة، �ا�جلس��ع�ى �طلبة، م(¹

 .2008القومي�للZ?جمة،�القاهرة،�الطبعة�الثانية،�

يدا -5 �ترجمة: رجاك�د �و�#خت
ف، �الثانية،�: الكتابة �الطبعة �ا�غرب، �دار�توبقال، �جهاد، كاظم

2000. 

                                                 
�ال----    1111 �ال�ديوان �ال�ديوان �ال�ديوان �: : : :     سعيدسعيدسعيدسعيد�ديوان �من�خ
ل�مؤلفه يدا �عند�جاك�د �التفكيكي �النقد �;ي �الكتابة �من�خ
ل�مؤلفه يدا �عند�جاك�د �التفكيكي �النقد �;ي �الكتابة �من�خ
ل�مؤلفه يدا �عند�جاك�د �التفكيكي �النقد �;ي �الكتابة �من�خ
ل�مؤلفه يدا �عند�جاك�د �التفكيكي �النقد �;ي �و#خت
ف""""ررررالكتابة �و#خت
فالكتابة �و#خت
فالكتابة �و#خت
فالكتابة �مرجع�""""الكتابة �مرجع�، �مرجع�، �مرجع�، ،

    ....131131131131سابق،�ص�سابق،�ص�سابق،�ص�سابق،�ص�
    ....�132132132132ا�رجع�نفسه،�ص�ا�رجع�نفسه،�ص�ا�رجع�نفسه،�ص�ا�رجع�نفسه،�ص----    2222
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يس -6 �ترجمة. التفكيكية: ركريستوفر�نو سة، �و�ا�ما �دار�ا�ري: رالنظرية �حسن، �محمد خ،�يص@?

 .1989،�)دط(الرياض،�

�سZ?وك -7 يدا،�ترجمة. البنيوية�و�ما�بعدها: نجو ،�عالم�: رمن�ليفي�شZ?اوس�إuى�د رمحمد�عصفو

�و�¬داب،�الكويت،�العدد�  .206�،1996نا�عرفة،�ا�جلس�الوط()�للثقافة�و�الفنو

�بو)طوني�بيتس(دبليو�. أ -8 ل،�غار أسس�. �العاuيالتعليم�الفعال�بالتكنولوجيا�;ي�مراحل�التعليم: ي

 .2006إبراهيم�ي�ي�الشهباني،�العبيكان،�الطبعة��وuى،�: النجاح،�ترجمة

ية،�. التفكيكية: عادل�عبد�هللا -9 ادة�#خت
ف�و�سلطة�العقل،�دار�الحصاد،�دار�الكلمة،�سو رإ ر

 .2000دمشق،�الطبعة��وuى،�

ابي،�بy?و: �أحمد�عبد�الحليم�عطية -10 يدا�و�التفكيك،�دار�الفا رجاك�د ت،�لبنان،�الطبعة��وuى،�ر

2010. 

يدا�عربيا: �محمد�أحمد�البنكي -11 قراءة�التفكيك�;ي�الفكر�النقدي�العربي،�ا�ؤسسة�العربية�. رد

اسات�و�النشر،�بy?وت،�الطبعة��وuى،�  .2005رللد

 ::::الرسائل�الجامعيةالرسائل�الجامعيةالرسائل�الجامعيةالرسائل�الجامعية

ي -1 �العز �: رأحمد �الحداثي �العربي �النقد �;ي �التفكيكية �أنموذجا–تلقي �حر �مذكر-يع�ي ة�،

و،� �و oyت�، زماجستy?،�جامعة�مولود�معمر ي  .2012ي

�سويكي -2 �بن �ماجستy?،�: يمينة �مذكرة �هللا�الغدامي، �عبد �عند �النقدي �الخطاب اسZ?اتيجية

ي،�قسنطينة،�  .2008رجامعة�منتو

ي،�: حبيبة�دباش -3 يدا،�مذكرة�ماجستy?،�جامعة�منتو �و�الغياب�عند�جاك�د رفلسفة�الحضو رر

 .2015قسنطينة،�

�السع -4 �جاك: يدديوان �عند �التفكيكي �النقد �;ي �الكتابة �مؤلفه �خ
ل �من يدا الكتابة�"ر�د

قلة،�"#خت
فو  .2015ر،�مذكرة�ماجستy?،�جامعة�قاصدي�مرباح،�و

 :ا�ج
تا�ج
تا�ج
تا�ج
ت

هرة�سماعيل -1  .79�،2013القراءة�التفكيكية،�مجلة�عود�الند،�العدد�: زفاطيمة�

�الفلسفي�: التيجاني�بولعواuي -2 ة�#س
م�;ي�ا�نظو رصو اسات�ر �ب
�حدود�للد رالتفكيكyن�مؤمنو ن

 .2017و��بحاث،�

" تشريحية�الغدامي"خطيئة�الغدامي�من�يكفر�ع�Üا؟�أو�ا�سافة�البعيدة�بyن�: عبدالكريم�شر;ي -3

يدا"و�  .2010،�مجلة�الخطاب،�جامعة�ا�دية،�"رتفكيكية�د
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�ترجمة: جوناثان�كلر -4 �ا: التفكيك، �ا�صرية �الهيئة ، �فصو �مجلة �نايل، �للكتاب،�لحسام لعامة

 .66�،2000العدد�

يدا�مفككا�للميتافoyيقا،�مجلة�فكر�و�نقد،�العدد�: محمد�طواع -5 ،�29رم
حقة�سلطة�ا�ع(¹،�أو�د

2000. 

يس -6 �إد رعبد�النو يدا�بyن�الكتابة�و�الك
م،�مجلة�فكر�و�نقد،�العدد�: ر  .64�،2004رتفكيكية�د

 :الجرائدالجرائدالجرائدالجرائد

�إبراهيم -1 �هللا �جريد: عبد �والZ?ياق، �الكتابة �الرياض �العدد6/9/2014ة ،16875 .

com.alriyadh.www 

�الشقy?ان -2 يدا: فهد �د ��وسط�...رجاك �الشر �جريدة �والتشتيت، �التفكيك قفيلسوف

 .http://aawsat.com  .12933،�العدد�26/4/2014

 

http://www.alriyadh.com/
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    النص�ا�قدس�بyن�الفهم�الدي()�والتأويل�الفلسفيالنص�ا�قدس�بyن�الفهم�الدي()�والتأويل�الفلسفيالنص�ا�قدس�بyن�الفهم�الدي()�والتأويل�الفلسفيالنص�ا�قدس�بyن�الفهم�الدي()�والتأويل�الفلسفي
    

    ))))****((((سنوÏÐ)�فضيلةسنوÏÐ)�فضيلةسنوÏÐ)�فضيلةسنوÏÐ)�فضيلة....�د�د�د�د

 

    ::::ا�لخصا�لخصا�لخصا�لخص----1111

�بyن� �التوفيق �موضوع �ال��ود، �ف
سفة ���ا �اهتم �ال�) �ا�واضيع �أهم من

جال�الدين�أي�الحاخامات� رالفلسفة�والدين،�حيث�تم�تفسy?�كتا��م�ا�قدس�من�طرف�

،�وان�كانوا�قد�ود�أيضا�;ي�تفسy?�النصوص�الدينيةالتلموذين،�كما�ساهم�الف
سفة�ال��

�ع�ى�أن�نصوص�كتا��م�ا�قدس�غامضة�وتحتاج�اختلفوا�;ي�تفس نy?ا�ãم�فإ�ëم�يتفقو

�ا�نهج� �النص�ا�قدس �تأويل �;ي �ف
سف¦�م �استخدمها �ال�) �ا�ناهج �ومن �توضيح، إuى

�Gع(�¹الباط()�للنص�واعت@?وا�أن�عملية�التأويل���والذي��îدف�إuى�استخراج�ا يالرمز

�الراقية�من�ف
سفة�  .وعلماءليقوم���ا�إ�Gأصحاب�العقو

اة،�التأويل ::::فتاحيةفتاحيةفتاحيةفتاحيةا�ا�ا�ا�كلمات�كلمات�كلمات�كلمات�الالالال----2  .رالف
سفة�ال��ود،�الفلسفة،�الدين،�التو

    

    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية----3333
SummarySummarySummarySummaryThe subject of compatibility between religion and philosophy is one of the 

most important subjects that have always interested and attracted Jewish scholars, so 

their sacred book was carefully  interpreted by the Clergy and Rabbis. Jewish 

philosophers also contributed to the interpretation of religious texts .Although their 

interpretations were different, and their scriptures were vague and needed more 

clarification, they succeeded to apply a common method which was symbolic 

approach. They have used this approach to extract the inner meaning of the text. 

They have always claimed that  the process of interpretation should be only done by 

intellectual  philosophers and scholars. 
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 ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

    �?yوكــــــان�يع()�شرح�وتفس� �ال
هوتية، �بالدائرة ه تبط�التأويل�;ي�بداية�ظهو را ر

�النص�ا�قدس،�ثم�امتد�إuى�مجال�العلوم�8نسانية�و#جتم ناعية،�وGن�ال��ود�يقدسو

�ودفع¦�م�إuى� يخية�متباينة�بتفسy?�العهد�القديم، �وع@?�حقبات�تا رديان¦�م�فقد�اهتموا

�حولها،� �ديان¦�م�ويلتفو ��سباب�التـــي�جعل¦�م�يقدسو �نفسها �çي نذلك�أسباب�عدة ن

�بي�Üم، �الناظم�لحيا�ãم�والضابط�للع
قات�فيما �القانو �القديم �نفهم�يعت@?ون�العهد

يخهم�وتحديد�لهوي¦�م�،�وا�رجع��ساÏÐ)�لقيمهم�وترا�Hم،�أما� �فيه�سردا�لتا ركما�يجدو ن

�الديانة� �من�انتقدوا �ع�ى السبب�الحقيقي�لتفسy?هم�الكتاب�ا�قدس�هو�سع��م�للرد

ال��ودية،�واعت@?وها�مجرد�أساطy?�خالية�من�أي�نسق�عق
ني،�إضافة�إuى�وجود�أسفار�

اة�تتضمن�تجسيما ن�ال��ود�خاصة�الف
سفة�ر;ي�التو اح�ا�فسر � �ل�له�لهذا و�وتشب��ا ر

�هذه��سفار�مؤكدين�ع�ى�أن�ما�جاء�فيه�من�تشبيه�وتجسيم�ل�له�إنما� لو نم�Üم�يؤ و

�
�تأوي �يتطلب�تأويلها �ومقصودها �عناها� �الحقيقي �الفهم �وان �فقط، يهو�تعبy?�مجاز

�هو�ا�نهج��ك¾?� مزيا،�فكان�ا�نهج�الرمز يا� يمجا ر لyن�ال��وداستخداما�من�قبز ،�ول�ا�سؤ

الذين�اخذوا�ع�ى�عاتقهم�مهمة�تأويل�الكتاب�ا�قدس�والرد�ع�ى�الذين�انتقدوا�الديانة�

� �واحدا، �يفسر�تفسy?ا �لـــم �القديم �العهد �فان ة �ول�شا �وجدت�تفاسy?�رال��ودية، �وجدت�تفاسy?�وإنما �وجدت�تفاسy?�وإنما �وجدت�تفاسy?�وإنما وإنما

ا�ال��ود�;ي�تأويلهم�ا�ال��ود�;ي�تأويلهم�ا�ال��ود�;ي�تأويلهم�ا�ال��ود�;ي�تأويلهم�ففيما�تتمثل�هذه�التفاسy?ففيما�تتمثل�هذه�التفاسy?ففيما�تتمثل�هذه�التفاسy?ففيما�تتمثل�هذه�التفاسy?؟؟؟؟�وما�çي�ا�ناهج�ال�)�استخدمه�وما�çي�ا�ناهج�ال�)�استخدمه�وما�çي�ا�ناهج�ال�)�استخدمه�وما�çي�ا�ناهج�ال�)�استخدمه. . . . عديدة�لهعديدة�لهعديدة�لهعديدة�له

جال�الدين�أم� جال�الدين�أم��وهل�كانت�عملية�التفسy?�والتأويل�مهمة�تقتصر�ع�ى� جال�الدين�أم��وهل�كانت�عملية�التفسy?�والتأويل�مهمة�تقتصر�ع�ى� جال�الدين�أم��وهل�كانت�عملية�التفسy?�والتأويل�مهمة�تقتصر�ع�ى� اتي؟؟؟؟�وهل�كانت�عملية�التفسy?�والتأويل�مهمة�تقتصر�ع�ى� اتيللنص�التو اتيللنص�التو اتيللنص�التو ررررللنص�التو رررر

�ف��ا�أيضا�؟؟؟؟�وهل�يمكن�أن�تستخدم�الفلسفة�كمنهج�لتأويل��وهل�يمكن�أن�تستخدم�الفلسفة�كمنهج�لتأويل��وهل�يمكن�أن�تستخدم�الفلسفة�كمنهج�لتأويل��وهل�يمكن�أن�تستخدم�الفلسفة�كمنهج�لتأويل� �ف��ا�أيضا�كان�لف
سفة�ال��ود�دو �ف��ا�أيضا�كان�لف
سفة�ال��ود�دو �ف��ا�أيضا�كان�لف
سفة�ال��ود�دو رررركان�لف
سفة�ال��ود�دو

    النص�ا�قدسالنص�ا�قدسالنص�ا�قدسالنص�ا�قدس؟؟؟؟�وهل�يختلف�الفهم�الدي()�للنص�ا�قدس�عن�الفهم�الفلسفي�له�وهل�يختلف�الفهم�الدي()�للنص�ا�قدس�عن�الفهم�الفلسفي�له�وهل�يختلف�الفهم�الدي()�للنص�ا�قدس�عن�الفهم�الفلسفي�له�وهل�يختلف�الفهم�الدي()�للنص�ا�قدس�عن�الفهم�الفلسفي�له؟؟؟؟

    � �خ
ل �من �بعرض�لسنحاو �وذلك �التساؤGت �هذه �عن �البحث�8جابة هذا

ات�عدد�من�الف
سفة�ال��ود�لعميلة�التأويل�،�وسنعمد�;ي�بحثنا�هذا�ع�ى�ا�نهج� رتصو

�كذلك� �الفلسفي �بالفهم بطه �و �النص�الدي() �فهم �;ي �عرض�طريق¦�م �بغية رالتحلي�ي

ات�ا�ضمرة�ال�)�لم�يعلن�ع�Üا�;ي�فلسف¦�م�التأويلي ة�،�كما�أننا�سنعقد�راستنتاج�التصو

نة�بyن�هؤGء�الف
سفة�;ي�طريقة�تأويلهم�وفهمهم�للنص�ا�قدس�  .رمقا

� �بي�Üم �من �ال��ودية �الديانة يخ �لتا سو ريذكر�الدا �إيبش�" نر �" أحمد �أو لأن

�التفسy?�ال �كان ،� �القديم �العهد �الحاخامات�ذلموتتفسy?�لنصوص، �اعتمد �وقـــــد ي،

� �لنصوص �شرحهم �فــــي �والقصص�نالتلموذيو �و�مثال، �الحكم �ع�ى �القديم العهد

�أو� �شكل�قصة �ع�ى �إمــــا �النص�الدي() ن�ويشرحو �يفسر �كانوا �أي�أ�ëم ،�?yساط�نو و
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�عليه� �أطلقوا �ضخما حا�ãم�كتابا �بشر �أسلوب�الوعظ�،�فألفوا �اعتمدوا وحكمة�،�كما

اة�لدى�ال��ود�،�وقد�ذكر� " د�ايبش�احم" راسم�التلموذ��واصبح�أك¾?�قداسة�من�التو

 :قائ
�) التلموذ�كتاب�ال��ود�ا�قدس�( هذا�;ي�كتابه�����

    »»»»�(ÏÐسا�التلموذ�احد�أهــــم�الكتب�الدينية�وأقدسها�عند�ال��ود�وهــــــو�التناح���(ÏÐسا�التلموذ�احد�أهــــم�الكتب�الدينية�وأقدسها�عند�ال��ود�وهــــــو�التناح���(ÏÐسا�التلموذ�احد�أهــــم�الكتب�الدينية�وأقدسها�عند�ال��ود�وهــــــو�التناح���(ÏÐسا�التلموذ�احد�أهــــم�الكتب�الدينية�وأقدسها�عند�ال��ود�وهــــــو�التناح��

اة�( ( ( ( للشريعة�الشفوية�،�أي�تفسy?�الحاخامات�للشريعة�ا�كتوبة�للشريعة�الشفوية�،�أي�تفسy?�الحاخامات�للشريعة�ا�كتوبة�للشريعة�الشفوية�،�أي�تفسy?�الحاخامات�للشريعة�ا�كتوبة�للشريعة�الشفوية�،�أي�تفسy?�الحاخامات�للشريعة�ا�كتوبة� اة�التو اة�التو اة�التو ويضــــــم�ويضــــــم�ويضــــــم�ويضــــــم�سسسسج
�ج
�ج
�ج
�) ) ) ) ررررالتو

�ا �حـــــو �الحاخامات �النقاشات �حـــــو �الحاخامات �النقاشات �حـــــو �الحاخامات �النقاشات �حـــــو �الحاخامات �و�ساطy?�لللللنقاشات �والعادات ،� �و�خ
ق ،� �ال��ودية �و�ساطy?�لشريعة �والعادات ،� �و�خ
ق ،� �ال��ودية �و�ساطy?�لشريعة �والعادات ،� �و�خ
ق ،� �ال��ودية �و�ساطy?�لشريعة �والعادات ،� �و�خ
ق ،� �ال��ودية لشريعة

�(ÏÐوهو�مصدر�أسا� �بالتواتر�الشفو �مؤصلة �ال��ودي �الZ?اث �يعدها �وهو�مصدر�أساÏÐ)�والقصص�وال�) �بالتواتر�الشفو �مؤصلة �ال��ودي �الZ?اث �يعدها �وهو�مصدر�أساÏÐ)�والقصص�وال�) �بالتواتر�الشفو �مؤصلة �ال��ودي �الZ?اث �يعدها �وهو�مصدر�أساÏÐ)�والقصص�وال�) �بالتواتر�الشفو �مؤصلة �ال��ودي �الZ?اث �يعدها ييييوالقصص�وال�)

يخ�الواقعية�وا�واعظ��خ
قية� يخ�الواقعية�وا�واعظ��خ
قية�للتشريع�و�عراف�وللتوا يخ�الواقعية�وا�واعظ��خ
قية�للتشريع�و�عراف�وللتوا يخ�الواقعية�وا�واعظ��خ
قية�للتشريع�و�عراف�وللتوا  .1 »»»»ررررللتشريع�و�عراف�وللتوا

�التفسy?�القباuي� �وجد�أيضا �ا�كتوبة�، اة روفض
�عن�التفسy?�التلموذي�للتو

�ـــــــنسبة�إل �القبالة �باط()� )  KABBLAHبالع@?ية�( ى�ا�ذهب�الصو;ي وهو�مذهب�صو;ي

�أن�هــــــذا�ا�ذهب�ظهر� خو ن�îودي�يجمع�بyن�التصوف�الحلوuي�والتوحيدي�ويذكر�ا�ؤ ر

�ذكر�ا �من �وم�Üم �عشر�، �الثاني �منتصف�القـــر �الث()�نفــــي �منتصف�القر �ظهر�;ي ننه

ه�قائ
���،�أGن�انتومانأGن�انتومانأGن�انتومانأGن�انتومان،�ويشy?�عشر يخ�ظهو رإuى�طبيعة�هذا�ا�ذهب�وتا  :ر

هناك�دليل�ع�ى�وجود�الفكر�الثيوصو;ي�;ي�الديانة�ال��ودية�والذي�يأتي�من�هناك�دليل�ع�ى�وجود�الفكر�الثيوصو;ي�;ي�الديانة�ال��ودية�والذي�يأتي�من�هناك�دليل�ع�ى�وجود�الفكر�الثيوصو;ي�;ي�الديانة�ال��ودية�والذي�يأتي�من�هناك�دليل�ع�ى�وجود�الفكر�الثيوصو;ي�;ي�الديانة�ال��ودية�والذي�يأتي�من�«

�من� �النصف�الثاني �أصبحت�خ
ل �وال�) �فرنسا �جنوب �;ي فنس�الواقعة �بر �من�منطقة �النصف�الثاني �أصبحت�خ
ل �وال�) �فرنسا �جنوب �;ي فنس�الواقعة �بر �من�منطقة �النصف�الثاني �أصبحت�خ
ل �وال�) �فرنسا �جنوب �;ي فنس�الواقعة �بر �من�منطقة �النصف�الثاني �أصبحت�خ
ل �وال�) �فرنسا �جنوب �;ي فنس�الواقعة �بر وووومنطقة

�ال��ودي�حيث�ترجم�ف��ا�الكثy?�من�النصوص� �الثاني�عشر�مركزا�للنشاط�الفكر �ال��ودي�حيث�ترجم�ف��ا�الكثy?�من�النصوص�القر �الثاني�عشر�مركزا�للنشاط�الفكر �ال��ودي�حيث�ترجم�ف��ا�الكثy?�من�النصوص�القر �الثاني�عشر�مركزا�للنشاط�الفكر �ال��ودي�حيث�ترجم�ف��ا�الكثy?�من�النصوص�القر �الثاني�عشر�مركزا�للنشاط�الفكر يالقر ين ين ين ن

� �يتبنو �ال��ود �الرابيyن �مـــــن �العديد �وحـــد �وف��ا �الع@?ية �إuى �وغy?ها �العربية �الفلسفية �يتبنو �ال��ود �الرابيyن �مـــــن �العديد �وحـــد �وف��ا �الع@?ية �إuى �وغy?ها �العربية �الفلسفية �يتبنو �ال��ود �الرابيyن �مـــــن �العديد �وحـــد �وف��ا �الع@?ية �إuى �وغy?ها �العربية �الفلسفية �يتبنو �ال��ود �الرابيyن �مـــــن �العديد �وحـــد �وف��ا �الع@?ية �إuى �وغy?ها �العربية ننننالفلسفية

فنس�ولكن�كتابة� فنس�ولكن�كتابة��فكار�القبالية�م�Üم�إبراهيم�بــــن�داود�،�والذي�يعت@?�شيخ�صوفية�بر فنس�ولكن�كتابة��فكار�القبالية�م�Üم�إبراهيم�بــــن�داود�،�والذي�يعت@?�شيخ�صوفية�بر فنس�ولكن�كتابة��فكار�القبالية�م�Üم�إبراهيم�بــــن�داود�،�والذي�يعت@?�شيخ�صوفية�بر وووو�فكار�القبالية�م�Üم�إبراهيم�بــــن�داود�،�والذي�يعت@?�شيخ�صوفية�بر

�G� �بالها �ا�تعلقة �بالكتابات نة �مقا �قليلة �كانت ،� �بالقبالة �ا�تعلقة �الرابيyن ��GهؤGء �بالها �ا�تعلقة �بالكتابات نة �مقا �قليلة �كانت ،� �بالقبالة �ا�تعلقة �الرابيyن ��GهؤGء �بالها �ا�تعلقة �بالكتابات نة �مقا �قليلة �كانت ،� �بالقبالة �ا�تعلقة �الرابيyن ��GهؤGء �بالها �ا�تعلقة �بالكتابات نة �مقا �قليلة �كانت ،� �بالقبالة �ا�تعلقة �الرابيyن ررررهؤGء

هم�ع�ى�ان�تبقى�تعاليم�القبالة�) ) ) ) الشريعة�الشفويةالشريعة�الشفويةالشريعة�الشفويةالشريعة�الشفوية((((خاهخاهخاهخاه هم�ع�ى�ان�تبقى�تعاليم�القبالة�ولعل�السبب�;ي�ذلك�هو�إسرا هم�ع�ى�ان�تبقى�تعاليم�القبالة�ولعل�السبب�;ي�ذلك�هو�إسرا هم�ع�ى�ان�تبقى�تعاليم�القبالة�ولعل�السبب�;ي�ذلك�هو�إسرا ررررولعل�السبب�;ي�ذلك�هو�إسرا

جال�النخبة جال�النخبةسرية�تقتصر�ع�ى�فئة�قليلة�من� جال�النخبةسرية�تقتصر�ع�ى�فئة�قليلة�من� جال�النخبةسرية�تقتصر�ع�ى�فئة�قليلة�من� �،�ولكن�لم�تبقى�تعاليم�القبالة�سرية�2»ررررسرية�تقتصر�ع�ى�فئة�قليلة�من�

�الثالث�عشر�وانكشف�ع�Üا� فة�;ي�القر نبحيث�انتشرت�هذه�التعاليم�،�وأصبحت�معر و

بكتابة�بكتابة�بكتابة�بكتابة�" " " " وعoyرا�وعoyرا�وعoyرا�وعoyرا�" " " " إبراهيم�بن�داود�وهو�بتشاك�و�إبراهيم�بن�داود�وهو�بتشاك�و�إبراهيم�بن�داود�وهو�بتشاك�و�إبراهيم�بن�داود�وهو�بتشاك�و�فقد�قام�احد�ت
مذة�فقد�قام�احد�ت
مذة�فقد�قام�احد�ت
مذة�فقد�قام�احد�ت
مذة�««««    حجاب�السرية�

حة�الكونية�;ي�سفر�يoZيراه� �ع�ى�تعليقات�ع�ى��طر حة�الكونية�;ي�سفر�يoZيراه�الوثائق�القبالية��وuى�وال�)�تحتو �ع�ى�تعليقات�ع�ى��طر حة�الكونية�;ي�سفر�يoZيراه�الوثائق�القبالية��وuى�وال�)�تحتو �ع�ى�تعليقات�ع�ى��طر حة�الكونية�;ي�سفر�يoZيراه�الوثائق�القبالية��وuى�وال�)�تحتو �ع�ى�تعليقات�ع�ى��طر ووووالوثائق�القبالية��وuى�وال�)�تحتو يييي

yatsirahyatsirahyatsirahyatsirah�¹عم�عم�¹حاق��عم�¹حاق��عم�¹حاق��1235123512351235    ––––    1160116011601160( ( ( ( �،�ثـــم�أقام�ابنه�إ�،�ثـــم�أقام�ابنه�إ�،�ثـــم�أقام�ابنه�إ�،�ثـــم�أقام�ابنه�إسسسسحاق� (  (  (  ( �?yتعاليمه�ع�ى�كتاب�الباه�?yتعاليمه�ع�ى�كتاب�الباه�?yتعاليمه�ع�ى�كتاب�الباه�?yتعاليمه�ع�ى�كتاب�الباه

                                                 
يخه�وتعاليمه�ومقتطفات�مـــــ( ( ( ( �قدس��قدس��قدس��قدس�التلموذ�كتاب�ال��ود�االتلموذ�كتاب�ال��ود�االتلموذ�كتاب�ال��ود�االتلموذ�كتاب�ال��ود�ا: : : : �احمد�ايبش��احمد�ايبش��احمد�ايبش��احمد�ايبش�---- / / / /    1111 يخه�وتعاليمه�ومقتطفات�مـــــتا يخه�وتعاليمه�ومقتطفات�مـــــتا يخه�وتعاليمه�ومقتطفات�مـــــتا سهيل�سهيل�سهيل�سهيل�: : : : ــــن�نصوصه�،�تقديم�ــــن�نصوصه�،�تقديم�ــــن�نصوصه�،�تقديم�ــــن�نصوصه�،�تقديم�ررررتا

 ....25252525،�ص،�ص،�ص،�ص) ) ) ) httphttphttphttp:/:/:/:/kotobkotobkotobkotob....hashashashas....ititititننننسسسسخة�الكZ?ونية�خة�الكZ?ونية�خة�الكZ?ونية�خة�الكZ?ونية�( ( ( ( ،�دار�قتيبة�،�،�دار�قتيبة�،�،�دار�قتيبة�،�،�دار�قتيبة�،�زكارزكارزكارزكار

أحمد�الشب�ي�،�الهيئة�أحمد�الشب�ي�،�الهيئة�أحمد�الشب�ي�،�الهيئة�أحمد�الشب�ي�،�الهيئة�: : : : عبد�الرحمان�الشيخ��،�مرا�عبد�الرحمان�الشيخ��،�مرا�عبد�الرحمان�الشيخ��،�مرا�عبد�الرحمان�الشيخ��،�مرا�: : : : �#ن�انتومان�،�ال��ود�وعقائدهم�الدينية�وعبادا�ãم�،�تر��#ن�انتومان�،�ال��ود�وعقائدهم�الدينية�وعبادا�ãم�،�تر��#ن�انتومان�،�ال��ود�وعقائدهم�الدينية�وعبادا�ãم�،�تر��#ن�انتومان�،�ال��ود�وعقائدهم�الدينية�وعبادا�ãم�،�تر�----////    2222

    ....�185185185185،�ص�،�ص�،�ص�،�ص2004200420042004اب�،�مصر�اب�،�مصر�اب�،�مصر�اب�،�مصر�ا�صرية�العامة�للكتا�صرية�العامة�للكتا�صرية�العامة�للكتا�صرية�العامة�للكت
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bahir bahir bahir bahir وت�?yوت��،�ثم�قام�بتطوير�عقيدة�السيف?yوت��،�ثم�قام�بتطوير�عقيدة�السيف?yوت��،�ثم�قام�بتطوير�عقيدة�السيف?yثم�قام�بتطوير�عقيدة�السيف�،�sefirosefirosefirosefirot t t t وال�)�يعت@?ها�مراحل�للفيوضات��،�وال�)�يعت@?ها�مراحل�للفيوضات��،�وال�)�يعت@?ها�مراحل�للفيوضات��،�وال�)�يعت@?ها�مراحل�للفيوضات��،�

�الصلوات �طريق �عن �الصو;ي �يع@?ها �الصلوات8لهية �طريق �عن �الصو;ي �يع@?ها �الصلوات8لهية �طريق �عن �الصو;ي �يع@?ها �الصلوات8لهية �طريق �عن �الصو;ي �يع@?ها �القبالي1»8لهية �وÈن ،y�?yبالتفس� �يقتنعوا �لـــــــــم ن

ة�،�إذ�اعت@?وه�غامضا�وصعبا�قامـــــوا�بتقديم�تفسy?�آخر�لها�،�واعتمدوا� رالتلموذي�للتوا

هار� ية،�أو�كما�تسم�¹القبالة�ال�)�تتب* وعـــــدة�مناهــــج�،�وجدت�;ي�كتاب�الز ها رعها�الز و

البنوية�باعتبار�أن�هذا�الكتاب�هو�أهم�الكتب�القبالية�جاء�ع�ى�هيئة�تفسy?�وتعليقات�

اة�)العهد�القديم(ع�ى�الكتاب�ا�قدس� ايات�التو ر،�إذ�هو�يفZ?ض�وجــــــود�معنــى�خفــــي�لر و

�وع�ى�8نسان�أن�يصل�إليه�ليحقق�الكش �8لهية، �وÈجل�هذه�والوصايا اني، رف�النو

�يعطي� �م�Üا �منهج �وكل �التأويل، �;ي �مناهج بعة �أ ية ها �الز �القبالة �استخدمت رالغاية ر و

�عاني�ألفاظ�النص�ا�قدس�ومضمونه�،�وما�قد�يستفاد�� دGلة�معينة�،�وفهما�خاصا

بعة�اسم�فردوس� �وçي�كلمة�تع()�الجنة�paradesرمنه�ويطلق�ال��ود�ع�ى�هذه�ا�ناهج��

ف�ا�ناهج�التالية،�وçي �،�أي�الفهم�البسيط�،��،�أي�الفهم�البسيط�،��،�أي�الفهم�البسيط�،��،�أي�الفهم�البسيط�،� peshat peshat peshat peshatبشاط�بشاط�بشاط�بشاط�««««    : و�مأخوذة�من�أوائل�حر

�الرمز� �الرمز�ومنهج �الرمز�ومنهج �الرمز�ومنهج ���� Remes Remes Remes Remesومنهج اشششش �ود ،� �ا�جاز �ا�ع(¹ ا�وتع() �ود ،� �ا�جاز �ا�ع(¹ ا�وتع() �ود ،� �ا�جاز �ا�ع(¹ ا�وتع() �ود ،� �ا�جاز �ا�ع(¹ رررر�وتع() �الوعظي�derachderachderachderachيييي �ا�ع(¹ �الوعظي��تع() �ا�ع(¹ �الوعظي��تع() �ا�ع(¹ �الوعظي��تع() �ا�ع(¹ �تع()

ف��وuى�لهذه�ا�ناهج��بعة�sodsodsodsodو�خ
Îي�ومنهج�سود�و�خ
Îي�ومنهج�سود�و�خ
Îي�ومنهج�سود�و�خ
Îي�ومنهج�سود� ف��وuى�لهذه�ا�ناهج��بعة��ويع()�ا�ع(�¹الصو;ي�،�فالحر ف��وuى�لهذه�ا�ناهج��بعة��ويع()�ا�ع(�¹الصو;ي�،�فالحر ف��وuى�لهذه�ا�ناهج��بعة��ويع()�ا�ع(�¹الصو;ي�،�فالحر رررر�ويع()�ا�ع(�¹الصو;ي�،�فالحر وووو

�كPPPP....RRRR....DDDD....SSSSوçي�كالتاuي�وçي�كالتاuي�وçي�كالتاuي�وçي�كالتاuي� �ك�تكو �ك�تكو �ك�تكو �،�وعدا�منهج�بشاط�،�فان�بقية�PRAPRAPRAPRADEDEDEDESSSS     «2لمة�فردوس�لمة�فردوس�لمة�فردوس�لمة�فردوس�نننن�تكو

�تشZ?ك�;ي�هدف�واحد�يسåى�إليه ل�من�خ
لها�ىا�ناهج��خر وهو�عدم�) ا�ناهج(و�ا�ؤ

اتي�،�والبحث�عن�ا�ع(�¹الباطن�غy?�الظاهر� ر#كتفاء�با�ع(�¹الحر;ي�الظاهر�للنص�التو

اق�احمد�قنديل�" ،�وقد�أشار�� ولعل�أوuى�ولعل�أوuى�ولعل�أوuى�ولعل�أوuى�............« :�هذه�ا�ناهج�قائ
�إuى�طبيعة" زعبد�الر

�?yنهج�ع�ى�تفسي��ا ية�هو�بشاط�،�ويقوم�هذا ها �ا�نهج�ع�ى�تفسيy?�هذه�ا�ناهج�التأويلية�;ي�القبالة�الز ية�هو�بشاط�،�ويقوم�هذا ها �ا�نهج�ع�ى�تفسيy?�هذه�ا�ناهج�التأويلية�;ي�القبالة�الز ية�هو�بشاط�،�ويقوم�هذا ها �ا�نهج�ع�ى�تفسيy?�هذه�ا�ناهج�التأويلية�;ي�القبالة�الز ية�هو�بشاط�،�ويقوم�هذا ها ررررهذه�ا�ناهج�التأويلية�;ي�القبالة�الز وووو

�أن�يضفي� �أن�يلجأ�ا�فسر�إuى�اجهاد�نفسه�،�ودو �دو �أن�يضفي�النص�طبقا��عناه�الحر;ي�دو �أن�يلجأ�ا�فسر�إuى�اجهاد�نفسه�،�ودو �دو �أن�يضفي�النص�طبقا��عناه�الحر;ي�دو �أن�يلجأ�ا�فسر�إuى�اجهاد�نفسه�،�ودو �دو �أن�يضفي�النص�طبقا��عناه�الحر;ي�دو �أن�يلجأ�ا�فسر�إuى�اجهاد�نفسه�،�ودو �دو نالنص�طبقا��عناه�الحر;ي�دو ن نن ن نن ن نن ن ن

�ي �منهج �انه ،� �ا�عاني �إيجاد �نفسه �يكلف �أن �ودو ،� �عليه �جديدة �يمعاني �منهج �انه ،� �ا�عاني �إيجاد �نفسه �يكلف �أن �ودو ،� �عليه �جديدة �يمعاني �منهج �انه ،� �ا�عاني �إيجاد �نفسه �يكلف �أن �ودو ،� �عليه �جديدة �يمعاني �منهج �انه ،� �ا�عاني �إيجاد �نفسه �يكلف �أن �ودو ،� �عليه �جديدة �عن�ننننمعاني �عن�بتعد �عن�بتعد �عن�بتعد بتعد

�هو�الرمز�� �الثاني �أك¾?�ا�فسرين�وا�نهج �عند �شائع �وهو�منهج �هو�الرمز��8سهاب�يتم�oyبالبساطة �الثاني �أك¾?�ا�فسرين�وا�نهج �عند �شائع �وهو�منهج �هو�الرمز��8سهاب�يتم�oyبالبساطة �الثاني �أك¾?�ا�فسرين�وا�نهج �عند �شائع �وهو�منهج �هو�الرمز��8سهاب�يتم�oyبالبساطة �الثاني �أك¾?�ا�فسرين�وا�نهج �عند �شائع �وهو�منهج 8سهاب�يتم�oyبالبساطة

�،�وفيه��Gيعتمد�ا�فسر� �،�وفيه��Gيعتمد�ا�فسر�ويسم�¹أيضا�ا�جاز �،�وفيه��Gيعتمد�ا�فسر�ويسم�¹أيضا�ا�جاز �،�وفيه��Gيعتمد�ا�فسر�ويسم�¹أيضا�ا�جاز ل�( ( ( ( ييييويسم�¹أيضا�ا�جاز ل�ا�ؤ ل�ا�ؤ ل�ا�ؤ ع�ى�ا�عاني�الحرفية�لع�ى�ا�عاني�الحرفية�لع�ى�ا�عاني�الحرفية�لع�ى�ا�عاني�الحرفية�ل''''لفالفالفالفاظظظظ�،��،��،��،�) ) ) ) ووووا�ؤ

ة� جة�عن�النص�نفسه�وتظهر�هذه�ا�ناهج�قد ة�اعتمادا�كام
�،�بل�يحتاج�إuى�عوامل�خا جة�عن�النص�نفسه�وتظهر�هذه�ا�ناهج�قد ة�اعتمادا�كام
�،�بل�يحتاج�إuى�عوامل�خا جة�عن�النص�نفسه�وتظهر�هذه�ا�ناهج�قد ة�اعتمادا�كام
�،�بل�يحتاج�إuى�عوامل�خا جة�عن�النص�نفسه�وتظهر�هذه�ا�ناهج�قد راعتمادا�كام
�،�بل�يحتاج�إuى�عوامل�خا رر رر رر ر

                                                 
    ....�185185185185،�الصفحة�،�الصفحة�،�الصفحة�،�الصفحةنفسه�نفسه�نفسه�نفسه���ا�رجع���ا�رجع���ا�رجع���ا�رجع�---- / / / /    1111

هار�****     هار�الز هار�الز هار�الز �الساطع�" " " " الكلمة�بالع@?ية�تع()�الكلمة�بالع@?ية�تع()�الكلمة�بالع@?ية�تع()�الكلمة�بالع@?ية�تع()�: : : : ووووالز �الساطع�النو �الساطع�النو �الساطع�النو اجا�عند�" " " " ررررالنو هار�كتاب�يتضمن�أفكار�قبالية�وهو�#ك¾?�ر اجا�عند�،�والز هار�كتاب�يتضمن�أفكار�قبالية�وهو�#ك¾?�ر اجا�عند�،�والز هار�كتاب�يتضمن�أفكار�قبالية�وهو�#ك¾?�ر اجا�عند�،�والز هار�كتاب�يتضمن�أفكار�قبالية�وهو�#ك¾?�ر و،�والز وو وو وو و

اف�دان� اف�دان�ال��ود�،�ويشy?�جو اف�دان�ال��ود�،�ويشy?�جو اف�دان�ال��ود�،�ويشy?�جو �الثاني�ا�ي
دي««««    ززززال��ود�،�ويشy?�جو �بن�يوحاي�;ي�القر هار�كتب�من�طرف�الحكيم�شمعو �الثاني�ا�ي
ديان�الز �بن�يوحاي�;ي�القر هار�كتب�من�طرف�الحكيم�شمعو �الثاني�ا�ي
ديان�الز �بن�يوحاي�;ي�القر هار�كتب�من�طرف�الحكيم�شمعو �الثاني�ا�ي
ديان�الز �بن�يوحاي�;ي�القر هار�كتب�من�طرف�الحكيم�شمعو نان�الز نن نن نن ن �;ي��;ي��;ي��;ي�وووو

فيعة�عند�ال��ود� مانية�وله�مكانة�دينية� ية�الر فيعة�عند�ال��ود�عصر�#م@?اطو مانية�وله�مكانة�دينية� ية�الر فيعة�عند�ال��ود�عصر�#م@?اطو مانية�وله�مكانة�دينية� ية�الر فيعة�عند�ال��ود�عصر�#م@?اطو مانية�وله�مكانة�دينية� ية�الر ررررعصر�#م@?اطو و ور ور ور  JJJJOSOSOSOSEEEEPPPPHHHH    ––––    DDDDAAAAMMMM KA KA KA KADBDBDBDBAAAALLLLAAAAHHHH    –––– A  A  A  Aانظر�انظر�انظر�انظر�( ( ( ( »»»»    ر
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®ي�----////    2222 ®ي��سعد�اليا ®ي��سعد�اليا ®ي��سعد�اليا ة�الغربية�،�ط: : : : زززز�سعد�اليا �ال��ودي�;ي�الحضا ة�الغربية�،�طا�كو �ال��ودي�;ي�الحضا ة�الغربية�،�طا�كو �ال��ودي�;ي�الحضا ة�الغربية�،�طا�كو �ال��ودي�;ي�الحضا ررررا�كو �،��،��،��،�2007200720072007الدار�البيضاء�،�الدار�البيضاء�،�الدار�البيضاء�،�الدار�البيضاء�،��،��ا�ركز�الثقا;ي�العربي��،��ا�ركز�الثقا;ي�العربي��،��ا�ركز�الثقا;ي�العربي��،��ا�ركز�الثقا;ي�العربي�1111نننن
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�يمتلكه�من�معلومات��ا�فسر�عا�فسر�عا�فسر�عا�فسر�ع �ما �النص�مستخدما �ثنايا �;ي �الكامنة �يمتلكه�من�معلومات���ى�كشف�ا�عاني �ما �النص�مستخدما �ثنايا �;ي �الكامنة �يمتلكه�من�معلومات���ى�كشف�ا�عاني �ما �النص�مستخدما �ثنايا �;ي �الكامنة �يمتلكه�من�معلومات���ى�كشف�ا�عاني �ما �النص�مستخدما �ثنايا �;ي �الكامنة �ى�كشف�ا�عاني

� �مشتق�من�الفعل�الع@? �� �مشتق�من�الفعل�الع@? �� �مشتق�من�الفعل�الع@? �� �مشتق�من�الفعل�الع@? اشششش� �د �منهج �أمــــــا �وثقافية�ودينية�واسعة�وخيال�، جية اخا �د �منهج �أمــــــا �وثقافية�ودينية�واسعة�وخيال�، جية اخا �د �منهج �أمــــــا �وثقافية�ودينية�واسعة�وخيال�، جية اخا �د �منهج �أمــــــا �وثقافية�ودينية�واسعة�وخيال�، جية ييييخا ر رر رر رر ر

derach derach derach derach عن�� �تفسy?�النصوص�بعيدا �ع�ى �ا�نهج �هذا �ويقوم عظ�، �و شد �ا �عن��بمعـنـــــى �تفسy?�النصوص�بعيدا �ع�ى �ا�نهج �هذا �ويقوم عظ�، �و شد �ا �عن��بمعـنـــــى �تفسy?�النصوص�بعيدا �ع�ى �ا�نهج �هذا �ويقوم عظ�، �و شد �ا �عن��بمعـنـــــى �تفسy?�النصوص�بعيدا �ع�ى �ا�نهج �هذا �ويقوم عظ�، �و شد �ا وووو�بمعـنـــــى رررر

�التوس �طريق �عن ،� �البسيط �الحر;ي �التوسمعناها �طريق �عن ،� �البسيط �الحر;ي �التوسمعناها �طريق �عن ،� �البسيط �الحر;ي �التوسمعناها �طريق �عن ،� �البسيط �الحر;ي �ا�ناسبة�معناها ��مثلة �وضرب �و8ضافة �ا�ناسبة�ع ��مثلة �وضرب �و8ضافة �ا�ناسبة�ع ��مثلة �وضرب �و8ضافة �ا�ناسبة�ع ��مثلة �وضرب �و8ضافة ع

�،�وهو�منهج�قريب�من�منهج� �،�وهو�منهج�قريب�من�منهج�والقصص�الوعيظة�ال�)�تؤثر�بالسامع�أو�القار �،�وهو�منهج�قريب�من�منهج�والقصص�الوعيظة�ال�)�تؤثر�بالسامع�أو�القار �،�وهو�منهج�قريب�من�منهج�والقصص�الوعيظة�ال�)�تؤثر�بالسامع�أو�القار " " " " الرمز�الرمز�الرمز�الرمز�" " " " ئئئئوالقصص�الوعيظة�ال�)�تؤثر�بالسامع�أو�القار

به�ومعايشته�وثقافته�وخياله�،�محاو�Gإسقاط�ما� به�ومعايشته�وثقافته�وخياله�،�محاو�Gإسقاط�ما��يعتمد�ع�ى�تجا به�ومعايشته�وثقافته�وخياله�،�محاو�Gإسقاط�ما��يعتمد�ع�ى�تجا به�ومعايشته�وثقافته�وخياله�،�محاو�Gإسقاط�ما��يعتمد�ع�ى�تجا اشششش�يعتمد�ع�ى�تجا اإ�Gأن�مفسر�د اإ�Gأن�مفسر�د اإ�Gأن�مفسر�د رإ�Gأن�مفسر�د رر رر رر ر

�التنب �ا�عطيات �وتطبيق �والحاضر�، �القريب (Ïالتنب� �ا�عطيات �وتطبيق �والحاضر�، �القريب (Ïالتنب� �ا�عطيات �وتطبيق �والحاضر�، �القريب (Ïالتنب� �ا�عطيات �وتطبيق �والحاضر�، �القريب (Ïا������ا �الغابر�ع�ى (Ïا��ا �الغابر�ع�ى (Ïا��ا �الغابر�ع�ى (Ïا��ا �الغابر�ع�ى (Ïا������ا �;ي �ا�اكان �;ي �ا�اكان �;ي �ا�اكان �;ي ؤية�ؤية�ؤية�ؤية�كان

يخية�علـــى�الوضـــــع�الراهن�،�أمـــــا�منهج�سود��،�فهو�التفسy?�الصوفــــي�،�فالنص�قد� يخية�علـــى�الوضـــــع�الراهن�،�أمـــــا�منهج�سود��،�فهو�التفسy?�الصوفــــي�،�فالنص�قد�والتا يخية�علـــى�الوضـــــع�الراهن�،�أمـــــا�منهج�سود��،�فهو�التفسy?�الصوفــــي�،�فالنص�قد�والتا يخية�علـــى�الوضـــــع�الراهن�،�أمـــــا�منهج�سود��،�فهو�التفسy?�الصوفــــي�،�فالنص�قد�والتا رررروالتا

�Gا�إ�Üواعظ�تظهر�باستمرار�فيكشف�ع��علـــــــى�الكثy?�من�التعاليم�و�وامر�،�وا �علـــــــى�الكثy?�من�التعاليم�و�وامر�،�وا�واعظ�تظهر�باستمرار�فيكشف�ع�Üا�إ�Gيحتو �علـــــــى�الكثy?�من�التعاليم�و�وامر�،�وا�واعظ�تظهر�باستمرار�فيكشف�ع�Üا�إ�Gيحتو �علـــــــى�الكثy?�من�التعاليم�و�وامر�،�وا�واعظ�تظهر�باستمرار�فيكشف�ع�Üا�إ�Gيحتو يييييحتو

�فهو�ينظ �تختلف�عــــن�غy?ه، �ينظر�إلــــى�النص�وألفاظه�نظرة �فهو�ينظأن�ا�فسر�الصو;ي �تختلف�عــــن�غy?ه، �ينظر�إلــــى�النص�وألفاظه�نظرة �فهو�ينظأن�ا�فسر�الصو;ي �تختلف�عــــن�غy?ه، �ينظر�إلــــى�النص�وألفاظه�نظرة �فهو�ينظأن�ا�فسر�الصو;ي �تختلف�عــــن�غy?ه، �ينظر�إلــــى�النص�وألفاظه�نظرة ر�إليه�ر�إليه�ر�إليه�ر�إليه�أن�ا�فسر�الصو;ي

�فيه�نفس�مــا�يراه�مفسر�بشاط�وا�جاز�،�أو �فيه�نفس�مــا�يراه�مفسر�بشاط�وا�جاز�،�أوoيه�،�وقد�ير �فيه�نفس�مــا�يراه�مفسر�بشاط�وا�جاز�،�أوoيه�،�وقد�ير �فيه�نفس�مــا�يراه�مفسر�بشاط�وا�جاز�،�أوoيه�،�وقد�ير اششششىىىىبقلبه�نظرة�خلود�وتبقلبه�نظرة�خلود�وتبقلبه�نظرة�خلود�وتبقلبه�نظرة�خلود�وت����oيه�،�وقد�ير ا�الد ا�الد ا�الد ،�،�،�،�رررر�الد

�فيه�ما��Gيراه�;ي�غy?ه ائدة�تجعله�ير حانية�صوفية� �فيه�ما��Gيراه�;ي�غy?هإ�Gانه�يزيد�عل��م�ر ائدة�تجعله�ير حانية�صوفية� �فيه�ما��Gيراه�;ي�غy?هإ�Gانه�يزيد�عل��م�ر ائدة�تجعله�ير حانية�صوفية� �فيه�ما��Gيراه�;ي�غy?هإ�Gانه�يزيد�عل��م�ر ائدة�تجعله�ير حانية�صوفية� ىىىىإ�Gانه�يزيد�عل��م�ر زززز  .1 » وووو

ل�باستخدامه�هذه�ا�ناهج�ا�ختلفة�،� ووفض
�عن�الغاية��ال�)�يقصدها�ا�ؤ

�إuى�ا اتي�،�فان�هذه�ا�ناهج�كلها�لوçي�غاية�الوصو ر�ع(�¹الحقيقي�الباط()�للنص�التو

�الذي�اعتمده� �وهو�ا�نهج ،� �أو�ا�جاز �الرمز �وهو�ا�نهج �تقريبا �واحد �منهج يتظهر�;ي ي

اة�من�بي�Üم� ا�أيضا�;ي�تأويل�نصوص�التو رمعظم�الف
سفة�ال��ود�الذين�كان�لهم�دو : ر

�،�ومو�¹ÏÐبن�ميم �السكندر يابن�ج@?ول�وفيلو �ن الخ�،�وGن�قائمة�الف
سفة�ال��ود�...نو

�ابن� �من �كل �عند �التأويل �بعرض�منهج �سنكتفي �فإننا ،� �طويلة اة �التو �أولوا رالذين

� �ومو�¹ÏÐبن�ميمو نج@?ول�وفيلو  .ن

غم�وجود�التفسy?�التلموذي� اة�،� �التو لو غم�وجود�التفسy?�التلموذي�وما�çي�الدوافع�ال�)�جعل¦�م�يؤ اة�،� �التو لو غم�وجود�التفسy?�التلموذي�وما�çي�الدوافع�ال�)�جعل¦�م�يؤ اة�،� �التو لو غم�وجود�التفسy?�التلموذي�وما�çي�الدوافع�ال�)�جعل¦�م�يؤ اة�،� �التو لو رررروما�çي�الدوافع�ال�)�جعل¦�م�يؤ ر رو رو رو ننننو

� هم �اختيا �وقع ��و�اذا هم �اختيا �وقع ��و�اذا هم �اختيا �وقع ��و�اذا هم �اختيا �وقع �و�اذا �؟؟؟؟ �التفسy?�القباuي �وكذلك �التفسy?�القباuي �وكذلك �التفسy?�القباuي �وكذلك �التفسy?�القباuي �ا�ناهج�رررروكذلك �بyن �من �الرمز �ا�نهج �ا�ناهج�ع�ى �بyن �من �الرمز �ا�نهج �ا�ناهج�ع�ى �بyن �من �الرمز �ا�نهج �ا�ناهج�ع�ى �بyن �من �الرمز �ا�نهج ييييع�ى

�؟؟؟؟ �التأويلية��خر �التأويلية��خر �التأويلية��خر     ىىىىالتأويلية��خر

ك�أن�السبب�الذي�دفعهم�إل �سيد �الف
سفة، �هـــــؤGء �لفلسفة رإن�القار ى�ـئ

اة�،�واحد�،�وهو�الرد�ع�ى�من�انتقد�الديانة�ال��ودية�كو�ëا�تضمنت� رإعــــــــادة�تأويل�التو

اتية�تجسم�هللا�،�وتش�Çه�باòنسان�،�وبا لتاuي�وحسب�ما�ذكره�نقاد�الديانة�رنصوصا�تو

�أي�نسق�عق
ني�،�ولهذا�السبب�توجه�ف
سفة� يال��ودية�،�فان�هذه��خy?ة��Gتحتو

اة�،�وإبراز�النسق�العق
ني�ا�وجود�ف��ا�،�مؤكدين�ع�ى�أن��سفار� رال��ود�إuى�تأويل�التو
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د�ف��ا�التجسيم�والتشبيه�،�إنما�çي�من�قبيل�التعبy?�ا�جا اك�رال�)�و �فقط�وان�إد رز ي

� �الفيلسوف�ال��ودي�فيلو �أقدم�عليه �وهذا ،� يا �مجا �الحقيقي�يتطلب�تأويلها نمعناها ز

� وهو�اك@?�ممثل�للفكر�ال��ودي�وهو�اك@?�ممثل�للفكر�ال��ودي�وهو�اك@?�ممثل�للفكر�ال��ودي�وهو�اك@?�ممثل�للفكر�ال��ودي�««««    ) �م�40 –م�.ق .philon d’alexandrie ) 40يسكندر

د�د�د�د�ــــــــــــــــــــكان�وثيق�الصلة�بالفلسفة�اليونانية�وخصوصا�عنكان�وثيق�الصلة�بالفلسفة�اليونانية�وخصوصا�عنكان�وثيق�الصلة�بالفلسفة�اليونانية�وخصوصا�عنكان�وثيق�الصلة�بالفلسفة�اليونانية�وخصوصا�عن( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ي�عصره�ي�عصره�ي�عصره�ي�عصره�ــــــــــــــــــــا�ثقف�باليونانية�فا�ثقف�باليونانية�فا�ثقف�باليونانية�فا�ثقف�باليونانية�ف

ية� �8سكند ��îود �وكان ،� ية �8سكند �;ي �اك@?��سر�ثراء �من �وكانت�أسرته ،� ية�أف
طو �8سكند ��îود �وكان ،� ية �8سكند �;ي �اك@?��سر�ثراء �من �وكانت�أسرته ،� ية�أف
طو �8سكند ��îود �وكان ،� ية �8سكند �;ي �اك@?��سر�ثراء �من �وكانت�أسرته ،� ية�أف
طو �8سكند ��îود �وكان ،� ية �8سكند �;ي �اك@?��سر�ثراء �من �وكانت�أسرته ،� رأف
طو رر رر رر ر نننن

�التجار� �من �جالية �يؤلفو �وكانوا ،� �الهيلينية �بالثقافة �تأثرا �أك¾?�ال��ود �عام �التجار�بشكل �من �جالية �يؤلفو �وكانوا ،� �الهيلينية �بالثقافة �تأثرا �أك¾?�ال��ود �عام �التجار�بشكل �من �جالية �يؤلفو �وكانوا ،� �الهيلينية �بالثقافة �تأثرا �أك¾?�ال��ود �عام �التجار�بشكل �من �جالية �يؤلفو �وكانوا ،� �الهيلينية �بالثقافة �تأثرا �أك¾?�ال��ود �عام ننننبشكل

فة� �ا�عر �اليونانية فة�خ¦�ا �ا�عر �اليونانية فة�خ¦�ا �ا�عر �اليونانية فة�خ¦�ا �ا�عر �اليونانية �نسسسسخ¦�ا �إ�G;ي اة �التو �يقرأو �كانوا �ما �أ�ëم �ح�¹ ،� ���ا �نوا�ثقفyن �إ�G;ي اة �التو �يقرأو �كانوا �ما �أ�ëم �ح�¹ ،� ���ا �نوا�ثقفyن �إ�G;ي اة �التو �يقرأو �كانوا �ما �أ�ëم �ح�¹ ،� ���ا �نوا�ثقفyن �إ�G;ي اة �التو �يقرأو �كانوا �ما �أ�ëم �ح�¹ ،� ���ا ووا�ثقفyن ور ور ور ر نننن

ن�م�Üم�الذين�بلن�م�Üم�الذين�بلن�م�Üم�الذين�بلن�م�Üم�الذين�بلغغغغ���م�التأثر���ذه�الثقافة�إuى�حد�نبذ�الZ?اث�ال��ودي����م�التأثر���ذه�الثقافة�إuى�حد�نبذ�الZ?اث�ال��ودي����م�التأثر���ذه�الثقافة�إuى�حد�نبذ�الZ?اث�ال��ودي����م�التأثر���ذه�الثقافة�إuى�حد�نبذ�الZ?اث�ال��ودي�بالسبعينية�،�وكابالسبعينية�،�وكابالسبعينية�،�وكابالسبعينية�،�وكا

والشريعة�#سرائلية�،�وم�Üم�مــــن�التــزم�العقيدة�،�ولكنه�تحلل�من�الشريعة�بالتأويل�،�والشريعة�#سرائلية�،�وم�Üم�مــــن�التــزم�العقيدة�،�ولكنه�تحلل�من�الشريعة�بالتأويل�،�والشريعة�#سرائلية�،�وم�Üم�مــــن�التــزم�العقيدة�،�ولكنه�تحلل�من�الشريعة�بالتأويل�،�والشريعة�#سرائلية�،�وم�Üم�مــــن�التــزم�العقيدة�،�ولكنه�تحلل�من�الشريعة�بالتأويل�،�

�الذي�يعت@?�أشهرهم�وكان�كثy?�#عoZاز�ب��وديته� �باليونانية�،�وم�Üم�فيلو �الذي�يعت@?�أشهرهم�وكان�كثy?�#عoZاز�ب��وديته�وهؤGء�الفوا �باليونانية�،�وم�Üم�فيلو �الذي�يعت@?�أشهرهم�وكان�كثy?�#عoZاز�ب��وديته�وهؤGء�الفوا �باليونانية�،�وم�Üم�فيلو �الذي�يعت@?�أشهرهم�وكان�كثy?�#عoZاز�ب��وديته�وهؤGء�الفوا �باليونانية�،�وم�Üم�فيلو ننننوهؤGء�الفوا

��ال��ود�ح��¹انه�عرف�بyن�ا�ح��¹انه�عرف�بyن�ا�ح��¹انه�عرف�بyن�ا�ح��¹انه�عرف�بyن�ا �ال��ود�ثقفyن�بفيلو �ال��ود�ثقفyن�بفيلو �ال��ود�ثقفyن�بفيلو  .1 »»»»ننننثقفyن�بفيلو

اة�باليونانية�إنما�نفيلووما�ينبäي�التأكيد�عليه�هو�أن�إقبال� ر��ع�ى�شرح�التو

دا�ع�ى�#�ãام�الذي�وجهته�الفلسفة�الهيلينية�إuى�الديانة�ال��ودية�،�حيث�اعت@?ت� ركان�

اطئة�،�هذه��خy?ة�محدودة�وأ�ëا�مجرد�ديانة�تتضمن��ساطy?�ا�تناقضة�وا�فاهيم�الخ

�ëفــــزع�لــــــا�ديانة�نــــوأ �ـردى�أتباعها�التعصب�و ،�) الجوييم�( ىض�ثقافات�الشعوب��خر

ده�ع�ى�الفلسفة�الهيلينية�تأوي �;ي�دفاعه�عن�الديانة�ال��ودية�و روقد�اعتمد�فيلو � لـــــن

اتية�نصوصا� �ليجعل�من�النصوص�التو ،� �ا�نهج�الرمز اتي�،�مستخدما رالنص�التو ير


�تت �فلسفة �نسقا �تتضمن �صحيحة �ديانة �وأ�ëا ،� �آنذاك �الحياة �ونمط �وان�. ءم بل

الف
سفة�اليونان�قد�اخذوا�و�ëلوا�من�الفلسفة�ال�)�تضمن¦�ا�الديانة�ال��ودية�،�حيث�

ة�ققققمذهب�هy?امذهب�هy?امذهب�هy?امذهب�هy?ا««««أكـــد�أن� �أن�الصو ة�ليطس�;ي��ضداد�قد�اخذ�عن�سفر�التكوين�كما �أن�الصو ة�ليطس�;ي��ضداد�قد�اخذ�عن�سفر�التكوين�كما �أن�الصو ة�ليطس�;ي��ضداد�قد�اخذ�عن�سفر�التكوين�كما �أن�الصو ررررليطس�;ي��ضداد�قد�اخذ�عن�سفر�التكوين�كما

ة�ال�)�تجدها�عن�قصة�أيوب�ال�)�أعطيت�عن�الحكيم�اليوناني�çي�نفال�)�أعطيت�عن�الحكيم�اليوناني�çي�نفال�)�أعطيت�عن�الحكيم�اليوناني�çي�نفال�)�أعطيت�عن�الحكيم�اليوناني�çي�نف ة�ال�)�تجدها�عن�قصة�أيوب�س�الصو ة�ال�)�تجدها�عن�قصة�أيوب�س�الصو ة�ال�)�تجدها�عن�قصة�أيوب�س�الصو وGن� 2»»»»ررررس�الصو

اءت���ا�الفلسفة�اليونانية�تتوافق�تماما�ــــال�)�ج الحقائق�العقلية كان�يؤمن�بان  نفيلو

�ليوضح�ــــــمـــع�الحقائق�ا�وجودة�فـــــــي�الديان ه�ع�ى�ا�نهج�الرمز ية��ال��ودية�،�وقع�اختا ر

وقد�عمل�;ي�كل�وقد�عمل�;ي�كل�وقد�عمل�;ي�كل�وقد�عمل�;ي�كل�««««    �موجودة�;ي�الفلسفة�اليونانية�هذا�التوافق�ويبyن�أن��فكار�ال��ودية

�وتوضيح� ة �إنا �سبيل �;ي �الرمز �وتطوير�التأويل �ترقية �ع�ى �و�دبي �الفلسفي �أثره �وتوضيح�من ة �إنا �سبيل �;ي �الرمز �وتطوير�التأويل �ترقية �ع�ى �و�دبي �الفلسفي �أثره �وتوضيح�من ة �إنا �سبيل �;ي �الرمز �وتطوير�التأويل �ترقية �ع�ى �و�دبي �الفلسفي �أثره �وتوضيح�من ة �إنا �سبيل �;ي �الرمز �وتطوير�التأويل �ترقية �ع�ى �و�دبي �الفلسفي �أثره ررررمن يييي

نة�;ي�نسيج� نة�;ي�نسيج�مقاطع�غامضة�،�غy?�مستعابة�من�النص�ا�قدس�،�فهناك�ع
مات�متوا نة�;ي�نسيج�مقاطع�غامضة�،�غy?�مستعابة�من�النص�ا�قدس�،�فهناك�ع
مات�متوا نة�;ي�نسيج�مقاطع�غامضة�،�غy?�مستعابة�من�النص�ا�قدس�،�فهناك�ع
مات�متوا ززززمقاطع�غامضة�،�غy?�مستعابة�من�النص�ا�قدس�،�فهناك�ع
مات�متوا
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�مضامي�Üا� اته�و#تفاق�حو �مضامي�Üا�هذا�النص�تسمح�بتأويل�عبا اته�و#تفاق�حو �مضامي�Üا�هذا�النص�تسمح�بتأويل�عبا اته�و#تفاق�حو �مضامي�Üا�هذا�النص�تسمح�بتأويل�عبا اته�و#تفاق�حو للللهذا�النص�تسمح�بتأويل�عبا ن�فيلووقد�بر �،1»»»»رررر � ر قالفار

�الفلسفة� �;ي �أيضا �الديانة�ال��ودية�وا�وجودة �;ي ة �بyن�بعض�الحقائق�ا�ذكو را�وجود

� � �وجاءت�;ي�-اليونانية ،� �ال��ودية �الديانة �;ي �وغy?�مستعابة دت�غامضة �و �أ�ëا ر�ع�ى

�ف ( ي�كتابه�ـــيالفلسفة�اليونانية�واضحة�مفصلة�،�وهذا�ما�أشار�إليه�عبد�الرحمان�بدو

�أن�يبyن�أن�كل��فكار�............««««    : ـائ
�ـــق) �الفكر�اليوناني�خريف �;ي�وسع�فيلو �أن�يبyن�أن�كل��فكار�ولكي�يكو �;ي�وسع�فيلو �أن�يبyن�أن�كل��فكار�ولكي�يكو �;ي�وسع�فيلو �أن�يبyن�أن�كل��فكار�ولكي�يكو �;ي�وسع�فيلو نولكي�يكو نن نن نن ن

مزيا� مزيا�ال��ودية�توجد�;ي�الفلسفة�اليونانية�كان�عليه�أن�يفسر�النصوص�الدينية�تفسy?ا� مزيا�ال��ودية�توجد�;ي�الفلسفة�اليونانية�كان�عليه�أن�يفسر�النصوص�الدينية�تفسy?ا� مزيا�ال��ودية�توجد�;ي�الفلسفة�اليونانية�كان�عليه�أن�يفسر�النصوص�الدينية�تفسy?ا� ررررال��ودية�توجد�;ي�الفلسفة�اليونانية�كان�عليه�أن�يفسر�النصوص�الدينية�تفسy?ا�

�،� �اليونانية �الفلسفة ���ا �أتت ��فكار�ال�) �هذه �ع�ى �جميعا �تحتو �أ�ëا �أساس �،�ع�ى �اليونانية �الفلسفة ���ا �أتت ��فكار�ال�) �هذه �ع�ى �جميعا �تحتو �أ�ëا �أساس �،�ع�ى �اليونانية �الفلسفة ���ا �أتت ��فكار�ال�) �هذه �ع�ى �جميعا �تحتو �أ�ëا �أساس �،�ع�ى �اليونانية �الفلسفة ���ا �أتت ��فكار�ال�) �هذه �ع�ى �جميعا �تحتو �أ�ëا �أساس ييييع�ى

?yنهج�التفس��يستطيع�أن�يبyن�هذه�الحقيقة�وçي�أن��فكار�ال��ودية�فاتخاذ�ا�نهج�التفسy?فاتخاذ�ا�نهج�التفسy?فاتخاذ�ا�نهج�التفسy?فاتخاذ�ا �يستطيع�أن�يبyن�هذه�الحقيقة�وçي�أن��فكار�ال��ودية��الرمز �يستطيع�أن�يبyن�هذه�الحقيقة�وçي�أن��فكار�ال��ودية��الرمز �يستطيع�أن�يبyن�هذه�الحقيقة�وçي�أن��فكار�ال��ودية��الرمز يييي�الرمز

�صياغة� �هو�;ي �إنما �فر �من �هناك �ما �وكل ،� �اليونانية �الفلسفة �;ي �بتمامها �صياغة�توجد �هو�;ي �إنما �فر �من �هناك �ما �وكل ،� �اليونانية �الفلسفة �;ي �بتمامها �صياغة�توجد �هو�;ي �إنما �فر �من �هناك �ما �وكل ،� �اليونانية �الفلسفة �;ي �بتمامها �صياغة�توجد �هو�;ي �إنما �فر �من �هناك �ما �وكل ،� �اليونانية �الفلسفة �;ي �بتمامها ققققتوجد

ة� 2»»»»الحقيقة�الدينية�;ي�الفلسفة�اليونانية�بطريقة�واالحقيقة�الدينية�;ي�الفلسفة�اليونانية�بطريقة�واالحقيقة�الدينية�;ي�الفلسفة�اليونانية�بطريقة�واالحقيقة�الدينية�;ي�الفلسفة�اليونانية�بطريقة�واضضضضحة�مفصلة�حة�مفصلة�حة�مفصلة�حة�مفصلة� ر�وما�ينبäي�8شا

ب�والتناقض�ا�وج �ي@?�التضا �كان �هو�ان�فيلو رإليه �و�قوال�ن �الفكر�اليوناني �بyن ود

�إل �بردها ،� �ليس�ـــال��ودية �انه �أي�يريد�القو � �التعبy?ية�فقط�، ،� �اللغوية لى�الصياغة

�عـــــن�هذه� �هو�اخت
ف�فقط�;ي�الصيغ�التعبy?ية�ال�)�ع@?���ــــــا �ونما ب�وتناقض�، رتضا

�التقريب�بyن��فكار�الفلسف �وÈجل �وبالتاuي ،� �و�قوال�الحقائق�و�قوال �اليونانية ية

�م �غy?�أن ،� مــزيا �
�تأوي �ال��ودية �النصوص�الدينية �تأويــل �وجب ،� �ينبäي�ـــــــرال��ودية ا

ة�إلي ن�ال��ود�������ــر8شا �استخدام�ا�نهج�) رجال�الدين�( وه�أن�ا�فسر نكانوا�يتعمدو

�;ي�تأويل�النصوص�الدينية�،�كلما�بدا�لهم�أن�معاني�هذه�النص ب�مع�يالرمز روص�تتضا

� �عبد�الرحمان�بدو �الدكتو يمستجدات�التفكy?�العق�ي�،�و;ي�هذا�القو وهذا�ا�نهج�وهذا�ا�نهج�وهذا�ا�نهج�وهذا�ا�نهج�««««    : رل

�ف��ا� جال�الدين�;ي�كل�لحظة�يجدو �ف��ا�الخطر�جدا�;ي�استعماله�والذي�يستعyن�به�دائما� جال�الدين�;ي�كل�لحظة�يجدو �ف��ا�الخطر�جدا�;ي�استعماله�والذي�يستعyن�به�دائما� جال�الدين�;ي�كل�لحظة�يجدو �ف��ا�الخطر�جدا�;ي�استعماله�والذي�يستعyن�به�دائما� جال�الدين�;ي�كل�لحظة�يجدو ننننالخطر�جدا�;ي�استعماله�والذي�يستعyن�به�دائما� رررر

فه�ومعانيه�الظاهرية�،�مع�ما�يؤدي�إليه�التفكy?�العق�ي�،� فه�ومعانيه�الظاهرية�،�مع�ما�يؤدي�إليه�التفكy?�العق�ي�،�النص�الدي()��Gيت
ءم�;ي�حر فه�ومعانيه�الظاهرية�،�مع�ما�يؤدي�إليه�التفكy?�العق�ي�،�النص�الدي()��Gيت
ءم�;ي�حر فه�ومعانيه�الظاهرية�،�مع�ما�يؤدي�إليه�التفكy?�العق�ي�،�النص�الدي()��Gيت
ءم�;ي�حر ووووالنص�الدي()��Gيت
ءم�;ي�حر

�إلهذاهذاهذاهذا �فيلو �استخدامه �أو�أســـاء �استخدمه �قد �إل�ا�نهج �فيلو �استخدامه �أو�أســـاء �استخدمه �قد �إل�ا�نهج �فيلو �استخدامه �أو�أســـاء �استخدمه �قد �إل�ا�نهج �فيلو �استخدامه �أو�أســـاء �استخدمه �قد �وهــــــو�يشبه�ــــــــنننن�ا�نهج ،� �حــــــد ¹Ïوهــــــو�يشبه�� ،� �حــــــد ¹Ïوهــــــو�يشبه�� ،� �حــــــد ¹Ïوهــــــو�يشبه�� ،� �حــــــد ¹Ïأق����� �أقــى �أقــى �أقــى ــى

�من� �بواحد �يأخذ �أن �8نسان �ويستطيع ،� ح �بالر �الرمز �وا�ع(¹ ،� �من�النص�بالجسم �بواحد �يأخذ �أن �8نسان �ويستطيع ،� ح �بالر �الرمز �وا�ع(¹ ،� �من�النص�بالجسم �بواحد �يأخذ �أن �8نسان �ويستطيع ،� ح �بالر �الرمز �وا�ع(¹ ،� �من�النص�بالجسم �بواحد �يأخذ �أن �8نسان �ويستطيع ،� ح �بالر �الرمز �وا�ع(¹ ،� ووووالنص�بالجسم يييي

�،�ولكننا�نراه�يميل�إuى��خذ�با�ع(�¹ �،�ولكننا�نراه�يميل�إuى��خذ�با�ع(�¹#ثنyن�،�فهذا��Gقيمة�له�;ي�الواقع�;ي�نظر�فيلو �،�ولكننا�نراه�يميل�إuى��خذ�با�ع(�¹#ثنyن�،�فهذا��Gقيمة�له�;ي�الواقع�;ي�نظر�فيلو �،�ولكننا�نراه�يميل�إuى��خذ�با�ع(�¹#ثنyن�،�فهذا��Gقيمة�له�;ي�الواقع�;ي�نظر�فيلو نننن#ثنyن�،�فهذا��Gقيمة�له�;ي�الواقع�;ي�نظر�فيلو

ح �أو�الر حالرمز �أو�الر حالرمز �أو�الر حالرمز �أو�الر ووووالرمز فه�،�فهو�وان�يييي فه�،�فهو�وان��ع�ى�حساب��صل�الذي�يؤخذ�مباشرة�من�النص�بحر فه�،�فهو�وان��ع�ى�حساب��صل�الذي�يؤخذ�مباشرة�من�النص�بحر فه�،�فهو�وان��ع�ى�حساب��صل�الذي�يؤخذ�مباشرة�من�النص�بحر وووو�ع�ى�حساب��صل�الذي�يؤخذ�مباشرة�من�النص�بحر

كان�قد�شعر�بما�هنالك�من�تعسف�شديد�بل�وأحيانا�كثy?ة�من�مغالطة�ظاهرة�واكان�قد�شعر�بما�هنالك�من�تعسف�شديد�بل�وأحيانا�كثy?ة�من�مغالطة�ظاهرة�واكان�قد�شعر�بما�هنالك�من�تعسف�شديد�بل�وأحيانا�كثy?ة�من�مغالطة�ظاهرة�واكان�قد�شعر�بما�هنالك�من�تعسف�شديد�بل�وأحيانا�كثy?ة�من�مغالطة�ظاهرة�واضضضضحة�حة�حة�حة�

�;ي�كل�Ïé)ء�تقريبا�،�Èنه�مضطر�إuى�هذا� �;ي�كل�Ïé)ء�تقريبا�،�Èنه�مضطر�إuى�هذا�،�نجد�انه�مع�ذلك�يأخذ���ذا�ا�نهج�الرمز �;ي�كل�Ïé)ء�تقريبا�،�Èنه�مضطر�إuى�هذا�،�نجد�انه�مع�ذلك�يأخذ���ذا�ا�نهج�الرمز �;ي�كل�Ïé)ء�تقريبا�،�Èنه�مضطر�إuى�هذا�،�نجد�انه�مع�ذلك�يأخذ���ذا�ا�نهج�الرمز يييي،�نجد�انه�مع�ذلك�يأخذ���ذا�ا�نهج�الرمز

                                                 
�،�الدار�العربية�للعلوم�،��،�الدار�العربية�للعلوم�،��،�الدار�العربية�للعلوم�،��،�الدار�العربية�للعلوم�،�1111زززز8احة�و#حتمال�،�صفائح�نقدية�;ي�الفلسفة�،�الغربية�،�ط8احة�و#حتمال�،�صفائح�نقدية�;ي�الفلسفة�،�الغربية�،�ط8احة�و#حتمال�،�صفائح�نقدية�;ي�الفلسفة�،�الغربية�،�ط8احة�و#حتمال�،�صفائح�نقدية�;ي�الفلسفة�،�الغربية�،�ط: : : : ��محمد�شوÎي�الزين���محمد�شوÎي�الزين���محمد�شوÎي�الزين���محمد�شوÎي�الزين�----////    1111

    ....�46464646،�ص�،�ص�،�ص�،�ص2222008008008008
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من�    نفهمه    ،�وما    1»»»»قوال�ال��ودية�قوال�ال��ودية�قوال�ال��ودية�قوال�ال��ودية�نظرا�إuى�ما�هنالك�من�خ
ف�بyن�الفكر�اليوناني�و�نظرا�إuى�ما�هنالك�من�خ
ف�بyن�الفكر�اليوناني�و�نظرا�إuى�ما�هنالك�من�خ
ف�بyن�الفكر�اليوناني�و�نظرا�إuى�ما�هنالك�من�خ
ف�بyن�الفكر�اليوناني�و�

ب�ا�وجود�بyن�حقائق� �،�Èنه�يخفي�التضا �اختار�ا�نهج�الرمز �،�أن�فيلو رهذا�القو ي ن ل

العقل�التــي�جاءت���ا�الفلسفة�اليونانية�و�قوال�ا�وجودة�فــــي�الديانة�ال��ودية�،�ولو�

مزيا �تأويله� اتي�دو رانه�اكتفى�با�ع(�¹الحر;ي�للنص�التو ن ض�ر �التعا ر�،�لظهر�جليا�هذا

�اختيار� ��Gيشy?�إ�Gالسبب�الحقيقي�الذي�أدى�به�إuى �ولكن�فيلو �ا�غالطات�، نوهذه

�عميقة� �معاني �تتضمن �القديم �نصوص�العهد �فقط�أن �يؤكد �وإنما ،� �الرمز يا�نهج

�و8نسان�البسيط� �إ�Gبالتأويل�، �إل��ا من� (–لوأسرار�باطنية�خفية��Gيمكن�الوصو

��ا�عر;ي�حيث�ا �الحقيقي�إ�G-)  ىستو اك�معناها �النصوص�وإد ر��Gيمكنه�فهم�هذه

�ــالشخص�الذي�ل ،��وقد�أشار�الدكتو �والرمو اية�معمقة�باستخدام��مثلة�والصو ره�د ز ر ر

 "� �الزين �" شوÎي �كتابه �;ي �هذا �" إuى �و#حتمال �بـــأن�««««    : قائ
�"  ز8احة �فيلو �بـــأن�يسلم �فيلو �بـــأن�يسلم �فيلو �بـــأن�يسلم �فيلو ننننيسلم

Hي�وباط()�الخطاب�الدي()�هــــــو�بالالخطاب�الدي()�هــــــو�بالالخطاب�الدي()�هــــــو�بالالخطاب�الدي()�هــــــو�بال ة�خطاب�ر Hي�وباط()�ضر ة�خطاب�ر Hي�وباط()�ضر ة�خطاب�ر Hي�وباط()�ضر ة�خطاب�ر وضر وو وو وو �،�يشy?�إuى�أشياء�خفية��،�يشy?�إuى�أشياء�خفية��،�يشy?�إuى�أشياء�خفية��،�يشy?�إuى�أشياء�خفية�éééésotsotsotsotééééririririqqqqueueueueررررو

�فك� �ع�ى �القادر �وحده �الرمز �والتأويل ،� �باطنية �وأسرار قة �ومفا �غربية �فك�وعوالم �ع�ى �القادر �وحده �الرمز �والتأويل ،� �باطنية �وأسرار قة �ومفا �غربية �فك�وعوالم �ع�ى �القادر �وحده �الرمز �والتأويل ،� �باطنية �وأسرار قة �ومفا �غربية �فك�وعوالم �ع�ى �القادر �وحده �الرمز �والتأويل ،� �باطنية �وأسرار قة �ومفا �غربية ييييوعوالم رررر

    ....2»»»»عقدهاعقدهاعقدهاعقدها

�سفر� مزيا�نذكـــر�،�سفر�التكوين�وهـــــو�أو �
�تأوي لومن��سفار�ال�)�أولها�فيلو رن

�سفار�الخمسة�ال�)�نزلت�ع�ى�مو�¹ÏÐ،�وال�)�;ي�العهد�القديم�،�يعده�ال��ود�واحد�من�

�بالع@?ية�اسم� �ويتحدث�سفر�حوميش�موشيهحوميش�موشيهحوميش�موشيهحوميش�موشيهيطلق�عل��ا �الخمسة، ¹ÏÐأي�أسفار�مو�،

رالتكوين�عن�بدء�الخليقة،�وعن�خلق�هللا�للسموات�و�ض،�وقصة�ادم�وكذلك�قصة�

مزيا�مثلما�فعنفيلوسيدنا�إبراهيم،�وكما�ذكرنا�فان� ل�بباÎي�ر��فسر�هذا�السفر�تفسy?ا�

�لتبyن �وحواء، �ادم �خلق �لقصة �وسنعرض�تفسy?ه �القديم، �;ي� أسفار�العهد �طريقته

دت�;ي�سفر�التكو  .ينرالتأويل،�ولكن�قبل�ذلك،�نعرض�أو�Gقصة�خلق�ادم�وحواء�كما�و

رررروجبل�الرب�8له�ادم�ترابا�مــــــن��ض�ونفخ�فــــي�وجبل�الرب�8له�ادم�ترابا�مــــــن��ض�ونفخ�فــــي�وجبل�الرب�8له�ادم�ترابا�مــــــن��ض�ونفخ�فــــي�وجبل�الرب�8له�ادم�ترابا�مــــــن��ض�ونفخ�فــــي�«: لقد�جاء�;ي�سفر�التكوين

ضع�) ) ) ) 8888((((دم�نفسا�حية�دم�نفسا�حية�دم�نفسا�حية�دم�نفسا�حية�انفه�نسمة�حياة�،�فصار�اانفه�نسمة�حياة�،�فصار�اانفه�نسمة�حياة�،�فصار�اانفه�نسمة�حياة�،�فصار�ا ضع�وغرس�الرب�8لـــــه�فــــــي�عــــدن�شرقا�و ضع�وغرس�الرب�8لـــــه�فــــــي�عــــدن�شرقا�و ضع�وغرس�الرب�8لـــــه�فــــــي�عــــدن�شرقا�و وووووغرس�الرب�8لـــــه�فــــــي�عــــدن�شرقا�و

� �جبله �هناك�ادم �جبله �هناك�ادم �جبله �هناك�ادم �جبله �للنظر�وجيدة�) ) ) ) 9999((((هناك�ادم �شهية �للنظر�وجيدة�جرة �شهية �للنظر�وجيدة�جرة �شهية �للنظر�وجيدة�جرة �شهية �ششششجرة �من��ض�كل �وانبت�الرب�8له ،� �من��ض�كل �وانبت�الرب�8له ،� �من��ض�كل �وانبت�الرب�8له ،� �من��ض�كل �وانبت�الرب�8له رررر،

واخذ�واخذ�واخذ�واخذ�) [ .... ]) [ .... ]) [ .... ]) [ .... ]10101010((((لللل''''كل،�وكل،�وكل،�وكل،�وششششجرة�الحياة�;ي�وسط�الجنة�،�وجرة�الحياة�;ي�وسط�الجنة�،�وجرة�الحياة�;ي�وسط�الجنة�،�وجرة�الحياة�;ي�وسط�الجنة�،�وششششجرة�معرفة�الخy?�والشر�جرة�معرفة�الخy?�والشر�جرة�معرفة�الخy?�والشر�جرة�معرفة�الخy?�والشر�

�ويحف ضعه�;ي�جنة�عدن�ليعملها �ويحفالرب�8له�ادم�و ضعه�;ي�جنة�عدن�ليعملها �ويحفالرب�8له�ادم�و ضعه�;ي�جنة�عدن�ليعملها �ويحفالرب�8له�ادم�و ضعه�;ي�جنة�عدن�ليعملها �ووووالرب�8له�ادم�و �ظها �ظها �ظها �الرب�8له�ادم�) ) ) ) 16161616((((ظها ¹Ïöالرب�8له�ادم�وأو� ¹Ïöالرب�8له�ادم�وأو� ¹Ïöالرب�8له�ادم�وأو� ¹Ïöوأو

�
وأما�وأما�وأما�وأما�ششششجرة�معرفة�الخy?�والشر�ف
�تأكل�جرة�معرفة�الخy?�والشر�ف
�تأكل�جرة�معرفة�الخy?�والشر�ف
�تأكل�جرة�معرفة�الخy?�والشر�ف
�تأكل�) ) ) ) 17171717((((من�جميع�من�جميع�من�جميع�من�جميع�ششششجر�الجنة�تأكل�أك
�جر�الجنة�تأكل�أك
�جر�الجنة�تأكل�أك
�جر�الجنة�تأكل�أك
�««««    : : : : قائ
�قائ
�قائ
�قائ

�ادم�وحده�) ) ) ) 18181818((((م�Üا�Èنك�يوم�تأكل�م�Üا�موتا�تموت�م�Üا�Èنك�يوم�تأكل�م�Üا�موتا�تموت�م�Üا�Èنك�يوم�تأكل�م�Üا�موتا�تموت�م�Üا�Èنك�يوم�تأكل�م�Üا�موتا�تموت� �ادم�وحده�،�وقال�الرب�ليس�جيدا�أن�يكو �ادم�وحده�،�وقال�الرب�ليس�جيدا�أن�يكو �ادم�وحده�،�وقال�الرب�ليس�جيدا�أن�يكو نننن،�وقال�الرب�ليس�جيدا�أن�يكو

                                                 
    ....�92929292،�ص�،�ص�،�ص�،�صنفسه�نفسه�نفسه�نفسه��ا�رجع��ا�رجع��ا�رجع��ا�رجع�----////    1111

    ....47474747زززز8احة�و#حتمال�،�مرجع�سابق�،�ص8احة�و#حتمال�،�مرجع�سابق�،�ص8احة�و#حتمال�،�مرجع�سابق�،�ص8احة�و#حتمال�،�مرجع�سابق�،�ص: : : : �شوÎي�الزين��شوÎي�الزين��شوÎي�الزين��شوÎي�الزين�----////    2222



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]95[

�رررروجبل�الرب�8له�من��ض�كل�حيوانات�ال@?ية�وجبل�الرب�8له�من��ض�كل�حيوانات�ال@?ية�وجبل�الرب�8له�من��ض�كل�حيوانات�ال@?ية�وجبل�الرب�8له�من��ض�كل�حيوانات�ال@?ية�) ) ) ) 19191919((((فأصبح�له�معينا�نظy?ه�فأصبح�له�معينا�نظy?ه�فأصبح�له�معينا�نظy?ه�فأصبح�له�معينا�نظy?ه� �وكل�طيو �وكل�طيو �وكل�طيو رررروكل�طيو

�به�ادم�ذات�نفس�حية�فهو� �ماذا�يدعوها�وكل�ما�دعا ?yى�ادم�لuإ� �به�ادم�ذات�نفس�حية�فهو�السماء�فاحضرها �ماذا�يدعوها�وكل�ما�دعا ?yى�ادم�لuإ� �به�ادم�ذات�نفس�حية�فهو�السماء�فاحضرها �ماذا�يدعوها�وكل�ما�دعا ?yى�ادم�لuإ� �به�ادم�ذات�نفس�حية�فهو�السماء�فاحضرها �ماذا�يدعوها�وكل�ما�دعا ?yى�ادم�لuإ� ىىىىالسماء�فاحضرها

�السماء�،�وجميع�حيوانات�ال@?ية�،�) ) ) ) 20202020((((اسمها�اسمها�اسمها�اسمها� �السماء�،�وجميع�حيوانات�ال@?ية�،�ودعا�ادم�بأسماء�جميع�ال�Çائم�وطيو �السماء�،�وجميع�حيوانات�ال@?ية�،�ودعا�ادم�بأسماء�جميع�ال�Çائم�وطيو �السماء�،�وجميع�حيوانات�ال@?ية�،�ودعا�ادم�بأسماء�جميع�ال�Çائم�وطيو ررررودعا�ادم�بأسماء�جميع�ال�Çائم�وطيو

فأوقع�الرب�8له�سباتا�ع�ى�ادم�،�فنام�فاخذ�فأوقع�الرب�8له�سباتا�ع�ى�ادم�،�فنام�فاخذ�فأوقع�الرب�8له�سباتا�ع�ى�ادم�،�فنام�فاخذ�فأوقع�الرب�8له�سباتا�ع�ى�ادم�،�فنام�فاخذ�) ) ) ) 21212121((((وأما�لنفسه�فلم�يجد�معينا�نظy?ه�وأما�لنفسه�فلم�يجد�معينا�نظy?ه�وأما�لنفسه�فلم�يجد�معينا�نظy?ه�وأما�لنفسه�فلم�يجد�معينا�نظy?ه�

��مكا�ëا�لحما�واحدة�من�أض
عه�واحدة�من�أض
عه�واحدة�من�أض
عه�واحدة�من�أض
عه� ��مكا�ëا�لحما ��مكا�ëا�لحما �الرب�8له�الضلع�ال�)�أخذها�من�ادم��الرب�8له�الضلع�ال�)�أخذها�من�ادم��الرب�8له�الضلع�ال�)�أخذها�من�ادم��الرب�8له�الضلع�ال�)�أخذها�من�ادم�    وبناوبناوبناوبنا) ) ) ) 22222222((((مممم''''�مكا�ëا�لحما

�إuى�ادم� �إuى�ادم�إمرأة�واحضرها �إuى�ادم�إمرأة�واحضرها �إuى�ادم�إمرأة�واحضرها فقال�ادم�هذه�¬ن�عظمة�من�عظامي�ولحم�من�لحم)�فقال�ادم�هذه�¬ن�عظمة�من�عظامي�ولحم�من�لحم)�فقال�ادم�هذه�¬ن�عظمة�من�عظامي�ولحم�من�لحم)�فقال�ادم�هذه�¬ن�عظمة�من�عظامي�ولحم�من�لحم)�) ) ) ) 23232323((((إمرأة�واحضرها

�جميع�الحيوانات��جميع�الحيوانات��جميع�الحيوانات��جميع�الحيوانات�    وكانت�الحية��أحيلوكانت�الحية��أحيلوكانت�الحية��أحيلوكانت�الحية��أحيل) [ .... ] ) [ .... ] ) [ .... ] ) [ .... ] 24242424((((هذه�تدæى�امرأة��ëÈا�من�امرء�أخذت�هذه�تدæى�امرأة��ëÈا�من�امرء�أخذت�هذه�تدæى�امرأة��ëÈا�من�امرء�أخذت�هذه�تدæى�امرأة��ëÈا�من�امرء�أخذت�

�الرب�8له�فقالت�للمرأ �الرب�8له�فقالت�للمرأال@?ية�ال�)�عملها �الرب�8له�فقالت�للمرأال@?ية�ال�)�عملها �الرب�8له�فقالت�للمرأال@?ية�ال�)�عملها قال�هللا��Gتأك
�من�كل�قال�هللا��Gتأك
�من�كل�قال�هللا��Gتأك
�من�كل�قال�هللا��Gتأك
�من�كل�ششششجر�الجنة�جر�الجنة�جر�الجنة�جر�الجنة�    ة�أحقاة�أحقاة�أحقاة�أحقاال@?ية�ال�)�عملها

وأما�ثمر�الوأما�ثمر�الوأما�ثمر�الوأما�ثمر�الششششجرة�ال�)�;ي�وسط�جرة�ال�)�;ي�وسط�جرة�ال�)�;ي�وسط�جرة�ال�)�;ي�وسط�) ) ) ) 3333((((من�ثمر�من�ثمر�من�ثمر�من�ثمر�ششششجر�الجنة�نأكل�جر�الجنة�نأكل�جر�الجنة�نأكل�جر�الجنة�نأكل�««««    فقالت�ا�رأة�للحية�فقالت�ا�رأة�للحية�فقالت�ا�رأة�للحية�فقالت�ا�رأة�للحية�) ) ) ) 2222((((

) ) ) ) 5555((((فقالت�الحية�للمرأة�لــــن�تموتا�فقالت�الحية�للمرأة�لــــن�تموتا�فقالت�الحية�للمرأة�لــــن�تموتا�فقالت�الحية�للمرأة�لــــن�تموتا�) ) ) ) 4444((((الجنة�فقال�هللا��Gتأك
�منه�و�Gتمساه�لئ
�تموتا�الجنة�فقال�هللا��Gتأك
�منه�و�Gتمساه�لئ
�تموتا�الجنة�فقال�هللا��Gتأك
�منه�و�Gتمساه�لئ
�تموتا�الجنة�فقال�هللا��Gتأك
�منه�و�Gتمساه�لئ
�تموتا�

فyن�الخy?�والشر�بـــل�هللا�عالـــــم�انـــــه�يــــــوم�تـــــبـــل�هللا�عالـــــم�انـــــه�يــــــوم�تـــــبـــل�هللا�عالـــــم�انـــــه�يــــــوم�تـــــبـــل�هللا�عالـــــم�انـــــه�يــــــوم�تـــــ فyن�الخy?�والشر��عا فyن�الخy?�والشر��عا فyن�الخy?�والشر��عا ررررـأك
ن�منه�تنفتح�أعينكما�،�وتكونا�كاـأك
ن�منه�تنفتح�أعينكما�،�وتكونا�كاـأك
ن�منه�تنفتح�أعينكما�،�وتكونا�كاـأك
ن�منه�تنفتح�أعينكما�،�وتكونا�كا�7777عا

�شهية�) ) ) ) 6666(((( �شهية�جرة �شهية�جرة �شهية�جرة �الششششجرة �وان ،� �للعيو �بهجة �وأ�ëــــا �الكــــــــل �وان ،� �للعيو �بهجة �وأ�ëــــا �الكــــــــل �وان ،� �للعيو �بهجة �وأ�ëــــا �الكــــــــل �وان ،� �للعيو �بهجة �وأ�ëــــا �ل''''كــــــــل �جيدة �لجرة �جيدة �لجرة �جيدة �لجرة �جيدة �الششششجرة �أن �الفرات�ا�رأة �أن �الفرات�ا�رأة �أن �الفرات�ا�رأة �أن ننننفرات�ا�رأة

جلها�أيضا�معها�فأكل� جلها�أيضا�معها�فأكل�للنظر�فأخذت�من�ثمرها�واكل¦�ا�وأعطت� جلها�أيضا�معها�فأكل�للنظر�فأخذت�من�ثمرها�واكل¦�ا�وأعطت� جلها�أيضا�معها�فأكل�للنظر�فأخذت�من�ثمرها�واكل¦�ا�وأعطت� ،�فانفتحت�أعي�Üما�،�فانفتحت�أعي�Üما�،�فانفتحت�أعي�Üما�،�فانفتحت�أعي�Üما�) ) ) ) 7777((((ررررللنظر�فأخذت�من�ثمرها�واكل¦�ا�وأعطت�

yاق�ت اق�تyوعلما�أ�ëما�عريانان�فخاطا�أو اق�تyوعلما�أ�ëما�عريانان�فخاطا�أو اق�تyوعلما�أ�ëما�عريانان�فخاطا�أو ��رررروعلما�أ�ëما�عريانان�فخاطا�أو ��ن�وصنعا�Èنفسهما�مــــــــأز ��ن�وصنعا�Èنفسهما�مــــــــأز ��ن�وصنعا�Èنفسهما�مــــــــأز وعرف�ادم�حواء�وعرف�ادم�حواء�وعرف�ادم�حواء�وعرف�ادم�حواء�[ .... ] [ .... ] [ .... ] [ .... ] ررررن�وصنعا�Èنفسهما�مــــــــأز

ج
�من�عند�الرب� لدت�قايyن�وقالت�اقتنyن� ج
�من�عند�الرب�امرأته�فحملت�و لدت�قايyن�وقالت�اقتنyن� ج
�من�عند�الرب�امرأته�فحملت�و لدت�قايyن�وقالت�اقتنyن� ج
�من�عند�الرب�امرأته�فحملت�و لدت�قايyن�وقالت�اقتنyن� ررررامرأته�فحملت�و ثم�عادت�فولدت�ثم�عادت�فولدت�ثم�عادت�فولدت�ثم�عادت�فولدت�) ) ) ) 2222((((وووو

�للغنم�وكان�قايyن�عام
�;ي���ض� اعيا �للغنم�وكان�قايyن�عام
�;ي���ض�أخاه�هابيل�وكان�هابيل� اعيا �للغنم�وكان�قايyن�عام
�;ي���ض�أخاه�هابيل�وكان�هابيل� اعيا �للغنم�وكان�قايyن�عام
�;ي���ض�أخاه�هابيل�وكان�هابيل� اعيا رأخاه�هابيل�وكان�هابيل� رر رر رر وحدث�من�بعد�وحدث�من�بعد�وحدث�من�بعد�وحدث�من�بعد�) ) ) ) 3333((((ر

م�هابيل�أيضا�من�أبكار�غنمه�،�م�هابيل�أيضا�من�أبكار�غنمه�،�م�هابيل�أيضا�من�أبكار�غنمه�،�م�هابيل�أيضا�من�أبكار�غنمه�،�وقدوقدوقدوقد) ) ) ) 4444((((رررر��ض�قربانا�للرب���ض�قربانا�للرب���ض�قربانا�للرب���ض�قربانا�للرب�    أيام�أن�قايyن�قدم�من�ثمارأيام�أن�قايyن�قدم�من�ثمارأيام�أن�قايyن�قدم�من�ثمارأيام�أن�قايyن�قدم�من�ثمار

� �وقربانه �هابيل �إuى �فنظر�الرب ��ا �وقربانه �هابيل �إuى �فنظر�الرب ��ا �وقربانه �هابيل �إuى �فنظر�الرب ��ا �وقربانه �هابيل �إuى �فنظر�الرب �سما::::�ا �سماومن �سماومن �سماومن �ينظر�،�) ) ) ) 5555((((ومن �لم �وقربانه �قايyن �إuى �ينظر�،�ولكنه �لم �وقربانه �قايyن �إuى �ينظر�،�ولكنه �لم �وقربانه �قايyن �إuى �ينظر�،�ولكنه �لم �وقربانه �قايyن �إuى ولكنه

�وسقط�وجهه� �وسقط�وجهه��قايyن�جدا �وسقط�وجهه��قايyن�جدا �وسقط�وجهه��قايyن�جدا �اغتظت�؟؟؟؟�و�اذا�سقط��و�اذا�سقط��و�اذا�سقط��و�اذا�سقط�) ) ) ) 6666((((فاغتافاغتافاغتافاغتاظظظظ�قايyن�جدا �اغتظت�فقال�الرب�لقايyن��اذا �اغتظت�فقال�الرب�لقايyن��اذا �اغتظت�فقال�الرب�لقايyن��اذا فقال�الرب�لقايyن��اذا

اضية�واليك�) ) ) ) 7777((((وجهك�وجهك�وجهك�وجهك� اضية�واليك��وان�لم�تحسن�فعند�الباب�خطبة� اضية�واليك��وان�لم�تحسن�فعند�الباب�خطبة� اضية�واليك��وان�لم�تحسن�فعند�الباب�خطبة� فع�؟؟؟؟�وان�لم�تحسن�فعند�الباب�خطبة� فع�إن�أحسنت�أفــــ
�ا فع�إن�أحسنت�أفــــ
�ا فع�إن�أحسنت�أفــــ
�ا رإن�أحسنت�أفــــ
�ا رر رر رر ر

�اشتاشتاشتاشت �عل��ا �وأنت�تسود �ياقها �عل��ا �وأنت�تسود �ياقها �عل��ا �وأنت�تسود �ياقها �عل��ا �وأنت�تسود �الحقل�أن�) ) ) ) 8888((((ياقها �كان�;ي �وحدث�إذ �قايyن�هابيل�أخاه �الحقل�أن�وكلم �كان�;ي �وحدث�إذ �قايyن�هابيل�أخاه �الحقل�أن�وكلم �كان�;ي �وحدث�إذ �قايyن�هابيل�أخاه �الحقل�أن�وكلم �كان�;ي �وحدث�إذ �قايyن�هابيل�أخاه وكلم

� �وقتله �هابيل�أخيه �قايyن�قام�ع�ى �وقتله �هابيل�أخيه �قايyن�قام�ع�ى �وقتله �هابيل�أخيه �قايyن�قام�ع�ى �وقتله �هابيل�أخيه �قال���Gقال���Gقال���Gقال��G) ) ) ) 9999((((قايyن�قام�ع�ى فقال�الرب�لقايyن�أين�هابيل�أخاك�فقال�الرب�لقايyن�أين�هابيل�أخاك�فقال�الرب�لقايyن�أين�هابيل�أخاك�فقال�الرب�لقايyن�أين�هابيل�أخاك�؟؟؟؟

س�أنا�NNNNÈي�ي�ي�ي� س�أنا�Èاعلم�أحا س�أنا�Èاعلم�أحا س�أنا�Èاعلم�أحا دت�فـــــ�،�إذا�تأملنا�قصة�الخلق�كم1»))))10101010((((رررراعلم�أحا ذا�السفر�،�ــــي�هـــرا��و

�نلمس�غياب�وخلق�ادم�وحواء،�وحدث� تكاب�الخطيئة�،�وقتل�قابيل�Èخاه�هابيل�، را

�،�فهل�يعقل�أن�الرب�وهو�العالم� ي�ال
معقو لالنسق�العق�ي�وطغيان�الطابع��سطو ر

�؟ ها ه�من�أكل�ثما ربكل�Ïé)ء�،��Gيعلم�أن�ادم�أكل�من�ثمار�الشجرة�ال�)�حذ �وهــــل�!ر

�وهل�يع ،� �ادم F�أيــــــن�يخت� �أن�الرب��Gيعلم �من�صفات�يعقل �أن�يوصف�بصفة قل
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�؟ (Ï#��ا �8ƣنسان�وçي �الثالث�من�سفر�التكوين �8صحاح �;ي �جاء �ما وسمعا�« �هذا

�ادم�وامرأته�من�وجه� يح�ال�Üار�فاختبأ �الجنة�عند�هبوب� �;ي رصوت�الرب�8له�ماشيا

�)10(أين�أنت�؟�« : فنادى�الرب�8له�ادم�وقــــال�له�) 9(الرب�8له�;ي�وسط�شجر�الجنة�

� �فخشيت�Èنــــــي�عريان�فاختبأت�: فقال �الجنة �) 11( سمعت�صوتك�;ي من�« : فقال

��ولكن�1»أعلمك�انك�عريان�؟�هل�أكلت�من�الشجرة�ال�)�أوصيتك�أن��Gتأكل�م�Üا�؟�

�ا�دافع�عن�الديانة�ال��ودية��Gيشك�فــــي�صدقها�،�بل�يؤكد�أن�جميع�ما�جاء�;ي� نفيلو

�نصوصه�غامضة��Gيفهمها�إ�Gمن�يحسن�التأويل�،�ويفقه�العهد�القديم�صحيح�،�وان

� ل�هذه�8صحاحات�السالفة�الذكر�فيقو �،�ولذلك�نجده�يؤ للغة�الرمو و  :ز

�ثم�صنع�ع�ى�« �ثم�صنع�ع�ى�خلق�هللا�العقل�الخالص�;ي�عالم�ا�ثل�وهو�8نسان�ا�عقو �ثم�صنع�ع�ى�خلق�هللا�العقل�الخالص�;ي�عالم�ا�ثل�وهو�8نسان�ا�عقو �ثم�صنع�ع�ى�خلق�هللا�العقل�الخالص�;ي�عالم�ا�ثل�وهو�8نسان�ا�عقو للللخلق�هللا�العقل�الخالص�;ي�عالم�ا�ثل�وهو�8نسان�ا�عقو

�معونة� �الحس�وهو�حواء �وأعطاه ،� �عق
�اقرب�من��ض�هو�ادم �العقل �هذا �معونة�مثال �الحس�وهو�حواء �وأعطاه ،� �عق
�اقرب�من��ض�هو�ادم �العقل �هذا �معونة�مثال �الحس�وهو�حواء �وأعطاه ،� �عق
�اقرب�من��ض�هو�ادم �العقل �هذا �معونة�مثال �الحس�وهو�حواء �وأعطاه ،� �عق
�اقرب�من��ض�هو�ادم �العقل �هذا ررررمثال

ووووررررية�لــــه�،�فطـــاوع�العقل�الحس�،�وانقاد�للذة�،�وçي�الحية�ال�)�وسوست�لحواء�،�ية�لــــه�،�فطـــاوع�العقل�الحس�،�وانقاد�للذة�،�وçي�الحية�ال�)�وسوست�لحواء�،�ية�لــــه�،�فطـــاوع�العقل�الحس�،�وانقاد�للذة�،�وçي�الحية�ال�)�وسوست�لحواء�،�ية�لــــه�،�فطـــاوع�العقل�الحس�،�وانقاد�للذة�،�وçي�الحية�ال�)�وسوست�لحواء�،�ضرضرضرضر

ر�وانتفى�م�Üا�الخy?�وهو�هابيل� ر�وانتفى�م�Üا�الخy?�وهو�هابيل�فولدت�النفس�;ي�ذا�ãا�الك@?ياء�وهو�قابيل�وجمع�الشر ر�وانتفى�م�Üا�الخy?�وهو�هابيل�فولدت�النفس�;ي�ذا�ãا�الك@?ياء�وهو�قابيل�وجمع�الشر ر�وانتفى�م�Üا�الخy?�وهو�هابيل�فولدت�النفس�;ي�ذا�ãا�الك@?ياء�وهو�قابيل�وجمع�الشر ووووفولدت�النفس�;ي�ذا�ãا�الك@?ياء�وهو�قابيل�وجمع�الشر

،�وب�الZ?م�oyفهو�يرمز�,دم�بالعقل�ون
حظ�;ي�تأويله�استخدامه�Èسل2» ومات�موتا�خلقياومات�موتا�خلقياومات�موتا�خلقياومات�موتا�خلقيا

ويرمـــز�قابيل�للشZ?�والك@?ياء�،�أما�هابيل�فy?مز�إuى�الخy?�،�وما�ينبäي�ولحواء�بالحس�،�

يyن�و�ف
طوني �من�الفيثاغو �اخذ�ا�نهج�الرمز �إليه�أن�فيلو ة ر8شا ي ن اقيyر ن�yون�والر

�لشرح�قصص�ا�يثولوجيا�،�وهذا�ما�ذكره�عبد� �ا�نهج�الرمز يالذين�كانوا�يستخدمو ن

�
 :ا�نعم�الحف()�قائ

�وقد�شروقد�شروقد�شروقد�شر« �باليونانية�ليبyن�للمفكرين���ا اة �التو �ح�فيلو �باليونانية�ليبyن�للمفكرين���ا اة �التو �ح�فيلو �باليونانية�ليبyن�للمفكرين���ا اة �التو �ح�فيلو �باليونانية�ليبyن�للمفكرين���ا اة �التو ررررح�فيلو ����––––�أي�باليونانية��أي�باليونانية��أي�باليونانية��أي�باليونانية�––––نننن

�شرحهه� �يدمج �كـــان �ولذلك �فلسف¦�م �من �وأسم¹ �أقدم �فلسفة �ال��ود �كتاب �;ي �شرحهه�إن �يدمج �كـــان �ولذلك �فلسف¦�م �من �وأسم¹ �أقدم �فلسفة �ال��ود �كتاب �;ي �شرحهه�إن �يدمج �كـــان �ولذلك �فلسف¦�م �من �وأسم¹ �أقدم �فلسفة �ال��ود �كتاب �;ي �شرحهه�إن �يدمج �كـــان �ولذلك �فلسف¦�م �من �وأسم¹ �أقدم �فلسفة �ال��ود �كتاب �;ي إن

اة�شرحا� ب�بyن�أقــــوال�الف
سفة�وبعض�أقــــوال��نبياء�،�ويشرح�التو اة�شرحا�بالفلسفة�ويقا ب�بyن�أقــــوال�الف
سفة�وبعض�أقــــوال��نبياء�،�ويشرح�التو اة�شرحا�بالفلسفة�ويقا ب�بyن�أقــــوال�الف
سفة�وبعض�أقــــوال��نبياء�،�ويشرح�التو اة�شرحا�بالفلسفة�ويقا ب�بyن�أقــــوال�الف
سفة�وبعض�أقــــوال��نبياء�،�ويشرح�التو رررربالفلسفة�ويقا رررر


يyن�و�ف يyن�و�ف
مزيا�غ�ى�غرار�شرح�الفيثاغو يyن�و�ف
مزيا�غ�ى�غرار�شرح�الفيثاغو يyن�و�ف
مزيا�غ�ى�غرار�شرح�الفيثاغو ررررمزيا�غ�ى�غرار�شرح�الفيثاغو اقيyن�لقصص�ا�يثولوجيارررر اقيyن�لقصص�ا�يثولوجياطونيyن�والر اقيyن�لقصص�ا�يثولوجياطونيyن�والر اقيyن�لقصص�ا�يثولوجياطونيyن�والر  .3»ووووطونيyن�والر

اة�باللغة�اليونانية�،�فهذا�يع()�انه�قام�بتأويل� �قد�شرح�التو روان�كان�فيلو ن

اتي�ا�كتوب�بلغته��صل �وليس�النص�التو �اليونانية �ا�كتوب�باللغة اتي رالنص�التو  ر

�أن�اللفظ�اليوناني�مطابق�للفظ�ال) الع@?ية( �ير ىوهنا�نتساءل�هل�فيلو �؟�و�اذا�ن يع@?

��سئلة �هذا �ع�ى �البدو �الرحمان �عبد �يجيبنا �؟ ��ص�ي اتي �النص�التو ل �يؤ يلم ر �و

�( ( ( ( وهو�وهو�وهو�وهو�... ... ... ... ««««: لفيقو �أي�فيلو �أي�فيلو �أي�فيلو �بل�) ) ) ) ننننأي�فيلو ،� �هنالك�من�تعسف�شديد �بل�وان�كان�قد�شعر�بما ،� �هنالك�من�تعسف�شديد �بل�وان�كان�قد�شعر�بما ،� �هنالك�من�تعسف�شديد �بل�وان�كان�قد�شعر�بما ،� �هنالك�من�تعسف�شديد وان�كان�قد�شعر�بما
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�;ي� �;ي�حة�نجد�انه�مع�ذلك�يأخذ���ذا�ا�نهج�الرمز �;ي�حة�نجد�انه�مع�ذلك�يأخذ���ذا�ا�نهج�الرمز �;ي�حة�نجد�انه�مع�ذلك�يأخذ���ذا�ا�نهج�الرمز ييييوأحيانا�كثy?ة�من�مغالطة�ظاهرة�واوأحيانا�كثy?ة�من�مغالطة�ظاهرة�واوأحيانا�كثy?ة�من�مغالطة�ظاهرة�واوأحيانا�كثy?ة�من�مغالطة�ظاهرة�واضضضضحة�نجد�انه�مع�ذلك�يأخذ���ذا�ا�نهج�الرمز

مضطرا�إuى�هذا�نظرا�إuى�ما�هنالك�من�خ
ف�بyن�الفكر�اليوناني�مضطرا�إuى�هذا�نظرا�إuى�ما�هنالك�من�خ
ف�بyن�الفكر�اليوناني�مضطرا�إuى�هذا�نظرا�إuى�ما�هنالك�من�خ
ف�بyن�الفكر�اليوناني�مضطرا�إuى�هذا�نظرا�إuى�ما�هنالك�من�خ
ف�بyن�الفكر�اليوناني�كل�Ïé)ء�تقريبا�Èنه�كل�Ïé)ء�تقريبا�Èنه�كل�Ïé)ء�تقريبا�Èنه�كل�Ïé)ء�تقريبا�Èنه�

و�قـــــوال�ال��ودية�،�وهو��Gيعتمد�;ي�هذا�فقط�ع�ى�تأويل��لفاو�قـــــوال�ال��ودية�،�وهو��Gيعتمد�;ي�هذا�فقط�ع�ى�تأويل��لفاو�قـــــوال�ال��ودية�،�وهو��Gيعتمد�;ي�هذا�فقط�ع�ى�تأويل��لفاو�قـــــوال�ال��ودية�،�وهو��Gيعتمد�;ي�هذا�فقط�ع�ى�تأويل��لفاظظظظ�بحسب�اللغة�ال�)��بحسب�اللغة�ال�)��بحسب�اللغة�ال�)��بحسب�اللغة�ال�)�

�مث
�يفسر�اشتقاق� �فZ?اه ،� �مث
�يفسر�اشتقاق��بحسب�لغات�أخر �فZ?اه ،� �مث
�يفسر�اشتقاق��بحسب�لغات�أخر �فZ?اه ،� �مث
�يفسر�اشتقاق��بحسب�لغات�أخر �فZ?اه ،� �تأويل��لفاظظظظ�بحسب�لغات�أخر �بل�وع�ى ،� �تأويل��لفاكتبت���ا �بل�وع�ى ،� �تأويل��لفاكتبت���ا �بل�وع�ى ،� �تأويل��لفاكتبت���ا �بل�وع�ى ،� ىىىىكتبت���ا

�ألفاظظظظ�يونانية�يونانية�يونانية�يونانية �عن�طريق �ألفا�الع@?ية �عن�طريق �ألفا�الع@?ية �عن�طريق �ألفا�الع@?ية �عن�طريق �ناحية�بعض��لفابعض��لفابعض��لفابعض��لفاظظظظ�الع@?ية �من �مطلقا ��Gصلة �انه �مع �ناحية��، �من �مطلقا ��Gصلة �انه �مع �ناحية��، �من �مطلقا ��Gصلة �انه �مع �ناحية��، �من �مطلقا ��Gصلة �انه �مع ،�

#شتقاق�بyن�هذه��لفا#شتقاق�بyن�هذه��لفا#شتقاق�بyن�هذه��لفا#شتقاق�بyن�هذه��لفاظظظظ�اليونانية�و�لفا�اليونانية�و�لفا�اليونانية�و�لفا�اليونانية�و�لفاظظظظ�الع@?ية�،�بل�وأك¾?�من�هذا�،�يذهب�إuى��الع@?ية�،�بل�وأك¾?�من�هذا�،�يذهب�إuى��الع@?ية�،�بل�وأك¾?�من�هذا�،�يذهب�إuى��الع@?ية�،�بل�وأك¾?�من�هذا�،�يذهب�إuى�

�Èنه� �الرمز �ا�نهج �كأساس�لهذا اة �التو �لبعض�فصو �الخاطئة �الZ?جمة �اتخاذ �Èنه�حد �الرمز �ا�نهج �كأساس�لهذا اة �التو �لبعض�فصو �الخاطئة �الZ?جمة �اتخاذ �Èنه�حد �الرمز �ا�نهج �كأساس�لهذا اة �التو �لبعض�فصو �الخاطئة �الZ?جمة �اتخاذ �Èنه�حد �الرمز �ا�نهج �كأساس�لهذا اة �التو �لبعض�فصو �الخاطئة �الZ?جمة �اتخاذ يحد يل يل يل ررررل

�ا�نهج� �يعينه�أك¾?�ع�ى�تطبيق�هـــــذا �ا�نهج�يجد�;ي�هذه�الZ?جمة�الخاطئة�مـــا �يعينه�أك¾?�ع�ى�تطبيق�هـــــذا �ا�نهج�يجد�;ي�هذه�الZ?جمة�الخاطئة�مـــا �يعينه�أك¾?�ع�ى�تطبيق�هـــــذا �ا�نهج�يجد�;ي�هذه�الZ?جمة�الخاطئة�مـــا �يعينه�أك¾?�ع�ى�تطبيق�هـــــذا ،�فليس�بغريب�،�فليس�بغريب�،�فليس�بغريب�،�فليس�بغريب�يجد�;ي�هذه�الZ?جمة�الخاطئة�مـــا

� �إذن�أن�ينظر�إuى�هذه�الZ?جمة�اليونانية�عـــ�ى�أ�ëا�اصح�من��صل�الع@? �إذن�أن�ينظر�إuى�هذه�الZ?جمة�اليونانية�عـــ�ى�أ�ëا�اصح�من��صل�الع@? �إذن�أن�ينظر�إuى�هذه�الZ?جمة�اليونانية�عـــ�ى�أ�ëا�اصح�من��صل�الع@? يتضح�من�    1»»»»    ييييإذن�أن�ينظر�إuى�هذه�الZ?جمة�اليونانية�عـــ�ى�أ�ëا�اصح�من��صل�الع@?

ل�اللفظ�باللغة�ال�)�كتب���ا�،�وأيضا�بحسب�لغات�    خ
ل�هذا�النص �كان�يؤ وإن�فيلو ن

بطا�ايتمولوجيا� �،�ويربط�بyن��لفاظ�الع@?ية�واليونانية� رأخر  .ى

�الذ �ال��ود �الف
سفة �نذكر�الفيلسوف�ومن �أيضا اة �التو �بتأويل �قاموا رين

،�شهرته�)solomon ben Gabirol) 1021 – 1058والشاعر�ال��ودي�سليمان�ابن�ج@?ول�

�باسم� �وهو�من�دائرة�الثقافة�8س
مية� Avice brolنابو�سليمان�يح�¹Þويعرفه�ال
تينيو

� �أعظم �من �شاعر�ويعت@?ونه �وكان �سراقوسة �وعاش�;ي �ملقة، �;ي سة�ولد �ا�د رشعراء

�ف �ــــال��ودية �اسبانيا �ـــــم(...) ي �الحياة �ينبوع �الرئيسية �مؤلفاته �وضعه� Fons Vitasن

بالع@?ية،�وضاعت�النسخة��صلية�منه�ولم�تحفظ�إ�Gالنسخة�ال
تينية�منه�وملخص�

�لها �،�وع�ى�خ
ف�الف
سفة�ال��ود�،�لـــم�يتأثر�ابن�ج@?ول�بالتلموذ�،�ولم�ينطلق2»يع@?

;ي�كتاباته�من�الديانة�ال��ودية�،�بل�أسس��خ
ق�ع�ى�العقل�،�وقد�كانت�له�مرجعية�

�،� �تأثر�بالثقافة�8س
مية �كما �له �وقرا �السكندر �تأثر�بفيلو �فقد ،� �متنوعة يفكرية ن

�وقد�أشار�إنجيل�ابن�مسرةابن�مسرةابن�مسرةابن�مسرةخاصة� �بعض�ا�فكرين�ا�سيحيyن�، �تأثy?�ع�ى �وكان�له ،�


ررررفقد�قرأ�كتب�ف
سفة�العرب�وصقل�ملكته�بما�ف��ا�من�¬اء�فقد�قرأ�كتب�ف
سفة�العرب�وصقل�ملكته�بما�ف��ا�من�¬اء�فقد�قرأ�كتب�ف
سفة�العرب�وصقل�ملكته�بما�ف��ا�من�¬اء�فقد�قرأ�كتب�ف
سفة�العرب�وصقل�ملكته�بما�ف��ا�من�¬اء�    ............««««: جثالث�بالينيا�قائ

� �و�فكار، �و�فكار، �و�فكار، �العرب�فـــــي�(...) (...) (...) (...) و�فكار، �فاق�شعراء �ولكنه �قوالب�الشعر�العربي �ع�ى �العرب�فـــــي�وصب�شعره �فاق�شعراء �ولكنه �قوالب�الشعر�العربي �ع�ى �العرب�فـــــي�وصب�شعره �فاق�شعراء �ولكنه �قوالب�الشعر�العربي �ع�ى �العرب�فـــــي�وصب�شعره �فاق�شعراء �ولكنه �قوالب�الشعر�العربي �ع�ى وصب�شعره

�فقد� �باب�الفلسفة �;ي �أما ،� �الشاعر �وإحساسه ه �وفــــــــي�سمو�أفكا �فقد�مراتب�الشاعرية �باب�الفلسفة �;ي �أما ،� �الشاعر �وإحساسه ه �وفــــــــي�سمو�أفكا �فقد�مراتب�الشاعرية �باب�الفلسفة �;ي �أما ،� �الشاعر �وإحساسه ه �وفــــــــي�سمو�أفكا �فقد�مراتب�الشاعرية �باب�الفلسفة �;ي �أما ،� �الشاعر �وإحساسه ه �وفــــــــي�سمو�أفكا ييييمراتب�الشاعرية رررر
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لعربية�،�وتأثر�;ي�تأليفه�بمذهب�ابن�مسرة�لعربية�،�وتأثر�;ي�تأليفه�بمذهب�ابن�مسرة�لعربية�،�وتأثر�;ي�تأليفه�بمذهب�ابن�مسرة�لعربية�،�وتأثر�;ي�تأليفه�بمذهب�ابن�مسرة�باللغة�اباللغة�اباللغة�اباللغة�ا" " " " ينبوع�الحياة�ينبوع�الحياة�ينبوع�الحياة�ينبوع�الحياة�" " " " ألف�كتابه�ا�سم�¹ألف�كتابه�ا�سم�¹ألف�كتابه�ا�سم�¹ألف�كتابه�ا�سم�¹

اء�انبا�دقليس�الزائف�ومذهب��ف
طونية�الحديثة� اء�انبا�دقليس�الزائف�ومذهب��ف
طونية�الحديثة�القائم�ع�ى�أ اء�انبا�دقليس�الزائف�ومذهب��ف
طونية�الحديثة�القائم�ع�ى�أ اء�انبا�دقليس�الزائف�ومذهب��ف
طونية�الحديثة�القائم�ع�ى�أ     ....1»»»»ررررالقائم�ع�ى�أ

�من� �ج@?ول �ابن �اقتباس �عدم �حقيقة �معجمه �;ي (Ï#طرابي� ج �جو رويؤكد

ولم�يتأثر�ولم�يتأثر�ولم�يتأثر�ولم�يتأثر�... ... ... ... ««««: لالديانة�ال��ودية،�وان�مرجعيته�الفكرية�كانت�الفلسفة��ف
طونية�فيقو

سفي�با�قابل�إ�Gتأثرا�ضسفي�با�قابل�إ�Gتأثرا�ضسفي�با�قابل�إ�Gتأثرا�ضسفي�با�قابل�إ�Gتأثرا�ضئئئئي
�جدا�بال��ودية،�بينما�دان�بالكثÈ�?yفلوطyن،�وقد�ي
�جدا�بال��ودية،�بينما�دان�بالكثÈ�?yفلوطyن،�وقد�ي
�جدا�بال��ودية،�بينما�دان�بالكثÈ�?yفلوطyن،�وقد�ي
�جدا�بال��ودية،�بينما�دان�بالكثÈ�?yفلوطyن،�وقد�فكره�الفلفكره�الفلفكره�الفلفكره�الفل

ادية� �إ �وحدت�;ي �ال�) �الفرنسيسكانية �الغرب�وغذى�الفلسفة �;ي �واسعا ا ادية�عرف�انتشا �إ �وحدت�;ي �ال�) �الفرنسيسكانية �الغرب�وغذى�الفلسفة �;ي �واسعا ا ادية�عرف�انتشا �إ �وحدت�;ي �ال�) �الفرنسيسكانية �الغرب�وغذى�الفلسفة �;ي �واسعا ا ادية�عرف�انتشا �إ �وحدت�;ي �ال�) �الفرنسيسكانية �الغرب�وغذى�الفلسفة �;ي �واسعا ا رعرف�انتشا رر رر رر ر

�دنس�ستوبتوس� �جنب�مع �إuى �جنبا �وصوفيته �ج@?ول �دنس�ستوبتوس�ابن �جنب�مع �إuى �جنبا �وصوفيته �ج@?ول �دنس�ستوبتوس�ابن �جنب�مع �إuى �جنبا �وصوفيته �ج@?ول �دنس�ستوبتوس�ابن �جنب�مع �إuى �جنبا �وصوفيته �ج@?ول �موضوعا�ãا�––––ابن �من �موضوعا�ãا��بعضا �من �موضوعا�ãا��بعضا �من �موضوعا�ãا��بعضا �من �بعضا

�والقدي �وقد�دافع�#سكندر�الهاuي �والقدي�ساسية �وقد�دافع�#سكندر�الهاuي �والقدي�ساسية �وقد�دافع�#سكندر�الهاuي �والقدي�ساسية �وقد�دافع�#سكندر�الهاuي �عن�مذاهب��ساسية �ا�ار �وغليوم ا �عن�مذاهب�س�بونافانتو �ا�ار �وغليوم ا �عن�مذاهب�س�بونافانتو �ا�ار �وغليوم ا �عن�مذاهب�س�بونافانتو �ا�ار �وغليوم ا ييييس�بونافانتو رررر

�ج@?ول �ج@?ولابن �ج@?ولابن �ج@?ولابن �النص�2»»»»ابن �هذا �من �ويتضح �ع�ى�أ، �تأثy?ا �لها �كان �ج@?ول �ابن �فلسفة ن

�ال��ود� مو�¹ÏÐ"  يا�سيحية�اك@?�من�تأثy?ها�ع�ى�ال��ودية�،�فقد�تأثر�بفلسفته�من�مفكر

�بن�دا �اعت@?�أبراهام �وقد �فقط�، ة �بن�عز �ويوسف�ابن�صديق�وأبراهام ه ربن�عز ود�ر

�هذا� �كتابه �;ي �يعتمد �وأن�ابن�ج@?ول�لم ،� �غy?�مهم �الحياة �أن�كتاب�ينبوع ر�سطي

�
�قائ �هذا �إuى �شح
ن �أشار�احمد �وقد �العلم) �هذا�... ... ... ... ««««    : ا�نهج �مجال �لنا �هذا�و�Gيسمح �مجال �لنا �هذا�و�Gيسمح �مجال �لنا �هذا�و�Gيسمح �مجال �لنا و�Gيسمح

�ف �محدودا �كان �الذي �ج@?ول �اثر�ابن �بالوقوف�عند �فالبحث �محدودا �كان �الذي �ج@?ول �اثر�ابن �بالوقوف�عند �فالبحث �محدودا �كان �الذي �ج@?ول �اثر�ابن �بالوقوف�عند �فالبحث �محدودا �كان �الذي �ج@?ول �اثر�ابن �بالوقوف�عند �لم�ــــــــــــــــالبحث �Èنه ،� �جلدته �ب() �لم�ي �Èنه ،� �جلدته �ب() �لم�ي �Èنه ،� �جلدته �ب() �لم�ي �Èنه ،� �جلدته �ب() ي

و�ع
قة�الدين�بالفلسفة�باستو�ع
قة�الدين�بالفلسفة�باستو�ع
قة�الدين�بالفلسفة�باستو�ع
قة�الدين�بالفلسفة�باستثثثثناء�مو�¹ÏÐابن�ناء�مو�¹ÏÐابن�ناء�مو�¹ÏÐابن�ناء�مو�¹ÏÐابن�ــــــــــــــــــــــــيشغلهم�وهيشغلهم�وهيشغلهم�وهيشغلهم�وهان�ان�ان�ان�ــــــــــــــــيتعرض�Èهم�موضوع�كيتعرض�Èهم�موضوع�كيتعرض�Èهم�موضوع�كيتعرض�Èهم�موضوع�ك

�ال��ود�الوسطويyن�لم�يأ��وا�كثy?ا�ولم�ينل� ه�،�الذي�لم�يذكره�باGسم�،�فان�مفكر �ال��ود�الوسطويyن�لم�يأ��وا�كثy?ا�ولم�ينل�عز ه�،�الذي�لم�يذكره�باGسم�،�فان�مفكر �ال��ود�الوسطويyن�لم�يأ��وا�كثy?ا�ولم�ينل�عز ه�،�الذي�لم�يذكره�باGسم�،�فان�مفكر �ال��ود�الوسطويyن�لم�يأ��وا�كثy?ا�ولم�ينل�عز ه�،�الذي�لم�يذكره�باGسم�،�فان�مفكر ييييعز رررر

الذي�صغه�ابن�فاقودا�كبy?�العناية�وح��¹ع�ى�فرض�أن�هؤGء�الذي�صغه�ابن�فاقودا�كبy?�العناية�وح��¹ع�ى�فرض�أن�هؤGء�الذي�صغه�ابن�فاقودا�كبy?�العناية�وح��¹ع�ى�فرض�أن�هؤGء�الذي�صغه�ابن�فاقودا�كبy?�العناية�وح��¹ع�ى�فرض�أن�هؤGء�" " " " مع(�¹الحياة�مع(�¹الحياة�مع(�¹الحياة�مع(�¹الحياة�" " " " مختصر�مختصر�مختصر�مختصر�

�فإ�ëم�و�Gشك�تأثر ،� �يعرفونه �كانوا �فإ�ëم�و�Gشك�تأثرالف
سفة ،� �يعرفونه �كانوا �فإ�ëم�و�Gشك�تأثرالف
سفة ،� �يعرفونه �كانوا �فإ�ëم�و�Gشك�تأثرالف
سفة ،� �يعرفونه �كانوا �ونقد�ابراهام�بن�الف
سفة ،� �برأي�ابن�ميمو �ونقد�ابراهام�بن�ا ،� �برأي�ابن�ميمو �ونقد�ابراهام�بن�ا ،� �برأي�ابن�ميمو �ونقد�ابراهام�بن�ا ،� �برأي�ابن�ميمو ننننا وووو

ررررداود��سطي�الذي�اعت@?�ابن�ج@?ول�مفكرا�خص�كتابه�لغy?�ال��ود�وان�ا�وضوع�الذي�داود��سطي�الذي�اعت@?�ابن�ج@?ول�مفكرا�خص�كتابه�لغy?�ال��ود�وان�ا�وضوع�الذي�داود��سطي�الذي�اعت@?�ابن�ج@?ول�مفكرا�خص�كتابه�لغy?�ال��ود�وان�ا�وضوع�الذي�داود��سطي�الذي�اعت@?�ابن�ج@?ول�مفكرا�خص�كتابه�لغy?�ال��ود�وان�ا�وضوع�الذي�

تناوله��Gيحتاج�إuى�ذلك�الجهد�وان�كتابه�افتقد�ا�نهج�العلم)�،�ولم�يحسن�استعمال�تناوله��Gيحتاج�إuى�ذلك�الجهد�وان�كتابه�افتقد�ا�نهج�العلم)�،�ولم�يحسن�استعمال�تناوله��Gيحتاج�إuى�ذلك�الجهد�وان�كتابه�افتقد�ا�نهج�العلم)�،�ولم�يحسن�استعمال�تناوله��Gيحتاج�إuى�ذلك�الجهد�وان�كتابه�افتقد�ا�نهج�العلم)�،�ولم�يحسن�استعمال�

� �اعتمده �الذي �ا�نطق �اعتمده �الذي �ا�نطق �اعتمده �الذي �ا�نطق �اعتمده �الذي �    3»»»»    ا�نطق �عنده �التأويل �هو�طبيعة ��îمنا �وما �است، �استهل �استهل �استهل �ا�نهج�هل �ا�نهج�خدم �ا�نهج�خدم �ا�نهج�خدم خدم

اة�؟؟؟؟�وما�çي��سباب�ال�)�دفعته�إuى�تأويلها��وما�çي��سباب�ال�)�دفعته�إuى�تأويلها��وما�çي��سباب�ال�)�دفعته�إuى�تأويلها��وما�çي��سباب�ال�)�دفعته�إuى�تأويلها�؟؟؟؟���� �;ي�تأويله�التو �مثل�فيلو اة�الرمز �;ي�تأويله�التو �مثل�فيلو اة�الرمز �;ي�تأويله�التو �مثل�فيلو اة�الرمز �;ي�تأويله�التو �مثل�فيلو ررررالرمز ن ني ني ني     ي

�وفهم� �غامضة �القديم �نصوص�العهد �أن �ع�ى �فيلو �مع �ابن�ج@?ول نيتفق

معناها�الحقيقي�يتطلب�التأويل�،�وان�عملية�تأويل�النص��Gيقوم���ا�كل�من�هب�ودب�

                                                 
يخ�الفكر��ندلÏÖ)�،�تر�: : : : نا�نا�نا�نا��آنجيل�جثالث�يالي�آنجيل�جثالث�يالي�آنجيل�جثالث�يالي�آنجيل�جثالث�يالي----////    1111 يخ�الفكر��ندلÏÖ)�،�تر�تا يخ�الفكر��ندلÏÖ)�،�تر�تا يخ�الفكر��ندلÏÖ)�،�تر�تا ة�الثقافة�الدينية�،�القاهرة�،�ة�الثقافة�الدينية�،�القاهرة�،�ة�الثقافة�الدينية�،�القاهرة�،�ة�الثقافة�الدينية�،�القاهرة�،�مكتبمكتبمكتبمكتب: : : : حسyن�مؤنس�الناشر��حسyن�مؤنس�الناشر��حسyن�مؤنس�الناشر��حسyن�مؤنس�الناشر��: : : : ررررتا

    ....493493493493،�ص،�ص،�ص،�ص) ) ) ) تتتت....دددد((((

2222    ////----�(Ï�(Ï�(Ï�(Ï####ج�طرابي ج�طرابي��جو ج�طرابي��جو ج�طرابي��جو �،�ا�ت( ( ( ( معجم�الف
سفة�معجم�الف
سفة�معجم�الف
سفة�معجم�الف
سفة�: : : : رررر��جو �،�ال
هوتيو �،�ا�تالف
سفة�،�ا�ناطقة�ا�تكلمو �،�ال
هوتيو �،�ا�تالف
سفة�،�ا�ناطقة�ا�تكلمو �،�ال
هوتيو �،�ا�تالف
سفة�،�ا�ناطقة�ا�تكلمو �،�ال
هوتيو نالف
سفة�،�ا�ناطقة�ا�تكلمو نن نن نن �ن �صوفو �صوفو �صوفو ،�دار�،�دار�،�دار�،�دار�3333طططط،�،�،�،�) ) ) ) ننننصوفو

    ....�20202020،�ص�،�ص�،�ص�،�ص2006200620062006،�،�،�،�الطليعة�،�بy?وت�الطليعة�،�بy?وت�الطليعة�،�بy?وت�الطليعة�،�بy?وت�

�الوسيطي�اباباباب: : : : ��أحمد���أحمد���أحمد���أحمد�ششششح
ن�ح
ن�ح
ن�ح
ن�----////    3333 شد�والفكر�الع@? �الوسيطي�ن� شد�والفكر�الع@? �الوسيطي�ن� شد�والفكر�الع@? �الوسيطي�ن� شد�والفكر�الع@? يييين� �ال��وديفعل�الثقافة�العربية�8س
ميةفعل�الثقافة�العربية�8س
ميةفعل�الثقافة�العربية�8س
ميةفعل�الثقافة�العربية�8س
مية( ( ( ( رررر �ال��ودي�;ي�الفكر�الع@? �ال��ودي�;ي�الفكر�الع@? �ال��ودي�;ي�الفكر�الع@? ) ) ) ) يييي�;ي�الفكر�الع@?

�،��طــــــــــــــــــــــــالجالجالجالج �،��طزء��و �،��طزء��و �،��طزء��و اقة�الوطنية�مراكش��،��،��،��،�للللزء��و اقة�الوطنية�مراكش�ا�طبعة�والو اقة�الوطنية�مراكش�ا�طبعة�والو اقة�الوطنية�مراكش�ا�طبعة�والو     ....�69696969،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1999199919991999،��،��،��،�1111ررررا�طبعة�والو
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� �الذين �الحكماء �تقتصر�ع�ى �;ي�وإنما دت �و �ال�) �الحقائق �يدركو �عقولهم روبفضل ن

النصوص�ا�قدسة�ويذكر�محمد�عبد�الحميد�الحمد�هذا�;ي�كتابه�الطريق�من�دمشق�

�
�تأويل�««««    : إuى�قرطبة�قائ �ابن�ج@?ول�انه�لو�أخذنا�نصوص�الكتاب�ا�قدس�دو �تأويل�ير �ابن�ج@?ول�انه�لو�أخذنا�نصوص�الكتاب�ا�قدس�دو �تأويل�ير �ابن�ج@?ول�انه�لو�أخذنا�نصوص�الكتاب�ا�قدس�دو �تأويل�ير �ابن�ج@?ول�انه�لو�أخذنا�نصوص�الكتاب�ا�قدس�دو نير نى نى نى ى

�Gبد�من�التأويل�باعتبار�أن��نبي �العقل�لذا �خرافة��Gيصدقها �Gبد�من�التأويل�باعتبار�أن��نبيلبدت�لنا �العقل�لذا �خرافة��Gيصدقها �Gبد�من�التأويل�باعتبار�أن��نبيلبدت�لنا �العقل�لذا �خرافة��Gيصدقها �Gبد�من�التأويل�باعتبار�أن��نبيلبدت�لنا �العقل�لذا �خرافة��Gيصدقها �وأحبــــــــــــــــلبدت�لنا ،� �وأحباء ،� �وأحباء ،� �وأحباء ،� ار�ار�ار�ار�ــــــــــــــــاء

�،�تلقوا�ك
م�الكتب�ا�قدسة�با�ج �،�تلقوا�ك
م�الكتب�ا�قدسة�با�جالدين�ال��ودي�،�وعلماء�الك
م�ا�سلمyن�والنصار �،�تلقوا�ك
م�الكتب�ا�قدسة�با�جالدين�ال��ودي�،�وعلماء�الك
م�ا�سلمyن�والنصار �،�تلقوا�ك
م�الكتب�ا�قدسة�با�جالدين�ال��ودي�،�وعلماء�الك
م�ا�سلمyن�والنصار از�از�از�از�ــــــــــــىىىىالدين�ال��ودي�،�وعلماء�الك
م�ا�سلمyن�والنصار

�ضــــــــــــــــــــو�لغو�لغو�لغو�لغ �التأويل �وان �ا�وضوع ة �ضاز�لخطو �التأويل �وان �ا�وضوع ة �ضاز�لخطو �التأويل �وان �ا�وضوع ة �ضاز�لخطو �التأويل �وان �ا�وضوع ة ��فكار�الفلسفية�ــــــــــــــــرررراز�لخطو �تتفق ،� يخية �تا ة ��فكار�الفلسفية�ر �تتفق ،� يخية �تا ة ��فكار�الفلسفية�ر �تتفق ،� يخية �تا ة ��فكار�الفلسفية�ر �تتفق ،� يخية �تا ة رر رر رر رر وووور

اة�( ( ( ( الصحيحة�والتفكy?�الدي()�حسب�نصوص�الكتاب�ا�قدس�الصحيحة�والتفكy?�الدي()�حسب�نصوص�الكتاب�ا�قدس�الصحيحة�والتفكy?�الدي()�حسب�نصوص�الكتاب�ا�قدس�الصحيحة�والتفكy?�الدي()�حسب�نصوص�الكتاب�ا�قدس� اة�التو اة�التو اة�التو �يؤد) ) ) ) ررررالتو �يؤدوهذا �يؤدوهذا �يؤدوهذا ي�إuى�ي�إuى�ي�إuى�ي�إuى�وهذا

ان�الحقيقة�واحدة�،�كمـــــــا�ظهرت�فيما�بعد�عند�الف
سفة��ندلسيyن�ابن�باجة�وابن�ان�الحقيقة�واحدة�،�كمـــــــا�ظهرت�فيما�بعد�عند�الف
سفة��ندلسيyن�ابن�باجة�وابن�ان�الحقيقة�واحدة�،�كمـــــــا�ظهرت�فيما�بعد�عند�الف
سفة��ندلسيyن�ابن�باجة�وابن�ان�الحقيقة�واحدة�،�كمـــــــا�ظهرت�فيما�بعد�عند�الف
سفة��ندلسيyن�ابن�باجة�وابن�

�أن�يقبل�ع�ى�التأويل�إ�Gالحكماء�الذين�تؤهلهم�عقولهم� شد�،�و�Gيجو �أن�يقبل�ع�ى�التأويل�إ�Gالحكماء�الذين�تؤهلهم�عقولهم�طفيل�وابن� شد�،�و�Gيجو �أن�يقبل�ع�ى�التأويل�إ�Gالحكماء�الذين�تؤهلهم�عقولهم�طفيل�وابن� شد�،�و�Gيجو �أن�يقبل�ع�ى�التأويل�إ�Gالحكماء�الذين�تؤهلهم�عقولهم�طفيل�وابن� شد�،�و�Gيجو ززززطفيل�وابن� رررر

اك�حقائق�جاءت�;ي�النصوص�ا�قدسة�بطريق�الرمز�وا�جاز� اك�حقائق�جاءت�;ي�النصوص�ا�قدسة�بطريق�الرمز�وا�جاز�واستعدادا�ãم�òد اك�حقائق�جاءت�;ي�النصوص�ا�قدسة�بطريق�الرمز�وا�جاز�واستعدادا�ãم�òد اك�حقائق�جاءت�;ي�النصوص�ا�قدسة�بطريق�الرمز�وا�جاز�واستعدادا�ãم�òد �،�1»»»»    ررررواستعدادا�ãم�òد

�ع�ى�ما�ي�ي�وكما�ذكرنا�فان�ا  :نبن�ج@?ول�يتفق�مع�فيلو

 .�نصوص�العهد�القديم�يكتنفها�الغموض��مر�الذي�يتطلب�تأويلها�-01

اة�( �عملية�تأويل�النص�ا�قدس�-02 �) رالتو �ممن�يفقهو نتقتصر�ع�ى�أصحاب�العقو ل

 .لغة�الرمز�

دة��إن�الحقائق�ال�)�جاء���ا�العقل�;ي�الفلسفة�اليونانية�تتطابق�مع�الحقا-03 رئق�الوا

 .;ي�الديانة�ال��ودية�

�التأويل�وçي� ة�احZ?ام�أصو لكما�ينصح�ابن�ج@?ول�بضر  :ور

ح�،�من�اجل�هذا�قال� « -/1 وإن�ا�ع(�¹الحر;ي�يشبه�الجسم�،�وا�ع(�¹الخفي�يشبه�الر

� ح�يحÞ): لبولس�الرسو  .وإن�الحرف�يميت�وان�الر

�الح-/2 �أن��ë�Gمل�ا�ع(¹ �بل�يجب�أن�ــ�ينبäي ،� ح�معر;ي �وان�ــــونراæي�الحرف�والر ،� ا

 .2»نراæي�الظاهر�والخفي�

�النص� �تأويل �;ي �الرمز �ا�نهج �اعتمد �ج@?ول �ابن �أن �هو �نستنتجه، يوما

اتي،�بدليل�ان �بعملية�استنباط�ا�ع(�¹الباط()�للنص،�ــــه�وكــــرالتو �إليه،�اهتم� ما�اشرنا

�ركز�ع�ى�ا�ع(�¹الخفي� ح(نلكنه�وان�كان�فيلو بط�بyن�ا�ع(�¹،�)والر رفان�ابن�ج@?ول�

�  .وا�ع(�¹الباط()�الخفي) الحر;ي(يالظاهر

                                                 
يخ�ضائع�( ( ( ( الطريق�من�دمشق�إuى�قرطبة�الطريق�من�دمشق�إuى�قرطبة�الطريق�من�دمشق�إuى�قرطبة�الطريق�من�دمشق�إuى�قرطبة�: : : : ��محمد�عبد�الحميد�الحمد���محمد�عبد�الحميد�الحمد���محمد�عبد�الحميد�الحمد���محمد�عبد�الحميد�الحمد�----////    1111 يخ�ضائع�استعادة�تا يخ�ضائع�استعادة�تا يخ�ضائع�استعادة�تا اة�الثقافة�،�الهيئ) ) ) ) رررراستعادة�تا اة�الثقافة�،�الهيئو اة�الثقافة�،�الهيئو اة�الثقافة�،�الهيئو ة�ة�ة�ة�ززززررررو

ية�للــــــــــــــــــــالعامالعامالعامالعام ية�للة�السو ية�للة�السو ية�للة�السو     ....�235235235235ص�ص�ص�ص،�،�،�،�    2010201020102010تاب�،�تاب�،�تاب�،�تاب�،�ككككررررة�السو

    ....�235235235235،�ص�،�ص�،�ص�،�صنفسهنفسهنفسهنفسه    ا�رجعا�رجعا�رجعا�رجع        ----////    2222
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� �ميمو �بن ¹ÏÐمو� �فقد�))))MMMMaimonides aimonides aimonides aimonides BBBBen maimounen maimounen maimounen maimoun ))))1135113511351135––––1204120412041204نأما ،

اة�ع�ى� كز�;ي�تأويله�ع�ى�التو شد،��و رتأثر�بالفلسفة��سطية�من�خ
ل�فلسفة�ابن� ر ر ر

اة،�ويذكر�احمد�شح
ن،�أن�ا�نهج�الطبيåي�اي�انه�استعان�بالفلسفة�;ي�تفسy?ه�للت رو

�بـــــ� �عرض�;ي�كتابه�ا�عنو نمو�¹ÏÐابن�ميمو ى�ــــ�سباب�ال�)�دفعته�إل" دGلة�الحائريندGلة�الحائريندGلة�الحائريندGلة�الحائرين"ن

اة�،�وك : ح
ن�ذلك�قائ
�ـــذي�استخدمه�فيصف�احمد�شــــذا�طبيعة�ا�نهج�الــــرتأويل�التو

    »»»»� �ويبحث�الجزء�#و �ويبحث�الجزء�#و �ويبحث�الجزء�#و اكه�ماهية�    ----))))من�كتاب�دGلة�الحائرين�من�كتاب�دGلة�الحائرين�من�كتاب�دGلة�الحائرين�من�كتاب�دGلة�الحائرين� (  (  (  ( ––––للللويبحث�الجزء�#و رهللا�،�وكيف�يمكن�إد

�ع�ى� �وا�نطق �العقل �فرض �البحث �هذا �من �ميمو �ابن اد �أ �وقد �التوحيد نوماهية ر

�مهاجمة� �هللا�بصفات�مادية�جسمانية �لذلك�هاجم�الذين�يصفو ،� اة ننصوص�التو ر

اة� �التو �;ي دة �وقد�وقف�طوي
�عند�ألفاظ�العهد�القديم�،�وأسماء�هللا�الوا رعنيفة�، ر

� �التحليل سطو�مستخدما �وأ �#سكندر �من اء �أ �ومستقيا �ا�نطقي ?yوالتفك� رالعق�ي ر

 .1» والف
سفة�ا�سلمyن�

�;ي� �بالفلسفة �استعان �ميمو �ابن ¹ÏÐمو� �النص�أن �هذا �من �نستنتجه نوما

اة�،�لy?د�ع�ى�من�فهموا�بعض��سفار�فهما�حرفيا�وقالوا�بتجسيم� رتأويل�نصوص�التو

 .�سفار�ال�)�تجسم�هللا�لoyيح�اللبس�ع�Üا�هللا�،�لذلك�استعان�بالعقل�;ي�تفسy?�تلك�

�الفلسفة�«««« �نو �تسليط �الحائرين �دGلة �كتابه �من �ميمو �ابن �قصد �الفلسفة�وقد �نو �تسليط �الحائرين �دGلة �كتابه �من �ميمو �ابن �قصد �الفلسفة�وقد �نو �تسليط �الحائرين �دGلة �كتابه �من �ميمو �ابن �قصد �الفلسفة�وقد �نو �تسليط �الحائرين �دGلة �كتابه �من �ميمو �ابن �قصد رررروقد نننن

�;ي� �قصد �كما �والفلسفة �الدين �بyن �والتوفيق �والشعو �8يمان �ع�ى �والعقل �;ي�وا�نطق �قصد �كما �والفلسفة �الدين �بyن �والتوفيق �والشعو �8يمان �ع�ى �والعقل �;ي�وا�نطق �قصد �كما �والفلسفة �الدين �بyن �والتوفيق �والشعو �8يمان �ع�ى �والعقل �;ي�وا�نطق �قصد �كما �والفلسفة �الدين �بyن �والتوفيق �والشعو �8يمان �ع�ى �والعقل رررروا�نطق

سطو سطونفس�الوقت�التوفيق�بyن�مو�¹ÏÐوأ سطونفس�الوقت�التوفيق�بyن�مو�¹ÏÐوأ سطونفس�الوقت�التوفيق�بyن�مو�¹ÏÐوأ  .2»ررررنفس�الوقت�التوفيق�بyن�مو�¹ÏÐوأ

دافسكي�;ي�كتابه� �" : ننننيمويمويمويمومو�¹ÏÐابن�ممو�¹ÏÐابن�ممو�¹ÏÐابن�ممو�¹ÏÐابن�م"ووقد�ذكر�تمار�ر نإن�مو�¹ÏÐابن�ميمو

اة،� رتأثر�با�ذهب�الطبيåي�;ي�الفلسفة،�وانه�اعتمد�ع�ى�ا�نهج�الطبيåي�;ي�تأويل�التو

�شديد�التأثر�با�ذهب�الطبيåي�;ي�الفلسفة�،�وبذل�محاوGت�««««: لفيقو �شديد�التأثر�با�ذهب�الطبيåي�;ي�الفلسفة�،�وبذل�محاوGت�وكان�ابن�ميمو �شديد�التأثر�با�ذهب�الطبيåي�;ي�الفلسفة�،�وبذل�محاوGت�وكان�ابن�ميمو �شديد�التأثر�با�ذهب�الطبيåي�;ي�الفلسفة�،�وبذل�محاوGت�وكان�ابن�ميمو ننننوكان�ابن�ميمو

�ا �تلك�ا�واضيع �;ي �ح�¹ �الطبيåي �با�نهج �نحو�ملoZم �ع�ى اة �لتفسy?�التو �اكثy?ة �تلك�ا�واضيع �;ي �ح�¹ �الطبيåي �با�نهج �نحو�ملoZم �ع�ى اة �لتفسy?�التو �اكثy?ة �تلك�ا�واضيع �;ي �ح�¹ �الطبيåي �با�نهج �نحو�ملoZم �ع�ى اة �لتفسy?�التو �اكثy?ة �تلك�ا�واضيع �;ي �ح�¹ �الطبيåي �با�نهج �نحو�ملoZم �ع�ى اة �لتفسy?�التو �تعلقة��تعلقة��تعلقة��تعلقة�رررركثy?ة

غم�تأثر�مو�¹ÏÐ،�،�،�،�3»»»»بالنبوءة�وا�عجزات�والخلود�والخلقبالنبوءة�وا�عجزات�والخلود�والخلقبالنبوءة�وا�عجزات�والخلود�والخلقبالنبوءة�وا�عجزات�والخلود�والخلق ة�إليه�هو�انه�و روما�ينبäي�8شا ر

�    بابن    نابن�ميمو �إ�Gأ�ëم�يختلفو ا�بفلسفة�مو�¹ÏÐابن�ميمو غم�تأثر�سبينو نشد،�و ن ز ر ر

شد�بyن�الخطاب�الفلسفي� �فقد�فصل�ابن� ر;ي�تحديد�الع
قة�بyن�الفلسفة�والدين،

بط�مو�¹ÏÐابوالنص�الدي()�;ي�ح �،�وكان�يقدم�أدلة�فلسفية�من�ـــــرyن� �بي�Üما نن�ميمو

                                                 
�الوسيطي�––––��احمد���احمد���احمد���احمد�ششششح
ن�ح
ن�ح
ن�ح
ن�----////    1111 شد�والفكر�الع@? �الوسيطي��ابن� شد�والفكر�الع@? �الوسيطي��ابن� شد�والفكر�الع@? �الوسيطي��ابن� شد�والفكر�الع@? يييي�ابن�     ....140.139140.139140.139140.139صصصص....�مرجع�سابق�،�ص�مرجع�سابق�،�ص�مرجع�سابق�،�ص�مرجع�سابق�،�ص––––رررر

    ....�141141141141،�ص�،�ص�،�ص�،�صنفسه�نفسه�نفسه�نفسه���ا�رجع���ا�رجع���ا�رجع���ا�رجع�----////    2222

دافسكي�----////    3333 �تمار�ر دافسكي�� �تمار�ر دافسكي�� �تمار�ر دافسكي�� �تمار�ر �تر�: : : : وووو� ،� �ابن�ميمو ¹ÏÐتر�مو� ،� �ابن�ميمو ¹ÏÐتر�مو� ،� �ابن�ميمو ¹ÏÐتر�مو� ،� �ابن�ميمو ¹ÏÐاشراف�فيصل�يونس�. . . . دددد: : : : ننننمو� �اشراف�فيصل�يونس�جمال�الرفاæي�، �اشراف�فيصل�يونس�جمال�الرفاæي�، �اشراف�فيصل�يونس�جمال�الرفاæي�، �،�جمال�الرفاæي�، ،� ،� �آفاق�للنشر��آفاق�للنشر��آفاق�للنشر��آفاق�للنشر�،،،،1111طططط،

يع� يع�والتو يع�والتو يع�والتو     ....�61616161،�القاهرة�،�ص�،�القاهرة�،�ص�،�القاهرة�،�ص�،�القاهرة�،�ص�2013201320132013،��،��،��،�ززززوالتو
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� �تفسy?�««««النصوص�ا�قدسة �;ي �للفلسفة �ميمو �ابن �استخدام ا �سبينو �هاجم �تفسy?�وقد �;ي �للفلسفة �ميمو �ابن �استخدام ا �سبينو �هاجم �تفسy?�وقد �;ي �للفلسفة �ميمو �ابن �استخدام ا �سبينو �هاجم �تفسy?�وقد �;ي �للفلسفة �ميمو �ابن �استخدام ا �سبينو �هاجم ننننوقد زززز

� اة�واعت@?ه�عديم�الجدو �التو اة�واعت@?ه�عديم�الجدو �التو اة�واعت@?ه�عديم�الجدو �التو اة�واعت@?ه�عديم�الجدو ىىىىالتو ا�;ي�مقاله�إuى�أن�سلطة��نبياء�تصلح�(...) (...) (...) (...) رررر ا�;ي�مقاله�إuى�أن�سلطة��نبياء�تصلح�وذهب�سبينو ا�;ي�مقاله�إuى�أن�سلطة��نبياء�تصلح�وذهب�سبينو ا�;ي�مقاله�إuى�أن�سلطة��نبياء�تصلح�وذهب�سبينو ززززوذهب�سبينو

�ا�تعلقة�باÈخ
ق�والفضيلة،�وان �ا�تعلقة�باÈخ
ق�والفضيلة،�وانفقط�;ي��مو �ا�تعلقة�باÈخ
ق�والفضيلة،�وانفقط�;ي��مو �ا�تعلقة�باÈخ
ق�والفضيلة،�وانفقط�;ي��مو �ررررفقط�;ي��مو ��خر ��معتقدا�ãم�;ي�ا�قابل�;ي��مو ��خر ��معتقدا�ãم�;ي�ا�قابل�;ي��مو ��خر ��معتقدا�ãم�;ي�ا�قابل�;ي��مو ��خر ىىىى�معتقدا�ãم�;ي�ا�قابل�;ي��مو رررر

� �8يمان �إن �مفاده �نموذجا ا �سبينو �وقدم �قيمة، �ذات �ليست �8يمان �إن �مفاده �نموذجا ا �سبينو �وقدم �قيمة، �ذات �ليست �8يمان �إن �مفاده �نموذجا ا �سبينو �وقدم �قيمة، �ذات �ليست �8يمان �إن �مفاده �نموذجا ا �سبينو �وقدم �قيمة، �ذات والعقل�والعقل�والعقل�والعقل�) ) ) ) ال
هوتال
هوتال
هوتال
هوت((((ززززليست

�الحقيقة�) ) ) ) الفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة(((( �;ي �يتمثل �العقل �مجال �وان �#خت
ف، �شديدا �مجالyن �الحقيقة�يمث
ن �;ي �يتمثل �العقل �مجال �وان �#خت
ف، �شديدا �مجالyن �الحقيقة�يمث
ن �;ي �يتمثل �العقل �مجال �وان �#خت
ف، �شديدا �مجالyن �الحقيقة�يمث
ن �;ي �يتمثل �العقل �مجال �وان �#خت
ف، �شديدا �مجالyن يمث
ن

�والطاعة� �والطاعة�والحكمة�;ي�حyن�أن�مجال�ال
هوت�يتعلق�بالتقو �والطاعة�والحكمة�;ي�حyن�أن�مجال�ال
هوت�يتعلق�بالتقو �والطاعة�والحكمة�;ي�حyن�أن�مجال�ال
هوت�يتعلق�بالتقو اب�اب�اب�اب�ويجب�أن�يقرا�الكتويجب�أن�يقرا�الكتويجب�أن�يقرا�الكتويجب�أن�يقرا�الكت(...) (...) (...) (...) ىىىىوالحكمة�;ي�حyن�أن�مجال�ال
هوت�يتعلق�بالتقو

    ....1»»»»ا�قدس�وبفهم�;ي�ضوء�ا�ذهب�الطبيåي�أي�ع�ى�ضوء�السببية�الطبيعيةا�قدس�وبفهم�;ي�ضوء�ا�ذهب�الطبيåي�أي�ع�ى�ضوء�السببية�الطبيعيةا�قدس�وبفهم�;ي�ضوء�ا�ذهب�الطبيåي�أي�ع�ى�ضوء�السببية�الطبيعيةا�قدس�وبفهم�;ي�ضوء�ا�ذهب�الطبيåي�أي�ع�ى�ضوء�السببية�الطبيعية

ا�قد�م�oyبyن�مجال�العقل� ومجال�ال
هوت،�فقد�) الفلسفة(زوإذا�كان�سبينو

��خذ�بالتوافق�بyن�قوانyن�الطبيعة� ر يتوصل�بذلك�إuى�معادلة�مفادها�أنه�من�الضر و

فض�كل�ما�يتناقض�;ي�التو روالنصوص�ا�قدسة�و اة�مع�الطبيعة،�وبقي�أن�نشy?�أن�ر

ا�حينما�اشZ?ط�;ي�فهم�الكتاب�ا�قدس�;ي�ظل�قوانyن�السببية�الطبيعية� خ�سبينو زبار و

� الذي�قدم�الخطوة��وuى�الذي�قدم�الخطوة��وuى�الذي�قدم�الخطوة��وuى�الذي�قدم�الخطوة��وuى�««««نلم�يكن�السباق�إuى�هذا�ا�نهج�بل�سبقه�;ي�ذلك�ابن�ميمو

� ر ب�حينما�قدم�نظرية�طبيعية�عن�ا�عجزات�مؤكدا�أنه�منم�الضر �;ي�هذا�الد ر ب�حينما�قدم�نظرية�طبيعية�عن�ا�عجزات�مؤكدا�أنه�منم�الضر �;ي�هذا�الد ر ب�حينما�قدم�نظرية�طبيعية�عن�ا�عجزات�مؤكدا�أنه�منم�الضر �;ي�هذا�الد ر ب�حينما�قدم�نظرية�طبيعية�عن�ا�عجزات�مؤكدا�أنه�منم�الضر يييي;ي�هذا�الد وووو فهم�فهم�فهم�فهم�رررر

اة�ع�ى�نحو�طبيåي اة�ع�ى�نحو�طبيåيالتو اة�ع�ى�نحو�طبيåيالتو اة�ع�ى�نحو�طبيåيالتو     ....2»»»»ررررالتو

�القديم�فسر�عدة� �العهد �أن �مفادها �نتيجة �إuى �البحث�نصل �هذا ��ëاية و;ي

مرات،�فكانت�التفاسy?��وuى�بعيدة�عن�النسق�العق�ي�وا�نطقي�إذ�اعتمد�الحاخامات�

�التلمو �تفسy?هم �تعدد�د;ي غم �و ��ساطy?�والقصص�و�مثال، �ع�ى �القديم �للعهد ري

ا�هو�أيضا�طäى�عليه�الغموض،�مما�جعل�ـــــــ)�استعمل¦�ا�القبالة�إ�Gأن�تفسy?ها�ناهج�ال�

هم�إuى�تأويل�نصوص�الكتاب�ا�قدس�الذي�اتفقوا�ع�ى�أ�ëا� �بدو رف
سفة�ال��ود�يسعو ن

�Gالنصوص�إ� �ضبط�معاني�هذه �;ي غم�اخت
فهم �و �الغموض�والتعقيد، �ع�ى رتنطو ي

�ف �ــــنأ�ëم�يتفقو �م�Üا �çي�من�ي�مسائل�عدة، �تجسيم��7إنما د�ف��ا رأن��سفار�ال�)�و

اك�معناها�الباط()�يحتاج�إuى�عملية�التأويل�ال�)��Gتتاح� �وأن�إد رقبيل�التعبy?�ا�جاز ي

ة�الربط�بyن� �ن�يحسن�استخدام�العقل�من�علماء�وف
سفة،�كما�اتفقوا�ع�ى�ضر�Gورإ

�ذلك�ت �إuى �دفعهم �وقد �والنقل، �العقل �أي �والدين �بالفلسفة�الفلسفة �الواضح أثرهـــم

اة� حا�ãم�وتأوي
�ãم�لنصوص�التو راليونانية�والفلسفة�8س
مية،�فأكدوا�من�خ
ل�شر و

احة�الغموض�عن�النص�ا�قدس  . زأهمية�الفهم�الفلسفي�;ي�إ
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    ::::قائمة�ا�صادر�وا�راجع�قائمة�ا�صادر�وا�راجع�قائمة�ا�صادر�وا�راجع�قائمة�ا�صادر�وا�راجع�
 �العهد�القديم�-/1

�: �تر��#ن�انتومان�،�ال��ود�وعقائدهم�الدينية�وعبادا�ãم�،-/ 2 �،�مرا : عبد�الرحمان�الشيخ�

  ..2004أحمد�شب�ي�،�الهيئة�ا�صرية�العامة�للكتاب�،�مصر�

يخ�ضائع�( الطريق�من�دمشق�إuى�قرطبة�: ��محمد�عبد�الحميد�الحمد�-/3 ة�) راستعادة�تا ا رو ز

ية�للكتاب�،�   .2010رالثقافة�،�الهيئة�العامة�السو

يخ�الفكر�: �آنجيل�جثالث�يالينا�-/4 مكتبة�الثقافة�: حسyن�مؤنس�الناشر��: �ندلÏÖ)�،�تـــــر�رتا

 ) .ت.د( الدينية�،�القاهرة�،�

5 /-� (Ï#طرابي� ج �جو �: ر� �الف
سفة �،�( معجم �ال
هوتيو ،� �ا�تكلمو �ا�ناطقة ،� نالف
سفة ن

�   .�2006،�دار�الطليعة�،�بy?وت�،�3،�ط) نا�تصوفو

دافسكي�-/6 �،�تر�: و��تمار�ر �–1جمال�الرفاæي�،�اشراف�فيصل�يونس�ط. �د:نمو�¹ÏÐابن�ميمو

يع�  .�61،�ص2013القاهرة�،�. زآفاق�للنشر�والتو

يخه�وتعاليمه�ومقتطفات�من�نصوصه�،�( التلموذ�كتاب�ال��ود�ا�قدس�: �احمد�ايبش�-/7 رتا

 ) .http:/kotob.has.itنسخة�الكZ?ونية�( سهيل�زكار�،�دار�قتيبة�،�: تقديم�

8/-� ®ي �اليا �طا�: ز�سعد ،� �الغربية ة �الحضا �;ي �ال��ودي ركو �الدار�1ن �العربي �ا�ركز�الثقا;ي ،

  .2007البيضاء�،�

اق�أحمد�قنديل�-/9 �ثر�8س
مي�;ي�الفكر�الدي()�ال��ودي�،�دار�الZ?اث�،�القاهرة�،�: ز�عبد�الر

��وسط�  )  ).1984  1404( قباGشZ?اك�مع�مركز�بحوث�الشر

نسخة�) ( ت.د( سوعة�ف
سفة�ومتصوفة�ال��ودية�مكتبة�مدبوuي�مو: ��عبد�ا�نعم�الحف()�-/10

 ).الكZ?ونية�

11 /-� وبي�: ي��عبد�الرحمان�بدو �،�مكتبة�4،�ط) خريف�الفكر�اليوناني�( رخ
صة�الفكر��و

  . 1970ال�Üضة�ا�صرية�،�

ربية�،��،�الغ1ز8احة�و#حتمال�،�صفائح�نقدية�;ي�الفلسفة�،�ط: ��محمد�شوÎي�الزين�-/ 12

  .2008الدار�العربية�للعلوم�،�

�الوسيطي�: ��أحمد�شح
ن�-/ 13 شد�والفكر�الع@? يابن� فعل�الثقافة�العربية�8س
مية�;ي�( ر

�ال��ودي� �) يالفكر�الع@? اقة�الوطنية�مراكش�،���1ط-لالجزء��و   .1999ر�،�ا�طبعة�والو

14/- JOSEPH – DAM KADBALAH – A VERY SHORTE INTRODUCTION , OXFORD , 

UNIVERSITY , PRESS 2006(: 
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    الفردانية�أفق�إنسانيالفردانية�أفق�إنسانيالفردانية�أفق�إنسانيالفردانية�أفق�إنساني
    

ة�عابد....دددد ة�عابدنو ة�عابدنو ة�عابدنو     *ررررنو

 

    ::::�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربيةا�لخصا�لخصا�لخصا�لخص

�عن� �متفردا �و 
�مستق �كيانا �الفرد �عل��ا �يكو �ال�) �الحالة �çي نالفردانية

�إuى �استنادا اته �قرا �اتخاذ �ع�ى ا �و�قاد �إل��ا �ينتم) �ال�) رالجماعات �الخاصة�ر �إمكانياته

كما�أ�ëا�نزعة�أو�. راته�ا�ستقلة�عن�أفراد�الجماعة�¬خرين�الذي�ينتم)�إل��م�الفرد�قدو

سلوك�يؤكد�ع�ى�الخصائص�الذاتية�للفرد�و�ع�ى�سماته�وممoyاته�الخاصة�و�ذلك�بما�

ض�مع�ما�هو�جمåي�و�عام�و�مشZ?ك�و�هذا�يع( )�أن�الفردانية�تؤكد�ما�هو�خاص�ريتعا

وم�الفردانية�كائن�إنساني�يمتلك�وحدته�الداخلية�ويؤدي�الفرد�وفقا��فهإن� –متفرد�و

وظيفته�كنسق�ونظام�متكامل�و�يمتلك�استق
لية�خاصة�;ي�دائرة�الوسط�الذي�ينتم)�

.إليه
1
  

    

    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية

Individuality is a situation in which the individual is an independent 

and unique entity from the groups to which he belongs and is able to make 

decisions based on his or her own abilities and abilities independent of the 

other members of the group to which the individual belongs. As it is a 

tendency or behavior that emphasizes the individual characteristics of the 

individual and its characteristics and special characteristics and that contrary 

to what is collective and common and common and this means that 

individuality confirms what is special and unique - this means that the 

individual according to the concept of individualism is a human being has its 

                                                 
يخها�    **** يخها�مخ@?�الفلسفة�وتا يخها�مخ@?�الفلسفة�وتا يخها�مخ@?�الفلسفة�وتا     ].].].].noraphilonoraphilonoraphilonoraphilo20202020@@@@gmailgmailgmailgmail....comcomcomcom [ [ [ [�2222جامعة�وهران��جامعة�وهران��جامعة�وهران��جامعة�وهران�––––ررررمخ@?�الفلسفة�وتا
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unity And function as a coordinated and integrated system and has special 

independence in the circle of the center to which he belongs. 

 

    ::::مدخلمدخلمدخلمدخل

فردانية،�إذ��تعريف�جامع�مانع��فهوم�ال;ي�البدء�يجب�التنبيه�إuى�عدم�وجود

. �و�çي�تع()�الجزء�الذي��Gيتجزأ�individiumمن�ال
تينية�l'individuتشتق�كلمة�فرد�

�الكينونة�ال�)�تمتنع�ع�ى�التجزئة�و�;ي� �يؤسس�لقيام�مفهوم�الفردانية�ع�ى�مبدأ وهذا

ات� �;ي�جريدة��1826إن�هذه�الكلمة�ظهرت�عامd'Auzatرهذا�السياق�يبyن�قاموس�دو

globeيسي ته�.  socialismeة�كنقيض�لكلمة�اشZ?اكية�ر�البا رويأخذ�مفهوم�الفردانية�صو

� �ال
تي() �يقابله�مفهوم� individualisme#شتقاقية�من�ا�فهوم �أن�ا�فهوم �يع() �مما

�اليوم�بyن�مفهوم�الجمعنة�. الجمعنة نو نو�علماء�#جتماع�يقا �(ر نويع()�الحالة�ال�)�يكو

�الجم �عن ة �متكر �نسخة �الفرد �إليهرف��ا �ينتم) �ال�) �مفهوم� sociabilité)اعة �وبyن

 .  الفردانية

�عل��ا�الفرد�كيانا�مستق
�و�متفردا�عن�الجماعات�ال�)�إ�ëا ن�الحالة�ال�)�يكو

اته�ا�ستقلة اته�استنادا�إuى�إمكانياته�الخاصة�و�قد ا�ع�ى�اتخاذ�قرا رينتم)�إل��ا�و�قاد ر �.ر

� �الخصائص�تعت@?كما الذاتية�للفرد�و�ع�ى�سماته�وممoyاته��نزعة�أو�سلوك�يؤكد�ع�ى

ض�مع�ما�هو�جمåي�و�عام�و�مشZ?ك�و�هذا�يع()�أن�الفردانية� رالخاصة�و�ذلك�بما�يتعا

�فهوم�الفردانية�كائن�إنساني�يمتلك�لهذا�ا�الفرد�وفقا�إن -تؤكد�ما�هو�خاص�و�متفرد�

اصة�;ي�وحدته�الداخلية�ويؤدي�وظيفته�كنسق�ونظام�متكامل�و�يمتلك�استق
لية�خ

  1.دائرة�الوسط�الذي�ينتم)�إليه

ة��Gغ(�¹ع�Üا،�و�اختيار��Gمفر�منه،� ت�الديمقراطية�;ي�عصرنا�ضر رلقد�صا ور

�ع�ى�صعيد�السياسة�و�#جتماع�و�#قتصاد،�إ�ëا� ات��خر ىفâ)�معيار�ص
حية�#ختيا ر

�جميعها�بعدها�8نساني ات��خر ىما�يمنح�هذه�#ختيا وصفها�بعدا��والديمقراطية�ب2.ر

يضفي�صبغة�إنسانية�ع�ى�حياة�ا�جتمع�و�يجعلها�ممكنة�;ي�إطار�التعايش�و�التضامن�

�عقائديا� �و �ولغويا �اثنيا �ا�ختلفة �ا�جتمع �مكونات �بyن �و �الكفاءات �و ��فراد بyن

�البعد�الديمقراطي�للمجتمع�يؤدي�إuى�التنا;ي�و�تبادل��وقد�يؤديوإيديولوجيا، �غياب�

 .ناته�8قصاء�بyن�مكو
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�أسس�ال�Üضة� ساء �إ �قد�أسهمت�و�بشكل�كبy?�;ي �الفردية �كانت�ال�oعة رإذا

اعية�و�الصناعية�;ي�أمريكا�بل�و�;ي�تأسيسها�بالذات�فان�تلك�ال�oعة�تساهم�اليوم� رالز

�تم�بناؤه�سابقا �،�تربط�بالعديد�1.;ي�هدم�ما ُ�وGن�ال@?اغماتية�فلسفة�أمريكية�أساسا

�والديمقراطيةمن�خصائص�ا�جتمع��مريك �و�الحرية �الفردانية �;ي �ا�تمثلة  2.ي�خاصة

�بالتاuي�،و ى�إذا�كانت�الفردانية�ال�)�تم�oyا�جتمع�و�العقلية��مريكية�طبيعية،�;ي�ما�ير

البعض�حيث��Gوجود�لفواصل�;ي�أمريكا�بyن�الطبقات،�هذه�الفردانية�تزداد�تأكدا�;ي�

 . ية�و�نسبية��ëÈا�فرديةالحقيقة�بالنسبة�إل��ا�ذاتإذ�هذه�الفلسفة�

� �طرح �" ����لقد � . 1882ت�" Thomas Hill greenتوماس�قرين �حو لنظرته

� �جو �من �مستوحاة �بنظرة �عشر�ليستبدلها �السابع �القر �;ي �سادت �ال�) نالفردانية ن

ت�ميل� �و�تتحسن�بفضل�8سهام�ا�ستمر�ل�خرين�الذين�. رستيوا رأي�بفردانية�تتطو

�بذلك�حق�الفرد�أ الذي�عليه�إن�يساعده�ع�ى�تحقيق�. مام�أو�اتجاه�ا�جتمعنيؤسسو

�بالنسبة� �التقدم �و�;ي �الرفاهية، �;ي �أساسا �يتمثل �تحقيقا �و�ذاته �و�مصالحه أهدافه

ة. للجميع �عن�تداخل�بyن�ا�صالح�الفردية�رو�يطرح�فكرة�الخy?�ا�شZ?ك�الذي�هو�عبا

�و �;ي �أساس �إuى �ا�شZ?ك ?yالخ� �هذا �يحو �و �الجماعة �#لoZام�لمصلحة �أو �خ
ق

(ÏÐاولز�"كما�نجد�. السيا � رجو يعت@?�من�بyن�الف
سفة�ا�عاصرين،�الذي�"  John Rawlsن

�?yل�كتابه�الشه
من�محاولة�توفيقه�"  Théorie de Justiceنظرية�العدالة�" أسهم�من�خ

� �#خ
قيةبyن �وا�بادئ �يت
ءم �بما �وا�ساواة �و�العدالة �الحرية �من �اعتبا. كل ر�ع�ى

فكل�الناس�. نه�يؤسسها�ع�ى�مبدأي�التوحيد�والتفريقإالعدالة��عنده�çي�8نصاف�ف

� و�لكن�من�) ا�ساواة( يأحرار�و�لهم�الحق�;ي�النسق�ا�وسع�للحريات��ساسية�بالتساو

�اجتماعية�و�اقتصادية�هائلة� قالطبيåي�أن�ينتج�عن�هذا�النسق�ا�وسع�للحريات�فوار

الديمقراطية�اللي@?الية�أ�Gتطäى��غلبية�ع�ى��قلية�أو�ما�فمن�مرتكزات�. بyن�الناس

،�كما�تفضل�"  Tyrannie ModerneباGستبداد�الحديث�" الكسيس�دي�توكفيل"يسميه�

�ا�باش �الديمقراطية �ع�ى �التمثيلية �الشعب،�اللي@?الية �سيادة �ع�ى �والدستو ررة،

�و �واوالقالحقو �الحقو �. جباتلواقحريات�ع�ى �الوقت�" راولز" ولكن �;ي �Gيقبل�نفسه

�للحري �العام �النظام �توسيع �عن �الناجمة �ا�قبولة�قالفوار �الفوار ��ساسية، قات

çي�تلك�ال�)�;ي�مصلحة�الجميع�وما�الظلم�أو� " Tolérable" ا�ستساغة�أو�ا�سموح���ا�و
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� �تلك�الفوارinjusticeرالجو ق�;ي�الحقيقة�سو فيلسوف�لي@?اuي�ك" راولز"و�مع�ذلك�.. ى

�من�غy?�،يستسيغ�ال
مساواة��ëÈا�ثمن�الحرية�ح��¹و�إن�كان�يشZ?طها�بمصلحة�الجميع

مyن��قل�إنتاجا �انoZاع�ما�يعود�إuى�ا�حظوظyن�#ك¾?�إنتاجا�و�منحه�للمحر وا�عقو . ل

�هGن يعه،�فاÈك¾?�إنتاجا�سيصبحو ن�;ي��ëاية�ا�طاف��Gيوجد�ما�يمكن�اقتسامه�أو�تو ز

�نقد�مبطن�ل
شZ?اكية�و�الشيوعية��Gيمكن�التفريط�;ي�الحرية�من�أقل�إنتاجا،�و�هذا
َ

فال
مساواة�çي�الثمن�الذي�يتوجب�دفعه�. أجل�ا�ساواة�مهما�كانت�الدواæي�و�ا�@?رات

ية �#نزGق�إuى�التوتاليتا رلنيل�الحرية�والحيلولة�دو  .1ن

    ::::ال@?اغماتية�والحرية�الفرديةال@?اغماتية�والحرية�الفرديةال@?اغماتية�والحرية�الفرديةال@?اغماتية�والحرية�الفردية

�و�ا�ساوا �الحرية �بyن �ا�ساواة�هناك�صراع �وبyن �ناحية �من �القانو �أمام نة

ة�. ىا�ادية�من�ناحية�أخر �و�ال�)�تتطل�Çا�الحرية�تؤدي�بالضر ورفا�ساواة�أمام�القانو ن

�خطر� �;ي �القانو �أمام �و�ا�ساواة �الحرية �وتصبح �ا�ادية، �ا�ساواة �عدم ينادي�ونإuى

� �هو �مركب �مفهوم �;ي �وا�ساواة �الحرية �ويدمجو ناللي@?اليو �ا�تساويةالحر"ن ". يات

�من� �الفرد �حماية ��ãدف�إuى ��ëÈا �الجميع �عل��ا �يحو �وجب�أن �حقو زفالحريات�çي ق

�¬خرين ��فراد ات �يستبيح�،زتجاو �الذي (ÏÐالسيا� �النظام �عنف �من �حمايته �وكذا

�قتل�حريات�¬خرين،�،لتعسف��ك¾?ية�ال�)�تمثل�ا�جتمع ى�والذي��Gيجد�حريته�سو

 .�عن�مكتسبا�ãا�القانونيةالسلطة�من�حقها�الدفاع

� �أفكار��ك¾?ية�يمكن�أن��ãدد�عمل�" ماكس�في@?"ىفالخطر�فيما�ير نيبقى،�كو

�قلية�م�Üا،�ع�ى�أن�ا�ساواة�#قتصادية�ال�)�تنجم�عن�حكم��غلبية�و�طغيان�ميولها�

�التأثy?�ع�ى �;ي �ميولها �وطغيان �للحرية، ��ãديدا �ع�Üا �تنجم �قد ��قلية �التأثy?�ع�ى �;ي

��مريكي� �الدستو �;ي �تتمثل �للحريات�و�ال�) ��ãديدا �و�بسهولة �ع�Üا �تنجم �قد ر�قلية

جزءا�من�#عZ?اف�بالسåي�و�النشاط�نحو�ال¾?وة�و�تحقيق�ا�لكية�الخاصة،�فاÈغلبية�

�السياسية� �و��شكال �ا�لكية يع �تو �إعادة �;ي �السياسية �القوة �استخدام �إمكا�ëا ز;ي

�و�الخد �السلع �ع�ى �ا�جتمعلللحصو �قد��Gيحصل�معظم�أفراد �ف. مات�ال�) رالدستو

اكها�و�من�ثم�فقد�خلق� ر�مريكي�مث
�يضع�ا�لكية�الخاصة�;ي�ظل�أع�ى�حماية�يمكن�إد

�الحرة�و�بتقديم�" لا�جتمع��و" �العالم�الذي�يقوم�ع�ى�أسس�اقتصاديات�السو ق;ي

ية�مفصلة��فهوم�الحرية ها�حرية�8نسان�;ي�س. ؤر جل�تحقيق�اك@?�قدر�أعيه�من�رباعتبا

يوجد�;ي�مجتمع�"" ماكس�في@?"هذا�8حساس�و�كما�أشار�. ممكن�من�مصالحه�الخاصة

                                                 
اولز"""";ي�مفهوم�العدالة�عند�;ي�مفهوم�العدالة�عند�;ي�مفهوم�العدالة�عند�;ي�مفهوم�العدالة�عند�: : : : �محمد�هاشم)�محمد�هاشم)�محمد�هاشم)�محمد�هاشم)1111 � اولزجو � اولزجو � اولزجو � ررررجو ات�فلسفية،�الجمعية�الفلسفية�ا�غربية،�" " " " نننن ات�فلسفية،�الجمعية�الفلسفية�ا�غربية،�مجلة�مدا ات�فلسفية،�الجمعية�الفلسفية�ا�غربية،�مجلة�مدا ات�فلسفية،�الجمعية�الفلسفية�ا�غربية،�مجلة�مدا ،�،�،�،�2002200220022002ررررمجلة�مدا

    ....49494949صصصص....18181818العدد�العدد�العدد�العدد�
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مع�يدعو�إuى�مناصرة�مبدأ�السåي�يقوم�ع�ى�أساس�قوة�التعاقد�يفتح�ا�جال�أمام�مجت

�تحقيق�. "النشاط�الفرديو اء �و �ا�رء �سåي �حرية �هما �بعدان �لها �هنا �الحرية رففكرة

ويمكن�إعطاء�. الخاصة،�وحرية�تمنعه�بعدم�تدخل�¬خرين�;ي�مساعيه�تلك�أهدافه�

�نابعة�من�مبدأ�تكافؤ�1".أي�بعد�من�هذين�البعدين�مداه�بالكامل ن�لكن�شريطة�أن�تكو

� غضاضة�;ي�ال
مساواة�إذا�كانت�;ي�" راولز"ىالفرص�;ي�الوظائف�و�الوضعيات،�و�Gير

الناس،�و�إذا�كانت�أيضا�حصيلة�تكافؤ�الفرص�مصلحة�#ك¾?�حرمانا،�و��قل�حظا�من�

�اللي@?اuي �النظام �يتبعها �. ال�) ضه ��مر�يعا �هذا �بحجاب�"هابرماس"رغy?�أن �ويسم��ا ،

;ي�حyن�يعت@?�. و�ي�oلها�م�oلة�الوضعية��صيلة�للبشر " "le voile d'ignorance"الجهل�

ة�Gن�العدالة�تدمج�بyن�إن�اختيار�الناس�للعدالة�هو�#ختيار�العق
ني�ع" راولز" رن�جدا

ا�و�متساوين�أو�أندادا ض�كو�ëم�أحرا �اختيار�ما�يعا رالحرية�وا�ساواة�و��Gيمكن�تصو ر �2.ر

�
�او�التأثy?�ف �السلطة �;ي �والحريات�السياسية��Gتضمن�ا�ساواة �كانت�الحقو قو�إذا

ها�و�أهمي¦�ا�;ي�العملية�الديمقراطية�فâ)�تفسح�ا�جال �و�توفر�الفرص�رمجال�òنكار�دو

�?yشاركة�و�التأث��ا�تساوية. أمام�ا جات��متفاوتة�ومن�بyن�هذه�الحقو قو�إن�كان�بد : ر

�ا�دنية�و�ع�ى� �من�الحقو قالحق�;ي�حرية�التفكy?�،�حرية�التعبy?�و�هناك�مجموعة�أخر ى

(Ïمن�الشخ��لكية�الخاصة�و�� .رأسها�الحق�;ي�الحياة،�;ي�ا

� و�هو�يعمل�من�اجل�مصلحته�الخاصة��G" يثادم�سم"ىإن�الفرد�و�كما�ير

�من� �ال�) �الخفية �اليد � �إ�ëا �العامة، �تحقيق�ا�صلحة �من�اجل �أيضا �يعمل �انه ييدر

�الذين� �أولئك �أما ،� �العامة �ا�صلحة �معها �و�يحقق �مصالحه �8نسان �يحقق خ
لها

� �من�اجل�ا�صلحة�العامة�فهم�اقل�ا�ساهمyن�ف��ا،�فكل�منا �إ�ëم�يعملو نيدعو له�ن

الحرية�;ي�السåي�من�اجل�تحقيق�أهدافه�و�مصالحه�مثلما�لغy?ه�الحرية�;ي�السåي�إuى�

قد�اختلف�معك�;ي�الرأي�لكن()�" �;ي�قوله�"فولتy?"�هذا�ما�أكده�3.تحقيق�نفس�الغاية

 ".سأدافع�دائما�عن�حريتك

سيادة��يع()�ذلك�غياب�ثقافة�#خت
ف�وإن�انتشار�ظاهرة�العنف�و�التعصب

�عقلية�ا يلتحريم�أو�التجريم�بش��¹طرقه�وأساليبه�و�وسائله�سواء�ع�ى�الصعيد�الفكر

�الدولة�;ي� رأو�السياÏÐ)�أو�#جتماæي�أو�الثقا;ي�وا�طلوب�;ي�هذه�الحالة�ليس�تقليص�دو

                                                 
اسات�علمية�تحليلية��فهوم�النظرية�السياسية�#جتماعية�مع�تطبيقا�ãا�: : : : ننننهي@?سوهي@?سوهي@?سوهي@?سو. . . . سسسس....�ج�ج�ج�ج1111 اسات�علمية�تحليلية��فهوم�النظرية�السياسية�#جتماعية�مع�تطبيقا�ãا�سياسات�و�افكار،�د اسات�علمية�تحليلية��فهوم�النظرية�السياسية�#جتماعية�مع�تطبيقا�ãا�سياسات�و�افكار،�د اسات�علمية�تحليلية��فهوم�النظرية�السياسية�#جتماعية�مع�تطبيقا�ãا�سياسات�و�افكار،�د ررررسياسات�و�افكار،�د

    ....44444444صصصص. . . . سة�#مريكية�العامة،�ترجمة�ص
ح�الدين�شريف،�مكتبة�#نجلو�ا�صرية،�القاهرةسة�#مريكية�العامة،�ترجمة�ص
ح�الدين�شريف،�مكتبة�#نجلو�ا�صرية،�القاهرةسة�#مريكية�العامة،�ترجمة�ص
ح�الدين�شريف،�مكتبة�#نجلو�ا�صرية،�القاهرةسة�#مريكية�العامة،�ترجمة�ص
ح�الدين�شريف،�مكتبة�#نجلو�ا�صرية،�القاهرةع�ى�واقع�السياع�ى�واقع�السياع�ى�واقع�السياع�ى�واقع�السيا
اولز"""";ي�مفهوم�العدالة�عند�;ي�مفهوم�العدالة�عند�;ي�مفهوم�العدالة�عند�;ي�مفهوم�العدالة�عند�: : : : �محمد�هاشم)�محمد�هاشم)�محمد�هاشم)�محمد�هاشم)2222 � اولزجو � اولزجو � اولزجو � ررررجو ات�فلسفية" " " " نننن ات�فلسفيةمجلة�مدا ات�فلسفيةمجلة�مدا ات�فلسفيةمجلة�مدا     ".".".".ررررمجلة�مدا
�عربي،�3333 ��ëضو ع�حضار �عربي،��عبد�العزيز�محمد�الدخيل،�ضمن�العو�ة�و�الفرد�و�الدولة�و�الديمقراطية،�نحو�مشر ��ëضو ع�حضار �عربي،��عبد�العزيز�محمد�الدخيل،�ضمن�العو�ة�و�الفرد�و�الدولة�و�الديمقراطية،�نحو�مشر ��ëضو ع�حضار �عربي،��عبد�العزيز�محمد�الدخيل،�ضمن�العو�ة�و�الفرد�و�الدولة�و�الديمقراطية،�نحو�مشر ��ëضو ع�حضار ي�عبد�العزيز�محمد�الدخيل،�ضمن�العو�ة�و�الفرد�و�الدولة�و�الديمقراطية،�نحو�مشر يي يي يي ي وووو

    ....73737373ص�ص�ص�ص�....2001200120012001اسات�الوحدة�العربية�،�بy?وت،�اسات�الوحدة�العربية�،�بy?وت،�اسات�الوحدة�العربية�،�بy?وت،�اسات�الوحدة�العربية�،�بy?وت،�ررررمركز�الدمركز�الدمركز�الدمركز�الد
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�و�ترشيده �الدو فحق�التملك�ليس�إ�Gحرية�التملك�،�و�حق�. را�جتمع،�بل�تعزيز�هذا

;ي�" هيجل"ىير. حق�التعبy?�هو�;ي�ال�Üاية�حرية�التعبy?�من�ليس�إ�Gحرية�الحركة،�و�

� �أن �الصدد �ال�)�"هذا �و�ا�ركزية، �الحاسمة �النقطة �يشكل �الذاتية �الحرية �;ي الحق

�;ي �القديمة �العصو �عن �الحديثة منة �اخت
ف�� رتجسد �الحق" ز �اعت@?�". فلسفة كما

سو" �ل�نسان�و�حق�غy?�قابل�للسلب�و�غy" ور ?�قابل�للتصرف�الحرية�صفة�أساسية

�#جتماæي" �إنسانية�". العقد �طبيعة اءها �و �و�الجر �الشخصية �ا�نفعة �تحقيق رإن ي

و�أن�. تحتاج�إuى��ãذيب�لكي�تصبح�معينا�وصديقا�للرفاهية�#جتماعية�و�ليس�عدوا�لها

التنافس�الحر�بyن�كل��فراد،�هو�النظام�الكفيل�كZ?شيد�تلك�الرغبة�الفردية�و�جعلها�

إن�إع
ء�فكرة�الحرية�قد�أدى�إuى�الحط�. ع�ع�ى�الفرد�و�مة�ع�ى�حد�سواءتعود�بالنف

�مجرد� �إuى �يحيلها �أو�الحقو �الشرعية �من �السلطة �تفريغ �وأن �السلطة، �فكرة قمن

 .استخدام�للقوة

    ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

�Gن�¬خر�yن�هذه�الفردانية�و�بyاننا�نعتقد�أن�الحدود�ال�)�تفصل�ب�،?yخ�ي�;

�تشمل�الزمان�و�تتخذ�من�إ�ëا��Gتقف�عند�حدود�هذا��نا�،�â)فتبقى�ثابتة�حيث�çي،�

�التوسع �;ي�طبيعة�8نسان�. ا�كان�شكل�جديد�من�أشكال�هذا (ÏÐفهناك�جانب�أسا

يجد�ف��ا�نفسه�منفرد�منفصل�و�مستقل�ف��ا�عن�¬خرين،�هذا�الجانب�الذي�يجد�ف��ا�

� �منعز�Gعن �بحقهنفسه �#ستمتاع �له �يحقق �هو�ما �ا�جتمع¬خرين �عن وما�. �بعيدا

�ال@?غماتية� �و�بyن �للنجاح �و�طريقة �و�معرفة �كعقيدة �اللي@?الية �بyن �الحاصل الoZاوج

�الواقع�ا�عاش �العمل�الديمقراطي�الفاعل�;ي �إ�Gسåي�حثيث�;ي�،كمذهب�فلسفي�;ي

� �الحقو �مستو �ع�ى �تطو �من �العالم �يشهده �ا� �محايث �كمفهوم قابراز�الفردانية ى ر

�والت �والوجود �اك¾?�فأك¾?�بتطو ه �تطو �يضمن �مما �تفكy?�مستقب�ي �كل �قلب رمركز�;ي ر

 . حاجياته�ومتطلباته
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1  - Louis Dument; Le Concept Moderne de L’individu; Revue ;février ;Paris;1978. 

ات�فلسفية،�الجمعية�الفلسفية�ا�غربية،��عدد�. محمد�وقيدي - 2  .4رمجلة�مدا
يخ�وخــاتم�البــشر�،ترجمــة�حــسyن�احمــد�امــyن�،ط. نــسيسفوكويامــا�فر - 3 مركــز�#هــرام�.1993. 1ر�ëايــة�التــا

 .القاهرة. للZ?جمة�والنشر�
4- Gérard Deledalle: La Philosophie Américaine, Bordeaux, Les Presses des imprimeries 

Delmas, 1983.   
اولــــز";ــــي�مفهــــوم�العدالــــة�عنــــد�: محمــــد�هاشــــم) - 5 � رجــــو ات�فلــــسفية،�الجمعيــــة�الفلــــسفية�مج" ن رلــــة�مــــدا

 .18،�العدد�2002ا�غربية،�
اســات�علميــة�تحليليــة��فهــوم�النظريــة�الــسياسية�#جتماعيــة�: نهي@?ســو. س.ج� – 6 رسياســات�و�افكــار،�د

مــــــع�تطبيقا�ãــــــا�ع�ــــــى�واقــــــع�الــــــسياسة�#مريكيــــــة�العامــــــة،�ترجمــــــة�صــــــ
ح�الــــــدين�شــــــريف،�مكتبــــــة�#نجلــــــو�

 .ا�صرية،�القاهرة
7- � ع�حــــضار يعبــــد�العزيــــز�محمــــد�الــــدخيل،�ضــــمن�العو�ــــة�و�الفــــرد�و�الدولــــة�و�الديمقراطيــــة،�نحــــو�مــــشر و

اسات�الوحدة�العربية�،�بy?وت،� �عربي،�مركز�الد ر�ëضو  .2001ي
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بة�ا بة�امقا بة�امقا بة�امقا ل�;ي��بحاث�البيولوجيةررررمقا ل�;ي��بحاث�البيولوجيةلسلوك�ا�سؤ ل�;ي��بحاث�البيولوجيةلسلوك�ا�سؤ ل�;ي��بحاث�البيولوجيةلسلوك�ا�سؤ     الطبيةالطبيةالطبيةالطبية////وووولسلوك�ا�سؤ
    

بيحة: : : : الطالبةالطالبةالطالبةالطالبة بيحةبوشتة� بيحةبوشتة� بيحةبوشتة�     ****    رررربوشتة�

    ∗∗∗∗∗∗∗∗    سيد�احمد�مخلوفسيد�احمد�مخلوفسيد�احمد�مخلوفسيد�احمد�مخلوف. . . . دددد: : : : إشرافإشرافإشرافإشراف

 

    ::::�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربيةخصخصخصخصا�لا�لا�لا�ل

�ال�)� �العلمية، سة �ا�ما �;ي �بحدة �نفسها �و�خ
قيات �العلم �ع
قة رتطرح

��مر�الذي�يسوغ� ��خ
قية، �بالقضايا �البحث�العلم) تباط�واقع �ا ًتكشف�عن�مدى ر

�مختلف� �;ي �بحدة �قضاياه �يطرح �تطبيقيا �فلسفيا �مبحثا �تكو �بأن �العلم نÈخ
قيات

�،خاص �التطبيقية �العلم ع �وفر �القر �شهده �ما �بعد �;ي�21نة �مطرد �علم) �تقدم �من

�العلم �Èخ
قيات �باGفتقار �ينذر �الذي �الجديد �الوضع �الجديدة، �التقنيات . تطبيق

�البيولو®ي �ا�جال �;ي �التقنية �تلحقه�/التطبيقات �ما �نتيجة �تساؤGت، �تثy?�عدة الط�)

�أبحاث �;ي �البشرية، �البيولوجية �من�ان¦�اكات�بالطبيعة �استخداما�ãا �البشر ي�الجينوم

قضايا�علمية�تطرح�تساؤGت�دينية�. والخ
يا�الجذعية�والتقانة�الطبية�وصناعة��دوية

ل�للعلماء�;ي��بحاث�البيولوجية� �السلوك�ا�سؤ ووأخ
قية�وقانونية�واجتماعية�حو ل

�ا�ختصyن�فحسب،�بل،�والرأي�العام�أيضا،�ذلك�أن��مر�/ ىالطبية،�ليس�ع�ى�مستو

�بمس �العلم�يتعلق �ومستقبل �جهة، �من �8نسانية �والكرامة �البشرية �الطبيعة تقبل

 .  ىوالتكنولوجيا�من�جهة�أخر

ل،�البيولو®ي،الط�) : الكلمات�ا�فتاحيةالكلمات�ا�فتاحيةالكلمات�ا�فتاحيةالكلمات�ا�فتاحية  .والسلوك�ا�سؤ

    

    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية

SummarySummarySummarySummary: The relationship of science and ethics is sharply approved in 

scientific practice, which reveals the relevance of scientific research to ethical 

                                                 
اه�جامعة�د    ----    **** اه�جامعة�دطالبة�دكتو اه�جامعة�دطالبة�دكتو اه�جامعة�دطالبة�دكتو مخ@?�تطوير�للبحث�;ي�العلوم�#جتماعية�و8نسانية�جامعة�مخ@?�تطوير�للبحث�;ي�العلوم�#جتماعية�و8نسانية�جامعة�مخ@?�تطوير�للبحث�;ي�العلوم�#جتماعية�و8نسانية�جامعة�مخ@?�تطوير�للبحث�;ي�العلوم�#جتماعية�و8نسانية�جامعة�....موGي�الطاهر�سعيدةموGي�الطاهر�سعيدةموGي�الطاهر�سعيدةموGي�الطاهر�سعيدة....ررررطالبة�دكتو

    ]]]]philosopphilosopphilosopphilosop....041041041041@@@@gmailgmailgmailgmail....comcomcomcom [ [ [ [::::ال@?يد�#لكZ?ونيال@?يد�#لكZ?ونيال@?يد�#لكZ?ونيال@?يد�#لكZ?وني    ....سعيدةسعيدةسعيدةسعيدة

�الفكرية�والسياسية�بالجزائر�جامعة��الفكرية�والسياسية�بالجزائر�جامعة��الفكرية�والسياسية�بالجزائر�جامعة��الفكرية�والسياسية�بالجزائر�جامعة�مخ@?��بعاد�القيمية�للتحوGتمخ@?��بعاد�القيمية�للتحوGتمخ@?��بعاد�القيمية�للتحوGتمخ@?��بعاد�القيمية�للتحوGت....أستاذ�محاضر�بجامعة�سيدي�بلعباس�أستاذ�محاضر�بجامعة�سيدي�بلعباس�أستاذ�محاضر�بجامعة�سيدي�بلعباس�أستاذ�محاضر�بجامعة�سيدي�بلعباس�    ----∗∗∗∗∗∗∗∗

     . . . .02020202وهران�وهران�وهران�وهران�
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link. The matter that paves the way to the ethic of science tobe practical 

philosophical research. It raises its issues sharply in various applied branches 

of science. Especially after what the 21st century had witnessed of Progressive 

scientific advance in applying the new technics.The new situation that 

foreshadows the lack of scientific ethics. Several questions remained open by 

biotechnology applications in the biological / medical field as a result of their 

violations of human biological nature. In the Human Genome Research, stem 

cells, Medical Technology and Pharmaceutical industry. Many religious, moral, 

legal and social questions are raised in scientific issues regarding responsible 

behavior of scientists in biological / medical research. Not only at the level of 

specialists, but also publicly. It is all related to the future of human nature and 

its dignity on one hand and the future of science and technology on the other 

hand. 

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: Responsible, behavior, biological, medical.. 

 

    ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

ات�عظيمة�;ي�ا�جال�العلم) �انجا زلقد�حقق�التقدم�الحضار  التكنولو®ي،/ي

� �العلماء،بقدر�ما �تعكس�جهود �ال�) سات�العلمية �الرفاه�رغy?�أن�ا�ما حققت�للبشرية

� ها�التطو را�ادي،إ�Gأ�ëا�تطرح�;ي�ذات�الوقت�العديد�من�ا�سائل��خ
قية،ال�)�افر ز

� �البيوتكنولوجيا �مجال �;ي �والحاصل �الحيوية(الهائل �ع�ى�)التقانة �يبعث ،�مر�الذي

سات�العلمية�; ي�رالقلق�وينذر�بالخطر،�Gفتقار�العلم�ل'خ
قيات�جراء�سوء�توجيه�ا�ما

الطبية،وتجرد�سلوك�الباحث�العلم)�باسم�ا�وضوعية�واستق
ل�/�بحاث�البيولوجية�

�بالشذوذ� سyن �الدا �بعض �لدى �توصيفها جة �د �إuى ��خ
ق، �من �العلمية را�عرفة ر

�البيولوجية.�خ
Îي �العلوم �حقق¦�ا �ال�) �النتائج �كانت �;ي�/فلQن �ساهمت �قد الطبية

�أن Gإ� �البشرية �الحياة ف �ظر �سوء�وتحسyن ��حيان �من ?yالكث� �;ي �صاحبه �ذلك

� �النتائج �تلك �البيوتكنولوجية(استخدام �بزعزعة�)#ستخدامات ��ãدد �أضحت ،بحيث

�للبشرية �والحضار �الثقا;ي �النسيج �لحمة �تشكل �ال�) ��خ
قية �مفهوم�. يالقيم ما

�بسلوكه� �للعالم�والتوجه لية��خ
قية ل؟�وكيف�يمكن�تفعيل�ا�سؤ والسلوك�ا�سؤ و

�البيولوجيةنح ��بحاث �;ي ل �ا�سؤ �التطبيق �إطار�/وو �وضع �باòمكان �وهل �؟ الطبية

http://context.reverso.net/translation/english-arabic/questions
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�Èخلقة �جديد �مشZ?ك �إتيقي ي �;ي� رتصو �8نسانية �للكرامة �يؤسس �العالم سلوك

 .الطبية؟/�بحاث�البيولوجية

GأوGأوGأوGل1مفهوم�السلوكمفهوم�السلوكمفهوم�السلوكمفهوم�السلوك::::أو ل�ا�سؤ ل�ا�سؤ ل�ا�سؤ     : : : : وووو�ا�سؤ

�السلوك�اصط
حا – 1 �السلوك�اصط
حامفهوم �السلوك�اصط
حامفهوم �السلوك�اصط
حامفهوم ستجابات�مجموع�#" comportement:"سلوك/تصرف :مفهوم

�السلوك�/الجسمية �عن �التصرف oyتمي� �و�فضل �وبالفرد �بالنوع �ا�تعلقة النفسية

(conduite)�¹)ع��وإuى�ا �النوع�وهو�أقرب�إuى�8ادة ر�Èن�الثاني�يخص�أص
�الفرد�دو ن

 .2.�خ
Îي

ل�اصط
حا – 2 ل�اصط
حامفهوم�ا�سؤ ل�اصط
حامفهوم�ا�سؤ ل�اصط
حامفهوم�ا�سؤ ل - : وووومفهوم�ا�سؤ ل"مفهوم :responsable:3وا�سؤ �إuى�" ومسؤ يحيلنا

� ليةمس"مصطلح ل":وؤ �من�مسؤ �،أو�:ومصدر�صناæي تبعة،الoZام�8نسان�الحر�والواæي

�أو�مادية �معنوية �التبعة �كانت �سواء �وتصرفاته �أعماله �تبعة �تنوعت�.إلزامه �هنا ومن

لية، لية هناك فكان وا�سؤ �الجزائية(civile)ا�دنية وا�سؤ لية  ،(pénale)و،وا�سؤ

لية��خ
قية بما�كانت�ا.(morale)ووا�سؤ لية�أو�رو لية��خ
قية�أساسا�لكل�مسؤ و�سؤ و

لية �با�سؤ وشعو ادي�أخ
Îي�واع�"يتبyن�من�ذلك�أن. 4ر ل�فعل�الoZام�إ رالسلوك�ا�سؤ و

لية �با�سؤ ونابع�من�الشعو  .".ر

    ): ): ): ): من�السيطرة�ع�ى�الطبيعة�إuى�السيطرة�ع�ى�8نسانمن�السيطرة�ع�ى�الطبيعة�إuى�السيطرة�ع�ى�8نسانمن�السيطرة�ع�ى�الطبيعة�إuى�السيطرة�ع�ى�8نسانمن�السيطرة�ع�ى�الطبيعة�إuى�السيطرة�ع�ى�8نسان((((العلم�الحديث�العلم�الحديث�العلم�الحديث�العلم�الحديث�::::ثانياثانياثانياثانيا

ات�أفضت �تصو رشهدت�بداية�العصر�الحديث�ظهو �بالعديد�من�العلماء�إuى�ر

�قوانyن� �بواسطة �ظواهرها �إمكان�صياغة �ثم �،ومن �كتاب�مفتوح �الطبيعة �بأن لالقو

�التنبؤ� �إمكان �ثم �ومن �ف��ا �التحكم �إuى �باòنسان (âسينت� �،�مر�الذي �وثابتة كلية

�ا�ستقبل �;ي �;ي�. بظواهرها �الفكر�8نساني�الحديث�نظريات�جديدة اد و،فلقد�صاغ�ر

                                                 
�مسلوك،سلك�الششششخص�مسلكا�حكيما�،تصرف�بحكمة�،خص�مسلكا�حكيما�،تصرف�بحكمة�،خص�مسلكا�حكيما�،تصرف�بحكمة�،خص�مسلكا�حكيما�،تصرف�بحكمة�،: : : : لغةلغةلغةلغةالسلوك�السلوك�السلوك�السلوك�    1111 �مسلوك،سلك�السلك�سلك�سلكا،فهو�سالك�وا�فعو �مسلوك،سلك�السلك�سلك�سلكا،فهو�سالك�وا�فعو �مسلوك،سلك�السلك�سلك�سلكا،فهو�سالك�وا�فعو     للللسلك�سلك�سلكا،فهو�سالك�وا�فعو

مصدر�مصدر�مصدر�مصدر�) ) ) ) مفردمفردمفردمفرد((((و�سلوك�و�سلوك�و�سلوك�و�سلوك�....سيئا،وسلك�طريقا،سار�فيه،سلك�كل�السبل،�GيZ?ك�بابا�إ�Gويطرقهسيئا،وسلك�طريقا،سار�فيه،سلك�كل�السبل،�GيZ?ك�بابا�إ�Gويطرقهسيئا،وسلك�طريقا،سار�فيه،سلك�كل�السبل،�GيZ?ك�بابا�إ�Gويطرقهسيئا،وسلك�طريقا،سار�فيه،سلك�كل�السبل،�GيZ?ك�بابا�إ�Gويطرقه////سلك�سلوكا�حسناسلك�سلوكا�حسناسلك�سلوكا�حسناسلك�سلوكا�حسنا

احمد�احمد�احمد�احمد�....دددد....انظر�معجم�اللغة�العربية�ا�عاصرة،اانظر�معجم�اللغة�العربية�ا�عاصرة،اانظر�معجم�اللغة�العربية�ا�عاصرة،اانظر�معجم�اللغة�العربية�ا�عاصرة،ا....حسن�،ÏÐ)ء�السلوكحسن�،ÏÐ)ء�السلوكحسن�،ÏÐ)ء�السلوكحسن�،ÏÐ)ء�السلوك////اهه�وآداب�اهه�وآداب�اهه�وآداب�اهه�وآداب�تصرفه�اتجتصرفه�اتجتصرفه�اتجتصرفه�اتج::::سy?ة�8نسان�سy?ة�8نسان�سy?ة�8نسان�سy?ة�8نسان�: : : : سلك�سلك�سلك�سلك�

        �1097109710971097،�،�،�،�1096109610961096،ص،ص،�،ص،ص،�،ص،ص،�،ص،ص،�2008200820082008،�،�،�،1111مختار�،ا�جلد�الثاني،عالم�الكتب،القاهرة�،مصر،�ط�مختار�،ا�جلد�الثاني،عالم�الكتب،القاهرة�،مصر،�ط�مختار�،ا�جلد�الثاني،عالم�الكتب،القاهرة�،مصر،�ط�مختار�،ا�جلد�الثاني،عالم�الكتب،القاهرة�،مصر،�ط�

2222�(ÏÖصطلحات�الفلسفية�،فرن��ل––––�عبده�الحلو�،معجم�ا�صطلحات�الفلسفية�،فرنÏÖ)��عبده�الحلو�،معجم�ا�صطلحات�الفلسفية�،فرنÏÖ)��عبده�الحلو�،معجم�ا�صطلحات�الفلسفية�،فرنÏÖ)��عبده�الحلو�،معجم�ا �ل�عربي�ا�ركز�الZ?بو �ل�عربي�ا�ركز�الZ?بو �ل�عربي�ا�ركز�الZ?بو     ،،،،1111لبحوث�و8نماء�،مكتبة�لبنان�طلبحوث�و8نماء�،مكتبة�لبنان�طلبحوث�و8نماء�،مكتبة�لبنان�طلبحوث�و8نماء�،مكتبة�لبنان�طيييي�عربي�ا�ركز�الZ?بو

     . . . .�28282828،ص،�،ص،�،ص،�،ص،1994199419941994

ل�لغة�3333 ل�لغة��ا�سؤ ل�لغة��ا�سؤ ل�لغة��ا�سؤ ل�بمع(�¹محاسب،أي�من�تقع�عليه�تبعة،عمل�ما�أو�أمر�ما�،وقد�: : : : وووو�ا�سؤ �من�سأل�،مسؤ ل�بمع(�¹محاسب،أي�من�تقع�عليه�تبعة،عمل�ما�أو�أمر�ما�،وقد�اسم�مفعو �من�سأل�،مسؤ ل�بمع(�¹محاسب،أي�من�تقع�عليه�تبعة،عمل�ما�أو�أمر�ما�،وقد�اسم�مفعو �من�سأل�،مسؤ ل�بمع(�¹محاسب،أي�من�تقع�عليه�تبعة،عمل�ما�أو�أمر�ما�،وقد�اسم�مفعو �من�سأل�،مسؤ وووواسم�مفعو لللل

عيته""""جاء�;ي�الحديث�جاء�;ي�الحديث�جاء�;ي�الحديث�جاء�;ي�الحديث� ل�عن� اع�وكلكم�مسؤ عيتهكلكم� ل�عن� اع�وكلكم�مسؤ عيتهكلكم� ل�عن� اع�وكلكم�مسؤ عيتهكلكم� ل�عن� اع�وكلكم�مسؤ ركلكم� رر رر رر لو""""و;ي�¬ية�الكريمة�و;ي�¬ية�الكريمة�و;ي�¬ية�الكريمة�و;ي�¬ية�الكريمة�""""وووور لووقفوهم�إ�ëم�مسؤ لووقفوهم�إ�ëم�مسؤ لووقفوهم�إ�ëم�مسؤ ننننوقفوهم�إ�ëم�مسؤ �""""وووو �،أي�مطالبو �،أي�مطالبو �،أي�مطالبو نننن،أي�مطالبو

�السؤ) ) ) ) سألسألسألسأل((((للحساب،وللحساب،وللحساب،وللحساب،و ?yكث� �سألة،بمع(¹ ل،وقوم �،مسؤ �طلب�،فهو�يسأل �السؤبمع(¹ ?yكث� �سألة،بمع(¹ ل،وقوم �،مسؤ �طلب�،فهو�يسأل �السؤبمع(¹ ?yكث� �سألة،بمع(¹ ل،وقوم �،مسؤ �طلب�،فهو�يسأل �السؤبمع(¹ ?yكث� �سألة،بمع(¹ ل،وقوم �،مسؤ �طلب�،فهو�يسأل ييييبمع(¹ �سؤuي،أي�وووو �،وأصبت�منه �سؤuي،أي�ال �،وأصبت�منه �سؤuي،أي�ال �،وأصبت�منه �سؤuي،أي�ال �،وأصبت�منه ال

� �الكريمة �¬ية �;ي �العطاء �طلب �،أي �استعطى �بمع(¹ �طلب�)،وتأتي �الكريمة �¬ية �;ي �العطاء �طلب �،أي �استعطى �بمع(¹ �طلب�)،وتأتي �الكريمة �¬ية �;ي �العطاء �طلب �،أي �استعطى �بمع(¹ �طلب�)،وتأتي �الكريمة �¬ية �;ي �العطاء �طلب �،أي �استعطى �بمع(¹ �أموالكم""""طلب�)،وتأتي �يسألكم Gأموالكم� �يسألكم Gأموالكم� �يسألكم Gأموالكم� �يسألكم G""""ويستعط��ا�� �يطل�Çا �ويستعط��ا�،أي �يطل�Çا �ويستعط��ا�،أي �يطل�Çا �ويستعط��ا�،أي �يطل�Çا ،أي

�،دار�صادر�بy?وت،....منكممنكممنكممنكم �،ا�جلد��و �،دار�صادر�بy?وت،انظر�لسان�العرب�Gبن�منظو �،ا�جلد��و �،دار�صادر�بy?وت،انظر�لسان�العرب�Gبن�منظو �،ا�جلد��و �،دار�صادر�بy?وت،انظر�لسان�العرب�Gبن�منظو �،ا�جلد��و للللانظر�لسان�العرب�Gبن�منظو      .  .  .  . 318318318318،ص،،ص،،ص،،ص،))))ب�تب�تب�تب�ت((((،،،،))))ب�طب�طب�طب�ط((((رررر
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عم�غالي�ي�أن�الطبيعة�مكتوبة�بلغة�الرياضيات�بشكل�يسمح�بصياغة�ا�عرفة،�ح زيث�

ياضية،وأنه�باòمكان�تقديم�تفسy?�موضوæي�لكل�ظواهر�الطبيعة،� �بمعادGت� رقواني�Üا

وبموجب�ذلك�سيصبح�بإمكان�العالم�اعتماد�استدGGت�قائمة�ع�ى�الع
قات�السببية�

  1.ليتوقع�ا�ستقبل

�أعلن �جديد�) F.Bacon)1561- 1626  نفرنسيس�بيكو كما �منهج عن�وضع

�(ÏÖل�مؤلفه�الرئي
للكشف�العلم)،�يرتكز�ع�ى�الفهم�ا�ادي�للطبيعة�وظواهرها�من�خ

�الجديد غانو ن�و ائه�سيطرة�8نسان�ع�ى� ،الذي1620سنة�  organonر رالهدف�من�و

ة�فعلية�إ�Gإذا�كانت�يقينية�،تستند�إuى�:"الطبيعة� معرفة��سباب�را�عرفة��Gتصبح�ثو

�يتمكن�8نسان�من� �النوع�من�ا�عرفة �،و��ذا �ظواهر�الطبيعة اء �و �الكامنة رالحقيقية

�إuى� 
ئم�لخدمته،وذلك�من�أجل�الوصو�لالسيطرة�ع�ى�الطبيعة�وتسيy?ها�;ي�#تجاه�ا

،وأضحت�مهمة�العلم�تتمثل�;ي�بسط�سيطرة�8نسان�ع�ى�الطبيعة،�"السيادة�التقنية

ة ة�فعلية�إ�Gإذا�كانت�يقينية�تستند�إuى�معرفة�رفا�عرفة�ثو ة،�لك�Üا��Gتصبح�ثو ر�جبا ر

�له 
ئم��ا �#تجاه �;ي �وتسيy?ها �ظواهر�الطبيعة اء �و �الكامنة �الحقيقية ��ذا�.ر�سباب

�وذلك� �حقا، �يقyن �انه �يظن �فيما �الشك �من �للعلم �الجديد �فهمه �من �بيكو نانطلق

 2.قةGستشفاف�آفاق�الطريق�ا�ؤدية�إuى�الحقي

تحسyن�طرائق�التعميم�: أو�G -نòص
ح�العلم�وتقدم�8نسانية�يشZ?ط�بيكوو

: �ثانيا�– induction ل
ستقراءل
ستقراءل
ستقراءل
ستقراءواستخ
ص�ا�فاهيم�و��ذا�Gبد�من�وضع�نظرية�جديدة�

��وهام �من �تنظيف�العقل �العلم �البحث�.يشZ?ط�òص
ح �هو�طريق �ا�نهج �فان و��ذا

� �ع�ى �وهو�ينطو �الرئيسية �ع�ى�1 -:يوأداته تنا �قد �من �تزيد �ال�) �والوسائل ر��دوات

اك �الوسائل�ال�)�تساعد�ع�ى�اكتمال�الفكر�8نساني�ذاته�،أن�التجربة�çي�ال�)�2 -ر8د

 3.تدفع�بالعلم�إuى��مام

� �ذهب �السياق �نفس ت    ررررينيهينيهينيهينيهو;ي تديكا تديكا تديكا �بإمكان�1650 -1596 ررررديكا �التسليم �إuى

سمة�بyن�الناس�وأن�الحقيقة�قائمة�;ي�السيادة�ع�ى�الطبيعة،�وأقر�بأن�العقل�أعدل�ق

�الريا�Ï)،�فالرياضة�تقدم�لنا�.4العقل �بطبيعته�قاب
�للتناو لوان�العالم�Gبد�أن�يكو ن

� ت�;ي�شرحه�ل�نسان�وللكو ننموذجا�للمعرفة�اليقينية�و�ناهج�تحصيلها�،وأوجد�ديكا ر

                                                 
،ا�غرب،ط��حسان�الباçي�،جدل�حسان�الباçي�،جدل�حسان�الباçي�،جدل�حسان�الباçي�،جدل1111 ،ا�غرب،ط��العقل�و�خ
ق�;ي�العلم،إفريقيا�الشر ،ا�غرب،ط��العقل�و�خ
ق�;ي�العلم،إفريقيا�الشر ،ا�غرب،ط��العقل�و�خ
ق�;ي�العلم،إفريقيا�الشر      .   .   .   .  37373737،�ص،�،�ص،�،�ص،�،�ص،��2009200920092009،��،��،��،�1111قققق�العقل�و�خ
ق�;ي�العلم،إفريقيا�الشر

     . . . .125125125125عباس�فيصل�،ا�رجع�السابق�،�الجزء�الرابع�عشر�،قاموس�الف
سفة،ص،عباس�فيصل�،ا�رجع�السابق�،�الجزء�الرابع�عشر�،قاموس�الف
سفة،ص،عباس�فيصل�،ا�رجع�السابق�،�الجزء�الرابع�عشر�،قاموس�الف
سفة،ص،عباس�فيصل�،ا�رجع�السابق�،�الجزء�الرابع�عشر�،قاموس�الف
سفة،ص،....دددد2222

     . . . .�112112112112،�،�،�،111111111111ا�رجع�نفسه،ص�،ص،ا�رجع�نفسه،ص�،ص،ا�رجع�نفسه،ص�،ص،ا�رجع�نفسه،ص�،ص،3333
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صلت�إشعاع �و �عصره �العمل�ع�ى �وقد�هيمن�هذا يا، �وثو �واسعا وعم
�علميا �إuى�ر اته

�كان� �الحديثة،لقد �للمادية �وممهدا �الحديثة �للفلسفة ائدا � �كان �الحاضر�،لقد رعصرنا

 1.فع
�فيلسوف�العقل�;ي�عصر�كان�فيه�إتباع�العقل�مغامرة�وغواية

�الجديدة،ال�)�إ �الفلسفة �لهذه �أساس �عن �هذا،يبحث �بعمله ت �ديكا رن

أصبح�من�الواجب�وجود�ستجعل�8نسان�سيد�الطبيعة�بعد�إلغاء�الفلسفة�القديمة،و

ت�هذا�ا�نطلق�;ي�تأكيد� ضا�صلبة�يب(�¹عل��ا�صرح�العلوم�،�فوجد�ديكا �أ رمنطق�يكو ًر ن

� �أفكر(الذات �العادات�)أنا �يعاكس �الذي �الفردي �الفكر �حقو �عن �8ع
ن ق،هذا

�ع�ى�مسرح�الفلسفة Dogmatique الدوغمائية جواز �للفرد�البو ��و يالظهو رل  .2ر

�بديكا �دفع �ما �روهذا �الفلسفة �تكو �بأن �ا�طالبة �إuى �لكل�(نت الحاوية

�يعت@?�الطبيعة� ،فلسفة)العلوم �لم �التأملية،إذ �النظرية �الفلسفة �مكان �تحل عملية

�8نسان� �غز �حقو �حق
�من �اعت@?ها �بل �للرهبة، �مدعاة Gو� �فلسفي ومصدر�تأمل ل

;ي�قواها�Èن�يصبح�سيد�الطبيعة�ومالكها،وأن�يتحكم� مدعو وسيطرته�عل��ا،فاòنسان

ت�إuى�إيجاد�فلسفة�عملية�. ويسخرها�لخدمته رويتج�ى�ذلك�;ي�الدعوة�ال�)�أطلقها�ديكا

� �ا�نهج �;ي �مقال �كتابه �;ي �يقو �الطبيعة،إذ �ع�ى �8نسان �سيادة أقنعت()�"لتتيح

�الحياة� �ذات�نفع�كبy?�;ي�هذه ناكتشافاتي�انه�من�ا�مكن�أن�نصل�إuى�معرفة�ستكو

س�¬ن�نستطيع�أن�نجد�فلسفة�عملية�نعرف�وانه�بد�Gمن�الفلسفة�ال رتأملية�ال�)�تد

� ��خر ��جسام �وكل �والسماء �والنجوم �والهواء �النار�وا�اء �وسلوك �طبيعة ىبواسط¦�ا

�هذه� �نستخدم �أن �نستطيع �لعمالنا �ا�ختلفة ات �ا�ها �من �نعرفه �ما �إuى روباòضافة

�س �أنفسنا �نجعل �وبذلك �لها �ا�ناسبة ��غراض �وفق �الطبيعة�الكيانات ادة

ت�قد�هيأ��ضية�للنظرة�العلمية�التكنولوجية�;ي�.3.وم
كها �ديكا روبفلسفته�هذه�يكو ًر ن

�الطبيعة� �العشرين�،و�إتاحة�إمكانية�السيطرة�والتحكم�;ي �القر �;ي نمجال�البيولوجيا

 . البشرية

ة�;ي�الفكر�العلم)�بفتحهما�له�طريقا�ننننفرنسيس�بيكوفرنسيس�بيكوفرنسيس�بيكوفرنسيس�بيكولقد�أحدث� ت�ثو ر�وديكا ر

� �له ��شياءتبيح �طبيعة �إuى �النفاذ �4الفكر�الجديد �إuى �النظرة �العلم��وتغy?ت �العلم�مهمة �العلم�مهمة �العلم�مهمة مهمة

�وأصبح�والفلسفةوالفلسفةوالفلسفةوالفلسفة اته �من�قد �والرفع �الطبيعة �ع�ى �8نسان �سيطرة �تدعيم �أجل ر�من

                                                 
     . . . .114114114114،،،،عباس�فيصل�،مرجع�سابق،الجزء�الرابع�عشر�،قاموس�الف
سفة،صعباس�فيصل�،مرجع�سابق،الجزء�الرابع�عشر�،قاموس�الف
سفة،صعباس�فيصل�،مرجع�سابق،الجزء�الرابع�عشر�،قاموس�الف
سفة،صعباس�فيصل�،مرجع�سابق،الجزء�الرابع�عشر�،قاموس�الف
سفة،ص....دددد1111

     . . . .116116116116ا�رجع�نفسه�،الجزء�نفسه،ص،ا�رجع�نفسه�،الجزء�نفسه،ص،ا�رجع�نفسه�،الجزء�نفسه،ص،ا�رجع�نفسه�،الجزء�نفسه،ص،2222
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201،203201،203201،203201،203. . . .     
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�أساس� ��خy?ة �هذه �وأصبحت �التجربة �ع�ى �أساسية ة �بصو �يعتمد �الحديث رالعلم

اد�من�و��ذا�تقدمت�علوم�الطبي1.�بحاث�العلمية�التطبيقية دهرت،�مر�الذي� زعة�وا ز

�8نسان�با�ستقبل�;ي�التجديد�والتحديث�و8بداع،وصار�8نسان�ينظر�إuى� لثقة�وتفاؤ

الطبيعة�ع�ى�أ�ëا�خادمة�له،�وتغy?ت�نظرته�للطبيعة�إذ�ترسخت�فكرة�السيادة�;ي�وæي�

ن�من�تغيy?�البشرية،�وذلك�باGستناد�إuى�العلم�بالقوانyن�ا�وضوعية�ال�)�مكنت�8نسا

�لحاجيات�وأهداف�البشرية �وفقا �ا�حيط�والطبيعة �ا�ادية��،2العالم �القيم وبسيطرة

ع�ى�مختلف�مناHي�الحياة�8نسانية�بعد�ما�أضحت�الكثy?�من�العلوم�تطرح�قضايا�لم�

 .تكن�معهودة�لدى�8نسان�من�قبل

    : : : : جدل�العقل�العلم)�و�خ
ق�والتقنيةجدل�العقل�العلم)�و�خ
ق�والتقنيةجدل�العقل�العلم)�و�خ
ق�والتقنيةجدل�العقل�العلم)�و�خ
ق�والتقنية::::ثالثاثالثاثالثاثالثا

د�لقد�تم�حصر�التقدم�;ي �ا�ادي�القائم�ع�ى�استغ
ل�مختلف�موا ر�التطو ر

الطبيعة�لتلبية�متطلبات�وحاجيات�8نسان�لتحقيق�أحسن�العيش�،غy?�أن�8نسان�

ستمكنه�من�التقنية�وجد�نفسه�;ي�تصادم�مع�الطبيعة�;ي�الوقت�الذي�اعتقد�فيه�أن�

�مملو �فيه �أصبح �وضع ��مر�إuى �به ¹âفانت� حة، �ا�طر �ا�شاكل �مجمل �للتقنية�وحل كا

،��و��ذا�توسع�ال�oاع�ليشمل�العقل�العلم)�عامة�3معو�Gعل��ا�;ي�إسعاده�وحل�مشاكله

�أن�نزعت�ع�Üا� �القيم�ا�ادية�شيأت�التقنية�الطبيعة�بعدما َوالتق()�خاصة،�وبسيطرة

�استدGGته� �;ي �واحد �8نساني �العقل �بأن �8نسان �وتسليم �إنساني، �اعتبار�قيم) كل

� �وطر ا�قوبراهينه �معيا ها �اعتبا �وثابتة،ومن�ثم �وفق�قوانyن�محددة �واشتغاله ًرتفكy?ه ر

�للعقل�وللتعقل �هو�تحد ها �لتجاو �لكل�يقyن�وكل�سåي �ونموذجا �فان�.زللعلمية �و��ذا

سة� �مد �اصطلحت �ما �ضحيته،هو �كان �للعقل �معyن �فهوم� �8نسان راستس
م

ت�ع�ى�تسميته �ا�ع@?�عن�سيطرة�العق
نية�"التق()"أو�العقل�" �داتي"بالعقل� رفرانكفو

 ".كل�Ïé)ء�ممكن"رافعا�شعار� �داتية�التقنية

�8نسان�ع�ى�العقل� لباسم�ا�وضوعية�والحياد�عو متجاه
�"�داتي"الوسائ�يً

� �،ولتجاو �ضده �إuى �ال#Ï)ء �تحويل �ع�ى ته �قد �أضرار�نتيجة �من �يسببه �أن �يمكن زما ر

�ا�شاكل �من �ي العديد �بحدة، حة �ا�طر �العقل�و�خ
قية �عن ��مر�التخ�ي �منا (Ï$قت

�حكم)"بمفهومه�الضيق�إuى�عقل�موسع قد�يرتكب�" العقل��داتي�التق()"فباسم".يتدبر

                                                 
    ....�110110110110الرابع�عشر،�قاموس�الف
سفة،�مرجع�سابق،�ص،��الرابع�عشر،�قاموس�الف
سفة،�مرجع�سابق،�ص،��الرابع�عشر،�قاموس�الف
سفة،�مرجع�سابق،�ص،��الرابع�عشر،�قاموس�الف
سفة،�مرجع�سابق،�ص،��ا�رجع�نفسه،�الجزء�ا�رجع�نفسه،�الجزء�ا�رجع�نفسه،�الجزء�ا�رجع�نفسه،�الجزء1111

ة،�دار�الفكر�العربي،�بy?وت�لبنان،�....�د�د�د�د2222 ة،�دار�الفكر�العربي،�بy?وت�لبنان،�عباس�فيصل،�الفلسفة�و8نسان،�جدلية�الع
قة�بyن�8نسان�والحضا ة،�دار�الفكر�العربي،�بy?وت�لبنان،�عباس�فيصل،�الفلسفة�و8نسان،�جدلية�الع
قة�بyن�8نسان�والحضا ة،�دار�الفكر�العربي،�بy?وت�لبنان،�عباس�فيصل،�الفلسفة�و8نسان،�جدلية�الع
قة�بyن�8نسان�والحضا ررررعباس�فيصل،�الفلسفة�و8نسان،�جدلية�الع
قة�بyن�8نسان�والحضا

     . . . .60،6160،6160،6160،61ص،ص،ص،ص،ص،ص،ص،ص،....1996199619961996،�،�،�،�1111طططط

     . . . .�35353535حسان�الباçي�،جدل�العقل�و�خ
ق�;ي�العلم،مرجع�سابق�،ص،�حسان�الباçي�،جدل�العقل�و�خ
ق�;ي�العلم،مرجع�سابق�،ص،�حسان�الباçي�،جدل�العقل�و�خ
ق�;ي�العلم،مرجع�سابق�،ص،�حسان�الباçي�،جدل�العقل�و�خ
ق�;ي�العلم،مرجع�سابق�،ص،3333
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�لكل�سلوك �برفضه �الجرائم �أبشع � أو 8نسان �وباسم �"اعتبار�أخ
Îي، �التدبر يالعقل

�العلم)"الحكم) �السلوك G يغدو �مسؤ �8نسانية� وسلوكا �والقيم ��خ
ق باسم

�بعدم�النبي �تعقيل�العقل�العلم)،بأن�ترسم�له�حدوده ة�ع�ى �القاد �çي�وحدها رلة،ال�)

 1.جعل�العقل��داتي�الحكم�فيما�يتعلق�بمصy?�8نسان

    ::::الطبيةالطبيةالطبيةالطبية////الالالال����oعة�التقنوية�;ي��بحاث�البيولوجيةoعة�التقنوية�;ي��بحاث�البيولوجيةoعة�التقنوية�;ي��بحاث�البيولوجيةoعة�التقنوية�;ي��بحاث�البيولوجية::::ررررابعاابعاابعاابعا

�السابع�عشر�يحقق�تقدما�تلو�¬خر�ح��¹ نلقد�انطلق�العلم�الحديث�منذ�القر

�غy?�مسبوقة،�تحولت�معها�حياة�التقدم�العلم)�التكنولو®يالتقدم�العلم)�التكنولو®يالتقدم�العلم)�التكنولو®يالتقدم�العلم)�التكنولو®يإuى�مرحلة�من�انتقل�العالم�

ية�ا�تعاقبة�منذ� ات�الحضا رالبشر�من�حياة�اعتمد�ف��ا�ع�ى�يديه�وعقله�;ي�صنع�#نجا ز

�ع�ى� �ك�ي �شبه �اعتمادا �ف��ا �يعتمد �أصبح �حياة �العصر�إuى �هذا �وح�¹ يخ رفجر�التا

�تكاد�تلäي�التكنولوجياالتكنولوجياالتكنولوجياالتكنولوجيايستخدم�أنواعا�من��;ي�كل�مجاGت�حياته،�وأصبح�لتكنولوجيالتكنولوجيالتكنولوجيالتكنولوجياا

بما�من� اته�التقليدية�وتحوله� رمها �به�إuى�فاعلفاعلفاعلفاعلر �بهمفعو �بهمفعو �بهمفعو �إuى�مجرد�¬Gت¬Gت¬Gت¬Gت�ومن�مالك�لهذه�للللمفعو

    2....�م�Üا�وغy?�قادر�ع�ى�#ستغناء�ع�Üامتلقمتلقمتلقمتلق

� �من (Ï$يم� �البيولوجياالبيولوجياالبيولوجياالبيولوجياالطريق �الطبالطبالطبالطب�إuى �النظريةالنظريةالنظريةالنظرية،من سة�إuى سةا�ما سةا�ما سةا�ما �،حسب�ررررا�ما

�است �الذي �وهو�الطريق �استنباطي �خط �التصو �للعلمرعاده �للعلمالوضåي �للعلمالوضåي �للعلمالوضåي �ع@?�عنه�الوضåي �الذي

�كونت �كونتأوغست �كونتأوغست �كونتأوغست �النحو�التاuيأوغست �ع�ى �الجميلة �الصيغ �إحدى �الحكمة�:" �;ي �ثم �ومن �الحكمة�العلم �ثم �ومن �الحكمة�العلم �ثم �ومن �الحكمة�العلم �ثم �ومن العلم

�الفعل �والتبصر�ومن�ثم �والتبصر�ومن�ثم�الفعلوالتبصر،الحكمة �والتبصر�ومن�ثم�الفعلوالتبصر،الحكمة �والتبصر�ومن�ثم�الفعلوالتبصر،الحكمة �3.""""والتبصر،الحكمة �إuى�8نسان�نظرة�التقنيةالتقنيةالتقنيةالتقنيةلقد�نظرت��،

ات�مخ@?ية��Gتختلف�كثy?ا�عن�مادية�توسيليةمادية�توسيليةمادية�توسيليةمادية�توسيلية تلك�ر،�اخضع�بموج�Çا�لفحوصات�واختبا

�الكائنات��خر س�ع�ى �تما ىال�) �ظواهر�طبيعية�فوجد    ،،،،4.ر ر�8نسان�نفسه�أمام�ظهو

� �نتيجة �التق()كثy?ة �التق()التقدم �التق()التقدم �التق()التقدم �الناجمة�التقدم �والنفسية �من��مراض�الجسدية �وأنواع�جديدة

�والتق()عن� �والتق()التقدم�الصناæي �والتق()التقدم�الصناæي �والتق()التقدم�الصناæي �أسهمت�به�التقدم�الصناæي اثية�والدليل�ع�ى�ذلك�ما �الو اثيةالهندسة �الو اثيةالهندسة �الو اثيةالهندسة �الو �من�ررررالهندسة

�  . الكائنات�الحيةالكائنات�الحيةالكائنات�الحيةالكائنات�الحيةىتغيy?�وحذف�وتعديل�ع�ى�مستو

ن� �العشر ووشهد�القر ة�بيولوجيةن ة�بيولوجيةثو ة�بيولوجيةثو ة�بيولوجيةثو �ررررثو �وتطو ر�مع�تكو �الجزيئئئئيةيةيةيةن �الجزيالبيولوجيا �الجزيالبيولوجيا �الجزيالبيولوجيا �البيولوجيا

�ث
ثة�أشكال�من� �""""جان�برنارجان�برنارجان�برنارجان�برنار "السيطرة�البيولوجيةالسيطرة�البيولوجيةالسيطرة�البيولوجيةالسيطرة�البيولوجيةال�)�يمكن�ل�نسان�أن�ينتظر�م�Üا

� �التوالد �ع�ى �ا''''النسالةالنسالةالنسالةالنسالة''''السيطرة �ع�ى ��والسيطرة اثة �لو اثة �لو اثة �لو اثة �ررررلو �ع�ى الجهاز�الجهاز�الجهاز�الجهاز�والسيطرة

                                                 
     . . . .287287287287خ
ق�;ي�العلم،مرجع�سابق،بتصرف�،ص،خ
ق�;ي�العلم،مرجع�سابق،بتصرف�،ص،خ
ق�;ي�العلم،مرجع�سابق،بتصرف�،ص،خ
ق�;ي�العلم،مرجع�سابق،بتصرف�،ص،حسان�الباçي،جدل�العقل�و�حسان�الباçي،جدل�العقل�و�حسان�الباçي،جدل�العقل�و�حسان�الباçي،جدل�العقل�و�1111

     . . . .53535353مصطفى�النشار�،مدخل�إuى�فلسفة�البيئة،مرجع�سابق،ص،مصطفى�النشار�،مدخل�إuى�فلسفة�البيئة،مرجع�سابق،ص،مصطفى�النشار�،مدخل�إuى�فلسفة�البيئة،مرجع�سابق،ص،مصطفى�النشار�،مدخل�إuى�فلسفة�البيئة،مرجع�سابق،ص،....دددد....أأأأ2222

،فيم�تفيد�الفلسفة�إذن؟؟؟؟،من�علوم�الطبيعة�إuى�العلوم�السياسية،ترجمة�محمد�هشام،إفريقيا�،من�علوم�الطبيعة�إuى�العلوم�السياسية،ترجمة�محمد�هشام،إفريقيا�،من�علوم�الطبيعة�إuى�العلوم�السياسية،ترجمة�محمد�هشام،إفريقيا�،من�علوم�الطبيعة�إuى�العلوم�السياسية،ترجمة�محمد�هشام،إفريقيا�3333 ،فيم�تفيد�الفلسفة�إذندومينيك�لوكو ،فيم�تفيد�الفلسفة�إذندومينيك�لوكو ،فيم�تفيد�الفلسفة�إذندومينيك�لوكو رررردومينيك�لوكو

،ط ،طالشر ،طالشر ،طالشر      . . . .�161161161161،ص��،ص��،ص��،ص��2011201120112011،�،�،�،1111ققققالشر

     . . . .35353535حسان�الباçي�،ا�رجع�السابق،ص،حسان�الباçي�،ا�رجع�السابق،ص،حسان�الباçي�،ا�رجع�السابق،ص،حسان�الباçي�،ا�رجع�السابق،ص،4444
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ة�ع
جية،�ثم.العصالعصالعصالعص����)))) واليوم،�يدين�الكثy?�من�.....�8نتاج�الكثيف�Èدوية�فعالة�ناجعةروثو

� �بتصو �ا�تعلقة سات �للمما �ال
إنسانية �النتائج �والف
سفة �#جتماع رعلماء �الطبالطبالطبالطبر

� �الطبالطبالطبالطبفبحسب�هؤGء،.علمياعلمياعلمياعلمياا�سم¹ ��حياء،�الذي�تسيطر�عليه ��حياء،علوم ��حياء،علوم ��حياء،علوم �ا�علوم� �يخضع فانه

غyن�هابر�ماس يسميه غyن�هابر�ماسيو غyن�هابر�ماسيو غyن�هابر�ماسيو حة�بسيطة�إن�هذه�ال" .العلم�التق()العلم�التق()العلم�التق()العلم�التق()"""":�برررريو ة�تحيل�ع�ى�أطر وعبا ر

�تفيد �وأن��مر�يتعلق�")")")")TechnTechnTechnTechnéééé("("("("التقنيةالتقنيةالتقنيةالتقنيةأن�: جدا �الحديث، �العلم �توجيه �;ي �تتحكم

� �كليةبسy?ورة �كليةهيمنة �كليةهيمنة �كليةهيمنة �هيمنة �الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة�ع�ى �إuى �.الكائنات�البشريةالكائنات�البشريةالكائنات�البشريةالكائنات�البشرية�تمتد�¬ن �يكو �قد نوهكذا،

تداد�ع�ى�أصحابه،�وقد�يفلت�من�مراقب¦�م�وقد�يأتي ع�;ي�طريقه�إuى�# رهذا�ا�شر �إuى�و

�لغاياته � 1.الخاصة إخضاعهم �تجسيده �ع�ى �عملت �ما �العلمويةوهذا �العلمويةoعة �العلمويةoعة �العلمويةoعة  الالالال����oعة

scientismescientismescientismescientisme2    ا�لقيمة�العلم�التجري�)�التق()�بتجريد�8نسان�من�قيمه��:
من�خ
ل�إع

�و �تشييئهتشييئهتشييئهتشييئهوإنسانيته، �مجرد ه �Ïé)ءÏé)ءÏé)ءÏé)ءر�باعتبا �و�بحاث ب �التجا �مما�البيوطبيةالبيوطبيةالبيوطبيةالبيوطبيةر�òقامة

اتهيحجب�العلم�عن�إمكانية�تصويب�أخطا  .زئه�وتجاو

�من�ناحية�ومعايشته�من�التكنولوجياالتكنولوجياالتكنولوجياالتكنولوجيايبدو�أن�8نسان�ا�عاصر�باعتماده�ع�ى�

�إساءة� �باÈحر �أو �استعمال �بسبب �ت¦�دده ��خطار�ال�) �من �جموعة� �أخر ىناحية ى

�بyن�شقي�الرHى�واشتد�عليه�الحصار�الذي�التكنولوجياالتكنولوجياالتكنولوجياالتكنولوجيااستعمال�هذه� ا ر�بات�محصو

نا�بعض�الك �:"تاب�قائلyنريبلغ�مداه�حyن�يحذ سة�أي�نفوذ�بشر �انه�لم�يعد�ممكنا�مما سة�أي�نفوذ�بشر �انه�لم�يعد�ممكنا�مما سة�أي�نفوذ�بشر �انه�لم�يعد�ممكنا�مما سة�أي�نفوذ�بشر ييييانه�لم�يعد�ممكنا�مما رررر

    3."..".."..".ع�ى�مسار�الهيمنة�التكنولوجية�ا�حددة�مسبقاع�ى�مسار�الهيمنة�التكنولوجية�ا�حددة�مسبقاع�ى�مسار�الهيمنة�التكنولوجية�ا�حددة�مسبقاع�ى�مسار�الهيمنة�التكنولوجية�ا�حددة�مسبقا

    ::::التقنيات�الحيوية�استخدامات�ومعض
ت�أخ
قيةالتقنيات�الحيوية�استخدامات�ومعض
ت�أخ
قيةالتقنيات�الحيوية�استخدامات�ومعض
ت�أخ
قيةالتقنيات�الحيوية�استخدامات�ومعض
ت�أخ
قية: : : : خامساخامساخامساخامسا

�التقنيات�الطبية�ع�ى� الطبالطبالطبالطب////البيولوجيا�البيولوجيا�البيولوجيا�البيولوجيا�لقد�عرفت��بحاث�;ي�مجال� رتطو

�ب �توصلت�إليه�قنحو�غy?�مسبو ال�)�""""البيوتكنولوجياالبيوتكنولوجياالبيوتكنولوجياالبيوتكنولوجيا""""لتقانة�الحيويةلتقانة�الحيويةلتقانة�الحيويةلتقانة�الحيويةاااااستخدام�أهم�ما

ع�ى�الجسد�    البيوطالبيوطالبيوطالبيوط����))))    التق()التق()التق()التق()    العلم)العلم)العلم)العلم);ي�التطبيق�    لسلطة�التقنيةلسلطة�التقنيةلسلطة�التقنيةلسلطة�التقنيةتكشف�عن�الوجه�¬خر�

 : م�Üا    ال�ي

                                                 
،ا�رجع�السابق،ص    1111 ،ا�رجع�السابق،صدومينيك�لوكو ،ا�رجع�السابق،صدومينيك�لوكو ،ا�رجع�السابق،صدومينيك�لوكو     ........    161161161161،،،،رررردومينيك�لوكو

2222    Scientisme. Scientisme. Scientisme. Scientisme. DDDDoctrine fondoctrine fondoctrine fondoctrine fondéééée sur une confiance totale e sur une confiance totale e sur une confiance totale e sur une confiance totale àààà la science,  la science,  la science,  la science, àààà son d son d son d son dééééveloppement, auveloppement, auveloppement, auveloppement, auxxxx progr progr progr progrèèèès s s s 

qqqquelle apporte uelle apporte uelle apporte uelle apporte àààà lhumanit lhumanit lhumanit lhumanitéééé. . . . LLLLa valeur fondamentale est la connaissance. Tout doit a valeur fondamentale est la connaissance. Tout doit a valeur fondamentale est la connaissance. Tout doit a valeur fondamentale est la connaissance. Tout doit êêêêtre subordonntre subordonntre subordonntre subordonnéééé    àààà    

son approfondisseson approfondisseson approfondisseson approfondissement et au succment et au succment et au succment et au succèèèès de la recherche. s de la recherche. s de la recherche. s de la recherche. LLLLe scientisme re scientisme re scientisme re scientisme rééééduit parfois duit parfois duit parfois duit parfois LLLLhomme, dans homme, dans homme, dans homme, dans 

toutes ses dimentions,toutes ses dimentions,toutes ses dimentions,toutes ses dimentions,àààà un simple objet de recherche. Abdehafid ossoukine. un simple objet de recherche. Abdehafid ossoukine. un simple objet de recherche. Abdehafid ossoukine. un simple objet de recherche. Abdehafid ossoukine.L’L’L’L’AAAABCBCBCBCdaire du droit de la daire du droit de la daire du droit de la daire du droit de la 

santsantsantsantéééé et de la d et de la d et de la d et de la dééééontologie montologie montologie montologie méééédicale. dicale. dicale. dicale. UUUUniversitniversitniversitniversitéééé    dddd’’’’oranoranoranoran    ----2006200620062006....pppp    : : : : 372372372372....    
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�أحد�" �الذي�هو8نجاب�#صطناæي8نجاب�#صطناæي8نجاب�#صطناæي8نجاب�#صطناæي - 1 �أو�م() ج �الز �م() �يوضع �أن (Ïأحد�� �أو�م() ج �الز �م() �يوضع �أن (Ïأحد�� �أو�م() ج �الز �م() �يوضع �أن (Ïأحد�� �أو�م() ج �الز �م() �يوضع �أن (Ï$$$$تقت� �تقتتقنية �تقتتقنية �تقتتقنية ووووتقنية

وجود�بنوك�متخصصة�،وب1"ا�ت@?عyن�;ي�ا�سالك�الطبيعية�للمرأة��;ي�مرحلة�التبويضا�ت@?عyن�;ي�ا�سالك�الطبيعية�للمرأة��;ي�مرحلة�التبويضا�ت@?عyن�;ي�ا�سالك�الطبيعية�للمرأة��;ي�مرحلة�التبويضا�ت@?عyن�;ي�ا�سالك�الطبيعية�للمرأة��;ي�مرحلة�التبويض

�Gطفال�إ�من��?yدة�الكثGى�وuانتشرت�هذه�التقنية�بسرعة،بحيث�أدت�إ�()�لحفظ�ا

� �مشكلة �م�Üا �أخ
قية �تساؤGت �عدة �تطرح �،إذ �ل'خ
ق �منافية �اعت@?ت الهوية�الهوية�الهوية�الهوية�أ�ëا

�ومشك
ت�قانونية�متعددة�ويظهر�ذلك�من�خ
ل�القضايا�8نسانية�واخت
ط��نساب8نسانية�واخت
ط��نساب8نسانية�واخت
ط��نساب8نسانية�واخت
ط��نساب

� �#صطناæيبالتبالتبالتبالتا�تعلقة �#صطناæيلقيح �#صطناæيلقيح �#صطناæيلقيح �يطرح�لقيح �مما ()��با �مت@?ع �ثالث �طرف �إuى �اللجوء �وخاصة

 .والده�البيولو®يوالده�البيولو®يوالده�البيولو®يوالده�البيولو®ي�وحقه�;ي�التعرف�ع�ى�هوية�الطفلهوية�الطفلهوية�الطفلهوية�الطفلمشكلة�

�و - 2222 �الرحم �خارج �و8خصاب �الرحم �خارج �و8خصاب �الرحم �خارج �و8خصاب �الرحم �خارج �بتغيy?�8خصاب �تتعلق �مشك
ت �من �يطرحه �8نجاب�ما �8نجاب�طر �8نجاب�طر �8نجاب�طر ققققطر

�و ¹)��ا �بنوك �بوجود �خاصة �والطبيعية ¹)��ا �بنوك �بوجود �خاصة �والطبيعية ¹)��ا �بنوك �بوجود �خاصة �والطبيعية ¹)��ا �بنوك �بوجود �خاصة �الطبيعية �م()يدل �بنك �م()مصطلح �بنك �م()مصطلح �بنك �م()مصطلح �بنك �الصلب�مصطلح �من �وعاء �ع�ى

ة�ويم'�باÈزيحفظ �عن�الحرا و�فيه�ا�()،ويعز ر جة�تل �196ر�السائل�الذي�يبقيه�;ي�الد

�جانب �موتهمئوية،إuى �بعد جها �ز �بم() جة �موته�إخصاب�الز �بعد جها �ز �بم() جة �موته�إخصاب�الز �بعد جها �ز �بم() جة �موته�إخصاب�الز �بعد جها �ز �بم() جة و�إخصاب�الز وو وو وو �مشاكل    ،،،،2و �من �تطرحه  ..وما

�عرف�)يييي#تجار�بالسائل�ا�نو#تجار�بالسائل�ا�نو#تجار�بالسائل�ا�نو#تجار�بالسائل�ا�نو(ي#تجار�بعناصر�الجسم�البشر �خاصة�بعد�الZ?ويج��ا

�بعض�حركا �العباقرة،ومطالبة �ببنك�م() �التقنية ���ذه �النسوية التخصيب�التخصيب�التخصيب�التخصيب�(رت�التحر

 .خاصة�من�طرف�النساء�الوحيدات�والسحاقيات�والراغبات�;ي�8نجاب) بم()�البنوكبم()�البنوكبم()�البنوكبم()�البنوك

� �بنوك��جنة �بنوك��جنة �بنوك��جنة �التخلص�من�بنوك��جنة عية �مشر �ومدى ط�حفظها �شر �مشاكل �من �تطرحه ووما و

� �ومشكل �الفائضة �من�إ�جنة �يطرحه �وما �للبحث�العلم) �خصيصا �بشرية �أجنة نتاج

ض�مع �وما�يطرحه�من�مشاكل�تتعلق�بام¦�ان�استئجار�الرحماستئجار�الرحماستئجار�الرحماستئجار�الرحم�مبدأ�كرامة�8نسان،�رتعا

� �وçي �ا�رأة �تؤد�îا �ال�) ��ساسية �الوظائف�8نسانية ��مومةإحدى ��مومةوظيفة ��مومةوظيفة ��مومةوظيفة اقZ?اض�اقZ?اض�اقZ?اض�اقZ?اض�( وظيفة

عيته عيتهالرحم�ومدى�مشر عيتهالرحم�ومدى�مشر عيتهالرحم�ومدى�مشر جان�،�3)أخ
قيا�وقانونياأخ
قيا�وقانونياأخ
قيا�وقانونياأخ
قيا�وقانونيا ووووالرحم�ومدى�مشر وو#بoZاز�ا�ادي�الذي�يتعرض�له�الز

�ال �،و8همال �الحاضنة ��م �طرف ��م�من �طرف �من �سواء �الطفل �له �يتعرض ذي

?yاثي�خط �مما�رالحاضنة�أو�من�طرف��م�#جتماعية�;ي�حالة�إصابته�بتشوه�أو�مرض�و

� �الناحية �من G� لية �ا�سؤ �مفهوم �طرح �إعادة �بل،��خ
قية�خ
قية�خ
قية�خ
قيةويستدæي �فحسب،

  .�أيضاالقانونيةالقانونيةالقانونيةالقانونية�و#جتماعية#جتماعية#جتماعية#جتماعيةو

ع��عضاء�وموت�الدماغغغغ����    ----    3333 ع��عضاء�وموت�الدماقضية�ز ع��عضاء�وموت�الدماقضية�ز ع��عضاء�وموت�الدماقضية�ز �ن: : : : ررررقضية�ز �حو �نتتمحو �حو �نتتمحو �حو �نتتمحو �حو للللتتمحو ع��عضاء: : : : أوGأوGأوGأوG: قطتyنقطتyنقطتyنقطتyنرررر ع��عضاءز ع��عضاءز ع��عضاءز �تكتÏÖ)�ررررز

رع��عضاء�البشرية�أهمية�بالغة�;ي�إعطاء�ا�ر��¹Ïأم
�جديدا�;ي�الشفاء� زعملية�نقل�و

                                                 
،ا�غرب،ط1111 �الشر �،إفريقيا ،ا�غرب،طعمر�بوفتاس،البيوإتيقا،�خ
قيات�الجديدة�;ي�مواجهة�البيوتكنولوجيا �الشر �،إفريقيا ،ا�غرب،طعمر�بوفتاس،البيوإتيقا،�خ
قيات�الجديدة�;ي�مواجهة�البيوتكنولوجيا �الشر �،إفريقيا ،ا�غرب،طعمر�بوفتاس،البيوإتيقا،�خ
قيات�الجديدة�;ي�مواجهة�البيوتكنولوجيا �الشر �،إفريقيا     �،�،�،�،2011201120112011،�،�،�،�1111ققققعمر�بوفتاس،البيوإتيقا،�خ
قيات�الجديدة�;ي�مواجهة�البيوتكنولوجيا

     . . . .224224224224ص،ص،ص،ص،

    ....225225225225ا�رجع�نفسه،ص،ا�رجع�نفسه،ص،ا�رجع�نفسه،ص،ا�رجع�نفسه،ص،2222

     . . . .�226226226226نفسه�،ص،��نفسه�،ص،��نفسه�،ص،��نفسه�،ص،�3333
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� �الوقت�نفسه�تطرح�مشك
ت�أخ
قية�وقانونية�خاصة�;ي�حصو �;ي �إ�Gأ�ëا لوالحياة

ع�;ي�انoZاع�أي�عضو�من��عضاء�Gن�حياة�كل �من�و8ثبات�اليقي()�للموت�قبل�الشر

�8نسانية�،�مر�الذي�الشخص�ا�انح�والشخص�ا�ستفيد�لهما�نفس�القيمة�والكرامة

طه�، إuى�جانب�مشكلة�ويطرح�مشكل�أخ
Îي�وقانوني�يتعلق�بنقل��عضاء�وتبعاته�وشر

�#تجار� �مشكلة �إuى �يؤدي �مما ع �للز �القابلة ��عضاء ة رند �البلدان،ر �الكثy?�من �;ي ���ا

�ل
ستغ �8نسان �و#م¦�انوتعريض �الدماغغغغ: : : : ثانياثانياثانياثانيا.
ل �الدماموت �الدماموت �الدماموت �هو:موت �الفقدان�"الذي �الفقدان��حالة �الفقدان��حالة �الفقدان��حالة �حالة

ال
عائد�للوæي�ا�صحوب�بالفقدان�ال
عائد�لقابلية�التنفس�التلقائي�و#نعدام�التام�ال
عائد�للوæي�ا�صحوب�بالفقدان�ال
عائد�لقابلية�التنفس�التلقائي�و#نعدام�التام�ال
عائد�للوæي�ا�صحوب�بالفقدان�ال
عائد�لقابلية�التنفس�التلقائي�و#نعدام�التام�ال
عائد�للوæي�ا�صحوب�بالفقدان�ال
عائد�لقابلية�التنفس�التلقائي�و#نعدام�التام�

�الدماغغغغ �لعر �#نعكاسية �الدمافعال �لعر �#نعكاسية �الدمافعال �لعر �#نعكاسية �الدمافعال �لعر �#نعكاسية �قبوله�وووو....1ققققلللل''''فعال �التوافق�حو �موت�الدماغ�مشكلة ليطرح

�موت�الدماغ�ككل� �حالة �ا�وت�;ي غم�كمعيار�لتحديد�وقوع � رأو�موت�الدماغ�العلو ي

 .استمرار�جذع�الدماغ�;ي�أداء�وظائفه؟

تطرح�الحالة�النباتية�مشكلة�التمي�oyبyن�الغيبوبة�: """"EEEEtat vtat vtat vtat vééééggggéééétatiftatiftatiftatif" " " " �الحالة�النباتية�الحالة�النباتية�الحالة�النباتية�الحالة�النباتية----    4444

�نزع� عية �مشر �ومشكل جوع 
�ال �نقطة �إuى �وصلت �ال�) ��مد �وطويلة ��مد وقصy?ة ر

�الوسائل�#صطناعية�الداعمة�للحياة��وتم �النقاش��خ
Îي�حو لحو " توقيف�التغذيةتوقيف�التغذيةتوقيف�التغذيةتوقيف�التغذية"ر

� �ا�صابyن ¹Ïر���وان�بعض�ا �ا�ريض�،خاصة �ا�زمنةعن �النباتية �ا�زمنةبالحالة �النباتية �ا�زمنةبالحالة �النباتية �ا�زمنةبالحالة �النباتية �بالحالة ن��Gيفقدو

�وسائل�اصطناعية� �يتوقف�ع�ى �الحياة �قيد �ع�ى �بقاءهم �التغذية،غy?�أن �ع�ى ة رالقد

 .2توصل�ا�اء�والغذاء�إuى�معد�ãم

لطبيعة�8نسانية�عدة�تساؤGت�تتعلق�بالجانبyن�تثy?�قضية�ا: ماهية�الطبيعة�8نسانيةماهية�الطبيعة�8نسانيةماهية�الطبيعة�8نسانيةماهية�الطبيعة�8نسانية

قيمة�قيمة�قيمة�قيمة�وما�يتعلق�بموضوع�ماهية�الطبيعة�8نسانية�و يوالنفÏÖ)�ا�عنو الجسم)�ا�ادي

ها�حقا�من�    بقدسية�الحياةبقدسية�الحياةبقدسية�الحياةبقدسية�الحياة�تطرحه�من�مشك
ت�تتعلق�وما8نسانية�8نسانية�8نسانية�8نسانية�    الحياةالحياةالحياةالحياة رو;ي�اعتبا

�8نسان ها؟�هل�الحيا.قحقو ة�بكل�أشكالها�؟�وهل�رما�نوعية�الحياة�ال�)�يجب�أن�نقد

ب�ع�ى��جنة�وا�شوهyن�تقدير�للحياة�؟�وعموما�تستلزم�قواعد��خ
ق� ر;ي�إجراء�التجا

�بان¦�اك�الكرامة� ��îدد �تحقيق�ا�وافقة�ا�ستنy?ة�و#متناع�عن�كل�ما ة ورالجديدة�ضر

 ....8نسانية�أو�ما�يZ?تب�عليه�إحداث�تغيy?�;ي�الطبيعة�8نسانية

5 - 
تنظيم�:ت�ال�)�تطرحها�محاوGت�التحكم�;ي�8نجاب�تتجسد�فيما�ي�يت�ال�)�تطرحها�محاوGت�التحكم�;ي�8نجاب�تتجسد�فيما�ي�يت�ال�)�تطرحها�محاوGت�التحكم�;ي�8نجاب�تتجسد�فيما�ي�يت�ال�)�تطرحها�محاوGت�التحكم�;ي�8نجاب�تتجسد�فيما�ي�يبعض�ا�شك
بعض�ا�شك
بعض�ا�شك
بعض�ا�شك

�الحمل�إما�"يدل�هذا�ا�صطلح�ع�ى� :النسل� �ال�)�تتيح�ت
;ي�8خصاب�أو�حصو �الحمل�إما�الطر �ال�)�تتيح�ت
;ي�8خصاب�أو�حصو �الحمل�إما�الطر �ال�)�تتيح�ت
;ي�8خصاب�أو�حصو �الحمل�إما�الطر �ال�)�تتيح�ت
;ي�8خصاب�أو�حصو لالطر لق لق لق ق

�ع�ى�مجموع�الوسائل�ال�)�تم�) ) ) ) تحديدتحديدتحديدتحديد((((أو�بشكل��ëائي�أو�بشكل��ëائي�أو�بشكل��ëائي�أو�بشكل��ëائي�) ) ) ) تنظيمتنظيمتنظيمتنظيم((((مرحليامرحليامرحليامرحليا �يدل�أيضا �ع�ى�مجموع�الوسائل�ال�)�تم�،كما �يدل�أيضا �ع�ى�مجموع�الوسائل�ال�)�تم�،كما �يدل�أيضا �ع�ى�مجموع�الوسائل�ال�)�تم�،كما �يدل�أيضا ،كما

                                                 
     . . . .166166166166نفسه،ص،نفسه،ص،نفسه،ص،نفسه،ص،1111
     . . . .200200200200جهة�البيوتكنولوجيا،مرجع�سابق،ص،جهة�البيوتكنولوجيا،مرجع�سابق،ص،جهة�البيوتكنولوجيا،مرجع�سابق،ص،جهة�البيوتكنولوجيا،مرجع�سابق،ص،عمر�بوفتاس،البيوإتيقا،�خ
قيات�الجديدة�;ي�مواعمر�بوفتاس،البيوإتيقا،�خ
قيات�الجديدة�;ي�مواعمر�بوفتاس،البيوإتيقا،�خ
قيات�الجديدة�;ي�مواعمر�بوفتاس،البيوإتيقا،�خ
قيات�الجديدة�;ي�موا2
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� �وسط�مجموعة �الطر �من�اجل�تطبيق�هذه �وسط�مجموعة�تطويرها �الطر �من�اجل�تطبيق�هذه �وسط�مجموعة�تطويرها �الطر �من�اجل�تطبيق�هذه �وسط�مجموعة�تطويرها �الطر �من�اجل�تطبيق�هذه ويطرح�تنظيم�.1."بشرية�معينةبشرية�معينةبشرية�معينةبشرية�معينةققققتطويرها

�8نسان�كالحق�;ي�8نجاب�كما�يطرح�التلقيح� قالنسل�مشك
ت�أخ
قية�تتعلق�بحقو

�م()� �ضد �ا�رأة �تلقيح ها �أبر �كبy?ة �أخ
قية �مشاكل �الحمل زضد

�:8جهاض.الرجل �به �تلقائيا"ا�قصود �إما �أوانه �قبل �تلقائياإسقاط�الجنyن �إما �أوانه �قبل �تلقائياإسقاط�الجنyن �إما �أوانه �قبل �تلقائياإسقاط�الجنyن �إما �أوانه �قبل اديا�) ) ) ) السقطالسقطالسقطالسقط((((إسقاط�الجنyن اديا�أو�إ اديا�أو�إ اديا�أو�إ ررررأو�إ

�تتعلق�. 2.وهو�8جهاض�ا�تعمدوهو�8جهاض�ا�تعمدوهو�8جهاض�ا�تعمدوهو�8جهاض�ا�تعمد �وقانونية �ودينية �أخ
قية �8جهاض�مشاكل و�يطرح

��م�" الالالالششششخصخصخصخص"صفة�"بوضعية�الجنyن�وم��¹يكتسب� �الجنyن�مع�حقو ض�حقو قوتعا ق ر

�ا�جتمع ض�حقوقهما�معا�مع�حقو قوتعا و�مشاكل�علمية�خاصة�إذا�علمنا�أن��جنة�. ر

� �òجراء �مادة �تتخذ �بعض�الدو �;ي �لا�جهضة ��بحاث �;ي ب �التجا ��بحاث �;ي ب �التجا ��بحاث �;ي ب �التجا ��بحاث �;ي ب �ا�تعلقة�ررررالتجا �ا�تعلقة�العلمية �ا�تعلقة�العلمية �ا�تعلقة�العلمية العلمية

 Principe"الكرامة�8نسانيةالكرامة�8نسانيةالكرامة�8نسانيةالكرامة�8نسانيةمبدأ��،�مر�الذي�اقت$�¹Ïإعادة�النظر�;ي�ييييبالجينوم�البشربالجينوم�البشربالجينوم�البشربالجينوم�البشر

de la primauté de la personne"3ولوية�كرامة�Èي�الجديد�،الذي�ينظر�Î
�;ي�الفكر��خ

الشخص�8نساني�قبل�كل�Ïé)ء،وان�التقدم�العلم)�والتقنية�الطبية��Gيجب�أن�تمس�

�قانونيا�بك �ممنوعة �الكرامة ���ذه �للمساس �محاولة �كل �،وان �8نساني �الكائن رامة

 .  وأخ
قيا

اثية----    6666 �الو �الهندسة �تقنيات �تطرحها �ال�) ��خ
قية �ا�شك
ت اثية�بعض �الو �الهندسة �تقنيات �تطرحها �ال�) ��خ
قية �ا�شك
ت اثية�بعض �الو �الهندسة �تقنيات �تطرحها �ال�) ��خ
قية �ا�شك
ت اثية�بعض �الو �الهندسة �تقنيات �تطرحها �ال�) ��خ
قية �ا�شك
ت �عن� :رررر�بعض يZ?تب

�للجدل،� �ãا �وإثا �ãا �تتم�oyبخطو �العديد�من�ا�شك
ت�ال�) اثية �الو رتقنيات�الهندسة ر ر

ع� �تتمثل�;ي�مشر ،    ييييالجينوم�البشرالجينوم�البشرالجينوم�البشرالجينوم�البشرووال�) ،�البشر ،�البشر ،�البشر ويظهر�ذلك�من�خ
ل�    ييييو#ستنساو#ستنساو#ستنساو#ستنساخخخخ�البشر

�ا �;ي �التدخل �ع�ى �8نسان ة �والتحديات�وقد �العلمية ات رالتطو �منح�ÈحياءÈحياءÈحياءÈحياءر �وإمكانية

�براءات�اخZ?اعبراءات�اخZ?اعبراءات�اخZ?اعبراءات�اخZ?اع �وقضية �أو�    #ستنسا#ستنسا#ستنسا#ستنساخخخخ�الع
®ي�الع
®ي�الع
®ي�الع
®ي�تخص��حياء �جينيا �ا�عدلة و�جسام

�يتعلق �ما �النانويةح�¹ �النانوية�بالتكنولوجيا �النانوية�بالتكنولوجيا �النانوية�بالتكنولوجيا ��بالتكنولوجيا �ا�جال �إشكالية�....))))البيوطالبيوطالبيوطالبيوط�����;ي �من �تطرحه �وما

اثة فاليوم�ا�جتمع�مطالب�.رتطبيق�قوانyن�ا�لكية�واثبات�ال@?اءات�فيما�يخص�علم�الو

�تصل�إليه �كل�ما �بمراقبة ¹Ï$أك¾?�من�أي�وقت�م� ��التكنولوجيا ��التكنولوجيا ��التكنولوجيا �الجسم��التكنولوجيا �مستو ىع�ى

حدة�ا�خ، �و والبشر �العلم)�الذي�يتم�oyبطابعه�#حتماuي�يصعب�ي �العلم)�الذي�يتم�oyبطابعه�#حتماuي�يصعب��ومع�ذلك�فان�التطو �العلم)�الذي�يتم�oyبطابعه�#حتماuي�يصعب��ومع�ذلك�فان�التطو �العلم)�الذي�يتم�oyبطابعه�#حتماuي�يصعب��ومع�ذلك�فان�التطو رررر�ومع�ذلك�فان�التطو

                                                 
     . . . .215215215215ا�رجع�نفسه،ص،ا�رجع�نفسه،ص،ا�رجع�نفسه،ص،ا�رجع�نفسه،ص،1111

     . . . .217217217217نفسه،نفسه،نفسه،نفسه،2222

3333    Principe de la primautPrincipe de la primautPrincipe de la primautPrincipe de la primautéééé de la personne est le principe de la dignit de la personne est le principe de la dignit de la personne est le principe de la dignit de la personne est le principe de la dignitéééé de la personne humaine.il signifie  de la personne humaine.il signifie  de la personne humaine.il signifie  de la personne humaine.il signifie 

avant tout avant tout avant tout avant tout qqqque le progrue le progrue le progrue le progrèèèès scientifis scientifis scientifis scientifiqqqques et la techniues et la techniues et la techniues et la techniqqqque mue mue mue méééédicale ne doivent  jamdicale ne doivent  jamdicale ne doivent  jamdicale ne doivent  jamais prendre le pas sur ais prendre le pas sur ais prendre le pas sur ais prendre le pas sur 

la dignitla dignitla dignitla dignitéééé de l de l de l de l’ê’ê’ê’être humain. tre humain. tre humain. tre humain. Toute atteinte Toute atteinte Toute atteinte Toute atteinte àààà cette dignit cette dignit cette dignit cette dignitéééé est juridi est juridi est juridi est juridiqqqquement et uement et uement et uement et ééééthithithithiqqqquement interdite. uement interdite. uement interdite. uement interdite. 

Abdehafid ossoukine. Abdehafid ossoukine. Abdehafid ossoukine. Abdehafid ossoukine. L’L’L’L’AAAABCBCBCBCdaire du droit de la santdaire du droit de la santdaire du droit de la santdaire du droit de la santéééé et de la d et de la d et de la d et de la dééééontologie montologie montologie montologie méééédicale. dicale. dicale. dicale. UUUUniversitniversitniversitniversitéééé d d d d’’’’oran oran oran oran 

----2006.p2006.p2006.p2006.p    : : : : 330330330330    
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اس�ولبو....ع�بنتائجهع�بنتائجهع�بنتائجهع�بنتائجهالتوقالتوقالتوقالتوق اس�ولبووحسب�هو اس�ولبووحسب�هو اس�ولبووحسب�هو للللوحسب�هو �العلم)فان�،�،�،�،�HHHH....welpolewelpolewelpolewelpole    ....رررر �العلم)التطو �العلم)التطو �العلم)التطو يحدث�بطريقة�    ررررالتطو

�إuى�الهند�CCCColombolombolombolombكريستوف�كو�ب�كريستوف�كو�ب�كريستوف�كو�ب�كريستوف�كو�ب�غy?�متوقعة�تتطابق�مع�خط� ل�الساæي�إuى�الوصو

    ....1فإذا�به�يكتشف�أمريكا

ل�;ي�ضوء��خ
قيات�البيو�طبية: : : : سادساسادساسادساسادسا ل�;ي�ضوء��خ
قيات�البيو�طبيةالسلوك�ا�سؤ ل�;ي�ضوء��خ
قيات�البيو�طبيةالسلوك�ا�سؤ ل�;ي�ضوء��خ
قيات�البيو�طبيةالسلوك�ا�سؤ     : : : : ووووالسلوك�ا�سؤ

يجه�ل'مر�التكنولو يبدو ا�ما�نأخذ�;ي�وأن�العلم�;ي�تر ر®ي�كالقدر�ا�حتوم،�وناد

نا�القيم�الكامنة�;ي�تكنولوجيا�جديدة،�أو�كيف�تغy?�تطبيقات�العلم�من��نماط� راعتبا

أى�. #جتماعية�والحياة�اليومية�للناس �تحل
�;ي�بنية�ا�جتمع�اينشتyناينشتyناينشتyناينشتyنروبسبب�من�هذا،
ً

دةينشأ�عن�العقلية�العلمية� دةالبا دةالبا دةالبا �و#مما�دعاه�إuى�ا....ررررالبا ما�çي�الحاجة�إuى�ما�çي�الحاجة�إuى�ما�çي�الحاجة�إuى�ما�çي�الحاجة�إuى�:":":":"ستنكارللتساؤ

�الخطy?�;ي�السلوك��خ
Îي�للناس�;ي�يومنا�هذا� �الخطy?�;ي�السلوك��خ
Îي�للناس�;ي�يومنا�هذا��وفيما�اعتقد�ذلك�التدهو �الخطy?�;ي�السلوك��خ
Îي�للناس�;ي�يومنا�هذا��وفيما�اعتقد�ذلك�التدهو �الخطy?�;ي�السلوك��خ
Îي�للناس�;ي�يومنا�هذا��وفيما�اعتقد�ذلك�التدهو لية�؟؟؟؟�وفيما�اعتقد�ذلك�التدهو لية�ا�سؤ لية�ا�سؤ لية�ا�سؤ را�سؤ رو رو رو و

� �لتطو (� �لتطو (� �لتطو (� �لتطو ثة�نتج�جان����) �الكا �ونزع�السمة�8نسانية�ع�Üا،وهذه ثة�نتج�جانيشهد�ع�ى�ميكنة�حيواتنا �الكا �ونزع�السمة�8نسانية�ع�Üا،وهذه ثة�نتج�جانيشهد�ع�ى�ميكنة�حيواتنا �الكا �ونزع�السمة�8نسانية�ع�Üا،وهذه ثة�نتج�جانيشهد�ع�ى�ميكنة�حيواتنا �الكا �ونزع�السمة�8نسانية�ع�Üا،وهذه رررريشهد�ع�ى�ميكنة�حيواتنا رررر

�والتقنية �العلمية �والتقنيةالعقلية �العلمية �والتقنيةالعقلية �العلمية �والتقنيةالعقلية �العلمية �مذنبو....العقلية �مذنبوإننا �مذنبوإننا �مذنبوإننا �يسy....ننننإننا �مما �أسرع �يسyيسy?�البشر�نحو�ال@?ودة �مما �أسرع �يسyيسy?�البشر�نحو�ال@?ودة �مما �أسرع �يسyيسy?�البشر�نحو�ال@?ودة �مما �أسرع ?�إل��ا�?�إل��ا�?�إل��ا�?�إل��ا�يسy?�البشر�نحو�ال@?ودة

�فيه �فيهالكوكب�لذي�يعيشو �فيهالكوكب�لذي�يعيشو �فيهالكوكب�لذي�يعيشو �    """"2....ننننالكوكب�لذي�يعيشو �من�قو �العلم�    اينشتyناينشتyناينشتyناينشتyنليبدو�واضحا �بنا �أين�يتجه إuى

انط
قا� .وتجريده�من�إنسانيته 8نسان )¬لة¬لة¬لة¬لة    منمنمنمن( تأليل تمكن�من بعد�ما�أن وتطبيقاته

� �النظر �وجهة �وجودنا� ":�القائلةالكانطيةالكانطيةالكانطيةالكانطيةمن �جوهر �çي �و#لoZامات �الواجبات �وجودنا�بأن �جوهر �çي �و#لoZامات �الواجبات �وجودنا�بأن �جوهر �çي �و#لoZامات �الواجبات �وجودنا�بأن �جوهر �çي �و#لoZامات �الواجبات بأن

اية�;ي�حد�ذاته�غن�8نسان�أالتفكy?��خ
Îي�الكانطي�يقر�ب    ضح�أنمن�الوا،�،�،�،�3""""�خ
Îي�خ
Îي�خ
Îي�خ
Îي

�وسيلة G،� �يوجب �8نسانية�مما �الكرامة �مبدأ �8نسانيةاحZ?ام �الكرامة �مبدأ �8نسانيةاحZ?ام �الكرامة �مبدأ �8نسانيةاحZ?ام �الكرامة �مبدأ �8يطيقي�احZ?ام ?yللتفك� �ويؤسس

�الجديد ،� ،� ،� �نجد، ل    معايy?معايy?معايy?معايy?    لذا �ا�سؤ لالسلوك �ا�سؤ لالسلوك �ا�سؤ لالسلوك �ا�سؤ �ووووالسلوك �العلمية ��بحاث تتعلق�    البيوطبيةالبيوطبيةالبيوطبيةالبيوطبية�;ي

وçي�مفهوم�يقصد� ،داب،�خ
قداب،�خ
قداب،�خ
قداب،�خ
ق�عراف،¬�عراف،¬�عراف،¬�عراف،¬وçي�مفهوم�يجمع�بyن�    الحيويةالحيويةالحيويةالحيوية    باÈخ
قياتباÈخ
قياتباÈخ
قياتباÈخ
قيات

منه�ا�فهوم�الواسع�وا�ختلف�عن��خ
ق،وكما�هو�معلوم�لدى�علماء�اللغة�ان�الزيادة�

�ع�ى�عدد�من��سس�علم��خ
قيات�الحيويةعلم��خ
قيات�الحيويةعلم��خ
قيات�الحيويةعلم��خ
قيات�الحيويةيقوم�. ;ي�ا�ب(�¹تدل�ع�ى�الزيادة�;ي�ا�ع(¹

��فراد�وا�جتمعات، �سس�    ،،،،BBBBeauchamp eauchamp eauchamp eauchamp ،،،،CCCChildresshildresshildresshildressوقد�لخص� قال�)�تضمن�حقو

� �حسب �مبادئ�خ
قية بعة �مبادئأ بعة �مبادئأ بعة �مبادئأ بعة �8ضرار:�çيررررأ �8ضرارعدم �8ضرارعدم �8ضرارعدم �للمنفعة،وعدم �للمنفعةالسåي �للمنفعةالسåي �للمنفعةالسåي �;ي�و،السåي �;ي�ا�ساواة �;ي�ا�ساواة �;ي�ا�ساواة ا�ساواة

�ومشاعرهمو،ا�نافعا�نافعا�نافعا�نافع �ومشاعرهمتقدير�¬خرين �ومشاعرهمتقدير�¬خرين �ومشاعرهمتقدير�¬خرين �ي    4....تقدير�¬خرين ��بحاث �توجيه �نبäي �البيوطبية �البيوطبية �البيوطبية �لسلوك�البيوطبية وفقا

                                                 
1111، ،كلود�ألفر ،كلود�ألفر ،كلود�ألفر ايد،الدار�ا�توسطية�للنشر،تونس،ط....أليس�العلم�بقريب،ترجمة،دأليس�العلم�بقريب،ترجمة،دأليس�العلم�بقريب،ترجمة،دأليس�العلم�بقريب،ترجمة،دييييكلود�ألفر ايد،الدار�ا�توسطية�للنشر،تونس،طعبد�الصمد� ايد،الدار�ا�توسطية�للنشر،تونس،طعبد�الصمد� ايد،الدار�ا�توسطية�للنشر،تونس،طعبد�الصمد�     ....318318318318،ص،،ص،،ص،،ص،�2011201120112011،�،�،�،1111ززززعبد�الصمد�

�د....دددد2222 �ـZ?جمة �العلم �شيفرد،أنثوية �جyن �دليندا �ـZ?جمة �العلم �شيفرد،أنثوية �جyن �دليندا �ـZ?جمة �العلم �شيفرد،أنثوية �جyن �دليندا �ـZ?جمة �العلم �شيفرد،أنثوية �جyن �الخوuي،سلسل....ليندا �طريف �الخوuي،سلسليم(¹ �طريف �الخوuي،سلسليم(¹ �طريف �الخوuي،سلسليم(¹ �طريف �يم(¹ �ا�عرفة،ا�جلد �عالم �ة �ا�عرفة،ا�جلد �عالم �ة �ا�عرفة،ا�جلد �عالم �ة �ا�عرفة،ا�جلد �عالم  .  .  .  . 306306306306ة

    ....    327327327327،ص،،ص،،ص،،ص،2004200420042004

3333� �القر �;ي �الفلسفة �ليمان،مستقبل �اوليفر �القر �;ي �الفلسفة �ليمان،مستقبل �اوليفر �القر �;ي �الفلسفة �ليمان،مستقبل �اوليفر �القر �;ي �الفلسفة �ليمان،مستقبل �محمد،مراجع21212121نننناوليفر �محمود �مصطفى �محمد،مراجع�،ترجمة �محمود �مصطفى �محمد،مراجع�،ترجمة �محمود �مصطفى �محمد،مراجع�،ترجمة �محمود �مصطفى �د�،ترجمة �دة �دة �دة ررررمضان�مضان�مضان�مضان�....ة

     . . . .�16161616،ص،�،ص،�،ص،�،ص،�2004200420042004،�،�،�،301301301301بسطاويÏÖ)،العددبسطاويÏÖ)،العددبسطاويÏÖ)،العددبسطاويÏÖ)،العدد

�....دددد4444 �والتقنية،ج �العلوم �،مجلة �الوطنية �والتجربة �الحيوية ��خ
قيات �،مقال �العزيز�السويلم �عبد �والتقنية،ج �العلوم �،مجلة �الوطنية �والتجربة �الحيوية ��خ
قيات �،مقال �العزيز�السويلم �عبد �والتقنية،ج �العلوم �،مجلة �الوطنية �والتجربة �الحيوية ��خ
قيات �،مقال �العزيز�السويلم �عبد �والتقنية،ج �العلوم �،مجلة �الوطنية �والتجربة �الحيوية ��خ
قيات �،مقال �العزيز�السويلم تقنيات�تقنيات�تقنيات�تقنيات�....02020202عبد

ها�مدينة� ها�مدينة�حيوية،�مجلة�فصلية�يصد ها�مدينة�حيوية،�مجلة�فصلية�يصد ها�مدينة�حيوية،�مجلة�فصلية�يصد     ....78787878،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�2009200920092009،�أكتوبر�،�أكتوبر�،�أكتوبر�،�أكتوبر�93939393: : : : �لك�عبد�العزيز�للعلوم�والتقنية،�العدد�لك�عبد�العزيز�للعلوم�والتقنية،�العدد�لك�عبد�العزيز�للعلوم�والتقنية،�العدد�لك�عبد�العزيز�للعلوم�والتقنية،�العددااااررررحيوية،�مجلة�فصلية�يصد
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ه�الصحيح،�وهذا�الذي�يظهر�;ي�مطالبة�اللجان� ل�ح��G�¹يحيد�العلم�عن�مسا رمسؤ و

�تلز �معايy?�وضوابط �بوضع �ب�خ
قية �العالم �سلوك �خدمة�أم �عينيه �نصب �يضع ن

 .. البشرية�وسعاد�ãا

�ليندا� س�" :أنثوية�العلمأنثوية�العلمأنثوية�العلمأنثوية�العلم�;ي�كتا��ا�جyن�شيفردجyن�شيفردجyن�شيفردجyن�شيفردلتقو س�)�العلم)�،لم�اد س�)�العلم)�،لم�اد س�)�العلم)�،لم�اد ي����)�العلم)�،لم�اد يإبان�تد يإبان�تد يإبان�تد رإبان�تد رر رر رر ر

�للعلم �#جتماعية ليات �أو�ا�سؤ �البيولوجية ��خ
قيات �يتناو ا �مقر �للعلمأبدا �#جتماعية ليات �أو�ا�سؤ �البيولوجية ��خ
قيات �يتناو ا �مقر �للعلمأبدا �#جتماعية ليات �أو�ا�سؤ �البيولوجية ��خ
قيات �يتناو ا �مقر �للعلمأبدا �#جتماعية ليات �أو�ا�سؤ �البيولوجية ��خ
قيات �يتناو ا �مقر وأبدا ور ور ور �يعط�....للللر �يعط�لم �يعط�لم �يعط�لم لم

س�و�Gبل�إني�أتذكر�مجرد�مناقشة�لهذهبل�إني�أتذكر�مجرد�مناقشة�لهذهبل�إني�أتذكر�مجرد�مناقشة�لهذهبل�إني�أتذكر�مجرد�مناقشة�لهذه....Ïé)ء�من�هذا�القبيلÏé)ء�من�هذا�القبيلÏé)ء�من�هذا�القبيلÏé)ء�من�هذا�القبيل س�و��Gا�سائل��G;ي�قاعات�الد س�و��Gا�سائل��G;ي�قاعات�الد س�و��Gا�سائل��G;ي�قاعات�الد رررر�ا�سائل��G;ي�قاعات�الد

سم) �?yغ� سم)بشكل �?yغ� سم)بشكل �?yغ� سم)بشكل �?yغ� �متساوية....رررربشكل �قيمة �ذات ف �ا�عا �كل �أن �#فZ?اض�القائل �متساويةوتقبلت �قيمة �ذات ف �ا�عا �كل �أن �#فZ?اض�القائل �متساويةوتقبلت �قيمة �ذات ف �ا�عا �كل �أن �#فZ?اض�القائل �متساويةوتقبلت �قيمة �ذات ف �ا�عا �كل �أن �#فZ?اض�القائل وأن�وأن�وأن�وأن�----رررروتقبلت

�إuى� �مجرد�معلومات�محايدة،وموكو �إ�ëا �خy?�وç�Gي�شر، �ç�Gي �حد�ذا�ãا �;ي �إuى�ا�عرفة �مجرد�معلومات�محايدة،وموكو �إ�ëا �خy?�وç�Gي�شر، �ç�Gي �حد�ذا�ãا �;ي �إuى�ا�عرفة �مجرد�معلومات�محايدة،وموكو �إ�ëا �خy?�وç�Gي�شر، �ç�Gي �حد�ذا�ãا �;ي �إuى�ا�عرفة �مجرد�معلومات�محايدة،وموكو �إ�ëا �خy?�وç�Gي�شر، �ç�Gي �حد�ذا�ãا �;ي للللا�عرفة

�أو�هدامة �أغراض�بناءة ف�;ي �ا�عا �سنطبق�هذه �كنا �إذا �أمر�ما �أو�هدامةا�جتمع �أغراض�بناءة ف�;ي �ا�عا �سنطبق�هذه �كنا �إذا �أمر�ما �أو�هدامةا�جتمع �أغراض�بناءة ف�;ي �ا�عا �سنطبق�هذه �كنا �إذا �أمر�ما �أو�هدامةا�جتمع �أغراض�بناءة ف�;ي �ا�عا �سنطبق�هذه �كنا �إذا �أمر�ما �1"ررررا�جتمع �ما�، وهذا

�#هتمام�الذي�توليه��خ
قيات�البيولوجية�لنشاط�العلماء�و�طباء�والتقنيyن�يعكس

�الحياة�8نسانية�وما� ىوغy?هم�من�العاملyن�من�سياسيyن�ومشرعyن�،بالتدخل�;ي�مجر

لية�أخ
قية�واجتماعية�واتصالها�بأخ
قيات�ا�هنة�ضمن�الوسط� ويستوجبه�من�مسؤ

د�والجماعات�نحو�أهداف�سامية�،واستنطاقها�للمسائل�البيوط�)�لتوجيه�سلوك��فرا

�خ
قية�وانفتاحها�ع�ى�ا�مكن�;ي�تنوعه�وتعدده�واخت
فه�نسبيته�وتغy?ه�،مما�يجعل�

�عال� �تولد�لديه�من�شعو �تجاه�نفسه�وتجاه�#خرين�نتيجة�ما �Gقيميا رالفرد��مسؤ ًو

�وح �الفرد �حياة �وانعكاسه�ع�ى �بالنظر�Èهميته لية �ينطبق�وبا�سؤ �ما ياة�#خرين،وهذا

 .ع�ى�علماء�الحياة�والطب�بشكل�خاص

� �ا�دير�العام �لليونسكولليونسكولليونسكولليونسكوافتتح �الدولية �العاشر�للجنة لللل''''خ
قيات�خ
قيات�خ
قيات�خ
قيات��#جتماع

ة 2003200320032003الحيوية�والطبية�عام�الحيوية�والطبية�عام�الحيوية�والطبية�عام�الحيوية�والطبية�عام� نحن��Gنستطيع�إيقاف�العلم�ولكن�يمكن�أن�نحن��Gنستطيع�إيقاف�العلم�ولكن�يمكن�أن�نحن��Gنستطيع�إيقاف�العلم�ولكن�يمكن�أن�نحن��Gنستطيع�إيقاف�العلم�ولكن�يمكن�أن�:"ر��ذه�العبا

نسائلهنسائلهنسائلهنسائله
ُُ ُُ

"2، � �تسåى �الذي �#ضط
اليونسكواليونسكواليونسكواليونسكوروهو�الدو ��خ
قيات��إuى �مجال �;ي �به ع

�يفسر�بأنه .الحيوية �ما �العلم وهذا �له�حدا رمن�غy?�ا�مكن�إيقاف�عجلة�تطو  لنضع

ه�ونتائج�تطبيقاته�التقنيةلكن�من�ا�مكن�مراقبة� �ëائيا، ه�ونتائج�تطبيقاته�التقنيةمسار�تطو ه�ونتائج�تطبيقاته�التقنيةمسار�تطو ه�ونتائج�تطبيقاته�التقنيةمسار�تطو بل�واستشرافها� ،ررررمسار�تطو


ل�ح��G�¹ي�بحاث�البيوطبية�بحاث�البيوطبية�بحاث�البيوطبية�بحاث�البيوطبيةينبäي�توجيه� إذ.مستقب حيد�و�وفقا��عايy?�السلوك�ا�سؤ

ه�الصحيح�وهذا�الذي�يظهر�من�خ
ل�مطالبة� �بوضع�اللجان��خ
قيةاللجان��خ
قيةاللجان��خ
قيةاللجان��خ
قيةرالعلم�عن�مسا

�البشرية� �خدمة �عينيه �نصب �يضع �بأن �العالم �سلوك �تلزم �ال�) معايy?�والضوابط

�;ي� .وسعاد�ãا �التطبيقيyن �للف
سفة �#نتباه �ستجذب بما � �ال�) �ا�وضوعات روتتضمن

اثية�والتكنولوجيا�الحيوية�وتأثy?��مراض�ا�عدية�را�ستقبل�القريب�أخطار�الهندسة�الو

                                                 
     . . . .308308308308ثوية�العلم،مرجع�سابق،ص،ثوية�العلم،مرجع�سابق،ص،ثوية�العلم،مرجع�سابق،ص،ثوية�العلم،مرجع�سابق،ص،ليندا�جyن�شيفرد،أنليندا�جyن�شيفرد،أنليندا�جyن�شيفرد،أنليندا�جyن�شيفرد،أن....دددد1111

     . . . .79797979عبد�العزيز�السويلم،مقال��خ
قيات�الحيوية�والتجربة�الوطنية،ا�رجع�السابق،ص،عبد�العزيز�السويلم،مقال��خ
قيات�الحيوية�والتجربة�الوطنية،ا�رجع�السابق،ص،عبد�العزيز�السويلم،مقال��خ
قيات�الحيوية�والتجربة�الوطنية،ا�رجع�السابق،ص،عبد�العزيز�السويلم،مقال��خ
قيات�الحيوية�والتجربة�الوطنية،ا�رجع�السابق،ص،....دددد2222
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فة� �الطبيعية) #يدز#يدز#يدز#يدز(وغy?�ا�عر �الطبيعيةتنا �الطبيعيةتنا �الطبيعيةتنا �وبيئئئئتنا �وبيوحماية�الجنyن�البشر �وبيوحماية�الجنyن�البشر �وبيوحماية�الجنyن�البشر ث�الطبيåيييييوحماية�الجنyن�البشر  ر�ضد�الكوا

ث �8نسان� روالكوا �صنعها �تسبب�;ي �تلك�القضايا�.ال�) �çي �القضايا � ومن�ضمن�أهم

ليةا�تعلقة� ليةبقيمة�الحياة�ومع(�¹الوفاة�والحرية�وا�سؤ ليةبقيمة�الحياة�ومع(�¹الوفاة�والحرية�وا�سؤ ليةبقيمة�الحياة�ومع(�¹الوفاة�والحرية�وا�سؤ  .1ووووبقيمة�الحياة�ومع(�¹الوفاة�والحرية�وا�سؤ

� �وتطبيقات �استخدامات �خ
ل �من �والتكنولوجيا�يظهر اثية �الو �والتكنولوجيا�الهندسة اثية �الو �والتكنولوجيا�الهندسة اثية �الو �والتكنولوجيا�الهندسة اثية �الو ررررالهندسة

�الحيويةالحيويةالحيويةالحيوية ��بحاث �البيوطبيةالبيوطبيةالبيوطبيةالبيوطبية�;ي �يتجه �8نسان �ان �والتقنية، �والتقنيةبالعلم �والتقنيةبالعلم �والتقنيةبالعلم �به�بالعلم �يضاد �اتجاه

�البشرية �البشريةطبيعته �البشريةطبيعته �البشريةطبيعته �عواقب�تلك�#ستخداماتطبيعته �جهله �ب.�نتيجة �دفع �ما �جyن�:وهذا �جyن�ليندا �جyن�ليندا �جyن�ليندا ليندا

�شيفردشيفردشيفردشيفرد �حو ل�إuى�التساؤ لل لالسلوك�ا�سؤ لالسلوك�ا�سؤ لالسلوك�ا�سؤ إuى�أي�مدى�نفرض�: �ى�هذا�النحو�للعالم�عووووالسلوك�ا�سؤ

ليةع�ى�العالم�عبء� ليةا�سؤ ليةا�سؤ ليةا�سؤ اء�#ستخدام�#جتماæي�للمعرفة�؟ماذا�يمكن�أن�يحدث�ووووا�سؤ ز�إ

عا� �مشر �#جتماعية �الناحية �من �يكو �قد ع �مشر �;ي �#شZ?اك �العلماء فض � وإذا نو ر

� �أو�البيولو®ي؟ ي �النو �التسلح �قبيل �من �. وتدمy?يا �العلم �شريعة �:"لتقو �ذو �العلماء �ذو �العلماء �ذو �العلماء �ذو ييييالعلماء

ف�جديدة�وليس�بعواقب�استخدامهااااا �فقط�بإنتاج�معا ف�جديدة�وليس�بعواقب�استخدامهاoاهة�ينشغلو �فقط�بإنتاج�معا ف�جديدة�وليس�بعواقب�استخدامهاoاهة�ينشغلو �فقط�بإنتاج�معا ف�جديدة�وليس�بعواقب�استخدامهاoاهة�ينشغلو �فقط�بإنتاج�معا ررررلللل����oاهة�ينشغلو وقد�وضع� 2."نننن

برت�أوب�Üا�و" برت�أوب�Üا�ور برت�أوب�Üا�ور برت�أوب�Üا�ور ررررر العلماء�غy?�العلماء�غy?�العلماء�غy?�العلماء�غy?�:" ;ي�قوله.التطبيقيالتطبيقيالتطبيقيالتطبيقي�والعلم�البحتالبحتالبحتالبحت�حدا�فاص
�بyن�العلم�""""وووو

�أن�يكتشف�كيف�تعمل�هذه� �العالم�çي لyن�عن�قوانyن�الطبيعة�،لكن�وظيفة �أن�يكتشف�كيف�تعمل�هذه�مسؤ �العالم�çي لyن�عن�قوانyن�الطبيعة�،لكن�وظيفة �أن�يكتشف�كيف�تعمل�هذه�مسؤ �العالم�çي لyن�عن�قوانyن�الطبيعة�،لكن�وظيفة �أن�يكتشف�كيف�تعمل�هذه�مسؤ �العالم�çي لyن�عن�قوانyن�الطبيعة�،لكن�وظيفة وووومسؤ

�وظيفة    وووو    ....القوانyنالقوانyنالقوانyنالقوانyن �من �ليس �حال �كل �وظيفة;ي �من �ليس �حال �كل �وظيفة;ي �من �ليس �حال �كل �وظيفة;ي �من �ليس �حال �كل �القنبلة�;ي �كانت �إذا �ما �يحدد �أن �القنبلة��العالم �كانت �إذا �ما �يحدد �أن �القنبلة��العالم �كانت �إذا �ما �يحدد �أن �القنبلة��العالم �كانت �إذا �ما �يحدد �أن �العالم

�تستخدم �أن �ينبäي جينية �تستخدمالهيدر �أن �ينبäي جينية �تستخدمالهيدر �أن �ينبäي جينية �تستخدمالهيدر �أن �ينبäي جينية ��مريكي�....ووووالهيدر �الشعب �عاتق �ع�ى �تقع لية �ا�سؤ ��مريكي�هذه �الشعب �عاتق �ع�ى �تقع لية �ا�سؤ ��مريكي�هذه �الشعب �عاتق �ع�ى �تقع لية �ا�سؤ ��مريكي�هذه �الشعب �عاتق �ع�ى �تقع لية �ا�سؤ ووووهذه

ين ينوممثل��م�ا�ختا ينوممثل��م�ا�ختا ينوممثل��م�ا�ختا �ا�،3 "....رررروممثل��م�ا�ختا ليةفان�هذه لية�سؤ لية�سؤ لية�سؤ �ومن�خ
لهم�وووو�سؤ �ا�نتخبو �أن�يتوGها ن�ينبäي

� �الذين�يمثلهم�أولئك�ا�نتخبو نا�واطنو  çي�هنا�جلية، ا�ثالا�ثالا�ثالا�ثالوالواقع�الواقع�الواقع�الواقع�لكن�الهوة�بyن�.ن

ين�ع�ى�أن�يحكموا�بأنفسهم�;ي�مثل�هذه� �قاد �وا�واطنو �ا�نتخبو رÈنه�يجب�أن�يكو ن ن ن

    .�شياء

�علوم��علوم��علوم��علوم�أو�العلم�التطبيقي�،�العلم�التطبيقي�،�العلم�التطبيقي�،�العلم�التطبيقي�،مقابل�علم�بحت��علم�بحت��علم�بحت��علم�بحت�إuى العلم هذه�الطريقة�لتقسيم

�التنصل�من�التكنولوجيا،�التكنولوجيا،�التكنولوجيا،�التكنولوجيا،مقابلأساسية�أساسية�أساسية�أساسية� �تتيح�للعلماء لية ��ا�سؤ لية ��ا�سؤ لية ��ا�سؤ لية     عن�عواقب�بحو�Hموووو�ا�سؤ

....� يفتح�الباب�أمام�التعقب�ا�نطلق��ا�ينصرف�إليه�عرفة�العلمية�محايدة�عرفة�العلمية�محايدة�عرفة�العلمية�محايدة�عرفة�العلمية�محايدة��ا��ا��ا��ا�أنبلوالقو

�الباحثyن�هو�....العقل �العلماء ��îم �العلم)إن�ما �العلم)الحياد �العلم)الحياد �العلم)الحياد �    الحياد �التطبيق�ا�ادي�التق()التطبيق�ا�ادي�التق()التطبيق�ا�ادي�التق()التطبيق�ا�ادي�التق()وتحقيق

�وال¾?وة �الشهرة �لهم �يحقق �.الذي �ليقو �مشرفة �مصطفى �مشرفة �مصطفى �مشرفة �مصطفى �مشرفة �العلم�""""مصطفى �أم�oyبyن �أن دت �العلم�أ �أم�oyبyن �أن دت �العلم�أ �أم�oyبyن �أن دت �العلم�أ �أم�oyبyن �أن دت ررررأ

اء �إ �Èننا �العلم اءالبحت�و#خZ?اع،أو�تطبيق �إ �Èننا �العلم اءالبحت�و#خZ?اع،أو�تطبيق �إ �Èننا �العلم اءالبحت�و#خZ?اع،أو�تطبيق �إ �Èننا �العلم �أن�ززززالبحت�و#خZ?اع،أو�تطبيق ��Gيمكن �،فالعلم لية �للمسؤ �أن��تحديد ��Gيمكن �،فالعلم لية �للمسؤ �أن��تحديد ��Gيمكن �،فالعلم لية �للمسؤ �أن��تحديد ��Gيمكن �،فالعلم لية �للمسؤ وووو�تحديد

    ،،،،نية�أو�القصد�الجنائي�غy?�متوافرنية�أو�القصد�الجنائي�غy?�متوافرنية�أو�القصد�الجنائي�غy?�متوافرنية�أو�القصد�الجنائي�غy?�متوافرتقوم�ضده�جريمة�التخريب�أو�التدمG،�?yن�ركن�التقوم�ضده�جريمة�التخريب�أو�التدمG،�?yن�ركن�التقوم�ضده�جريمة�التخريب�أو�التدمG،�?yن�ركن�التقوم�ضده�جريمة�التخريب�أو�التدمG،�?yن�ركن�ال
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يبة�فيما�يختص�بالغاية�ال�)�يرمي�إل��ا�،وأية�غاية�أشرف� يبة�فيما�يختص�بالغاية�ال�)�يرمي�إل��ا�،وأية�غاية�أشرف�والعلم�كما�بينا�بعيد�عن�كل� يبة�فيما�يختص�بالغاية�ال�)�يرمي�إل��ا�،وأية�غاية�أشرف�والعلم�كما�بينا�بعيد�عن�كل� يبة�فيما�يختص�بالغاية�ال�)�يرمي�إل��ا�،وأية�غاية�أشرف�والعلم�كما�بينا�بعيد�عن�كل� رررروالعلم�كما�بينا�بعيد�عن�كل�

�العرفان�مكان�ظ
م�الجهالة �العرفان�مكان�ظ
م�الجهالةأو�أنبل�من�الرغبة�;ي�إح
ل�نو �العرفان�مكان�ظ
م�الجهالةأو�أنبل�من�الرغبة�;ي�إح
ل�نو �العرفان�مكان�ظ
م�الجهالةأو�أنبل�من�الرغبة�;ي�إح
ل�نو القوة�القوة�القوة�القوة�:":":":"�ا�ثل�العتيقإن....1ررررأو�أنبل�من�الرغبة�;ي�إح
ل�نو

بما�يدفع�الناس�إuى�""""مفسدةمفسدةمفسدةمفسدة لية�من�التنكر�للقوة�والت@?ؤالتنكر�للقوة�والت@?ؤالتنكر�للقوة�والت@?ؤالتنكر�للقوة�والت@?ؤر�مدعاة�للحذر،إ�Gانه� ليةمسؤ ليةمسؤ ليةمسؤ �وووومسؤ

�ëا اية�العلم�من�أجل�.وتصريف�شؤ ا�خلف� رالكثy?ون�توار العلم�من�العلم�من�العلم�من�العلم�من� –"العلم�البحتالعلم�البحتالعلم�البحتالعلم�البحت"و

العلم�العلم�العلم�العلم�،إ�Gأن�العلم�من�أجل�حب�ا�عرفة،العلم�من�أجل�متعة�#كتشافالعلم�من�أجل�حب�ا�عرفة،العلم�من�أجل�متعة�#كتشافالعلم�من�أجل�حب�ا�عرفة،العلم�من�أجل�متعة�#كتشافالعلم�من�أجل�حب�ا�عرفة،العلم�من�أجل�متعة�#كتشاف،أجل�العلمأجل�العلمأجل�العلمأجل�العلم

�متداخ
نوالتكنووالتكنووالتكنووالتكنو �متداخ
نلوجيا �متداخ
نلوجيا �متداخ
نلوجيا �اليوم�والفتك�    ....2""""�تداخ
�حميمالوجيا �اليوم�والفتك�فا�أساة�ال�)�نشاهدها�حولنا �اليوم�والفتك�فا�أساة�ال�)�نشاهدها�حولنا �اليوم�والفتك�فا�أساة�ال�)�نشاهدها�حولنا فا�أساة�ال�)�نشاهدها�حولنا

تباطا�بوجوب� يع�بالبشرية�و¬Gت�ا�هلكة�ال�)�تنسب�إuى�العلم�كل�أولئك�مرتبط�،ا تباطا�بوجوب�الذ يع�بالبشرية�و¬Gت�ا�هلكة�ال�)�تنسب�إuى�العلم�كل�أولئك�مرتبط�،ا تباطا�بوجوب�الذ يع�بالبشرية�و¬Gت�ا�هلكة�ال�)�تنسب�إuى�العلم�كل�أولئك�مرتبط�،ا تباطا�بوجوب�الذ يع�بالبشرية�و¬Gت�ا�هلكة�ال�)�تنسب�إuى�العلم�كل�أولئك�مرتبط�،ا رالذ رر رر رر ر

�الخلقي �الخلقياقZ?ان�العلم�بالقانو �الخلقياقZ?ان�العلم�بالقانو �الخلقياقZ?ان�العلم�بالقانو �.3."..".."..".نننناقZ?ان�العلم�بالقانو �ويقو �ويقو �ويقو �8طاراينشتyناينشتyناينشتyناينشتyنللللويقو �هذا �8طار�;ي �هذا �8طار�;ي �هذا �8طار�;ي �هذا �الذين�:" :" :" :" �;ي �الذين�نحن�العلماء �الذين�نحن�العلماء �الذين�نحن�العلماء نحن�العلماء

�الجب �القوة �هذه �الجبيطلقو �القوة �هذه �الجبيطلقو �القوة �هذه �الجبيطلقو �القوة �هذه �وا�وت�ننننيطلقو �الحياة �صراع �عالم �;ي �جسيمة لية �مسؤ �،علينا ة �وا�وت�ا �الحياة �صراع �عالم �;ي �جسيمة لية �مسؤ �،علينا ة �وا�وت�ا �الحياة �صراع �عالم �;ي �جسيمة لية �مسؤ �،علينا ة �وا�وت�ا �الحياة �صراع �عالم �;ي �جسيمة لية �مسؤ �،علينا ة ووووا رررر

�بعض�    4".".".".هذاهذاهذاهذا �هيمنة �أن �غy?�العلميةتفسy?�ذلك �غy?�العلميةالغايات �غy?�العلميةالغايات �غy?�العلميةالغايات �الغايات �العلمالعلمالعلمالعلم�ع�ى �ظهو �إuى ر�أدى

ب�وتحلي
ت�غy?�دقيقة لك�Üا�حصلت�ع�ى�#عZ?اف�والثقة،��ëÈا�.رنظريات�ترتكز�ع�ى�تجا

�أحيانا�مبنيا�ع�ى��Gن�#عZ?اف�قد�ا�جتمع�العلم)ا�جتمع�العلم)ا�جتمع�العلم)ا�جتمع�العلم)Gقت�اعZ?افا�من�قبل�     عواملعواملعواملعواملنيكو

 .�وغy?ها،،،،�إيديولوجية،�نفعيةغy?�علميةغy?�علميةغy?�علميةغy?�علمية

�عا�ة�النبات شششش ىتر تي�كر تي�كرما تي�كرما تي�كرما ووووما �للعلم�رررر �;ي�محاولة�بح��ا�عن�تجديد�مفاهيمنا

�Ïé)ء�أ �كل �يZ?ابط�فيه �و#ستمساك�بمنظو �#جتماعية لية �الoZامات�ا�سؤ �قبو رن و ل

�العلمية �الحرية �تعريف�حدود �إعادة �يتطلب �دا.،إنما �ا�عرفة�ما �الجانب��ك@?�من م

العلمية�يمكن�أن�يستخدم�من�اجل�الخy?�ويمكن�أن�يستخدم�من�أجل�الشر،فان�تدبر�

ا�العلم�;ي�سياقه��حب،ولكي� رالعلماء�;ي�العواقب�السلبية�ا�حتملة�أمر�حاسم،لكي�ير و

ل ة�إعادة�.5.ويتحملوا�عبء�مساعدة�ا�جتمع�بشكل�مسؤ �يحيلنا�ع�ى�ضر ورهذا�القو ل

�لكن�قصد�تخليق�صي �م�Üا، ��Gللحد �البحث�العلم) �;ي �فهم�جديد��فهوم�الحرية اغة

�Gوخلقا� سة�الحرية�;ي�البحث�العلم)�سلوكا�مسؤ سة�العلمية�بحيث�تغدو�مما ا�ما
ً و

ً
ر ر

� �العالم �أخ
ق �.من �إليه �ترمي �ما ليةوهذا �ا�سؤ �التدبر�6 وإتيقا �ع�ى القائمة
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6666 Au centre  Au centre  Au centre  Au centre de toute de toute de toute de toute ééééthithithithiqqqque se trouve le concept de responsabilitue se trouve le concept de responsabilitue se trouve le concept de responsabilitue se trouve le concept de responsabilitéééé. Prendre ses responsabilit. Prendre ses responsabilit. Prendre ses responsabilit. Prendre ses responsabilitéééés,s,s,s,    c est c est c est c est 

accomplir vaillamment l action accomplir vaillamment l action accomplir vaillamment l action accomplir vaillamment l action qqqqui s impose, mais c est d abord rui s impose, mais c est d abord rui s impose, mais c est d abord rui s impose, mais c est d abord rééééflflflflééééchir chir chir chir àààà l l l l’’’’action action action action qqqqui s impose en ui s impose en ui s impose en ui s impose en 

tenant compte tenant compte tenant compte tenant compte àààà la fois de la situation concr la fois de la situation concr la fois de la situation concr la fois de la situation concrèèèète,te,te,te,    dans sa singudans sa singudans sa singudans sa singularitlaritlaritlaritéééé et sa comple et sa comple et sa comple et sa complexxxxititititéééé, et des divers , et des divers , et des divers , et des divers 
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ضعيات�الحسية�;ي�فردي¦�ا�وتعقيدها�بمختلف�والتفكر،وال�)�تأخذ�;ي�الحسبان�كل�الو

    .  أبعادها�8تيقية�الخاصة

� �دعا نوفلقد �أهار نوفبوم �أهار نوفبوم �أهار نوفبوم �أهار �العلم� : Bohm-Aharonovووووبوم �بعد �ما �علم إuى

�،جميعها� �والقيمة �وا�ع(¹ �الوقائع �أن �والوæي،ح�¹ �ا�ادة �بyن ��Gيفصل الحديث،علم

ولن�ينفصل�.اته�ا�تأصلةحينئذ�سوف�يمتلك�العلم�أخ
قي.تقوم�سواسية�بتبصy?�العلم

إن�هذا�#قZ?اح�الذي�.1.عن�الحقيقة�والفضيلة�مثلما�ينفصل�ع�Üما�;ي�الواقع�الراهن

�طريقة� �أن�يكو �ينبäي �العلم �أن �تر �ال�) �السائدة �للنظرة �مغاير�تماما �بوم ننادي�به ى

ات �لخيا �تبعا �الشر، اء �الخy?�أو�بإ اء �بإ �محايدة �الطبيعة، �عالجة� �أخ
قيا رمحايدة ز �ز

�بتطبيقه �.نأولئك�الذين�يقومو ب�:"لوهذا�دعا�مصطفى�مشرفة�إuى�القو رفالعلم�قد�قا

�مجتمع� �كأننا ة �ا�عمو �سكان �بقية �نعيش�مع �صرنا �،ح�¹ �ا�سافات �ومحا ��مم ربyن

��شياء� �يقيسوا ��ض�أن �أنحاء �الفكر�;ي �وقادة �العلماء �ع�ى رواحد،لذلك�صار�لزاما

�ا�صلحة�الذاتية�ل'مم�بمقياس�الخy?�العام�للبشرية�قاط �مستو ىبة،وان�يرتفعوا��فو ق

��ك@? �البشر �ا�جتمع �هذا �مستو �إuى يا�تفرقة �نص�وهذ .2"ى �أشار�إليه �ما 8ع
ن�ا

�8نسان �لحقو �قالعالم) �ا�تعلق�باشZ?اك�جميع�أفراد��19483ديسم@?��10الصادر�;ي

� �الطبيعية �الحقو �;ي �الكرامة�8نسانية�وا�ساواة �يسمح�لهم�قالبشر�;ي والقانونية�بما

ح��خوة  .وبتبادل�ا�شاعر�8نسانية�والتعايش�فيما�بي�Üم�بر

� �;ي�سياق�حديثه�عن�#لoZامات�#جتماعية�الواجب�ع�ى�ستيفن�سميثستيفن�سميثستيفن�سميثستيفن�سميثأما
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AbstractAbstractAbstractAbstract: Science today faces a new transformation. The new genetic 

engineering techniques have created many possibilities and opened up 

promising possibilities for the third millennium, providing new opportunities 

to prolong life, health, beauty and happiness, and to achieve a better and 
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higher life. But has been able to control the genetic map and guide it to achieve 

better offspring superior. Through the genetic modification of genetic defects, 

but to make the repair of defects and treatment of diseases to better  selection 

of characteristics and qualities, and encourage the birth of the most efficient 

individuals. On the other hand, I raised problems worthy of reflection, and a 

serious pause in which we rethink, because of the raised questions of ethical, 

and legal. 

 Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: genetic engineering; eugenics; contemporary medicine; genetic 

modification; ethics. 

 

    ::::توطئةتوطئةتوطئةتوطئة

�خ
ل� �من �البيولوجية، اسات �والد �الطبية �العلوم �عرفته �الذي �التطو رإن ر

ط�الحياة�العضوي استخدام�أحدث�التقنيات،�ساهم ة�ل�نسان�و�Gو;ي�محاولة�تغيy?�شر

�تعلق �وما �ع�ى�مجرد�تغيy?�جوانب�من�حياته�النفسية، �بتجديد�الخ
يا�يقتصر�ذلك�

ة�و�نسجة ع��عضاء،�تغيy?�أعضاء�مبتو ر،�;ي�إطار�الجراحات�التجميلية،�وعمليات�ز ر

�من� �يمكنه �ما �وكل �عمر�8نسان �òطالة �جديدة �فرص �وإتاحة �اصطناعية، بأخر
ّ ى

بل�أض�ى��مر�أخطر�من�ذلك؛�.  ة،�وما�يحقق�له�حياة�أرÎىالصحة�والجمال�والسعاد

� �أصبح �Èنه �تحدد �ال�) �الجينية �الخريطة �;ي �بالتحكم �للكائن�يتعلق اثية �الو رالبنية

ع�الجينوم�البشر ي8نساني�من�خ
ل�مشر   .و

ع اعتبار�يمكن�حد�أي�فإuى عمشر عمشر عمشر ا����الجينومالجينومالجينومالجينوم����وووومشر اانتصا اانتصا اانتصا  أنه�أم�ييييالبشرالبشرالبشرالبشر����للنوعللنوعللنوعللنوع����ررررانتصا

ع عمشر عمشر عمشر ة�استطاعت�وهل    خفيةخفيةخفيةخفية؟؟؟؟����خاطرخاطرخاطرخاطرمممم����طياتهطياتهطياتهطياته����;ي;ي;ي;ي����يحمليحمليحمليحمل����وووومشر �ا�عاصرة�الجينومية�رالثو

  الجسد؟�يعان��ا�ال�)�و�مراض�الصحية�ا�شاكل�من�الحد

�إن� ¹Ï$كانت�;ي�وقت�م� �تنظy?ات�فلسفية�لنسل�أحسن�فكار�ال�)  ،،،،مجرد

�;ي� ة�القوانyننتبناها�الف
سفة�بدءا�من�أف
طو ا� ∗رمحاو �،ف��ا�ع�ى�لسان��ثي()رمحذ

ا� «:�قائ
�شأنه�التأثy?�ع�ى�صحة�الرجلن�ممن�كل�ما �حذ رينبäي�ويجدر�بالرجل�أن�يكو ن

ومتن�Çا�طوال�العام�وطوال�حياته،�وع�ى�الخصوص�خ
ل�انشغاله�بإنجاب�النسل،�وأن�

                                                 
اج�و8نجاب،�وما�----∗∗∗∗ �الز ة�القوانyن�من�اث()�عشر�كتابا،�والكتاب�السادس�م�Üا�،�حدد�فيه�قانو اج�و8نجاب،�وما���تتألف�محاو �الز ة�القوانyن�من�اث()�عشر�كتابا،�والكتاب�السادس�م�Üا�،�حدد�فيه�قانو اج�و8نجاب،�وما���تتألف�محاو �الز ة�القوانyن�من�اث()�عشر�كتابا،�والكتاب�السادس�م�Üا�،�حدد�فيه�قانو اج�و8نجاب،�وما���تتألف�محاو �الز ة�القوانyن�من�اث()�عشر�كتابا،�والكتاب�السادس�م�Üا�،�حدد�فيه�قانو وووو��تتألف�محاو نننن رررر

    . . . . يخص�حياة�النساء�و�طفاليخص�حياة�النساء�و�طفاليخص�حياة�النساء�و�طفاليخص�حياة�النساء�و�طفال
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�بالصحة�أو�عن�كل�ما�يتسم� ريتمتع�بقدر�ما�يستطيع�عن�كل�ما�من�شأنه�إلحاق�الضر

ن�يطبع�لونه�وبصمته�ع�ى�نفوس�وأجسام�بالخطأ�والعنف،�ذلك�أنه��Gيستطيع�أ�Gأ

�مرا �لنسل�ينحط�انحطاطا �وأ�Gأن�يصبح�أبا �لم�تولد، �ال�) �1».�جنة ن�بحث�أف
طو

�لحماية�الدولة«جاهدا�عن� لتسيy?�النظم�ّ،�و�جساد�ذات�الذكاء�ا�م�oyي8نسان�القو

يته�الفاضلة"السياسية�حyن�وضع�أسس�إنشاء� �أن�يضع�قوانy" رجمهو ن�تحدد�لإذ�حاو

�جتمع�خال�من�النسل�الضعيف 2»النسل�وتنظمه� سمها�أف
طو ة�ال�)� نçي�الصو ر . ر

�يقو �حينما �صفوة�« : لويبدو�أك¾?�حرصا �بأبناء �ا�وظفو �هؤGء نمن�الواجب�أن�يع(¹ ُ

ا�واطنyن�ويعهدوا���م�إuى�مربيات،�يقطن�وحدهن�مكانا�خاصا�من�ا�دينة،�أما�أطفال�
ّ ّ

�و;ي�أجسامهم�عيب�أو�تشويه،�فعل��م�أن�ا�واطنyن��قل�مرتبة ن،�وأولئك�الذين�يولدو

�عن��عyن �بعيد �مكان�خفي �;ي �;ي�3».يخبئو�ëم �النسل �تحسyن �فكرة �تتغy?�دGلة �لم

� �تنشد � �ظلت �بل �قديما �تحملها �كانت �ال�) �ا�ضامyن �عن 8نسان�"العصر�الحديث

�" �ع�ى �وتط"1900-1844 ∗نيتشه"بلغة �¬ليات �تغy?ت �وإن �الوسائل�، ت رو

 .والتكنولوجيات�ال�)�ساعدت�ع�ى�تحقيق�أفضل�لنسل�أرÎى

    ::::دGGت�مفهوم�تحسyن�النسلدGGت�مفهوم�تحسyن�النسلدGGت�مفهوم�تحسyن�النسلدGGت�مفهوم�تحسyن�النسل

ال�)�تحسن�العلم�الذي�يعالج�كل�ا�ؤثرات�«�هو�Eugénismeتحسyن�النسل�

� �ونم�oyبyن�اليوجينا �للس
لة، ة�L’Eugénique النوعية��صلية �للعوامل�القاد اسة ركد ر

�كمذهب�اجتماæي�وسياL’Eugénisme�،(ÏÐي،�وتحسyن�النسل�ع�ى�تطوير�النوع�8نسان

ية رموجه�Gحتضان�هذه�التحسينات�بطريقة�جذ �اللغة�الفرنسية�يحمل�مفهوم��أما�;ي4.ّ

Eugénismeقاموس� �;ي د �و ط�«Larousse ر�كما �الشر �لتحسyن ��îدف �الذي والعلم

    5 ».يالفoyيائية�للجنس�البشر
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،�مرجع�سابق،�ص�    ----3333 ية�أف
طو ،�جمهو ،�مرجع�سابق،�ص�أف
طو ية�أف
طو ،�جمهو ،�مرجع�سابق،�ص�أف
طو ية�أف
طو ،�جمهو ،�مرجع�سابق،�ص�أف
طو ية�أف
طو ،�جمهو نأف
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�ّعم�ابن وهو- 1883عامGalton sFranci )نغالتو�فرانسيس( اقZ?ح«قد�كان

لز�العالم ين�رتشا ��Eugenics  النسل�تحسyن�علم�أسماه�يالبشر�للتكاثر�برنامج�-∗ودار

ن�ا�فZ?ض�رالتدهو�أو #نح
ل�ايقاف�ع�ى�يقتصر��Gمنه�الهدف �بل�.يالبشر�وللمخز

�ع�ى تؤكد�اليوجينا�1».ا�قبلة�ل'جيال�والفكرية�الجسمية�الصفات�تحسyن�إuى�يتعداه

علميا�التأكد�حالة�;ي�8نجاب�من�التحذير�فكرة
ً �خلقية�تشوهات�يحمل�الجنyن�أن�ّ

عالة�نيكو��Gح��¹الجنyن�من�التخلص�فاÈجدى�الحمل�حدث�وإذا�.وعقلية
ّ

�نفسه�ع�ى�

�النسل�تحسyن« :النسل�تحسyن�من�نوعyن�بyن�نغالتو�م�oyحيث�.مستقب
�ومجتمعه

�8يجابية�والعقلية�والنفسية�البيولوجية�صائصالخ�دعم�إuى��îدف�الذي�8يجابي

�من�أك¾?�ل�و�النوع�هذا�ع�ى�نغالتو�ّويؤكد�.كفاءة��ك¾?��فراد�إنجاب�وتشجيع

�السلبية�البيولوجية�الخصائص�استبعاد�إuى�يسåى�الذي�السل�)�النسل�تحسyن

�2».اæي#جتم�التكيف�عن�والعاجزين�العاهات�يوذو�الضعاف��فراد�إنجاب�وتقليص

ه�نغالتو�استلهم�فقد ين�نظرية�من�رأفكا تقى�إuى��8أن�رّتق�ال�)�ودار �وا رنسان�تطو ر

�وكل�الكائنات�،حالته�الحالية�Èن�هناك�تغy?�يظهر�ع�ى�أجيال�النوع�خ
ل�سنyن�طويلة

�للبقاء ين�;ي�كتابه�أصل��نواع��يقو،تنقرض�ماعدا��صلح�م�Üا و�دار التنازع�من�«:ل

�نتي �البقاء �الكائنات�أجل �جميع �إل��ا �ألت �ال�) �للزيادة �العاuي �للمعدل �حتمية جة

�حاليا يادة�شبه�سريعة�;ي�،نالعضوية،�وبالرغم�من�أن�بعض��نواع�قد�تكو ز�;ي�حالة�

العدد�إ�Gأن�جميع��نواع��Gتستطيع�أن�تفعل�ال#Ï)ء�نفسه�وذلك�Èن�العالم��Gيتسع�

كانت�" ىالبقاء�ل'قو"يåي�للكائنات�ففكرة��Gمكان�للضعفاء�وفق�#نتخاب�الطب 3».لها

ية �Èن�من�خ
ل�قوانyن�؛رمن��سباب�الرئيسية�ال�)�ساعدت�ع�ى�إحداث�تغy?ات�تطو

�يتم�انقراض�بعض��نواع�وبقاء�البعض��خر�ونشوء�س
Gت�جديدة�بصفات� رالتطو

ب�السا �للتجا . بقةرجديدة�ويصبح�كل�مي
د�òنسان�جديد�هو�تجربة�جديدة�ومغايرة

ها�;ي�الفكر�العلم)�والفلسفي�ا�عاصر ية�آثا روقد�تركت�النظرية�التطو  . ر
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ل�مؤلفه��
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�تر    ----3333 ��نواع، �صراع لز، �تشا ين �تردار ��نواع، �صراع لز، �تشا ين �تردار ��نواع، �صراع لز، �تشا ين �تردار ��نواع، �صراع لز، �تشا ين رررردار �ط: : : : وووو �القاهرة، �للثقافة، �ا�جلس��ع�ى �طي، �القاهرة، �للثقافة، �ا�جلس��ع�ى �طي، �القاهرة، �للثقافة، �ا�جلس��ع�ى �طي، �القاهرة، �للثقافة، �ا�جلس��ع�ى �ا�لي""""ي، �ا�ليمجدي�محمود �ا�ليمجدي�محمود �ا�ليمجدي�محمود �1111مجدي�محمود ،� ،� ،� ،2004200420042004�،�،�،�،

    ....139139139139صصصص
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ع�ى�الحركة�#جتماعية�السياسية�8يديولوجية�ال�)�«�أيضا�Eugénisme تدل

سة�تحسyن�النسل�تدافع� �تحسyن�النسل(رعن�مما وçي�حركة�كانت� 1»)أو�إيديولوجيا

�ا �تحسyن �إuى وبية ��و �الدو ا:�ا �و �من ر�ãدف ف�لر �الظر �ظل �;ي �العامة، ولصحة

�التاسع�عشر  . ن#قتصادية�و#جتماعية�ال�)�عرفها�القر

� �والوGيات�ا�تحدة�«نبتأثy?�من�غالتو وبا ت�حركة�تنظيم�النسل�;ي�أو رتطو ر

� �القر ��ëاية �19ن�مريكية �القر �وبداية �النوع�. م20نم �تحسyن �هدفها �كان يخيا، رتا

نظرية�#نتقاء�: رار�إuى�خطاب�دعاة�التحسyن��وائلث
ثة�مفاهيم�تعود�باستم. 8نساني

�للمعاقyن� اثية �الو �الخصائص �ل'فراد، �والجسم) �العق�ي �#نحطاط �فكرة ين؛ رلدار و

�التوجهات�العنصرية. عقليا �وتبقى�الخشية�من�2».روحركة�تحسyن�النسل�تتضمن�تبلو

�بمثابة�نوع�جديد�من�8 ز�أشكال�جديدة�من�العنصرية،�فتكو ربر ن هاب�كما�حدث�مع��و

�لل��ود� �العرقية �التصفية �ع�ى �لتؤكد � �ا�شوهyن �كل �تعدم �كانت �ال�) ية �النا زأ�انيا

� والغجر �«حيث �عام �ا�تحدة �بالوGيات �للتعقيم �سياسة �أو ���ا�1899لبدأت �قام ،

ب� �شا رالطبيب�هار �وأنجز�العمليات��وuى�للتعقيم�بعد�ا�وافقة�عل��ا،�Harry Sharpي

�� �النصف �ا�جرمyن،�و;ي �بتعقيم �تسمح �قوانyن ت �صد �العشرين �القر �من رو ن ل

�الوGيات �من �العديد �;ي �عقليا، �: وا�تخلفyن �Indianaإنديانا ،��1907عام

نيا �للمصابyن� Californie 1910«3روكاليفو �ا�نظم �الج@? �التعقيم �;ي �أ�انيا ّشرعت ي

أما�الطفل�ا�شوه�. عقليا�وا�صابyن�بالصرع،�وا�تخلفyن�schizophrénie∗بالشoyوفرانيا�
ّ

�فقد�تم�التخلص�منه�بسهولة قأو�ا�عو �5000وقد�قتل���ذه�الطريقة�ما�يقدر�بحواuي�. ّ

طفل�كانت�هذه�الخطوة�كبوابة�أمام�انتشار�هذه�ال�oعة�العنصرية،�ال�)�بلغت�أوجها�

ية؛�بحجة�الحفاظ�ع�ى�الجنس�¬ر يكإيديولوجيا�تبن¦�ا�أ�انيا�النا  . ز

�تل �ال�) �تمت�وçي �تلك�ال�) ها �أبر �انتقادات�عدة اءها زقت�إ �إطار�ا�ؤتمر�«ز ;ي

�ب �القائم اثة �الو �حو رالعالم) �"ل �Edimbourgأدم@?غ �علماء��1939عام �فيه �انتقد ،

�وكان� �ان،�� �عند �النسل �لتحسyن �العنصر �التوجه �ال@?يطانيyن�و�مريكيyن اثة يالو ّ ر

                                                 
ات�البيوتكنولوجيا""""عمر�بوفتاس،�البيوإتيقا�عمر�بوفتاس،�البيوإتيقا�عمر�بوفتاس،�البيوإتيقا�عمر�بوفتاس،�البيوإتيقا�    ----1111 ات�البيوتكنولوجيا�خ
قيات�الجديدة�;ي�مواجهة�تجاو ات�البيوتكنولوجيا�خ
قيات�الجديدة�;ي�مواجهة�تجاو ات�البيوتكنولوجيا�خ
قيات�الجديدة�;ي�مواجهة�تجاو     ....336336336336،�مرجع�سابق،�ص�،�مرجع�سابق،�ص�،�مرجع�سابق،�ص�،�مرجع�سابق،�ص�""""زززز�خ
قيات�الجديدة�;ي�مواجهة�تجاو

2222    ----    JJJJean noean noean noean noëëëël missa. l missa. l missa. l missa. CCCCharles Susanne, harles Susanne, harles Susanne, harles Susanne, DDDDe le le le l’’’’eugeugeugeugéééénnnnisme disme disme disme d’é’é’é’état tat tat tat àààà l l l l’’’’eugeugeugeugéééénisme privnisme privnisme privnisme privéééé, , , , DéDéDéDépartement partement partement partement DDDDe e e e 

BBBBoeck universitoeck universitoeck universitoeck universitéééé, 1999, Paris, P5., 1999, Paris, P5., 1999, Paris, P5., 1999, Paris, P5.    

3333----    ibid, p. 17.ibid, p. 17.ibid, p. 17.ibid, p. 17.    

�أو�الفصام�    ----∗∗∗∗ �أو�الفصام��الشoyوفرانيا �أو�الفصام��الشoyوفرانيا �أو�الفصام��الشoyوفرانيا �يع@?�عن�الفشل�;ي�تم�oyالواقع،�من��schizophrschizophrschizophrschizophréééénienienienieالشoyوفرانيا �يع@?�عن�الفشل�;ي�تم�oyالواقع،�من��اضطراب�نفÏÖ)�غy?�طبيåي، �يع@?�عن�الفشل�;ي�تم�oyالواقع،�من��اضطراب�نفÏÖ)�غy?�طبيåي، �يع@?�عن�الفشل�;ي�تم�oyالواقع،�من��اضطراب�نفÏÖ)�غy?�طبيåي، �اضطراب�نفÏÖ)�غy?�طبيåي،

ة�ع�ى�ا�شاركة�#جتماعيةيفقد�صاحبه�القيفقد�صاحبه�القيفقد�صاحبه�القيفقد�صاحبه�الق. . . . أعراضه�الوهم،�الهلوسة�السمعية،�واضطراب�الفكرأعراضه�الوهم،�الهلوسة�السمعية،�واضطراب�الفكرأعراضه�الوهم،�الهلوسة�السمعية،�واضطراب�الفكرأعراضه�الوهم،�الهلوسة�السمعية،�واضطراب�الفكر ة�ع�ى�ا�شاركة�#جتماعيةد ة�ع�ى�ا�شاركة�#جتماعيةد ة�ع�ى�ا�شاركة�#جتماعيةد     .    .    .    .    ررررد
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أشار�إuى�مخاطر�العلم�الزائف�الذي�مثاuي؛�Èنه�Julian Huxley∗ جوليان�هكس�ي"موقف�

�العنصرية ية �النا �النظرية �هذه�1»زتمثله �شجعت � �القائمة سات �للمما ر�بالقياس

�8بادة� �هتلر�من �عهد �;ي �الناز �النظام �مكنت �ال�) �العنصرية �التفرقة يالتطبيقات ّ

اثية�وبyن�.  الجماعية�لل��ود رفهل�هناك�حدود�فاصلة�بyن�التعديل�الجي()�للعيوب�الو

 لرغبة�;ي�صنع�8نسان�الكامل؟ا

ة�الجديدة�لفكرة�تحسyن�النسل ة�الجديدة�لفكرة�تحسyن�النسلالصو ة�الجديدة�لفكرة�تحسyن�النسلالصو ة�الجديدة�لفكرة�تحسyن�النسلالصو     ::::ررررالصو

�العا�ية�الثانية،�وال�)�تم� �النظام���اني�إبان�الحر يإن�الجرائم�ال�)�خلفها

�8نسان�عام� �من�جهة�1948قع�ى�إثرها�معاقبة�مرتكب��ا�من�جهة،�و8ع
ن�عن�حقو

�قد�ان¦�ت��غy?�أن�واقعا�جديد،�جعل�البعض�يعتقد�أن�حركة�تحسyن�النسل،. ىأخر

� سيظهر�نوع�جديد�من�تحسyن�النسل�يتم،�حسب�تعبy?�«سيعيدها؛�ولكن�هذه�ا�رة�

�جاك� �البشرية ��جنة �وتجميد ��نابيب �أطفال �;ي �ا�تخصص (ÏÖالفرن� البيولو®ي

سته��Gتتم�: وبخبث�أيضا" ديمقراطي"���دوء�وبشكل�∗∗ Jacques Testartتيستار رفمما

غبة�هذه�ا�رة غام�سلطة�معينة،�بل�تتم�داخل�ا�خت@?ات�العلمية�وفق� ر�عن�طريق�إ ر

�وبذلك�لم�تعد�العلوم�الطبية�والبيولوجية�تقف�2».�فراد�وبا�وافقة�الظاهرية�للجميع

�نحو�الشخص� �اهتمامها �تحو �بل �م�Üا �الحد ��مراض�ومحاولة بة �محا �حدود لعند ر

ة��طباء�وعلماء�البيولوجيا��من�تخفيف�ّالسليم�ليأخذ�منح(�¹النسالة،�وتحولت��مهم

اثي�الذي�يجر"  تصنيع�8نسان��نموذج"¬Gم�إuى� ي;ي�إطار�ا�سح�الط�)�الو �للحوامل�ر

�للل � �ل'جنة اثية �الو �الصفات �الجنyن،رتحديد �صحة ��وهكذاتعرف�ع�ى �تطو ر�ساعد

� � �البيولوجيا �وعلماء ��طباء � اثة، �الو �الورتقنيات�علم �وبالتاuي�رمن�فك�الشفرة اثية،

 . طموح�الذي�ظل�يراودهمتحقيق��ال

هانات�مستقبل�الطبيعة�البشرية هانات�مستقبل�الطبيعة�البشريةهابرماس�و هانات�مستقبل�الطبيعة�البشريةهابرماس�و هانات�مستقبل�الطبيعة�البشريةهابرماس�و     ::::ررررهابرماس�و

� �هابرماس�;ي � �يصرح �السابقة �الفكرة �ع�ى �الطبيعة� "كتابهعطفا مستقبل

اثية�" البشرية�نحو�نسالة�لي@?الية �التقنية�الو رالذي�يدخل�;ي�إطار�الجدل�القائم�حو ل

�وتحمل�مع �بسرعة، �تتطو �تثy?�رال�) �ال�) �الكثy?�من�القضايا ها تساؤGت�تتعلق�ر�تطو

                                                 
    ....ييييم�عالم�أحياء�وفيلسوف�إنكلoyم�عالم�أحياء�وفيلسوف�إنكلoyم�عالم�أحياء�وفيلسوف�إنكلoyم�عالم�أحياء�وفيلسوف�إنكلJJJJulian ulian ulian ulian HHHHuuuuxxxxleyleyleyley1887188718871887----1975197519751975oy    جوليان�هكس�يجوليان�هكس�يجوليان�هكس�يجوليان�هكس�ي    ----∗∗∗∗

1111    ----JJJJean noean noean noean noëëëël missa. l missa. l missa. l missa. CCCCharles Susanne, harles Susanne, harles Susanne, harles Susanne, DDDDe le le le l’’’’eugeugeugeugéééénisme dnisme dnisme dnisme d’é’é’é’état tat tat tat àààà l l l l’’’’eugeugeugeugéééénisme, Op.cit., p 19.nisme, Op.cit., p 19.nisme, Op.cit., p 19.nisme, Op.cit., p 19.    

�تيستار----∗∗∗∗∗∗∗∗ �تيستار�جاك �تيستار�جاك �تيستار�جاك �ومدير�الب----�JJJJacacacacqqqques Testart ues Testart ues Testart ues Testart ∗∗∗∗∗∗∗∗    1939193919391939جاك ،(ÏÖفرن� �أحياء �ومدير�الب�عالم ،(ÏÖفرن� �أحياء �ومدير�الب�عالم ،(ÏÖفرن� �أحياء �ومدير�الب�عالم ،(ÏÖفرن� �أحياء �الفرنÏÖ)��عالم �الوط() �با�عهد �الفرنÏÖ)�حوث �الوط() �با�عهد �الفرنÏÖ)�حوث �الوط() �با�عهد �الفرنÏÖ)�حوث �الوط() �با�عهد حوث

    . . . . للصحة�والبحوث�الطبيةللصحة�والبحوث�الطبيةللصحة�والبحوث�الطبيةللصحة�والبحوث�الطبية

    ....351351351351ص��ص��ص��ص��مرجع�سابق،�مرجع�سابق،�مرجع�سابق،�مرجع�سابق،�عمر�بوفتاس،�عمر�بوفتاس،�عمر�بوفتاس،�عمر�بوفتاس،�    ----2222
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�وتقييمه�لذاته،�وهويته�وماضيه�ومستقبله �تمكن�1973عام� «:ليقو.  يبالوجود�البشر
ّ

�الجينوم �مكونات �دمج �وإعادة �فصل �من ّالباحثو �#صطناعية�. ن �الدمج �إعادة ومنذ

�بقوة،�Gسيما�;ي�م اثية�بالتطو ر�وuى،�أخذت�التقنيات�الو ر جال�الطب�8نساuي�حيث�ّ

�استخدام�التلقيح�1978تم�استخدام�وسائل�تشخيص�ما�قبل�الوGدة،�وتم�منذ�عام�

�يطرح�مشك
ت�1».#صطناæي �اليوم�تحو�Gجديدا، �نواجه �التقدم�الهائل�أصبحنا �مع

�–تستحق�التمعن� �تعلق��مر� �إذا �الجينوم�خاصة بنمط�تدخل�جديد�مع�فك�شفرة

�الخ �التحكم �آخر�تطرح�وإمكانية �òنسان �الجينية �الZ?كيبة �;ي �8نسان �قبل �من ®ي را

وبية�« قضية�;ي�غاية��همية�Èن� �الحداثة��و رالفكرة�السائدة�ح��¹¬ن�ع�ى�مستو ى

�الجديد،� �للمولود اثي �التجه�oyالو �أن �من �#نط
ق �الدي() �غرار�8يمان �ع�ى ريمك�Üا

�ط�العضوية�Gنط
ق�سy?ته�ا �عن�كل�برمجة�ووبالتاuي�من�الشر �بمعز �çي لستقبلية،

�أدنى� نوعن�كل�ت
عب�مقصود�من�جانب�¬خرين�والشخص�حyن�يك@?�باستطاعته�دو

يخه�الشخ�Ï)�لحكم�نقدي�و�راجعة �م�oyهابرماس�2"�استبطانيةرشك�إخضاع�تا �كما

،�نسا : للة�سلبية�ونسالة�إيجابية،�يقونأيضا�بyن�نوعyن�من�النسالة�مثلما�فعل�غالتو

ة��حو�هذه�النسالة�تظهر�ا« ّا�@?رة�فرضيا" (السلبية"ورلضر " 8يجابية"عن�النسالة�) ّ

��مر( �بداية �منذ �الخط�الفاصل�مZ?جرجا) ّغy?�ا�@?رة �هذا �يكو �وÈسباب�،نوبقدر�ما

اثية�) النسالة�السلبية(مفهومية�أو�عملية،�فإن��وuى� رال�)�تريد�احتواء�التدخ
ت�الو

�بعدها� ّأمام�تحد�شديد�التناقض�ذلك�أننا�أمام�مجال�علينا�فيه،�أن�نخارج�حدود�نكو

��مر��التمي�oyستدæيي 3».نقيم،�بل�أن�نفرض�خطوط�انط
ق�واضحة�بشكل�خاص

�بي�Üما؛�� �فاصلة ضع�حدود �و �إيجابية، �وأخر �سلبية �إحداهما �للنسالة تyن� وبyن�صو ىر

ة��GتعZ?ف�بالحدود�بyن�عن�نسالة�لي@?اليحجة�تستخدم�اليوم�;ي�الدفاع�« والحال�أ�ëا�

�ل'فضليات� �تZ?ك �بل �تطويرية، �غاية �إuى �الهادفة �والتدخ
ت �الع
جية، التدخ
ت

،�اختيار�الغايات�ال�)�تتحكم�بالتدخ
ت�ا�عدة�لتعديل�السمات� ّالفردية�لصناع�السو ق

اثية �حينما�4».رالو �الفرد �Gستق
لية �وGءها �عن �اللي@?الية �تخلت �هل �نتساءل �ولكننا

؟�فتح إن�العلم�والتقنية�قد�تحالفا�طبيعيا�ح��¹¬ن،�مع�«يت�مجال�التصنيع�البشر

                                                 
غ    ----1111 غيو غيو غيو �تررررريو �لي@?الية، �نحو�نسالة �مستقبل�الطبيعة�8نسانية �ترن�هابرماس، �لي@?الية، �نحو�نسالة �مستقبل�الطبيعة�8نسانية �ترن�هابرماس، �لي@?الية، �نحو�نسالة �مستقبل�الطبيعة�8نسانية �ترن�هابرماس، �لي@?الية، �نحو�نسالة �مستقبل�الطبيعة�8نسانية �: : : : ن�هابرماس، �بy?وت، ة، ج�كتو �جو �بy?وت، ة، ج�كتو �جو �بy?وت، ة، ج�كتو �جو �بy?وت، ة، ج�كتو رجو رر رر رر ،�،�،�،�1111،ط،ط،ط،ط2006200620062006ر

    ....25252525صصصص

    ....21212121ص�ص�ص�ص�ا�رجع�نفسه،�ا�رجع�نفسه،�ا�رجع�نفسه،�ا�رجع�نفسه،�    ----2222

غ    ----3333 غيو غيو غيو     ....28282828،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�لة�لي@?الية،�لة�لي@?الية،�لة�لي@?الية،�لة�لي@?الية،�ن�هابرماس،�مستقبل�الطبيعة�8نسانية�نحو�نسان�هابرماس،�مستقبل�الطبيعة�8نسانية�نحو�نسان�هابرماس،�مستقبل�الطبيعة�8نسانية�نحو�نسان�هابرماس،�مستقبل�الطبيعة�8نسانية�نحو�نسارررريو

    ....28282828،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�ا�رجع�نفسها�رجع�نفسها�رجع�نفسها�رجع�نفسه    ----4444
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فكرة�اللي@?الية�ال�)�تعت@?�أن�لجميع�ا�واطنyن�الحق�بالفرص�نفسها،�من�أجل�تكييف�

� 1».حيا�ãم�بشكل�مستقل �بyن�الداعو �وسطا �أن�هابرماس�يقف�موقفا نمن�الواضح

اثي،�والرافض ن�الو رل
ستثمار�;ي�ا�خز �التصرف�;ي�هذا�الشأن،�فهو�يقبل�تحسyن�و نو

ته�8يجابية ته�السلبية،�ويرفض�تحسyن�النسل�;ي�صو رالنسل�;ي�صو  .ر

اثيةالتقنالتقنالتقنالتقن اثيةيات�الجديدة�للهندسة�الو اثيةيات�الجديدة�للهندسة�الو اثيةيات�الجديدة�للهندسة�الو     ::::رررريات�الجديدة�للهندسة�الو

�من� �نابعة �وçي �الحيوية �التقنية ع �فر �من �فرع اثية �الو �الهندسة وتعت@? ر

�اكتش �من �8نسان �مكنت �وال�) ة، �ا�تطو �العلمية �الجينية�رالتكنولوجيا �خريطته اف

وثات�òنجاب�أطفال�« �للمو اثية�هو�استخدام�معرفتنا روالتعريف�العام�للهندسة�الو ر

اثيا�معينا�،�وهذا�يع()�أنه�يمكن�للوالدين� اثيا�معينا�أو�عيبا�و رنتوقع�أن�لد�îم�مرضا�و ر

�معوقا�جسميا�أو�. التحكم�جزئيا�;ي�طفل�ا�ستقبل نلطفل�ا�ستقبل�الحق�;ي�أ�Gيكو

�وإص
ح�العيوب2».ياعقل اثية، من�«. ر�ويحدث�ذلك�من�خ
ل�تحسyن�الصفات�الو

�البشر �التقنية�ع�ى تثy?�. الواضح�أن�الخط�التاuي�من�التقدم�سيتمثل�;ي�تطبيق�هذه

�شكل�جديد�من�اليوجينا�مع�كل�ما� اثية�البشرية�مباشرة�احتمال�ظهو رالهندسة�الو ر

ة�ع�ى�تغيy?�،�ثمشحنت�به�هذه�الكلمة�من�مضامyن�أخ
قية الطبيعة�ر�;ي�ال�Üاية�القد

�الجزء� "3».البشرية�ذا�ãا ل�ãتم�هذه�الهندسة�بتقنية�خاصة�نستطيع�بفضلها�أن�نعز

وثات،�أو�أن�نعالجه وبذا�نخضع�8نسان�ل@?اعة�التكنولوجيا�. را�عيب�أو�ا�ريض�من�ا�و

�;ي��جيال�القادمة �نحو�منح�¬باء�الخطوة��وuى" من�هنا�أصبحت� 4"ونتحكم�جزئيا

اثية،�بل�من� اثي�Èبنا:�م�لن�تأتي�من�الهندسة�الو ا�أك@?�من�التحكم�;ي�الZ?كيب�الو رقد ر ر

اثي�قبل�#نغراس،�;ي�ا�ستقبل،�سيتمكن�¬باء�بشكل�نمطي� �الو رالتشخيص�والتحر ي

حم��م�فقط� رمن�فحص�أجن¦�م�آليا�لرصد�عدد�كبy?�من�#ضطرابات،�ليغرس�م�Üا�;ي� ُ

اثية�5».�)�تحمل�الجينات�الصحيحةتلك�ال ر��ما�يع()�اهتمام�أغلب�علماء�الهندسة�الو

وثات�ا�تسببة�;ي��مراض �ا�و رع�ى�العمل�òص
ح�أو�عز  .ل

                                                 
    ....�34343434ص��ص��ص��ص��ا�رجع�السابق،�ا�رجع�السابق،�ا�رجع�السابق،�ا�رجع�السابق،----1111

يدان،�;ي�فلسفة�الطب    ----2222 يدان،�;ي�فلسفة�الطبي،�محمود�فهم)� يدان،�;ي�فلسفة�الطبي،�محمود�فهم)� يدان،�;ي�فلسفة�الطبي،�محمود�فهم)� ،�،�،�،�1993199319931993،�،�،�،�))))طططط    ----دددد((((،�دار�ال�Üضة�العربية،�بy?وت،�،�دار�ال�Üضة�العربية،�بy?وت،�،�دار�ال�Üضة�العربية،�بy?وت،�،�دار�ال�Üضة�العربية،�بy?وت،�ززززأحمد�محمود�صبأحمد�محمود�صبأحمد�محمود�صبأحمد�محمود�صب����ي،�محمود�فهم)�

    148148148148ص�ص�ص�ص�

،�تر    ----3333 ،�ترفرنسيس�فوكو�ياما،�مستقبلنا�بعد�البشر ،�ترفرنسيس�فوكو�ياما،�مستقبلنا�بعد�البشر ،�ترفرنسيس�فوكو�ياما،�مستقبلنا�بعد�البشر اس: : : : ييييفرنسيس�فوكو�ياما،�مستقبلنا�بعد�البشر ات�للد اسإ�îاب�عبد�الرحيم�محمد،�مركز�8ما ات�للد اسإ�îاب�عبد�الرحيم�محمد،�مركز�8ما ات�للد اسإ�îاب�عبد�الرحيم�محمد،�مركز�8ما ات�للد رإ�îاب�عبد�الرحيم�محمد،�مركز�8ما رر رر رر ات�والبحوث�ات�والبحوث�ات�والبحوث�ات�والبحوث�ر

    ....97979797،��ص�،��ص�،��ص�،��ص�2006200620062006،�،�،�،�1111#سZ?اتيجية،�ط#سZ?اتيجية،�ط#سZ?اتيجية،�ط#سZ?اتيجية،�ط

يدان،�;ي�فلسفة�الطب،�مرجع�سابق،��ص    ----4444 يدان،�;ي�فلسفة�الطب،�مرجع�سابق،��صي،�محمود�فهم)� يدان،�;ي�فلسفة�الطب،�مرجع�سابق،��صي،�محمود�فهم)� يدان،�;ي�فلسفة�الطب،�مرجع�سابق،��صي،�محمود�فهم)�     .  .  .  .  150150150150ززززأحمد�محمود�صبأحمد�محمود�صبأحمد�محمود�صبأحمد�محمود�صب����ي،�محمود�فهم)�

،�مرجع�سابق،�ص�    ----5555 ،�مرجع�سابق،�ص�فرنسيس�فوكو�ياما،�مستقبلنا�نحو�البشر ،�مرجع�سابق،�ص�فرنسيس�فوكو�ياما،�مستقبلنا�نحو�البشر ،�مرجع�سابق،�ص�فرنسيس�فوكو�ياما،�مستقبلنا�نحو�البشر     ....100100100100ييييفرنسيس�فوكو�ياما،�مستقبلنا�نحو�البشر
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� �وأن �تحسyن�«Gسيما سة �مما �إuى �تؤدي �الوGدة �قبل �التشخيص�ما رتقنية

�بأمراض�مستعصية،� وتلقى�نالنسل�8يجابي�الذي�يسمح�بتفادي�وGدة�أطفال�مصابو

�البلدان �كثy?�من �;ي �قانوني �أساس �8جهاض �;ي �: الحق �الوGيات�1967بريطانيا م،

� �ا�تحدة �1973�مريكية �عام �فرنسا �الدولة� 1».1975م، �مجلس �8طار�قام �هذا ;ي

�التساؤGت�العديدة �حو �ا�قدمة�من�طرف�القانو لبتقييم�الحلو ن البحث�ع�ى��جنة�: ل

ات�الجينية،�معلومات�من�البشرية،�التشخيص�ما�قبل�الو ع،�#ختبا رGدة،�ما�قبل�الز ر

�الت@?ع� �طبية، �بمساعدة �8نجاب �ع�ى �الحصو اثية، �الو ��مراض �حو ب ل�قا رل ر

ع��عضاء،�ا�فهوم�الط�)�للموت  .2رباÈمشاج،�ز

� �للسلوك�« وال
فت�للنظر�بل�من�ا�ؤكد ع�سoyيد�من�فهمنا �ا�شر وأن�هذا

اثية �الو �والجينات رالبشر ات�ي �اختبا �تصميم �;ي �يساعد �مما �وا�رض، �الصحة ر�;ي

اثي �الو شاد رل� �تقدمت�بحو�Hا�. ر �البشرية، اثية �الو �الهندسة ة �ثو �بالفعل �بدأت رلقد ر

�;ي� ال�بعيدا �ما ة �الثو �من�منجزات�هذه �كبy?ا �الرغم�من�أن�جزءا �وع�ى زوتطبيقا�ãا، ر

ئج�الناجمة�عن�تقدم��هذا��Gيمنع�من�الحديث�عن�النتا3».مخي
ت�العلماء�ومعاملهم

�ح �وما اثية، �الو �الذي��îتمرتقنيات�الهندسة اسة�ققه�علم��جنة �«ر�بد رتركيب�وتطو

�الكائن�ال�ي�;ي�ا�رحلة�الجنينية وتشمل�هذه�. نالكائن�ال�ي�منذ�الوGدة،�أي�حyن�يكو

�العملية،� �تواجه�هذه �والصعوبات�ال�) �التلقيح، �يتم���ا �ال�) اسة�معرفة�الطريقة رالد

�لع
ج�الجنyن�وهو�;ي�مراحل�الحملومحا تyن�4"قولة�إيجاد�طر ر�وقدم�هذا�العلم�صو

 :للتغلب�ع�ى�العقم

 .8خصاب�الصناæي8خصاب�الصناæي8خصاب�الصناæي8خصاب�الصناæي -

 ....))))أطفال��نابيبأطفال��نابيبأطفال��نابيبأطفال��نابيب((((8خصاب�خارج�الرحم�8خصاب�خارج�الرحم�8خصاب�خارج�الرحم�8خصاب�خارج�الرحم� -

� ::::8خصاب�الصناæي8خصاب�الصناæي8خصاب�الصناæي8خصاب�الصناæي-1 رتعد�مسألة�تقنيات�8نجاب�الصناæي�من�أهم�مخلفات�التطو

سائل�للتخفيفالعلم)�;ي�مجال�الطب�والبيولوجيا�حيث�أ �للعقم�و ووجد�العلماء�حلو �ل

مyن�من�8نجاب�وçي�من�معاناة�� اج�ا�حر وز ة�عن�تلقيح��ن��¹بواسطة�وسائل�«و رعبا

                                                 
1111    ----    JJJJean noean noean noean noëëëël missa. l missa. l missa. l missa. CCCCharles Susanne, harles Susanne, harles Susanne, harles Susanne, DDDDe le le le l’’’’eugeugeugeugéééénisme dnisme dnisme dnisme d’é’é’é’état tat tat tat àààà l l l l’’’’eugeugeugeugéééénisme privnisme privnisme privnisme privéééé,O,O,O,Op.cit., p28. p.cit., p28. p.cit., p28. p.cit., p28.     

2222    ----    CCCConseil  onseil  onseil  onseil  D’ED’ED’ED’Etat, tat, tat, tat, LLLLa ra ra ra réééévision des lois de biovision des lois de biovision des lois de biovision des lois de bioééééthithithithiqqqque ue ue ue LLLLa a a a DDDDocumentation  franocumentation  franocumentation  franocumentation  franççççaise, Paris 2009, p13.aise, Paris 2009, p13.aise, Paris 2009, p13.aise, Paris 2009, p13.        

�الحيوية    ----3333 �والتقنية اثية �الو �الهندسة �سواحل، �الفتاح �عبد �الحيويةوجدي �والتقنية اثية �الو �الهندسة �سواحل، �الفتاح �عبد �الحيويةوجدي �والتقنية اثية �الو �الهندسة �سواحل، �الفتاح �عبد �الحيويةوجدي �والتقنية اثية �الو �الهندسة �سواحل، �الفتاح �عبد �العدد�.. .. .. .. رررروجدي �الفكر، �عالم �مجلة �عربية، ية �العدد�ر �الفكر، �عالم �مجلة �عربية، ية �العدد�ر �الفكر، �عالم �مجلة �عربية، ية �العدد�ر �الفكر، �عالم �مجلة �عربية، ية ؤؤؤؤر

    . . . . 27272727،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�2006200620062006،�،�،�،�35353535ا�جلد�ا�جلد�ا�جلد�ا�جلد�2222

�البقصم)،    ----4444 �البقصم)،ناهدة �البقصم)،ناهدة �البقصم)،ناهدة �ناهدة �ا�جلس�الوط() اثية�و�خ
ق، �الو ��الهندسة �ا�جلس�الوط() اثية�و�خ
ق، �الو ��الهندسة �ا�جلس�الوط() اثية�و�خ
ق، �الو ��الهندسة �ا�جلس�الوط() اثية�و�خ
ق، �الو ��وا�وا�وا�واللتقافةللتقافةللتقافةللتقافةرررر�الهندسة �الكويت، �و¬داب، �لفنو �الكويت، �و¬داب، �لفنو �الكويت، �و¬داب، �لفنو �الكويت، �و¬داب، �،��،��،��،�1993199319931993ننننلفنو

    ....76767676صصصص
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�عن� �العملية�8خصاب�الصناæي ج�فتسم¹ �من�الز �إما �تم�جمعه �بسائل�منو وطبية ي

ج�أو�من�متطوع�ويسم�¹إخصاب�صناæي�من�متطوع �وإثر�ذلك�انتشرت�1».وطريق�الز

 . ظاهرة�8تجار�با�()�من�خ
ل�البنوك�ا�نوية

�العقم�1978;ي�عام�: �أطفال��نابيب�أطفال��نابيب�أطفال��نابيب�أطفال��نابيب----2 �ممن�يعانو ن�استبشر�مئات��شخاص�خy?ا

�طفلة�أنابيب" نلويÏÖ)�براو"وصعوبات�8نجاب�بعد�مي
د� ،�وتتم�العملية�بوضع�2لأو

�دة�معينة�داخل�أنبوب�� جة�بالحيوان�ا�نو يالبويضة�ا�لقحة�للز لينالها�8خصاب�تم�و

ته�الطبيعية� حم�ا�رأة�و8خصاب���ذا�ا�ع(�G�¹يتم�8خصاب�;ي�صو عها�داخل� ريتم�ز ر ر

 . بyن�ا�رأة�والرجل

وقل�مثل�ذلك�" لم�يتوقف��مر�عند�هذا�الحد�بل�ظهرت�فكرة��م�البديلة،�

�بالوكالة �حاGت��م �الز. ;ي �الرغم�من�أن �وع�ى ��ب، �أبوة �أعطت�و�Gخ
ف�ع�ى جة

�ليست��م�الحقيقية� �إ�ëا �للقو �فإن�هنالك�أساسا جها، �لز �للحيوان�ا�نو لبويض¦�ا وي

� �شهو �وعانت�معها �البويضة حمها � �;ي �وضعت �ال�) �çي �الحقيقية ��م �وإنما رللوليد، ر

�وطاق¦�ا �غذا:�ا �من �الجنyن �وأعطت �البديلة�3».الحمل ��سرة �فكرة �أيضا �وانتشرت

ة�شب��ة�بالتب() مر�الذي�فتح��فاق�أمام�الشركات�للZ?ويج��ثل�هذه�التقنية��.  ربصو

غبة�طبيعية�;ي�8نسان�يعمل�ع�ى�تحقيقها�من�خ
ل�مؤسسة� رخاصة�وأن�8نجاب�

اج،�أما�إذا�حرم�منه�فإنه�يعمل�جاهدا�ومهما�كلفه�الثمن�òشباع�غريزة��بوة�أو� والز

اج �من�العقم�نظرة�نقص�و�مومة،�و;ي�ظل�ثقافة�اجتماعية�تنظر�إuى��ز ن�الذين�يعانو

اء�من�طرف�ا�جتمع د روا  . ز

ة�تحيyن�8تيقا ة�تحيyن�8تيقاضر ة�تحيyن�8تيقاضر ة�تحيyن�8تيقاضر     ::::ووووررررضر

م�للواقع�العلم)�اليوم� زآذن�الوضع�ا�تأ
َ
ْتحيyن"ِ ؛�" َ ل8تيقا�لتساير�هذا�التحو

� �Èن �والتصويب �والتوجيه �«با�راقبة �يكو �أن �يجب �بتصرفنا �تقنيا �العلم �يضعه نما

ين�ع�ى�التصرف���ا�خاضعا�لرقابة�أخ
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�تواجه� �ال�) �التحديات �Èن �الطرفyن، �بyن �هدنة �عقد �ومحاولة �الدينية ّوالسلطة

بات�واضحا�بأن�الخطر�الذي�يداهم�8نسانية�. ا�جتمعات�ما�بعد�الحداثية��Gحصر�لها
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Hي�;ي�8نسان  . وأفسدت�الجانب�الر

    ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة
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�تحدد� �إتيقية �بZ?سانة �محاطا �يكو �أن �يجب �أفراده، �حقو �حماية �من َويتمكن
ِ ن ق
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ّ
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  )∗(عالية�بشy?ةعالية�بشy?ةعالية�بشy?ةعالية�بشy?ة....دددد

    

    ::::�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربيةا�لخصا�لخصا�لخصا�لخص

�(Ïا���ا �ف��ا �يZ?ابط �سلسلة �عن ة �عبا �السياحة �ظاهرة �إن �الحقيقة ر;ي

،�وهذه�السلسة�ا�تشابكة�وا�عقدة�)التنمية�السياحية(والحاضر�وصو�Gإuى�ا�ستقبل�

�الكثy?�من�الظواهر�# �ف��ا يخيةجتماعيةرتدو �وظيفيةر�والتا �بنائية �تتم�oyبأ�ëا (âف� ،�،

� �عدة �ووهناك �فنظريات �تتفاعل �مناهج �;ي �تساعد �لكي �بي�Üا �التنمية�دفعيما �عجلة

�النظريات�وا �بyن�هذه �ومن �نلسياحية، �وا�ناهج �الوظيفية �البنائية �النظرية ا�نهج�جد

يÔي     .رالتا

�ا�فتاحية �ا�فتاحيةالكلمات �ا�فتاحيةالكلمات �ا�فتاحيةالكلمات �السياحية،�::::الكلمات �التنمية �الوظيفية، �البنائية �النظرية يÔي، �التا ر�ا�نهج

 .سوسيولوجيا�السياحة

    

    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية

AbAbAbAbstractstractstractstract : In fact, tourism phenomenon is a chain in which the past is linked to 

the present arriving to the future (tourism development), This complicated 

and complex chain in which many social and historical phenomena revolves, 

is characterized as being structural and functional, There are several theories 

                                                 
عية�عية�عية�عية�ماعية،�كلية�العلوم�#جتماماعية،�كلية�العلوم�#جتماماعية،�كلية�العلوم�#جتماماعية،�كلية�العلوم�#جتما،��تخصص�علم�#جتماع،�قسم�العلوم�#جت،��تخصص�علم�#جتماع،�قسم�العلوم�#جت،��تخصص�علم�#جتماع،�قسم�العلوم�#جت،��تخصص�علم�#جتماع،�قسم�العلوم�#جت�أستاذة�محاضرة�أستاذة�محاضرة�أستاذة�محاضرة�أستاذة�محاضرة::::عالية�بشy?ةعالية�بشy?ةعالية�بشy?ةعالية�بشy?ة....دددد        ∗∗∗∗

�موGي�طاهر�بسعيدةوووو �موGي�طاهر�بسعيدة8نسانية،�جامعة�الدكتو �موGي�طاهر�بسعيدة8نسانية،�جامعة�الدكتو �موGي�طاهر�بسعيدة8نسانية،�جامعة�الدكتو     ].].].].aliabachiraaliabachiraaliabachiraaliabachira@@@@gmailgmailgmailgmail....comcomcomcom[[[[: : : : ال@?يد�#لكZ?ونيال@?يد�#لكZ?ونيال@?يد�#لكZ?ونيال@?يد�#لكZ?وني    ....رررر8نسانية،�جامعة�الدكتو



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]142[

and approaches that interact with one another to help in pushing the wheel of 

tourism development forward, Amoy them, we find the structural functional 

theory and the historical approach. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: historical approach, structural functional theory, tourism 

development, sociology of tourism. 

 

    : : : : مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

دادت�سعة� �و�ال�)�تزداد�تركoyا�كلما�ا زالسوسيولوجيا�مثلها�باÎي�العلوم��خر ى

    .و�امتدادا،�و�يتسع�ا�وضوع�باتساع�الحقيقة�#جتماعية

ته�ع�ى�#متداد�و�التقلص�و�من�خصائص�ا�وضوع�السوسيولو®ي�ق ;ي�آن�رد

� �داخل�الجسم�#جتماæي، �إ�Gمن�خ
ل�واحد �مباشرة �بطريقة و��Gيمكن�النظر�إليه

�إuى�مجموعة�التفسy?ات� �للوصو لتطبيقا�ãا�الواقعية،�و�هذا�يجعلنا�نستعمل�عدة�طر ق

�هو �إذ �السوسيولو®ي، �البحث �من �هو�الهدف �هذا �و �التحلي
ت، �إظهار�: "و عملية

اء�وضعيات�اجتماعية�معينةالع  1".ر
قات�#جتماعية�من�و

� اسة �بد �العلم) �بحثنا �ريقوم �السياHيتحليلية �#جتماع �بعلم �خاصة  نظرية

�السياحة( �)سوسيولوجيا �خ
ل �من �و�ذلك يÔي�، �التا �ا�نهج �اسهامات �عن رالكشف

 .النظرية�الوظيفية�;ي�التنمية�السياحيةو

�الحياة�البشرية�سåى�8نساو ن�إuى�#نتقال�من�مكان�إuى�آخر�òيجاد�ربتطو

�يزيد�عن�حاج �للتعرف�عما ته،�كما�اىص
ت�و�ع
قات�بyن�التجمعات�البشرية��خر

ف�جديدة  2.رأدى�اتصال�أفراد�ا�جتمعات�ا�ختلفة�بعضهم�ببعض�إuى�اكتساب�معا

� �للباحث�حو ة �ا�قال�تقريب�الصو �من�خ
ل�هذا 8�ام� �سنحاو لو�لهذا رل

�الس �#جتماع�موضوع �علم ��Gموضوع �و�الثقافية �#جتماعية �بعض�جوان�Çا �;ي ياحة

التنمية�السياHي�صراحة،�بدءا�بماهية�علم�#جتماع�السياHي�و�أهدافه،�ثم�الولوج�إuى�

�السياحية �ع
ق¦�ا �;ي �السياحة �التنمية �عن �نتحدث �ثم يÔي�، �التا �با�نهج رو�أهمي¦�ا

 .والنظرية�الوظيفية

� �إuى �التطر �قو�قبل �نطرح �الع
قة �هذه �عن فيما�: �التاuي#شكالالتفصيل

يÔي�و�النظرية�الوظيفية�;ي�التنمية�السياحية؟تكمن�اسهامات  ر�ا�نهج�التا
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حة�ينبäي�لنا�معرفة��سس�العلمية�للتنمية� وو�;ي�اجابتنا�ع�ى�8شكالية�ا�طر

ث�عن�أهمية�السياحية���وع
قة�علم�#جتماع�السياHي�بالتنمية�السياحة،�ثم�نتحد

�و�ن¾?وبولوجيا� � �علم�#جتماع �حق�ي �;ي �الوظيفية �و�النظرية يÔي �التا �من�ا�نهج ركل

هما�;ي�التنمية�السياحية  .رودو

� �و�أهدافتكمن �أهمية �النظر �البعد �;ي �التحليلية �النظرية اسة �الد ي�هذه ر

اسة�8جاب �الد �هذه اء �بحيث��ëدف�من�و ه، �إطا �;ي �الذي�وضع �والتحلي�ي رالفكر رر ة�ي

 :عما�ي�ي

يÔي�;ي�التنمية�السياحية؟-  ر�إuى�أي�مدى�يساهم�ا�نهج�التا

 �وكيف�تساهم�النظرية�البنائية�الوظيفية�;ي�التنمية�السياحية؟-

اسة�النظرية�هو�ا�نهج�الوصفيا�نهجا�نهجا�نهجا�نهجإن�وووو ،�و�ذلك� ر��ك¾?�م
ئمة�لهذه�الد

سها، النظريات�ص�ا�ناهج�و�Èنه�يساعدنا�ع�ى�فحرلتحقيق�فهما�أفض
�للظاهرة�ال�)�ند

سة� ،�و��Gيع()�أننا�نقتصر�)التنمية�السياحية(وا�ختلفة�ا�ؤثرة�;ي�تنظيم�الظاهرة�ا�در

سة ة�تمثيلية�للواقع�بأدق�: "وع�ى�مجرد�وصف،�و�إنما�يعطي�ا�نهج�الظاهرة�ا�در رصو

?yحظة�و�التفس
�ة�ممكنة�إذ�يشكل�مرحلة�وسيطة�بyن�ا  1". رصو

� �السوسÈن �هو�خاضع�التحليل �و�إنما �فراغ �من ��Gينطلق �للظاهرة يولو®ي


ح��ا �ع�ى �يعتمد �الذي �والدقيق �الشامل �الوصف �عن �الناجمة ظة�للمعطيات

�الوسائل �هذه �فكل ة، �تحليل� ":رو#ستما �ببناء �له �تسمح �بمعطيات �الباحث د وتز

�و �بعض�عموضوæي �إuى �للوصو ��îدف �التحلي�ي �الوصفي �ا�نهج �أن �خاصة للم)،

�والتوقعات� �أو�ا�شكلة�#جتماعية، �تعميم�النتائج�إuى�حد�ما،�الخاصة�بالظاهرة �كذا

ة�الظاهرة�أو�ا�شكلة�ع�ى�تحقيق�#نتشارو  2".رقد

اسة�بغية�وصف�الواقع� رو�قد�تم�توظيف�ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي�;ي�هذه�الد

�إذ�يعي�النظر#جتماæي �تحليل�الظاهرة، �ع�ى�معلومات�دقيقة�تساهم�;ي د�ل�للحصو

�و�التعرف�أدبيات�العلوم�#جتماعيةلكشف�عن�ظاهرة�السياحة�;ي�لا�نهج�هو��نسب�

 .التنمية�السياحية�ال�)�تواجه�حركة�ا�ناهج�و�النظرياتع�ى�

                                                 
�الذنيبات1111 �الذنيبات�عمار�بوحش�و�محمد �الذنيبات�عمار�بوحش�و�محمد �الذنيبات�عمار�بوحش�و�محمد ��عمار�بوحش�و�محمد ،� ،� ،� �البحوث، �إعداد �و�طر �البحث�العلم) �البحوثمناهج �إعداد �و�طر �البحث�العلم) �البحوثمناهج �إعداد �و�طر �البحث�العلم) �البحوثمناهج �إعداد �و�طر �البحث�العلم) ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،�ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،�ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،�ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،�    ،،،،ققققمناهج

    ....129129129129،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1999199919991999الجزائر�الجزائر�الجزائر�الجزائر�
ن،�2222 ن،��حلم)�محمد�فؤاد�و�آخر ن،��حلم)�محمد�فؤاد�و�آخر ن،��حلم)�محمد�فؤاد�و�آخر ق،�جدة،�طا�رشد�;ي�كتابة��بحاثا�رشد�;ي�كتابة��بحاثا�رشد�;ي�كتابة��بحاثا�رشد�;ي�كتابة��بحاثوووو�حلم)�محمد�فؤاد�و�آخر ق،�جدة،�ط،�دار�الشر ق،�جدة،�ط،�دار�الشر ق،�جدة،�ط،�دار�الشر     ....27272727،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1983198319831983،�،�،�،�4444وووو،�دار�الشر
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مناهج�و�نظريات�علم�#جتماع��من�أجل�وصف�و�تحليل�كما�تم�استخدامه

� �وأهمي¦�ا �التنمية �#تصالسياحية،اتجاه �خ
ل �من �طبعا �ا�باشر��و�هذا بمناهج�ال

 .ونظريات�علم�#جتماع،�باعتبار�علم�#جتماع�السياHي�جاء�كثنائية

GأوGأوGأوGأو::::    � �السياحة �سوسيولوجيا �السياحة �سوسيولوجيا �السياحة �سوسيولوجيا �السياحة �السياHي((((سوسيولوجيا �#جتماع �السياHيعلم �#جتماع �السياHيعلم �#جتماع �السياHيعلم �#جتماع �علم�: : : : ))))علم ع �فر وهو�أحد

سلبيا�) أفرادا�وجماعات(�حديث�النشأة�،�يبحث�;ي�الجوانب�#جتماعية��العام#جتماع

�ا�جت �و�موقف�أفراد �وتأثy?�السياحة�أو�ايجابيا، ،� �و�تأثy?�السياحة �السياحة، �من مع

�عديدة�تمثل�نقاط�التماس�و�تقاطع�بyن� ىالعا�ية�ع�ى�الثقافات�ا�حلية،�و�قضايا�أخر

    1.السياحة�وا�جتمع

�السياHي----1111 �#جتماع �السياHيتعريف�علم �#جتماع �السياHيتعريف�علم �#جتماع �السياHيتعريف�علم �#جتماع �#: تعريف�علم �ا�جتمع�علم �هو�علم �السياHي جتماع

ن�Èي�مجتمع�أو�منطقة�ا�ؤسسات�#جتماعية�و�الع
قات�#جتماعية،�و وويبتكر�الزائر

جة�كبy?ة�عن�ع
قات�#ندماج�بyن� رمن�ا�ناطق�ع
قات�اجتماعية�تختلف�نمطيا�إuى�د

ب�السفر�ع�ى�السكان�;ي�ا�ناطق��صلية،� رالسكان�الوطنيyن،�إن�¬ثار�ا�طلقة�لتجا

�إuى�أي�حد�يجب�أن�تشج ات�السياحية�ينبäي�أن�تقر ركما�;ي�أماكن�ا�زا ع�ا�جتمعات�ر

 .السياحية�أو��Gتشجعها

اسات� �الد �تمد �ال�) �#جتماعية �أك¾?�العلوم �من �#جتماع �و�يعت@?�علم رهذا

السياحية�بنظريا�ãا،�و�كذلك�فإن�أساليب�و�مناهج�البحث�العلم)�;ي�علم�#جتماع�çي�

اسات�السياحة،��مر�الذي�جعلنا�نؤكد�أن�النظرية�#جتم اعية�ر�ك¾?�استخداما�;ي�د

 2.;ي�السياحة�çي�نظرية�علم�#جتماع

�ب----2222 �السياحة �بع
قة �السياحة �بع
قة �السياحة �بع
قة �السياحة �اجتماæي�::::علم�#جتماععلم�#جتماععلم�#جتماععلم�#جتماعع
قة �كنشاط�إنساني �السياحة �تمثل

�النظم� �ع�ى �التعرف �وتنمي¦�ا، �تسويقها �و �تنشيطها �يتطلب �حيث �#جتماع بعلم

ة،�#جتماعية�القائمة�و�ع
ق¦�ا�باÈنظمة�#قتصادية�و�السياسية�و�القانونية�و��خ
قي

�;ي�ا�جتمعات�و��سباب�ال�)�ساعدت�ع�ى� �العادات�و�التقاليد�السائدة باòضافة�إuى

�و�أهم� ا:�ا �و�الدوافع�و �و�الجماعات�من�الجنسيات�ا�ختلفة �و�سلوك��فراد رتكوي�Üا

�الذي� �هو�العلم �#جتماع �و�علم �ف��ا، �تسببت �ال�) �و�العوامل ا�شك
ت�#جتماعية

òبا� �يتعلق �ما �بكل �من�يختص �با�جتمع �يتعلق �و�ما �#جتماعية �الناحية �من نسان

الناحية�8نسانية،�كما�يعالج�الخصائص�ا�شZ?كة�و�التأثy?ات�و�الع
قات�ا�تبادلة�بyن�

                                                 
1111        � ن، �وآخر �ماكونتش برت �ر ن، �وآخر �ماكونتش برت �ر ن، �وآخر �ماكونتش برت �ر ن، �وآخر �ماكونتش برت ور وو وو وو او ابانو ابانو ابانو �السياحيةرررربانو �الحياة �السياحيةما �الحياة �السياحيةما �الحياة �السياحيةما �الحياة ��ع�ى�ما �ا�جلس �القاهرة، ��ع�ى�حاتة، �ا�جلس �القاهرة، ��ع�ى�حاتة، �ا�جلس �القاهرة، ��ع�ى�حاتة، �ا�جلس �القاهرة، �ششششحاتة، �محمد �تر�عطية ،� �محمد �تر�عطية ،� �محمد �تر�عطية ،� �محمد �تر�عطية ،

    ....283283283283،�ص،�ص،�ص،�ص2002200220022002للثقافة،�للثقافة،�للثقافة،�للثقافة،�
    . . . . 193193193193،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�محمد�الغريب�عبد�الكريم،�مرجع�سابقمحمد�الغريب�عبد�الكريم،�مرجع�سابقمحمد�الغريب�عبد�الكريم،�مرجع�سابقمحمد�الغريب�عبد�الكريم،�مرجع�سابق        2222
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� �ع
قة�8نسان�بالبيئة�ا�حيطة�به�بقصد�الوصو لا�جتمعات�ا�تباينة�و�أيضا�يتناو ل

تحليل�و�تفسy?�الظواهر�#جتماعية�و�التنبؤ�إuى�القواعد�و�القوانyن�ال�)�يعتمد�عل��ا�;ي�

سم�السياسات�و�وضع�الخطط�للسياحة� ربا�ستقبل،�و�هو�ما�يمكن�#ستعانة�به�عند�

 1.لكي�تب(�¹ع�ى�حقائق�و�أسس�علمية

تعت@?�السياحة�ظاهرة�اجتماعية�عرفها�8نسان�منذ�القدم،�فلقد�اعتاد�منذ�

�يحقق�هدفا�أو�أك¾?�من�أهدافه�ا�عاشة،�فقد�نشأته�ع�ى�#نتقال�من�مكان�إuى�آخر�لكي

�يجد� �لكي �وأيضا �وا�لبس، �وا�شرب �ا�أكل �ع�ى �الحصو �بقصد �التنقل �عن ليبحث

�عنه�الخطر �عنه�الوحدة�ويصدو ن�صدقاء�والرفاق�الذين�يبعدو  .ن

حية�;ي�أ�ëا�عملية�تكامل�طبيåي��تتمثل�التنمية�السيا::::التنمية�السياحيةالتنمية�السياحيةالتنمية�السياحيةالتنمية�السياحية: : : : ثانياثانياثانياثانيا

�عو �بyن �ا�نطقة،وظيفي �;ي �ا�وجودة �العناصر�الطبيعية �من �ال�)��ودد �العامة ا�رافق

  .مقابلة�احتياجات�السائحyنويتحتم�وجودها�

يقصد�بالتنمية�السياحية�ذلك�التكامل�: : : : ماهية�التنمية�السياحية�و�عواملهاماهية�التنمية�السياحية�و�عواملهاماهية�التنمية�السياحية�و�عواملهاماهية�التنمية�السياحية�و�عواملها----1111

ة�الطبيåي�و�الوظيفي�بyن�كافة�العناصر�الطبيعية�و�البيئية�ا�تاحة�و�ا�وجودة�باòضاف

ات� عات�و�#ستثما رإuى�الخدمات�و�التسيy?ات�و�ا�رافق�ال�)�تساعد�ع�ى�إقامة�ا�شر و

    2.��دف�#ستغ
ل��مثل�لعناصر�ا�نتج�السياHي

ية�يجب�وضعها�عوامل�التنمية�السياحيةعوامل�التنمية�السياحيةعوامل�التنمية�السياحيةعوامل�التنمية�السياحيةتختص� ات�تكتيكية�و�تجا ر�باعتبا ر

�الت �الفكرة �#عتبار�;ي �;ي �السياحية، �ا�نتجات �òنجاح �ع�ى�و�جعلهخطيطية ة �قاد را

�العالم)،�ولكي�تنجح�صناعة�السياحة�يجب�أن�تكو نا�نافسة�بكفاءة�;ي�السو  :ق

� �التسويق، �الققابلية �لها ، �منافسة��ماكن��خر �ع�ى ة ىد �عر ن�بقية�متمoyة

� �الدولية، �السياحية �إالتنمية �تقسيمها �أو�مكونات�خاصة،�يمكن �منتجعات�جزئية uى

�السياحةمخصص�للربح�مشجعة�للمستثمرين�و�م ض�و�مدير يقدمي�القر  .و

فالتنمية�السياحية�يحتل�ف��ا�النشاط�السياHي��همية��وuى،�فإنه�يجب�أن�

�و�ليس�مجرد� ���ا �و�#جتماعية �و�الصناعية اعية �الز د �ا�وا �ختلف� �التنمية رتكو ر ن

 3.مام�بالعرض�و�الطلب�السياHي�فقط#هت

                                                 
هران،�صناعة�السياحةصناعة�السياحةصناعة�السياحةصناعة�السياحة�ماهر�عبد�العزيز�توفيق،��ماهر�عبد�العزيز�توفيق،��ماهر�عبد�العزيز�توفيق،��ماهر�عبد�العزيز�توفيق،�1111 هران،�،�عمان،�دار� هران،�،�عمان،�دار� هران،�،�عمان،�دار�     ....90909090،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�2008200820082008زززز،�عمان،�دار�
2222�، ،��فؤاد�عبد�ا�نعم�البكر ،��فؤاد�عبد�ا�نعم�البكر ،��فؤاد�عبد�ا�نعم�البكر     ....69696969،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�2222004004004004،�عالم�الكتب،�،�عالم�الكتب،�،�عالم�الكتب،�،�عالم�الكتب،�التنمية�السياحيةالتنمية�السياحيةالتنمية�السياحيةالتنمية�السياحيةيييي�فؤاد�عبد�ا�نعم�البكر
    ....46464646    ––––    �45454545ص�ص،��ص�ص،��ص�ص،��ص�ص،�،،،،2002200220022002،�دار�الفجر،�القاهرة،�،�دار�الفجر،�القاهرة،�،�دار�الفجر،�القاهرة،�،�دار�الفجر،�القاهرة،�8ع
م�السياHي8ع
م�السياHي8ع
م�السياHي8ع
م�السياHي�محمد�منy?�حجاب،��محمد�منy?�حجاب،��محمد�منy?�حجاب،��محمد�منy?�حجاب،�    3333
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�السياحية----2222 �السياحيةمحددات�التنمية �السياحيةمحددات�التنمية �السياحيةمحددات�التنمية �يجب�òنجا: �ومجا�ãGا�ومجا�ãGا�ومجا�ãGا�ومجا�ãGامحددات�التنمية ح�أي�سياسة�سياحية

�#عتبار� �بعyن �وأخذ �الجوانب �ببعض �و#هتمام �8جراءات �من �;ي�مجموعة بخاصة

�النامية�و �السياح :çيلالدو  .لوضع�أسعار�;ي�متناو

 .فع�ى�أساسه�تحدد�نفقات�الرحلة�من�حيث��همية: ا�وقع�الجغرا;ي

يخية�ماكن��ثرية�و �السياHيطبيعة�ومصدر�#ستثمار�;ي�،�ورالتا  .قالسو

�عامة�يجب�توفرها�لدفع� ىباòضافة�إuى�هذه�العوامل�نذكر�م�Üا�عوامل�أخر

�نذكر�م�Üا �و�ال�) �بلد �Èي �السياحية �#قتصادية�:العجلة �الحالة �وقت�الفراغ، �وجود

� ة،ا�ستوللدولة، �ا�تطو �ا�واص
ت �للشعب، �العاuي �ا�ادي �و ر�الثقا;ي الوضع�و ى

 1.السياÏÐ)�ا�ستقر

�شو G� �çي �السياحية �التنمية �أن �#قتصادية�ك �التنمية �أساليب أحد

�بyن�مختلف�و �التجانس�و�التوافق�و�التنسيق �الoZام �عن�طريق �الدولة �;ي #جتماعية

القطاعات�8نتاجية�و�الخدمية�òحراز�التقدم،�وتحقيق�الرخاء�للمواطنyن�و�يرتبط�كل�

 2.جتماعية�;ي�الدولةهدف�با,خر�ح��¹يتم�تحقيق�التنمية�#قتصادية�و�#

�مثل�: : : : الثقافيةالثقافيةالثقافيةالثقافيةالتنمية�السياحية�#جتماعية�والتنمية�السياحية�#جتماعية�والتنمية�السياحية�#جتماعية�والتنمية�السياحية�#جتماعية�و----3333 إن�التنمية�السياحية�مثلها

�تقوم�ع�ى�أساسيات�Gبد�من�ت �تنمية�حقيقية،�وىأي�تنمية�أخر يحدد�نوافرها�لكي�تكو

اسات�;ي� ن�هذه��ساسيات�التنموية�;ي�كتاب�د �و�آخر �عبد�الهادي�الجوهر رالدكتو و ير

    :جتماعية�ع�ى�النحو�التاuيالتنمية�#

�إدخال�- �يع() �و�هذا �أو�جزئيا، �أو�سياحيا �أو�اجتماعيا �كان �بنائيا �تغيy?ا

ة�و �الع
قات�و�التعام
ت�ا�الية�رتعدي
ت�ع�ى�النظم�و�ا�نظمات�و�التنظيمات�و�8دا

 .غy?هاو

�لتغيy?�البنا- �و�ذلك �قوية �أو�دفعات �أو�بعضها��دفعة �ا�وجودة �و��بنية ء

 .لتنسيق�بyن�مختلف�الجهوداو

اسة�الواقع�و�البعد�- ر�إسZ?اتيجية�م
ئمة�و�تخطيطا�مناسبا،�و�هذا�يتطلب�د

 .عن�#سZ?اتيجيات��جنبية�و�محاولة��خذ�باGتجاه�الكم)�إuى�جانب�#تجاه�الكيفي

�التخطيط��جال�السياحة�أمر�مطلوب� �;ي �العلمية �النظرة �إن�#عتماد�ع�ى

ينا�أن�نضع�نصب�أعيننا�الهدف�الذي�نسåى�إليه�و�نسأل�أنفسنا�إذا�كذلك�و�يجب�عل

                                                 
ان�محسن�السكر1111 ان�محسن�السكر�مر ان�محسن�السكر�مر ان�محسن�السكر�مر ،�عمان،�،�،�،�،�السياحة�مضمو�ëا�و�أهدافهاالسياحة�مضمو�ëا�و�أهدافهاالسياحة�مضمو�ëا�و�أهدافهاالسياحة�مضمو�ëا�و�أهدافها،�،�،�،�وووو�مر ،�عمان،�دار�مجدGو ،�عمان،�دار�مجدGو ،�عمان،�دار�مجدGو     ....21212121،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1994199419941994ييييدار�مجدGو
�ا�كتب2222 �السياحية، �للقر �تقويمية اسة �د �#جتماعية، �التنمية �;ي �السياحة �دو �إبراهيم، �زكي �ا�كتب�وفاء �السياحية، �للقر �تقويمية اسة �د �#جتماعية، �التنمية �;ي �السياحة �دو �إبراهيم، �زكي �ا�كتب�وفاء �السياحية، �للقر �تقويمية اسة �د �#جتماعية، �التنمية �;ي �السياحة �دو �إبراهيم، �زكي �ا�كتب�وفاء �السياحية، �للقر �تقويمية اسة �د �#جتماعية، �التنمية �;ي �السياحة �دو �إبراهيم، �زكي ىىىى�وفاء رررر �الجامåي��الجامåي��الجامåي��الجامåي�رررر

ية،� ية،�الحديث،�8سكند ية،�الحديث،�8سكند ية،�الحديث،�8سكند     ....343343343343    ––––    342342342342،�ص�ص،�،�ص�ص،�،�ص�ص،�،�ص�ص،�2006200620062006ررررالحديث،�8سكند
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�إuى� لكنا�نريد�التنمية�السياحية�الشاملة،�إذن�وجب�علينا�العمل�بكل�طاقاتنا�للوصو

 1.هذا�الهدف

و�لكي�تؤمن�عملية�التنمية�#جتماعية�و�#قتصادية�;ي�العملية�أو�النشاط�

ط��ساسي توفر� :ة�ع�ى�وجه�الخصوص�و�تتمثل�فيما�ي�يوالسياHي�Gبد�أن�نذكر�الشر

�السيا �#ستق
ل ، �#ستعمار �الوضع �إ�ëاء �بمع(¹ (ÏÐيGل�
�#ستق �توفر �من بد

� �أو�#قتصادي، �الطفيلية �الطبقات �إخفاء �إuى �ينفي �عميق �اجتماæي �تحو لإحداث

 2.ا�رتبطة�باGستعمار

�سبق �وثيقومما تباطا �ا �ترتبط�با�جتمع �بأن�السياحة ر�نقو �حيث�يتفاعل�ل ا

ة�لكي� �كأحد�مدخ
ت�النظام�السياHي�مع�البيئة�#جتماعية�;ي�دولة�الزيا رالسائحو ن

 .ينتج�;ي�ال�Üاية�¬ثار�#جتماعية�ا�ختلفة�ال�)�تتمثل�;ي�بعض�الجوانب�الهامة�

ف�و�العقيدة�و�الفن�وي�çي�ذلك�الكل�ا�عقد�يحتوالثقافةالثقافةالثقافةالثقافة القواعد�ر�ع�ى�ا�عا

ات�أو�العادات�ا�كتسبة�من�طرف�العقلية�و�القضائي رة،�التقاليد�و�العادات�و�كل�القد

 3.الفرد�بصفته�عضوا�;ي�ا�جتمع

�;ي� �الفرد �أو�تذويب �مجتمعه �الطفل �اكتساب ���ا �نع() �الثقافية و�التنشئة

صفات�لطفل�عقائد�و�أخ
قيات�و�عادات�والثقافة،�وذلك�كما�يحصل�عندما�يكتسب�ا

�و� �ف��ا، �يولد �ال�) �مصطلح�الثقافة �محل جيا �تد �الثقافية �التنشئة �مصطلح �حل رقد

�من� �جزءا �الفرد �تجعل �ال�) (ÏÖالنف�?yالتغي� �عملية �يع() �الذي �الخارج التثقيف�من

 4.ثقافته�و�مجتمعه

� ديو(ليقو ديوبيار�بو ديوبيار�بو ديوبيار�بو �): "رررربيار�بو �ا�ستو �عن �غy?�مستغلة �السياحة �أن �نعلم ىعمليا

�أ �من �#نتقال �و�توتر�و�دوام �اتساع �Èن �السياالتعليم) �با�هنة�جل �مرتبط�بشدة حة

�التعليم)و      5".ىالدخل�أي�با�ستو

�الثقافيةو �الثقافيةالسياحة �الثقافيةالسياحة �الثقافيةالسياحة �السواح�السياحة �كبy?�من �لعدد (ÏÐسا�� �الدافع �كان �وإن �ح�¹

�و�ذلك� �الثقافة �إثراء �من �السائح �يمنع G� �هذا �فإن �و�#ستمتاع، �هو�الراحة اليوم

                                                 
    ....�43434343محمد�منy?�حجاب،�مرجع�سابق،�ص��محمد�منy?�حجاب،�مرجع�سابق،�ص��محمد�منy?�حجاب،�مرجع�سابق،�ص��محمد�منy?�حجاب،�مرجع�سابق،�ص�1111
�ب2222 �ب�شار �ب�شار �ب�شار ف،�ط�: : : : ،�تر،�تر،�تر،�ترالتخطيط�و�التنميةالتخطيط�و�التنميةالتخطيط�و�التنميةالتخطيط�و�التنمية¦�يم،�¦�يم،�¦�يم،�¦�يم،�لللل�شار �عبد�هللا�،�دار�ا�عا ف،�ط�إسماعيل�ص@? �عبد�هللا�،�دار�ا�عا ف،�ط�إسماعيل�ص@? �عبد�هللا�،�دار�ا�عا ف،�ط�إسماعيل�ص@? �عبد�هللا�،�دار�ا�عا ررررإسماعيل�ص@?     ....71717171،�القاهرة،�ص�،�القاهرة،�ص�،�القاهرة،�ص�،�القاهرة،�ص�2222يييي

3333 Sumpe( Sumpe( Sumpe( Sumpe(JJJJoseph) et oseph) et oseph) et oseph) et HHHHugues (ugues (ugues (ugues (MMMMichel), ichel), ichel), ichel), DDDDictionnaire de sociologieictionnaire de sociologieictionnaire de sociologieictionnaire de sociologie, librairie, l, librairie, l, librairie, l, librairie, la rousse, Paris, 1973, p 75.a rousse, Paris, 1973, p 75.a rousse, Paris, 1973, p 75.a rousse, Paris, 1973, p 75.    
4444� �السويدي، ��محمد �السويدي، ��محمد �السويدي، ��محمد �السويدي، �و�مصطلحاته�محمد �الثقا;ي �#جتماع �علم �و�مصطلحاتهمفاهيم �الثقا;ي �#جتماع �علم �و�مصطلحاتهمفاهيم �الثقا;ي �#جتماع �علم �و�مصطلحاتهمفاهيم �الثقا;ي �#جتماع �علم �صمفاهيم �الجزائر، �للكتاب، �الوطنية �ا�ؤسسة �ص، �الجزائر، �للكتاب، �الوطنية �ا�ؤسسة �ص، �الجزائر، �للكتاب، �الوطنية �ا�ؤسسة �ص، �الجزائر، �للكتاب، �الوطنية �ا�ؤسسة ،1111�،�،�،�،

    ....233233233233،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1991199119911991
5555    BBBBourdieu (Pierre) et ourdieu (Pierre) et ourdieu (Pierre) et ourdieu (Pierre) et DDDDerbal ( Alain)erbal ( Alain)erbal ( Alain)erbal ( Alain)    , , , , llll’’’’Amour de lAmour de lAmour de lAmour de l’’’’artartartart, , , , EEEEd, de minuit, Paris, 1967, p47.d, de minuit, Paris, 1967, p47.d, de minuit, Paris, 1967, p47.d, de minuit, Paris, 1967, p47.    
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سة�عدة�أنواع�من�السياحة�تنتم)�;ي�مجملها�إuى�نوع�واحد�هو�ا لسياحة�الثقافية�ربمما

 :و�تتمثل�هذه��خy?ة�;ي

�الشباب- �أو�: �سياحة �الثقافية �ا�ؤسسات �طرف �من �ا�نظمة اسة �الد ركالرح
ت،

 .السياحة�من�أجل�أهداف�ثقافية

�الريفية- �: �والسياحة �القر ة يا � �إuى �باòضافة ها �نز �ال�) �العائ
ت �مع ىكاòقامة ر ز ور

 .قافية�للمنطقةالسياحية�و�محاولة�التكيف��مع�البيئة�الث

�الثقافية- �الرح
ت �ا�واقع�: �وكذا �و يخية �التا �ا�دن �و �ا�تاحف ة يا � �يشمل رال�) ر ز

ية�و�ا�شاركة�;ي�النشاطات�الثقافية�ا�حلية�أو�الوطنية�أو�العا�ية  .رالتذكا

ة��ولياء�أو�البقاع�ا�قدسة: �و�السياحة�الدينية- يا رو�ال�)��ãدف�للعبادة�كالحج�و�  1.ز

� �الثقافيةالالالالوإن �الثقافيةتنمية �الثقافيةتنمية �الثقافيةتنمية �#جتماæي�تنمية �تطوير�البناء �ع�ى �تعمل �للسياحة �بذلك

ف�الحياة�#جتماعية�بحيث�عن�طريق�#حتكاك�و�عملية� �تحسyن�ظر �و�كذا والثقا;ي

�تحسن�من�طريقة� �كثy?ة �الزائر�أو�ا�ستقبل�أشياء التأثy?�والتأثر�بتعلم�8نسان�سواء

�يعرفها �يكن �لم �ال�) سات �وتكسب�بعض�ا�ما �اكتسابه�رعيشه �إuى �إضافة �قبل، �من

�الحضرية �السلوكات �.بعض �للجماعة��وكذا �#جتماعية �الوضعية �من التحسyن

ا�ستقبلة�بحيث�أ�ëا�بكو�ëا�مركز�اهتمام�السواح،�فإن�السلطات�ا�عنية�ستعمل�ع�ى�

ية�للحياة�كتحسyن�الطرقات،�ا�اء،�الفنادق  2.الخ...ورتوفy?�ا�رافق��ساسية�و�الضر

�عن�طريق�نقل�الZ?اث�و;ي�� �بأن�التنمية�الثقافية�للسياحة�تكو نخy?�نقو ل

ة� ر#جتماæي�الذي�يرثه�أعضاء�ا�جتمع�من��جيال�السابقة،�فالسمات�الثقافية�لها�قد

هائلة�ع�ى�#نتقال�ع@?�الزمن�بل�و��ك¾?�من�ذلك�أن�م
مح�الثقافة�و�سما�ãا�تنتقل�من�

 3.ية�عن�طريق�وسائل�#تصال�الثقا;يمجتمع�,خر�نتيجة�التنمية�السياح

وتشمل�التنمية�السياحية�جميع�: : : : الع
قة�ا�تبادلة�بyن�السياحة�و�التنميةالع
قة�ا�تبادلة�بyن�السياحة�و�التنميةالع
قة�ا�تبادلة�بyن�السياحة�و�التنميةالع
قة�ا�تبادلة�بyن�السياحة�و�التنمية----4444

يع�الجغرا;ي�للمنتجات� زالجوانب�ا�تعلقة�باÈنماط�ا�كانية�لعرض�طلب�السائحyن،�التو

  4.السياحية،�التدفق�و�الحركة�السياحية،�تأثy?ات�السياحة�ا�ختلفة

                                                 
1111 Toumi (Omar),  Toumi (Omar),  Toumi (Omar),  Toumi (Omar), LLLLe tourisme ce tourisme ce tourisme ce tourisme culturel dans le grande sudulturel dans le grande sudulturel dans le grande sudulturel dans le grande sud, , , , MéMéMéMémoire fin moire fin moire fin moire fin éééétudes, tudes, tudes, tudes, EEEEcole national supcole national supcole national supcole national supéééérieur rieur rieur rieur 

du tourisme, du tourisme, du tourisme, du tourisme, EEEEl Aurassi, 1992, 1994, p 20.l Aurassi, 1992, 1994, p 20.l Aurassi, 1992, 1994, p 20.l Aurassi, 1992, 1994, p 20.    
2222 Sber ( Sber ( Sber ( Sber (DDDDjamila), jamila), jamila), jamila), LLLLe tourisme culturel a travers les muse tourisme culturel a travers les muse tourisme culturel a travers les muse tourisme culturel a travers les muséééées des des des d’’’’AlgerAlgerAlgerAlger, , , , MéMéMéMémoire fin moire fin moire fin moire fin éééétudes, tudes, tudes, tudes, EEEEcole national cole national cole national cole national 

supsupsupsupéééérieur du tourisme, rieur du tourisme, rieur du tourisme, rieur du tourisme, EEEEl Aurassi, 1l Aurassi, 1l Aurassi, 1l Aurassi, 1990, 1992, p 45.990, 1992, p 45.990, 1992, p 45.990, 1992, p 45.    
يد3333 يد�أحمد�أبو� يد�أحمد�أبو� يد�أحمد�أبو� ية،�البناء�#جتماæي،�ا�فهومالبناء�#جتماæي،�ا�فهومالبناء�#جتماæي،�ا�فهومالبناء�#جتماæي،�ا�فهوم،�،�،�،�زززز�أحمد�أبو� ،�الدار�القومية�للنشر،�8سكند ية،�،�الجزء��و ،�الدار�القومية�للنشر،�8سكند ية،�،�الجزء��و ،�الدار�القومية�للنشر،�8سكند ية،�،�الجزء��و ،�الدار�القومية�للنشر،�8سكند رررر،�الجزء��و     ....182182182182،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1996199619961996لللل
�عبد�ا�نعم،    4444 �عبد�ا�نعم،محمد�الش@?او �عبد�ا�نعم،محمد�الش@?او �عبد�ا�نعم،محمد�الش@?او ��دبية،�واقع�و�آفاق�السياحة�;ي�البحرينواقع�و�آفاق�السياحة�;ي�البحرينواقع�و�آفاق�السياحة�;ي�البحرينواقع�و�آفاق�السياحة�;ي�البحرين    ييييمحمد�الش@?او ��دبية،�،�بy?وت،�دار�الكنو ��دبية،�،�بy?وت،�دار�الكنو ��دبية،�،�بy?وت،�دار�الكنو ----37373737،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�2002200220022002زززز،�بy?وت،�دار�الكنو

38383838....    
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�يرتفع�معدل�السياحة�يoZايد�الدخل�القومي�و�تoZايد�العمالة�و�يرتفع�ندماوع

��فراد�ماديا،�و�يتم�القضاء�ع�ى�كثy?�من�ا�شك
ت�خاصة�البطالة،�و�عندما� ىمستو

ها     1.ريoZايد�الدخل�القومي�تنتعش�الدولة�و�تؤتي�التنمية�#قتصادية�ثما

�و�لك�Üا�جزء��Gفالتنمية�السياحية�ليست�مستقلة�عن�أنواع�التنمية ى��خر

�بالتنمية� �السياحية �التنمية �ترتبط �بحيث ،� �بالكل �يرتبط �جزء (âف� �ع�Üا، يتجزأ

 .#قتصادية�و�التنمية�#جتماعية�و�الثقافية�و�البيئية�أيضا

اسة�التنمية�السياحيةأهمية�ا�نهج�التأهمية�ا�نهج�التأهمية�ا�نهج�التأهمية�ا�نهج�الت: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا يÔي�;ي�د اسة�التنمية�السياحيةا يÔي�;ي�د اسة�التنمية�السياحيةا يÔي�;ي�د اسة�التنمية�السياحيةا يÔي�;ي�د را رر رر رر �: : : : ر ناذا�كان�ا�تخصصو

�;ي�العلوم�#جتماعية�و8نسان يÔي،�ف'�ëم�يريدو �إuى�استخدام�ا�نهج�التا نية�يميلو رن

�أحداث� �البحث�;ي �عن�طريق �العامة �و�القوانyن �ا�بادئ �ذلك�إuى �من�خ
ل لالوصو

�#جتماعية�ال�)� يخ�ا�اضية،�وتحليل�الحقائق�ا�تعلقة�با�شك
ت�8نسانية�والقو ىالتا ر

    .لحاضرشكلت�ا

يÔي----1111 يÔيتعريف�ا�نهج�التا يÔيتعريف�ا�نهج�التا يÔيتعريف�ا�نهج�التا يÔي�مصطلح�مركب�من�كلمتyن�هماإن�ا�نهج: : : : ررررتعريف�ا�نهج�التا : ر�التا

يخ يخ�فيمكن�تحديده�ع�ى�مستويyن�هما ،را�نهج�والتا     :رأما�بالنسبة�للتا

،�وهذا�يع()�)أرخ�و�أرخ�ال#Ï)ء�يع()�دونه�وكتبه(مشتق�من�الفعل�ا�ا�Ï)�: : : : لغةلغةلغةلغة

يخ�لغويا�مرتبطا� يخرأن�التا يخبالتأ يخبالتأ يخبالتأ     ....رررربالتأ

�ا�تعلق: : : : اصط
حااصط
حااصط
حااصط
حا �عن�سجل�للخ@?ات�السابقة ة ة�بموضوع�معyن�أو�رهو�عبا

�حاضرا �جيدا �فهما �من�أجل�فهمها �ميادين�الحياة �كافة �;ي �معينة، �والتنبؤ��ا�مشكلة


ل�عليه�مستقب     2.وستؤ

يخ،�فقد�قيل السجل�للما�Ï)�أو�"إنه�: رلقد�اختلف�;ي�وضع�تعريف�مانع�للتأ

يخية �ال�)�سبقت�لعلم�#نسان،�الكتابة��Gت" ر�حداث�التا �أن�العصو عد�رويع()�هذا

يخية ا�تا رعصو ن�أنه�. ر �آخر ووير ح�"ى ووصف�الحوادث�أو�الحقائق�ا�اضية�وكتاب¦�ا�بر

يخ�بحيث�"الباحث�الناقد�عن�الحقيقة�الكاملة �التأ �ولعله�من��صوب�توسيع�مع(¹ ر،

��حداث� يخ �تأ �إما �فتكو �ا�اضية، �العصو �;ي �كلها �8نسانية �النشاطات ريشمل ن ر

�ومظاهر�ا �و#جتماعية، �والف()�السياسية �الثقا;ي �النشاط �وأنماط �#قتصادية لحياة

�معا،� ح�وا�ادة �الر �النمو�;ي �إuى �ومتجهة يخ�متكاملة �التأ �;ي �فمoyة�8نسانية ووالعلم)، ر

                                                 
    ....2001200120012001،�دار�ا�سy?ة،�عمان،�،�دار�ا�سy?ة،�عمان،�،�دار�ا�سy?ة،�عمان،�،�دار�ا�سy?ة،�عمان،�ئ�السياحةئ�السياحةئ�السياحةئ�السياحةمبادمبادمبادمباد�نعيم�الظاهر�و�سراب�الياس،��نعيم�الظاهر�و�سراب�الياس،��نعيم�الظاهر�و�سراب�الياس،��نعيم�الظاهر�و�سراب�الياس،�    1111
2222    � �عبد�الناصر�جندuي، �عبد�الناصر�جندuي، �عبد�الناصر�جندuي، �السياسية�و#جتماعيةعبد�الناصر�جندuي، �العلوم �البحث�;ي �السياسية�و#جتماعيةتقنيات�ومناهج �العلوم �البحث�;ي �السياسية�و#جتماعيةتقنيات�ومناهج �العلوم �البحث�;ي �السياسية�و#جتماعيةتقنيات�ومناهج �العلوم �البحث�;ي �ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،تقنيات�ومناهج �ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،، �ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،، �ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،، ،����

    ....156156156156،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�2007200720072007،�،�،�،�2222الجزائر،�طالجزائر،�طالجزائر،�طالجزائر،�ط
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�ا�لوك� �بحياة �متصلة �الزم() �ترتي�Çا �;ي �باÈحداث �قائمة �مجرد يخ �التأ ��Gيكو رو��ذا ن

 .1و�مراء�فقط�

ه� يÔي�يضع�;ي�اعتبا روا�نهج�التا ،�لكنه�ليس�مجرد�"ا�ا�Ï)"أو�" الزمن"عامل�ر

� �هو �وإنما يخية، �التا �الشخصيات �أو ��حداث �8نسانية�"رتحليل �ا�جتمعات اسة رد

 .2" وللظواهر�#جتماعية�;ي�جوان�Çا�ا�ختلفة

�#جتماæي----2222 �البحث �;ي يخ �التا �#جتماæيأهمية �البحث �;ي يخ �التا �#جتماæيأهمية �البحث �;ي يخ �التا �#جتماæيأهمية �البحث �;ي يخ �التا �للبحث�تنبع: : : : ررررأهمية �بالنسبة يخ �التا ر�أهمية

�مؤداه �بالنسبة�لل#Ï)ء�أنه�ي: #جتماæي�من�مبدأ (Ïا���فهم�ا نصعب�فهم�الحاضر�دو

�نشعر�بالحاجة�إuى� �ما �فكثy?ا ،،(Ïا���وذلك�Èن�الحاضر�هو�من�نتاج�ا استه، را�راد�د

�والقبائل�العربية،�أو�يجد�الباحث� ىالرجوع�إuى�ا�ا�Ï)�لفهم�ظاهرة��خذ�بالثأر�;ي�القر

اسة�ظاهرة�أو�#خصائي�#جتماæي�صعوبة�;ي�العمل�مع�جماعات�القر ريyن،�أو�يقوم�بد و

�ا�ستويyن�ا�ح�ي� �القرية�ع�ى �جتمع� يÔي �التا �فهم�التطو �إ�Gإذا �القرية، رالسلوك�;ي ر

والقومي،�وييسر�له�هذا�الفهم�الربط�بyن�ا�ا�Ï)�والحاضر�وا�ستقبل،�فيما�يخطط�من�

عات�أو�يس¦�دف�تحقيقه�من�أهداف  .ومشر

يÔي�الع
مة�هذا�ومن�أهم�ا�مثلyن�وا�دافعyن�عن�ا ) ننننابن�خلدوابن�خلدوابن�خلدوابن�خلدو(ر�فهوم�التا

� �من �كل �وكذلك �#جتماع، �علم FÏ#سيمو(من� �وسان �كونت، �أوجست ، �سيموفيكو �وسان �كونت، �أوجست ، �سيموفيكو �وسان �كونت، �أوجست ، �سيموفيكو �وسان �كونت، �أوجست ، نفيكو نن نن نن ) ن

�عن� يخية �تا �حة� �من �اجتماæي �يخلو�بحث �يندر�أن �أنه �أمامنا �تمثل �ال�) روالحقيقة

�Gس،�سواء�كان�مجتمعا�أو�نظاما�اجتماعيا�أو�مشكلة�اجتماعية،�إ را�وضوع�الذي�يد

يÔي�أن�ا�ن �أن�البحث�#جتماæي�بأكمله�يدخل�;ي�#طار�التا يÔي�يقر رهج�التا  .3رر

يÔي----3333 اد�ا�نهج�التا يÔير اد�ا�نهج�التا يÔير اد�ا�نهج�التا يÔير اد�ا�نهج�التا ررررر يÔييتمثل: : : : وووو اد�ا�نهج�التا ر�ر     :�;يو

�خلدو �خلدوابن �خلدوابن �خلدوابن يخية�: : : : ننننابن �التا بط��حداث � �حينما �مقدمته �;ي �خلدو را�فكر�ابن ر ن

بط�العلة�با�علو ل#جتماعية�ببعض�و�     .ر

جان �مو جانلويس �مو جانلويس �مو جانلويس �مو �: : : : ررررلويس �تطو س �د رالذي �البدائية�ر �الحالة �من �8نساني ا�جتمع

    .ا�توحشة�خ
ل�ا�رحلة�الوسطى�إuى�ا�رحلة�ال@?برية�ثم�ا�دينة�الحديثة

                                                 
�عمممم    1111 �ع�ي �عحمد �ع�ي �عحمد �ع�ي �عحمد �ع�ي �حمد ��عبود، ��عبود، ��عبود، �عبود، �و�شلتاغغغغ �الردي() �الكريم �و�شلتابد �الردي() �الكريم �و�شلتابد �الردي() �الكريم �و�شلتابد �الردي() �الكريم �واللغوبد �البحث��دبي �واللغومنهج �البحث��دبي �واللغومنهج �البحث��دبي �واللغومنهج �البحث��دبي �ييييمنهج �الجزائر، �دار�الهدى، ،� �الجزائر، �دار�الهدى، ،� �الجزائر، �دار�الهدى، ،� �الجزائر، �دار�الهدى، ،2010201020102010،،،،����

    ....63636363صصصص
مضان،�محمد�زكريا�عناني�ومحمد�زكريا�عناني�ومحمد�زكريا�عناني�ومحمد�زكريا�عناني�و    2222 مضان،��سعيدة�محمد� مضان،��سعيدة�محمد� مضان،��سعيدة�محمد� �العربية،�بy?وت،��العربية،�بy?وت،��العربية،�بy?وت،��العربية،�بy?وت،��دار�ال�Üضة�دار�ال�Üضة�دار�ال�Üضة�دار�ال�Üضة،،،،;ي�مناهج�البحث�وتحقيق�النصوص;ي�مناهج�البحث�وتحقيق�النصوص;ي�مناهج�البحث�وتحقيق�النصوص;ي�مناهج�البحث�وتحقيق�النصوصرررر�سعيدة�محمد�

    ....16161616،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1999199919991999،�،�،�،�1111طططط
        ....140140140140    ----138138138138ع�غريب،�مرجع�سابق،�ص�ص�ع�غريب،�مرجع�سابق،�ص�ص�ع�غريب،�مرجع�سابق،�ص�ص�ع�غريب،�مرجع�سابق،�ص�ص�غريب�عبد�السميغريب�عبد�السميغريب�عبد�السميغريب�عبد�السمي    3333
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الذي�استخدم�هذا�ا�نهج�;ي�تفسy?�ا�جتمع�8نساني،�إذ�قال�: : : : توماس�هوبزتوماس�هوبزتوماس�هوبزتوماس�هوبز

أن�ا�جتمعات�8نسانية�قبل�أن�تصل�إuى�مرحلة�الحياة�#جتماعية�مرت�بمراحل�كانت�

    .ش�ف��ا�ع�ى�الطبيعةتعي

�ا�جتمع�8نساني�من�خ
ل�: : : : أوغست�كونتأوغست�كونتأوغست�كونتأوغست�كونت �ا�نهج�;ي�تطو س�هذا رالذي�د ر

    .ا�رحلة�ال
هوتية،�وا�رحلة�ا�يتافoyيقية،�وا�رحلة�الوضعية: ث
ث�مراحل�وçي

�قالو�و�و�و�: : : : هربرت�سبنسرهربرت�سبنسرهربرت�سبنسرهربرت�سبنسر �الذي ية �التطو سة ركذلك�أصحاب�ا�د �ا�جمع�: ر أن

�من�البسيط�إuى�ا�ركب يÔي�،�...ريتطو روطالب�علماء�#جتماع�باGعتماد�ع�ى�ا�نهج�التا

اسة�الظواهر�#جتماعية�;ي�حال¦�ا�الدينامية     .رلد

�و#ن¾?وبولوجيا� �#جتماع �علماء �لدى يÔي �التا �ا�نهج �يظهر�استخدام ركما

�وتطبيق� اسة �د �أساس �ع�ى �العملية �هذه �وتقوم �للثقافة، اسا�ãم �د �;ي رواضحا ر

 1. ا�وأثر�التتابع�الزم()�عل��االخصائص�الثقافية�وتتبعه

�خلدو �خلدوابن �خلدوابن �خلدوابن يخية�: : : : ننننابن �التا بط��حداث � �حينما �مقدمته �;ي �خلدو را�فكر�ابن ر ن

بط�العلة�با�علو ل#جتماعية�ببعض�و�     .ر

جان �مو جانلويس �مو جانلويس �مو جانلويس �مو �البدائية�: : : : ررررلويس �الحالة �من �8نساني �ا�جتمع �تطو س �د رالذي ر

    .نة�الحديثةا�توحشة�خ
ل�ا�رحلة�الوسطى�إuى�ا�رحلة�ال@?برية�ثم�ا�دي

الذي�استخدم�هذا�ا�نهج�;ي�تفسy?�ا�جتمع�8نساني،�إذ�قال�: : : : توماس�هوبزتوماس�هوبزتوماس�هوبزتوماس�هوبز

أن�ا�جتمعات�8نسانية�قبل�أن�تصل�إuى�مرحلة�الحياة�#جتماعية�مرت�بمراحل�كانت�

    .تعيش�ف��ا�ع�ى�الطبيعة

�ا�جتمع�8نساني�من�خ
ل�: : : : أوغست�كونتأوغست�كونتأوغست�كونتأوغست�كونت �ا�نهج�;ي�تطو س�هذا رالذي�د ر

    .ا�رحلة�ال
هوتية،�وا�رحلة�ا�يتافoyيقية،�وا�رحلة�الوضعية: ل�وçيث
ث�مراح

�قالو�و�و�و�: : : : هربرت�سبنسرهربرت�سبنسرهربرت�سبنسرهربرت�سبنسر �الذي ية �التطو سة ركذلك�أصحاب�ا�د �ا�جمع�: ر أن

�من�البسيط�إuى�ا�ركب يÔي�...ريتطو ر،�وطالب�علماء�#جتماع�باGعتماد�ع�ى�ا�نهج�التا

اسة�الظواهر�#جتماعية�;ي�حال¦�ا�الدينام     .يةرلد

�و#ن¾?وبولوجيا� �#جتماع �علماء �لدى يÔي �التا �ا�نهج �يظهر�استخدام ركما

�وتطبيق� اسة �د �أساس �ع�ى �العملية �هذه �وتقوم �للثقافة، اسا�ãم �د �;ي رواضحا ر

 2. الخصائص�الثقافية�وتتبعها�وأثر�التتابع�الزم()�عل��ا

                                                 
،�أسامة�خأسامة�خأسامة�خأسامة�خ    1111 ?y�، ?y�، ?y�، ?yدن،�عمان،�طمناهج�البحث�العلم)مناهج�البحث�العلم)مناهج�البحث�العلم)مناهج�البحث�العلم)يييي�دن،�عمان،�ط،�دار�الراية،��دن،�عمان،�ط،�دار�الراية،��دن،�عمان،�ط،�دار�الراية،��195195195195    ----194194194194،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�2016201620162016،�،�،�،�1111رررر،�دار�الراية،�....    
    ....195195195195    ----194194194194سه،�ص�ص�سه،�ص�ص�سه،�ص�ص�سه،�ص�ص�نفنفنفنف    2222
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يÔي�هو�علم�ودبي �علم�#جتماع�اهتماما�با�نهج�التا ر�أن�أك¾?�حقو #جتماع�ل

�والفكر� �وحقل�التغy?�#جتماæي �ا�عرفة، �اجتماع �وعلم �الثقا;ي، �وعلم�#جتماع الدي()

ع�علم�#جتماع�تستغ()�كليا�عنه،�بل�إن�نوع� و#جتماæي،�لكن�هذا��Gيع()�أن�باÎي�فر

سة�تفرض�ع�ى�الباحث�استخدام�نوع�الطريقة�ا�نهجية   .والظاهرة�ا�در

يعرض�موجز�لعرض�موجز�لعرض�موجز�لعرض�موجز�ل----4444 يسy?ورة�تا يسy?ورة�تا يسy?ورة�تا يخ�و�تعكس�     ::::خ�السياحةخ�السياحةخ�السياحةخ�السياحةررررسy?ورة�تا رتمتد�السياحة�ع@?�التا

،�فقد�تعلم�#نسان�التنقل�من�مكان�,خر� رنشاطا�إنسانيا�يمكن�تتبعه�ع�ى�مر�العصو

ت�الجماعات�8نسانية�و�أصبحت�تنتج�أك¾?�من� �تطو �و�عندما �الرæي، �مهنة سة ر�ما ر

�الت �الجماعات�و�أصبح �بyن�هذه �السلع �ظهرت�مبادلة �من�السلع �حاج¦�ا نجار�يقومو

(Ïا��ية�لتبادل�السلع�ال�)�عرفت�;ي�ا     .ربالتنقل�بyن��سواق�و�ا�راكز�التجا

ة�بعد�الرæي�الباعث�إuى�التنقل�و�السفر�منذ�القدم،�و�يمكن� رفقد�كانت�التجا

�أن�التجار�كتجار�ا�دن�8يطالية�و�الفي اد��وائل�للسائحyن�;ي�نيلالقو وقيyن�كانوا�الر

�العصر�الحديث،�و�ت �يقومو �لرح
�ãم�ال@?ية�و�البحرية�ال�)�كانوا نرك�بعضهم�أوصافا

 1.��ا

�للكثy?�من� افد �الر �أحد �يمثل �ذلك �بعد �ا�قدسة ��ماكن �إuى �الحج وو�كان

ح
�ãم�الطويلة،�و�ترك�بعضهم�أوصافا�لرح
ته� ر�فراد�;ي�السفر�و�مواجهة��خطار�;ي�

 .رتعد�وثائق�هامة�;ي�#شاد�السياHي

اسة�¬اء�و�النظم�و�من�جهة �كان�سفر�العلماء�و�ا�ثقفyن�الرحالة�لد ر�أخر ر ى

�الدوا �مثلدى�الشعوب�أحد �شجعت�بعض�الدو �و�قد �للسفر، �خ
ل�لفع �بريطانيا ل

�ثم� �الغرض، �لهذا �العالم �;ي �الجامعات�ا�ختلفة �للسفر�إuى �علما:�ا �الوسطى رالعصو

سال�أبنا:�م� �ا �بعد�ذلك�إuى �فيما �من�راتجهت��سر�ال¾?ية وبا �او �إuى ح
ت�طويلة ر;ي� ر

 .اجل�تلقي�العلم

�التاسع�عشر�ظهر�السفر�بغرض�ا�شاهدة�و�بدأت�طائفة� نو�عندما�حل�القر

تياد�ا�راكز�الثقافية� �ا�لكية�و�ا �شاهدة�القصو� �إuى�العواصم�الك@? رمن�الناس�يفدو ر ى ن

�دلي يجيا�مما�جعل�فرنسا�تصدر�أو لالهامة،�و�قد�تزايد�عدد�هؤGء�تد ل�سياHي�عام�ر

يس�و�يتحدث�1672 �إuى�با صف�الطر ها�و رم،�يساعد�القادمyن�إل��ا�للتعرف�ع�ى�آثا قر و

هذا�الدليل�عن�الرحلة�الصغy?ة�ال�)�تشمل�الجزء�الجنوبي�الغربي�من�فرنسا،�و�أيضا�

 .الرحلة�الكبy?ة�ال�)�تشمل�الجزء�الجنوبي�الشرÎي�لفرنسا

                                                 
بي،    1111 بي،نبيل�الر بي،نبيل�الر بي،نبيل�الر ية،�نظرية�السياحةنظرية�السياحةنظرية�السياحةنظرية�السياحة    وووونبيل�الر ية،�،�مؤسسة�الثقافة�الجامعية،�8سكند ية،�،�مؤسسة�الثقافة�الجامعية،�8سكند ية،�،�مؤسسة�الثقافة�الجامعية،�8سكند     ....18181818----15151515،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�2005200520052005رررر،�مؤسسة�الثقافة�الجامعية،�8سكند
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�كان�هناك�طائفة�من �تقدم �جانب�كل�ما �باÈسفار�من�وإuى �يقومو ن��فراد

اجل�ا�غامرة�و�حب�#ستط
ع��او�ا�صلحة،�و�قد�اش¦�رت�بعض�أسما:�م�كمكتشفyن�

 .فاسكو�دي�جامافاسكو�دي�جامافاسكو�دي�جامافاسكو�دي�جاما�و�كريستوفر�كولومبسكريستوفر�كولومبسكريستوفر�كولومبسكريستوفر�كولومبس :أمثال

� ة�الصناعية�،�أي�قبل�القر نوي
حظ�ان�;ي�تلك�الرحلة�السفر�أي�قبل�الثو ر

�الدينية�و�ا�هام�الرسمية�و�بصفة�الثامن�عشر�كان�يقتصر�ع�ى��غراض�#قتصادية�و

 .عامة�كان�يقوم�به�الطبقة�ا�ثقفة

�التاسع�عشر�و�وجود�سكك�حديدية�ظهر� �نظام�الصناعة�;ي�القر نومع�تطو ر

�;ي��ساس� �وقت�الفراغ�و�çي �تمضية �و�ظهرت�فكرة �كبy?ة، ة �و�بصو رالنمو�السياHي

 .تمثل�جوهر�العمل�السياHي

ات�تطو �صناعة�السيا رو�مع�تطو ا�كبy?ا�و�أصبح�السفر�مفض
���ا�ر رت�تطو ر


 .وسه

حيث�أصبحت�السرعة�ومع�العصر�الحديث�ظهر�السفر�و�السياحة�ع@?�الجو،�

� ، �قصو �أهمية �إuى�ىذات �نشاطها �و�امتد �الجو �النقل �;ي �عم
قة �شركات يو�ظهرت

�لتحقيق�التكامل�الرأÏÐ)�;ي�ا�جال�السياHي  .ىأنشطة�سياحية�أخر

�التنمي �الثانية،�ويعت@?�مفهوم �الحرب�العا�ية �بعد �واضح �بشكل �السياحية ة

حيث�ظهرت�حركة�السفر�الدولية�بشكل�سريع�و�كثيف،�و�تزايدت�أعداد�السياح،�إuى�

�السياHي�نوع�من�أنواع� يجانب�تنوع�أشكال�السياحة�و�#ستجمام�و�التخطيط�التنمو

�ا �8جراءات �من �مجموعة �عن ة �هو�عبا �الذي �التنمو رالتخطيط �ا�قصودة��رحلي ية

ا�نظمة�ال�)��ãدف�إuى�تحقيق�استغ
ل�أمثل�لعناصر�الجذب�السياHي�ا�تاح�و�الكامن�و

�دائرة� �ضمن �òبقائه �#ستغ
ل �لهذا �ضبط �و �متابعة �مع �ا�نفعة، جات �د ¹Ïق�Èر

 1.ا�رغوب�و�ا�نشود�و�منع�حدوث�أي�نتائج�أو�آثار�سلبية�ناجمة�عنه

يÔي�;ي�الت----5555 يÔي�;ي�التمساهمة�ا�نهج�التا يÔي�;ي�التمساهمة�ا�نهج�التا يÔي�;ي�التمساهمة�ا�نهج�التا يÔي�: نمية�السياحيةنمية�السياحيةنمية�السياحيةنمية�السياحيةررررمساهمة�ا�نهج�التا رو�لكي�يساهم�ا�نهج�التا

� ية �الر �منظو ؤمن �#ن¾?وبولوجيةر �و �السياحيةالسوسيولوجية �ان�،�للتنمية �نجد

اسة�;ي�#ن¾?وبولوجيا يخ��و�#جتماعيةرالد يÔي�للكشف�عن�تا ر�تعتمد�ع�ى�ا�نهج�التا ر

بحث��ركيولو®ي�،�كما�تعتمد�ع�ى�هذا�ا�نهج�لتكشف�عن�طبيعة�ال�أو�ا�جتمعالثقافة

يخية  .رالذي�يمدنا�باÈدلة�ا�باشرة�لبناء��حداث�التا

                                                 
----124124124124،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�2004200420042004،�،�،�،�1111،�ع
ء�الكتاب،�ط،�ع
ء�الكتاب،�ط،�ع
ء�الكتاب،�ط،�ع
ء�الكتاب،�طالتنمية�السياحية�;ي�مصر�و�العالم�العربيالتنمية�السياحية�;ي�مصر�و�العالم�العربيالتنمية�السياحية�;ي�مصر�و�العالم�العربيالتنمية�السياحية�;ي�مصر�و�العالم�العربي: : : : ييييفؤاد�عبد�ا�نعم�البكرفؤاد�عبد�ا�نعم�البكرفؤاد�عبد�ا�نعم�البكرفؤاد�عبد�ا�نعم�البكر    1111

125125125125 . . . .    
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مح���ا �و�انشاء �للثقافة يخية �التا ��صو �عن �بالبحث �#هتمام � رو�يرجع ل

�العلماء�للثقافة�ع�ى�ا�ëا� �التاسع�عشر�و�هو�اهتمام�نا�FÏéمن�تصو رالثقافية�إuى�القر ن

 .مرار�الثقافة�ع@?�الزمنحصيلة�النشاط�و�قبولهم�بالتاuي�لفكرة�است

اء�النقص�الشديد�;ي�ا�علومات�#ثنوجرافية�ا�ؤكدة� زو�قد�اضطر�العلماء�إ

��مر�الذي�يقلل�من�أهميته� �أو�التخمي() يخ�الظ() �التا �تلك�الثقافات�إuى (Ïرعن�ما�

استه  .را�ادية�العلمية��أو�القيمة�العلمية�لد

ة�تلك�الثقا فات�ع�ى�#نتشار�من�مجتمع�إuى�ركذلك�اسæ?Zى�انتباه�العلماء�قد

آخر�و�انتقالها�ع@?�الحدود�السياسية�و�ما�يوجد�بالتاuي�من�تشابه�;ي�السمات�الثقافية�

لدى�كثy?�من�ا�جتمعات�ا�تباعدة�;ي�ا�كان�و�ال�)�تؤلف�وحدات�سياسية�بل�و�س
لية�

�موقفyن�مت �عشر�ع�ى �التاسع �القر �وقف�علماء �و�من�هنا �متمايزة،  :مايزيننو�لغوية

هو�الذي�يرد�ذلك�التشابه�;ي�السمات�الثقافية�بyن�ا�جتمعات�ا�ختلفة�: لا�وقف��و

� ف�الطبيعية�;ي�تلك�ا�جتمعات،�و�ذلك�ع�ى�أساس�أ�ëم�كانوا�يسلمو نإuى�تشابه�الظر و

مان�و�مكان�و�نتيجة�لتشاب ه�التكوين�العق�ي�عند�جميع�زبتشابه�الفكر�8نساني�;ي�كل�

هو�الذي�يرد�ذلك�التشابه�الثقا;ي�إuى�انتشار�السمات�الثقافية�: قف�الثانيا�والبشر،�و

ب� ومن�مجتمع�إuى�آخر�نتيجة�Gتصال�هذه�ا�جتمعات�ببعضها�البعض�عن�طريق�الحر

ة�و�الهجرة ات�و�التجا رو�الغز  1.و

�ا�راحل� سم �و �8نسانية �تركيب�الثقافة �إعادة �ع�ى �يعمل يÔي �التا رفا�نهج ر

يÔي�للتعرف�ال�)�مرت���ا�خ ها،�و�لذلك�قمت�باستخدام�ا�نهج�التا يخها�و�تطو ر
ل�تا رر

صلت�إuى�مرحلة�#هتمام���ا�كأهم� ت�و وع�ى�ا�راحل�ال�)�مرت���ا�السياحة�ح��¹تطو ر

ة�تنمي¦�ا�و�#هتمام���ا  .ورصناعة�من�الصناعات�ا�وجودة�;ي�ا�جتمعات�و�ضر

اسة�التأهمية�أهمية�أهمية�أهمية�: : : : ررررابعاابعاابعاابعا اسة�التالنظرية�الوظيفية�;ي�د اسة�التالنظرية�الوظيفية�;ي�د اسة�التالنظرية�الوظيفية�;ي�د     ....نمية�السياحيةنمية�السياحيةنمية�السياحيةنمية�السياحيةررررالنظرية�الوظيفية�;ي�د

س�العم
قة�::::النظرية�البنائية�الوظيفيةالنظرية�البنائية�الوظيفيةالنظرية�البنائية�الوظيفيةالنظرية�البنائية�الوظيفيةتعريف�تعريف�تعريف�تعريف�----1111 ر�تعد�هذه�النظرية�من�ا�دا

�;ي�إثراء�و;ي�النظرية�#جتماعية�التقليدية�و�ا�عاصرة�و� �ايجابيا �أسهمت�إسهاما رتطو

�ا�جتمع،�و�ما�قدمته� ض�و�قوانyن�علمية�حو لالنظرية�#جتماعية�بما�قدمته�من�فر و

 2.ل�للواقع�#جتماæيمن�أدوات�تحلي

                                                 
�عباس�إبراهيم،فارفارفارفار    1111 �و�محمد �عباس�إبراهيم،ق�حسن�مصطفى �و�محمد �عباس�إبراهيم،ق�حسن�مصطفى �و�محمد �عباس�إبراهيم،ق�حسن�مصطفى �و�محمد �#ن    ووووق�حسن�مصطفى �#نا�ناهج �#نا�ناهج �#نا�ناهج �و�تطبيقا�ãاا�ناهج �و�تطبيقا�ãا¾?وبولوجية �و�تطبيقا�ãا¾?وبولوجية �و�تطبيقا�ãا¾?وبولوجية �الجامعية،�¾?وبولوجية �دار�ا�عرفة �الجامعية،�، �دار�ا�عرفة �الجامعية،�، �دار�ا�عرفة �الجامعية،�، �دار�ا�عرفة ،

ية،� ية،�8سكند ية،�8سكند ية،�8سكند     ....233233233233----232232232232،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�2010201020102010رررر8سكند
ات�شركة�ألجا،�فالتا،�النظرية�#جتماعية�اتجاهات�أساسيةالنظرية�#جتماعية�اتجاهات�أساسيةالنظرية�#جتماعية�اتجاهات�أساسيةالنظرية�#جتماعية�اتجاهات�أساسية�ع�ي�الحوات،��ع�ي�الحوات،��ع�ي�الحوات،��ع�ي�الحوات،�2222 ات�شركة�ألجا،�فالتا،�،�منشو ات�شركة�ألجا،�فالتا،�،�منشو ات�شركة�ألجا،�فالتا،�،�منشو     ....143143143143،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1998199819981998رررر،�منشو
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�تعد�هذه�النظرية�كأحد�#تجاهات�الرئيسة�;ي�علم�# جتماع�ا�عاصر،�كما

 1...�الZ?بية�،�ا�جتمع�،�السياحةçي�تستخدم�كإطار�لفهم�موضوعات��سرة،و

الوظيفة�جابة�عليه�Èن�اصط
ح�الوظيفية�وومع(�¹الوظيفية�سؤال�يصعب�8

Fonction �،�Fonctionnel ن¾?وبولوجيا�الثقافية�يتضمنان�معان�;ي�علم�جتماع�و�#�(

 2.مختلفة�و�متباعدة

ادها----2222 ادهاالنظرية�البنائية�الوظيفية�;ي�علم�#جتماع�و�أهم�ر ادهاالنظرية�البنائية�الوظيفية�;ي�علم�#جتماع�و�أهم�ر ادهاالنظرية�البنائية�الوظيفية�;ي�علم�#جتماع�و�أهم�ر النظرية�البنائية�: : : : ووووالنظرية�البنائية�الوظيفية�;ي�علم�#جتماع�و�أهم�ر

�#جتماع �علم �;ي �تفسy?ية �نظرية �çي �البناء��و��ن¾?وبولوجياالوظيفية �أن �و�تع() ،

��من�مجموعة�العناصر�و��نساق�ال�)�تربطها�#جتماæي�هو�ذلك�الكل�ا�Z?ابط�و�ا نتكو

جملة�من�الع
قات�حيث�أن�عنصر�أو�نسق�وظيفة�يؤد�îا،�و�أي�خلل�يصيب�أو�نسقا�

 3.معينا�يؤدي�إuى�حدوث�خلل�;ي�البناء�الك�ي�من�حيث�تركيبته�الوظيفية

�–قطاع–�من�السياحة�كأسرة�التنمية�السياحيةبحيث�تنطلق� ن�كبناء�متكو

�–سياح– ة�من�العناصر�و�çي�أفراد��سرةعمن�مجمو ن�;ي�تفاعلهم�باGتفاق�و�التعاو

�عناصر�لها� �توجد �الكل �هذا �وبداخل �#جتماæي، �التناسق �من �حالة �خلق �أجل من

ية�الكل�و�هو�البناء  .روظائف�ممoyة�لضمان�استمرا

�هما �أساسيتان �فكرتان �الوظيفي �#تجاه اسة�: ويسود �د ة �ضر رفكرة ور

�;ي�الوحدات�الك@? ة�الZ?ك�oyع�ى�وظيفة�الوحدات�الصغر ى�;ي�ا�جتمع،�و�فكرة�ضر ورى

 .ا�جتمع

مفهوم�#تجاه�الوظيفي�و�لخص�ع�ى�حد�تعبy?ه�) نيقو�Gتيماشيفنيقو�Gتيماشيفنيقو�Gتيماشيفنيقو�Gتيماشيف( وقد�حدد�

�النحو�التاuي �كتابات�الوظيفيyن�ع�ى �حولها �تدو �ال�) �الوظيفية إن�النسق�: " رالقضية

ف�أساسية�لتأكيد�الكل�و�تثبيته��فيه�وظائ#جتماæي�يمثل�نسقا�حقيقيا�تؤدي�أجزاؤه

ندة�و�متكاملة�ع�ى�نحو�أحيانا�Gتساع�نطاقه�و�تقويته،�و�من�ثم�تصبح��جزاء�متساو

 4".ما

وبالتاuي�ن
حظ�بأن�النظرية�الوظيفية��ãتم�بZ?تيب��جزاء�و�ع
قة�أحدهما�

�النظام�و�يتطابق�با,خر،�فتلك�çي�ا�حددة�للسلوك�الذي�يسy?�;ي�الحدود�ال�)�يرسمها

                                                 
    ....150150150150،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1999199919991999،�دار�ا�عرفة�الجامعية،�بy?وت،�،�دار�ا�عرفة�الجامعية،�بy?وت،�،�دار�ا�عرفة�الجامعية،�بy?وت،�،�دار�ا�عرفة�الجامعية،�بy?وت،�ة�العائليةة�العائليةة�العائليةة�العائليةاااا�سرة�و�الحي�سرة�و�الحي�سرة�و�الحي�سرة�و�الحيسناء�الخوuي،�سناء�الخوuي،�سناء�الخوuي،�سناء�الخوuي،�    1111
2222    GنيقوGنيقوGنيقوGها�تيماشيف،��تيماشيف،��تيماشيف،��تيماشيف،�نيقو هانظرية�علم�#جتماع�طبيع¦�ا�و�تطو هانظرية�علم�#جتماع�طبيع¦�ا�و�تطو هانظرية�علم�#جتماع�طبيع¦�ا�و�تطو ن،�مر: : : : ،�تر،�تر،�تر،�ترررررنظرية�علم�#جتماع�طبيع¦�ا�و�تطو ن،�مرمحمود�عودة�و�آخر ن،�مرمحمود�عودة�و�آخر ن،�مرمحمود�عودة�و�آخر محمد�عاطف�غيث،�محمد�عاطف�غيث،�محمد�عاطف�غيث،�محمد�عاطف�غيث،�: : : : وووومحمود�عودة�و�آخر

يطية،� يطية،�دار�ا�عرقة�الجامعية،�#ا يطية،�دار�ا�عرقة�الجامعية،�#ا يطية،�دار�ا�عرقة�الجامعية،�#ا     ....320320320320،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1999199919991999زرزرزرزردار�ا�عرقة�الجامعية،�#ا
3333� ف، ف،��محمد�عا ف،��محمد�عا ف،��محمد�عا اسة�ا�جتمع: : : : ا�جتمع�بنظرة�وظيفةا�جتمع�بنظرة�وظيفةا�جتمع�بنظرة�وظيفةا�جتمع�بنظرة�وظيفةرررر�محمد�عا ية�و�ا�نهجية�;ي�د �التصو �و�إمكانا�ãا اسة�ا�جتمعالوظيفة�و�أشكالها ية�و�ا�نهجية�;ي�د �التصو �و�إمكانا�ãا اسة�ا�جتمعالوظيفة�و�أشكالها ية�و�ا�نهجية�;ي�د �التصو �و�إمكانا�ãا اسة�ا�جتمعالوظيفة�و�أشكالها ية�و�ا�نهجية�;ي�د �التصو �و�إمكانا�ãا ررررالوظيفة�و�أشكالها ،�،�،�،�رررر

    ....45454545،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1982198219821982ية،�القاهرة،�ية،�القاهرة،�ية،�القاهرة،�ية،�القاهرة،�مكتبة��نجلو�مصرمكتبة��نجلو�مصرمكتبة��نجلو�مصرمكتبة��نجلو�مصر
    ....�320320320320ص��ص��ص��ص��نيقو�Gتيماشيف،�مرجع�سابق،��نيقو�Gتيماشيف،�مرجع�سابق،��نيقو�Gتيماشيف،�مرجع�سابق،��نيقو�Gتيماشيف،�مرجع�سابق،�4444
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اسة�أجزاء�ذلك�ا�جتمع،�و�ذلك�من� رمعه،�و�لكي�نصل�إuى�فهم�ا�جتمع�ف
�بد�من�د

 .خ
ل�إسهام�أجزاء�ا�جتمع�و�اتصالها�با�جتمع�ككل

�وهذه� ، �الفاعلو �يقوم �ال�) �الوظيفة �تشكل �السياحة �فإن �وضحنا نوكما

�بذلك�الوظيفة�Gقت�مشاكل�ومعوقات�;ي�التنمية�#جتماعية،�ومن� لثم�فنحن�نحاو

�السåي�لفهم�الوظائف�ال�)�تغط��ا�هذه�ا�عوقات�سواء�كانت�وظيفة�تنمية�اجتماعية

 .،�اقتصادية،�أم�بيئيةوثقافية

�إ�Gأن�تندرج� تأينا �ا �ما بة�أهمية�التنمية�السياحيةرولهذا �ا�قا ر�;ي�إطار�هذه

8� �;ي �تكو �النظرية �هذه �من �استفادتنا �حيث �السوسيولوجية �بكافة�نالنظرية حاطة

نواHي�الحياة�#جتماعية�;ي�مجتمع�البحث،�و�ذلك�من�خ
ل�ا�شاركة�;ي�وقائع�الحياة�

�ع
قات� �من �السياحية �ا�واقع �تلك �;ي �يجر �بما �و8�ام �البحث، �بمجتمع ياليومية

 .اجتماعية�ومعوقات�تنموية

�و�شكلت� �الوظيفية �للنظرية ��فضل �قدمت ة �بار �شخصيات �عدة زوهناك

�المعا�ه �ا�عاصر�;ي �التقليدي�أم �;ي�شكله �سواء �النماذج�، �و�من�هذه �العشرين، نقر

�و (ÏÖالفرن� �نجد كهايم(الشخصيات �دو كهايمإميل �دو كهايمإميل �دو كهايمإميل �دو �طبيعة�1858 -1871) ررررإميل �;ي �çي �و�نظريته

�نظرية� �تشكله �الثاني �و�النموذج �#جتماæي، �و�منطقها �بنا:�ا �و �#جتماعية الظاهرة

�#جتماæي�و�تجريده�;ي�شكل�نماذج�مثالية��;ي�الفعل1864-1920��اني�) ماكس�في@?ماكس�في@?ماكس�في@?ماكس�في@?(

ا�مرجعيا�للفعل�و�السلوك،�و�النموذج�الثالث�تمثله�نظرية��مريكي� تالكوت�تالكوت�تالكوت�تالكوت�(رتعت@?�إطا

سونز سونزبا سونزبا سونزبا �اuى�نظام�أو�نسق�اجتماæي�بفعل�التوتر�1982-1979) رررربا ل�;ي�الفعل�الذي�يتحو

�بyن�أفراد�ا�جتمع  .يا�عيار

�باòضافة�إuى�أعمال� �) ننننجونسوجونسوجونسوجونسو(هذا �بأن�النسق�#جتماæي�يتكو نالذي�ير ى

ة�عن�#نتظام�و�التكرار�;ي� رمن��فعال�ا�Z?ابطة�للناس،�و�بناء�النسق�أو�النظام�عبا

�و�أعمال� ننننادكليف�براوادكليف�براوادكليف�براوادكليف�براو(هذه��فعال، �صغy?ا�) رررر �مجتمعنا �Gحظنا �إذا الذي�يذكر�بأنه

� �فاÈفراد �اجتماæي، �بناء �وجود ��ساسية"ن
حظ �ع" الوحدات �طريق�نيرتبطو ن

�G� يمجموعة�من�الع
قات�#جتماعية،�و�استمرار�البناء�#جتماæي�مثل�البناء�العضو

�عملية� �طريق �عن �يبقى �استمرار�البناء �Èن �للوحدات، �تحدث �ال�) �بالتغy?ات يتحطم

�تعرف�بأ�ëا�وظيفة�البناء�#جتماæي،�و�تعد� الحياة،�و�الحياة�#جتماعية�للمجتمع�هنا

 1.لبناء�وجهyن�ل#Ï)ء�واحد��ëÈما�مرتبطانفكرة�الوظيفة�و�ا

                                                 
    ....93939393ع�ي�الحوات،�مرجع�سابق،�ص�ع�ي�الحوات،�مرجع�سابق،�ص�ع�ي�الحوات،�مرجع�سابق،�ص�ع�ي�الحوات،�مرجع�سابق،�ص�    1111
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�الذي�تؤديه� اك�الوظيفة�و�الدو نة�النظرية�بذلك�ع�ى�إد رفتساعد�هذه�ا�قا ر ر

�السياحية �التنمية �;ي �الوظيفية �البنائية �لكشف�ع
قات�النظرية �فهو��نسب�أيضا ،

�ا�ناطق �مكونات �بyن �و�تحليله �الوظيفي �ناحية،التفاعل �من �و�عناصرها ��السياحية

 .ىيساهم�;ي�تحليل�الع
قات�الوظيفية�بyن�أفراد�ا�ناطق�السياحية�من�ناحية�أخرو

��ن¾?وبولوجيا----3333 �;ي �الوظيفية �البنائية ��ن¾?وبولوجياالنظرية �;ي �الوظيفية �البنائية ��ن¾?وبولوجياالنظرية �;ي �الوظيفية �البنائية ��ن¾?وبولوجياالنظرية �;ي �الوظيفية �البنائية ادهاالنظرية �ر ادها�و�أهم �ر ادها�و�أهم �ر ادها�و�أهم �ر �    ::::وووو�و�أهم �حقل�أما ;ي

�#جتماعية ��ن¾?وبولوجيا �الوظيفية �البنائية �الظواهر��النظرية �أو �الع
قات س رتد

    .سانية،��Gا�جتمعات�البدائية�فقط#جتماعية�;ي�كل�ا�جتمعات�8ن

�8نسان �أو�علم �;ي�: " فاÈن¾?وبولوجيا �8نساني �النشاط �أوجه �ببيان �ãتم

اسة� ها��ãتم�أيضا�بد لة�صغy?ة�نسبيا،�و�çي�باعتبا �قديمة،�أو�مجتمعات�معز رعصو ر و ر

�ا�ادي�و�الثقا;ي�ل�نسان ة�البشرية�و�التطو رالحضا  1" ر

اسة�أي�نشاط�إنساني��G ل��ن¾?وبولو®يهذا�باòضافة�إuى�أن�ا�دخ ر�îتم�بد

�ا�دخل� �أن �حيث �السلوك، �ذلك �يتضمن �الذي �الكل �عن �بعيدا سه �ند �أن ريمكن

�ن¾?وبولو®ي�يركز�ع�ى�النظرية�الوظيفية�ال�)�تع()�بالتبادل�بyن�الظواهر�#جتماعية،�

�ا�جتمع�وحدة�كاملة��جزاء�تتبادل�داخلها�التأثy?ات�  .كما�وضحنا�سابقاىو�ال�)�تر

اسة�التغy?�#جتماæي� رأما�فيما�يخص�عملية�التنمية�فإن��ن¾?وبولوجيا�çي�د

ات� �فاGستفسا �#ن¾?وبولوجيا �تلعبه �الذي �بالدو �#هتمام �دائما �و�يجب را�خطط، ر

�?yالتغ� �و �بالتنمية �ع
ق¦�ا �و �لها، �إجابات �عن ��ن¾?وبولوجيا �تبحث �ال�) الرئيسية

 .#جتماæي

ك�فعند �يد �أن �يحاو �معyن �نظام اسة �بد �أن¾?وبولو®ي �باحث �يقوم رما لر

الع
قات�ال�)�تقوم�بyن�الناس�داخل�ذلك�النظام،�و�الع
قات�القائمة�بyن�ذلك�النظام�

�ا�وجودة،�باòضافة عناصره��إuى�تحليل�النظام�إuى�مكوناته�وىوالنظم�#جتماعية��خر

�#جتما ��سباب �أيضا �يبyن �و �#جتماعية، �النظام�عية �ذلك �قيام �إuى �دفعت ال�)

 2.الع
قات�#جتماعية�ال�)�تقوم�بyن��فراد�الداخلyن�;ي�ذلك�النظامو

� �نجد ��ن¾?وبولوجيو �العلماء �حسب ن(نفع�ى نجرابو نجرابو نجرابو �عام�Graburne) ررررجرابو �;ي

اسة�السياحة�ترتكز�ع�ى1983 آثار�السياحة،�الضيافة�: ر�يذكر�أن��ن¾?وبولوجيا�عند�د

�الس �الشعبية، �أما �بyن�السياح�و�ا�حليyن، �الع
قة �) كوهyنكوهyنكوهyنكوهyن(ياح�أنفسهم، �1984عام

                                                 
ية،�أسس�و�موضوعات�علم�#جتماعأسس�و�موضوعات�علم�#جتماعأسس�و�موضوعات�علم�#جتماعأسس�و�موضوعات�علم�#جتماع�محمد�أحمد�بيومي،��محمد�أحمد�بيومي،��محمد�أحمد�بيومي،��محمد�أحمد�بيومي،�1111 ية،�،�دار�ا�عرفة�الجامعية،�8سكند ية،�،�دار�ا�عرفة�الجامعية،�8سكند ية،�،�دار�ا�عرفة�الجامعية،�8سكند     ....40404040،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�2000200020002000رررر،�دار�ا�عرفة�الجامعية،�8سكند
ضوان�العربي،�2222 ي� ضوان�العربي،��فو ي� ضوان�العربي،��فو ي� ضوان�العربي،��فو ي� رررر�فو ية،�دت،�،�الهيئة�العامة،�الهيئة�العامة،�الهيئة�العامة،�الهيئة�العامةا�دخل�;ي��ن¾?وبولوجيا�التطبيقيةا�دخل�;ي��ن¾?وبولوجيا�التطبيقيةا�دخل�;ي��ن¾?وبولوجيا�التطبيقيةا�دخل�;ي��ن¾?وبولوجيا�التطبيقيةزززز ية،�دت،��ا�صرية�للكتاب،�8سكند ية،�دت،��ا�صرية�للكتاب،�8سكند ية،�دت،��ا�صرية�للكتاب،�8سكند رررر�ا�صرية�للكتاب،�8سكند

    ....19191919----32323232ص�ص�ص�ص�ص�ص�ص�ص�
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�و�çي �ثمانية�وجهات�نظر�للسياحة �;ي �تحدد �للسياحة ية�علم�#جتماع : ؤفيذكر�أن�ر

�و�السفر�الديمق �السياحة ، �تجار �أساس �ع�ى �و�الضيافة �السياحة�يالسياحة راطي،

�مو �حديث �Ïé)ء �çي �الفراغ، �وقت �لقضاء �حديث �نشاط �الرح
ت�كأ�ëا �عن ختلف

�عملية� �أساسية، �ثقافية �موضوعات �تع@?�عن �العقائدية، �و�ا�راسيم �للحج التقليدية

تبادل�ثقا;ي،�نموذج�للع
قات�الفرعية،�نوع�جديد�من�#عمار،�باòضافة�إuى�أنه�اقZ?ح�

بع�اتجاهات� السياحة�ذا�ãا،�الع
قة�بyن�: أساسية�و�çيرللبحث�#جتماæي�;ي�السياحة�أ

 1.ح�و�ا�حليyن،�البناء�الوظيفي�للنظام�السياHي،�آثار�السياحةالسيا

�أهم �نوضح �أن �يمكننا �ذلك ��ن¾?وبولو®ي�ومن �الباحث اسة �د رية

السوسيولو®ي�للسياحة،�فالسياحة�;ي�مجملها�ع
قات�اجتماعية�و�خدمات�متشابكة�و

ا�لديه�من�ومبنية�كل�م�Üا�ع�ى�¬خر،�و�لذلك�نجد�الباحث��ن¾?وبولو®ي�يستطيع�بم

�بذلك� �القيام �دفعت�إuى �ال�) �تلك�الع
قات�#جتماعية �بتحليل �أن�يقوم �وعلم منهج

النشاط�والع
قات�#جتماعية�ال�)�يقوم���ا��فراد�الداخلyن�;ي�ذلك�النظام،�و�كيفية�

 .تطوير�أو�تحسyن�تلك�الخدمات�بما�يعود�بالنفع�ع�ى�ا�جتمع

��ن¾?وبولوجيا�و�ا ها�;ي�رو��ذا�ي@?ز�دو اسة�السياحة�و�دو رلسوسيولوجيا�;ي�د ر

�Gفالسياحة�� �باòنسان، التخطيط��فضل�لتلك�الظاهرة�#جتماعية�ا�تعلقة�أساسا

 .يمكن�أن�تقوم�إ�Gبوجود�8نسان�و�من�خ
ل�ا�جتمع

عندما�يقوم�باحث�: أهمية�النظرية�البنائية�الوظيفية�;ي�التنمية�السياحيةأهمية�النظرية�البنائية�الوظيفية�;ي�التنمية�السياحيةأهمية�النظرية�البنائية�الوظيفية�;ي�التنمية�السياحيةأهمية�النظرية�البنائية�الوظيفية�;ي�التنمية�السياحية----4444

اسة� ك�الع
قات�ال�)�تقوم�بyن�الناس�داخل�رأن¾?وبولو®ي�بد �أن�يد رنظام�معyن�يحاو ل

�ا�وجودة� ىذلك�النظام،�و�الع
قات�القائمة�بyن�ذلك�النظام�و�النظم�#جتماعية��خر

��سباب� �و�يبyن�أيضا �مكوناته�و�عناصره�#جتماعية، �إuى �تحليل�النظام �إuى باòضافة

�النظ �ذلك �قيام �دفعت�إuى �ال�) �بyن�#جتماعية �تقوم �ال�) �و�الع
قات�#جتماعية ام

 2.�فراد�الداخلyن�;ي�ذلك�النظام

                                                 
    ....15151515----14141414وفاء�زكي�إبراهيم،�مرجع�سابق،�ص�ص�وفاء�زكي�إبراهيم،�مرجع�سابق،�ص�ص�وفاء�زكي�إبراهيم،�مرجع�سابق،�ص�ص�وفاء�زكي�إبراهيم،�مرجع�سابق،�ص�ص�    1111
ضوان�العربي،�2222 ي� ضوان�العربي،��فو ي� ضوان�العربي،��فو ي� ضوان�العربي،��فو ي� رررر�فو �التطبيقيةزززز �التطبيقيةمدخل�;ي��ن¾?وبولوجيا �التطبيقيةمدخل�;ي��ن¾?وبولوجيا �التطبيقيةمدخل�;ي��ن¾?وبولوجيا ية،�دت،�مدخل�;ي��ن¾?وبولوجيا ية،�دت،�،�الهيئة�العامة�ا�صرية�للكتاب،�8سكند ية،�دت،�،�الهيئة�العامة�ا�صرية�للكتاب،�8سكند ية،�دت،�،�الهيئة�العامة�ا�صرية�للكتاب،�8سكند رررر،�الهيئة�العامة�ا�صرية�للكتاب،�8سكند

    ....19191919----32323232ص�ص�ص�ص�ص�ص�ص�ص�
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�òظهار� �السياحية سة �ا�ما �موضوع �;ي �الوظيفي �ا�دخل �استخدم رلقد

ها�;ي�إشباع�حاجات� رالوظائف�ال�)�تحققها�السياحة�;ي�ثقافة��فراد�و�ع
قا�ãم�و�دو

 ∗.تقة�أو�الحاجات�التكاملية�فراد�سواء�الحاجات��ساسية�أو�الحاجات�ا�ش

�;ي �تتمثل �أساسية �مفاهيم �الوظيفي �للمدخل �الوظيفة،�: و �البناء، مفهوم

�#جتماعية� �إطار�النظم �;ي �ا�ختلفة �أنساقه �و�تفاعل نه، �و�توا �ا�جتمع �بناء ، زالدو ر

 1.الشاملة�للمجتمع

�و �ترجعأهمية �السياحية �التنمية �;ي �الوظيفية �البنائية �للوظائف�النظرية

عديدة�ال�)�تحققها،�و�يمكن�تقسيمها�إuى�وظائف�اقتصادية،�وظائف�بيئية،�وظائف�ال

�ثقافية �وظائف �و �من�. اجتماعية �مجموعة �ع�ى �تعمل �السياحية سة �ا�ما �أن ركما

 :�هداف�ال�)�تسåى�إuى�تحقيقها�أ�Gو�çي

 .إشباع�الحاجات��ساسية�لغالبية�أفراد�ا�جتمع -

�تذو - �بمع(¹ �التجانس؛ ���دف�تحقيق �ا�جتمع �;ي �الطبقات�ا�وجودة �بyن قيب�الفوار

 .القضاء�ع�ى�الصراع�و�التنازع�بي�Üا

تحقيق�التكامل�بyن�الجوانب�#قتصادية�و�البيئية،�#جتماعية�و�الثقافية�للمجتمع،� -

 2.ح��G�¹يطäى�جانب�ع�ى�¬خر

�#مريكيف �#ن¾?بولوجيو �قام �العشرين �القر �من ��وuى �السنوات نفي �ن نو

بمحاولة�وصف�الثقافات�الوطنية�#مريكية�و�ال�)�بدأت�بتغيy?�نتيجة�#حتكاك�الثقا;ي�

بية�أمريكية�جديدة،�و�;ي� ا�أمريكا�و�كونوا�مجتمعات�أو بيyن�الذين�غز ربا�غامرين�#و ور

� �قام نس
ف�مالينوفسكي(نفس�الوقت�تقريبا نس
ف�مالينوفسكيبر نس
ف�مالينوفسكيبر نس
ف�مالينوفسكيبر �غينيا�) ووووبر �من �لجزء �الحقلية استه ربد

��ا �هذا �و �الجديدة، �فاستطاع �الحية �التقليدية �ثقافته �له أن�) مالينوفسكيمالينوفسكيمالينوفسكيمالينوفسكي(جتمع

 ).م1944(يتوصل�حي�Üا�للنظرية�الوظيفية�

و�الفكرة�ا�ركزية�للوظيفة�تقوم�ع�ى�ان�الثقافة�تحقق�حاجات�#فراد،�و�;ي�

� �الث
ثة) مالينوفسكيمالينوفسكيمالينوفسكيمالينوفسكي(تحليل �#نسان �حاجات �من �تنمو �الثقافة �ساسية،�: (إن

                                                 
نس
ف�مالينوفسكيلقد�حدد�لقد�حدد�لقد�حدد�لقد�حدد� ∗∗∗∗ نس
ف�مالينوفسكيبر نس
ف�مالينوفسكيبر نس
ف�مالينوفسكيبر �أي�نظام�وظيفة�وفقا�لهذه�الحاجات��أي�نظام�وظيفة�وفقا�لهذه�الحاجات��أي�نظام�وظيفة�وفقا�لهذه�الحاجات��أي�نظام�وظيفة�وفقا�لهذه�الحاجات��أو�أو�أو�أوثقافةثقافةثقافةثقافة�أن�لكل�جانب�من�جوانب�ال�أن�لكل�جانب�من�جوانب�ال�أن�لكل�جانب�من�جوانب�ال�أن�لكل�جانب�من�جوانب�الووووبر

�أنظر �و�ل
سoZادة �أنظرالث
ثة، �و�ل
سoZادة �أنظرالث
ثة، �و�ل
سoZادة �أنظرالث
ثة، �و�ل
سoZادة �    ::::الث
ثة، � ق�أحمد�مصطفى، �محمد�عباس�إبراهيم�و�فار � ق�أحمد�مصطفى، �محمد�عباس�إبراهيم�و�فار � ق�أحمد�مصطفى، �محمد�عباس�إبراهيم�و�فار � ق�أحمد�مصطفى، �الثقافيةوووومحمد�عباس�إبراهيم�و�فار �الثقافية�ن¾?بولوجيا �الثقافية�ن¾?بولوجيا �الثقافية�ن¾?بولوجيا �دار�ا�عرفة��ن¾?بولوجيا �دار�ا�عرفة�، �دار�ا�عرفة�، �دار�ا�عرفة�، ،

ية،� ية،�الجامعية،�8سكند ية،�الجامعية،�8سكند ية،�الجامعية،�8سكند     ....2005200520052005ررررالجامعية،�8سكند
    ....�93939393ع�ي�الحوات،�مرجع�سابق،�ص��ع�ي�الحوات،�مرجع�سابق،�ص��ع�ي�الحوات،�مرجع�سابق،�ص��ع�ي�الحوات،�مرجع�سابق،�ص�1111
وث�الحضار�محمد�عباس�إبراهيم،��محمد�عباس�إبراهيم،��محمد�عباس�إبراهيم،��محمد�عباس�إبراهيم،�2222 وث�الحضارالسياحة�و�ا�و وث�الحضارالسياحة�و�ا�و وث�الحضارالسياحة�و�ا�و ييييالسياحة�و�ا�و اسة�;ي�أن: : : : رررر اسة�;ي�أند اسة�;ي�أند اسة�;ي�أند �السياحةررررد �السياحة¾?بولوجيا �السياحة¾?بولوجيا �السياحة¾?بولوجيا ف�الجامعية،�¾?بولوجيا ف�الجامعية،�،�دار�ا�عا ف�الجامعية،�،�دار�ا�عا ف�الجامعية،�،�دار�ا�عا رررر،�دار�ا�عا

ية،� ية،�#سكند ية،�#سكند ية،�#سكند     ....235235235235----243243243243،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�2013201320132013رررر#سكند



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]160[

و�الحاجات��ساسية�çي�ال�)�تشبع�لكي�يبقى�#نسان�و�يتفق�ف��ا�،�)ا�شتقة،�التكاملية

�ا �ع�ى �كالحاجة �الحيوانات��خر �وىمع �الطبيعية، �للحماية �و�الحاجة الحاجات�ى�أو

�الجنس�8نساني� �يجب�ع�ى �ال�) �با�تعة �الخاصة �با�شك
ت �تتعلق �ال�) �çي ا�شتقة

�ال �مثل�تقسيم �يحقق�الحاجات��ساسية �ح�¹ �الدفاع�عن�حلها �الغذاء، يع �تو زعمل،

�تنظيم �النفس، �#جتماæي، �الضبط �8نتاج، �فâ)��إعادة �التكاملية �الحاجات أما

�تتعلق� �ال�) ��شياء �و �#جتماæي، �التوافق �السيكولو®ي، �ل'من �8نسانية الحاجات

 .باGنساق�ا�عرفية�;ي�الحياة

� �حدد �أ) مالينوفسكي(فقد �الثقافة �جوانب �من �جانب �لكل �نظام�أن و�أي

 .وظيفة�وفق�لهذه�الحاجات�الث
ثة

اسة�) مالينوفسكي(و�نشر� ر;ي�كتابه�عن�القيم�عن�سكان�الZ?وبرياند�بعد�د

�الك �نظام �و�أشار�إuى �سنوات، بع �أ �استمرت ،�رحقلية �الجز �تلك �بداخل رو�Gا�وجودة

�و �كنظام �اقتصادي �ليس�نشاط �انه �كونه �الحديثة،�أشار�ع�ى �ا�جتمعات �;ي ة رللتجا

ا�فيهو  .رذلك�Èن�ع
قات�القرابة�و�الصداقة�تلعب�دو

ا�اقتصاديا�فقط�و��يحقق� رفللوهلة��وuى�نظرا�إuى�ان�نظام�الكو�Gيلعب�دو

ا�سيكولوجيا�هاما،�حيث�ان� رحاجا�ãم�#قتصادية�فقط،�و�لكن�ذلك�النظام�يلعب�دو

�أثناء �سلوكهم �و �تصرفا�ãم �خ
ل �من �ا�كانة �ع�ى �يحصلو �فيه �عملية�نا�شZ?كyن

�ãم�و�ع
قا�ãم�ببعضهم  1.والتبادل،�فهو�يتيح�لهم�فرصة�ابراز�ثر

�òظهار� �السياحية �التنمية �موضوع �;ي �الوظيفية و�لذلك�استخدمت�النظرية

ها�;ي�اشباع�حاجات� رالوظائف�ال�)�تحققها�السياحة�;ي�ثقافة��فراد�و�ع
قا�ãم،�و�دو

 .ة�فراد�سواء��ساسية�أو�ا�شتقة�أو�التكاملي

�دعافالسياحةفالسياحةفالسياحةفالسياحة �من �أساسية �دعامة �Gحتوا:�ا��إذن �الشاملة �التنمية مات

��خرو �العوامل �من �غy?ها �مع �تتفاعل �أنشطة �عدة �ع�ى �8مداد�، ىGشتمالها (âف

���ا تقاء �احتياجات�السائحyن،ربالتسهي
ت�و�الخدمات�أو�# �كافة �تأخذ���قابلة �و�çي

 .عدة�أشكال�متباينة

��و�البيئيةها�تحقيق�التنمية�#قتصادية�و�#جتماعيةفالتنمية�السياحية�هدف

�ا�ستمرة� �الزيادة �لتحقيق ��ãدف �ال�) �مختلف�ال@?امج �تع@?�عن �ال�) �و�çي �الدولة ;ي

د�السياحية،�و�تعميق�و�ترشيد�8نتاجية�;ي�القطاع�السياHي نة�;ي�ا�وا را�توا  2.ز

                                                 
    ....234234234234----233233233233محمد�عباس�إبراهيم،�مرجع�سابق،�ص�ص�محمد�عباس�إبراهيم،�مرجع�سابق،�ص�ص�محمد�عباس�إبراهيم،�مرجع�سابق،�ص�ص�محمد�عباس�إبراهيم،�مرجع�سابق،�ص�ص�        1111
    ....44444444    ––––    43434343،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�2002200220022002،�،�،�،�1111،�عالم�الكتب،�القاهرة،�ط،�عالم�الكتب،�القاهرة،�ط،�عالم�الكتب،�القاهرة،�ط،�عالم�الكتب،�القاهرة،�طالسياحة�ا�تواصلة�البيالسياحة�ا�تواصلة�البيالسياحة�ا�تواصلة�البيالسياحة�ا�تواصلة�البيئئئئيةيةيةية�أحمد�الج
د،��أحمد�الج
د،��أحمد�الج
د،��أحمد�الج
د،�2222
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�الس �التنمية �يجب�أن�يمتد�مفهوم �كلذا �ليشمل�تنمية ل�من�العرض�ياحية

�إuى�و �الوصو �و �السائحyن، غبات � �òشباع �بي�Üما �الوفاق �لتحقيق �السياHي لالطلب ر

جات�التنمية�السياحية ا�لقياس�د �معيا رأهداف�موضوعية�لتكو ر  .ن

� �Èن �السياحية �التنمية �من��تمثل �عدد �بyن �و�وظيفي �طبيåي �تكامل عملية

مة�ال�)�يتحتم�وجودها�كأساس�العناصر�الطبيعية�ا�وجودة�;ي�ا�نطقة،�و�ا�رافق�العا

ات�السياحية�و�مقابلة�احتياجات�السائحyن  .رòقامة�#ستثما

    ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

�بأن�تعريف�علم�#جتماع� لمن�خ
ل�ما�تم�عرضه�;ي�هذا�ا�قال�يمكننا�القو

 .السياHي�هو�من�قلة�التعريفات�ال�)�قدمت�لهذا�ا�صطلح�العلم)�الحديث�النشأة

عن�مناهج�و�نظريات�البحث�;ي� التنمية�السياحيةفصل�و�;ي�الواقع��Gيمكن�

�يكمله��بل�إن�هذا��خy?�يمعلم�#جتماع�و�#ن¾?وبولوجيا، ه�جزء�من��و لكن�اعتبا ر

�اختصاص�و�ليس�و �هو�شبه �السياHي �#جتماع �علم �البعض�أن �ير �لذا ى�Gيلغيه،

�بالرغم�من�تداخل�عدة�مجاGت�بحث�كا�جاGت�# �و�هذا ،
�كام قتصادية�اختصاصا

 .�النفسية�#جتماعية�و�الثقافية�ن¾?بولوجية،�ا�جاGت

بة�تضم�عدة�عناصر�متصلة�ببعضها��عملية�مركبة�متشعفالتنمية�السياحية

�إuى�و �للوصو �تطبيقية �و �علمية �محاولة �ع�ى �تقوم �البعض، �مع �بعضها لمتداخلة

�من�إطار�طبي ��ولية �السياHي �لعناصر�8نتاج �و�#ستغ
ل��مثل �و�إطار�حضار يåي

بط�كل�لسياحية�من�خ
ل�التقدم�العلم)�وا�رافق��ساسية�العامة�و�ا رالتكنولو®ي�و�

 .بيئية�اقتصادية�و�اجتماعية�و�ثقافية�وذلك�بعناصر�مختلفة

�هو�أحد� �السياHي �بأن�علم�#جتماع �القو �يمكن �تم�عرضه �ما �ضوء لو�;ي

ع�علم�#جتماع�العام�حديث�النشأة،��îتم� ببحث�الجوانب�#جتماعية�و�الثقافية�وفر

�كما� �اجتماæي، �إنساني �بسلوك �تتصل �ظاهرة �بوصفها �السياحية �بالظاهرة ا�رتبطة

�بالسياحة�بوصفها�ظاهرة�اجتماعية،�ترتبطيبحث�هذا�العلم�;ي�الجوانب�ا�ختلفة�ال�)�

��ساس ية�ال�)�رفالتقاطعات�#جتماعية�و�الثقافية�بyن�السياحة�و�ا�جتمع�çي�ا�حاو

 .يقوم�عل��ا�علم�#جتماع�السياHي
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    ::::ا�صادر�و�ا�راجعا�صادر�و�ا�راجعا�صادر�و�ا�راجعا�صادر�و�ا�راجع
1. Touraine (Alain), Pour la sociologie, les dPour la sociologie, les dPour la sociologie, les dPour la sociologie, les déééémarches de la sociologiemarches de la sociologiemarches de la sociologiemarches de la sociologie, Edition de 

seuil, Paris, 1974. 

 .1993،�دب،�دن،�السوسيولوجيا�النظرية�;ي�السياحةالسوسيولوجيا�النظرية�;ي�السياحةالسوسيولوجيا�النظرية�;ي�السياحةالسوسيولوجيا�النظرية�;ي�السياحةمحمد�الغريب�عبد�الكريم،� .2

�الذنيب .3 �و�محمد �عمار�بوحش �البحوثات، �إعداد �و�طر �العلم) �البحث �البحوثمناهج �إعداد �و�طر �العلم) �البحث �البحوثمناهج �إعداد �و�طر �العلم) �البحث �البحوثمناهج �إعداد �و�طر �العلم) �البحث �ديوان�ققققمناهج ،
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�لظاهرة�#غZ?اب�;ي�ابعادها�ا�ختلفة� �التطر قوخ
ل�مقالنا�هذا�سوف�نحاو ل
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AbstractAbstractAbstractAbstract: Alienation is a human phenomenon and a characteristic 

characteristic of man 

this is an important term in the present age, which reflects the greatest 

problems facing us today by the consensus of the various writers and 

researchers. It is an experience experienced by the individual whose roots 

strike into human existence.  In this article we will try to address the 

phenomenon of alienation in its various dimensions based on psychological 

approaches. 

Key wodsKey wodsKey wodsKey wods :Alienation, behavioral theory, psychoanalysis, theory of personality 

and factors, self-theory 
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تينية� مان�" وشيشر �الر ووغy?هما�من�مفكر  .ي

� �( ىير �ل�نسان�فهو� ) 99:2000عادل�عبد�هللا، �ممoyة أن�#غZ?اب�خاصية

الكائن�الوحيد�الذي�يستطيع�أن�ينفصل�عن�ذاته،�وقد�ينفصل�عن�مجتمعه�أو�عن�

جة�8حسا ف�ا�هيأة�له،�ومن�ثم�تباين�ركل��ما،�وتختلف�د وس�باGغZ?اب�باخت
ف�الظر

جة�إحساسهم�باGغZ?اب  .ر�فراد�;ي�د

�( أما �بركات، �الحديثة،� ) 36: 2006حليم �الثقافة �;ي �#غZ?اب �أهمية في@?ر

�ويحمل�الكثy?�من� �غامضا ال�مفهوما �Gلكن�� �به، �#هتمام يادة � �إuى �دفعته زوأهميته ز

 .الدGGت



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]167[

� ��مريكي �#جتماع �عالم �) M. Seman(    سيمانسيمانسيمانسيمانلتناو �1959عام ع�ى�(�;ي

�تحديد�) 103: 1997شتا، �إuى �وتوصل �اجتماæي (ÏÖنف� �منظو �من �#غZ?اب رمصطلح

�تسميات �عل��ا �أطلق �له، �مختلفة �مفاهيم �غياب�: خمسة ،?yعاي��ا �فقدان العجز،

 .ا�عاني،�ال
إنتماء،�#غZ?اب�الذاتي

�الباحث��مري �أما �ديفيدزكي �ديفيدزأنثوني �ديفيدزأنثوني �ديفيدزأنثوني �أنثوني �بركات،(�;ي �توصل�) 36: 2006حليم قد

�قبل� د فا �ها �جامعة �;ي �البحث�ا�يداني ربعد �أن�مفهوم�#غZ?اب�سيمانسيمانسيمانسيمانر �بسنوات�إuى

�çي �توج��ات�متشا��ة �التشاؤم،�: يتألف�من�خمسة �الثقة، �عدم �الذاتية، الZ?ك�oyع�ى

 .القلق،�#ستياء

نة�بyن�نتائج�ك
�الباحثyن� نتوصل�إ�Gأنه��Gتوجد�)ن�و�ديفيدز�سيما(روبا�قا

 .عناصر�مشZ?كة،�مما�يدل�ع�ى�غموض�مفهوم�#غZ?اب

يف�الفلسفية�ل
غZ?اب�حسب�الباحثyن �إuى�مختلف�التعا روفيما�ي�ي�نتطر  : ق

    ) :) :) :) :1831183118311831----    1770177017701770((((أ�ـ�#غZ?اب�عند�هيجــــلأ�ـ�#غZ?اب�عند�هيجــــلأ�ـ�#غZ?اب�عند�هيجــــلأ�ـ�#غZ?اب�عند�هيجــــل

� �#غZ?اب �فهوم� �اني��?yالتعب� �هيجل �كتا )  Entfremdung(استعمل به�;ي

ح" �ومن�ثم�1807وتم�نشره�سنة� ) 37: 2006حليم�بركات،(حسب�" وفينومينولوجيا�الر

 .أصبح�مفهوم�#غZ?اب�مألوف�;ي�الفلسفة���انية

�واضحة،�هيجلهيجلهيجلهيجل �منهجية �بطريقة �#غZ?اب �مفهوم �تناو �فيلسوف ل�هو�أو ل

 :�ل
غZ?ابونم�oy;ي�كتاباته�بyن�مجالyن ) 22 :2003سهy?�عبد�الس
م،�(حسب�ما�ذكر�;ي�

�ا�قبو*  �8يجابي �ا�قبو#غZ?اب �8يجابي �ا�قبو#غZ?اب �8يجابي �ا�قبو#غZ?اب �8يجابي �: لللل#غZ?اب �انيةÈبا� �تخارج وهو�تمام� )  Entaesserung(مصطلح

�تحتويه�;ي�¬ن�نفسه� �أن�ا�عرفة�ا�طلقة�تتضمن�#غZ?اب�بقدر�ما �إذ ا�عرفة�بذا�ãا

 .حركة�نحو�التخطي

 .اغZ?اب�بمع(�¹انفصال�أو�انقسام،�وعدم�التعرف�ع�ى�الذات: #غZ?اب�السل#غZ?اب�السل#غZ?اب�السل#غZ?اب�السل����))))*

� ومن �بyن�هيجلهيجلهيجلهيجلوجهة �الع
قة �بتحليل �قام �ا� �أك¾?�وضوحا �#غZ?اب�أصبح

�الوæي�بالذات�وجدل�السيد�والعبد  .لالفرد�وعا�ه،�إذ�تناو

� الوæي�الذاتي��Gيبلغ�حالة�:" بأن�) 26 :2003سهy?�عبد�الس
م،(�;ي�هيجلهيجلهيجلهيجلريقر

له�الذاتي،�فتصبح�،�فالعبد�يستخدم��شياء�ليحقق�استق
"الرضا�إ�G;ي�وæي�ذات�آخر

� ح �للر �وأشكال�مغZ?بة �فكرية �الحياة ة وصو �ل
غZ?اب�(ر ويحقق�وعيه�) البعد�8يجابي

غبة�السيد  ).البعد�السل�)�ل
غZ?اب(رالذاتي�بالعمل�الذي�يخضع�لتحقيق�

غبته�والتش¹Þء،�) 28: 2003سهy?�عبد�الس
م�،(و;ي� رالسيد�أقحم�العبد�بyن�

� �بالتش¹Þء �ليس�له�ع
قة �ذاتيا�لكنه �السيد�غy?�مستقلة غبة �أي� رإ�Gبتوسط�العبد،
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�G� �فالعبد �للسيد، �و�شياء �العبد �أي�هناك�خضوع �العبد، �تتحقق�من�خ
ل لكو�ëا

�باGس¦�
ك� �يكتفي �والسيد �سيده، �ظل �;ي Gإ� �وحقيقته �الخاصة اته �قد ريعرف

�ما�و#ستمتاع�ويفتقد�وصوله�لذاته�لكونه��Gيقوم�بالعمل�فالفرد��Gيستطيع� نأن�يكو

جود�ذاته�ينحصر�;ي�وجوده�من�أجل�آخر  .ويكونه�إ�Gمن�خ
ل�فرد�آخر،�و

ة�أو�) 37: 2006حليم�بركات،(يعرف�هيجل�#غZ?اب�;ي� رع�ى�أنه�حالة�ال
قد

�فتوظيف� �وممتلكاته، �منتجاته �ع�ى �سيطرته �يفقد �عندما �8نسان �يعان��ا العجز�ال�)

 .حه�الخاصلصالح�غy?ه�بدل�أن�يسطو�هو�عل��ا�لصال

�أن�هيجل�يجعل�من�الحرية�وا�لكية�;ي�مقابل�#غZ?اب،�بمع(¹ الحرية�: كما

� �وتاما �واعيا، �امت
كا �ذاته �يمتلك �8نسان �كو �;ي �نفسه(نتكمن �مع �واحد ) 8نسان

�إuى� �نحو�يؤدي �ع�ى �واست
��ا �وضياعها �لذاته �8نسان �امت
ك �بعدم �تكو نوا�لكية

 . Z?اب��ا�ينفصل�8نسان�عن�ذاته�وأفعالهالعبودية�وهنا�نتحدث�عن�#غ

�فلما� ادته�الحرة، �;ي�تكوين�الفرد�لذاته�أي�;ي�إ رهيجل�يجعل�للملكية�مكانا

®ي�ل'شياء،�ففي�استطاعة�الشخص�أن� س�;ي�ا�جال�الخا ركانت�حرية�الشخص�تما ر

جيا،�و;ي�استطاعته�بمحض� ريخرج�ذاته�أي�أن�التعامل�مع�ذاته�بوصفه�موضوعا�خا

اد  .ته�أن�يجعل�ذاته�مغZ?بةرإ

� يإن�#غZ?اب�عند�هيجل�مرده�إuى�البعد�عن�الطبيعة،�وعن�النشاط�8بتكار

فهو�انفصال�عن�البيئة�#جتماعية�بحيث�يتم�التنافر�بدل�التكامل�و#نسجام،�وهذا�

�¹Ïي�ويصبح�يتب(�¹أق�æه�#جتما �تناقض�لدى�الفرد�مع�هويته�وبالتاuي�يفقد�دو رما�يفر ز

 .طرف�مما�يؤثر�ع�ى�فكره�وحركاتهقيم�الت

�ماركـس� �ماركـس�ب�ـ�#غZ?اب�عند�كار �ماركـس�ب�ـ�#غZ?اب�عند�كار �ماركـس�ب�ـ�#غZ?اب�عند�كار     ):):):):1883188318831883    ----1818181818181818( ( ( ( للللب�ـ�#غZ?اب�عند�كار

� �;ي �هيجل �الس
م،(ماركس�انتقد �اعت@?�هيجل�)30: 2003سهy?�عبد عندما

�للعمل� �الجانب�8يجابي جع �فماركس�أ �إيجابي، �أنه غم � �أو�التخارج�اغZ?ابا رالتموضع ر

 .انب�السل�)��للعملوليس�ل
غZ?اب،�و#غZ?اب�حسب�ماركس�هو�الج

� �;ي د �شتا،(رو �السوسيولو®ي�) 32: 97/98ع�ى �التحليل �إuى �ماركس�عاد أن

�الخاصة� �ا�لكية �نتيجة �8نتاج �وسائل �عن �ا�ستخدم �باغZ?اب �مهتما #قتصادي

 .وتقسيم�العمل

بع�جوانب�من��هذا�#غZ?ابماركسماركسماركسماركس  : ر�توصل�من�خ
ل�نظريته�إuى�تحديد�أ

1 -� �بمنتجاتههناك�اغZ?اب�العامل �ع
قته �أجر�وليست�له�: ;ي ¹Ïويتقا�� �ينتج العامل

ة�ع�ى�تملك�منتجاته  .رالقد
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�ا�جتمعات�الرأسمالية- 2 �بالذات�;ي �أي�: اغZ?اب�العامل�عن�عمله �عمله �Gيحقق�;ي

�إنه�;ي�عمله��Gيؤكد�ع�ى�ذاته�بل�يتنكرها�و�Gيشعر� اكتفاء�ذاتي،�وأي�إبداع�أو�نمو،

  .   بالرضا�بل�بالتعاسة

اغZ?اب�العامل�;ي�ا�جتمع�الرأسماuي�عن�الطبيعة�نفسها�ال�)�هو�جزء�م�Üا،�كما�çي�- 3

�حاجاته� �وتصبح �ا�ادية �حاجته �لسد �الطبيعة �يحو �8نساني، �الوæي �ومن �منه لجزء

 .للعيش�والبقاء�الجسدي

�8نسان- 4 �مع �ع
قته �;ي �العامل�: اغZ?اب�8نسان �بل�Èن ليس�فقط�بسبب�العزلة

 .يس�لنفسه،�بل�لغy?ه�وتحت�سيطرتهيعمل�ل

�كتابة �التشيؤ�;ي �ماركس�عن �مفهوم �إuى �سبق �ما تحت�" رأس�ا�ال"ويحيلنا

�السلع" عنوان �تمنح� "  Fétichisme of commoditrés" "فيتيشية �الجامدة فاÈشياء

�8نسان� �ويتم�التعامل�مع�قو �غy?�8نسان، �وفضائل��Gيتصف���ا �أوصافا ىبموج�Çا

 .ما�تتعامل�مع��شياءالجوهرية�ك

� �;ي �الرأسماuي�)41: 2006حليم�بركات،(ىماركس�ير أن�أهم�سلبيات�ا�جتمع

çي�#غZ?اب،�وا�خرج�يراه�;ي�إلغاء�العمل�ا�غZ?ب�القائم�ع�ى�ا�لكية�الخاصة�أي�إلغاء�

 .ا�لكية�عنده�كانت�وسيلة�òلغاء�العمل�ا�غZ?ب��Gغاية�;ي�ذاته

ة�إليه� ;ي�هذا�ا�قام�هو�#نتقادات�الكثy?ة�ال�)�وجهت��اركس�روما�تجدر�8شا

أن�تسليم�ماركس�باغZ?اب�العامل�يغلب�عليه� الذي�اعت@?) .R. Mills (ميلزميلزميلزميلزخاصة�من�

�العمل� نالطابع�الفلسفي�أك¾?�من�التفسy?�العلم)�لكونه�لديه�حكم�سابق�يتمثل�;ي�كو

 .الحر;ي�هو�بمثابة�عمل�مثاuي

�ج�ـ�#غZ?اب�عند�هربت�ج�ـ�#غZ?اب�عند�هربت�ج�ـ�#غZ?اب�عند�هربت�ج�ـ�#غZ?اب�عند�هربت� �ماركيو �ماركيو �ماركيو     ):):):):1979197919791979    ––––    1898189818981898((((ززززماركيو

� �نابع�من� ) 51 :2003سهy?�عبد�الس
م�،(تذكر�لنا زأن�#غZ?اب�عند�ماركيو

�¬خر�الذي�يرسم�معالم�شخصيته�ويحدد� �هذا �لذاته، ��Gموجود �,خر، كونه�موجود

وجوده�واحتياجاته�ومصالحه�ا�سيطرة�;ي�ا�جتمع،�وهو�مايعرف�بعملية�تشكيل�الفرد�

ياوتطويعه�كي�يتفق  .ر�والقالب�ا�طلوب�حضا

�نجد�  : زمن�مظاهر�#غZ?اب�عند�ماركيو

�وا�جتمع- 1 �8نسان �: �جدلية �;ي �الس
م،( جاء �8نسان� ) 53 :2003سهy?�عبد أن

�وحامل� �لتوج��اته �كامل �وتجسيد �ا�تقدم �الصناæي �ا�جتمع �نتاج �هو ا�عاصر

�ا�بتكر�لوسائ �ا�تقدم �الصناæي �وا�جتمع �وçي�إيديولوجيته، �8نسان �ذلك فاهية � رل
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نفس�الوسائل�ال�)�يعود�ليسيطر�من�خ
لها�ع�ى�ذلك�8نسان�وçي�ع
قة�جدلية،�يعد�

�أ�ëا�حتمية�;ي�ضوء�الواقع�القائم �ماركيو زاغZ?اب�8نسان�نتيجة�لها�وير  .ى

�ينبäي�ع�ى�8نسان�أن�يبحث�عن�الطريق�الذي�يقوده�من�الوæي�:التفكy?�8يجابي - 2

ية�إuى�مصلحته�الواقعية�والبحث�هنا�الزائف ر�إuى�الوæي�الحقيقي،�ومن�مصلحته�الفو

ة�تغيy?�نمط�حياته �بعد�قناعاته�بضر وريكو  .ن

  :   فقدان�الحرية�;ي�إطار�من�الديمقراطية- 3

ات�مثل� الغاية�ت@?ر�"و" دعه�يعمل�دعه�يمر: " رالحرية�#قتصادية،�تعمل�تحت�شعا

�و�صلحالبقاء�و#ستمر"و"الوسيلة� سيلة�"ىار�ل'قو �أصبح�حرية�اختيار�و و،�فالتحر ر

�وضغوطه �وقيوده �الكسب �من �لتحر G� �حرية� .رالكسب، �çي �السياسية �الحرية إذن

 .#ختيار�بyن�أفراد��Gأفكار

ض�عل��م-4 �:وتوحد��فراد�مع�الوجود�ا�فر ل�توحد�يؤمن�استمرار�الوضع�القائم�وقبو

�ال �;ي �يخلق �أنه Gإ� �له، �إuى��فراد �ويؤدي ��فراد �لدى �وكاذبا ائفا � �وعيا �ذاته زوقت

 .است
��م

�إذا�كان�الضمy?�سعيدا�فحتما�هنالك�خلل�;ي�أداء�وظيفته،�ولكل�:�الضمy?�السعيد- 5

� ��فعال �أبشع �ح�¹ �متوافق �والكل �م@?ر �ع�ى�(Ïé)ء ية �الذ �القنبلة �ألقى �الذي رالفرد

اكي �وناجا � ).زهy?وشيما �ليس�له �الضمy?�السعيد �ينظم�إن �أن �وسعه �و;ي �حدود، من

 .ألعابا�يلعب�فيه�8نسان�مع�ا�وت�والتشويه،�ويتحد�ف��ا�العمل�الجماæي�مع�التسلية

�;ي� �ماركيو زيقر مام�أمره�" أن�الضمy?�السعيد�)66: 2003سهy?�عبد�الس
م�،(ر زيسلم�

�والخطأ�" للتشيؤ �للصواب ا �معيا �يكو �أن �الضمy?�8نساني �ع�ى �ينبäي �كان رفلقد ن

�الخy?�والسعادة،�ل �يرتقي�باòنسانية�ويحقق�لها �للمفيد�وللضار،�كما لحقيقة�والزيف،

إ�Gأنه�قد�تأثر�هو�أيضا�بما�توفره�الحياة�ا�عاصرة�من�احتياجات�ومتطلبات�ل'فراد،�

�يمثل� �الطبيعة�و8نسان�وهو�ما �التدمy?ية�تجاه �وميولها �سلبيا�ãا �مر�الذي�يغفر�لها

ا�GغZ?ا  . ب�8نسان�وضمy?هزمظهرا�بار

بأن�ا�جتمع�قام�بدمج�) 69 :2003سهy?�عبد�الس
م�،( �جاء�;ي�:�الخيال�أسy?�الواقع-6

ة�،�فا�سافة� رالخيال�بالواقع�وشدد�النطاق�عليه�وجعله�يكبل�عن�إحداث�أي�تغيy?�وثو

�Gينشط�إ�Gفالخيال�� �مصy?يا، تباطا �مرتبطان�ا �قلصت�وأصبحا ربyن�الخيال�والواقع

ة�تبعا ات�الحضا �قد �بفضل �ا�ستقبل �;ي �تتحقق �أن �يمكن �ال�) ر�ل
حتماGت�التقنية ر

 .الصناعية�ا�تقدمة



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]171[

�ا�ريض� - 7 �ا�جتمع �;ي دت�:ي8نسان�السو �،(ر�أو �الس
م أن� )71 :2003سهy?�عبد

�بل�هو� �سويا، �أن�ا�جتمع�القائم�ليس�مجتمعا �ينطلق�من�إشكالية�أولية�çي زماركيو

�مجتمع�شاذ�وغy?�عا يدل،�لذا�نتساءل��أليس�الفرد�الذي�يتصرف�وظيفيا�ع�ى�نحو�سو

�الصحة� �وهنا �مريضا؟ �فردا �هو�نفسه �مريض�يكو �بمجتمع �كمواطن �وص�ي نوسديد

�مجتمعه� �مع �التكيف �ع�ى ته �قد �عدم �إuى اجع � �خلل �ف��ا �يكو �ل�نسان رالعقلية ر ن

جة�تصبح �ف��ا�الصحة�را�ريض،�مما�يعكس�تغلغل�ا�جتمع�;ي�النفس�8نسانية�إuى�د

 .العقلية�çي�صحة�مجتمع��Gصحة�فرد

كايـمد�ـ�#غZ?اب�عند�إميد�ـ�#غZ?اب�عند�إميد�ـ�#غZ?اب�عند�إميد�ـ�#غZ?اب�عند�إمي كايـمل�دو كايـمل�دو كايـمل�دو     : : : : ررررل�دو

كايمشدد كايم�دو كايم�دو كايم�دو �رررر�دو �الهيجي�ي �ا�فهوم �مع نة �تفكك�-ر�با�قا �فكرة �ع�ى (ÏÖارك��ا

 .القيم�وا�عايy?�#جتماعية�والثقافية،�وفقدان�السيطرة�ع�ى�السلوك�8نساني�وضبطه

كايمناوله�أهم�ما�ت) Anomie(حالة��نوميا� كايمدو كايمدو كايمدو اسة�ا�عمقة�ال�)�çي�;ي�رررردو ر�بالد

�ا�صطلح�;ي� كايم)�ل
غZ?اب،�ويشy?�هذا ) 44: 2006حليم�بركات،(رصلب�ا�فهوم�الدو

مات�حادة� �ا�عايy?�ال�)�تضبط�الع
قات�#جتماعية،��فتنشأ�عن�ذلك�أ زإuى�حالة�تدهو ر

.                                                                       ماæيبyن�عدة�فئات�متنافسة�أو�متناحرة�وهذا�ما��îدد�التماسك�#جت

كايمربط� كايمدو كايمدو كايمدو �بyن�ظاهرة�#نتحار�والوضع��نومي�;ي�محاولة�لتحليل�أمراض�رررردو

�أن�يحل�مكا�ëا�قيم� نتفسخ�ا�جتمع،�بحيث�تتحطم�القيم،�وا�عايy?�التقليدية�من�دو

È� �تشخيصه �و;ي �فاعلة، �أن�ومعايy?�جديدة كايم �دو �ير �الحديثة رمراض�ا�جتمعات ى

بل�Èننا�لم�: "لانتشار�#غZ?اب�;ي�ا�جتمع��Gيعود�إuى�صعوبة�سد�حاجاته�بل�كما�يقو

 ".نعرف�حدود�حاجتنا�الشرعية

    ::::�ـ�ا�فهوم�السيكولو®ي�ل
غZ?اب�ـ�ا�فهوم�السيكولو®ي�ل
غZ?اب�ـ�ا�فهوم�السيكولو®ي�ل
غZ?اب�ـ�ا�فهوم�السيكولو®ي�ل
غZ?اب3333

�تحديد� �دو �حال �مما �أبعاده، �بتعدد �ل
غZ?اب �السيكولو®ي �ا�فهوم نتعدد

 : له،�وفيما�ي�ي�عرض��ختلف�ا�فاهيممفهوم�جامع�

،( تعرف� #غZ?اب�ع�ى�أنه�اضطراب�نفÏÖ)،�) 199: 2003يإج
ل�محمد�سر

من�مظاهره�فقدان�الفرد�نفسه�ويصبح�غريبا�عن�نشاطاته�ويكاد�يفقد�إنسانيته�كلها،�

 .فهو�يستنكر�أعماله�ويفقد�شخصيته،�ويشعر�بفقدان�هويته�وأعماله�وأنه�مجرد�Ïé)ء

�التعريف�يدعم�هذ � ) 99 :2000عادل�عبد�هللا�،( ا �يقو #غZ?اب�;ي�: " لإذ

�با�وضوع،� �ع
ق¦�ا �و;ي �الشخصية جات�من�#ضطراب�;ي �د �يشy?�إuى (ÏÖجال�النف�را

بحيث�يمكن�أن�يحيا�ا�غZ?ب�حياة�عادية�وإن�كانت�مشوبة�بالضيق�وا�شقة�ويضيف�
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��ãدف� �ال�) �الع
قة �هو�اضطراب�;ي (ÏÖاب�النف?Zمطالب�الفرد�#غ� �بyن �التوفيق إuى

 ." وحاجاته�وإمكانياته�من�جانب،�وبyن�الواقع�وأبعاده�ا�ختلفة�من�جانب�آخر

اني،( و;ي�نفس�السياق،�ذكر�;ي� �ز وهو ر تعريف�ل
غZ?اب�ع�ى�أنه�) 48 :2005ز

ملة�من�أعراض�التفكك�ال�)�تتواجد�;ي� )  Depersonalization(تجريد�للشخصية� زوهو�

�� �من �مثلمجموعة �والعصابية �العقلية �الذهانية�: مراض ��مراض �وبعض الفصام

�لبعض� الحادة �وانفصال �الشخصية �بتفكك�نظام �الزملة �وتتم�oyهذه �الهستy?يا، وكذا

�الوظيفي،�وهنا�تصويب�للباحثة�بحيث�نقو انفصال�بعض�: لأجزائه�واضطراب�أدا:�ا

� �الوظيفي �وأدائه ��G( أجزائه (Ïالشخ�� �للنظام �تعود �التفكك�) للزملةالهاء �يكو نوقد

�والشخصية�ككل جة�أن�الجزء�ا�فكك�يحكم�الشعو ركام
�لد  .ر

� �;ي �#غZ?اب �يعرفو ن �وآخر ��شو �عادل نأما �حامد�(ول سناء

ع�ى�أنه�انفصال�الفرد�عن�ذاته،�ويتمثل�ذلك�;ي�انفصال�الشخص�) 104:2004زهران،

�إنه�فقدان�8حساس�ب غباته�وطاقته، الوجود�الفعال،�وبقوة�رعن�مشاعره�الخاصة�و

 . التصميم�;ي�حياته�الخاصة

� �ا�ختار�;ي �حضر�عبد �محمد �،( ىوير هران � �حامد أن�) 105 : 2004زسناء

�بالوحدة�وعزلة�الذات،� �الفرد�بال
مع(�¹وفقد�القوة�والشعو ر#غZ?اب�يتضمن�شعو ر

�ا�حدد�له�;ي�أية�مؤسسة�أو�عمل  .   رويشعر�الفرد�بالعجز�نحو�الدو


ن�#غZ?اب�;ي�البعد�وع�ى�خ �ومحمد�خضر�الذين�يحصر وف�عادل��شو ل

�له�كل�من فاء�فت�ي�;ي: قعن�الذات،�نجد�اغZ?اب�عن�ا�جتمع�تطر سناء�(وفرج�طه�و

هران�، ملة��عراض�ال�)�يبدو�معها�) 104 :2004زحامد� زحyن�عرفا�#غZ?اب�ع�ى�أنه�

�الت �إنه �الذي�يعيش�فيه، �وكأنه�غريب�عن�ا�جتمع �بعامة�حيث�الفرد وافق�العصابي

تزداد�الهوة�بyن�الفرد�وعا�ه�ويشعر�بالعزلة�والضياع�والوحدة�وعدم�#نتماء�وفقدان�

�و#غZ?اب�عن� �وا�عايy?�#جتماعية، فض�القيم �و �والعدوانية �بالقلق �والشعو رالثقة ر

 .الحياة��سرية�وا�عانات�من�الضغوط�النفسية

يف�وبyن�حصر�#غZ?اب�;ي�البعد�عن�ا رلذات�أو�عن�ا�جتمع،�كان�هناك�تعا

�باGنفصال�النس�)�عن�الذات�أو�ا�جتمع�أو� �فاGغZ?اب�هو�شعو رجمعت�بyن�#ثنyن،

�ومع� �نفسه �مع �الفرد �يعيشها �ال�) �ا�ختلفة �للمواقف �نتيجة �تنشأ �وهو�خ@?ة كل��ما

�الفرد�بانفصاله�عن�ذاته�أو�عن�واقعه�أو�عن�كل��م ا،�وهو�ر¬خرين،�وتؤدي�إuى�شعو

والضغوط�ال�)�يتعرض�لها�) 74:1999ديانا�هيلز،��( حالة�تعكس�سوء�التوافق�حسب�

 .الفرد
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?yأحمد�خ� �نجد �ا�ختار،�(يعرف�#غZ?اب�;ي) 1983(يكما محمد�خضر�عبد

ة�تتجسد�;ي�) 57: 1998 ربأنه�وæي�بالصراع�القائم�بyن�ذاته�وبyن�البيئة�ا�حيطة�به�بصو

�والس �#نتماء �بعدم �أو�رالشعو �إيجابي، �سلوك �من �ذلك �يصاحب �وما �والقلق خط

�يصاحبه� �بفقدان�ا�ع(�¹وال
مباGة�ومركزية�الذات،�و#نعزال�#جتماæي،�وما رالشعو

 .من�أعراض�إكلينيكية

�التعريف� �أن �إuى �نخلص يف �التعا �ختلف� �التطر �خ
ل �ومن رإذن ق

�حو لالسيكولو®ي�ل
غZ?اب�تمحو  :ر

�بالتبا-1  .عد�عن�الذاتر�#غZ?اب�هو�شعو

�بالتباعد�عن�ا�جتمع-2  .ر�#غZ?اب�هو�شعو

�بالتباعد�عن�الذات�وا�جتمع�- 3  .ر#غZ?اب�هو�شعو

هران،(#غZ?اب�هو�اضطراب�نفÏÖ)�يتحدد�حسب�ع�ى�وطفه�;ي-4 : 2004زسناء�حامد�

 :بالجوانب�التالية) 105

 :كويتضمن�ذل: �حاGت�عدم�التوافق�8نساني�ال�)�تعان��ا�الشخصية-

 .عدم�الثقة�بالنفس* 

 .ّالقلق�ا�ستمر* 

 .الرهاب�#جتماæي* 

 .ا�خاوف�ا�رضية*

�الشخصية�مثل- ?Zي�حالة�الديمومة�للعقد�النفسية�ال�)�تع: 

 .عقدة�أوديب* 

 . عقدة�النقص*

 .عقدة�#ضطهاد*

�بالهوية�مثل-  :ر�ضعف�الشعو

�بانتماء�والجهد�والحب*    رالشعو

�بالثقة�بالنفس*  .رالشعو

�بالقيمة�وغياب�8حساس�باÈمان*  .رالشعو

    ::::�ـ�تفسy?�#غZ?اب�حسب�مختلف�النظريات�السيكولوجية�ـ�تفسy?�#غZ?اب�حسب�مختلف�النظريات�السيكولوجية�ـ�تفسy?�#غZ?اب�حسب�مختلف�النظريات�السيكولوجية�ـ�تفسy?�#غZ?اب�حسب�مختلف�النظريات�السيكولوجية4444

تم�تفسy?�#غZ?اب�من�وجهات�مختلفة�وكان�التباين�أمرا�جليا�بسبب�اخت
ف�

 .وتباين�#نتماءات
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�النظريات� �من �عدد �ضوء �;ي �التفسy?ات �مختلف �ي�ي �فيما �نعرض سوف

 :السيكولوجية

    : : : : ?�النظرية�السلوكية?�النظرية�السلوكية?�النظرية�السلوكية?�النظرية�السلوكية�تفس�yتفس�yتفس�yتفسy----أأأأ

هذه�النظرية�تفسر�ا�شك
ت�السلوكية�بأ�ëا�أنماط�من�#ستجابات�الخاطئة�

تباطها�بمثy?ات�منفردة،�والفرد�يحتفظ���ا�ويستعملها�لتجنب� رأو�غy?�السوية�ا�تعلمة�با

خ@?ات�غy?�مرغوبة،�فهذه�النظرية�تدuى�بأن�الفرد�يشعر�باGغZ?اب�عن�ذاته�عندما�يفقد�

 .له�معها�وينصاع�ويندمج�مع�¬خرين�ح��¹يتفادى�فقدان�التواصل�معهمتواص

    : : : : �تفسy?�نظرية�التحليل�النفÏÖ)�تفسy?�نظرية�التحليل�النفÏÖ)�تفسy?�نظرية�التحليل�النفÏÖ)�تفسy?�نظرية�التحليل�النفÏÖ)----ب�ب�ب�ب�

�إuى�التفسy?�حسب�كل�من� يد: قسوف�نتطر يدجموند�فر يدجموند�فر يدجموند�فر م�و�ووووسسسسجموند�فر مإيريك�فر مإيريك�فر مإيريك�فر  . ووووإيريك�فر

يد�****     يد�جموند�فر يد�جموند�فر يد�جموند�فر     : : : : ووووتفسy?�#غZ?اب�حسب�تفسy?�#غZ?اب�حسب�تفسy?�#غZ?اب�حسب�تفسy?�#غZ?اب�حسب�سسسسجموند�فر

� د�;ي �و يد�#غZ?اب�حسب�ما �فر رتناو و من�) 47: 1998محمد�عبد�ا�ختار،(ل

�وتناوله�ع�ى�أنه �وال
شعو روجهة�نظر�ال
وæي�وغربة�الذات�واهتم�بالشعو اضطراب�"ر

(Ïفكرة�" مر�� �ع�ى �النظرية �هذه كزت �و �#غZ?اب �أشكال �من �شكل �أوديب روعقدة

 .8حباط�من�خ
ل�تحضر�ا�جتمع

� �كتابه �;ي �هذا يد �فر �" ووأوضح �وتوعكها ة �فهو�انطلق�من�مقولة�"رالحضا ،

ة،�وبالتاuي�بينه�وبyن�تشدد�ع�ى�وجو غبات�8نسان،�ومتطلبات�الحضا رد�تصادم�بyن� ر

 .ا�جتمع�والثقافة�السائدة

�8نسان�مناهض��ا�هو� ة�الشر�;ي�الطبيعة�8نسانية،�وكو نومن�منطلق�نز و

�لدوافعه� �ا�باشر �8شباع �ببعض �السماح يد �فر �حسب �ا�جتمع �فع�ى واجتماæي

®ي�غامض�البيولوجية�وإ�Gيحدث�كبت�مع�معا رناة،�وما�يفصل�بyن�الذات�والعالم�الخا

أو�يلجأ�إuى�نشاطات�عملية�وفنية،�) النفي(فيلجأ�الفرد�إuى�عا�ه�الداخ�ي�متجنبا�الواقع�

�من�الكبت�إuى�السلوك�ا�تحضر يد�كلمة�إع
ء�أو�تسامي�لهذا�التحو لوقد�اختار�فر  .و

ئيسية يد�تعاسة�8نسان�إuى�ث
ثة�مصادر� ريعيد�فر  : و

�قوة�الطبيعة*   .قتفو

 .ضعف�الجسد* 

ة�ا�تحكمة�;ي�الع
قات�#جتماعية�;ي�العائلة،�والدولة،�وا�جتمع*   .رالحضا

�يتنكر�الفرد� �أن (Ï$تقت� ة �الحضا �فمتطلبات �ا�صدر�الثالث، �ركز�ع�ى روقد

 . لرغباته�أهمها�الرغبة�الجنسية�وال�oعة�العدائية�فيكب¦�ا�أو�يض�ي���ا
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� �تمكنت ة �الحضا �;ي�رإن يد �فر �حسب �الجنسية، �الحرية �ع�ى �التعدي ومن

 .مما�يتسبب�;ي�انحرافات�وأمراض�نفسية��Gتحد) 50 : 2006حليم�بركات،(

� �مخلو �8نسان �أن يد �فر قوير �من�"وى �قو �قسطا �الغرائزية �معطياته يبyن

فال�oعة�العدوانية��ãدد�باستمرار�ا�جتمع�" 8نسان�ذئب�8نسان" العدوانية�وذلك�Èن

��الجنÏÖ)�ا �والكبت �ا�عقولة �ا�صالح �من �أقو �çي �الغرائزية �العواطف ىتحضر�Èن

�إuى�صراع�داخل�8نسان�بمبدأ�اللذة�ومبدأ�الواقع،�وينقلب�كبت�العدوانية�إuى� ليتحو

�?yادعة�تتمثل�بالضم � �لدى�الفرد�قو رصراع�بyن�مبدأ�الحياة�ومبدأ�ا�وت،�ولهذا�تتكو ى ن

�بالذنب �والشعو روالذات�الك@?  .�والندم�وتعذيب�الذاتى

يد�استطاع�أن�يصل�إuى�الحقائق�التالية  :وفر

فالخ@?ات�يتم�كب¦�ا�لتقليل��لم�الناتج�م�Üا�ولذلك�فإن�تذكرها�أمر�: رررراغZ?اب�الشعواغZ?اب�الشعواغZ?اب�الشعواغZ?اب�الشعو* 

�هذه�الخ@?ات� �ظهو �دو رصعب�يحتاج�إuى�مجهود�كبy?�للتغلب�ع�ى�ا�قاومة،�ال�)�تحو ن ل

�ا �عن �الشعو �يغZ?ب �وبذلك �الشعو رإuى �مظهر�من�ر �هنا �وا�قاومة �ا�كبوتة، لخ@?ات

 .رمظاهر�اغZ?اب�الشعو

�ال
شعو*  �ال
شعواغZ?اب �ال
شعواغZ?اب �ال
شعواغZ?اب �: رررراغZ?اب �;ي يد هران،(ويشy?�فر � �حامد �أن�) 113- 112: 2004زسناء إuى

�وتبقى�هناك�محتفظة�بطاق¦�ا،� رالخ@?ات�ا�كبوتة�تبدأ�حياة�جديدة�شاذة�;ي�ال
شعو

ال � G� �الكبت �أسباب �أن �وطا�ا ج �الخر �فرصة زتتحyن �يظل�و �ال
شعو �فإن �قائمة رت

با�من�اغZ?اب�الفرد�عن�الواقع� ،�وما�هو�إ�Gهر ومغZ?با�ع�ى�شكل�انفصال�عن�الشعو ر

 .        #جتماæي

�;ي�وجود�الذات�حسب مجدي�أحمـد�محمـد�(إذن،�فاGغZ?اب�سمة�متأصلة�

�) 7: 2001عبد�هللا، �و�الهو�و�نا �بyن��نا �اغZ?اب� �لتجاو ��Gسبيل�مطلقا �ع�ى،�زإذ

ة�ومتطلبا�ãا�وضغوطا�ãا�ال�)� يد�هذا�ا�فهوم�بكونه�ناتج�عن�حاجات�الحضا رويفسر�فر و

�#غZ?اب�عن�الذات�وعن� �إuى �بالفرد �يدفع �الذات�مما �مع �تتناقض�جوهريا يمكن�أن

ه  .را�جتمع�الذي�يعيش�;ي�إطا

م�****     م�تفسy?�#غZ?اب�حسب�إيريك�فر م�تفسy?�#غZ?اب�حسب�إيريك�فر م�تفسy?�#غZ?اب�حسب�إيريك�فر     ): ): ): ): 1980198019801980    ----    1900190019001900((((ووووتفسy?�#غZ?اب�حسب�إيريك�فر

Zأبو�#غ� �هيجل �كان �التحليل�إذ �;ي �#غZ?اب �هو�أب م �فر �إيريك �فإن و?اب

�عالم�نفس�قدم�مفهوم�#غZ?اب�;ي�إطار�سيكولو®ي�إنساني  .لالنفÏÖ)�وهو�أو

م�;ي�كتابه ب�من�الحرية�" وعرض�فر أهم� "  The fear of freedom" "والهر

ب�عند�الشخص�ا�غZ?ب  .وميكانoyمات�الهر



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]176[

�ونز: السلطويةالسلطويةالسلطويةالسلطوية*  �الحرية �من �الهرب �ودمجها�ميكانoyم �الذاتية �الحرية �عن �للتخ�ي عة

 .بشخص�ما�Gكتساب�القوة�ال�)�تفتقدها�الذات�ال
وæي�للفرد

لية�عن�: التدمy?يةالتدمy?يةالتدمy?يةالتدمy?ية* ف�العجز�والعزلة�مسؤ �غy?�ا�حتمل�بالعجز�فظر وçي�من�الشعو و ر

يyن�آخرين�للتدمy?ية�القلق�وانحراف�الحياة  .رمصد

�: تطابق�8نسان�¬uيتطابق�8نسان�¬uيتطابق�8نسان�¬uيتطابق�8نسان�¬uي*  �;ي د أن�الفرد�لكي�) 53 : �1998ا�ختار،محمد�حضر�عبد( رو

�عن� �إما جه �الذي�خا �للعالم �ا�هيمنة �القوة �مع نة �با�قا �ال
مع(¹ �شعو ريتغلب�ع�ى ر ر

 .تكامله�الفردي�أو�عن�طريق�تدمy?�¬خرين

م�;ي� �فر وير أن�#غZ?اب�هو�نمط�من�الخ@?ة�) 10 : 2000عادل�عبد�هللا�،(ى

�ف��ا�8نسان�نفسه�كما�لو�كانت�غريب ة�عنه�ومنفصلة�عنه،ويرجع�أسباب�#غZ?اب�ىير

إuى�طبيعة�ا�جتمع�الحديث،�وسيطرة�¬لة�وهيمنة�التكنولوجيا�الحديثة�ع�ى�8نسان�

فâ)�من�صنعه�ولك�Üا�تسيدت�عليه،�وحي�Üا�تزداد�حدة�ما�يشعر�به�الفرد�من�اغZ?اب�

نفسية�تختل�وانفصال�عن�نفسه�أو�مجتمعه�أو�عا�ه�ا�وضوæي�مما�يجعل�من�حياته�ال

oZ�ãه��?yومعاي . 

    : : : : �تفسy?�نظرية�السمات�والعوامل�تفسy?�نظرية�السمات�والعوامل�تفسy?�نظرية�السمات�والعوامل�تفسy?�نظرية�السمات�والعوامل----ج�ج�ج�ج�

�وال�)� �تفسر�السلوك�البشر �ال�) �العوامل�ا�حددة �النظرية�ع�ى يترتكز�هذه

 .تمكن�من�تحديد�سمات�الشخصية

� �;ي �ا�رتفع �#غZ?اب �ذو ��شخاص �ع�ى �ا�قامة اسات �الد يحسب سناء�(ر

هران،  : ت�ا�مoyة�لهم�çيوجد�أن�السما) 113 : 2004زحامد�

�الوحدة� �التباعد، �القلق، �التشاؤم، �الثقة، �عدم �الذات، �حو لالتمركز

�بفقدان�القوة�ع�ى�التحكم،�اضطرابات�;ي� رالنفسية،�توترات�الحياة�اليومية،�الشعو

�القيم� �تب() �ع�ى ة �القد �عدم �¬خرين، �مع �الصادقة �الع
قات �نقص �الفرد رهوية

�التو �ع�ى ة �القد �عدم �بyن�را�رغوبة، �تواصل �إيجاد �ع�ى ة �القد �عدم ��بوين، �مع رحد

 .ا�ا�Ï)�وا�ستقبل�عدم�#نسجام�بyن�الفرد�و�جيال�السابقة

    : : : : تفسy?�نظرية�الذاتتفسy?�نظرية�الذاتتفسy?�نظرية�الذاتتفسy?�نظرية�الذات----دددد

� �;ي د هران،(رو � �حامد ين) 114 : 2004زسناء �كا نيرأن ني�هو ني�هو ني�هو ترجع�) Horny (رررر�هو

�ذات�مثالية�وتش�Çه���ا�يجع: #غZ?اب�إuى له�عاجزا�عن�رالفرد�له�ذات�حقيقية�ويتصو

اكه�لذاته�الحقيقية  .رإد

اك�السالب�للذات�أو انخفاض� رفاGغZ?اب�حسب�هذه�النظرية�ينشأ�عن�8د

�الفرد�عن�ذاته�ا�ثالية�وذاته�كما�هو�متوقع مفهوم�الذات�أو  .رالتفاوت�بyن�تصو
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    : : : : �تفسy?�نظرية�ا�جال�تفسy?�نظرية�ا�جال�تفسy?�نظرية�ا�جال�تفسy?�نظرية�ا�جال----هههه

�فقط،�بل�هذه�النظرية�تفسر�#غZ?اب�كونه�ليس�منحصرا�;ي�عوامل�داخلية

�التغy?ات� �نحو�هذه �و#تجاه �البيئية �التغy?ات �سرعة �تتضمن جية �خا �عوامل رهناك

 .والعوامل

    ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

#غZ?اب�هو�وصف�لحال�8نسان�الواقع�تحت�هيمنة�سلطة�ما�تسلبه�ذاته�

 .وماهيته،�وإمكانياته�وتدفعه�إuى�واقع�مغاير�لحقيقة�تماما

 :ونستنتج�مما�سبق�أن

أسندت�كذلك�لتعدد�عوامل�ومصادر�الظاهرة�ولقد�حديد�ا�فهوم�ت;ي�صعوبة��هناك�-

 .وهذا�ما�انعكس�;ي�تفاسy?�النظريات�السيكولوجية

- �?yه،�وجعل�التفاس رتشعب�الظاهرة�انعكس�;ي�تحديد�ا�فهوم�وضبطه،�أسبابه�ومصاد

�الباحثyن �من �من�طرف�عدد �للقياس�8م@?يقي �ينف�إخضاعها �لم �هذا �كل     تختلف،

 .�وغy?هما))))،�دين،�دين،�دين،�دينسيمان�سيمان�سيمان�سيمان�((((مثل

�وتحقيقا� �#تزان �عن �بحثا �الفرد �يعيشها �سيكولوجية �#غZ?اب�حالة ليظل

�إuى�سلوك�منحرف�للتعبy?�عن� �عجز�عن�تحقيقه�قد�يلجأ �الذي�إذا للتوافق�ا�فقود،

 .اغZ?ابه

ش::::ا�صدرا�صدرا�صدرا�صدر اية�و رالقرآن�الكريم،حسب�ر     .و

     ::::ا�راجعا�راجعا�راجعا�راجع

 .،�عالم�الكتبجتماعيةجتماعيةجتماعيةجتماعية�مراض�النفسية�#�مراض�النفسية�#�مراض�النفسية�#�مراض�النفسية�#،� )2003(ي�إج
ل�محمد�سر-1

�العال-2 �عبد �محمد � )1989(�تحية �الشباب، �لدى �والتواؤمية �#غZ?اب �بyن �الشبابالع
قة �لدى �والتواؤمية �#غZ?اب �بyن �الشبابالع
قة �لدى �والتواؤمية �#غZ?اب �بyن �الشبابالع
قة �لدى �والتواؤمية �#غZ?اب �بyن �كلية�الع
قة ،

    .¬داب،�جامعة�أسيوط

هران-3 �الس
م� �النفÏÖ))))) 2003(ز�حامد�عبد �النفسية�و8شاد �الصحة اسات�;ي �د ،(ÏÖالنف� �النفسية�و8شاد �الصحة اسات�;ي �د ،(ÏÖالنف� �النفسية�و8شاد �الصحة اسات�;ي �د ،(ÏÖالنف� �النفسية�و8شاد �الصحة اسات�;ي �د ر، رر رر رر عالم� ،ر

    . الكتب،�القاهرة

� )2006(�حليم�بركات-4 �والواقع#غZ?اب�;ي�الثق#غZ?اب�;ي�الثق#غZ?اب�;ي�الثق#غZ?اب�;ي�الثق، �والواقعافة�العربية�متاهات�8نسان�بyن�الحلم� �والواقعافة�العربية�متاهات�8نسان�بyن�الحلم� �والواقعافة�العربية�متاهات�8نسان�بyن�الحلم�  ،افة�العربية�متاهات�8نسان�بyن�الحلم�

اسات�الوحدة�العربية،     .لبنان بy?وت، رمركز�د

مضان�محمد�القدا;ي-5 ا�كتب�الجامåي�الحديث،� ،3ط ،الصحة�النفسية�والتوافقالصحة�النفسية�والتوافقالصحة�النفسية�والتوافقالصحة�النفسية�والتوافق ،)1998(ر�

ية     .ر8سكند

هران-6 شاد�الصحة�النفسية�لتصحيح�مشاعر�ومعتقدات�#غZ?ا    ،،،،))))2004(ز�سناء�حامد� شاد�الصحة�النفسية�لتصحيح�مشاعر�ومعتقدات�#غZ?اإ شاد�الصحة�النفسية�لتصحيح�مشاعر�ومعتقدات�#غZ?اإ شاد�الصحة�النفسية�لتصحيح�مشاعر�ومعتقدات�#غZ?اإ  ب،ررررإ

    .القاهرة عالم�الكتب،
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بت�ماركيو    ،،،،)))) 2003(�سهy?�عبد�الس
م-7 بت�ماركيومفهوم�#غZ?اب�عند�ها بت�ماركيومفهوم�#غZ?اب�عند�ها بت�ماركيومفهوم�#غZ?اب�عند�ها ززززمفهوم�#غZ?اب�عند�ها �الجامعية، ،رررر  دار�ا�عرفة

    .جامعة�حلوان

�هللا-8 �عبد �النفسية،    ،،،،))))2000(�عادل �الصحة �;ي اسات �النفسية،د �الصحة �;ي اسات �النفسية،د �الصحة �;ي اسات �النفسية،د �الصحة �;ي اسات #ضطرابات�#ضطرابات�#ضطرابات�#ضطرابات�    #غZ?اب،#غZ?اب،#غZ?اب،#غZ?اب،    الهوية،الهوية،الهوية،الهوية،    ررررد

    .ردار�8شاد ،النفسيةالنفسيةالنفسيةالنفسية

�شتا-9 �التنظي ،)1997(�ع�ي �;ي �التنظي#غZ?اب �;ي �التنظي#غZ?اب �;ي �التنظي#غZ?اب �;ي �الفنية، مات�#جتماعية،مات�#جتماعية،مات�#جتماعية،مات�#جتماعية،#غZ?اب �8شعاع �ومطبعة  مكتبة

ية     .ر8سكند

�الزيود-10 � )2006(�ماجد ،?yمتغ� �عالم �;ي �متغy?الشباب�والقيم �عالم �;ي �متغy?الشباب�والقيم �عالم �;ي �متغy?الشباب�والقيم �عالم �;ي �8صدار�الشباب�والقيم ��وuى، �العربية �الطبعة ،

يع،�عمان،��دن ق�للنشر�والتو ،�دار�الشر ر�و ز و     .ل

� )98/99(�محمد�خضر�عبد�ا�ختار-11 ريب�للطباعة�،�دار�غ#غZ?اب�والتطرف�نحو�العنف#غZ?اب�والتطرف�نحو�العنف#غZ?اب�والتطرف�نحو�العنف#غZ?اب�والتطرف�نحو�العنف،

يع،�القاهرة     .زوالنشر�والتو

،�محمد�السيد�عبد�الرحمن-12 س�الشناو ي�محمد�محر ،�الع
ج�السلوكي�الحديثالع
ج�السلوكي�الحديثالع
ج�السلوكي�الحديثالع
ج�السلوكي�الحديث،� )1998(و

يع،�القاهرة     .زدار�قباء�للطباعة�والنشر�والتو

� )2001(�مجدي�أحمد�محمد�عبد�هللا�-13 �الذات�وا�جتمع�وع
قته�بسمات�، �الذات�وا�جتمع�وع
قته�بسمات�#غZ?اب�ع�ى �الذات�وا�جتمع�وع
قته�بسمات�#غZ?اب�ع�ى �الذات�وا�جتمع�وع
قته�بسمات�#غZ?اب�ع�ى #غZ?اب�ع�ى

ية،�جامعة�8الالالالششششخصية�خصية�خصية�خصية�     .رسكند

،�مكتبة�الدار�مشك
ت�منهجية�;ي�البحوث�علم�النفس�العياديمشك
ت�منهجية�;ي�البحوث�علم�النفس�العياديمشك
ت�منهجية�;ي�البحوث�علم�النفس�العياديمشك
ت�منهجية�;ي�البحوث�علم�النفس�العيادي،�)2005(�مصطفى�سويف�-14

    . العربية�للكتاب

�إسكندر-15 مز � ي�نبيل �)1998(ر �ا�عاصر، �8نسان مة �وأ �ا�عاصر#غZ?اب �8نسان مة �وأ �ا�عاصر#غZ?اب �8نسان مة �وأ �ا�عاصر#غZ?اب �8نسان مة �وأ �الجامعية،�زززز#غZ?اب �دار�ا�عرفة ،

ية     . ر8سكند

برت�هيلز-16 �ر �هيلز، � )1999(و�ديانا �بالعقل�والنفس، �بالعقل�والنفسالعناية �بالعقل�والنفسالعناية �بالعقل�والنفسالعناية �تعريب�واقتباس�عبد�العاuي�،العناية

    .لبنان، الجسماني�،�الدار�العربية�للعلوم�بy?وت

�شاخت-17 د يتشا ر� �)1980(ر �العربية�#غZ?اب،#غZ?اب،#غZ?اب،#غZ?اب،، �ا�ؤسسة �حسyن، �يوسف �كمال �ترجمة

اسات�والنشر،�بy?وت     .رللد
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فعالية�ا�عالجة�البيداغوجية�;ي�التقليل�من��خطاء�النحوية�فعالية�ا�عالجة�البيداغوجية�;ي�التقليل�من��خطاء�النحوية�فعالية�ا�عالجة�البيداغوجية�;ي�التقليل�من��خطاء�النحوية�فعالية�ا�عالجة�البيداغوجية�;ي�التقليل�من��خطاء�النحوية�

    عربية�عربية�عربية�عربية�و8م
ئية�;ي�مادة�اللغة�الو8م
ئية�;ي�مادة�اللغة�الو8م
ئية�;ي�مادة�اللغة�الو8م
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ميذ�السنة�الرابعة�من�التعليم�#بتدائي�د اسة�ميدانية�ع�ى�عينة�من�ت
ميذ�السنة�الرابعة�من�التعليم�#بتدائي�د اسة�ميدانية�ع�ى�عينة�من�ت
ميذ�السنة�الرابعة�من�التعليم�#بتدائي�د     ----رررر�د

    

    مسكyن�عبد�هللامسكyن�عبد�هللامسكyن�عبد�هللامسكyن�عبد�هللا....دددد

    ****كريمة�ع
قكريمة�ع
قكريمة�ع
قكريمة�ع
ق....دددد

 

    ::::�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربيةا�لخصا�لخصا�لخصا�لخص

اسة�الحالية�إuى�الكشف�عن�مدى�فعالية�ا�عالجة�البيداغوجية� ر�ãدف�الد

�السن �ت
ميذ �لدى �والنحوية �8م
ئية ��خطاء �من �التقليل �التعليم�;ي �من �الرابعة ة

�واعتمد�الباحثان�ع�ى�عينة�قوامها �وتلميذة�من�)11( �إحدى�عشرة #بتدائي، �تلميذا

�تم� �مستغانم، �لخضر�بوGية �سيدي �ببلدية �طرمو �وأحمد �مسلم �أحمد � س�) لمد ر

ها� اختبار�تحصي�ي�;ي�مادة�اللغة�العشوائية�ا�قصودة،�واستخدما��ا�عاينة�وفقراختيا

 .التحقق�من�دGGت�صدقه�وثباتهّالعربية،�تم�

 :�إuى�ما�ي�ي�الباحثانوبعد�تحليل�النتائج�توصل

ق�بyن�1 �عدم�وجود�فر �التحصيل�ع�ى�الت
ميذ�ا�عيدين�وغy?�ا�عيدين�;ي�متوسطو�ـ

 .اختبار��خطاء�8م
ئية�والنحوية

�متوسط�التحصيل�ع2 �;ي �ابتدائي �الرابعة �السنة �إجابات�ت
ميذ ق�;ي �هناك�فر �ى�و�ـ

اختبار��خطاء�8م
ئية�والنحوية�قبل�وبعد�إجراء�حصة�ا�عالجة�البيداغوجية�لصالح�

القياس�البعدي؛�أي�أن�للمعالجة�البيداغوجية�فعالية�;ي�التقليل�من��خطاء�8م
ئية�

 .والنحوية

 .ا�عالجة�البيداغوجية،�الخطأ،�مادة�اللغة�العربية: الكلمات�ا�فتاحيةالكلمات�ا�فتاحيةالكلمات�ا�فتاحيةالكلمات�ا�فتاحية
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العلوم�#جتماعية،�شعبة�علم�النفس،�مخ@?�تحليل�ا�عطيات�الكمية�والكيفية�للسلوكات�النفسية�و#جتماعية،�العلوم�#جتماعية،�شعبة�علم�النفس،�مخ@?�تحليل�ا�عطيات�الكمية�والكيفية�للسلوكات�النفسية�و#جتماعية،�العلوم�#جتماعية،�شعبة�علم�النفس،�مخ@?�تحليل�ا�عطيات�الكمية�والكيفية�للسلوكات�النفسية�و#جتماعية،�العلوم�#جتماعية،�شعبة�علم�النفس،�مخ@?�تحليل�ا�عطيات�الكمية�والكيفية�للسلوكات�النفسية�و#جتماعية،�

كريمة�ع
ق،�أستاذة�كريمة�ع
ق،�أستاذة�كريمة�ع
ق،�أستاذة�كريمة�ع
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    ::::8نجلoyية8نجلoyية8نجلoyية8نجلoyيةملخص�باللغة�ملخص�باللغة�ملخص�باللغة�ملخص�باللغة�

AbstractAbstractAbstractAbstract: The aim of the current study is to identify the effectiveness of 

pedagogical treatment in reducing the spelling and grammatical errors of the 

fourth year of primary school students. The researchers relied on a sample of 

eleven (11) students from Ahmad Muslim and Ahmad Tarmul’s schools, in sidi 

Lakhdar’s state of Mostaganem, was selected by means of random sampling 

and use of the achievement test in the Arabic language, the validity of its 

reliability and stability was verified. After analyzing the results, the researchers 

achieved the following: 

1 - There are no differences between the students who are enrolled and not in 

the average achievement on the test spelling and grammatical errors. 

2 There are differences in the responses of fourth year primary students in the 

average achievement of the spelling and grammatical error test before and 

after the pedagogical treatment for the benefit of telemetry; that is, the 

pedagogical treatment is effective in reducing spelling and grammatical errors. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: pedagogical mechanism, error, Arabic language.   

 

    ::::مقدمة�البحثمقدمة�البحثمقدمة�البحثمقدمة�البحث

منيا� � �إطار�التعديل�حoyا �;ي �التعليم�#بتدائي �مرحلة زخصصت�ا�واقيت�;ي

�مواد �;ي �الZ?بوية �لنشاط�ا�عالجة �السنة� وافيا �إuى ��وuى �السنة �من اللغات��ساسية

�بيداغوجية�م
ئمة�بإمكا�ëا��وينبäي�أن�ت الخامسة�ابتدائي، قتم�ا�عالجة�الZ?بوية�بطر

�صعوبا�ãم�وذلك�بتكييف �التدخل�وتشخيص� زمساعدة�الت
ميذ�ا�عنيyن�من�تجاو قطر

اكها�و �ذلك�ممكنارمواطن�الضعف�Gستد �( ناللجوء�إuى�تفريد�التعلم�عندما�يكو را�نشو

قم� � ار رالو ي يخ08 /071/0.0.2ز  ).�2008جوان�03ر�الصادر�بتا

�أس تعت@? �مكونا �البيداغوجية �التعليم�ا�عالجة �عمليات �مكونات �من اسيا

�وظيفو اسية؛ �الد �ا�ناهج �سياق �;ي �تشغل �إذ �تشخيص�وضبط�وتصحيح�رالتعلم، ¦�ا

�الفع�ي�و �الت
ميذ �تعلم �مستو �بyن �تقليص�الفار �أجل �من �العمليات، �تلك ىترشيد ق

�قر �أو �بعيد �مستو �ع�ى �ا�س¦�دفة �والكفاءات �هذه�ىو�هداف �وتتحقق �ا�دى، يب

�مواطن� �تشخيص �من �تمكن �وأدوات سائل �و �وأنشطة �إجراءات �بواسطة والوظيفة
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تنفيذها�ثم�فحص�التع¾?�أو�التأخر�لدى�ا�تعلم،�وتخطيط�وضعيات�الع
ج�والنقص�أو�

 .مردودها�ومدى�نجاع¦�ا

�البيداغوجيةإن � �ا�عالجة �تقنيات�خطة �يتضمن �بيداغو®ي �تدخل أو

سائلو ذلك�من�أجل�الرفع��سد�الثغرات�ومعالجة�الصعوبات،��وترمي�إuى ،�وإجراءات�و

لية�التعليمية�ـــــ�التعلمية،�وتفادي�8قصاء�وال¦�ميش�من�مردودية�وجودة�مخرجات�العم

اÏÐ)و بة�الفشل�الد رتعزيز�فرص�النجاح�ومحا  .ر

وتسطر�
ّ


حظ��ا �البيداغو®ي �من�الخطأ �انط
قا �البيداغوجية �أثناء�ا�عالجة

�كونه�صص�التعليمية�التعلمية�العادية�من�أجل�بناء�معرفة�صحيحة�لدى�ا�تعلم؛الح

حيث�أن�بيداغوجيا�الخطأ�تقوم� �Gّيع()�عدم�ا�عرفة�وإنما�يع@?�عن�معرفة�مضطربة؛

ه�إسZ?اتيجية�للتعليم�والتعلم،�وتفZ?ض�وجود�صعوبات�ديداكتيكية�تواجه� رع�ى�اعتبا

ترجع�و  عليمات�ا�عطاة�له�ضمن�نشاط�تعليم)�معyن،ا�تعلم�أثناء�القيام�بتطبيق�الت

�الصعوبات �من�هذه �أو�بنا:�ا �ا�عرفة �Gكتساب �ا�تعلم �يقطعه �ا�سار�الذي �كو ن�إuى

� خ
ل�بحثه، �من�يمكن�أن�تتخلله�بعض��خطاء؛ ��ا�صلح�أن�ينطلق�ا�علم�مÜال�)

�بالجهل�أو�الصدفة�أو�هايمكن�تفسy?بحيث��G  فيحللها�ويب()�عل��ا�ا�عرفة�الصحيحة،

ها�بل� الغباوة، �إuى�ا�عرفة�الصحيحةريجب�اعتبا  .ل�محاولة�مقصدها�الوصو

�م�Üا� �يرتبط �ما �نجد �برصدها �البيداغوجية �ا�عالجة ��ãتم �ال�) ��خطاء من

�العربية؛ �اللغة �مادة �والنحو�;ي �ا�ستويات� باòم
ء �معظم �;ي �منتشرة �ظاهرة �وçي

)�أ�ëا�لم�تعالج�;ي�حي�Üا�ولم�تكن�هناك�متابعة�لها�برصدها��والسبب�الرئيÏÖ التعليمية؛

�ولقد�وإشعار�ا�تعلمyن���ا �الحالية�لتسليط�الضوء�ع�ى�مدى�فعالية�، استنا رجاءت�د

�السن �ت
ميذ �لدى �والنحوية �8م
ئية �من��خطاء �التقليل �;ي �البيداغوجية ة�ا�عالجة

 .الرابعة�من�التعليم�#بتدائي

        ::::إشكالية�البحثإشكالية�البحثإشكالية�البحثإشكالية�البحث

�ال �من�بيداغوجيةظهرت�ا�عالجة ق�الفردية يس�ا�رتبط�بالفر �التد و�بظهو رر

ل أن�إتقان�الت
ميذ�للمهام�الZ?بوية�يتوقف�"ى�يرالذي Carroll (1963) وبي�Üا�نموذج�كار

يس��ا: ع�ى�عاملyن�هما �التد ركمية�الوقت�ا�خصص�للتعلم،�وتنوع�طر 
ئم�طبيعة�ُي ق

ق�الفردية�بyن�الت
ميذ  ).11: 2001 الزيات،( "والفر

� �بيداغوجية �معطيات �ع�ى �تتأسس �البيداغوجية �ا�عالجة �أن �أن�كما ت@?ز


�يستنتجها�ا�علم�من�خ
ل�إنتاج�ا�تعلم�خاصة�;ي�بناء� �;ي�سy?ورة�التعلم،هناك�خل

�بعدي �نشاط �وçي �الجديدة، �بغرض�ٌّالتعلمات �تقويمية �ومؤشرات �بيانات �ع�ى �يب(¹
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د،�وما�التصدي�للمشك
ت�ا�سجل الة�ما�يعيق�عملية�بناء�التعلمات�أو�دمج�ا�وا رة�وإ ز

تكاب�ا�تعلمyن�ل'خطاءيطäى�ع�ى�هذه�ا�شك
ت، ًال�)�تعت@?�سلوكا�معرفيا�لد�îم،� ،ر�ا ً

�مخرجات�الفعل�التعليم)�التعلم)  .نيجعلهم�يجهلو

ًتعد��خطاء�8م
ئية�والنحوية،�مؤشرا�ع�ى�وجود�خلل�;ي�التعلم،�و �قدال�)�ّ

�ومن�خ
ل� �بالشكل�ا�ناسب؛ �;ي�مستويات�تعليمية�Gحقة�إن�لم�تتم�معالج¦�ا رتتكر

�يندرج� �الذي �ابتدائي �الرابعة �السنة �مستو �ع�ى �الضوء �سنسلط �الحالية اسة ىالد ر

�م
حظة� �يمكن �أنه �إuى ة �وتجدر�8شا ��ساسية؛ �التعلمات �;ي �التعمق �طو رضمن ر

�� �و8خطاء �ا�سالم
ئية �هذا �;ي �مثلهنحوية �نجد�اىتو �حيث �ا�ستويات، �باÎي �مثل

�بالشكل �الجملة �ضبط �عن �تماما �عاجزين �ت
ميذ 
ئم��الحركات�ّمyُأو��Gي�ا �بyن oون

�انتصار،�أو�بyن�وëالقصy?ة�والطويلة�مثل�انتصر�يكتب القمرية�) ال(الشمسية�و�) ال(�ا

� �ا�ف،)ناس (�او�ëيكتب)الناس(فكلمة �والتاء �ا�ربوطة �التاء �مثل�أو�بyن �)�حملت(توحة

ة�إuى�غy?�ذلك�من��خطاء)حملة(�ا�وëيكتب �التخلص�أو�التقليل�مكني�G،��ال�)�ر�ا�تكر

� �م�Üا �ىسو �البيداغوجية، �ا�عالجة �طريق �تعرفوال�)عن �السابق�كانت �بمفاهيم��;ي

� اك�أو�حصص�الدعم،�وانبثقت�انط
قا�من�بيداغوجيا�الخطأ�:من�مثلىأخر ر�#ستد

�تعليمي �لبناء�كسy?ورة �مهمة �أداة �والتعليم �الZ?بية �مجال �;ي �الخطأ �أن �تر �بنائية ىة

� ات، ات�وا�ها �القد �من �بمجموعة �ا�تعلم يد ب�وتز را�كتسبات�والخ@?ات�والتجا ر ولم�ور

� �لمّا يواجه المتعًالخطأ حاجزا وعائقيعد �أن، ل� تغيرت النظرة للخطأ في ظّمنذ

� �ااÈخيرة للمنظومة التربوية8ص
حات �لتصبح �سئولية،� بين أطراف �مشZ?كة

في ل�أصبح يستغبل�و،�تقع على التلميذ وحدهكانت�بعدما التعلمية�العملية التعليمية 

 . ورفع مستوى التعليم�داء�تحسين 

�كبy?ة� ة �الصدد؛�حيث�اتجه�#هتمام�بصو اسات�;ي�هذا رولقد�تعددت�الد ر

 )�ë )1930,  Mendenhallال�ëال�ëال�ëال�مند�مند�مند�مندإuى�معرفة�أشكال��خطاء�8م
ئية�الشائعة،�حيث�قام

� �تقديم �اعتمدت�ع�ى اسة �عرضت�ع�ى2300ربد �من�100 مائة �كلمة �ابتداء سة ر�مد

�اللغة� �;ي �8م
ئية ��خطاء �طبيعة �ع�ى �التعرف �بقصد �السادس �إuى ��و لالصف

اسةجاءت�و،�جنبية �الد �أنر�نتائج �إبدال�: "�;ي �çي �الشائعة ��خطاء �أشكال أهم

� ف ف�من% 48 بنسبةوالحر �وحذف�الحر ��خطاء، شحاتة،�%" (37 بنسبةو�مجموع

1999 :48.( 

اسة� �صعوبات�تعلم�اللغة�ا�كتوبة�لدى�ت
ميذ�) ) ) ) 1992199219921992((((تعوينات�تعوينات�تعوينات�تعوينات�رو;ي�د لحو

� (ÏÐسا�الثالث�� �والتاسع(رالطو �والثامن، �الجزائرية) الصف�السابع، سة �فقد�،ربا�د
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والصرف،�وكذا��سلوب،��الصعوبات�اللغوية�ا�كتوبة�;ي�النحو،�و8م
ء�عنكشفت�"

yوسن�منح(�¹جّكما�بGausse ن�تعاني�من�تعلم�القراءة�yتعلم��أن�النسبة�العظم�¹من�ا

،�" (�قليلة�جدا�كانتن�النسبة�ا�توسطة�والجيدةأوالكتابة،�و  ).119: 2003يجعفر

� �أما (ÏÐمردا� (ÏÐمردا� (ÏÐمردا� (ÏÐمردا))))2007200720072007((((� �قامت ��فقد اك�"بـ �#ستد �لواقع �تشخيصية اسة رد ر

سة�#بتدائية�; سا�)90(تسعyن�،�حيث�اشتملت�ع�ى�عينة�قوامها�"ي�الجزائرربا�د ً�مد ر

عyن�ع�ى� سة�ابتدائية،)57(سبع�وخمسyن�زمو ة�تكونت��ف��ا�واستخدمت ر�مد ر�استما

عا�ع�ى�خمسة�أبعاد)30 (�ث
ثyن�من ً�سؤ#�مو الجانب�البيداغو®ي،�الجانب�ا�ادي،� (:ز

اسة�إuى�)#جتماæيالجانب�التنظيم)،�الجانب�النفÏÖ)�للتلميذ،�الجانب� ر؛�توصلت�الد

اك� رأن�غياب�التأطy?�والتوجيه�من�طرف�الهيئات�الZ?بوية�يؤثر�سلبا�ع�ى�نشاط�#ستد ً

��ا �اخت
ف �إuى �أدى ّمما سyنّ �تقويمه�رد �وكذا �به �الخاصة �الفئة �وتحديد �تطبيقه �;ي

�عدم� �وكذا �الفعالة، �التقويم �أساليب �;ي �تحكمهم �عدم �إuى �إضافة �مدته، ّوتحديد

اك�وإتباعهم�ت �أثناء�حصص�#ستد �الحديثة�النشطة�;ي�الفعل�الZ?بو رطبيقهم�للطر ي ق

?yخ�� �;ي اسة �الد �وخلصت �ا�تعلم، �دو �تتجاهل �ال�) �التقليدية رللطر ر �ق �هذه��إuى أن

�ãاالحصص�ليست�لها�فاعلية�  ).�111ــــــ�102: 2007مرداÏÐ)،� (ة�الحالير;ي�صو

� اسة �د �هدفت �حyن �ر;ي �متوuي �متوuي �متوuي ي�)��إuى))))2009200920092009((((متوuي �تد �أثر�برنامج �ع�ى ر�التعرف

ات�الكتابة� �;ي�مواجهة�صعوبات�التعلم�;ي�مها اك�البصر رل�د الهمزة�بأنواعها،�ا�د�(ير

�وصوتا، سما � �ا�تشا��ة ف �الحر ربأنواعه، �ا�تصلة�) ال( و �الجر�وكذلك �بباء ا�تصلة

�صعوبات�تعلم�الكتابة�) بالفاء ساÏÐ)؛�تم�وuى�من�التعليم���لسنة�بايلدى�ت
ميذ�ذو

� �عينة�قوامها اسة�ع�ى �الد �صعوبات�تعلم�) 60(ستyن�رإجراء �وتلميذة�من�ذو يتلميذا

هم�،الكتابة �شهرا�110ر�وذلك�من�خ
ل�تطبيق�محكات�معينة،�وقد�بلغ�متوسط�أعما

 �ث
ثyنحيث�بلغ�عدد�كل�م�Üم) ضابطة�ـــــ�تجريبية(تقريبا،�تم�تقسيمهم�إuى�مجموعتyن�

�تطبي) 30( �تم �تلميذا، اسة �الد ��دوات�Gختبار�عينة �من �مجموعة �ذو(رق ي�الت
ميذ

�الكتابة �تعلم �اختب)صعوبات �وçي ،�، �سر �محمد �إج
ل �إعداد �من ��طفال يار�ذكاء

�صعوبات� �تشخيص ية �بطا �الباحثة، �إعداد �من �الكتابة �صعوبات راختبار�تشخيص

�نت �أسفرت �وقد �سليمان، �السيد �الحميد �عبد �السيد �إعداد �البصر اك ي8د ائج�ر

�;ي� �الكتابة �تعلم �صعوبات �ذو �ت
ميذ �لدى �الكتابة ات �مها �تحسن �عن اسة يالد ر ر

ات� �تحسنت�مها نة�بالقياس�القب�ي،�كما �القياس�البعدي�مقا را�جموعة�التجريبية�;ي ر

�القياس� �;ي �التجريبية �ا�جموعة �;ي �الكتابة �صعوبات�تعلم �لدى�الت
ميذ�ذو يالكتابة

نة�با�جموعة�الضابط  ). 141: 2009متوuي،�(ة�رالبعدي�مقا
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اسة�ال�)�قامت���ا �رغy?�أن�نتائج�الد ��جعفر ��جعفر ��جعفر س�) ) ) ) 15151515: : : : 2003200320032003((((يييي�جعفر ر�;ي�بعض�ا�دا

،�اختy?ت�بطريقة�اتلميذ) 500(خمس�مائة�الكائنة�بالجزائر�العاصمة�ع�ى�عينة�قوامها�

� �عدم �إuى �افتقرت �العينة�عشوائية، �;ي � �صحيح �إم
ئي �أداء �له �واحد �تلميذ وجود

سة�ال�)�قا  ".�أو��داء�8م
ئيار�الكفايةبمت�بانجاز�اختوا�در

�الذكر� اسات�السابقة �من�خ
ل�الد �والنحوية�ك¾?ةريتضح �8م
ئية ��خطاء

� �مع اسة�َّدِحوتواترها �د �توصلت�إليه �ما �وهذا �التعليمية؛ �مختلف�ا�راحل �;ي �ëا �و رة ز

�تعوينات�) 1930(مند�ëال� اسة �) 1992(رود �جعفر اسة يود �وكشفت�)2003(ر اسة�، رد

�صعوبات�) 2009(متوuي� ات�الكتابة�لدى�ذو يبية�;ي�تحسyن�مها يأهمية�ال@?امج�التد ر ر

�(ÏÐاسة�مردا اك�ليست�) 2007(رالتعلم،�ع�ى�عكس�د رإuى�توصلت�أن�حصص�#ستد

�ل'ساتذة �فعالية�;ي�ظل�غياب�التأطy?�الكا;ي �بمعالجة�ا�شكلة�.لها �لو�قمنا �لكن�ماذا

�تقلل�من�حدة��خطاء�8م
ئية�والنحوية�لدى�الت
ميذ،�باستخدام�إسZ?اتيجية�ع
جية

ت�تساؤGتما�تم�عرضهوبناء�ع�ى� اسات�سابقة�تمحو ر�من�د اسة�فيما�ي�ير  :ر�الد

ق�بyن�الت
ميذ�ا�عيدين�والت
ميذ�غy?�ا�عيدين�;ي�متوسط�التحصيل�1 و�ـــــ�هل�توجد�فر

اسة�الحالية  السنة�الرابعة�ابتدائي؟لدى�ت
ميذ� رع�ى�#ختبار�ا�عد�;ي�الد

�هل�للمعالجة�البيداغوجية�فعالية�;ي�التقليل�من��خطاء�8م
ئية�والنحوية�لدى�2 �ـــــ

 ت
ميذ�السنة�الرابعة�ابتدائي؟

    ::::البحثالبحثالبحثالبحثفرضيات�فرضيات�فرضيات�فرضيات�

�ع�ى �تمت�صياغة�بناء �من�تساؤGت، �انبثق�ع�Üا �البحث�وما �شكلة� ّ�عرضنا

اسة�ع�ى�النحو�¬تي  :رفرضيات�الد

�متوسط�التحصيل��ـــــ1 ق�بyن�الت
ميذ�ا�عيدين�والت
ميذ�غy?�ا�عيدين�;ي و�توجد�فر

 .�لصالح�الت
ميذ�غy?�ا�عيدين�لنشاط�اللغة�العربيةتحصي�يالع�ى�#ختبار�

�لدى�2 �والنحوية �8م
ئية ��خطاء �من �التقليل �;ي �فعالية �البيداغوجية �للمعالجة �ـــــ

 .�ابتدائيت
ميذ�السنة�الرابعة�من�التعليم

 :إuى�تحقيق��هداف�التالية البحث�دف�î: : : : أهداف�البحثأهداف�البحثأهداف�البحثأهداف�البحث

�متوسط�1 �;ي �غy?�ا�عيدين �والت
ميذ �ا�عيدين �الت
ميذ �بyن ق �الفر �ع�ى �التعرف و�ـــــ

اسة�الحالية     .رالتحصيل�ع�ى�#ختبار�ا�عد�;ي�الد

��خطاء2 �من �التقليل �;ي �البيداغوجية �ا�عالجة �فعالية �ع�ى �التعرف �8م
ئية��ـــــ

 .والنحوية�لدى�ت
ميذ�السنة�الرابعة�من�التعليم�ابتدائي
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من�خ
ل�ا�وضوع�الذي�تتناوله�وي@?ز�ذلك�من��هذا�البحث��تتج�ى�أهمية::::أهمية�البحثأهمية�البحثأهمية�البحثأهمية�البحث

 :خ
ل

�بأهمية�حصص�ا�عالجة�البيداغوجية،� -1 يد�ا�علمyن�والعاملyن�;ي�الحقل�الZ?بو يتز و

�عن�الحصص�التعل �تعليم�تعتمد�وحتمية�اخت
فها �من�خ
ل�إتباع�طر قيمية��خر ى

 .ع�ى�مبدأ�تفريد�التعلم

صد�الخطأ�;ي�العملية�التعليمية�التعلمية، -2 �وإشعار� رمحاولة�تنبيه�ا�علمyن�إuى�أهمية�

�Gحقة ف�صحيحة�وأخر ىا�تعلم�به،�و#نط
ق�منه�لبناء�معا  .ر

التقليل�من��خطاء�8م
ئية�تسليط�الضوء�ع�ى�فعالية�ا�عالجة�البيداغوجية�;ي� -3

 .والنحوية

�ا�عالجة� -4 �بدو �تتعلق اسات �الد �من �ا�زيد �òجراء �الباحثyن �أمام �ا�جال رفتح ر

�لتحسyن�فعالية�مخرجات�العملية�التعليمية�التعلمية  .ىالبيداغوجية�;ي�مواد�أخر

�البحث �البحثحدود �البحثحدود �البحثحدود �    ::::حدود �وا�تمثل�;ي �با�وضوع�الذي�يتناوله �البحث�الحاuي ات�معالجة�آلي"يتحدد

� �#بتدائي �التعليم �مرحلة �;ي �العربية �اللغة �مادة �;ي �البيداغوجية�–الخطأ �ا�عالجة

�#بتدائي،�"-أنموذجا �التعليم �من �الرابعة �السنة �ت
ميذ �;ي �ا�تمثلة اسة �الد �وبعينة ر،

�تتحدد� �كما �العربية، �اللغة �مادة �;ي �اختبار�تحصي�ي �;ي �وا�تمثلة �ا�ستخدمة وباÈداة

�بال �أيضا �اللذان �وا�كان �إجراءهازمان �تم (ÏÐا �الد �العام �وهما �2016(ر�ف��ما ) �2017ـ

�دوائر�ب �ومإحدى اسة �الد �نتائج �وستناقش �هذه�رستغانم، �ضوء �;ي �تطبيقها إمكانية

 .الحدود

يف�8جرائية��فاهيم� يف�8جرائية��فاهيم�التعا يف�8جرائية��فاهيم�التعا يف�8جرائية��فاهيم�التعا     ::::البحثالبحثالبحثالبحثررررالتعا

ّّالفعاليةالفعاليةالفعاليةالفعالية. . . . 1111 �الفاعليةّّ �)  (�Effectivenessأو �çي): Efficacité(أو �ع�ى ة تحصيل�ر�ا�قد

 ،)ا�وسوعة�الحرة(النتيجة�ا�طلوبة�وا�بتغاة�وا�توقعة�

توuي يعرفو  فع
 ا�حققة النتائج بyن الع
قة تلك أ�ëا ع�ى الفعالية (M.Bartoli) ربا

ة والنتائج   )222: 2001أبو�قحف،� (.#نحراف قياس خ
ل من وذلك را�قد

ّّوتعرف�إجرائياوتعرف�إجرائياوتعرف�إجرائياوتعرف�إجرائيا  �السنة" ّّ �إجابات�ت
ميذ ق�;ي �الرابعة�من�التعليم�#بتدائي�ع�ى�وبالفر

جة�ال�)�فâ)�،�#ختبار�التحصي�ي�قبل�وبعد�إجراء�حصة�ا�عالجة�البيداغوجية رإذن�الد

��ثر�مدى�من�خ
ل�قياس�هدافهاأ�تحقيق�برامج�ا�عالجة�البيداغوجيةستطيع�ف��ا�ت

م
ئية��8ا�عالجة�البيداغوجية�;ي�التقليل�من��خطاء�الذي�يمكن�أن�تحدثه�حصص

 .دى�ت
ميذ�السنة�الرابعة�ابتدائيوالنحوية�ل
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çي�فعل�تصحي�ي�للتع¾?ات�ال�)�قد�تظهر�لدى�ا�تعلمyن�أثناء�: : : : ا�عالجة�البيداغوجيةا�عالجة�البيداغوجيةا�عالجة�البيداغوجيةا�عالجة�البيداغوجية ....2222

�تشخيص�واضح�لهذه�الصعوبات�والتع¾?ات�و�سباب�ال�)�عملية� �ويZ?كز�ع�ى التعلم،

� �لع
جها �الكفيلة �السبل �أفضل �لتحديد ها �ظهو �إuى �دائما�رأدت �تكو (âف� نوبالتاuي

 ).2: 2015السائ�ي،� (امتدادا�Èنشطة�تعلمية�سابقة

 ع�ى ترتكز ع
جية وحصص راكيةاستد تدعيمية حصص : "�بأ�ëاتعريفها�إجرائياتعريفها�إجرائياتعريفها�إجرائياتعريفها�إجرائياويمكن�

ها إuى أدت ال�) و�سباب للصعوبات واضح تشخيص للت
ميذ�الضعفاء� تقدم �،رظهو

ب يومي أسبوع كل �ëاية ;يتحصيليا� هم�بعد�حصولهم�ع�ى�ي والخميس، عاءر� رتم�اختيا

ي�Çم� نتائج�ضعيفة�ع�ى�مقياس�#ختبار�التحصي�ي�;ي�مادة�اللغة�العربية�القب�ي رثم�تد

 نوتكو سابقة لنشاطات امتداد بمثابة نتكوبواسطة�أنشطة�ا�عالجة�البيداغوجية�ال�)�

�واد�للتأكد�من�فعالية�;ي�مواد�النحو�و8م
ء،�ثم�عرضهم�ع�ى�اختبار�بعدي�;ي�نفس�ا

Gعالجة�أم��  .ا

�البيداغوجية. 3 �ا�عالجة �بحصص �ا�عنيو �البيداغوجيةالت
ميذ �ا�عالجة �بحصص �ا�عنيو �البيداغوجيةالت
ميذ �ا�عالجة �بحصص �ا�عنيو �البيداغوجيةالت
ميذ �ا�عالجة �بحصص �ا�عنيو ن� ::::ننننالت
ميذ �يظهر �الذين �الت
ميذ وهم

� �;ي �صعوبات �8م
ء �ا�ربوطة(استيعاب �والتاء �ا�فتوحة �النحوية�) التاء والقواعد

�والخ@?( �بحصة�ا�عالجة�البيداغو). الفاعل،�ا�بتدأ اسة�نوالت
ميذ�ا�عنيو رجية�;ي�الد

�ع�ى�معدل�أقل�من� ��للغة�العربية�ع�ى�#ختبار�التحصي�ي5/10نالحالية�هم�ا�تحصلو

 .ّا�عد�لقياس��خطاء�8م
ئية�والنحوية

�8م
ئية. . . . 4444 �8م
ئية�خطاء �8م
ئية�خطاء �8م
ئية�خطاء �الكتابة�::::�خطاء �;ي �8م
ء �قواعد �تطبيق �ع�ى �عجز�التلميذ �يع@?�عن ّ�ما

� �بما �الحالية اسة �الد �;ي �ويع@?�عنه �ا�فتوحة�رالعربية، �والتاء �ا�ربوطة �التاء يشمل

 .�برنامج�السنة�الرابعة�من�التعليم�#بتدائيوا�ستوHى�من

�يع@?�عن: : : : �خطاء�النحوية�خطاء�النحوية�خطاء�النحوية�خطاء�النحوية. 5 عجز�التلميذ�ع�ى�تطبيق�القواعد�النحوية�;ي�الكتابة�    ّما

اسة�الحالية�بما�يشمل�الفاعل�وا�بتدأ�والخ@?�وهو�موجود�;ي�العربية� رويع@?�عنه�;ي�الد

 .رنامج�السنة�الرابعة�من�التعليم�#بتدائيب

    ::::�للبحث�للبحث�للبحث�للبحثيييي8طار�النظر8طار�النظر8طار�النظر8طار�النظر

GأوGأوGأوGعالجة�البيداغوجية: : : : أو�    ::::ا�عالجة�البيداغوجيةا�عالجة�البيداغوجيةا�عالجة�البيداغوجيةا

?yقم� يش � ار �الو را�نشو ي ز يخ08 /071/0.0.2ر �إuى��2008جوان�03ر�الصادر�بتا

�و أنه �الZ?بوية سالته � �تأدية �;ي �ا�علم �تواجه �ال�) �ا�شك
ت �أبر رمن �بyن�ز �هوة ّجود

�و �النجباء �والت
ميذ �الضعفاء، جة�الت
ميذ �د �بلغت �بل �اتساعا �تزداد �فتئت �ما رال�)

� �وأحدثت�تباينات�;ي �القسم، �;ي �أسا�ستويات�يصعب�تسيy?ها �هذه�تعود باب�وجود

اكها�;ي�بعض��حيان ال�)�G(ّالهوة� عالجة�صعوبات�التعلم�;ي�إuى�عدم�م) ريمكن�استد
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اسة�يصعب�حلهابZ?اكحي�Üا�و لتخفيف�من�حدة�هذه�الظاهرة�ل�و،�رمها�ع@?�سنوات�الد

�توقي جت�;ي�جدو لفقد�أد ت�ت�القسم�حصة�ا�عالجة�الZ?بوية�ور من�مهام�ا�علم�رصا

�لتحسyن�مردود�الت
ميذ�و ر يليشكل�أداة�ضبط�وتعديل�ضر تقليص�ا�شكل�;ي�مواد�و

 .اللغات��ساسية�وçي�اللغة�العربية�واللغة�الفرنسية�والرياضيات

    : : : : اغوجية�اغوجية�اغوجية�اغوجية�مفهوم�ا�عالجة�البيدمفهوم�ا�عالجة�البيدمفهوم�ا�عالجة�البيدمفهوم�ا�عالجة�البيد. . . . 1111

� �يعرف �بونوة �محمد �بونوة �محمد �بونوة �محمد �بونوة �))))21212121: : : : 2010201020102010((((محمد �بأ�ëا �البيداغوجية ك�" �ا�عالجة �تدا رتع()

�ا�عالجة� �حصص �تنظم �والتشخيص، �التقييم �عملي�) �بعد �ا�تعلمyن �لدى النقص

�استيعاب� �;ي �صعوبات ن �يظهر �الذين �الت
ميذ �لفائدة ��سبوع �خ
ل والبيداغوجية

سة�و;ي�اكتساب�تعليمات ية�لبناء�تعلمات�جديدة�Gحقةوبعض�ا�فاهيم�ا�در  ".ور�ضر

بأ�ëا�فعل�تصحي�ي�للتع¾?ات�ال�)�قد�تظهر� ))))333333333333: : : : 2012201220122012((((�ح¾?وبي��ح¾?وبي��ح¾?وبي��ح¾?وبي�يعرفهاكما�

�الصعوبات� �لهذه �واضح �تشخيص �وترتكز�ع�ى �التعلم، �عملية �أثناء �ا�تعلمyن لدى

�لع
جها� �الكفيلة �السبل �أفضل �لتحديد ها �ظهو �إuى �أدت �ال�) �و�سباب روالتع¾?ات

�دائما�امتدادوبالتاuي� �Èنشطة�تعلمية�سابقة�انفâ)�تكو
ّ

. 

�يعرف �حyن �ها;ي ��بواج
بن ��بواج
بن ��بواج
بن �بطريقة�))))10101010: : : : 2013201320132013((((�بواج
بن �يتم �جهاز�بيداغو®ي �بأ�ëا

�قصد�وضع�خطة�؛بعدية �ا�صحح�من�منتوج�ا�علمyن، �بيانات�يستخرجها �ع�ى �ويب(¹

 .للمعالجة

� قم � ار �الو �ا�نشو �;ي �جاء روقد ي ز �0.0.2/08/ 071ر يخ ن�جوا03ر�الصادر�بتا

 :ي�ي�ما�2008

�حoyا� �إطار�التعديل �;ي �#بتدائي �التعليم �مرحلة �;ي �ا�واقيت �خصصت لقد

�إuى� ��وuى �السنة �من �اللغات��ساسية �مواد �;ي �الZ?بوية �لنشاط�ا�عالجة �وافيا زمنيا

�ابتدائي �الخامسة �واللغة. السنة �العربية �اللغة وتنظم�. والرياضيات،الفرنسية وçي

�الZ?بوي ن�صعوبات�;ي�حصص�ا�عالجة �الذين�يظهر �الت
ميذ �لفائدة وة�خ
ل��سبوع

سة �ا�در �ا�فاهيم �بعض �واستيعاب �تعلمات�، �لبناء ية �ضر �تعليمات �اكتساب ورو;ي

 . جديدة�Gحقة

�بيداغوجية�م
ئمة �الZ?بوية�بطر �أن�تتم�ا�عالجة �مساعدة�،قينبäي �بإمكا�ëا

�صعوبا�ãم �التدخل�وتشخيص�مواطن��وذلك�بتكييف،زالت
ميذ�ا�عنيyن�من�تجاو ق�طر

�ذلك�ممكنا اكها�واللجوء�إuى�تفريد�التعلم�عندما�يكو نالضعف�Gستد  . ر

وتضم�ا�عالجة�البيداغوجية�جملة�من��نشطة�البيداغوجية�ا�ندمجة�وال�)�

�التعلم�لدى�جميع�الت
ميذ�أو�معظمهم�بشكل�عادي�إuى�تقديم�تعلم� ل�ãدف�إuى�حصو



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]188[

�للنقص� �م
ئم �وقائي �يتمكن�فردي �ح�¹ �ا�ستمرة، �ا�راقبة �خ
ل �اكتشافه �يتم الذي

�وحسب� �إمكانا�ãم �حسب �ا�رسومة ��هداف �تحقيق �من �وأفراد �جماعات الت
ميذ

�فيه� اÏÐ)�الذي�يوجدو �الد نمتطلبات�ا�ستو  .)29: 2015 زمرة،(رى

�من� �تقلص �أن �يمكن �ال�) �العمليات �البيداغوجية �ا�عالجة وتتضمن

�قبل�وصولهم�إuى�8خفاق،�وتعرف�أيضا�الصعوبات�والنقائص�ال� ن)�يعاني�م�Üا�ا�تعلمو

�أظهرها� �ال�) �النقائص اك �استد ���دف �للت
ميذ �تقدم �تعليمية �نشاطات �أ�ëا رع�ى

 : التقويم،�وتتم�ا�عالجة�من�خ
ل

�تسهيلية�- �وسائل �اعتماد ��سباب، �تحليل �التعليمية، �والنقائص �الصعوبات �تقييم

� �الج(جماعية �أو) ماعةبيداغوجيا �الفوار(�فردية �صالح،�() قبيداغوجيا �وبن �ي�ي بن

2016 :36(. 

ثمة�أنماط�من�ا�عالجة�تZ?اوح�من�ا�عالجة�البسيطة�إuى�ا�عالجة�    ::::أنماط�ا�عالجةأنماط�ا�عالجةأنماط�ا�عالجةأنماط�ا�عالجة. . . . 2222

ا�ركبة�وم�Üا
ّ

 :    

ّّأ�ـ�معالجة�تعتمد�التغذية�الراجعة�أ�ـ�معالجة�تعتمد�التغذية�الراجعة�أ�ـ�معالجة�تعتمد�التغذية�الراجعة�أ�ـ�معالجة�تعتمد�التغذية�الراجعة� ّّ::::    

 .تصحيح�ا�تعلم�;ي�الحyن� -

نة�التصحيح�الذاتي�بتصحيح� -  .يقدمه�طرف�آخر�رمقا

    : : : : ب�ـ�معالجة�تعتمد�8عادة�و�عمال�8ضافية�ب�ـ�معالجة�تعتمد�8عادة�و�عمال�8ضافية�ب�ـ�معالجة�تعتمد�8عادة�و�عمال�8ضافية�ب�ـ�معالجة�تعتمد�8عادة�و�عمال�8ضافية�

 .مراجعة�مضامyن�معينة�من�التعلم� -

ين�إضافية�لدعم�ا�كتسبات�و�تركoyها� -  .رإنجاز�تما

 .مراجعة�ا�كتسبات�القبلية -

    ::::ج�ـ�معالجة�تعتمد�اسZ?اتيجيات�تعلم�بديلة�ج�ـ�معالجة�تعتمد�اسZ?اتيجيات�تعلم�بديلة�ج�ـ�معالجة�تعتمد�اسZ?اتيجيات�تعلم�بديلة�ج�ـ�معالجة�تعتمد�اسZ?اتيجيات�تعلم�بديلة�

- ��ا ساء �إ �قصد �بديلة �تربوية �طرائق �راعتماد �وصال�ي،�( كتسبات بالعيد

2015 :4-5.( 

�البيداغوجية. . . . 2222 �ا�عالجة �بحصص �البيداغوجيةا�عنيو �ا�عالجة �بحصص �البيداغوجيةا�عنيو �ا�عالجة �بحصص �البيداغوجيةا�عنيو �ا�عالجة �بحصص �محمد�    ::::ننننا�عنيو �الوطنية �الZ?بية �مفتش يصنف

أن�) 339: 2012(الصالح�ح¾?وبي�;ي�كتابه�الدليل�البيداغو®ي��رحلة�التعليم�#بتدائي

�أن �أشكاله �بمختلف �أظهر�التقويم �الذين �الت
ميذ �هم �ا�عالجة �بحصص �ا�عنيyن

�ا�طلوب�من� ا�ãم�سواء�كانت�الشفهية�أو�ا�كتوبة�لم�تبلغ�بعد�ا�ستو ىأداءا�ãم�وإنجا ز

    ).�اللغة�الفرنسية-الرياضيات-اللغة�العربية(التحكم�;ي�اللغات��ساسية�

�البيداغوجية. . . . 3333 �سy?�حصص�ا�عالجة �البيداغوجيةمراحل �سy?�حصص�ا�عالجة �البيداغوجيةمراحل �سy?�حصص�ا�عالجة �البيداغوجيةمراحل �سy?�حصص�ا�عالجة �    ::::مراحل �سy?�) 21: 2012(يوجز�بونوة مراحل

    :حصص�ا�عالجة�البيداغوجية�فيما�ي�ي
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،�و;ي�التحضy?�الجيد�للنشاط�التعلم)�التعليم)،�والحرص�ع�ى�تقديمه�وفق�مراحلالتحضy?�الجيد�للنشاط�التعلم)�التعليم)،�والحرص�ع�ى�تقديمه�وفق�مراحلالتحضy?�الجيد�للنشاط�التعلم)�التعليم)،�والحرص�ع�ى�تقديمه�وفق�مراحلالتحضy?�الجيد�للنشاط�التعلم)�التعليم)،�والحرص�ع�ى�تقديمه�وفق�مراحل -أ

 .وضعيات�متنوعة�وبوسائل�هادفة


حظة�بناءا�ع�ى�: الفحص�أو�التقويمالفحص�أو�التقويمالفحص�أو�التقويمالفحص�أو�التقويم -ب�ونقصد�به�مداومة�عملية�ا�راقبة�وا�تابعة�وا

�للمتعلم 
حظة�ل'ثر�الكتابي�والشفو� .يا

،�وتردف�أعمال�الت
ميذ�بم
حظات�ونقاط�وع�ى�فيه�تصنف�8جابات: التالتالتالتششششخيصخيصخيصخيص -ج

 .إثرها�يحدد�ا�علم�مواطن�الضعف

�الفئة -د �الفئةتحديد �الفئةتحديد �الفئةتحديد �لم�: تحديد �ال�) �الفئة �تحديد �ع�ى �ا�علم �يحرص �التشخيص �عملية بعد

 .-�لم�تصل�إuى�الكفاءة�ا�سماة�وا�قصودة�-تستوعب�ا�فاهيم

�وتحد: تشكيل��فواجتشكيل��فواجتشكيل��فواجتشكيل��فواج -هـ �الت
ميذ، �ضبط�حاجة ���ا يد�الخلل�ا�شZ?ك�بyن�وا�قصود

 . عناصر�الفوج

�?yخطاء�) 342: 2012 (ح¾?وبيح¾?وبيح¾?وبيح¾?وبيويش�� �أنواع �حسب ��فواج �تكوين �أن إuى

�كما�ي�ي  :نوالصعوبات�يكو

�من�عدد�من�ا�تعلمyن�بي�Üم�قواسم�مشZ?كة�من�حيث�::::ا�جموعة�ا�تجانسةا�جموعة�ا�تجانسةا�جموعة�ا�تجانسةا�جموعة�ا�تجانسة    ----**** ن�وتتكو

� بة �متقا �ونقائص �ثغرات �لد�îم �أو �ا�شخصة، �و�خطاء تستوجب�رالصعوبات

 .تخصيصهم�بأنشطة�معينة�بناءا�ع�ى�متطلبات�كل�مجموعة

�غy?�ا�تجانسة    ----**** �غy?�ا�تجانسةا�جموعة �غy?�ا�تجانسةا�جموعة �غy?�ا�تجانسةا�جموعة �حيث�::::ا�جموعة �من �مختلفة �ا�تعلمyن �من �مجموعة �من ن�وتتكو

ات� �من�صعوبات�تعلمية�متباينة�و;ي�هذه�الحالة�رالقد ومستويات�التحصيل،�ويعانو
ّ

ن

�الكفاءات �تخدم �ال�) �التعلمية ��نشطة �ع�ى �#عتماد �قبيل�يمكن �من �ا�ستعرضة

أو�#عتماد�ع�ى�الدعم�الفردي�والذي�يتخذ�؛�طرائق�وتقنيات�حل�ا�سائل�والوضعيات

شادات�شفهية�أو�مكتوبة�يلoZم���ا�ا�تعلم�منفردا،�أو�تكليفه�بإنجاز�مهمة�بشكل� شكل�إ
ً

ر

��حوال�يجب�مستقل،�وذلك�انط
قا�من�الحاجة�ا�شخصة�سلفا�لكل�متعلم،�و;ي�كل

 .�مهما�كان�عدد�ت
ميذ�القسم�أفراد)08(�ثمانية��ا�جموعةعدى�عدد�ا�نتمyن�إuىأ�Gيت

ُ�ونقصد�به�حصة�ا�عالجة�ال�)�ينبäي�أن�تحضر�بعناية�بناء�::::إعداد�مذكرات�ع
جيةإعداد�مذكرات�ع
جيةإعداد�مذكرات�ع
جيةإعداد�مذكرات�ع
جية    ----****

ع�ى�الحاجة�الفعلية�لكل�مجموعة،�وذلك�من�خ
ل�إعداد�مذكرات�ع
جية�تتضمن��

 : فيما�ي�ي) 343: 2012(?وبي�مجموعة�من�ا�كونات�أشار�إل��ا�ح¾

ضبط��هداف�والكفاءة�ا�س¦�دفة�بناء�ع�ى�صعوبات�التعلم�ا�حددة�وخصوصيات� -أ

 .ا�تعلمyن

 .تحديد��نشطة�والتدخ
ت�البيداغوجية�ا�ناسبة،�وتقنيات�التنشيط -ب
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�الصعوبات� -ج �ونوع �ا�جموعة، �لخصوصيات 
ئمة��ا �والسندات �الوسائل اختيار

سومات(ة�بالع
ج�ا�س¦�دف ير،� رنصوص،�وسائل،�عينات،�تقا  ....)ر

ة� -د يع�الوقت�ا�منوح�ع�ى�مجمل��نشطة�ا�قر رتو  ).�دقيقة45(ز

�عليه�ا�ذكرة -ز  .نتخصيص�دفZ?�خاص�با�عالجة�البيداغوجية�لتدو

�من�خ
ل�الوضعيات�البنائية�ا�قدمة�بناء�ع�ى�حاجة�::::تقويم�مكتسبات�ا�عالجyنتقويم�مكتسبات�ا�عالجyنتقويم�مكتسبات�ا�عالجyنتقويم�مكتسبات�ا�عالجyن    ----****

��ا �الكفاءات�الفوج �تحديد �مدى �من �للتأكد �مكتسبا�ãم �تقويم �إuى �ا�علم �يسåى عالج

 .)21: 2010بونوة،�(القاعدية�

�ا�ستوعبة    ----**** �ا�ستوعبةالفئة �ا�ستوعبةالفئة �ا�ستوعبةالفئة �ا�ستوعبة�::::الفئة �الفئة �إحصاء �ع�ى �النشاط�يحرص�ا�علم ��ëاية �و;ي

� �يخصهم �أن �جدير�به �تبقى �وما �القسم، �ت
ميذ �بقية �مع �ع
جية�(ليدمجها أنشطة

 )21: 2010بونوة،�) (Gحقة

�وما�وما�وما�وما....4444 �البيداغوجية؟؟؟؟ �ا�عالجة �تتم �وأين �البيداغوجية�كيف �ا�عالجة �تتم �وأين �البيداغوجية�كيف �ا�عالجة �تتم �وأين �البيداغوجية�كيف �ا�عالجة �تتم �وأين �الع
ج؟؟؟؟    �كيف �تقنيات �الع
جçي �تقنيات �الع
جçي �تقنيات �الع
جçي �تقنيات �بالعيد�وت    çي حدد

    :كيفية�ومكان�ا�عالجة�البيداغوجية�مع�تقنيات�الع
ج�فيما�ي�ي) �6ـــــ�5: 2015(وصال�ي�

�البيداغوجية    ----أأأأ �البيداغوجيةكيف�تتم�ا�عالجة �البيداغوجيةكيف�تتم�ا�عالجة �البيداغوجيةكيف�تتم�ا�عالجة �::::كيف�تتم�ا�عالجة �البيداغوجية�وفق�الطر ق�يمكن�أن�تتم�ا�عالجة

    :التالية

    .إذا�Gحظ�ا�علم�بعض�الصعوبات�ا�شZ?كة�لدى�أغلبية�الت
ميذ: : : : اعيااعيااعيااعياجمجمجمجم    ----****

�صعوبات�: : : : ضمن�أفواج�صغy?ةضمن�أفواج�صغy?ةضمن�أفواج�صغy?ةضمن�أفواج�صغy?ة    ----****     نإذا�Gحظ�ا�علم�أن�بعض�الت
ميذ�يعانو

    .متشا��ة

�كل�تلميذ    ----**** �كل�تلميذع�ى�مستو �كل�تلميذع�ى�مستو �كل�تلميذع�ى�مستو     .إذا�استطاع�ا�علم�أن�يجعل�كل�تلميذ�يعمل�فرديا: : : : ىىىىع�ى�مستو

ا�عالجة�البيداغوجية�داخل�القسم�أو�يمكن�أن�تتم�: : : : البيداغوجيةالبيداغوجيةالبيداغوجيةالبيداغوجية    أين�تتم�ا�عالجةأين�تتم�ا�عالجةأين�تتم�ا�عالجةأين�تتم�ا�عالجة    ----بببب

جه     :رخا

    .تتم�من�قبل�ا�علم�والت
ميذ: : : : ;ي�القسم;ي�القسم;ي�القسم;ي�القسم    ----****

�القسم    ----**** �القسمخارج �القسمخارج �القسمخارج �التلميذ�: : : : خارج �آخرين، �معلمyن �ومن �نفسه، �ا�علم �قبل �من تتم

    .نفسه،�صديقه،��ولياء،�ا�ختصyن�;ي�الZ?بية�وعلم�النفس

�الع
ج    ----جججج �الع
جتقنيات �الع
جتقنيات �الع
جتقنيات �: : : : تقنيات �مستو �باخت
ف �الع
ج �أو�العمل�ىتختلف�تقنيات �مجموعة كل

�أو�التعاقد     :نبالتعاو

�كل�مجموعة    ----**** �كل�مجموعةحسب�مستو �كل�مجموعةحسب�مستو �كل�مجموعةحسب�مستو يع�الت
ميذ�إuى�مجموعات�ث
ثية�أو�: : : : ىىىىحسب�مستو زيتم�تو

�العمل� �إuى �تلميذ �كل �ويدæى �ا�شZ?كة 
حظة��ا �النقائص �حسب رباعية

نة�عمله�بنتائج�عناصر�ا�جموعة     .رالفردي،�ثم�مقا
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�بالتعاو    ----**** �بالتعاوالعمل �بالتعاوالعمل �بالتعاوالعمل �تلم: : : : ننننالعمل �مع �oyمتم� �الكفاية�يجلس�تلميذ �بعد �يمتلك �لم يذ

�صعوباته مة�ويساعده�ع�ى�تجاو 
زال     .ز

�: : : : العمل�بالتعاقدالعمل�بالتعاقدالعمل�بالتعاقدالعمل�بالتعاقد    ----**** ��خy?�،�مع�ا�علماتفاقاكل�تلميذ�يعقد �له�هذا �فيحدد

ها�;ي�وقت�محددعددا�من�الوضعيات�     .زòنجا

    الخطأالخطأالخطأالخطأ: : : : ثانياثانياثانياثانيا

ٌوليس�عليكم�جناح�: ";ي�الت�oيلجاء�: : : : مفهوم�الخطأ�لغة�واصط
حامفهوم�الخطأ�لغة�واصط
حامفهوم�الخطأ�لغة�واصط
حامفهوم�الخطأ�لغة�واصط
حا. 1 َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِفيما�أخطأتم�بهَ ِِ
ْ ُ ْ َ ْ َ َ "

ة��حزاب،�¬ية�( اد من وا�خطىء.... ) 05رسو  من والخاطىء ،y?هغ إuى فصار الصواب رأ

�اتعمد� G يäينب )،  )65: 1995 يالراز

فهو�مخالفة�قاعدة�ما�أو�نظام�معyن�كان�من�الواجب�احZ?امه،�ويتضمن�: : : : اصط
حااصط
حااصط
حااصط
حا    أما

أيت�مهدي،�.( عيار�الذي�لم�يحZ?م�صوابهذهن�من�يستعمله�ثبوت�قيمة�ا�اللفظ�;ي�

    ).60: س.د

� �حمداو يوير �) 9: 2015(ى �تعرف��شياء" :يقالأنه هو� �فالخطأ،"باÈضداد

� ...لحق�والعلم�واليقyنامقابل�الصدق�والصواب�و �دو نوالخطأ�عائق�ابستمولو®ي�يحو ل

�الصحيح �ا�نطقي �اليقyن �وبناء �العلمية، �وGا�عرفة �الخ، �ب() �إذا �الظن،سيما �ع�ى  طأ

�و#فZ?اض، �الشخ�Ï)، �و#عتقاد، �و#حتمال، والوهم، �إuى �والرأي �#حتكام �ن�دو

� � �الصحيحة، �العلمية �مقاييس�التجربة �ذلك، �هو�عدم�مطابقة�فإن�أضف�إuى الخطأ

 .الحكم�مع�الواقع،�أو�عدم�انسجام�الفكر�مع�ذاته�ومع�الواقع�ع�ى�حد�سواء

�ا �أحكام �تطابق �عدم �هذا �ما�ويع() �مع اته �وتصو �أو�الفكر�أو�الذهن رلعقل

جية، �وذه()�يحكم�ع�ى�ما�هو�كاذب�بأنه� ريقابلها�من��شياء�الخا ي�فالخطأ�فعل�فكر

�ومي
�وم�oعا�فكريا�غy?�سليم،�إذ�يعد�الباطل� �الخطأ�هو ىصادق�أو�العكس،�وقد�يكو ن

ائف     .زحقا�أو�الحق�باط
،�فهو�بذلك�إقرار�كاذب،�وفاسد،�و

� �ما �الخطأوغالبا �إجابة�ا�تعلم�ا�تع¾?ة�عن�سؤال�أو� يع() �ا�جال�الZ?بو ي;ي

ب، �غy?�مت
ئم�مع� رتعليمة�ما،�أو�هو�ذلك�السلوك�الذي�يقوم�به�التلميذ�أو�ا�تد ن�ويكو

�السياقية �هو�ذلك�الجواب�الذي��G،ا�طلوب�أو�تعليمات�الوضعية �أن�الخطأ �بمع(¹

�التعليمات�أو�� �يتطابق�و�Gيتناسب�مع �ما �وضعية �تذيلت���ا �ال�) ،( سئلة  يحمداو

2015 :10(. 

در�و �كو �و�غ
ط�و�خطاء) Kurder(رأوضح �اللسان، لة �بyن� زالفر �ق �فزلة�؛

معناها��خطاء�الناتجة�من�تردد�ا�تكلم،�وما�شابه�ذلك،�أما��غ
ط�  Lapaseاللسان�

Mistakesمناسب�للم�?yغ� �بك
م �ا�تكلم �إتيان �عن �الناتجة (âف�� �أما �أي�Errorوقف،
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الخطأ�با�ع(�¹الذي�يستعمله�فهو�ذلك�النوع�من��خطاء�ال�)�يخالف�ف��ا�ا�تحدث�أو�

د�;ي( اللغة��الكاتب�قواعد�  ).306: 2004طعيمة،�: رأو

ي أحمد مع نتفق قد  يتعلق فالخطأ والغلط، الخطإ بyن فرقا هناك أن ع�ى زأو

 لكننا .وتشريåي وقانوني أخ
Îي ماهوب يتعلق الغلط لكن وبيداغو®ي، معر;ي بماهو

 تع() ال�) çي (Erreur)فكلمة ا�صطلحyن، ترجمة ;ي غريب الكريم عبد ومع معه نختلف

 �خطاء ع�ى (Faute) كلمة تحيل حyن، ;ي ؛والتشريåي والدي() �خ
Îي با�ع(¹ الغلط

، (والديداكتيكية والZ?بوية ا�عرفية  ).12: 2015يحمداو

2222 . . . .Èأ� �أÈأنواع �أÈأنواع �أÈأنواع �يرتك�Çا�: : : : خطاءخطاءخطاءخطاءأنواع �أن �يمكن �ال�) ��خطاء �من �عدة �أنواع �الحديث�عن يمكن

�    ا�تعلم�داخل� اÏÐ)،�وهو�ما�حدده�حمداو يالفصل�الد     :فيما�ي�ي) 62-60: 2015( ر

�ثمة�مجموعة�من��خطاء�يرتك�Çا�ا�تعلم�لها�ع
قة�::::يييي�خطاء�ذات�ا�صدر�العضو�خطاء�ذات�ا�صدر�العضو�خطاء�ذات�ا�صدر�العضو�خطاء�ذات�ا�صدر�العضو    ----أ�أ�أ�أ�

�أو�التلعثم،�أو�نطق�أص: باÈسباب�العضوية،�مثل يوات�خاطئة�بسبب�انحباس�عضو

مرض�أو�آفة�;ي�جهاز�التنفس�أو�جهاز�النطق،�أو�بسبب�فقدان�ا�تعلم�Èسنانه�أو�لسان�


 .فمه�مث

،�أو�ناتج�عن�: : : : �خطاء�ذات�ا�صدر�التقاب�ي�خطاء�ذات�ا�صدر�التقاب�ي�خطاء�ذات�ا�صدر�التقاب�ي�خطاء�ذات�ا�صدر�التقاب�ي    ----بببب يثمة�أخطاء�ناتجة�عن�التداخل�اللغو

�ع� �سواء �التلميذ، �لدى �اللغوية �التعددية �أو �اللغوية �توظيف�ز#دواجية �مستو ىى

ا�صطلحات�أو�التعابy?،�فهناك�من�يكتب�تعابy?�عربية،�وهو�يكتب�إنشاء�بالفرنسية،�أو�

 .يستعمل�ألفاظا�من�لغته��م،�ويعتقد�أ�ëا�من�الفص�ى

�ا�صدر�السيكولو®ي    ----جججج �ذات �ا�صدر�السيكولو®ي�خطاء �ذات �ا�صدر�السيكولو®ي�خطاء �ذات �ا�صدر�السيكولو®ي�خطاء �ذات �مثل�::::�خطاء �نفسية، �أسباب �إuى ��خطاء �هذه �ترجع

 .... التلعثم،�وصعوبة�القراءة،�والكتابة،

تعود�إuى�أسباب�سوسيولوجية،�كاòيمان�بالخرافات�: : : : �خطاء�ذات�ا�صدر�ا�جتمåي�خطاء�ذات�ا�صدر�ا�جتمåي�خطاء�ذات�ا�صدر�ا�جتمåي�خطاء�ذات�ا�صدر�ا�جتمåي    ----دددد

��فكار� �من �مجموعة يج �وتر �والباطلة، �الضالة �وا�عتقدات �والسحر ووالشائعات

 .البيولوجية�ذات�الطابع�الغي�)

�الفoyيائي    ----هـهـهـهـ �ا�صدر �ذات �الفoyيائي�خطاء �ا�صدر �ذات �الفoyيائي�خطاء �ا�صدر �ذات �الفoyيائي�خطاء �ا�صدر �ذات �التشويش،�::::�خطاء �بسبب �التواصل �صعوبة �;ي �تتمثل

ع�خط�#تصال،�مما�يجعل�ا�تعلم�يحصل�ع�ى�معلومات�خاطئة،�قد�تؤثر�سلبا�وانقطا

 .ي�أدائه�الZ?بوع�ى

�ا�صدر�الZ?بو    ----وووو �ذات �ا�صدر�الZ?بو�خطاء �ذات �ا�صدر�الZ?بو�خطاء �ذات �ا�صدر�الZ?بو�خطاء �ذات �::::يييي�خطاء �هو�تربو �بما �وطيدة �ع
قة �لها �ال�) ��خطاء ي�وçي

�مثل �و�خطاء�: تعليم)، �8م
ئية، �و�خطاء �الصرفية، �و�خطاء �الصوتية، �خطاء

�وأخطا �وا�عرفية، �و#ستثمار�و8حالة، �التوثيق �وأء �الفهم، �التطبيق،�أخطاء خطاء

 ...وأخطاء�الZ?كيب،�وأخطاء�التقويم
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�الرقمية�ا�أخوذة�::::�خطاء�ذات�البعد�الرقم)�خطاء�ذات�البعد�الرقم)�خطاء�ذات�البعد�الرقم)�خطاء�ذات�البعد�الرقم)    ----زززز �يرتكب�ا�تعلم�مجموعة�من��خطاء

ف� �وا�عا �ا�علومات �عليه �فتختلط �#فZ?اضية، �#نZ?نيت �ع@?�شبكة �الحاسوب، رمن

�تلك�؛�فيأخذ�ما�هو�خاطئ،�ويZ?ك�ما�هو�صحيحو�فكار، ن�و;ي�كثy?�من��حيان،�تكو

 .ا�علومات�ا�ستقاة�مشوشة�وناقصة�معيبة�أو�غy?�منسوبة�إuى�أصحا��ا�الحقيقتyن

�والتشريåي    ----حححح �والتشريåي�خطاء�ذات�الطابع�8دار �والتشريåي�خطاء�ذات�الطابع�8دار �والتشريåي�خطاء�ذات�الطابع�8دار �قد�يرتكب�ا�تعلم�كثy?ا�من��خطاء�ذات�::::يييي�خطاء�ذات�الطابع�8دار

�مثل �والتشريåي، �8دار �;ي�الغش: يالطابع م
ئه � �ع�ى �و#عتداء ، �ا�تكر �والتغيب ز، ر

ة�وشتمهم�وإهان¦�م،�بمع(�¹أن�ا�تعلم�قد� جال�8دا سه،�أو�سب� رالقسم،�أو�ضرب�مد ر ر

�وتصرفات� �بحماقات �فيقوم �ع�Üا، �وا�ساطر�أو�يتغافل �القوانyن �من �مجموعة يجهل

� �من�وجود �الرغم �ع�ى ته، �أو�إدا سيه �حق�مد �أو�;ي �حق�أصدقائه �;ي رمشينة قوانyن�ر

    . داخلية�لكل�مؤسسة�تربوية

ها�أخ
Îي،�: : : : �خطاء�ذات�ا�صدر��خ
Îي�خطاء�ذات�ا�صدر��خ
Îي�خطاء�ذات�ا�صدر��خ
Îي�خطاء�ذات�ا�صدر��خ
Îي    ----طططط �مصد رهناك�أخطاء�يرتك�Çا�ا�تعلم�يكو ن

    بمع(�¹أن�تلك�الهفوات�و�غ
ط�تتنا;ى�مع�القيم�و�خ
ق�ا�رسومة

 :فيما�ي�ي) 197: 2014فرحات�وعوين،�(يوجزها�: : : : أهم�مصادر�الخطأ�;ي�اللغةأهم�مصادر�الخطأ�;ي�اللغةأهم�مصادر�الخطأ�;ي�اللغةأهم�مصادر�الخطأ�;ي�اللغة. . . . 3333

 .ية�التسرب�اللغومحدودي. أ

 .مشكل�;ي�النطق،�تداخل�لغتyن�أو�لهجتyن. ب

 .يعدم�ثراء�الزاد�اللغو. ج

 .عدم�م
ءمة�ا�كتوب�للمسموع. د

 .أخطاء�تتعلق�بعدم�فهم�التعليمة. ه

    .أخطاء�;ي�النحو�والصرف. و

اسةلللل8جراءات�ا�نهجية�8جراءات�ا�نهجية�8جراءات�ا�نهجية�8جراءات�ا�نهجية�. . . . ثالثاثالثاثالثاثالثا اسةلد اسةلد اسةلد     ::::ررررلد

اسة اسةمنهج�الد اسةمنهج�الد اسةمنهج�الد اسة�الحاليان�اعتمد�الباحث::::ررررمنهج�الد ة�ع�ى�ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي�والذي�ر�;ي�الد

نة  .ريقوم�ع�ى�الوصف�والتحليل�وا�قا

اسة اسةمجتمع�الد اسةمجتمع�الد اسةمجتمع�الد اسة��ساسية�من�جميع�ت
ميذ�السنة�الرابعة�: ررررمجتمع�الد ربلغ�حجم�مجتمع�الد

�لخضر�وا�قدر �سيدي �ببلدية �طرمو �وأحمد �مسلم �أحمد س�) �بمد لابتدائي ��عددهمر

 .�تلميذا�وتلميذة)73(ث
ث�وسبعyن�ب

اسة��ساسية�من�: : : : رررراسةاسةاسةاسةعينة�الدعينة�الدعينة�الدعينة�الد وتلميذة،�تلميذا�) 11(إحدى�عشرة�رتكونت�عينة�الد

�ما�تمبعد #ختبار�بناء�ع�ى� 05/10ق�استبعاد�الت
ميذ�الذين�تحصلوا�ع�ى�معدل�يفو

�العربيةتحصي�يال �الرابعة�من�التعليم�#بتدائي�لقياس��خطاء� �لنشاط�اللغة للسنة

 . �ملد8îم
ئية�والنحوية�ال�)�تنتشر�
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اسة اسةمواصفات�عينة�الد اسةمواصفات�عينة�الد اسةمواصفات�عينة�الد يع�أفراد�العينةيمثل�ا�و�و�و�و: : : : ررررمواصفات�عينة�الد �التاuي�تو زلجدو     :ل

قم� � قم�الجدو � قم�الجدو � قم�الجدو � ررررالجدو اسة��ساسية�): ): ): ): 01010101((((لللل  .ريبyن�مواصفات�عينة�الد

 النسبة�ا�ئوية العدد عينةال

 % 81.81 09 معيد

 % 18.18 02 غy?�معيد

 %100 11 ا�جموع

� قم � ريتضح�من�الجدو �الت
ميذ�ا�عيدين�م) 01(ل اسة�أن�عدد �الد رن�عينة

تلميذين�(?�ا�عيدين�جاء�أك@?�من�عدد�الت
ميذ�غy)  %�1.81ت
ميذ�بنسبة�9(�ساسية�

� �) % 18.18بنسبة �7(قبفار �بنسبة اسة� )% �63.63ت
ميذ �الد �عينة �مجموع ر�من

�ككل �ا�تعلمyن��ساسية �أخطاء �#ستثمار�;ي �مدى �النظر�;ي �إعادة �يدعو�إuى �مما ،

 .لبيداغوجية،�من�أجل�تحسyن�مخرجات�العملية�التعليمية�التعلميةوتفعيل�ا�عالجة�ا

اسة اسةأداة�الد اسةأداة�الد اسةأداة�الد اسة�الكمية�طبق�للحصو:  ررررأداة�الد ر�ع�ى�معطيات�الد ��تحصي�يرالباحثان��اختبال

��خطاء� �لقياس �#بتدائي �التعليم �من �الرابعة �للسنة �العربية �اللغة �لنشاط صمم

òبا� �يتكو �تنتشر�لد�îم، �ال�) �والنحوية �الخاص�با�علومات�ن8م
ئية �الجزء �إuى ضافة

 :�çيتعليماتالشخصية،�من�ث
ث�

 بإضافة�التاء�الت
ميذ�بإتمام�الكلمات�يقوم� ::::ضع�التاء�ا�ناسبة�;ي�الكلمات�التاليةضع�التاء�ا�ناسبة�;ي�الكلمات�التاليةضع�التاء�ا�ناسبة�;ي�الكلمات�التاليةضع�التاء�ا�ناسبة�;ي�الكلمات�التالية    ----1111

 .�كلمات10بمعدل�) مفتوحة�أو�مربوطة(ا�ناسبة�للكلمة�

 يد�الفاعل�بوضع��الذي�يركز�فيه�ع�ى�تحد::::ضع�خطا�تحت�الفاعل�;ي�الجمل�التاليةضع�خطا�تحت�الفاعل�;ي�الجمل�التاليةضع�خطا�تحت�الفاعل�;ي�الجمل�التاليةضع�خطا�تحت�الفاعل�;ي�الجمل�التالية    ----2222

 . �جمل5خط�تحته�بمعدل�

�الخ@ضضضض    ----3333 �تحت �وخطyن �ا�بتدأ �تحت �خطا �الخ@ع �تحت �وخطyن �ا�بتدأ �تحت �خطا �الخ@ع �تحت �وخطyن �ا�بتدأ �تحت �خطا �الخ@ع �تحت �وخطyن �ا�بتدأ �تحت �خطا �التاليةع �الجمل �التالية?�;ي �الجمل �التالية?�;ي �الجمل �التالية?�;ي �الجمل �فيه�::::?�;ي �يعمل �والذي

�5ا�تعلم�ع�ى�تعيyن�ا�بتدأ�والخy?�بوضع�خط�تحت�ا�بتدأ�وخطyن�تحت�الخ@?�بمعدل�

�من. جمل �مجمله �;ي �#ختبار�التحصي�ي �20نويتكو �ع�ى عة �مو �إذ3ز�سؤال ��أسئلة،

�ع�ى� �السؤال��و لاحتو �ع�ى�10ى أسئلة�فرعية�5ي�أسئلة�فرعية�والسؤال�الثاني�يحتو

� �الثالث�يحتو �السؤال �فرعية5يوأما �للت
ميذ�. �أسئلة �أن�يحدد وا�طلوب�من�ا�علم

 . طريقة�ملء�البيانات�الشخصية�وقراءة�نص�#ختبار

،�قاط�ل�ج�ن�05تم�تصحيح�#ختبار�بإعطاء�::::طريقة�التصحيحطريقة�التصحيحطريقة�التصحيحطريقة�التصحيح    ----**** لابة�ع�ى�السؤال��و

�نقطة�ل�جابة�عن�السؤال�الثالث،�والكل�2.5نقطة�ل�جابة�عن�السؤال�الثاني؛�و  2.5و

� �عل��ا�0.5بمعدل �يتحصل �ال�) �الكلية جة �الد �تZ?اوح �و��ذا �الواحدة، �ل�جابة ر�نقطة

 .   �نقاط10ا�تعلم�
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اسة -* اسةالخصائص�السيكومZ?ية�Èداة�الد اسةالخصائص�السيكومZ?ية�Èداة�الد اسةالخصائص�السيكومZ?ية�Èداة�الد  :ررررالخصائص�السيكومZ?ية�Èداة�الد

�محكا�لحساب�باعت    ::::الصدق�ا�حكيالصدق�ا�حكيالصدق�ا�حكيالصدق�ا�حكي    ----أأأأ اÏÐ)�يصلح�أن�يكو �التحصيل�الد نبار�أن�مستو رى

��ساتذة� �وضعها �ال�) �التقديرات �ع�ى �#عتماد �تم �آخر، �تحصي�ي �اختبار ّصدق

�والثاني�بمثابة�محك� للت
ميذهم�;ي�تحصيلهم��ادة�اللغة�العربية�خ
ل�الفصلyن��و

®ي،�بحيث�تم�حساب�الع
قة�بyن�نتائج�#ختبار�وا�حك ّخا �بأسلوب�استخراج�معامل�ر

�ا�حكي� �الصدق �حساب �تم �وبالتاuي �الخام؛ جات �الد �من �لبy?سو �الخطي تباط ر# نر

�الفصل� �نتائج �بyن �بy?سو تباط #� �معامل �بحساب �الباحثان �قام �بحيث نبطريقتyن؛ ر

اسة�الحالية� �الد �ا�عد�;ي �نتائج�#ختبار�التحصي�ي ®ي�مع �كمحك�خا ها �باعتبا ر�و ر ر ل

 :�ع�ى�التواuي�كالتاuي02�،03ج�كما�يوضحها�الجدولyن�فكانت�النتائ

قمالالالال � قمجدو � قمجدو � قمجدو � ررررجدو �    ::::))))02020202((((لللل �بyن�نتائج�اختبار�الفصل��و تباط�بy?سو ليوضح�نتائج�معامل�# ن ر

 :;ي�مادة�اللغة�العربية�و#ختبار�التحصي�ي

تباط �الدGلة Sigقيمة�#حتمال� رمعامل�#  ىمستو

0.52 0.000 0.01 

قمالالالال � قمجدو � قمجدو � قمجدو � ررررجدو �بyن�نتائج�اختبار�الفصل��ويوضح�: : : : ))))03030303((((لللل تباط�بy?سو لنتائج�معامل�# ن  ر

 :��مادة�اللغة�العربية�و#ختبار�التحصي�ي;ي�

تباط �الدGلة Sigقيمة�#حتمال� رمعامل�#  ىمستو

0.53 0.000 0.01 

�أن� يتضح�من�خ
ل�الجدولyن�السابقyن تباط�تساو يقيمة�معامل�# ،�0.52ر

�يمتyن�موجبتyن�ودالتyنما�ق�وه�ع�ى�التواuي،0.53 ؛�وعليه�)0.01(ى�إحصائيا�عند�مستو

اسة��ساسية�  .رتعت@?�هذه�القيمة�مؤشرا�لصدق�ا�قياس�Gستخدامه�;ي�الد

�;ي�حساب�الثبات�ع�ى�طريقة�إعادة�#ختبار�وطريقة�ألفا��الباحثاناعتمد: : : : الثباتالثباتالثباتالثبات    ----بببب

نباخ  .ولكر

تطبيق�#ختبار�التحصي�ي�ع�ى�عينة��بقام�الباحثان: : : : حساب�الثبات�عن�طريق�8عادةحساب�الثبات�عن�طريق�8عادةحساب�الثبات�عن�طريق�8عادةحساب�الثبات�عن�طريق�8عادة    ----****

اسة�#ستط
عية،�وبعد�انقضاء�مدة�أسبوع،� �تطبيق�#ختبار�مرة�ثانية؛��ثم�أعادارالد

�والثاني،� �بyن�التطبيقyن��و تباط�بy?سو لتم�إيجاد�معامل�الثبات�بحساب�معامل�# ن ر

قم��كالتاuي � روكانت�النتيجة�كما�يوضحها�الجدو     :ل
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قمال � رجدو  :وضح�نتائج�الثبات�عن�طريق�إعادة�#ختباري :)04(ل

�الدGلة تباطمعامل� Sig#حتمال� قيمة ىمستو  ر#

0.01 0.03 0.67 

� �بyن تباط�بy?سو �معامل�# �قيمة �أن �أع
ه �الجدو �من نيتضح �التطبيقyنرل

�والثاني� � 0.67 بلغت�قيمةل�و ،�إذن�0.01ىوçي�قيمة�موجبة�دالة�إحصائيا�عند�مستو

اسة��ساسيةمعامل�ثبات�ب�يتمتع�فاGختبار  .ريسمح�بتطبيقه�;ي�الد

نباخخخخ----**** نبا�الثبات�بطريقة�ألفا�لكر نبا�الثبات�بطريقة�ألفا�لكر نبا�الثبات�بطريقة�ألفا�لكر     : : : : وووو�الثبات�بطريقة�ألفا�لكر

قم�كان�معامل�الثبات�كما� � رهو�موضح�;ي�الجدو  :)05(ل

قم� � رالجدو نباخ): 05(ل  ويوضح�نتائج�حساب�معامل�ألفا�لكر

نباخ  عدد�البنود ومعامل�ألفا�لكر

0.699 20 

�أع
ه نباخ�بلغت�لي
حظ�من�خ
ل�الجدو �0.699و�أن�قيمة�معامل�ألفا�لكر

           .ّوçي�قيمة�مقبولة�تع@?�عن�مدى�ثبات�#ختبار���ذه�الطريقة

    ::::عرض�وتفسy?�النتائج�الخاصة�بالفرضياتعرض�وتفسy?�النتائج�الخاصة�بالفرضياتعرض�وتفسy?�النتائج�الخاصة�بالفرضياتعرض�وتفسy?�النتائج�الخاصة�بالفرضيات: : : : خامساخامساخامساخامسا

    ::::عرض�وتفسy?�النتائج�الخاصة�بالفرضية��وuىعرض�وتفسy?�النتائج�الخاصة�بالفرضية��وuىعرض�وتفسy?�النتائج�الخاصة�بالفرضية��وuىعرض�وتفسy?�النتائج�الخاصة�بالفرضية��وuى. . . . 1111

ق�بyن�الت
ميذ�ا�عيدين�والت
ميذ�غy?�" ::::نص�الفرضيةنص�الفرضيةنص�الفرضيةنص�الفرضية ا�عيدين�;ي�التحصيل�وتوجد�فر

 ".ع�ى�#ختبار�التحصي�ي�لصالح�الت
ميذ�غy?�ا�عيدين

� قم � �8صدار �8حصائية �الحزم �برنامج �استخدام  IBM SPSS( 20ربعد

Statistics 20 (نتائج�اختبار�مان�� �الفرضية�تم�#عتماد�ع�ى ويت()؛�_ ّل�جابة�عن�هذه

�الرتب �متوسط �تحديد �تم � حيث �ا�عيدين �مصحوبة�للت
ميذ �غy?�ا�عيدين والت
ميذ

ية� جة�ا�عيا ربالد �التاuي�P.Valueوقيمة�#حتمال�Zر  :ل،�وهذا�ما�يظهره�الجدو

قم� � قم�الجدو � قم�الجدو � قم�الجدو � ررررالجدو  :Mann _ Whitney  ويت()_ ّيبyن�نتائج�اختبار�مان�) ) ) ) 11111111((((لللل

 متوسط�الرتب

 غy?�معيد معيد

 إحصائي�#ختبار

(z) 

 #حتمال

Sig. (P.Value) 

05.94 06.25 - 0.119 0.905 

� �#حتمال �قيمة �#ختبار�أن �هذا �نتائج �من �Sig. (P.Value)ي
حظ ي�تساو

0.905) 90.5 % (� �ا�عنوية �مستو �أك@?�من �الفرض�% 5ىوçي �نقبل �فإننا �وبالتاuي ،�

�اختبار��خطاء�8م
ئية� �بأن�متوسط�التحصيل�لدى�الت
ميذ�ا�عيدين�ع�ى يالصفر
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�التحصي �متوسط �يساو � �يوالنحوية �ع�ى �ا�عيدين ?yغ� �الت
ميذ �لدى #ختبار�ل

ق�بyن�ا�عيدتحصي�يال �أي�أن�الفر �العربية�؛ ين�وغy?�ا�عيدين�للسنة�و�لنشاط�اللغة

اسية  .�لنشاط�اللغة�العربية�غy?�معنويةتحصي�يال#ختبار��;ي�رالد

اسات�كل�من� �))))1992199219921992((((تعوينات�تعوينات�تعوينات�تعوينات��و))))1930193019301930((((مند�ëال�مند�ëال�مند�ëال�مند�ëال�رإذ�تتفق�هذه�النتيجة�مع�د

�و �جعفر �جعفر �جعفر �حيث�))))2222003003003003((((ييييجعفر اسية�؛ �الصفوف�الد �جميع �;ي �موجودة �8م
ئية رأن��خطاء

جات�متفاوتة،�وقد�أسباب�وقوع�الت
ميذ�;ي�8م
ئية�كثy?ة�ومتعددة�م�Üا�ما�يتصل� ربد

يس  .ربالتلميذ�وم�Üا�ما�يتصل�باللغة�وخصائصها�وم�Üا�ما�يتصل�بطريقة�التد


�الت �يتعلمه �ما �أن �نستنج �النتيجة �هذه �من�ومن�خ
ل �ضمن�مستو ىميذ

�ا�واد� �Gئحة �يتضمن �ا�فZ?ض�أن �من �محددة، منية � �فZ?ة �و;ي اسية �الد زا�ستويات ر

بة� �الطريقة�أو�ا�قا يسها�مصحوب�بتعليمات�ت@?زها،�وتقدم�مؤشرات�حو رالواجب�تد لر

�فالت
ميذ� يس�تلك�ا�حتويات؛ ��حسن�و�ك¾?�دقة�لتد �بأ�ëا �مؤلفوها �ينظر�إل��ا رال�)

�كانو ���دف�سواء �الZ?بوية �الخ@?ات �من �مجموعة �يتلقو �غy?�معيدين �أو �معيدين نا

�ا�علم�;ي�مساعد��ãوإكسا��م�أنماطا�من�السلوك؛ �ع�ى�اكتشاف�ا�علومة،�مريرتكز�دو

�ëÈالتعلم�ون�يعت@?م� �مصادر �تعدد �إuى �باòضافة �التعلم، �لعملية (ÏÖالرئي� ر�ا�حو

ف�ا�ناسبة�لتعلم�كل�تلميذ�حسب�بتوظيف�مختلف�الوسائل�و�îتم�أيضا�ب¦�يئة�الظ ور

�تعت@?�من� �وال�) �والنحو، �8م
ء يس�;ي �التد �لنفس�طريقة �يخضعو �و�ëÈم اته، رقد نر

اسية� ا�;ي�تنظيم�الحصة�الد ر�دوات�الفعالة�وا�همة�;ي�العملية�التعليمية�إذ�تلعب�دو ر

�العلمية �ا�ادة �تناو �،لو;ي �من �Èنه �ع�Üا �#ستغناء �ا�علم ��Gيمكن��و�Gيستطيع دو�ëا

 .تحقيق��هداف�الZ?بوية�العامة�والخاصة

� �ا�حيط�فكما �;ي �ا�توفرة �وا�ادية �البيئية ف �الظر �فإن �إليه ة �8شا وسبق ر

ق�بyن�ا�تعلمyن�ا�عيدين�وغy?�ا�عيدين،�;ي�تلقي�ا�ادة�العلمية�;ي� ÏÐ)،�تلäي�الفر وا�د ر

  .إطار�مبدأ�تكافؤ�الفرص

    ::::�بالفرضية�الثانية�بالفرضية�الثانية�بالفرضية�الثانية�بالفرضية�الثانيةعرض�وتفسy?�النتائج�الخاصةعرض�وتفسy?�النتائج�الخاصةعرض�وتفسy?�النتائج�الخاصةعرض�وتفسy?�النتائج�الخاصة

�الفرضية �الفرضيةنص �الفرضيةنص �الفرضيةنص �8م
ئية� "::::نص ��خطاء �من �التقليل �;ي �فعالية �البيداغوجية للمعالجة

 ".والنحوية�لدى�ت
ميذ�السنة�الرابعة�ابتدائي

� قم � �8صدار �8حصائية �الحزم �برنامج �استخدام  IBM SPSS( 20ربعد

Statistics 20(نتائج� ويت()؛�_ �اختبار�مان�ّ�ل�جابة�عن�هذه�الفرضية�تم�#عتماد�ع�ى

�مصحوبة� �السالبة ات �و8شا �ا�وجبة ات �ل�شا �الرتب �متوسط �تحديد �تم رحيث ر

ية� جة�ا�عيا ربالد قم�التاuي،�P.Valueوقيمة�#حتمال� Zر � روهذا�ما�يظهره�الجدو  :ل



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]198[

قم� � قم�الجدو � قم�الجدو � قم�الجدو � ررررالجدو نيبyن�نتائج�اختبار�ولكوكسو): ): ): ): 12121212((((لللل ّWilcoxon :    

تب  رمتوسط�

ات� ات� (+)ر8شا  )-(ر8شا

 إحصائي�#ختبار

(z) 

 ال#حتم

Sig. (P.Value) 

06.50 01.00 - 2.848 0.004 

�#حتمال �قيمة �#ختبار�أن �هذا �نتائج �من � Sig. (P.Value) ي
حظ يتساو

�ا�عنوية�) % 0.4 (0.004 �،�وبالتاuي�فإننا�نقبل�فرض�البحث�% 5ىوçي�أقل�من�مستو

� �ع�ى �التحصيل �متوسط �ا�عالجة�تحصي�يال#ختبار�بأن �قبل �العربية �اللغة �لنشاط

� �ع�ى �متوسط�التحصيل �عن �يختلف�معنويا �لنشاط�تحصي�يال#ختبار�ًالبيداغوجية

 .اللغة�العربية�بعد�إجراء�ا�عالجة�البيداغوجية

    ::::ولتحديد�اتجاه�الع
قةولتحديد�اتجاه�الع
قةولتحديد�اتجاه�الع
قةولتحديد�اتجاه�الع
قة

تب� ات�ا�وجبة�والسالبة،�وي
حظ�أن�متوسط� تب�8شا �بyن�متوسط� رنقار ر ر ن

�ا�وجب ات �متوسط�ر8شا �أن �ع�ى �يدل �مما �السالبة، ات �8شا �متوسط �أك@?�من رة

� �ع�ى �ا�عالجة�تحصي�يال#ختبار�التحصيل �حصة �إجراء �بعد �العربية �اللغة �لنشاط

�البيداغوجية،� �ا�عالجة �حصة �إجراء �قبل �التحصيل �متوسط �أك@?�من البيداغوجية

 .P.Value:2=0.002= وذلك�باحتمال�

�ه �بأنه �القو �يمكن �الرابعة�لوبالتاuي �السنة �ت
ميذ �إجابات �;ي ق �فر وناك

�لنشاط�اللغة�العربية�قبل�وبعد�إجراء�حصة�ا�عالجة�تحصي�يال#ختبار�ابتدائي�ع�ى�

؛�أي�أن�للمعالجة�البيداغوجية�فعالية�;ي�التقليل�لصالح�القياس�البعديالبيداغوجية�

 .من��خطاء�8م
ئية�والنحوية

�و اسة �د �مع �النتيجة �هذه �متمتمتمترتتفق �وuي �وuي �وuي �النتيجة�))))2009200920092009((((وuي �ويفسر�الباحثان ،ّ

�من� �التقليل �;ي �فعالية �البيداغوجية �للمعالجة �أن �الحالية اسة �الد �;ي �إل��ا را�توصل

�;ي� �أو�فردية �كانت �جماعية �الع
ج �طريقة �إuى �ذلك �يعز ، �والنحو �8م
ئي ىالخطأ ي

�ط �تتبع �إذ �ا�عالجyن، �الت
ميذ �لدى �والنحوية �8م
ئية ات �ا�ها �ع
جية�راكتساب قر

ة�واستخدام��لعاب�الZ?بوية� رباستخدام�وسائل�تكنولوجية�أو�تقليدية�كاللوحة�والسبو

�كذلك� �وتعمل يبات�والتقويمات، �التد �جميع �عن �8جابة �متعلم �لكل �الفرصة رòتاحة

�;ي�هذا� �يحسن�تحصيلهم�ا�عر;ي �والنحو�مما �تحف�oyا�تعلمyن�لتعلم�مادة�8م
ء ع�ى

�فض
�عن� �وسهولة�الجانب؛ �للتلميذ �العمرية �للمرحلة �البيداغوجية �ا�عالجة مناسبة

�ذلك� �إuى �باòضافة �التعليم، �تفريد �العلمية�حسب�مبدأ �وتكييف�ا�ادة �م�Üا استفادته

�أن�الخطأ� �تر �ال�) �الخطأ �ا�تعلم�كبيداغوجيا �البيداغوجيات�ا�تمركزة�حو ىاعتماد ل
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�عادي�وأساس�التكوين�و بناء�التعلمات؛�إذ�تستند�معالجة�يفعل�ايجابي�وسلوك�تربو

صفه� �و �وتحليله �وتشخيصه �تحديده �خ
ل �من �الخطوات �من �مجموعة �إuى والخطأ

�تستدæي� �ال�) �الفوار �بيداغوجيا �أما �معالجته، �ثم �ومن ه �مصد �وتبيان قوتصنيفه ر

�الذكاء� �بنفس �ليسوا �ا�تعلمyن �أن �بحكم (ÏÐ �ا�د �الوسط �;ي �ا�تعلمyن �بyن رالتفريق

�ا�عر �التعلم�ىوا�ستو �طر �;ي �اخت
فات �يوجد �بحيث �الحاجات؛ �نفس �أو�ح�¹ ق;ي

ّتختلف�من�متعلم�,خر�وح��¹مدة�التعلم�تختلف،�وكل�هذه�ا�ؤشرات�تبyن�أن�هناك�

اخت
ف�بyن�تسيy?�حصة�ا�عالجة�البيداغوجية�وتسيy?�حصة�تعلمية�عادية،�مما�يؤكد�
ّ

 . لتعلميةفعالي¦�ا�;ي�تحسyن�مخرجات�العملية�التعليمية�ــــ�ا

اسة اسةخ
صة�الد اسةخ
صة�الد اسةخ
صة�الد     : : : : ررررخ
صة�الد

 نتيجة الناقصةا�عرفة� من حالة يبوالZ? البيداغو®ي ر�ا�نظومن �الخطأيعت@?

 أو فهم ;ي ا�تعلم لدى رقصو �هوأو والتعلم، التعليمسy?ورة� ;ي �خللنتيجة أو فهم لسوء

س �طرفمن هل ا�عطاة التعلمات استيعاب �،را�د  G معرفة إعطاء إuى سلوكيا�يZ?جم

�ا�رتقبةومعا نسجمت     .لير�القبو

سة�و �واجب�ا�د �فمن �ا�تعلمyن، �بyن �الفردية �كانت�تفسy?ات�الفوار رمهما ق

�ومن� �وتكافؤ�الفرص؛ �ا�ساواة �بدأ� �احZ?اما توفy?�نفس�حظوظ�النجاح�لكل�ت
ميذها

�ا�نطلق�تحتل�ا�عالجة�البيداغوجية�مكانة�هامة�;ي�العملية�التعليمية�التعلمية؛� هذا

çى�الفشل�إذ�uؤدية�إ�ي�فرصة�لZ?سيخ�مواطن�القوة،�وأداة�للوقاية�من�تراكم�التع¾?ات�ا

�هادفة� �تربوية �أساليب �وضع (Ï$تقت� �ال�) �التعلم �صعوبات �لفهم سيلة �و ،(ÏÐ وا�د ر

�عالج¦�ا. 

    ::::#قZ?احات#قZ?احات#قZ?احات#قZ?احات

 :�#قZ?احات�التاليةالبحثانبثقت�ع�ى�ضوء�نتائج�
ة�تفعيل�حصص�ا�عالجة�البيداغوجية-* �من�قبل�ا�فتشyن�و�ساتذة�كنشاط�ور�ضر

 بيداغو®ي�أساÏÐ)؛

يبية�لتوعية��ساتذة�بأهمية�ا�عالجة�البيداغوجية�وتقنيات� -* ات�تد ة�عقد�دو رضر رر و

 .�وتقييمهاتسيy?ها

*- � �مدى�فعالية�ا�عالجة�البيداغوجية�;ي�أنشطة�أخر اسات�مشا��ة�حو ىالقيام�بد ل ر

 .ى�أو�مواد�أخرالعربيةتتعلق�باللغة�
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    ::::قائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجع
� �أبو-1 �الس
م �عبد  ومطبعة مكتبة :،مصر    الدوuيالدوuيالدوuيالدوuي    و#ستثمارو#ستثمارو#ستثمارو#ستثمار    �عمال�عمال�عمال�عمال    اقتصادياتاقتصادياتاقتصادياتاقتصاديات ،)2001(قحف،

 .الفنية 8شعاع

دار�النشر�: ،�القاهرةعلم�النفس�ا�عر;ي�مداخل�ونماذج�ونظرياتعلم�النفس�ا�عر;ي�مداخل�ونماذج�ونظرياتعلم�النفس�ا�عر;ي�مداخل�ونماذج�ونظرياتعلم�النفس�ا�عر;ي�مداخل�ونماذج�ونظريات،�)2001(�الزيات،�فت�ي�مصطفى�-2

 .للجامعات

 .،�الجزائر،�ا�ركز�الوط()�للوثائق�الZ?بويةييييا�عجم�الZ?بوا�عجم�الZ?بوا�عجم�الZ?بوا�عجم�الZ?بو): س.د.(�آيت�مهدي،�عثمان-3

 ).الجزائر(،�مفتشية�الZ?بية�لوGية�الوادي�ا�عالجة�الZ?بويةا�عالجة�الZ?بويةا�عالجة�الZ?بويةا�عالجة�الZ?بوية،�)2015(�بالعيد،�حدة�وصال�ي،�دنيا�-4

�،�)2016(�بن�ي�ي،�فرح�وبن�صالح،�هداية�-5 ها�;ي�تحسyن�مستو �حصص�ا�عالجة�البيداغوجية�ودو ها�;ي�تحسyن�مستو �حصص�ا�عالجة�البيداغوجية�ودو ها�;ي�تحسyن�مستو �حصص�ا�عالجة�البيداغوجية�ودو ها�;ي�تحسyن�مستو ىىىىحصص�ا�عالجة�البيداغوجية�ودو رررر

�التعلم�من�وجهة �بطء �التعلم�من�وجهةالت
ميذ�ذو �بطء �التعلم�من�وجهةالت
ميذ�ذو �بطء �التعلم�من�وجهةالت
ميذ�ذو �بطء س�#بتدائية�ييييالت
ميذ�ذو �ا�دا ��نظر�معلم) س�#بتدائية �ا�دا ��نظر�معلم) س�#بتدائية �ا�دا ��نظر�معلم) س�#بتدائية �ا�دا �مجلة�""""مدينة�تلمسان�نموذجامدينة�تلمسان�نموذجامدينة�تلمسان�نموذجامدينة�تلمسان�نموذجا""""رررر�نظر�معلم) ،

    ).84-32) (1 (3العلوم�النفسية�والZ?بوية،�

 6-� �الحسن �)2013( �بواج
بن، �الZ?بو، �الZ?بوالتقويم �الZ?بوالتقويم �الZ?بوالتقويم �ييييالتقويم �مراكش �الZ?بية�)ا�غرب(، �هن� �ا�ركز�الجهو ي،

 .والتكوين

7-� �محمد �بن �أحمد �)2010(�بونوة، ،� �البيداغوجية، �ا�عالجة �البيداغوجية، �ا�عالجة �البيداغوجية، �ا�عالجة �البيداغوجية، �ا�عالجة يخ�شبكة �بتا �عوين ر�لوكة،

ابط�ا�وضوع17/12/2017   library/net.alukah.www://http/100953/0 :ر،�

بيعة�-8  ،�نسيمة� ر�جعفر سة��ساسية�الجزائرية�مشك
ته�وحلوله،�)2003(ي �;ي�ا�د �اللغو سة��ساسية�الجزائرية�مشك
ته�وحلولهالخطأ �;ي�ا�د �اللغو سة��ساسية�الجزائرية�مشك
ته�وحلولهالخطأ �;ي�ا�د �اللغو سة��ساسية�الجزائرية�مشك
ته�وحلولهالخطأ �;ي�ا�د �اللغو ررررالخطأ ،�يييي

اسة�نفسية�لسانية�تربوية،�  .الجزائر،�ديوان�ا�طبوعات�الجامعيةرد

،�جميل�-9   .مكتبة�ا�ثقف،�،�،�،�))))البيداغوجيا�8بداعيةالبيداغوجيا�8بداعيةالبيداغوجيا�8بداعيةالبيداغوجيا�8بداعية((((نحو�نظرية�تربوية�جديدةنحو�نظرية�تربوية�جديدةنحو�نظرية�تربوية�جديدةنحو�نظرية�تربوية�جديدة،�")أ "2015(ي�حمداو

 10-� �الصالح �محمد �)2012(�ح¾?وبي، �#بتدائي، �التعليم �رحلة� �البيداغو®ي �#بتدائيالدليل �التعليم �رحلة� �البيداغو®ي �#بتدائيالدليل �التعليم �رحلة� �البيداغو®ي �#بتدائيالدليل �التعليم �رحلة� �البيداغو®ي �دار�الدليل �الجزائر، ،

يع  .زالهدى�للطباعة�والنشر�والتو

 .مكتبة�ا�ثقفبيداغوجيا�الخطأ،�بيداغوجيا�الخطأ،�بيداغوجيا�الخطأ،�بيداغوجيا�الخطأ،�،�")ب "2015(،�جميل�ي�حمداو-11

12-� ه �نو مره، ر� �)2015(ز �ادة�،� �الدعم �حصص �;ي �ا�شك
ت �حل �إسZ?اتيجية �توظيف �ادة�مستو� �الدعم �حصص �;ي �ا�شك
ت �حل �إسZ?اتيجية �توظيف �ادة�مستو� �الدعم �حصص �;ي �ا�شك
ت �حل �إسZ?اتيجية �توظيف �ادة�مستو� �الدعم �حصص �;ي �ا�شك
ت �حل �إسZ?اتيجية �توظيف ىىىىمستو

ة،�جامعة�محمد�خيضر،�بسكرة�الرياضياتالرياضياتالرياضياتالرياضيات  ،�)الجزائر(ر،�مذكرة�ماسZ?�غy?�منشو

 ).الجزائر(قا�ة� مقاطعة #بتدائي، مالتعلي مفتشية ،البيداغوجيةالبيداغوجيةالبيداغوجيةالبيداغوجية    ا�عالجةا�عالجةا�عالجةا�عالجة    ،)2015(حسان� �سائ�ي،-13

الدار�: ،�القاهرةتعليم�8م
ء�;ي�الوطن�العربي�أسسه�وتقويمه�وتطويرهتعليم�8م
ء�;ي�الوطن�العربي�أسسه�وتقويمه�وتطويرهتعليم�8م
ء�;ي�الوطن�العربي�أسسه�وتقويمه�وتطويرهتعليم�8م
ء�;ي�الوطن�العربي�أسسه�وتقويمه�وتطويره،�)1999(�شحاتة،�حسن�-14 

 .ا�صرية�اللبنانية

�عفيفي�محمد�-15 �)2009(�متوuي،�سامية�عبد�الن�¹ �;ي�مواجهة�، اك�البصر �;ي�مواجهة�د اك�البصر �;ي�مواجهة�د اك�البصر �;ي�مواجهة�د اك�البصر �ل����د �ل) �ل) �ل) ي����) يأثر�برنامج�تد يأثر�برنامج�تد يأثر�برنامج�تد ييييأثر�برنامج�تد ر رر رر رر ر

اسات�الZ?بويةررررات�الكتابةات�الكتابةات�الكتابةات�الكتابةصعوبات�التعلم�;ي�مهاصعوبات�التعلم�;ي�مهاصعوبات�التعلم�;ي�مهاصعوبات�التعلم�;ي�مها ة،�القاهرة،�معهد�الد سالة�ماجستy?�غy?�منشو ر،�  . رر

16-� �لطيفة �فاطمة ،(ÏÐمراد�)2008(� �;ي�، �#بتدائية سة �با�د اك �#ستد �لواقع �;ي�خيصية �#بتدائية سة �با�د اك �#ستد �لواقع �;ي�خيصية �#بتدائية سة �با�د اك �#ستد �لواقع �;ي�خيصية �#بتدائية سة �با�د اك �#ستد �لواقع �تششششخيصية اسة �تد اسة �تد اسة �تد اسة رد ر رر ر رر ر رر ر ر

ي،�قسنطينة�الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر ة،�جامعة�متنو ر،�مذكرة�ماجستy?�غy?�منشو  ). الجزائر(ر

17-� �محمد �وعوين، �أحمد �(�فرحات، �)2014يفيفر �التعلم�، �لصعوبات �وع
®ي (Ïالتعلم�� �لصعوبات �وع
®ي (Ïالتعلم�� �لصعوبات �وع
®ي (Ïالتعلم�� �لصعوبات �وع
®ي (Ïتششششخيخيخيخي����� �تنموذج �تنموذج �تنموذج نموذج

�8دماج �بيداغوجيا �ع�ى �قائم �8دماج�كاديمية �بيداغوجيا �ع�ى �قائم �8دماج�كاديمية �بيداغوجيا �ع�ى �قائم �8دماج�كاديمية �بيداغوجيا �ع�ى �قائم �الوادي��كاديمية �جامعة �#جتماعية، �والبحوث اسات �الد �مجلة ر،

 .،�العدد�الخامس)الجزائر(

يخ: �فعالية-18 �بتا �عوين ،� �الحرة �ا�وسوعة �ويكيبيديا ابط�17/12/2017: رموقع � ر،

 9A%8D%A8%9D%84%9D%7A%8D%9B%8D%81%9D/%wiki/org.wikipedia.ar://https :ا�وضوع

http://www.alukah.net/library/0/100953
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ســــــــوسط�الوسط�الوسط�الوسط�الــــــــ;ي�ال;ي�ال;ي�ال;ي�ال    ققققووووــــــــتفتفتفتفــــــــالالالال�و�و�و�وبةبةبةبةــــــــوهوهوهوهــــــــممممــــــــالالالال سمد سمد سمد     ييييــــــــررررمد

�تــــحديـــد �تــــحديـــدمـــفهــــــوم،خـــصائــــص،طـــــر �تــــحديـــدمـــفهــــــوم،خـــصائــــص،طـــــر �تــــحديـــدمـــفهــــــوم،خـــصائــــص،طـــــر     ققققمـــفهــــــوم،خـــصائــــص،طـــــر
    

        ****ـمــيــرةـمــيــرةـمــيــرةـمــيــرةبــــولـــقــدام�سـبــــولـــقــدام�سـبــــولـــقــدام�سـبــــولـــقــدام�سـ....دددد

 

    ::::�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربيةا�لخصا�لخصا�لخصا�لخص

�الطفل� �مصطلح �تع@?�عن��طفال�ا�وهوبyن�،م�Üا تعددت�ا�صطلحات�ال�)

�?yطفال�الغ�صطلحات�تع@?�عن�فئة���،الطفل�ا�بدع�،ا�بكر�،إ�Gأن�جميع�ا قا�تفو

�تمoyهم�من� �تندرج�تحت�مجال�الZ?بية�الخاصة�،بفضل�الخصائص�ال�) عاديyن�وال�)

ة �رقد ل�عقلية�،8بداعية�و�التحصيلية�،لكن�ل'سف�هذه�الفئة�مهملة�خاصة�;ي�الدو

�،مما�خلق�للت
ميذ�ا�تفوقyن�أو�ا�وهوبyن� سة�والنظام�الZ?بو يا�تخلفة�،من�طرف�ا�د ر

سة�وح��¹ رجملة�من�ا�شاكل�و#ضطرابات�النفسية�،مما�أدى���م�ل
نصراف�عن�ا�د

ة�تحتاج�#هتمام�والعناية�الخاصة�،#نحراف�،فتلك�ا�واهب�ا�همل لدى�أصيح� وة�ثر

من�ا�هم�التحسيس���ده�الفئة�من�الت
ميذ�باللجوء�إuى�مصادر�الدعم�;ي�ا�جتمع�،من�

�لقاءات�مع��خصائيyن� �عقد �،كذا �مجال�ا�وهبة �;ي جمعيات�ومؤسسات�متخصصة

ه�الفئة�ا�همة�النفسانيyن�وا�رشدين�للتعرف�ع�ى�أساليب�التعامل�الصحيحة�مع�هذ

 .من�ا�جتمع�والحساسة�

�التحديد�–الطفل�ا�بكر�–التلميذ�ا�وهوب�::::الكلمات�ا�فتاحية�الكلمات�ا�فتاحية�الكلمات�ا�فتاحية�الكلمات�ا�فتاحية� صعوبات�التعلم�–قطر

–�(ÏÐا �الد رالتفو  -ق

    

�    ::::�جنبية�جنبية�جنبية�جنبيةلخص�باللغة�لخص�باللغة�لخص�باللغة�لخص�باللغة�ا�ا�ا�ا

RRRRéééésumsumsumsuméééé: Les termes qui reflètent les enfants doués, y compris le terme 

supérieur de, la création précoce, mais tous les termes reflètent la catégorie des 

enfants de non-ordinaire et qui relèvent du domaine de l'éducation spéciale, 

grâce aux caractéristiques qui les distinguent :de la capacité mentale, la 

                                                 
    ].].].].boulakdemsamiraboulakdemsamiraboulakdemsamiraboulakdemsamira@@@@hotmailhotmailhotmailhotmail....frfrfrfr: [: [: [: [موGي�الطاهر،سعيدة،ال@?يد�#لكZ?ونيموGي�الطاهر،سعيدة،ال@?يد�#لكZ?ونيموGي�الطاهر،سعيدة،ال@?يد�#لكZ?ونيموGي�الطاهر،سعيدة،ال@?يد�#لكZ?وني. . . . كلية�العلوم�#جتماعية،�جامعة�دكلية�العلوم�#جتماعية،�جامعة�دكلية�العلوم�#جتماعية،�جامعة�دكلية�العلوم�#جتماعية،�جامعة�د    ----****
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créativité et la réussite, mais Malheureusement, c'est classe, en particulier dans 

les pays sous-développés négligés par le système d'enseignement scolaire, de 

créer pour les élèves doués un certain nombre de problèmes et de troubles 

mentaux, ce qui les conduit a l échec scolaire  ou a la délinquance , puis la 

richesse négligée de talents ont besoin d'attention et de soins spéciaux ,ainsi 

que des rencontres avec des psychologues et des conseillers afin d'identifier 

ces élèves.  

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

�القدم �منذ �الصyن ك ��كاديم)� رأد �بالتكوين �#هتمام ر �الضر �من ي،انه و

� �ا�وهوبyنل�فراد �3000،فمنذ �عهد �;ي س�وطنية�Shang" شانق"�سنة �مدا ر�وجدت

� �ا�تفوقyن �الت
ميذ �لتكوين �لهؤGء�Tantuxeux) ا�وهوبyن(مخصصة �ينظر �وكان

� �مثليح�شخاص�الذين �مختلفة �ميادين �;ي �قياسية �نتائج ��كاديم):نققو ،�ا�جال

،ا�وسيقى  .الخ...نالفنو

� �السفياتي �#تحاد ه �ال�)�L.U.R.Sربدو �الخدمات�الخاصة �طويلة �دة� �اخفى

س�خاصة ،والتلميذ�ا�وهوب�;ي�هذا�الب
د�كان� ركان�يقدمها�للت
ميذ�ا�وهوبyن�;ي�مدا

Èاء�الخاص�ديحدد�أو�يعرف�باPerformance Exceptionnelle ت�مثلGالعلوم، :�;ي�مجا 

 .الخ�...،الرياضيات� الرياضة

�عشر� �التاسع �القر ��ëاية �الو،19نمع �خدمات�للت
ميذ�أ.م.تأسست�;ي �عدة

�اختبار�الذكاء�لبينيه� ا�وهوبyن ��،ل Binetر،ومع�ظهو قم�تعد�ا�وهبة�تخص�فقط�تفو

��� �طفال�من�حيث�أدا:�م��كاديم) �فكر ي،وانما�الطفل�ا�وهوب�هو�الذي�لديه�مستو  ى

Intellectuel  مرتفع. 

� �سنة �1985;ي �الZ?بية ة ا �و ر�قدمت �;ي�Québec" بكيبيك"ز �للموهبة �تعريفا

� �بعنوان �"وثيقة �وتطو سة،حالة �ا�د �;ي �ا�تفوقyن �ا�وهوبyن رالت
ميذ �نص�"ر وكان

�استعدادا�مرتفعا�عن�:"التعريف�كما�ي�ي� ن�طفال�ا�وهوبyن�هم�أولئك�الذين�يمتلكو

" Performence Exceptionnelleا�توسط�;ي�مجال�أو�أك¾?�وال�)�تظهر�عامة�بأداء�خاص

�النشاط�8نساني�،لقد�سيطر�معيار�;ي�أ �الذكاء�ا�رتفع" لي�حقل�من�حقو ;ي�" ىمستو

�ذكاءه�عن� �مستو ىتحديد�الفرد�ا�وهوب�،�ن�يفو جة�140و135ق  .1ر�د

                                                 
1111    BBBBoirie,oirie,oirie,oirie,JJJJ    :R:R:R:Rééééfleflefleflexxxxion sur la douance, revue pion sur la douance, revue pion sur la douance, revue pion sur la douance, revue péééédagogidagogidagogidagogiqqqque, N41,ARue, N41,ARue, N41,ARue, N41,ARMMMMANANANANDDDD, paris, 1996,p77, paris, 1996,p77, paris, 1996,p77, paris, 1996,p77----79797979    



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]203[

    ::::ققققمفهوم�ا�وهبة�والتفومفهوم�ا�وهبة�والتفومفهوم�ا�وهبة�والتفومفهوم�ا�وهبة�والتفو----1111

�الطفل� �مصطلح �تع@?�عن��طفال�ا�وهوبyن�،م�Üا تعددت�ا�صطلحات�ال�)

�،الطفل�ا�بدع�،ا�بكر�،إ �Gأن�جميع�ا�صطلحات�تع@?�عن�فئة��طفال�الغy?�قا�تفو

 :عاديyن�وال�)�تندرج�تحت�مجال�الZ?بية�الخاصة�،سوف�نذكر�البعض�م�Üا�

uي- نز اف�ر uيتعريف�جو نز اف�ر uيتعريف�جو نز اف�ر uيتعريف�جو نز اف�ر وتعريف�جو و وز و وز و وز و �çي�نتيجة�:  Josef Renzulli ز uي�أن�ا�وهبة�والتفو نز قيؤكد�ر و و

 :لتفاعل�ث
ثة�خصائص�نفسية�أساسية�çي

 Aptitudesيتمثل�;ي�#ستعدادات�الفكرية�ا�رتفعة�:استعداد�مرتفع�عن�ا�توسط�-أ

Intellectuelle . 

�انجاز�ا�هام-ب �;ي �كبy?ة �انجاز�: جدية �;ي �ترك�oyطاقته �ع�ى �ا�تعلم �استعداد �;ي تتمثل

ع�بحث ع�إبداæي�أو�مشر ومهمة�ما�مثل�حل�إشكالية�،مشر  .و

�-ج � �باستع :8La créativitéبداعية �ل�بداع�صلة �أن uي نز �ر وير و �إيجاد�ى �;ي �الفرد داد

  .1أفكار�جديدة

�;ي� إن�التفاعل�بyن�هذه�الخصائص�الث
ثة�،يمكن�أن�يدفع�إuى�سلوك�ا�وهبة�سواء

� �العام �Rendement généraleمجاGت�التحصيل �،الفنو �الرياضيات�،الفلسفة ن�مثل

�مثل�ا�سرح�،8شهار�،أو� Rendement spéciqueا�رئية�،اومجاGت�التحصيل�الخاص�

اعية�;  .ري�البحوث�الز

بار�ستوم����))))    ---- بار�ستومتعريف�ر بار�ستومتعريف�ر بار�ستومتعريف�ر �انه�يوجد�:  Robert stembey ووووتعريف�ر �ير ىف�تعريفه�للموهبة�و�التفو ق

 :ث
ثة�أنواع�من�ا�وهبة�çي

�-أ �التحليلية �وفهم� :Douance analytiqueا�وهبة �ا�شكلة �تحليل �ع�ى ة �القد رتع()

 .اجزا:�ا�

�الZ?كيبية�-ب �النوع�من�ا�وهبة�عند��فراد�نجد�هذ :Douance synthétiqueا�زهبة ا

�بالحدس� ات�ا�واجهة�أمام��Créativeو�إبداع� Intuitiveناللذين�يتمتعو ر،�أو�لد�îم�مها

 .مواقف�جديدة�عل��م��

�-ج �العملية �التحليل� :Douance pratiqueا�وهبة �ع�ى ة �القد �لديه �ذهن رتتطلب

 .والZ?كيب�;ي�ا�واقف�العملية�

�قردنر� د �هو �: Howard gardnerراما �سنة �مفهوم�1983;ي �النظر�حو �إعادة �إuى ل،دعا

� �الذكاء �العام،والتحدث�عن�تعدد �هو�Intelligence multipleالذكاء �أن�الذكاء ل�ويقو

� �#ستعدادات �من �Aptitudesمجموعة �حو �،فنظريته �الذهنية ات �وا�ها ل�وا�واهب ر

                                                 
1111    CCCCambe ambe ambe ambe GGGGilbertilbertilbertilbert    ::::LLLLa pra pra pra préééécocitcocitcocitcocitéééé intellectuelle l  intellectuelle l  intellectuelle l  intellectuelle l éééécole et les apprentissage, cole et les apprentissage, cole et les apprentissage, cole et les apprentissage, EDEDEDED    :seuil, paris ,2004,p21:seuil, paris ,2004,p21:seuil, paris ,2004,p21:seuil, paris ,2004,p21----29292929    
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�çي �للذكاء �أشكال �ثمانية �تحدد �الذكاء �لغو: تعدد �-يذكاء ��ذكاء (Ïيا� � ذكاء�-رمنطقي

�/ذكاء�موسيقي-فضائي�/مرئي ®ي�-حÏÖ)�حركي�/ذكاء�جسم)-ريتم) �شخ�Ï)�خا -رذكاء

 .ذكاء�باط()�

سط� �و �استعدادات�فطرية �بyن �تفاعل �نتيجة �çي �ا�وهبة �قردنر�أن وويؤكد

م
ئم،ويفZ?ض�انه�يمكن�تطوير�الذكاء�لدى�الت
ميذ�ا�وهوبyن�;ي�بعض�ا�يادين�;ي�أي�

لذكاء�السابقة�الذكر،وذلك�بوضع�برامج�خاصة�لتطوير�#دعاءات�شكل�من�أشكال�ا

�النشاط�8نساني�  .لالخاصة�;ي�أي�حقل�من�حقو

�نستخلص�انه�;ي� يف�ال�)�تطرقت��فهوم�التفو �التعا �ع�ى �استطلعنا قفإذا ر

�الذكاء�ا�رتفع�،ح��ë�¹اية�الستينيات� �مرتب�بمستو ىالقديم�كان�التفو �) 1960(ق رتطو

ق�وا�وهبة�واتسع�أك¾?�أين�بدا�#هتمام�با�وهبة�الفنية�8بداعية�،وبعض�مفهوم�التفو

� �الثمانينات �;ي �،ثم سية �ا�د �#نفعاuي،�) 1980(ر#ستعدادات �با�جال �#هتمام اتجه

�ش��¹ �;ي �8نسانية �وا�واهب ات �للمها �ا�جتمعات �نظرة ت �تطو �ح�¹ �ا�تعدد رالذكاء ر

 .1ا�جاGت�

�ا�وهب----2222 �ا�وهبمراحل�تطو �ا�وهبمراحل�تطو �ا�وهبمراحل�تطو �عند�الفردررررمراحل�تطو �عند�الفردة�والتفو �عند�الفردة�والتفو �عند�الفردة�والتفو     ::::ققققة�والتفو

    ::::من�مرحلة�الطفولة�إuى�مرحلة�ا�راهقة�من�مرحلة�الطفولة�إuى�مرحلة�ا�راهقة�من�مرحلة�الطفولة�إuى�مرحلة�ا�راهقة�من�مرحلة�الطفولة�إuى�مرحلة�ا�راهقة�----أأأأ

�مثل �ا�وهوب�ع
مات �الطفل �تطهر�ع�ى �ا�بكرة �الطفولة �كبy?�: منذ لفضو

ة�كبy?ة�ع�ى�#نتباه� ريدفعه�لطرح��سئلة�باستمرار�،يبحث�الحديث�مع�الراشدين�،قد

�الطف �ع�ى �ن
حظ س �التمد �بداية �،ومع �ا�وضوع ��îمه �الع
مات�رعندما �ا�وهوب ل

متعطش�للتعلم�والتعلم�بسرعة�مدهشة�،لديه�طبع�انفرادي�،يحب�التفكy?،�: التالية

ة�الZ?بية��مريكية�عام� ا �لو رذاكرته�مدهشة�تسر�ا�علم�،وحسب�منشو ز �ينص�2008ر

ه�لوحده�،فهو�يحتاج�:ع�ى�انه�من�الخصائص�الرئيسية�للطفل�ا�وهوب�çي� ريتدبر�أمو

من�الراشد�ليستطيع�التحكم�;ي�ا�وضوع�،ح��¹انه�يرفض�كل�أشكال�لدعم�قليل�جدا�

 . 2التعليم�ا�باشرة�،يخZ?ع�بنفسه�بعض�القوانyن�ويتخيل�طرقا�شخصية�لحل�ا�شاكل�

� �أهمها �أخر �خصائص �ا�وهوب �الطفل �يطهر�ع�ى �بعد ة�:ىفيما �مها رلديه

� �معرفة �يريد �بل ��شياء �بتعلم �ا�علومات،�Gيكتفي �حفظ �;ي " كيف"و" �اذا"خاصة

�يعيد� �،فانه �فكرة �يفكر�;ي �،عندما �جنونية ا �أفكا �وأحيانا �ا�علومات �من �وفرة ر،لديه

                                                 
1111 Op.cit, p 31 Op.cit, p 31 Op.cit, p 31 Op.cit, p 31    

2222    LLLLarivarivarivarivéééééééé .S: les forms de l intelli .S: les forms de l intelli .S: les forms de l intelli .S: les forms de l intelliqqqqence , ence , ence , ence , MMMMontrontrontrontrééééale,ale,ale,ale,QQQQuuuuéééébec, 1999bec, 1999bec, 1999bec, 1999    , p29, p29, p29, p29    
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ا�محاو�Gكشفها�وتفحصه�ف
�يزعجه�الغموض�،يحب�القيام�باÈشياء� رالتفكy?�ف��ا�مرا

 .بشكل�غy?�عادي،لديه�الشجاعة�لتقبل�انتقادات�¬خرين�وللدفاع�عن�نفسه

�لم �إذا منية � �مدة �بعض�زبعد �تظهر�عليه �أن �الخاص�يمكن �يوفر�#نتباه

الخصائص�ال�)�تصبح�مشكلة�لهذا�التلميذ�ا�وهوب�ولزم
ئه�،حيث�انه�يصبح�أحيانا�

ه� ÏÐ)�،يشكك�;ي�) عناده(رمزعجا�بسبب�إصرا ر،يجد�صعوبة�;ي�التكيف�مع�الوسط�ا�د

سية�ويصبح�لديه�ميل�لتصحيح�الراشدين�،كما�يجد� صعوبة�;ي�رص
حية�القوانyن�ا�د

 .#ندماج�مع�جماعات��طفال�من�سنه�

�خاصيتyن�أساسيتyن� �،سوف�تظهر�عليه استه �د �ا�وهوب�;ي �التلميذ ربتقدم

اته� �قد يب �تد �إuى �بالحاجة �مرفو �فكر �فضو �،او�Gلديه �خاصا �انتباها رتتطلبان ر ق ي ل

�لديه�بع �عاuي�،ثانيا�يمكن�أن�يكو نالرائعة�،وذلك�للقيام�بمهام�معقدة�;ي�مستو ض�ى

 1.الصعوبات�;ي�إقامة�ع
قات�مع�مراهقyن�من�سنه�،مما�قد�يدفعه�ل
نعزال�

�تعليم�خاصة�،يمكن� قمع�التقدم�;ي�السن�،إذا�لم�يوفر�للتلميذ�ا�وهوب�طر

ح�النقد�:أن�تظهر�عليه�خصائص�نذكر�م�Üا وعدم�الص@?�أمام�طريقة�التعليم�العادية�،ر

�با�لل� سة�رلديه�قد�تقوده�إuى�التعصب�والشعو  .رمما�قد�يؤدي�به�لZ?ك�ا�د

� �يراه �الجميع �أن �من �ا�وهوب�" مختلفا"الخوف �با�راهق �تدفع �أن ،يمكن

�هذا� �عن �ينتج �أن �يمكن �نفسانيyن �مختصyن �،وحسب �الخاصة �استعداداته òخفاء

 .�خy?�اضطرابات�،كاضطراب�تقدير�الذات�ومشاكل�نفسية�

�#نفعاuي�للموهوب----بببب �#نفعاuي�للموهوبالتطو �#نفعاuي�للموهوبالتطو �#نفعاuي�للموهوبالتطو     ::::ررررالتطو

�ل �ا�وهوب �أسئلة�الفرد �كطرح �مبكرة �،انشغاGت �معقدة �داخلية �حياة ديه

�تعقيدات� �التعقيدات�الفكرية�تؤدي�إuى ��خ
ق�ولديه�حساسية�للمحيط�،هذه لحو

�Complexité émotionnelleانفعالية� ن�،و;ي�مرحلة�ا�راهقة�يمكن�لهذه��خy?ة�أن�تكو

�ا �لسببا�;ي�وعيه�الكبy?�بحقيقة�نفسه�،أيضا�بحثه�وتركoyه�حو �الداخ�ي�بالتساؤ للتطو ر

بة�وجدانية�مع��خر   .2روالحوار�الداخ�ي�،ايضا�فهم�ا�شاعر�والعواطف�ومقا

� �لــ �نظرية سكي"هناك �) Dabrowski) 1964-1972" ودابر �التطو رتشرح

�أن�لد�îم�تفاع
ت�ملفوظة� � Réaction prononcéesل#نفعاuي�ل'فراد�ا�وهوبyن�،تقو

�ا�ثy?ات�، �عرفت�كهيجان��ختلف�أنواع �الظاهرة �والذي�يظهر�;ي�Surexcitationهذه

 :خمسة�أعراض�

                                                 
1111    CCCCambe ambe ambe ambe GGGGilbert,op.cit,p 7ilbert,op.cit,p 7ilbert,op.cit,p 7ilbert,op.cit,p 71111----74747474    

2222    � �صالح�حسن�الداهر �صالح�حسن�الداهر �صالح�حسن�الداهر �#حتياجات�الخاصة،::::ييييصالح�حسن�الداهر عاية�ا�وهوبyن�ا�تمoyين�ذو �#حتياجات�الخاصة،سيكولوجية� عاية�ا�وهوبyن�ا�تمoyين�ذو �#حتياجات�الخاصة،سيكولوجية� عاية�ا�وهوبyن�ا�تمoyين�ذو �#حتياجات�الخاصة،سيكولوجية� عاية�ا�وهوبyن�ا�تمoyين�ذو ييييسيكولوجية�     ....�305305305305،ص��،ص��،ص��،ص�2005200520052005رررر
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 •� �حركية �النشاط�:نفس �،وبفرط �الجسمية �الطاقة �;ي يادة � �شكل �ع�ى زتظهر

Hyperactivité . 

 .تطهر�;ي�لذة�شديدة�Gستخدام�أحاسيسه�:Sensuelleشهوانية�• 

 .محددة�باهتمام�جد�يقظ�للعمليات�ا�عرفية�:فكرية�• 

 .تظهر�;ي�#ستعدادات�8بداعية�و�التبصرية:يلية�تخ• 

 .1يظهر�;ي�#هتمام�الشديد�بالع
قات�مع�¬خر�ومع�ا�حيط�: انفعال• 

�أن�الطفل�ا�وهوب�،طفل�مثاuي�لكن�الحقيقة�عكس�ذلك� رفغالبا�ما�نتصو

�،ول'سف�بعض� (Ïمر��?yغ� (ÏÐ �ا�د �،نشاطه �غy?�محتمل �سلوكه �يكو �أن ر،فيمكن ن

اء�مصطلحات�مثلا�علمyن�ي ب�و �لنفي�هذه�الحقيقة�بالهر رميلو و ة�:ن رنقص�النضج�،اثا

 :زائدة�،فرط�النشاط�،فهؤGء��طفال�لغز�وتطلق�عل��م�عدة�أوصاف�أهمها�

�،بمعدل�أسرع�من�طفل�;ي� : : : :PrPrPrPréééécocecocecocecoceطفل�مبكر�النطفل�مبكر�النطفل�مبكر�النطفل�مبكر�النضضضضج�ج�ج�ج�- ه�الفكر يÈنه�طفل�ينمو�تطو ر

�حyن �عمره،;ي �من �والسابعة �الثانية �السن �;ي �،خاصة �العاطفي،�سنه �نمه �يتأخر

�الطفل�لديه�نسبة�ذكاء�-الع
ئقي،�الحس حركي�عن�سنه�الحقيقي�،مع�العلم�أن�هذا

جة�130-125تزيد�عن�  .ر�د

�تزام()- �خلل �لديه �تزام()طفل �خلل �لديه �تزام()طفل �خلل �لديه �تزام()طفل �خلل �لديه � : Dyssynchrone طفل �لـ مة�Dyssynchroneبالنسبة 
�مت ز�çي

Syndrome� �غy?�متجانس�،ال�J.ch terrassierاكتشفها �تطو �مع �تتناسب خلل�ر�،وال�)

� �والتطو �الفكر �التطو �بyن �فر �يوجد �انه �،بمع(¹ �داخليا �يكو �أن �يمكن رالoZام() ير ق ن

�هذا�-الحس �يستقبلها �ال�) �فا�علومات �والعاطفة �الذكاء �بyن �فر �أيضا �،يوجد قحركي

�بصفة�مناسبة� �بدمجها �العاطفي��Gيسمح�له �للقلق�،Gن�نضجه الطفل�تصبح�مثy?ة

�اج سة�ليست�من�#هتمامات��ولية�ن،ويمكن�للخلل�الoZام()�أن�يكو رتماعيا�فمث
�ا�د

�بسرعة�وبطريقة�حدسية�فانه��Gيتعلم�مع(�¹بذل� للهذا�الطفل�،وبما�انه�يجد�الحلو

�غالبا� �يقوده �الفهم،مما �حاجز�عدم �أيضا �،لديه �العمل �;ي �طريقة �وليس�لديه الجهد

  .2يGنقطاع�ذاتي�فكر

�يت �عامة �ا�وهوب �الطفل �أن �سبق �مما �،وأيضا�نستنتج �مبكر �بنضج oyم

� مة 
�أو�Dyssynchroneزبمت ��طفال �من �غy?ه �عن �تمoyه �صفات �لظهو �أدى ر�،ما

�?yالتعب� �;ي ات�مدهشة �،قد �بسهولة �يفهم �سابقا �ذكر�ëا �كما �،وال�) �العاديyن رالت
ميذ

                                                 
1111    MMMMassassassasséééé....LLLL    ::::CCCComment romment romment romment réééépondre au besoins des pondre au besoins des pondre au besoins des pondre au besoins des ééééllllèèèèves dans l ves dans l ves dans l ves dans l éééécole rcole rcole rcole rééééguliguliguligulièèèère, re, re, re, MMMMONTRONTRONTRONTRééééAAAALELELELE ,  ,  ,  , 

QQQQuuuuéééébec,2001,p 411bec,2001,p 411bec,2001,p 411bec,2001,p 411    

2222    LLLLarivarivarivarivéééééééé,op.cit, p298,op.cit, p298,op.cit, p298,op.cit, p298----300300300300    
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الشفâ)�والكتابي�كما�لو�أن�الحركة�تتبع�التفكy?�وغy?ها�من�الخصائص�،هؤGء��طفال�

�أسئلة�كثy?ة�،وال�)�غالبا�يظهر�عل�� نم�غالبا�القلق�،�ëÈم�منذ�الطفولة�ا�بكرة�يطرحو

�إuى�مرحلة�ا�راهقة�فانه�إضافة��ا�سبق�تضاف� �جوابا�عل��ا�،ومع�الدخو ل�Gيحصلو ن

(ÏÖنه�النف �قد�تصادفه�،وال�)�يمكن�تحدث�حل
�;ي�توا زعوامل�أو�عراقيل�أخر  .ى

اسيا----3333 اسياخصائص�ا�تفوقyن�د اسياخصائص�ا�تفوقyن�د اسياخصائص�ا�تفوقyن�د     ::::ررررخصائص�ا�تفوقyن�د

�من �الفرد�العديد �تحدد �قوائم �لوضع �متعددة اسات �د �قدموا ر�الباحثyن

�،فم�Üا� ا�ãم �لقد �ا�ناسبة �الخدمات �وتقديم �عل��م �التعرف ���دف ،وذلك را�تفو ق

�خصائص� �كلها � �،الهيمنة �،#نفعالية �،#جتماعية �،الفكرية �الجسمية الخصائص

ا�جال�إuى�أن�هذه�يختلف�ف��ا�الفرد�ا�وهوب�عن�الفرد�العادي�،لكن�يشy?�الباحثyن�;ي�

�ا�وهوبyن،� ��فراد �جميع �ع�ى ة �بالضر �جميعها �تنطبق G� �والخصائص ورالصفات

ق�الفردية�قائمة�بyن�ا�وهوبyن�كما�هو�الحال�بالنسبة�للعاديyن  .وفالفر

�دائما�لخصائص�الت
ميذ�ا�وهوبyن� قإذن�من�خ
ل�هذا�العنوان�سوف�نتطر

نوع�مهم�من�الخصائص��،أين�نم�oyنوعyن�من�ا�تفوقyن�،لكن�من�جانب�آخر�أين�يوجد�

الت
ميذ�ا�تفوقyن�،فيجب�ع�ى�ا�علمyن�التفريق�نوعyن�من�الت
ميذ�من�ا�تفوقyن�،نوع�

 .يستعمل�استدGل�مختلف�#تجاه�والنوع�الثاني�يستعمل�#ستدGل�متحد�#تجاه�

�#تجاه----أأأأ �مختلف �#ستدGل �ذو �ا�تفوقyن �التلميذ �#تجاهخصائص �مختلف �#ستدGل �ذو �ا�تفوقyن �التلميذ �#تجاهخصائص �مختلف �#ستدGل �ذو �ا�تفوقyن �التلميذ �#تجاهخصائص �مختلف �#ستدGل �ذو �ا�تفوقyن �التلميذ �ال :ييييخصائص �ذو�إن تلميذ

 :#ستدGل�مختلف�#تجاه�;ي�الجانب�8بداæي�،يتم�oyبالخصائص�التالية�

 .حساسية�;ي�مراعاة��خر�وا�شاكل�•

��فكار�،وحل�ا�شاكل�الغy?�عادية�•  .رسرعة�;ي�تصو

 .سرعة�;ي�تحرير�واستيعاب��فكار�• 

 .سرعة�;ي�التكيف�مع�التغy?�والتفاعل�•

ات�خاصةليونة�;ي�التعامل�مع�ا•  .ر�صطلحات�ا�جردة�،ومها

�كبy?�نحو�مواضيع�متعددة�•  .لفضو

ة�تركيب�ا�علومات�ا�جزأة�إuى�وحدات�متماسكة�وجد�صغy?ة�•  .رمها

 .متحفز�،فقط�عندما��îمه�ا�وضوع�• 

�يستعمل� �#تجاه �مختلف �#ستدGل �استعمال �يستطيع �الذي والتلميذ

�إجاب �،يبحث�عن �ا�علومة �عالجة� اته �ع�ى�رمها �،يتحصل �للمشكلة �صحيحة �واحدة ة
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ات� �وضعت�اختبا �،ولقد �ومتوقعة �تتطلب�حلو�Gصحيحة �ال�) �ا�واد �;ي �فريدة رنتائج

ية�لتحديد�هذا�النوع�من�الت
ميذ� رالذكاء�ا�عيا
1. 

�#ستدGل�متحد�#تجاه----بببب �#ستدGل�متحد�#تجاه�خصائص�التلميذ�ا�تفوقyن�ذو �#ستدGل�متحد�#تجاه�خصائص�التلميذ�ا�تفوقyن�ذو �#ستدGل�متحد�#تجاه�خصائص�التلميذ�ا�تفوقyن�ذو نقصد�هنا�#ستدGل�: يييي�خصائص�التلميذ�ا�تفوقyن�ذو

?Zال� �الجانب �;ي �#تجاه �ا�تفوقyن�متحد �الت
ميذ �من �النوع �هذا oyيتم� �أين ، يبو

 :بالخصائص�التالية�

 .ذاكرة�مدهشة�وسريعة�•

 .يفضل�العمل�لوحده�;ي�مادة�أو�أك¾?،متحفز�ح��¹للمادة�ال�)��ã�Gمه�•

ا�• �للنتيجة�فو ريفضل�الوصو  .ل

سية�،مع�احZ?ام�وتقبل�السلطة• راهتمام�با�واد�ا�د
2. 

4444----��تحديد�الت
ميذ�ا �تحديد�الت
ميذ�ا�طر �تحديد�الت
ميذ�ا�طر �تحديد�الت
ميذ�ا�طر     ::::تفوقyن�أو�ا�وهوبyنتفوقyن�أو�ا�وهوبyنتفوقyن�أو�ا�وهوبyنتفوقyن�أو�ا�وهوبyنققققطر

�قوة� �،نقاط �حاجات �بالتعرف �تسمح �ال�) �الطريقة �هو التحديد

� �طر �تكو �،وح�¹ �مفيدة �إثراء �طر �،��دف�إيجاد �الت
ميذ �اهتمام قا�واهب،وحقو ن ق ل

ط�çي�  :والتحديد�مناسبة�،يجب�أن�تتوفر��ف��ا�بعض�الشر

 .وثم
ئمة�ا�فاهيم�الواسعة�للموهبة�،وا�بنية�ع�ى�أحسن�البح• 

�ا�وجهة�•  �ال@?مجة �تحضy?�مراحل �;ي �نستعمله �أن �،يمكن ي �إطار�تصو �مع رتتوافق

 .للت
ميذ�ا�وهوبyن

�التحديد�طريقة�تقييم�مستمرة•   .نأن�يكو

 .تسمح�بتطوير�8مكانيات�الخاصة�للت
ميذ• 

�لد�îم�•  �القوة �نقاط �فهم �من �يمك�Üم �التشخيص،ما �إجراء �;ي �الت
ميذ إشراك

 .واهتماما�ãم

ات•   .رتسمح�بقياس�ا�ها

�الحاجات�#جتماعية،�•  �أيضا �بل �الZ?بوية �الحاجات �،ليس�فقط�ع�ى �إجابات تقدم

 .3العاطفية�،والنفسية

وفيما�ي�ي�نموذج�عن�كيفية�تنظيم�إجراء�تحديد�الت
ميذ�ا�وهوبyن،�فهناك�

 :عدة�مراحل�يمكن�إتباعها�

                                                 
1111    QQQQuimet.uimet.uimet.uimet.MMMM    :Adaptation scolaire et :Adaptation scolaire et :Adaptation scolaire et :Adaptation scolaire et éééémotive des accmotive des accmotive des accmotive des accééééllllééééran es ran es ran es ran es MMMMontrontrontrontrééééalalalal    ,,,,QQQQuuuuéééébec,2000,p194bec,2000,p194bec,2000,p194bec,2000,p194    
2222 Op.cit,p197 Op.cit,p197 Op.cit,p197 Op.cit,p197    
3333    MMMMassassassasséééé,,,,LLLL    ,op.cit,177,op.cit,177,op.cit,177,op.cit,177    
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�::::تكوين�لجنة�للتحديد�تكوين�لجنة�للتحديد�تكوين�لجنة�للتحديد�تكوين�لجنة�للتحديد�----اااا نشاطات�التحديد�،ولنجاح�يجب�جمع�أشخاص�مختصyن�;ي

 :هذه�الخطوة�تطرح��سئلة�التالية

 ؟) من�هم��فراد(من�سوف�يشكل�ويوجه�اللجنة�• 

 م��¹تجتمع�اللجنة�؟•

�-: اقZ?احات�لتشكيل�اللجنة•  اسات�أو�مدير�تربو يمدير�الد �ممثل�ا�علمyن�ا�شZ?كyن�–ر

ع�  .مختص�;ي�ا�وهبة�-مرشد�;ي�التوجيه�-و;ي�ا�شر

ات�::::سيس�باشكالية�الت
ميذ�ا�وهوبyنسيس�باشكالية�الت
ميذ�ا�وهوبyنسيس�باشكالية�الت
ميذ�ا�وهوبyنسيس�باشكالية�الت
ميذ�ا�وهوبyن�التح�التح�التح�التح----بببب �التحسيس�سوف�تأخذ�قرا �هذا ر�دو ن

� �حو �قاعدية ف �معا �لد�îم �اللجنة �أعضاء �كل �أن �من �التأكد �يجب �،لذا لخاطئة ر

 :ا�وهبة،��سئلة�ا�مكن�طرحها�

 ما�هو�تعريف�ا�وهبة�؟• 

ية�òظهار�ا�وهبة�؟•  ط�الضر ورما�çي�الشر  و

 هوبyن�؟ما�çي�خصائص�الت
ميذ�ا�و• 

 ما�çي�الحاجات�الZ?بوية�للت
ميذ�ا�وهوبyن�؟• 

 ما�çي�ا�بادئ�ال�)�يجب�احZ?امها�عند�التحديد�؟• 

 ما�çي��دوات�ا�ختلفة�ا�مكن�استعمالها�للتحديد�؟• 

ات�؟•  ات�ال�)�يجب��خذ���ا�عند�تطبيق�#ختبا رما�çي�#عتبا  ر

�الوضعية----جججج �الوضعيةتحليل �الوضعيةتحليل �الوضعيةتحليل �::::تحليل �،يجب �التحديد �نجاح �عل��لضمان �ترك�oyنشاطهم �ا�نظمyن ع�ى

تحليل�العوامل�ال�)�يمكن�أن�تأثر�ع�ى�عملية�التحديد�،;ي�هذه�ا�رحلة�تطرح��سئلة�

 :التالية�

�مشاكل�خفية�وتنقص�أو�تخفي�موهب¦�م�؟•   نهل�حدد�الت
ميذ�الذين�يعانو

�ا�علم•   الخ...ى#ط
ع�ع�ى�النشاطات�ا�قدمة،مستو

�----دددد �التنظيم �ابعاد �تعيyن �التنظيم �ابعاد �تعيyن �التنظيم �ابعاد �تعيyن �التنظيم �ابعاد ات�::::تعيyن �ا�ها �مجاGت �حيث �من �ا�وهوبyن �الت
ميذ �تحديد ريجب

)� � �/الفكرية � �/8بداعية �/اجتماعية �-حس/عاطفية �ا�وهبة��) الخ...حركية �ونوع ،

سية�( �سئلة�ال�)�تطرح�) الخ�...يدوية/علمية�/فنية�/رياضية�/موسيقية�/قيادية�/رمد

 :هنا�çي

 ما�çي�ا�جاGت�ا�قصودة�;ي�التحديد�؟• 

 �çي�استحقاقات�كل�مرحلة�؟ما•

 ما�çي��دوات�ا�ستعملة�;ي�التجديد�،من�يطبقها�؟•

 كيف�نكمل�البيانات�الناقصة�عن�التلميذ�؟• 
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 ما�çي�8جراءات�ا�ستعملة�لتقييم�إجراءات�التحديد�؟• 

�ل'هداف�ا�حددة،�::::تقييم�عملية�التحديد�تقييم�عملية�التحديد�تقييم�عملية�التحديد�تقييم�عملية�التحديد�----هههه يتعلق��مر�بمعرفة�إuى�أي�مدى�توصلنا

 :)�تطر�لهذا�الهدف�çي��سئلة�ال�

 هل�اخذ�التحديد�بعyن�#عتبار�ا�بادئ�القاعدية�؟• 

�سمح�•  �؟وهل فة �ا�عر ات �ا�ها �مجاGت �كل �;ي �الت
ميذ �بتعيyن �التحديد �سمح وهل ر

 بتعيyن�الحاGت�الخاصة�؟

اسة�الحاGت�سمحت�بتوضيح�الحاجات�الخاصة�للت
ميذ�ا�وهوبyن�؟•   رهل�د

 ة�وا�قدمة�،تناسب�حاجات�الت
ميذ�ا�شخصyن�؟رهل�الخدمات�ا�ختا• 

 ما�çي�التعدي
ت�ال�)�يجب�أن�تقدم�لتخسyن�التحديد�؟• 

�تحديد� �لتغيy?�وتطوير�طر ا �أشار �الباحثyن �من �العديد �أن �إuى قنضيف و

� �نذكر�م�Üم �ا�وهوبyن �:الت
ميذ دنر�) Gubbins) 1996قيبنس ) Gardner) 1993ر،قا

� �،) Feldmen) 1991،فلدمان �باسك �) Vantassel Baska) 1995فانطسل uي نز و،ر  و

(1995) Renzulliن�الحديد�القديم�yب� �تقديم�الفر قوغy?هم�من�الباحثyن�،وسوف�نحاو ل

  :1وا�عاصر�الت
ميذ�ا�وهوبyن،وذلك�من�خ
ل�الشكل�ا�واuي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�للت
ميذ� �والحديث �التقليدي �التحديد �بyن �يطهر�الفر �الشكل �خ
ل قمن

�،أي� �#نتقاء �هو�عملية (ÏÐسا�� �اهتمامه �التقليدي �التحديد �،فن
حظ�أن ا�تفوقyن

�الطريقة� �،إما �لذلك �مخصصة �قوائم �;ي اسيا �د �ا�تفوقyن �الت
ميذ راختيار�وتعيyن

                                                 
1111 Op.cit,177 Op.cit,177 Op.cit,177 Op.cit,177----193193193193    

 تقليديا

 -انتقاء-

 

حصر�إيجاد�الت
ميذ�•

�آو�ا�وهوبyن� نالجيدو

 .حقا�

 .مراقبة�النوعية�•

إنشاء�فهرست�آو�مفهوم�•

بت�الت
ميذ�ا�قبولyن�ليث

 .وا�رفرضyن�
 

 ا�عاصر

 -التشخيص-

 

فع�تحضy?�لتحسyن�أو• ر�

�  .يالتخطيط�الZ?بو

وجهة�نظر�لينة�•

�حاجات� لومستمرة�حو

 .الت
ميذ�

البحث�عن�إثراء�•

إمكانيات�

الت
ميذ،وتحديد�نقاط�

 .القوة�لد�îم�

•� �التطو �حو رتمحو  .لر
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�البحث�عن�الت
ميذ�ا�تفوقyن���دف� �التشخيص�،بمع(¹ �ع�ى �يركز�اهتمامها ا�عاصرة

ا�ãم�واستعد ادا�ãم�،وتوفy?�لدهم�ال@?امج�الZ?بوية�ال�)�تتما�¹Ïéمع�رإثراء�إمكانيا�ãم�وقد

 .  حاجا�ãم�وتعمل�ع�ى�تطويرها�

�أن�تحديد�التلميذ�ا�وهوب�،يجب�أن��Gيحمل�إ�Gهدفا�واحدا� ل;ي��خy?�نقو

�Gو،� �تصنيف�أو�تقسيم �ليس�عملية ��خy?�،والتحديد �لهذا �أحسن �خدمة هو�تقديم

�يطبق�من�خ �ذو�قيمة�إ�Gعندما 
ل�إجراء�يجيب�عن�حاجات�التلميذ�ا�وهوب�نيكو

�،وليس�فقط� �وتلبي¦�ا �نريد�8جابة�ع�Üا �التلميذ�لديه�حاجة�خاصة �،Gن�هذا وا�حدد

�  .قÈنه�متفو

�صعوبات�;ي�التعلم----5555 �صعوبات�;ي�التعلمتصنيف�الت
ميذ�ا�وهوبyن�ذو �صعوبات�;ي�التعلمتصنيف�الت
ميذ�ا�وهوبyن�ذو �صعوبات�;ي�التعلمتصنيف�الت
ميذ�ا�وهوبyن�ذو     ::::1ييييتصنيف�الت
ميذ�ا�وهوبyن�ذو

سة� �للمد �خصائصهم �عن �يكشفو G� �ا�وهوبyن �الت
ميذ �بعض رل'سف ن

سة�والتعلم�،فاòمكانيات�ال�)�يخفو�ëا�من�روا�علمyن�،،فيتحر ر�هؤGء�الت
ميذ�من�ا�د

�النوع�من�الت
ميذ�;ي�ستة�أنواع� �ا�علم�،ويمكن�أن�نصنف�هذا الصعب�أن�يكشفها

ن��ëرط"حددها� ج�بطس�و�مو رجو بعة�أنواع�م�Üا�محددة�بسمات�1988سنة�" ر ر،أين�أ


) 2،3،4،5(ميذ�،وçي�كل�من�النوع�تخفي�عن�ا�علمyن�8مكانيات�ا�رتفعة�لهؤGء�الت

 :وهذا�عرض�لهذا��نواع�الستة�

    ::::التلميذ�ا�وهوب�الذي�ينالتلميذ�ا�وهوب�الذي�ينالتلميذ�ا�وهوب�الذي�ينالتلميذ�ا�وهوب�الذي�ينججججح�جيدا�ح�جيدا�ح�جيدا�ح�جيدا�::::1111النوع�النوع�النوع�النوع�

�اختبار�الذكاء� �;ي �جدا �جيد �نتائج �ع�ى �ويتحصل �جيدا �يتعلم �التلميذ هذا

ا�ما�يظهر�عليه�اضطرابات�سلوكية�;ي� روالتحصيل�،يتبع��عراف�والعادات�،خاضع�،ناذ

�،حو سة �را�د �با�وهبة� % 90اuي �خاصة �برامج �يتبعو �والذين �ا�وهوبyن �الت
ميذ نمن

�لهذا�الصنف�  .نينتمو

ء�ومختلف�::::2222النوع�النوع�النوع�النوع� ء�ومختلف�التلميذ�ا�وهوب�جر ء�ومختلف�التلميذ�ا�وهوب�جر ء�ومختلف�التلميذ�ا�وهوب�جر     ::::ييييالتلميذ�ا�وهوب�جر

�تجده� �ال¦�ذيب�قد �عنيف�،ينقصه �نجده �غy?�أننا �إبداæي �جيد �التلميذ هذا

ÏÐ)�،غالبا�انفعاGت اÏÐ)�،و�Gيتوافق�مع�النظام�ا�د �;ي�الصف�الد رمس¦�ز ر ه�çي�مصدر�ئ

الخلط�لديه�،فهذا�النوع�من�الت
ميذ�ا�وهوبyن�لديه�ميل�لتصحيح�الراشدين�ويشكك�

سة�أك¾?�منه�;ي�البيت�  .ر;ي�القوانyن�،يدافع�عن�اعتقاداته�،وذلك�;ي�ا�د

                                                 
1111    DDDDelaubier,elaubier,elaubier,elaubier,JJJJ    ::::LLLLa scolarisation des a scolarisation des a scolarisation des a scolarisation des ééééllllèèèèves intellectuellement prves intellectuellement prves intellectuellement prves intellectuellement préééécoce, STOcoce, STOcoce, STOcoce, STOCCCCKKKK    ,paris, p165,paris, p165,paris, p165,paris, p165----171171171171    
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     : : : :effaceffaceffaceffacééééتلميذ�موهوب�مطموس�تلميذ�موهوب�مطموس�تلميذ�موهوب�مطموس�تلميذ�موهوب�مطموس� : : : :3333النوع�النوع�النوع�النوع�

òبا� �يتقبله�¬خر�،يتعلق��مر�غالبا �التلميذ�يرفض�مواهبه�ح�¹ ناث�;ي�هذا

�،ح��¹يستقبلهن�أقرا�ëن�،يقاوم�هذا�التلميذ� س�#بتدائي�أو�بداية�الثانو ي�ëاية�التمد ر

 .التحديات�،نجده�محبط�،وغالبا�لديه�تقدير�ذات�سل�)�

    ::::التلميذ�ا�وهوب�ا�Z?اجع�التلميذ�ا�وهوب�ا�Z?اجع�التلميذ�ا�وهوب�ا�Z?اجع�التلميذ�ا�وهوب�ا�Z?اجع� : : : :4444النوع�النوع�النوع�النوع�

اض�عن�الراشدين�عن�ا�جتمع�وح��¹ �?yن�غyوهوب�رهذا�النوع�من�الت
ميذ�ا

?�النظام��Gيل�)�حاجاته�،لديه�تقدير�ذات�منخفض،�يشعر�انه�منبوذ،�عن�نفسه�،يعت@

�بواجباته� �يقوم Gو� �¬خرين، �ويستغل �يزعج ��مر�بتلميذ �،يتعلق �حقد �ولديه حزين

سية،�تظهر�عليه�استعدادات�متوسطة�أو�عالية�  .را�د

     : : : :DDDDouble ouble ouble ouble éééétitititiqqqquetteuetteuetteuetteالتلميذ�ا�وهوب�بصفتyن��التلميذ�ا�وهوب�بصفتyن��التلميذ�ا�وهوب�بصفتyن��التلميذ�ا�وهوب�بصفتyن�� : : : :5555النوع�النوع�النوع�النوع�

�،أو�رغم�8مكانيات�ا�ر �التعلم �اضطرابات�;ي �لديه �التلميذ �إ�Gأن�هذا تفعة

�ناقص� �اعماله �،وأحيانا �العالية �النوعية �أعما�Gمن �ينتج �،عامة �انفعالية اضطرابات

�و�Gيعت@?�إ�Gكتلميذ� �سلوكات�مشوشة �تظهر�عليه �القلق�،غالبا �له �يولد �مما وفاشلة

 .متوسط�،نجده�أيضا�محبط�وتنقصه�العزيمة�أو�اليأس

     : : : :AutonomeAutonomeAutonomeAutonomeالتلميذ�ا�وهوب�الذاتي�التلميذ�ا�وهوب�الذاتي�التلميذ�ا�وهوب�الذاتي�التلميذ�ا�وهوب�الذاتي� : : : :6666    النوعالنوعالنوعالنوع

�يتقبل� �حياته ات �قرا �;ي �نفسه،يتحكم �ع�ى �ومعتمد �مستقل �التلميذ رهذا

ة�عن�الذات�مقبولة،�ينجح�جيدا،�يتبع� رنفسه،�يع@?�عن�مشاعره�وحاجاته،�لديه�صو

ÏÐ)��ببصy?ة�ليخلق�فرصا�جديدة  .رالنظام�ا�د

اسيا----6666 اسياأسباب�صعوبات�التعلم�لدى�ا�تفوقyن�د اسياأسباب�صعوبات�التعلم�لدى�ا�تفوقyن�د اسياأسباب�صعوبات�التعلم�لدى�ا�تفوقyن�د      : : : :ررررأسباب�صعوبات�التعلم�لدى�ا�تفوقyن�د

هناك�جملة�من��سباب�،قد�تخلق�صعوبات�;ي�التعلم�للت
ميذ�ا�وهوبyن�أو�

اسيا�،من�بyن�تلك��سباب�وا�شاكل�نذكر�ما�ي�ي�  :را�تفوقyن�د

 •� �أن�تجعل�التلميذ�غy?�صبو �با�علومات�،يمك�Üا رالسرعة�ال�)�يكتسب��ويحتفظ���ا

نم�التعلم�الثقيل�بالنسبة�لهم�،بمع(�¹اسZ?ات  .يجيات�تعلم�غy?�مناسبة�لهم�رأمام�

ÏÐ)�العادي��Gيخلق�التحدي�لديه��،ويمكن�أن�يؤدي�للملل�أو�#نسحاب�•  رال@?نامج�ا�د

سة�  .رمن�ا�د

اء�متعصبة�نحو�¬خرين�•  ح�#نتقاد�لديه�،أو�أ رر  . و

�òخفاء�•  �به �يؤدي �،مما �اقرأنه �عن �مختلف �تلميذ �بأنه �ينظر�إليه �أن �من الخوف

 .استعداداته�

 .مشاكل�متعلقة�بتقدير�وتقبل�الذات��• 
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�الهوية�بسبب�ما�يشعر�به�من�قلق�وخوف�•   .رتوقف�تطو

  .1مشاكل�متعلقة�بمراقبة�#نفعاGت�،واكتئاب• 

�;ي�•  �ع
ئقية �واو�مشاكل �ا �السوء فاق � �عن �،ناتجة �وسلوكية راضطرابات�اجتماعية

 .العائلة�

ق�الفردية�;ي��قسام�،وب•  رامج�التعليم��Gتأخذ�هذه��خy?ة�بعyن�وعدم�مراعاة�الفر

 .#عتبار

ات�الذكاء�كمعيار�أساÏÐ)�;ي�تحديد�ا�وهوبyن�•   .ر#عتماد�الكبy?�ع�ى�اختبا

�ا�واهب•  . رعدم�إنشاء�وسط�تعليم�يراæي�العناصر�العاطفية�وا�عرفية�لتطو

    ::::خصائص�الت
ميذ�ا�تفوقyن�لد�îم�صعوبات�;ي�التعلمخصائص�الت
ميذ�ا�تفوقyن�لد�îم�صعوبات�;ي�التعلمخصائص�الت
ميذ�ا�تفوقyن�لد�îم�صعوبات�;ي�التعلمخصائص�الت
ميذ�ا�تفوقyن�لد�îم�صعوبات�;ي�التعلم----7777

�وهوب�الذي�يعاني�من�صعوبات�;ي�التعلم�بخصائص�يمك�Üا�يتم�oyالتلميذ�ا

 :أن�تعرقل�كشف�أو�تشخيص�هؤGء�الت
ميذ�م�Üا�ما�ي�ي�

سية�•  ات�ا�د �ãم�ع�ى�التحكم�;ي�بقض�ا�ها ر#حباط�الذي�يولد�عن�عدم�قد ر  .ر

�;ي�•  �الرياضيات�وضعيفا �;ي �متفوقا �غy?�منسق�،مث
�يمكن�أن�يكو (ÏÐا نتحصيل�د ر

 .و�صعوبات�;ي�اللغة�ا�كتوبة�اللغات�،أ

 .سلوك�مشوش�;ي�القسم�مع�نقص�التحف�oyعامة�• 

  .Hypersensibilitéحساسية�مفرطة��• 

�،يرجع�•  سية �ا�د ��عمال �;ي �ة،وتخلف �غy?�مكمل �،وأعمال �التنظيم ة �مها رغياب ر

اك�  .رللذاكرة�و�8د

ÏÐ)�،مع�فرط�النشاط��•   .رغياب�#ستعداد�ا�د

�جملة �من �أو�نستنتج �ا�تفوقyن �الت
ميذ �لبعض �ا�مoyة �الخصائص

�صعوبات�التعلم�،وال�)�ترجع�Èسباب�ذكرناها�سابقا،�çي�ال�)� نا�وهوبyن،الذين�يعانو

تمنع�من�اعتبار�هذا�الفرد�كتلميذ�موهوب�من�طرف�معلميه�،وبالتاuي�يمنعه�من�تلقي�

�النتيجة�نقص�;ي��داء�أو سة�أو�ح��¹نالخدمات�الخاصة�با�وهوبyن�،فتكو ر�ترك�ا�د

 .#نحراف

    ::::�ا�قZ?حة�ا�قZ?حة�ا�قZ?حة�ا�قZ?حةييييالتعدي
ت�البيداغو®التعدي
ت�البيداغو®التعدي
ت�البيداغو®التعدي
ت�البيداغو®----8888

�باÈطفال�ا�وهوبyن�،أن�هذه�الفئة�çي��ك¾?�إهما�Gمن�طرف� نيؤكد�ا�هتمو

اسات�إuى�أن� ت�د �،فقد�أشا رالنظام�الZ?بو ر �السنة�% 45ي و نمن�الت
ميذ�الذين�يكر ر

                                                 
يع�،عمان�طمقدمةمقدمةمقدمةمقدمة::::يوسف�قطاæييوسف�قطاæييوسف�قطاæييوسف�قطاæي    1111 س�للنشر�والتو ،دار�الفا يع�،عمان�ط�;ي�ا�وهبة�والتفو س�للنشر�والتو ،دار�الفا يع�،عمان�ط�;ي�ا�وهبة�والتفو س�للنشر�والتو ،دار�الفا يع�،عمان�ط�;ي�ا�وهبة�والتفو س�للنشر�والتو ،دار�الفا زززز�;ي�ا�وهبة�والتفو رررر     206206206206----203203203203،ص،ص،ص،ص1992199219921992،�،�،�،�1111قققق
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اسية�هم�موهوبyن�، س% 20رالد �تمد رموهوبyن��Gيتمو من�ا�وهوبyن�لد�îم�% 20هم�،ن

 .اضطرابات�نفسية�

�بyن�Franch 1981أكد�أيضا�فرانش� اسات�الحالية�تشy?�إuى�انه�ما ر�،أن�الد

سة�،لد�îم�نسبة�ذكاء�% 10و% 8 جة،��110مرتفقة�عن�Q.Iرمن�ا�فصولyن�عن�ا�د ر�د

سية �ا�د �ا�راعاة �عدم �لتصحيح �تعدي
ت�و�توفy?�خدمات �إجراء ر �الضر �من رإذن ي �و

 .لهذه�الفئة�من�الت
ميذ�

 :يوجد�عدة�أنواع�من�التعدي
ت�يمكن�أن�تقدم�;ي�ث
ثة�مستويات�::::أنواع�التعدي
ت�أنواع�التعدي
ت�أنواع�التعدي
ت�أنواع�التعدي
ت�----

�ا�علومات�ا�قدمة�للت
ميذ�•  �ا�قدم�،بمع(�¹محتو �ا�حتو ىع�ى�مستو ى  .ى

�النشاطات�ا�قدمة،�•  يس�،نوع �التد �طر �،بمع(¹ �البيداغوجية �الطر �مستو رع�ى ق ق ى

حة�ع�ى�الت
ميذ�ونوع��سئل  .وة�ا�طر

ات�،انتاجات�حقيقية،�•  �انتاجات�الت
ميذ�،بمع(�¹إحكام�#نتظا رتعدي
ت�ع�ى�مستو ى

 .التقييم�الذاتي�

�للت
ميذ� �ا�تقدمة �الدو �;ي �تقدم �ال�) �والحلو �للتعدي
ت �نذكر�نموذجا �ي�ي لفيما ل

� �تربوية �حلو �هو�وضع �عليه �ا�تفق �العام �ا�بدأ �،أين �الفئة�لا�وهوبyن �لهذه تصمن

�و#جتماæي�والعاطفي   .1يالتفتح�الفكر

�فيما�يخص�الخدمات�الZ?بوية�ا�وفرة�للت
ميذ�ا�وهوبyن�::::�;ي�لوGيات�ا�تحدة��مريكية�;ي�لوGيات�ا�تحدة��مريكية�;ي�لوGيات�ا�تحدة��مريكية�;ي�لوGيات�ا�تحدة��مريكية----

�.م.;ي�الو دسو يشا نا�،اقZ?ح� ر  :�ث
ثة�عشرة�نموذجا�Richardsonر

�للتلميذ�ا�وهوب�;ي�يمكن�للمعلم�ان�يقدم�نشاطات�اثرائية:إثراء�;ي�القسم�العادي�• 

يس�الفردي  .رقسمه،�يمكن�ذلك�عن�طريق�التد

�#بتدائي�يمكن�للتلميذ�ا�وهوب�قضاء�جزء�:أقسام�خاصة�;ي�وقت�جزئي�•  ر;ي�الطو

ات�مثله�  .رمن�وقته�;ي�قسم�مغاير�،والجزء��خر�مع�ت
ميذ�لد�îم�مها

 •� �وقت�ك�ي �;ي �خاصة �الطو:أقسام �;ي �ا�وهوبyن �الت
ميذ �قسم�ريجمع �;ي �#بتدائي

س�واحد� �يمكن�تقديم�د �الثانو رخاص�،يقدم�لهم�كل�ا�واد�مرة�واحدة�،و;ي�الطو ي ر

�ال@?نامج�غ()�ومكثف�  .نأين�يكو

اسات�مستقلة�•  اسة�،ويقيد�بمسئولية�كبy?ة�لبلوغ�:رد ريختار�التلميذ�بقض�مجاGت�الد

 . �هداف�

                                                 
1111    FFFFororororqqqquin.uin.uin.uin.JJJJ    ::::L’L’L’L’approche sociologiapproche sociologiapproche sociologiapproche sociologiqqqque de la rue de la rue de la rue de la rééééussite et de l ussite et de l ussite et de l ussite et de l ééééchec scolaire, revue franchec scolaire, revue franchec scolaire, revue franchec scolaire, revue franççççaise de paise de paise de paise de péééédagogie, dagogie, dagogie, dagogie, 

N17,1989,p50N17,1989,p50N17,1989,p50N17,1989,p50    
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 •� يس�ا�وهوبy:لا�علم�ا�حو �لتد رمعلم�خاص�مكو يس�;ي�أك¾?�ن رن�،يقوم�بجوGت�للتد

سة�وبصفة�منظمة�  .رمن�مد

 •� �بـ ف �ا�عر �ال@?نامج �فرصة� : Mentoratودرج �ا�وهوبyن �الت
ميذ �يعطي هو�برنامج

ات�خاصة�;ي�مجال�اهتمام�التلميذ� ف�أو�مها اشدين�،لد�îم�معا اسة�مع� رللد ر ر  .ر

يمكنه�#نفراد�أو�#ندماج��كتبة�،أين�) فرع(يمكن�للتلميذ�ا�وهوب�أن�يلتحق�بقسم�• 

اسية�مختلفة�  .ر;ي�مجموعة�للبحث�;ي�مواضيع�د

س�خاصة�•  ÏÐ)�واحد�،تمنح�منحة�:رمدا س�،تركز�ع�ى�نظام�مد رهذا�الصنف�يضم�مدا ر

 .أكل�وسكن�للت
ميذ�ا�وهوبyن�

ÏÐ)�مبكر�•  �مد ردخو �;ي�:ل �النوع�يع()�كل�نظام�يسمح�للت
ميذ�بتسجيل�الدخو لهذا

سة� يسمهما(را�د  ) .ر�كان�ترتيب�التد

ا�ãم�:التقدم�ا�ستمر�•   .رنظام�يسمح�للت
ميذ�بإحراز�تقدم�;ي�برامج�ا�ادة�أو�مها

 •� �جدر �:ياسراع �إتمام �للتلميذ �تسمح �ال�) �8جراءات �كل �به �،من�13يقصد �قسما

� �الحضانة(ي#بتدائي�ح��¹الثانو اج�طو رمع�إد  .�سنة��12إuى�11من�) ر

س�برتم�مسرع�•  سان�أو�أك¾?�من�نفس�يق:ودر رصد�به�كل�نظام�يسمح�للتلميذ�بإتمام�د

 .النظام�،و;ي�وقت�اقل�من�العادي�

 •� �أو�Gحق �مزدوج �وقت�واحد�:تسجيل �;ي �بالتسجيل �للتلميذ �يسمح �نظام تشy?�لكل

�يتابع� �#بتدائي �الطو �من يس�،مث
�تلميذ �التد �;ي �مختلفتyن �مؤسستyن �;ي اسة رللد ر ر

سه�;ي�ا�توس  .ط�وباتزان�در

    ::::ةةةةــــــــــــــــ
ص
ص
ص
صــــــــــــــــخخخخ

�العقلية،� ة �القد �تتضمن �بخصائص �ا�تفو �أو �ا�وهوب �الطفل oyريتم ق

�الفئة�وال�)�تمثل� ���ذه ن#بداعية�والتحصيلية�،لكن�ول'سف�يؤكد�الباحثyن�ا�هتمو

�ا�تخلفة�،من�طرف� �#حتياجات�الخاصة�،�ع�ى�أ�ëا�فئة�مهملة�خاصة�;ي�الدو لذو ي

،� سة�والنظام�الZ?بو يا�د �فال@?امج�التعليمية�الخاصة�بالت
ميذ�ا�تفوقyن��Gتجد�;ي�ر

�صعوبات� �وذو �كا�عاقyن ��خر �للفئات� �ا�وجه �#هتمام جة �نفس�د يأك¾?��حوال ى ر

 .التعلم�وغy?هم�،سواء�من�طرف�صناع�القرار�أو�الZ?بويyن�أو�ح��¹�ولياء�

��ا �من �جملة �ا�وهوبyن �أو �ا�تفوقyن �للت
ميذ �عرض �كله شاكل�هذا

سة�وح��¹#نحراف�،فتلك� �أدى���م�باGنصراف�عن�ا�د رو#ضطرابات�النفسية�،مما

ة�تحتاج�#هتمام�والعناية�الخاصة�  .1وا�واهب�ا�هملة�ثر

                                                 
�،ص 1��� + *(%) ا )اه$ي ،ا %$#" ا �,210  
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�وبكل� �،باòع
م �الت
ميذ �من �الفئة ���ده �التحسيس �ا�هم �من �أصيح لدى

�ا�هم�;ي�الكشف�ا�بك ر�للموهبة�الكامنة�لدي�رموضوعية�كل�من�¬باء�Gن�لد�îم�الدو

�،من� �ا�جتمع �;ي �مصادر�الدعم �إuى �باللجوء �وا�علمyن �ا�ربyن �إع
م �،أيضا طفلهم

�لقاءات�مع��خصائيyن� �عقد �،كذا �مجال�ا�وهبة �;ي جمعيات�ومؤسسات�متخصصة

النفسانيyن�وا�رشدين�للتعرف�ع�ى�أساليب�التعامل�الصحيحة�مع�هذه�الفئة�ا�همة�;ي�

 .اسةا�جتمع�والحس

 

    ::::ععععــــــــــــــــمراجمراجمراجمراجــــــــــــمصادر�والمصادر�والمصادر�والمصادر�والــــــــــــــــمة�المة�المة�المة�الــــــــــــــــائائائائــــــــــــــــــــقققق
1- � �#حتياجات�الخاصة،:يصالح�حسن�الداهر عاية�ا�وهوبyن�ا�تمoyين�ذو يسيكولوجية�     2005ر

يع�،عمان�ط:يوسف�قطاæي -2 س�للنشر�والتو ،دار�الفا زمقدمة�;ي�ا�وهبة�والتفو ر  1�،1992ق

3- Boirie,J :Réflexion sur la douance, revue pédagogique, N41,ARMAND, paris,1996 

4- Cambe Gilbert :La précocité intellectuelle l école et les apprentissage, ED :seuil, paris,2004 

5- Larivéé .S: les formes de l intelligence ,Montréale,Québec,1999 

6- Delaubier,J :La scolarisation des élèves intellectuellement précoce, STOCK ,paris, 

7- Massé.L :Comment répondre au besoins des élèves dans l école régulière, Montréale , 

Québec,2001 

8- Forquin.J :L’approche sociologique de la réussite et de l échec scolaire, revue française de 

pédagogie, N17,1989 

9- Quimet.M :Adaptation scolaire et émotive des accélérant es,Montréale ,Québec,2000 
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�(ÏÐ ÏÐ)�العنف�ا�د ÏÐ)�العنف�ا�د ÏÐ)�العنف�ا�د     ررررالعنف�ا�د

    �باÈغواط�باÈغواط�باÈغواط�باÈغواط�مرحلة�ا�توسط�مرحلة�ا�توسط�مرحلة�ا�توسط�مرحلة�ا�توسطلدى�عينة�من�ت
ميذلدى�عينة�من�ت
ميذلدى�عينة�من�ت
ميذلدى�عينة�من�ت
ميذ
    

     *بن�السايح�مسعودةبن�السايح�مسعودةبن�السايح�مسعودةبن�السايح�مسعودة....أأأأ

 

    ::::�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربيةا�لخصا�لخصا�لخصا�لخص

�م �إuى اسة �الد �ت
ميذ�عرهدفت �من �عينة �لدى (ÏÐ �العنف�ا�د �مستو ررفة ى

��ا �باÈمرحلة �الت
توسط �انتشار�لدى �العنف �أك¾?�أنواع �ومعرفة وكذا� ميذ،غواط،

ق�بyن�الجنسyن�;ي�العنف،�وتم�استعمال�ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي،� والكشف�عن�الفر

لyن�ترجمة�سمy?ة�عبدي�ع�ى�عينة� ÏÐ)�من�إعداد�بيار�كو زوطبق�استبيان�العنف�ا�د ر

� ��سال100قوامة �استخدام �وتم �وتلميذة، �8حصائية�تلميذ ا�توسطات�:�التاليةيب

�واختبار ية �و#نحرافات�ا�عيا �وأظهرت�النتائ)ت(رالحسابية � ج�للعينات، �مستو ىوجود

� ،(ÏÐ �العنف�ا�د �من �رمرتفع �أنواأوكان ار�العنف�انتشاعزبر
ً

�هو�العنف� �الت
ميذ �بyن

ق�بyن�الجنسyن�;ي�العنف     .واللفظي،�وعدم�وجود�فر

ÏÐ)العنف�: : : : الكلمات�ا�فتاحية�الكلمات�ا�فتاحية�الكلمات�ا�فتاحية�الكلمات�ا�فتاحية�  .�باÈغواط�ت
ميذ�مرحلة�ا�توسط-را�د

    

�    ::::لخص�باللغة�8نجلoyيةلخص�باللغة�8نجلoyيةلخص�باللغة�8نجلoyيةلخص�باللغة�8نجلoyيةا�ا�ا�ا

School violence in a sample of middle school students in School violence in a sample of middle school students in School violence in a sample of middle school students in School violence in a sample of middle school students in LLLLaghouataghouataghouataghouat    

AbstractAbstractAbstractAbstract:  The study aimed at finding out the level of school violence in a sample of 

middle school students in Laghouat, finding out the most widespread violence 

among students, detecting gender differences in violence, using descriptive analytical 

methodology, and implementing the questionnaire of school violence by Pierre 

Kozlin. The results showed a high level of school violence, and the most prominent 

type of violence among pupils was verbal violence, and there were no differences 

between the students and the students¸ in the violence. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: school violence - middle school students in Laghouat.  
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زة�منذ�القدم�ولك�Üا�أخذت�;ي�#دياد�;ي�النصف�الثاني�العنف�مشكلة�منتشر

�العشرين�;ي�ا�جتمعات�ا�تحضرة�وا�ختلفة�ع�ى�حد�سواء، ها� نمن�القر رويعود�ظهو

�عوامل�نفسية�واجتماعية� �إuى ديادها �وثقافية�وسياسيةوزوا ��Gشك�ا،ومم...اقتصادية

 د�والجماعات�وا�جتمعات،فيه�أن�العنف�من�السلوكات�السلبية�ال�)�تؤثر�ع�ى��فرا

ات�غوال�)�تعت@?�مؤشرا�ع�ى� �8نسان�و#فتقار�إuى�مها رياب�الديمقراطية،�وغياب�حقو ق

�ج�(ÏÐ وع�من�مرالتواصل�وأسلوب�حل�ا�شك
ت،�وتعود�مشكلة�العنف�;ي�الوسط�ا�د

�التلميذ، �حياة �;ي جية �والخا �الداخلية �التعامل� رالعوامل �وكيفية �الظاهرة �هذه ولفهم

�قد�مع سة �ا�د �;ي �التلميذ �حياة �أن �إذ ���ا، �ا�رتبطة �العوامل �ع�ى �التعرف �ينبäي رها

�شخصيته، �تكوين �;ي �سنوات�أهم ��ثر��ك@?� سبق¦�ا �لها �وتصرفاته�ع�ىوال�) �حياته

سة، �ا�د � رداخل �به �ا�حيط جية �خا �عوامل �إuى �((((رباòضافة �مصطفى �أبو �مصطفى �أبو �مصطفى �أبو �مصطفى     بوغاuي،بوغاuي،بوغاuي،بوغاuي،وأوأوأوأأبو

    ....))))561561561561،ص،ص،ص،ص2004200420042004

�أفعال�أن�الضغوط�ال�)�يعيكما� �سبب�;ي�ظهو رشها�الت
ميذ�يمكن�أن�تكو ن

سة، �ا�د �العنف�داخل �مشكلة �تؤدي�إuى �لجميع� روسلوكات�سلبية �تشكل�تحديا وال�)

�وç �الZ?بوية،اتالهيئ �ا�توسط �مرحلة �;ي �تعت@?�يخاصة �وال�) �ا�راهقة �بداية �مرحلة

ها�ما�تتم�oyبه�هذه�ا�رحلة�من�أومن� مرحلة�حرجة�Èسباب�كثy?ة، خصائص،�تتمثل�زبر

�النمو;ي �تصاحب�عملية �و ،�التغy?ات�ال�) �لتسليط�الضوء�عليه اسة �الد رجاءت�هذه

�(ÏÐ     .لدى�عينة�من�ت
ميذ�مرحلة�ا�توسطرع�ى�مشكلة�العنف�;ي�الوسط�ا�د

اسة----1111 اسة�مشكلة�الد اسة�مشكلة�الد اسة�مشكلة�الد     ::::رررر�مشكلة�الد

سة� �ا�د �طالت �ال�) �#جتماعية �الظواهر �بyن �من �هو (ÏÐ �ا�د رالعنف ر

سة�çي�من�بyن��بذلك�سب�فأعاقتالجزائرية، رل�تحقيق�أهدافها�ا�سطرة،�وبما�أن�ا�د

�اجتماعية، �سلوكات �الت
ميذ �اكتساب �ع�ى �تعمل �ال�) �#جتماعية �التنشئة  وسائط

�سوا ضت�ىباòضافة�إuى�مؤسسات�التنشئة�#جتماعية��خر رء�تساندت�وظيفيا�أو�تعا
ً

�هالقيم (ÏÐ �فالعنف�ا�د ،� �نقلها �ع�ى �يعملو �ال�) ر�#جتماعية مZ?تبات�الخلل�و�من�ن

�أصاب�مختلف�وسائط�التنشئة�#جتماعية�،�بالرغم�من�ذلك�تبقى�هذه�الذي الوظيفي

الZ?بوية،مما�يستدæي�الكشف�عن�أسباب�ال�)�دفعت� السلوكيات�دخيلة�عن�مؤسستنا

�;ي ،،،،))))86868686،ص،ص،ص،ص2014201420142014قفة�،قفة�،قفة�،قفة�،بن�بن�بن�بن�((((��ا�إuى�الوجود� لوانط
قا�مما�سبق�سنحاو
ً

اسة� ر�هذه�الد

 :اؤGت�التالية�8جابة�ع�ى�التس

ÏÐ)�لدى�عينة�من�ت
ميذ�مرحلة�ا�توسط�باÈغواط؟؟؟؟----1111 �العنف�ا�د ÏÐ)�لدى�عينة�من�ت
ميذ�مرحلة�ا�توسط�باÈغواط�ما�مستو �العنف�ا�د ÏÐ)�لدى�عينة�من�ت
ميذ�مرحلة�ا�توسط�باÈغواط�ما�مستو �العنف�ا�د ÏÐ)�لدى�عينة�من�ت
ميذ�مرحلة�ا�توسط�باÈغواط�ما�مستو �العنف�ا�د رررر�ما�مستو     ىىىى
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�ا�توسط�----2222 �مرحلة �ت
ميذ �من �عينة �لدى ا �انتشا (ÏÐ �ا�د �العنف �أنواع �أبر �ا�توسط��ما �مرحلة �ت
ميذ �من �عينة �لدى ا �انتشا (ÏÐ �ا�د �العنف �أنواع �أبر �ا�توسط��ما �مرحلة �ت
ميذ �من �عينة �لدى ا �انتشا (ÏÐ �ا�د �العنف �أنواع �أبر �ا�توسط��ما �مرحلة �ت
ميذ �من �عينة �لدى ا �انتشا (ÏÐ �ا�د �العنف �أنواع �أبر �ما
ًً ًً
ر رر رر رر ر زززز

    باÈغواطباÈغواطباÈغواطباÈغواط؟؟؟؟

�;ي�----3333 �باÈغواط �ا�توسط �مرحلة �ت
ميذ �بyن �إحصائية �دGلة �ذات ق �فر �توجد �;ي��هل �باÈغواط �ا�توسط �مرحلة �ت
ميذ �بyن �إحصائية �دGلة �ذات ق �فر �توجد �;ي��هل �باÈغواط �ا�توسط �مرحلة �ت
ميذ �بyن �إحصائية �دGلة �ذات ق �فر �توجد �;ي��هل �باÈغواط �ا�توسط �مرحلة �ت
ميذ �بyن �إحصائية �دGلة �ذات ق �فر �توجد وووو�هل

ÏÐ)�حسب ÏÐ)�حسبالعنف�ا�د ÏÐ)�حسبالعنف�ا�د ÏÐ)�حسبالعنف�ا�د     ؟؟؟؟))))�إناث�إناث�إناث�إناث----ررررذكوذكوذكوذكو((((�متغy?�النوع��متغy?�النوع��متغy?�النوع��متغy?�النوع�ررررالعنف�ا�د

اسة----2222 اسة�فرضيات�الد اسة�فرضيات�الد اسة�فرضيات�الد     ::::رررر�فرضيات�الد

�ا�توسط�----1111 �مرحلة �من�ت
ميذ �لدى�عينة (ÏÐ �من�العنف�ا�د �مرتفع �مستو �ا�توسط��نتوقع �مرحلة �من�ت
ميذ �لدى�عينة (ÏÐ �من�العنف�ا�د �مرتفع �مستو �ا�توسط��نتوقع �مرحلة �من�ت
ميذ �لدى�عينة (ÏÐ �من�العنف�ا�د �مرتفع �مستو �ا�توسط��نتوقع �مرحلة �من�ت
ميذ �لدى�عينة (ÏÐ �من�العنف�ا�د �مرتفع �مستو رررر�نتوقع ىىىى

    ....باGغواطباGغواطباGغواطباGغواط

ا�لدى�عينة�من�ت
ميذ�----2222 ÏÐ)�انتشا ا�لدى�عينة�من�ت
ميذ��نتوقع�أن�العنف�اللفظي�هو�أك¾?�أنوع�العنف�ا�د ÏÐ)�انتشا ا�لدى�عينة�من�ت
ميذ��نتوقع�أن�العنف�اللفظي�هو�أك¾?�أنوع�العنف�ا�د ÏÐ)�انتشا ا�لدى�عينة�من�ت
ميذ��نتوقع�أن�العنف�اللفظي�هو�أك¾?�أنوع�العنف�ا�د ÏÐ)�انتشا �نتوقع�أن�العنف�اللفظي�هو�أك¾?�أنوع�العنف�ا�د
ًً ًً
ر رر رر رر ر

    ....مرحلة�ا�توسط�باÈغواطمرحلة�ا�توسط�باÈغواطمرحلة�ا�توسط�باÈغواطمرحلة�ا�توسط�باÈغواط

�ذات�دGلة----3333 ق �فر �ذات�دGلة��Gتوجد ق �فر �ذات�دGلة��Gتوجد ق �فر �ذات�دGلة��Gتوجد ق �فر �ا�توسط�باÈغواط�;ي�وووو��Gتوجد �مرحلة �الت
ميذ �بyن � �ا�توسط�باÈغواط�;ي��إحصائية �مرحلة �الت
ميذ �بyن � �ا�توسط�باÈغواط�;ي��إحصائية �مرحلة �الت
ميذ �بyن � �ا�توسط�باÈغواط�;ي��إحصائية �مرحلة �الت
ميذ �بyن � �إحصائية

ÏÐ)�حسب�متغy?�النوع� ÏÐ)�حسب�متغy?�النوع�العنف�ا�د ÏÐ)�حسب�متغy?�النوع�العنف�ا�د ÏÐ)�حسب�متغy?�النوع�العنف�ا�د     ).).).).�إناث�إناث�إناث�إناث----ررررذكوذكوذكوذكو((((ررررالعنف�ا�د

اسةأأأأ    ----3333 اسةهداف�الد اسةهداف�الد اسةهداف�الد     ::::ررررهداف�الد

√    Èتوسط�با�ÏÐ)�لدى�عينة�من�ت
ميذ�مرحلة�ا �العنف�ا�د رمعرفة�مستو  .غواطى

√� �انتشاأ�معرفة (ÏÐ �العنف�ا�د �أشكال ربر ر از
ً

�من�ت
ميذ�مرحلة �لدى�عينة �وشيوعا
ً

�

 .ا�توسط

�;ي    √ �ا�توسط �مرحلة �ت
ميذ �بyن ق �الفر �متغy?�ومعرفة �حسب (ÏÐ �ا�د ر�العنف

 ).�إناث–رذكو(الجنس

اسة----4444 اسة�أهمية�الد اسة�أهمية�الد اسة�أهمية�الد     ::::رررر�أهمية�الد

        ::::��همية�النظرية��همية�النظرية��همية�النظرية��همية�النظرية----1.41.41.41.4

√    �اسة�;ي�تناولها� بحيث�شكلة�العنف�لدى�ت
ميذ�مرحلة�ا�توسط،�رتكمن�أهمية�الد

ÏÐ)�أمر�;ي�غاية�أن�الوقوف�ع�ى�مدى�انتشار�وشيوع�ظاهرة�العنف� رداخل�الوسط�ا�د

�العنف� �مشكلة اسة �لد �ا�لحة �للحاجة �استجابة �تعد �الحالية استنا �فد �لذا ر�همية، ر

س  .را�نتشرة�;ي�ا�دا

√    � �تتناولها �ال�) �الظاهرة �أهمية �من اسة �الد �أهمية �أسباب�وباÈخصرتنبع �معرفة �;ي

  .ا�توسط�مرحلة�ت
ميذا�ؤدية�للعنف�لدى�

اسة�;ي�الفئة�ا�س¦�دفة�وهم�ا�راهقyن�ا�تمتظهر�أهمية�    √ رسyن�وطبيعة�ا�رحلة�درالد

سن�ب �من�أهم�مراحل�8نسان�وال�)�تسم�¹نالعمرية�ال�)�يمر���ا�ال�)�يعت@?ها�ا�ختصو

 .ز�مات
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    ::::��همية�التطبيقية��همية�التطبيقية��همية�التطبيقية��همية�التطبيقية----2.42.42.42.4

�برامج�    √ �إعداد �من �والZ?بويyن �النفسيyن �ا�ختصyن �الحالية اسة �الد �نتائج رتساعد

ÏÐ)رشادية�للحد�منإ  .ر�مشكلة�العنف�داخل�الوسط�ا�د

اسة�ا�س    √ لyنرتفيد�هذه�الد �من�معرفة�أهم�ا�شاكل�ا�ؤدية�إuى�وؤ ي�;ي�ا�يدان�الZ?بو

ÏÐ)�وسبل�الوقاية�م�Üا  .رالعنف�ا�د

    ::::�8جرائية�8جرائية�8جرائية�8جرائيةتتتت�تعريفا�تعريفا�تعريفا�تعريفا----5555

1.51.51.51.5----(ÏÐ ÏÐ)�العنف�ا�د ÏÐ)�العنف�ا�د ÏÐ)�العنف�ا�د ي�أو�هو�كل�التصرفات�ال�)�تؤدي�إuى�إلحاق��ذى�سواء�كان�لفظ: : : : رررر�العنف�ا�د

�أو�مادي�بyن�الت
ميذ�أو� يمز اسة�بمعلمهمر سية�ويقاس�;ي�هذه�الد ر�أو�با�تملكات�ا�د ر

ÏÐ)�من�إعداد� جة�ال�)�يتحصل�عل��ا�أفراد�عينة�البحث�ع�ى�مقياس�العنف�ا�د ربالد ر

لyن�وترجمة�سمy?ة�عبدي  .زبيار�كو

اس¦�م�بمتوس: : : : طلبة�مرحلة�ا�توسططلبة�مرحلة�ا�توسططلبة�مرحلة�ا�توسططلبة�مرحلة�ا�توسط: : : : 2.52.52.52.5 �د رهم�الت
ميذ�الذين�يزاولو طة�السنوÏÐ)�ن

 .الجي
uي�باGغواط

اسات�السابقة �والد اسات�السابقة8طار�النظر �والد اسات�السابقة8طار�النظر �والد اسات�السابقة8طار�النظر �والد رررر8طار�النظر     ::::يييي

اسات�السابقة****     اسات�السابقةالد اسات�السابقةالد اسات�السابقةالد     ::::ررررالد

1111----� �أبو�مصطفى�وعاطف�أبو�غاuي اسة�نظم) ��د �أبو�مصطفى�وعاطف�أبو�غاuي اسة�نظم) ��د �أبو�مصطفى�وعاطف�أبو�غاuي اسة�نظم) ��د �أبو�مصطفى�وعاطف�أبو�غاuي اسة�نظم) �لدى�) ) ) ) 2004200420042004((((رررر�د (ÏÐ �لدى�بعنوان�العنف�ا�د (ÏÐ �لدى�بعنوان�العنف�ا�د (ÏÐ �لدى�بعنوان�العنف�ا�د (ÏÐ رررربعنوان�العنف�ا�د

�ال �من �عينة �ع�ى �ميدانية اسة �د �فلسطyن �الأطفال �من �عينة �ع�ى �ميدانية اسة �د �فلسطyن �الأطفال �من �عينة �ع�ى �ميدانية اسة �د �فلسطyن �الأطفال �من �عينة �ع�ى �ميدانية اسة �د �فلسطyن سررررأطفال �ا�دا ست
ميذ �ا�دا ست
ميذ �ا�دا ست
ميذ �ا�دا �إuى�::::ررررت
ميذ اسة رهدفت�الد

ق�;ي�العنف�حسب�متغy?�الجنس،�وا ،العنفالتعرف�عن�نسبة�شيوع� ولتعرف�ع�ى�الفر

�العي �نوتكونت �من �معلما165ة
ً

�إعداد� �من (ÏÐ �العنف�ا�د �استبيان �استخدام �وتم ر،

الباحثyن�،�وأظهرت�النتائج��أن�العنف�بyن�الط
ب�مع�بعضهم�هو�أك¾?�أنواع�العنف�

(ÏÐ ق�بyن�الجنسyن�;ي�العنف�ا�د �و�تبyن�عدم�وجود�فر رانتشار، أبو�أبو�أبو�أبو�ووووطفى�طفى�طفى�طفى�أبو�مصأبو�مصأبو�مصأبو�مص((((....و

 ) ) ) ) 559559559559،ص،ص،ص،ص2004200420042004غاuي�،�غاuي�،�غاuي�،�غاuي�،�

�الطيار -2222 �فهد اسة �الطيارد �فهد اسة �الطيارد �فهد اسة �الطيارد �فهد اسة �للعنف�لدى�ط
ب�) ) ) ) 2005200520052005((((ررررد �ا�ؤدية �للعنف�لدى�ط
ب�بعنوان�العوامل�#جتماعية �ا�ؤدية �للعنف�لدى�ط
ب�بعنوان�العوامل�#جتماعية �ا�ؤدية �للعنف�لدى�ط
ب�بعنوان�العوامل�#جتماعية �ا�ؤدية بعنوان�العوامل�#جتماعية

اسة�إuى�التعرف�ع�ى��نماط�ا::::ا�رحلة�الثانويةا�رحلة�الثانويةا�رحلة�الثانويةا�رحلة�الثانوية ÏÐ)�لدى�رهدفت�الد رلسائدة�للعنف�ا�د

�#قتص ،الط
ب �ومستو �#جتماعية �التنشئة �دو �ع�ى ىوتعرف �ر �ودو �ل'سرة رادي

�#جتماæيجماع �والوضع ��قران �ة �;ي �ل'سرة �التعليم) �العنفى�وا�ستو وتم� ،رظهو

ÏÐ)�من�إعداد�الباحث��واستعمال�ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي، رتطبيق�استبانة�العنف�ا�د

ÏÐ)�هو�أ،�وأظهرت�النتائج�أن�544ع�ى�عينة�قوامها� ��نماط�السائدة�;ي�العنف�ا�د ربر ز


�الك �والجدل �الصوت فع �و �ظهرمي،رصراخ ÏÐ)��كما �ا�د �العنف �;ي �متوسط ر�دو ر
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�#جتماعية� �والتنشئة �ل'سرة �التعليم) �ومستو ��قران �جماعة �متغy?ات ىبحسب

�#قتصادي�     ....))))2222،ص،ص،ص،ص2005200520052005الطيار،الطيار،الطيار،الطيار،((((ىومستو

3- � �الشهر �ع�ى اسة �د �الشهر �ع�ى اسة �د �الشهر �ع�ى اسة �د �الشهر �ع�ى اسة ييييد �ا�توسط�;ي�ضوء�) ) ) ) 2009200920092009((((رررر �ا�توسط�;ي�ضوء�بعنوان�العنف�لدى�ط
ب�مرحلة �ا�توسط�;ي�ضوء�بعنوان�العنف�لدى�ط
ب�مرحلة �ا�توسط�;ي�ضوء�بعنوان�العنف�لدى�ط
ب�مرحلة بعنوان�العنف�لدى�ط
ب�مرحلة

�بyن�العنف��هدف�الد::::ض�ا�تغy?ات�النفسية�و#جتماعيةض�ا�تغy?ات�النفسية�و#جتماعيةض�ا�تغy?ات�النفسية�و#جتماعيةض�ا�تغy?ات�النفسية�و#جتماعيةبعبعبعبع �إuى�معرفة�الع
قة راسة

� �متغy?ات �حسب �العنف �;ي ق �الفر �ومعرفة �#جتماعية �التنشئة إقامة�( ووأساليب

��سر �#قتصادي�وحجم �للوالدين�ومستو �التعليم) ىالطالب�و�مستو ستخدام�وا )ى

�مقياس�العنف�من�إعداد�إيمان�جمال�الدين�ومقياس�ا�نهج�الوصفي�تحلي�ي،�وطبق

�التنشئة�# �عينة�قوامها �ع�ى �الهام�عبد�العزيز، وتم� �طالب،530جتماعية�من�إعداد

�#جتماعية، �العنف�والتنشئة �بyن �ع
قة �وجود �إuى �بyن� التوصل ق �فر �وجود ووعدم

�بyن� ق �فر جود �و ��سرة �وحجم �للوالدين �التعليم) �ا�ستو ?yمتغ� �حسب وط
ب و ى ي

�#قتصادي�للوالدين  ....))))1111،ص،ص،ص،ص2009200920092009    يييي،،،،الشهرالشهرالشهرالشهر( ( ( ( .ىط
ب�حسب�متغy?�ا�ستو

4444----� �عبدي�سمy?ة اسة ��د �عبدي�سمy?ة اسة ��د �عبدي�سمy?ة اسة ��د �عبدي�سمy?ة اسة �بسلوكات�العنف�) ) ) ) 2011201120112011((((رررر�د �وع
قته (ÏÖالضغط�النف� �بسلوكات�العنف�بعنوان �وع
قته (ÏÖالضغط�النف� �بسلوكات�العنف�بعنوان �وع
قته (ÏÖالضغط�النف� �بسلوكات�العنف�بعنوان �وع
قته (ÏÖالضغط�النف� بعنوان

س �ا�تمد �ا�راهق �لدى (ÏÐا �الد سوالتحصيل �ا�تمد �ا�راهق �لدى (ÏÐا �الد سوالتحصيل �ا�تمد �ا�راهق �لدى (ÏÐا �الد سوالتحصيل �ا�تمد �ا�راهق �لدى (ÏÐا �الد روالتحصيل رر رر رر �بyن�::::ر �الع
قة �معرفة �إuى اسة �الد رهدفت

�(ÏÖالنف� �الضغط �بyن �الع
قة �معرفة �وكذا (ÏÐ �ا�د �والعنف (ÏÖالنف� رالضغط

�الع �;ي ق �الفر �ومعرفة (ÏÐا �الد ووالتحصيل �استخدام� نف�حسب�متغy?�الجنس،ر وتم

طفي�عبد�الباسط�إبراهيم�ومقياس�لا�نهج�الوصفي�وتطبيق�مقاس�الضغط�النفÏÖ)�ل

� �قوامها �عينة �ع�ى �الباحثة �ترجمة لyن �لبيار�كو (ÏÐ �ا�د �العنف زسلوكات تم� ،364ر

�(ÏÐا �والتحصيل�الد (ÏÐ �والعنف�ا�د (ÏÖن�الضغط�النفyب� �ع
قة �وجود �إuى رالتوصل ر

ق جود�فر وو ÏÐ)�بyن�الجنسyن�لصالح�الذكوو ر�;ي�العنف�ا�د  ....))))5555،ص،ص،ص،ص2011201120112011عبدي�،عبدي�،عبدي�،عبدي�،.(.(.(.(ر

اسة�عبد�هللا�العاصم)�----5555 اسة�عبد�هللا�العاصم)��د اسة�عبد�هللا�العاصم)��د اسة�عبد�هللا�العاصم)��د ÏÐ)�وع
قته�بالنمو��خ
Îي�) ) ) ) 2013201320132013((((رررر�د ÏÐ)�وع
قته�بالنمو��خ
Îي�بعنوان�العنف�ا�د ÏÐ)�وع
قته�بالنمو��خ
Îي�بعنوان�العنف�ا�د ÏÐ)�وع
قته�بالنمو��خ
Îي�بعنوان�العنف�ا�د رررربعنوان�العنف�ا�د

ÏÐ)�: : : : لدى�ط
ب�مرحلة�الثانويةلدى�ط
ب�مرحلة�الثانويةلدى�ط
ب�مرحلة�الثانويةلدى�ط
ب�مرحلة�الثانوية �العنف�ا�د �التعرف�ع�ى�مستو اسة�إuى رهدفت�الد ىر

� ق�تبعا �والفر �بي�Üما �والع
قة �وتم�تطبيق�ووالنمو��خ
Îي لتخصص�والصف�والعمر،

�قومها� �عينة ن�ع�ى �لجبس�وآخر ومقياس�العنف�لزينب�شقy?�ومقياس�النمو��خ
Îي

�وجو �طالب،160 �النتائج �بyن�دوأظهرت �ع
قة جود �و �العنف، �من �مرتفع و�مستو ى

��العنف�ا ق�;ي �فر جود �و ،� والعنف�والنمو��خ
Îي ÏÐ)�حسب�مغy?ات�التخصص�و رد

    .))))2222،ص،ص،ص،ص2013201320132013عصماني�،عصماني�،عصماني�،عصماني�،الالالال ( ( ( (والصف�والعمر

اسات�السابقة اسات�السابقةتعقيب�ع�ى�الد اسات�السابقةتعقيب�ع�ى�الد اسات�السابقةتعقيب�ع�ى�الد     ::::ررررتعقيب�ع�ى�الد

�?yا�تناولت�متغ�ëاسات�السابقة�أ ÏÐ)–ريتضح�من�الد ��حيث�أن�-ر�العنف�ا�د

�كشف�تؤدي�إuى�تأثy?�سل�)�ع�ى�سائر�قطاع�الZ?بية�،�حيث� نهذه�ا�شكلة�إذا�تركت�دو
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� �تؤثر�ع�ى�التلميذ��من�جهة،�ومن�جهة�أخر �الظاهرة� سية��ؤثر�ع�ى�البيتىأن� رئة�ا�د

اسات� �ي
حظ�أن�الد �كما �وبالتاuي�Gبد�من�التدخل�للحد�م�Üا، �الZ?بوية�ككل، روالهيئة

اسات� �الد �مع �الحالية استنا �ولقد�اتفقت�د �متعددة، منة �أجريت�بأماكن�وأ رالسابقة ر ز

ÏÐ)�لدى�ت
ميذ،�ومعرفة� �العنف�ا�د رالسابقة�;ي�بعض��هداف�كالبحث�عن�مستو ى

ق�بyن�الجنسyن�;ي�العنف،�واختلفت�مع�أك¾?�أنواع�العنف� ووشيوعا�وكذا�معرفة�الفر

سات�السابقة�;ي�باÎي��هداف  .رالدا

    يييي8طار�النظر8طار�النظر8طار�النظر8طار�النظر

GأوGأوGأوGالعنفالعنفالعنفالعنف: : : : أو::::    

    ::::�مفهوم�العنف�مفهوم�العنف�مفهوم�العنف�مفهوم�العنف----1111

    ::::يييي�التعريف�اللغو�التعريف�اللغو�التعريف�اللغو�التعريف�اللغو----1.11.11.11.1

�با�ر: يعرف�العنف�;ي�قاموس�لسان�العرب�بما�ي�ي �وقلة�ءقالعنف�هو�الخر

ليــه،�يعنف�عنفا�وعنافــة،�وعنفـــه�تعنيفا،�وهـــو�عنف�به�وع الرفق�به،�وهو�ضد�الرفق،

فيــقا�;ي�أمــره� ،(رعنيـــف�إذ�لــم�يكـــن� ،ابن�منظو ،ابن�منظو ،ابن�منظو  ).257257257257،ص�،ص�،ص�،ص�1994199419941994ررررابن�منظو

    ::::�التعريف�#صط
Hي�التعريف�#صط
Hي�التعريف�#صط
Hي�التعريف�#صط
Hي----2.12.12.12.1

�سلوك�يوجه�إuى�إحداث�وهوفعل�ممنوع�قانونيا،�وغy?�موافق�عليه�اجتماæي،�

�أو� �لفرد �أو��ذى �أشلرالضر �ع�ى �ويكـــن �ما، �عنفا�جماعة �يكو �كـــأن �متعــددة، نكال

 ،غy?�اجتماæيجسديا�كالضرب،�أو�لفظيا�كالسب�أو�الشتم،�ويقصد�بذلك�أنـــه�سلـــوك�

،�وهــــذا�بسبــب��ضـــرار�ال�)�يخلفـــها�;ي�جميـــع� نوغy?�معتـــرف�به،�ويعاقـــب�عليه�القانـــو

 ).27272727،ص،ص،ص،ص2005200520052005بلعربي�،بلعربي�،بلعربي�،بلعربي�،(ا�جاGت�

�فردا�أو�جماعة�هو�سلوك�أو�فعل�يتسم� نبالعدوانية�يصدر�عن�طرف�قد�يكو

خر�;ي�إطار�ع
قة�قوة�آأو�طبقة�اجتماعيــة�أو�دولــــة���دف�استغ
ل�أو�إخضاع�طرف�

� �إحـــداث �;ي �يتسبب �مما �أوغy?�متكافئة �أو أضــــرار�ماديـــة �أو معنويــــة �لفـــرد  نفسيــــة

�أ�اجتماعيـــة�أو�دولـــة�جماعــــة�أو�طبقـــــة اسات�،(ىخر اسات�،مركــــز�ماعت�للد اسات�،مركــــز�ماعت�للد اسات�،مركــــز�ماعت�للد كما�،،،،))))5555،ص،ص،ص،ص2009200920092009ررررمركــــز�ماعت�للد

بأنــه�مــدى�واســع�مـــن�السلـــوك�الذي�يع@?�عـــن�حالـــة�انفعالــية�تنــــتâ)�بإيــــقاع��ذى�يعرف�

�با,خر،�ســـواء�أكــان�فــردا�أم�شيـــــئــا�،أو�تحطيــم�ا�متلكات،�وقـــد�يص ل�ذلك�إuى�رأو�الضر

� �غريز �هو�سلوك �العنف �أن �النفس �علماء �ير �كذلك �الـــقتــل �أو �بالــقتــل يال¦�ديد ى

�تجاه� �ا�كبوتة �العدائية �الطاقة �تصريف �هدفه ،?yالتدم� �وحب �بالكراهية مصحوب

ة�الشخص�عـــ�ى� �العنف�نتيجة�ل�حباط�الشديد�ولعــدم�قد ر¬خرين،�كذلك�قد�يكو ن

 ).6666،ص،ص،ص،ص2008200820082008عبد�الجواد�،عبد�الجواد�،عبد�الجواد�،عبد�الجواد�،(ضبط�النفــــس�التســامي�أو�òعــــادة�
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    ::::�محددات�العنف�محددات�العنف�محددات�العنف�محددات�العنف----2222

    ::::ا�حددات�#جتماعيةا�حددات�#جتماعيةا�حددات�#جتماعيةا�حددات�#جتماعية****    

ة�العنف�لدى�8نسان�وليس�مع(�¹هـــذا�أن::::8حباط�8حباط�8حباط�8حباط�----1111  رهو�أهم�عامل�منفرد�;ي�استثا

كل�إحباط�يؤدي�إuى�العنف�،�أو�أن�كل�عنف�هو�نتيجة�إحباط�ولكي�يؤدي�8حباط�إuى�


 :ن�أساسيان�العنف�ف
بد�أن�يتوفر�عام

Gشديدا: أو�  .نأن�8حباط�يجب�أن�يكو

نه�ظلم�واقع�عليه�و�Gيستحقه،�أو�أنه�أأن�الشخص�يستقبل�هذا�8حباط�ع�ى�: ثانيا�

 .غy?�شـرæي

ة�ا�باشرة�من�¬خرين----2222 ة�ا�باشرة�من�¬خرين#ستثا ة�ا�باشرة�من�¬خرين#ستثا ة�ا�باشرة�من�¬خرين#ستثا ة�بسيطة�;ي�البداية�كلفظ�::::رررر#ستثا �هذه�#ستثا بما�تكو ر�و ن ر

�تتضاعف�#اج �أن �يمكن �ولكن �أو�مهيــــن �بالشخص�إuى�ـرح �لتصل �ا�تبادلة ات رستثا

جات�العنف  .رأق��¹Ïد

�عنف-3333 �لنماذج �عنفالتعرض �لنماذج �عنفالتعرض �لنماذج �عنفالتعرض �لنماذج �;ي�: التعرض �للعنف �نماذج �الشخص، �يشاهد �حyن �يحدث وهذا


�أو�السينمــــا��فإن�ذلك�يجعله�أك¾?�مي التليفزيــــو
ً  .�للعنفن

    ::::ا�حددات�البيا�حددات�البيا�حددات�البيا�حددات�البيئئئئيةيةيةية****    

 )25،�ص2007الجــوGني،�(الــخ�..........ز���مــثل�تلـــــوث�الهــــواء�والضجيــــج�و#دحـــام�

    ::::ا�حددات�ا�وقفية�ا�حددات�ا�وقفية�ا�حددات�ا�وقفية�ا�حددات�ا�وقفية�****    

�العالية-1 �الفسيولوجية ة �العالية#ستثا �الفسيولوجية ة �العالية#ستثا �الفسيولوجية ة �العالية#ستثا �الفسيولوجية ة �أو�: رررر#ستثا �ا�سابقات، �;ي �الشديدة �ا�نافسة �لذلك مثال

�مشاهد�مثy?ة يــبات�الرياضيـــة�العنيفة،�أو�التعرض�Èف
م�تحو يالتد  .ر

�الجنسية -2 ة �الجنسية#ستثا ة �الجنسية#ستثا ة �الجنسية#ستثا ة �: رررر#ستثا ة �التعرض�ل
ستثا �أن �وجد �رفقد �العالية �( الجنسية �ير ىكأن

 .ي�FGالشخص�Gستجابات�العنـــف) الشخص�فيلما�ملــــيئا�با�شاهد�الجنسية

�نحـــو�أي�: �لـم�لـم�لـم�لـم -3 �للعنـــف 
�أكـــ¾?�ميــ �يكـو �الجسدي �ل'لم �يتعرض�8نسان نفحyن

  .شخـــص�أمامـــه

    ::::ا�حددات�العضويةا�حددات�العضويةا�حددات�العضويةا�حددات�العضوية****    

1111----?yالهرمونات�والعقاقـــ�?yالهرمونات�والعقاقـــ�?yالهرمونات�والعقاقـــ�?yب : �الهرمونات�والعقاقـــ� جيـــن�وتعــــز ��ندو تفـــاع�نســـــبة�هرمـــو اســــات�إuى�ا رعـــض�الد ن ر ر

�الذكر(  اسات�غيــــر�مؤكــــدة�ح��¹¬ن�،�ويؤدي�) ينالهرمـــو ر;ي�الدم،�وإن�كانت�هذه�الد

يادة�#ندفاع�نحو�العنف ات�و�فيونات�إuى� بيتيو �والبا زاستعــمــال�العقاقy?�كالكحـــو رر  .ل

يادة�الدوبامyن�ونقص�السy?وتونyن�بالعنف،� : صبيةصبيةصبيةصبية�الناق
ت�الع�الناق
ت�الع�الناق
ت�الع�الناق
ت�الع----2222 زبشكل�عام�ترتبط�

يــادة�السy?وتونyن�والغابا�تؤدي�إuى�التقليل�من�السلوك�العنيف  .ز;ي�حــyن�أن�
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اثية----3333 اثيةالصبغيات�الو اثيةالصبغيات�الو اثيةالصبغيات�الو يادة�نسبة�السلوكيات�العنيفة�;ي�توأم� : ررررالصبغيات�الو اسات�التوائم� زأكدت�د ر

�أحــدي�البويـــضة�إذا�كان�التوأم�¬خر� اثية��أخر اسات�و ىمتسما�بالعنف�،�وأكدت�د ر ر

�الذكــاء�ا�نخفض ييادة�العنف�;ي��شخاص�ذو يخ�عائ�ي�،ز ر�و;ي�أولئك�الذين�لد�îم�تا

� �ذو ��شخاص �أن �قاطــع �بشكــل �يتأكد �لم �احتمال �وهناك �النفسية يل
ضطرابات

موسومي� �أكـــــ¾?�مي
� (xyy)والZ?كيب�الكر �يكونــــــوا �Èن �سابق( للعنـــفن�يميلو �سابقمرجع �سابقمرجع �سابقمرجع �،��،��،��،�مرجع

    ....))))26262626صصصص

    :  :  :  :  �مظاهر�العنف�مظاهر�العنف�مظاهر�العنف�مظاهر�العنف----3333

- ?yعتداء�اللفظي�عن�قصد�ع�ى�الغ#. 

- �?yتعمد�للنفس�أو�الغ� .8يذاء�البدني�وغy?�البدني�للنفس�أو�ا

- ?yذى�بممتلكات�الغ�إلحاق�. 

- ?yذى�أو�تدم�نشآإلحاق��يدي،. (ت��ما�يتصل�با�رافق�العامة�وا يدي،بن�د يدي،بن�د يدي،بن�د  .)36363636،ص،ص،ص،ص2007200720072007رررربن�د

    ::::�أنواع�العنف�أنواع�العنف�أنواع�العنف�أنواع�العنف----4444

بار(جاء�;ي�قاموس� ع�ى�ضوء�ما    ::::�العنف�الجسدي�العنف�الجسدي�العنف�الجسدي�العنف�الجسدي---- فالعنف�الجسدي�هو�كل�فعل�) ور

�وتعدى، �أذى �الظلم� فيه �يع() �أنه �كما �العضلية �القوة �باستعمال �التعدي نويكو

�قسوة�;ي�ا�عاملة�والعقاب�الجسدي،خر�باستخدام�الو#ضطهاد�ا�وجه�من�شخص�,

�فالعنف�الجسدي�هو�اس �بوسيلة�ومن�هنا �أو�مستعينا �العضلية�وحدها تعمال�القوة

�كالسيوف، �الرماح� ىأخر ،� ة ح�أو�... روالسكاكyن�،الحجا �الجر ووهدفه�هو�التسبب�;ي

� �أو�الحر قالكسو �والعنف�الجسدي�هو�أحد��شكال��ك¾?�،،�نتيجة�الرفس�أو�اللطم..ر

�كل �ع�ى س �ويما �سواء �حد �ع�ى �والغربية �العربية �الدو �;ي ا رانتشا �الفئات�لر

    ....))))39393939،ص،ص،ص،ص2008200820082008خريف،خريف،خريف،خريف،((((و�عمار

�¬خرين�بإيذا:�م�عن� ::::�العنف�اللفظي�العنف�اللفظي�العنف�اللفظي�العنف�اللفظي---- قوهو�العنف�الذي��îدف�إuى�التعدي�ع�ى�حقو

�أو��لفــاظ� �الكــــ
م �العنف�ااااطريق �اللفظي �العنف �يسبق �ما �وعادة �النابية، لغليظة

 .البدني�أو�الجســـدي

النفس�بالعنف�التسلطي،�وذلك�هذا�النوع�من�العنف�يسميه�علماء�    ::::يييي�العنف�الرمز�العنف�الرمز�العنف�الرمز�العنف�الرمز----

�;ي� �وا�تمثلة �العنف، �من �النوع �هو�مصدر�هذا �الذي �الفرد ���ا �يتمتع �ال�) ة رللقد

�هذا� �إليه �لدى�ا�وجه �واجتماعية �وعقليـــة �تحدث�نتائج�نفسية مزية � راستخدام�طر ق

�أو�توجيه� �كاحتقار�¬خرين �غy?�لفظية �التعبy?�بطر �وهو�يشمل �العنف�، �من قالنوع

�8هان �العــــداء �لـــه �يكــن �الذي �الشخص �إuى �النظر �عن �كاGمتناع �لهم ،�(ة ?yط�،�ا ?yط�،�ا ?yط�،�ا ?yط�ييييا

    ).).).).12121212----11111111صصصص....،ص،ص،ص،ص2006200620062006
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ثانياثانياثانياثانيا
ًً ًً

 : : : :�(ÏÐ ÏÐ)�العنف�ا�د ÏÐ)�العنف�ا�د ÏÐ)�العنف�ا�د     ررررالعنف�ا�د

1111----(ÏÐ ÏÐ)تعريف�العنف�ا�د ÏÐ)تعريف�العنف�ا�د ÏÐ)تعريف�العنف�ا�د     ::::ررررتعريف�العنف�ا�د

� �الحوتيأأأأيعرفه �الحوتيحمد �الحوتيحمد �الحوتيحمد �حمد �السلوك"�بأنه �من �اجتماعيا�اتمجموعة �غy?�مقبولة
ً

سة�ويؤدي�إuى�نتائج�سلبية �بخصوص�الع
قة�داخل�ربحيث�يؤثر�ع�ى�النظام�العام�با�د

�وا�شاجرة، �كالضرب �ا�ادي �بالعنف �ويتحدد ،� �والتحصيل �ع�ى� ا�ؤسسة والسطو

ان سة�والكتابة�ع�ى�الجد سة�وتخريب�ا�د رممتلكات�ا�د ر     ))))86868686صصصص،،،،2014201420142014قفة�،قفة�،قفة�،قفة�،    بنبنبنبن.( .( .( .(  "ر

��ذى� نكما�يعرف�بأنه�كل�تصرف�يؤدي�إuى�إلحاق��ذى�با,خرين،�وقد�يكو

�و#س¦� �نفسيا، �أو جسميا
ً ً

�البذيئة �الكلمة �وإسماع �بالقوة �¬اء �وفرض �بالفرد     .رزاء

                                                         ))))3333،ص،ص،ص،ص2013201320132013الحجي�ي،الحجي�ي،الحجي�ي،الحجي�ي،((((

�ويعرفه (Þدوباك�� (Þدوباك�� (Þدوباك�� (Þدوباك�� �ع�ى�" بأنه �ويحتو �الZ?بوية �ومكوناته �النظام �;ي يانحطاط

�وال¦�ديد �بالتخريب ا �مر �القتل �إuى �الحياء �عدم �من �تنطلق جات رد �"ور �وتعرفه تب()�تب()�تب()�تب()�،

م
ئه�رالسلوك�الذي�يما" �بأنه�خديجةخديجةخديجةخديجة سته�سواء�ضد� زسه�التلميذ�;ي�مد و�أساتذته�أر

� �والقائمyن�عل��ا سة �ويعرفه"رأو�ضد�ممتلكات�ا�د ��العري()�العري()�العري()�العري()، �يصدر�من�" �بأنه كل�ما

�بالضرب�أو� �#عتداء �;ي �ويتمثل �¬خرين�، الت
ميذ�من�سلوك�أو�فعل�يتضمن�إيذاء

ي#ن�#ن�#ن�#ن�و�يعرفه�،�"السب�،�أو�إت
ف�ممتلكات�العامة�أو�الخاصة� يبو يبو يبو كل�سلوك�أو�" �بأنه�ووووبو

مزيا،� سة�،�سواء�أكان�هذا�السلوك�جسميا�أو� رتصرف�يصدر�من�التلميذ�داخل�ا�د ر

سة �بممتلكات�ا�د ر�îدف�إuى�إلحاق��ذى�والضر   ))))96969696----95959595،�ص،�ص،�ص،�ص2011201120112011عبدي�،عبدي�،عبدي�،عبدي�،".( ".( ".( ".( ر

2222----�(ÏÐ ÏÐ)��مظاهر�العنف�ا�د ÏÐ)��مظاهر�العنف�ا�د ÏÐ)��مظاهر�العنف�ا�د     رررر�مظاهر�العنف�ا�د

 .السرقة    √

 .�التدخyن√

    .السب�والشتم�    √

 .الشغب    √

سةوتحطيم�ممتلكا    إت
ف    √      . . . .رت�ا�د

    ....الغش�;ي�#متحانات    √

    ....))))88888888،ص،ص،ص،ص2014201420142014بن�قفة�،بن�قفة�،بن�قفة�،بن�قفة�،.( .( .( .( اللجوء�إuى�#نتقام    √

    الجانب�ا�يداني�الجانب�ا�يداني�الجانب�ا�يداني�الجانب�ا�يداني�

GأوGأوGأوGأو
ًً ًً
اسة---- اسة�منهج�الد اسة�منهج�الد اسة�منهج�الد     : : : : رررر�منهج�الد

ه� �باعتبا �التحلي�ي �الوصفي �ا�نهج �ع�ى �#عتماد �الحالية اسة �الد راقتضت ر

�الوصفي�إذن��îدف�أو�Gإuى�جمع�معلومات�وبيان اسة�فا�نهج �Èغراض�الد رمناسبا
ً

ات�
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اسة�وتحليل�ما�تم�جمعه�بطريقة�موضوعية� ركافية�ودقيقة�عن�الظاهرة،�ومن�ثمة�د

وصو�Gإuى�العوامل�ا�ؤثرة�ع�ى�تلك�الظاهرة
ً

    ....))))66666666،�ص،�ص،�ص،�ص2008200820082008القاالقاالقاالقا����Ï)�و�البياتي،�Ï)�و�البياتي،�Ï)�و�البياتي،�Ï)�و�البياتي،�((((    ....

ثانياثانياثانياثانيا
ًً ًً
اسة---- اسة�حدود�الد اسة�حدود�الد اسة�حدود�الد     : : : : رررر�حدود�الد

اسة�;ي�مجاGت�التالية  :  رتحددت�الد

�ا�كانية    ----1111 �ا�كانيةالحدود �ا�كانيةالحدود �ا�كانيةالحدود �;::::الحدود �ا�يدانية اسة �الد �إجراء �ر�تم �متوسطة �الجي
uي"ي (ÏÐسنو" 

    .باGغواط

س�::::الحدود�الزمنية�الحدود�الزمنية�الحدود�الزمنية�الحدود�الزمنية�----2222 اسة�ميدانيا�خ
ل�شهر�ما ر�تم�إجراء�الد  .2017ر

اسة�من�::::الحدود�البشريةالحدود�البشريةالحدود�البشريةالحدود�البشرية----3333 �تلميذ�وتلميذة�من�متوسطة�سنوÏÐ)�100ر�تكونت�عينة�الد

  .�باÈغواطالجي
uي

ثالثاثالثاثالثاثالثا
ًً ًً
اسة---- اسة��مجتمع��وعينة�الد اسة��مجتمع��وعينة�الد اسة��مجتمع��وعينة�الد     ::::رررر��مجتمع��وعينة�الد

اسة----1111 اسة�مجتمع�الد اسة�مجتمع�الد اسة�مجتمع�الد     ::::رررر�مجتمع�الد

�الــ �موضوع�مجـــتمع �يــــشكلو �الذين �و�شــخــاص ��فــراد �جميـع �هو اسة ند ر

�ال�)� �البحثية �أو�ا�شكلة �الظاهرة �لوجود �الطبــيåي �وهــو�يعتــ@?�ا�كان �البحـــث، مشــــكلة

س�ف��ا�ا�شكلة  .رتد

اسة----2222 اسة�عينة�الد اسة�عينة�الد اسة�عينة�الد     ::::رررر�عينة�الد

اسة�أي�أ�ëا�جزء�من�ا�جتــــــمع�و�تـــــم�اختــ �رإن�العينة�çي�أداة�الد ها�بطـــــر قـــيا ر

اسة�هــــــذا�ا�جتـــمع ن�حجم�العينة�مرتبط�بحجم�مجتمع�البحث،�إو    رمخـــــتلفة�لغرض�الد

�من� �العالية �ا�ئوية �النسب �إuى �حاجتنــــــا �قلت �كلمــا �كبy?ا �البحث �مجتمع �كان فكلما

    ....))))�62626262ص�ص�ص�ص،2007200720072007،داودي�بوفاتحداودي�بوفاتحداودي�بوفاتحداودي�بوفاتح( ( ( ( .العناصر�لبناء�العينة�

� اسة �الد �العينة�تلميذ�وتلميذة) 100(ربلغ�حجم�عينة هم�بطريقة ر�تم�اختيا

 .العشوائية�البسيطة

اسة�● اسة��خصائص�عينة�الد اسة��خصائص�عينة�الد اسة��خصائص�عينة�الد     ::::رررر�خصائص�عينة�الد

    ::::�حسب�النوع��حسب�النوع��حسب�النوع��حسب�النوع�----1111

قم� � قم�الجدو � قم�الجدو � قم�الجدو � ررررالجدو يع�أفراد�العينة�حسب�متغy?�النوع) ) ) ) 1111((((لللل يع�أفراد�العينة�حسب�متغy?�النوعح�تو يع�أفراد�العينة�حسب�متغy?�النوعح�تو يع�أفراد�العينة�حسب�متغy?�النوعح�تو     ززززيويويويوضضضضح�تو

 النسبة�ا�ئوية تكرار النوع

 %35 35 رذكو

 %65 65 إناث

 %100 100 ا�جموع
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قم� � رمن�خ
ل�الجدو �يتبy) 1(ل �بلغ�عددهم� �أن�ذكو ويقابلها�عدد�8ناث�) 35(رن�لنا

)65. ( 

ابعاابعاابعاابعا
ًً ًً

اسة�#ستط
عية�----رررر اسة�#ستط
عية��الد اسة�#ستط
عية��الد اسة�#ستط
عية��الد     ::::رررر�الد

�Èدوات� �الفع�ي �التطبيق �تسبق �أولية �مرحلة �#ستط
عية اسة �الد رتعت@?

البحث،�والهدف�م�Üا�هو�اختبار�مدى�س
مة��دوات�ا�ستخدمة�;ي�البحث�من�خ
ل�

�وضوح�بنود�ا�قياس�و�ص
حيته�لقياس�ما�وضع�التأكد�من�وضوح�التعليمات،�ومدى

 ،لقياسه،�مع�التحقق�من�صدقه�وثباته�قبل�تطبيقه�ع�ى�كامل�العينة

�(ÏÐميذ�متوسطة�سنو
اسة�استط
عية�ع�ى�عينة�أولية�من�ت رقمنا�بإجراء�د

لyن� ÏÐ)�من�إعداد�بيار�كو زالجي
uي�بمدينة��غواط�،�وتم�تطبيق�استبيان�العنف�ا�د ر

�سم �ترجمة �من �مكونة �عينة �ع�ى �عبدي �بطريقة�y20?ة هم �اختيا �تم �وتلميذة ر�تلميذ

ات، عشوائية، اسة�ع�ى�وضوح�العبا روقد�أسفرت�نتائج�الد �صعوبة�الت
ميذولم�يجد� ر

 .;ي�فهمها

خامساخامساخامساخامسا
ًً ًً
اسة---- اسةأداة�الد اسةأداة�الد اسةأداة�الد     ::::ررررأداة�الد

----(ÏÐ ÏÐ)�استبيان�سلوكات�العنف�ا�د ÏÐ)�استبيان�سلوكات�العنف�ا�د ÏÐ)�استبيان�سلوكات�العنف�ا�د     ::::رررر�استبيان�سلوكات�العنف�ا�د

�عبدي1997سنة �ا�قياس�2011ترجمة�سمy?ة �يرمي�هذا ،pierre .coslinهو��

سyن�والت
ميذ�لسلوكات� اك�ا�د لyن�إuى�الكشف�عن�اخت
ف�بyن�إد رمن�إعداد�بيار�كو ر ز

،(ÏÐ وذلك�حسب� وحكم�الت
ميذ�ع�ى�السلوكات�ال�)�تقع�داخل��قسام، رالعنف�ا�د

� ة �و(رالخطو � ،)غy?�عنيفةعنيفة �ع�ى �تحتو �قائمة �الباحث �وضع �ذلك �40يولتحقق

�من�خ
ل�ا �تحصل�عل��ا سyن�بحيث�طلب�م�Üم�تري�Çا�سلوكا ر�قابلة�مع�الت
ميذ�وا�د

يس،240ث�طبقه�ع�ى�يحسب�الضيق�و#نزعاج،�بح وقامت�الباحثة�سمy?ة� ر�تلميذ�ببا

�يعبد �قامت�بزيادة �كما �الجزائرية �البيئة �ع�ى �وتكيفه �وبذلك�أصبح��3بZ?جمته �بنود

�من�     ....))))162162162162،ص،ص،ص،ص2011201120112011عبدي�،عبدي�،عبدي�،عبدي�،( .�بند43نا�قياس�مكو

    : : : : س�س�س�س��أبعاد�ا�قيا�أبعاد�ا�قيا�أبعاد�ا�قيا�أبعاد�ا�قيا----

خر�بدنياهو�إلحاق��ذى�با,: : : : �العنف�ا�ادي��العنف�ا�ادي��العنف�ا�ادي��العنف�ا�ادي�----1111
ً
. 

2222----� ��العنف�الرمز ��العنف�الرمز ��العنف�الرمز �من�هو�: : : : يييي�العنف�الرمز  .رمزية�تع@?�;ي�مضمو�ëا�عن�العنف�التعبy?ية�أو�القطر

�اللفظي----3333 �اللفظي�العنف �اللفظي�العنف �اللفظي�العنف �طريق�: : : : �العنف �عن �¬خرين �من �إيذاء �إuى ��îدف �الذي �العنف وهو

    ).).).).167167167167مرجع�سابق،صمرجع�سابق،صمرجع�سابق،صمرجع�سابق،ص.(.(.(.(الك
م

�التاuي�يبyن�أبعاد�ا�قياس�وأ تهلوالجدو رقام�عبا   :ر
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قم� � قم�الجدو � قم�الجدو � قم�الجدو � ررررالجدو ÏÐ)) ) ) ) 2222((((لللل ÏÐ)ح�أبعاد�مقياس�العنف�ا�د ÏÐ)ح�أبعاد�مقياس�العنف�ا�د ÏÐ)ح�أبعاد�مقياس�العنف�ا�د     رررريويويويوضضضضح�أبعاد�مقياس�العنف�ا�د

 البنود أبعاد�ا�قياس

-36-35-33-32-29-27-24-22-20-16-14-13-11-10-7 العنف�ا�ادي�

37-39-40-41 

 19-18-9-8-6-5-4-3-2-1 العنف�اللفظي

 43-42-38-34-31-30-28-26-25-23-21-17-15-12 يالعنف�الرمز

----��التاuي�) �أبدا-�أحيانا–دائما�(ينقط�ا�قياس�وفق�تدرج�ث
ثي�: : : : قياسقياسقياسقياس�تنقيط�ا��تنقيط�ا��تنقيط�ا��تنقيط�ا لوالجدو

 :ي@ن�ذلك�

قم� � قم�الجدو � قم�الجدو � قم�الجدو � ررررالجدو     يويويويوضضضضح�تنقيط�ا�قياسح�تنقيط�ا�قياسح�تنقيط�ا�قياسح�تنقيط�ا�قياس) ) ) ) 3333((((لللل

 طريقة�التنقيط التدرج

دائما
ً

 3 

أحيانا
ً

 2 

أبدا
ً

 1 

استنا�الحالية�****     استنا�الحالية�الخصائص�السكومZ?ية�للمقياس�;ي�د استنا�الحالية�الخصائص�السكومZ?ية�للمقياس�;ي�د استنا�الحالية�الخصائص�السكومZ?ية�للمقياس�;ي�د     ررررالخصائص�السكومZ?ية�للمقياس�;ي�د

    ::::�الصدق�الصدق�الصدق�الصدق●

جة�الكلية�وهو�يش: : : : �صدق�#تساق�الداخ�ي�صدق�#تساق�الداخ�ي�صدق�#تساق�الداخ�ي�صدق�#تساق�الداخ�ي---- جات�كل�بعد�مع�الد تباط�د رy?�إuى�قوة�ا ر ر

جة�الكلية� جة�الكلية�للبعد�والد تباط�بyن�الد رل
ختبار،�حيث�يتم�حساب�معام
ت�# ر ر

 .ل
ستبانة

قم� � قم�الجدو � قم�الجدو � قم�الجدو � ررررالجدو جة�الكلية�) ) ) ) 4444((((لللل جة�كل�بعد�والد جة�الكلية�ح�نتائج�صدق�#تساق�الداخ�ي�لد جة�كل�بعد�والد جة�الكلية�ح�نتائج�صدق�#تساق�الداخ�ي�لد جة�كل�بعد�والد جة�الكلية�ح�نتائج�صدق�#تساق�الداخ�ي�لد جة�كل�بعد�والد ريويويويوضضضضح�نتائج�صدق�#تساق�الداخ�ي�لد رر رر رر ر

    للمقياسللمقياسللمقياسللمقياس

تباط  ــعـــــــــــــــــــــــــــــاد�بـــــــــــــــــ رمعامل�#

 العنف�ا�ادي 0.56**

 يالعنف�الرمز 0.49*

 العنف�اللفظي 0.67**

�الدGلة�******** �الدGلة�دال�عند�مستو �الدGلة�دال�عند�مستو �الدGلة�دال�عند�مستو �الدGلة�****0.010.010.010.01ىىىىدال�عند�مستو �الدGلة�دال�عند�مستو �الدGلة�دال�عند�مستو �الدGلة�دال�عند�مستو         0.050.050.050.05ىىىىدال�عند�مستو

قم � �الجدو �نتائج رمن�خ
ل �مع�) 4(ل �بعد تباط�كل �ا �أن�قيم�معامل ريتضح

جة�الكلية�للمقياس�موجبة�ودالة�إحصا �الدGلة�رالد ،�مما��0.05و0.01ىئيا�عند�مستو

تباط�الداخ�ي�بyن� جة�مرتفعة�من�الصدق��ويؤكد�قوة�# ريشy?�إuى�أن��بعاد�تتمتع�بد ر

جة�عالية�من�الصدق  . ر�بعاد�،�وعليه�فإن�ا�قياس�يتمتع�بد
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 :قمنا�بحساب�الثبات�كتاuي::::�الثبات���الثبات���الثبات���الثبات��●

نباخخخخ---- �كر �ألفا �ثبات�ا�قياس�بطريقة نبا� �كر �ألفا �ثبات�ا�قياس�بطريقة نبا� �كر �ألفا �ثبات�ا�قياس�بطريقة نبا� �كر �ألفا �ثبات�ا�قياس�بطريقة نباخمعيعت@?�: : : : وووو� �كر �ألفا �مقاييس�وامل �أهم �من

�التاuي�يوضح�#تساق�الداخ�ي�ل
ختبار�ومعامل�ألفا�يرتبط�ثباته�بثبات�بنوده،� لوالجدو

نباخ  .ونتائج�معامل�ألفا�كر

قم� � قم�الجدو � قم�الجدو � قم�الجدو � ررررالجدو نباخخخخ�للمقياس�للمقياس�للمقياس�للمقياس––––يمثل�نتائج�معامل�الثبات�ألفا�يمثل�نتائج�معامل�الثبات�ألفا�يمثل�نتائج�معامل�الثبات�ألفا�يمثل�نتائج�معامل�الثبات�ألفا�): ): ): ): 5555((((لللل نباكر نباكر نباكر     ووووكر

*2ـــــ�*1 ا 0/ــــ�ت 
� آ$و6/�خ-أ 3

N س >)د ا /;:د� ا %?<

0.70 20 43 @Aا %)ر C;2 ا 
قم � رن
حظ�من�خ
ل�نتائج�الجدو ،�)0.70(ّأن�معامل�الثبات�بلغ�القيمة�) 5(ل

�مقياس�سلوكات�العنف� �للمقياس�وبالتاuي �الثبات�ا�رتفع �وتدل�ع�ى �عالية �قيمة وçي

ÏÐ)�ثابت  .را�د

دسا�دسا�دسا�دسا�ااااسسسس
ًً ًً

    ::::�ساليب�8حصائية�ساليب�8حصائية�ساليب�8حصائية�ساليب�8حصائية: : : : 

�باستعمال �للبيانات �8حصائية �ا�عالجة �;ي�تمت �8حصائي �ال@?نامج �حزمة

حيث�تم�#عتماد�ع�ى�بعض��ساليب�8حصائية���دف�) spss17(العلوم�#جتماعية�

��ساليب �استخدام �وتم اسة، �الد �والتفسy?�نتائج �العرض�والتحليل �عملية : رتسهيل

�ية�والنسب�ا�ئوية�واختبار�ا�توسطات�الحسابية�و#نحرافات�ا  .�للعينات)ت(رعيا

اسة�نتائنتائنتائنتائ اسة�ج�الد اسة�ج�الد اسة�ج�الد     ::::ررررج�الد

    ::::لللل�نتائج�الفرض��و�نتائج�الفرض��و�نتائج�الفرض��و�نتائج�الفرض��و----1111

ÏÐ)�لدى�عينة�من�ت
ميذ�مرحلة�" نص�الفرضنص�الفرضنص�الفرضنص�الفرض● �مرتفع�من�العنف�ا�د رنتوقع�مستو ى

 ."ا�توسط�باGغواط

�بحساب�ا�توسط�الحسابي�و#نحرا �و�ا�توسط�الفر�Ï)،�قمنا ، يف�ا�عيار

�التاuي�يوضح�ذلك) ت(اختبار�و  :لللعينة�الواحدة�وجدو

قم� � قم�الجدو � قم�الجدو � قم�الجدو � ررررالجدو جات�العينة�وا�توسط�) ) ) ) تتتت((((ائج�#ختبار�ائج�#ختبار�ائج�#ختبار�ائج�#ختبار�نتنتنتنت) ) ) ) 6666((((لللل �بyن�متوسط�د جات�العينة�وا�توسط�للفر �بyن�متوسط�د جات�العينة�وا�توسط�للفر �بyن�متوسط�د جات�العينة�وا�توسط�للفر �بyن�متوسط�د ررررللفر قققق

(ÏÐ �قياس�العنف�ا�د�(Ï(ÏÐ �قياس�العنف�ا�د�(Ï(ÏÐ �قياس�العنف�ا�د�(Ï(ÏÐ �قياس�العنف�ا�د�(Ïررررالفرالفرالفرالفر����    

� ىمستو

 الدGلة

 قيمة

 ت

جة� رد

 الحرية

ا�توسط�

(Ïالفر� 

#نحراف�

 يا�عيار

ا�توسط�

 الحسابي

ا�تغy?� العينة

 ا�قاس

العنف� 100 134.95 12.75 65 99 15.64 0.000

(ÏÐ  را�د
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�8ح �ا�توسط�تشy?�ا�عالجة �أن (ÏÐ �ا�د �العنف �بمقياس �ا�تعلقة رصائية

جات�أفراد�العينة�والبالغ�عددهم� �134.95: �قد�بلغ100رالحسابي�لد ي�بإنحراف�ا�عيار

ه �12.75: رقد �الحرية جة �د �99ر�عند (Ïتوسط�الفر���ا�توسط�با �هذا نة �وبمقا �65ر،

ق�دالة�إحصائيا �الدGلةوبإستخدام�#ختبار�التائي�للعينة�ظهرت�هناك�فر  ى�عند�مستو

�أع
ه،�إذن�تشy?�النتائج�أن�ا�توسط�الحسابي�أع�ى� 0.000 لوهذا�ما�هو�مبyن�;ي�الجدو

من�ا�توسط�الفر�Ï)�للمقياس،�وهذه�النتيجة�تع()�أن�ت
ميذ�مرحلة�ا�توسط�لد�îم�

اسة ÏÐ)�وبالتاuي�تحققت�فرضية�الد �مرتفع�من�العنف�ا�د رمستو ر  .ى

اس ÏÐ)�تعود�ريمكن�تفسy?�نتائج�الد رة�إuى�أن�ظاهرة�العنف�داخل�الوسط�ا�د

�أنفسهم� �أسباب�تتعلق�بت
ميذ �عدة �ا�ناهجإuى �ممكن�أن�وبا�علم�والZ?بويyن�وح�¹ ،�

�واكتظاظ�داخل�القسم��مر�الذي�قد� �كثافة�الحجم�الساæي يرجع�سبب�العنف�إuى

� �بyن �مشاجرات �من �أجواء �يخلق �مع �ابع الت
ميذ �ضغوط �إuى �إضافة �لبيئةضهم،

جية�فالت
ميذ�العنيفyن سة�ويقابلو�ëم�ت
ميذ�و�يحاولرالخا ر�إفراغ�العدوان�داخل�ا�د ن

� �بسلوكا�ãم �يش�Çو�ëم ن �ماا�وآخر �داخل� ماثلة �العنف�وتفشيه �حجم يادة � �إuى زيؤدي

�تلميذ� �يلقها �ال�) �ا�عاملة �إuى �إضافة سة، �العاملyن�والZ?بويyن�بعض�ا�علمyن�منرا�د

�تؤدي �ما سة �يلجربمد �ال�) �والعقوبات �شديد �العنف�فالحزم �مشكلة يادة � �إل��ا�أز�إuى

يyن�لحل�ا�ش  .كل�مع�ت
ميذ�تؤدي�إuى�تفاقم�حجم�العنفارا�علمyن�و8دا

� سة �دا �مع اسة �الد �نتائج �اتفقت رولقد �ر �العاصم) �هللا �عبد �العاصم) �هللا �عبد �العاصم) �هللا �عبد �العاصم) �هللا �بعنوان�2013201320132013عبد

ÏÐ)�وع
قته�بالنمو��خ
Îي�لدى�ط
ب�مرحلة�الثانوية�بح يث�توصلت�إuى�رالعنف�ا�د

اسة ÏÐ)�لدى�عينة�الد �مرتفع�من�العنف�ا�د روجود�مستو ر  .ى

    : : : : نتائج�الفرض�الثاني�نتائج�الفرض�الثاني�نتائج�الفرض�الثاني�نتائج�الفرض�الثاني�

� ارنتوقع�أن�العنف�اللفظي�هو�أك¾?�أنواع�العنف�انتشا" نص�الفرض��نص�الفرض��نص�الفرض��نص�الفرض�
ً

�لدى�عينة�من�

    ".ت
ميذ�مرحلة�ا�توسط�باGغواط

ية�لكل�وGختبار�صحة�الفرض�قمنا�بحساب�ا�توسطات�الحسابية�و#نحرافات�ا ر�عيا

قم � ربعد�وجاءت�النتائج�كما�çي�موضحة�;ي�الجدو  ) :7(ل

قم� � قم�الجدو � قم�الجدو � قم�الجدو � ررررالجدو ية�ل''''بعاد�مقياس�بعاد�مقياس�بعاد�مقياس�بعاد�مقياس�) ) ) ) 7777((((لللل ية�لح�متوسطات�الحسابية�و#نحرافات�ا�عيا ية�لح�متوسطات�الحسابية�و#نحرافات�ا�عيا ية�لح�متوسطات�الحسابية�و#نحرافات�ا�عيا رررريويويويوضضضضح�متوسطات�الحسابية�و#نحرافات�ا�عيا

(ÏÐ ÏÐ)العنف�ا�د ÏÐ)العنف�ا�د ÏÐ)العنف�ا�د     ررررالعنف�ا�د

#نحراف� العينة الZ?تيب

 يا�عيار

 �بــــــعــــــاد ا�توسط�الحسابي

 العنف�ا�ادي 31.50 3.43 100 3
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 يالعنف�الرمز 42.20 4.32 100 2

 العنف�اللفظي 61.25 5.60 100 1

قم � �الجـــــدو �نتائج �من�خ
ل ريتضـح �) 7(ل �العنف�اللفظي �أك¾?�أنواع�كانأن

ارالعنف�انتشا
ً

،�وجاء�;ي�5.60 :ي��وبانحراف�معيار61.25 :�بحيث�بلغ�متوسط�الحسابي

�بم �42.20: بوسط�حسابي�قدر�تيا�رتبة�الثانية�العنف�الرمز ،�4.32:ي�وانحراف�معيار

� �الحسابي �متوسطه �بلغ �حيث �ا�ادي �العنف �الثالثة �ا�رتبة �وانحرافه�31.50: و;ي

 . �،�وبالتاuي�فلقد�تحققت�فرضية�بحثنا3.43: يا�عيار

�#حتكاك�ا�ستمر�بyن�Èنويمكن�تفسy?�م"يء�العنف�اللفظي�;ي�ا�رتبة��وuى�


�يزيد�من�حدوث�مشك
ت�و�خ �العنف�الت
ميذ �استخدام �إuى �فيلجئو ،� نفات�بي�Üم

��السيئةة�وا�تمثل�;ي�الشتم،�أيضا�يلجأ�التلميذ�إuى�العنف�اللفظي�بسب�معاملياللفظ

م
ئه�وتوبيخه�ما�يزيد�من�ا�شدات�ال�)�يلقاها�من� زا�علم�فضرب�ا�علم�لتلميذ�أمام�

�والذي�يضمن�إحداث�،�أما�;ي�ا�رتبة�الثانية�العنف�الرمهالك
مية�بينه�وبyن�معلم يز

ات�و8يماءات�ويتضمن�أيضا�السخرية�من�ا�علمyن�أثناء�إلقاء� رعنف�عن�طريق�8شا

سومات� ة��و سم�ع�ى�الصبو س�ونظر�إليه�باحتقار�و�ãديده�باGعتداء�الجسدي،�و رالد رر ر

فض�،�وإحداث�الضجيج�وشغب�أثناء�الحصةغG�?yئقة� سة�و ر�وتمرد�ع�ى�قوانyن�ا�د ر

�ل'و س�الخضوع �بالد �مباGة �دو �القسم �داخل م
ء � �مع �وضحك سة �ا�د ة رامر�إدا ز ر نر

��طعمة�أثناء�،وا�علم م
ئه�و�تناو ل�وتصفy?�وتقليد�أصوات�الحيوانات�وسرقة�أدوات� ز

�با,خرين�وتمثل� س،�و;ي�مرتبة��خy?ة�جاء�العنف�ا�ادي�وهو�إلحاق��ذى�والضر رالد ر

مي��شياءب�وار;ي�ضرب�الت
ميذ�عند�مشاجرات�وض �عندما��عليهر�علم�عند�توبيخه�و

يyن�،�ة�سروتخريب�ا�متلكات�ا�د،�يدير�ظهره� سyن�و8دا ات�ا�د روإت
ف�سيا ر  ... الخر

اسة�نظم)� اسة�الحالية�مع�نتائج�د رواتفقت�نتائج�الد أبو�مصطفى�وعاطف�أبو�مصطفى�وعاطف�أبو�مصطفى�وعاطف�أبو�مصطفى�وعاطف�ر

� �أبو�غاuي �أبو�غاuي �أبو�غاuي �لدى�أطفال�فلسطyن�،�حيث�توصلت2004200420042004أبو�غاuي (ÏÐ ن��إuى�أر�بعنوان�العنف�ا�د

�انتشار �العنف �هو�ا� أك¾?�أنواع �وا�شاجرات �شدات �الت
ميذ �اللفظي،�بyن والعنف

اسة� �بعنوان�العوامل�#جتماعية�ا�ؤدية�للعنف�لدى�ط
ب�ا�رحلة�2005200520052005فهد�الطيار�فهد�الطيار�فهد�الطيار�فهد�الطيار�رد

فع�أوأظهرت�النتائج�أن�،�الثانوية ÏÐ)�هو�صراخ�و ��نماط�السائدة�;ي�العنف�ا�د ربر ر ز

 .العنف�اللفظيالصوت�والجدل�الك
مي�و

    ::::�نتائج�الفرض�الثالث�نتائج�الفرض�الثالث�نتائج�الفرض�الثالث�نتائج�الفرض�الثالث----3333

ق�دال�إحصائيا�بyن�ت
ميذ�مرحلة�ا�توسط" نص�الفرض�نص�الفرض�نص�الفرض�نص�الفرض�● �باÈغواط�;ي�و�Gتوجد�فر

ÏÐ)�حسب�متغy?�النوع  ) ".�إناث-رذكو (رالعنف�ا�د
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�بحساب�اختبار� �çي�موضحة�;ي�) ت(وGختبار�صحة�الفرض�قمنا ،وجاءت�النتائج�كما

قم � رالجدو  )8(ل

قم� � قم�الجدو � قم�الجدو � قم�الجدو � ررررالجدو جات�أفراد�العينة�ع�ى�مقياس�العنف�((((TTTT))))يويويويوضضضضح�نتائج�اختبارح�نتائج�اختبارح�نتائج�اختبارح�نتائج�اختبار) ) ) ) 8888((((لللل جات�أفراد�العينة�ع�ى�مقياس�العنف��لد جات�أفراد�العينة�ع�ى�مقياس�العنف��لد جات�أفراد�العينة�ع�ى�مقياس�العنف��لد رررر�لد

ÏÐ)�حسب�متغy?�الجنس ÏÐ)�حسب�متغy?�الجنسا�د ÏÐ)�حسب�متغy?�الجنسا�د ÏÐ)�حسب�متغy?�الجنسا�د     ررررا�د

الدGلة�

 8حصائية
Df T S XXXX    N 

ا�جموعات�ا�جموعات�ا�جموعات�ا�جموعات�

نة نةا�قا نةا�قا نةا�قا     ررررا�قا

�?yغ�ا�غy?�ا�غy?�ا�غy?�ا

    ا�قاسا�قاسا�قاسا�قاس

    0.290.290.290.29    الجنسالجنسالجنسالجنس    ررررذكوذكوذكوذكو    35353535    39.8539.8539.8539.85    12.7312.7312.7312.73

غy?�دال�غy?�دال�غy?�دال�غy?�دال�

    إحصائياإحصائياإحصائياإحصائيا

98989898    

    
1.051.051.051.05    

        إناثإناثإناثإناث    65656565    65.1865.1865.1865.18    15.0515.0515.0515.05

قم � �الجدو �من ريتضح �قيمة)8(ل �) ت (أن �الدGلة�1.05بلغت �مــــستو ى�عند

0.29�(ÏÐ ق�بyن�الت
ميذ�;ي�العنف�ا�د �وعليه��Gتوجد�فر � ر�وçي�غy?�دالة�إحصائيا، و

 .،�مما�يدل�ع�ى�تحقق�الفرض�الثالثحسب�متغy?�الجنس

�بyن�ذكر� قتعود�هذه�النتيجة�إuى�طبيعة�البيئة�النمطية�ال�)�أصبحت��Gتفر

�ذ �الت
ميذ �أن �حيث ،� اوأن�¹ كو
ً
إناثا وأ ر

ً
�نفس� �ويتلقو سة �ا�د �نفس �;ي سو ن�يد رن ر

سة� نتيجة�والضغط�الذي�يعيشه�التلميذ�داخلها،�وكذا�را�ثy?ات،�إضافة�إuى�طبيعة�ا�د

�مشاكل�يعن��ا�ظام�#متحانات�وكثافة�ال@?امج�وصعوبة�ا�ناهج�ون الحجم�الساæي�كلها

�يؤثر�ع�ى�سلوك سة�ما �أن�ا�ناخ� هم�وصرافا�ãم،رالت
ميذ�من�الجنسyن�داخل�ا�د كما

(ÏÐ ،�قيق�نتائج�تربوية�ونفسية�ايجابيةالذي�يل�)�احتياجات�التلميذ�يؤدي�إuى�تح را�د

�الذي�يعيق�ع �ويسمبالعكس�ا�ناخ�السل�) �والتعلم �التعليم ز�العنف�لية �بر �ع�ى واعد

سة �ا�د �سلوك�رداخل اد � �له �مهدد سة �ا�د �داخل �موقف�ما �التلميذ ك �أد �فكلما ز، ر ر

دوان�والعنف�لديه،خصوصاالع
ً

�بمرحلة�ا�راأ�و سyن�يمر نن�ت
ميذ�ا�تمد قة�وبعض�هر

مة، �عل��ا�مرحلة�أ زا�ختصyن�يطلقو ن�بحيث� ن دفعهم�إuى�ت ة�انفعالياتاضطرابب ويمر

 . إظهار�سلوكات�العنف

�قتفاو اسة �د �نتائج �مع �الحالية اسة رت�الد �وعاطف�أبو�ر �أبو�مصطفى �وعاطف�أبو�نظم) �أبو�مصطفى �وعاطف�أبو�نظم) �أبو�مصطفى �وعاطف�أبو�نظم) �أبو�مصطفى نظم)

ÏÐ)�لدى�أطفال�فلسطyن�حيث�توصلت�إuى�عدم�وج�بعنوان�العنف�ا2004200420042004غاuي�غاuي�غاuي�غاuي� د�ور�د

� ،(ÏÐ �ا�د �العنف �;ي �الجنسyن �بyن ق رفر �وو اسة �د �مع �راختلفت �سمy?ة �عبدي �سمy?ة �عبدي �سمy?ة �عبدي �سمy?ة     2011201120112011عبدي

�لدى�ا�راهق� (ÏÐا �بسلوكات�العنف�والتحصيل�الد �وع
قته (ÏÖربعنوان�الضغط�النف

��8ناث�;ي�سلوكات�العنف�ا ق�بyن�الذكو س�حيث�توصلت�إuى��وجود�فر را�تمد و ÏÐ)�ر رد

  .رلصالح�الذكو
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    ::::الخاتمة�الخاتمة�الخاتمة�الخاتمة�

سنا،�وذلك�يعود� ÏÐ)�ظاهرة�استفحلت�;ي�¬ونة��خy?�;ي�مدا رإن�العنف�ا�د ر

سة�#بباب�من�بي�Üا�أسباب�مرتــــــى�عدة�عوامل�وأســــإل ة�ـــاÈقسام�وقلبظاظ�ــكترطة�با�د

�تكوين�ا�علم�وتبدوا�;ي�عدم�علم�و�مرتبط�باـــــــ�وم�Üا�ما�ه،ةـــــصة�للراحــــــحات�مخصـــــامس

Gمبا
�الت
ميذـــ�وسةوال �معاملة �مرتبط،وء �بالــــــى�وأخر �وممـمناهـــــة �فـــــــج �ــــثلة �طو لي

�وصعوبتــــــــــا�ناه �وكثافــــــــــــج �الحجـــــــــها �الساæيــة �عــــــ�وه،م �مرتبــناك �بـــــــــوامل ة�ــــطة راòدا

س �مشكلة�العنف�ـــــــية�كالــــرا�د �سبب�;ي�ظهو رoZمت�و�الصرامة�كبy?ة�ال�)�غالب�متكو ن

�لهذه�الظاهرة   .للدى�التلميذ،�لذا�Gبد�من�ضوابط�وبرامج�وحلو

    ::::توصياتتوصياتتوصياتتوصيات

�بشكل�مستمر * شادية�للت
ميذ�خاصة�;ي�مرحلة�ا�توسط�وتكو نتقديم�خدمات�إ     .ر

شادية�للت
ميذ�الذين�يعا*  �من�مشكلة�العنف�;ي�ا�روضع�برامج�إ س�وذلك�للحد�ننو ردا

 .من�هذه�الظاهرة

�وا�علمyن�با�واقف�ال�)�تشكل�ضغوطا�وتسبب�مشاكل�تؤدي�والZ?بويyنتوعيه��ولياء�* 

 .إuى�العنف

 .فية�التعامل�معهم�ي#هتمام�النفÏÖ)�بالت
ميذ�العنيفyن�وتوعية�ا�علمyن�بك* 

سة�ومعر*  �وا�د �رالتواصل�بyن��سرة �الت
ميذ�وإيجاد�الحلو �يعان��ا لفة�ا�شاكل�ال�)

 .ا�ناسب�لها

ة�تنبيه�ا�علمyن�إuى�احZ?ام�الت
ميذ�وتعامل�معهم�بود�وإخاء *  .ورضر

�الذي�يلعبه�ا�علم�ومكانته�با�جتمع * �بالدو رتوعية�الت
ميذ�و�ولياء��مو  .ر

مة�تجاه�الت
ميذ�والحزم*  ة�إيجاد�ضوابط�تأدبية�صا رضر  .�مع�ظاهرة�العنفور

    ::::قائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجع
    .دار�ا�صادر: ،�بy?وت9،�ا�جلدلسان�العربلسان�العربلسان�العربلسان�العرب). 2009.(ر�ابن�ا�نظو----1

�عاطف-2 ،� �و�أبو�غاuي �لدى�أطفال�فلسطyن).2004.(�أبو�مصطفى�،نظم) (ÏÐ �لدى�أطفال�فلسطyنالعنف�ا�د (ÏÐ �لدى�أطفال�فلسطyنالعنف�ا�د (ÏÐ �لدى�أطفال�فلسطyنالعنف�ا�د (ÏÐ �،�ررررالعنف�ا�د

�الZ?بية�;ي�فلسطyن�وتغy?ات�العصر،�     .580-559لمؤتمر�الدوuي��و

�وع
قته�باضطراب�اللغة�والك
م�الالالال).2007.(�الجوGني�-3 �وع
قته�باضطراب�اللغة�والك
م�عنف��سر �وع
قته�باضطراب�اللغة�والك
م�عنف��سر �وع
قته�باضطراب�اللغة�والك
م�عنف��سر اسة�ميدانية) ) ) ) ييييعنف��سر اسة�ميدانيةد اسة�ميدانيةد اسة�ميدانيةد نة�    ررررد نة�مقا نة�مقا نة�مقا ررررمقا

�(ÏÐسا�� �التعليم �مرحلة �;ي �العاديyن �و�طفال �ك
ميا �ا�ضطربyن ��طفال �من �عينة ��ساÏÐ)�ع�ى �التعليم �مرحلة �;ي �العاديyن �و�طفال �ك
ميا �ا�ضطربyن ��طفال �من �عينة ��ساÏÐ)�ع�ى �التعليم �مرحلة �;ي �العاديyن �و�طفال �ك
ميا �ا�ضطربyن ��طفال �من �عينة ��ساÏÐ)�ع�ى �التعليم �مرحلة �;ي �العاديyن �و�طفال �ك
ميا �ا�ضطربyن ��طفال �من �عينة ع�ى

ة،�جامعة�دمشق....محافظة�القنطy?ةمحافظة�القنطy?ةمحافظة�القنطy?ةمحافظة�القنطy?ة ة�;ي�الZ?بية�الخاصة�منشو حة�ماجستy?�منشو ر��أطر ر  .و

سالعنالعنالعنالعن).2013.(�الحجي�ي،نايف�سليمان-4 �ا�دا سف�الط
بي�;ي �ا�دا سف�الط
بي�;ي �ا�دا سف�الط
بي�;ي �ا�دا �نظر�ط
ب�مرحلة�----ررررف�الط
بي�;ي �نظر�ط
ب�مرحلة��من�وجهة �نظر�ط
ب�مرحلة��من�وجهة �نظر�ط
ب�مرحلة��من�وجهة �من�وجهة

 http://nsmh20.blogspot.com/2013/05/blog-post_14.html    .الثانويةالثانويةالثانويةالثانوية
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�،ع�ي�-5 س�الثانوية�من�وجهة�نظر�ا�علمyن�والط
ب).2003.(ي�الشهر س�الثانوية�من�وجهة�نظر�ا�علمyن�والط
بالعنف�;ي�ا�دا س�الثانوية�من�وجهة�نظر�ا�علمyن�والط
بالعنف�;ي�ا�دا س�الثانوية�من�وجهة�نظر�ا�علمyن�والط
بالعنف�;ي�ا�دا رسالة�.ررررالعنف�;ي�ا�دا

اسات�العليا،�جامعة�نايف�للعلوم��منية� ة�،كلية�الد رماجستy?�منشو  .بالسعوديةر

�فهد-6 �الثانوية....)2005.(�الطيار، �مرحلة �ط
ب �العنف�لدى �إuى �ا�ؤدية �#جتماعية �الثانويةالعوامل �مرحلة �ط
ب �العنف�لدى �إuى �ا�ؤدية �#جتماعية �الثانويةالعوامل �مرحلة �ط
ب �العنف�لدى �إuى �ا�ؤدية �#جتماعية �الثانويةالعوامل �مرحلة �ط
ب �العنف�لدى �إuى �ا�ؤدية �#جتماعية  العوامل

اسات�العليا�،�جامعة�نايف�للعلوم��منية�بالسعودية. ة�،كلية�الد رسالة�ماجستy?�منشو  .رر

�هللا-7 �،عبد �لدى�ط
ب�مرح).2013.(�العصماني �بالنمو�#خ
Îي �وع
قته (ÏÐ �لدى�ط
ب�مرحالعنف�ا�د �بالنمو�#خ
Îي �وع
قته (ÏÐ �لدى�ط
ب�مرحالعنف�ا�د �بالنمو�#خ
Îي �وع
قته (ÏÐ �لدى�ط
ب�مرحالعنف�ا�د �بالنمو�#خ
Îي �وع
قته (ÏÐ لة�لة�لة�لة�ررررالعنف�ا�د

�بالسعودية. . . . الثانويةالثانويةالثانويةالثانوية ة�،�كلية�الZ?بية�،�جامعة�أم�القر ىسالة�ماجستy?�منشو ر  .ر
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ÏÐ ÏÐ;ي�الوسط�ا�د ÏÐ;ي�الوسط�ا�د ÏÐ;ي�الوسط�ا�د     ))))رررر;ي�الوسط�ا�د
    

�محمد....أأأأ         �محمدع
و �محمدع
و �محمدع
و ((((    ييييع
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*((((    
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    ::::�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربيةا�لخصا�لخصا�لخصا�لخص----1111

�التعرف�ع�ى اسة �الد �صعوبات� راس¦�دفت�هاته �لذو (ÏÖالنف� �التكفل يواقع

�بمفهوم� �مدى�إ�ام�ا�ختص�النفساني �من�خ
ل�معرفة ،� (ÏÐ �الوسط�ا�د �;ي رالتعلم

�و �التشخيصية �و�بالطرائق �التعلم �ع�ى�صعوبات �بناءا �ا�جال، ���ذا �الخاصة الع
جية


ئمة��للقيام�بعملية�التكفل��ف�ا وتكوينه��كاديم)�وتأهيله�ا�Ø)�،�و�مدى�توفر�الظر

� �من اسة �الد �عينة �تألفت ،� (ÏÖببعض�مؤسسات�30رالنف� �عاملyن �مختص�نفساني

�التعلي �سعيدةرالطو �وGية �òقليم �#بتدائي �،كمم) �قصدية �بطريقة �اختy?وا �تم��، ا

ة�،�بغرض�8جابة�ع�ى�ب اسةرتصميم�استما ،�بينت�نتائج�رنودها�بناءا�ع�ى�متطلبات�الد

�التكفل� �مجال �;ي �ا�ختص�النفساني �يتعرض�لها �ال�) �الصعوبات � �ا�يدانية اسة رالد

اك�ا�فهوم�وضعف�التحكم�;ي�الطرائق�الع
جية�،� ربفئة�صعوبات�التعلم،�من�حيث�إد

�#هتم اسة �الد �كشفت �بعملية�ركما (ÏÐ �ا�د �والوسط ��ولياء �طرف �من �ا�oZايد رام

� سية�من�تزايد�أعداد�الت
ميذ�ذو �الفضاءات�ا�د �تشهده �بسبب�ما (ÏÖيالتكفل�النف ر

 .صعوبات�التعلم
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SummarySummarySummarySummary: The aim of this study was to identify the reality of psychological 

care for students with learning difficulties in the school environment, through 

the knowledge of the extent to which the psychologist knows the concept of 

learning difficulty, and the diagnostic and therapeutic methods in this field, 

according to the level of professional competence of the psychologist, besides 

the lack of adequate conditions. The sample of this study consisted of 30 

psychologists working in some primary schools of the province of  Saida, L 

study also reveals the difficulties encountered by the psychologist regarding 

the management of the category of learning difficulties, In terms of perception 

of the concept and poor control of therapeutic methods, the study also 

revealed an increased interest of parents and of the school environment in the 

process of taking cha Due to the growing number of students with learning 

difficulties in the school environment. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: psychological care, learning difficulties, school environment 

 

    ::::يييينظرنظرنظرنظرا�قدمة�و8طار�الا�قدمة�و8طار�الا�قدمة�و8طار�الا�قدمة�و8طار�ال

�السنوات� �;ي سية �ا�د �الفضاءات �داخل �البيداغوجية �ا�عاينات رسجلت

�تقديرات�ا�علمyن� �ع�ى �بناءا �الصعوبات�التعليمية، �ذو �الت
ميذ �أعداد �تزايد ي�خy?ة

�لهاته� �التعلمية �التعليمية �تحقيق�أهداف�العملية �ع�ى �انعكس�سلبا �مما وم
حظا�ãم

�وأ الفئة �معر;ي �باهتمام �تحظى �ال�) ،� �يتمحو �الخاصة، �الZ?بية �مجال �ضمن ركاديم)

بة�التشخيصية�،إuى�جانب�التفكy?�;ي� �ضبط�ا�فهوم�وتحديد�آليات�ا�قا رباÈساس�حو ل

�الصعوبة�التعليمية  .زال@?امج�و#سZ?اتيجيات�الع
جية�ال�)�تسمح�للتلميذ�من�تجاو

� ت�علم�مفهوم�صعوبات�التعلم�أك¾?�ا�فاهيم�;ي�ثرا"نيرجع�هذا�باÈساس�كو

� �الجماæي �#هتمام �بأك@?�قدر�من �حظيت �ال�) �نتيجة�.النفس �ا�فهوم �هذا �ولد فقد

�والهيئات� � �وا�نظمات ،� ��فراد �عل��ا �دأب �ال�) �ا�ستمرة �الجهود �من تضافر�العديد

�با�جال �وا�شتغلو ة�عامة�كافة�ا�هتمو �و¬باء�،�وبصو نالتشريعية�وا�ربو ن ومع�أن�. رن

حيث�أثار�الكثy?�من�#نطباعات�. كانت�ع¾?ة�إ�Gانه�لقي�كل�الZ?حيب�وGدة�هذا�ا�فهوم�

�با�جال�. ا�ريحة�لدى�كافة�الفئات�ا�عنية� �وا�شتغلو نومع�ذلك�بدأ�ا�هتمو �مجال�–ن
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� �التعلم �و¬ثار�و8يحاءات�–صعوبات �وعناصر�تكوينه �ومحدداته �بنيته �تحليل �;ي

 .1."ا�رتبطة�به

دو � �تعت@? �أخر �جهة رمن �تجاه�ى �ا�علمyن، �وسلوكيات �الوالدية ��فعال د

�صعوبات�التعلم�ا�تمثلة�;ي�العقاب�الجسدي�وال¦�ميش�إuى�جانب�العنف� يالت
ميذ�ذو

�?yتفس� �;ي �الغموض �جراء �من �محy?ة �وضعية �التعبy?�عن �بمثابة س، �ا�ما راللفظي

 .#ضطراب�وغياب�#سZ?اتيجيات�الع
جية�الفعالة

�تو �يستدæي �الوضع �ع�ى�هذا �بناءا �التحدي �مستو �;ي �نفسية سة ىفy?�مما ر

�(ÏÖل�تحكمه�;ي�آليات�وطرائق�التكفل�النف
الكفاءة�ا�هنية�للمختص�النفÏÖ)�،�من�خ

ات�عدة�من�بي�Üا  : رGعتبا

Gن�محصوله�: أوyالصعوبة�التعليمية�لديه�تفاوت�ملحوظ�ب� يأن�التلميذ�ذو

(ÏÐا �الد �الصف �داخل �تحقيقه �منه �وا�توقع (ÏÐا رالد �العق�ي�ر �وعمره �يت
ءم �بما ،

�ا�توسط�،�وقد� ات�عقلية�متوسطة�أو�فو قخصوصا�إذا�أخدنا�;ي�#عتبار�تمتعه�بقد ر

اسات�إuى�ا�حددات��ساسية�للصعوبة�التعليمية�وçي ت�عدة�د رأشا  :ر

�أو�-1" �حسية، �أو�إعاقة �عق�ي �تخلف �عن �غy?�ناتجة �الصعوبة �تكو ن�أن

 .اضطرابات�نفسية�أو�مشك
ت�بيئية

�هو�-2 �بyن�ما �لدى�ا�تعلم�شكل�من�أشكال�التباعد�أو�#نحراف�، نأن�يكو

ات  .رمتوقع�منه�وأدائه�الفع�ي�;ي�إطار�نموه�الذاتي�للقد

اك�;ي�-3 �الصعوبة�ذات�طبيعة�سلوكية�كالتفكy?�أو�التذكر�أو�8د ر�أن�تكو ن

 .اللغة�نطقا�أو�قراءة�أو�كتابة�أو�حسابا،�وما�يرتبط�بذالك�من�مهام

�هو�أ-4 �التعلم �صعوبات �ذو �التمي�oyوالتعرف�ع�ى �;ي �مركز�الثقل �يكو ين ن

 2“.الوجهة�النفسية�والتعليمية

�انعكاسات�ذات�م
مح�مرضية� �التعليمية �الصعوبة �وضعية �الغالب�تفر ز;ي

�صعوبات�التعلم�،�مما�يتطلب�كفاءة�عالية� �السلوكي�والنفÏÖ)�لفئة�ذو يع�ى�ا�ستو ى

،�لهذا�يجب�أن�يتضمن�ع�ى�مختلف��صعدة�للقيام�ب يعملية�التكفل�النفÏÖ)�والZ?بو

� ه �باعتبا (ÏÖالنف� �رالتكفل �النفسية سة �ع�ى�رجوهر�ا�ما �ا�بنية �¬ليات�التشخيصية ،

                                                 
1
�وال    ----     �الزيات،صعوبات�التعلم�،�#سس�النظرية �مصطفى �والي �الزيات،صعوبات�التعلم�،�#سس�النظرية �مصطفى �والي �الزيات،صعوبات�التعلم�،�#سس�النظرية �مصطفى �والي �الزيات،صعوبات�التعلم�،�#سس�النظرية �مصطفى �فتفتفتفت����ي �والع
جية �والع
جية�خيصية �والع
جية�خيصية �والع
جية�خيصية �جامعة�. . . . تتتتششششخيصية ،� �الZ?بية �جامعة�كلية ،� �الZ?بية �جامعة�كلية ،� �الZ?بية �جامعة�كلية ،� �الZ?بية كلية

ة،�دار�النشر�للجامعات�،� ة،�دار�النشر�للجامعات�،�ا�نصو ة،�دار�النشر�للجامعات�،�ا�نصو ة،�دار�النشر�للجامعات�،�ا�نصو     �104104104104،�ص��،�ص��،�ص��،�ص�1998199819981998ررررا�نصو

�دار�الفكر�للطباع----3333 �العربية، �اللغة �صعوبات�تعلم �ا�طلب�جاد، �عبد �دار�الفكر�للطباعمحمد �العربية، �اللغة �صعوبات�تعلم �ا�طلب�جاد، �عبد �دار�الفكر�للطباعمحمد �العربية، �اللغة �صعوبات�تعلم �ا�طلب�جاد، �عبد �دار�الفكر�للطباعمحمد �العربية، �اللغة �صعوبات�تعلم �ا�طلب�جاد، �عبد �عمان�محمد يع، �والنشر�والتو �عمان�ة يع، �والنشر�والتو �عمان�ة يع، �والنشر�والتو �عمان�ة يع، �والنشر�والتو ،�،�،�،�2003200320032003ززززة

    ....14141414----13131313ص�ص�ص�ص�....صصصص
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�وتفريقهم� �الصعوبات�التعليمية �ذو �التعرف�ع�ى �تمكن�من يالوصف�والتفسy?�وال�)

اÏÐ)�والتخلف �الناجمة�عن�التأخر�الد رعن�اضطرابات�التعلم��خر  .�العق�يى

كما�يضمن�التكفل�النفÏÖ)�لهاته�الفئة�#سZ?اتيجيات�الع
جية�الفعالة�ال�)�

� �توفرت �إذا �خصوصا ،� �الفعالة �النفسية سة �ا�ما �غايات �الذاتية�رتحقق ط والشر

�(ÏÖالنف� �التكفل �بعملية �للقيام �النفساني �ا�ختص �بتأهيل �ا�تعلقة وا�وضوعية

 .ن�مشك
ت�سلوكية�وانفعالية�خاصة�بالتلميذللصعوبات�التعليمية�،�وما�ينجر�ع�Üا�م

� �يجب �محاكمة�" لهذا �قادر�ع�ى ،� �ذكائه �;ي �ممoyا (ÏÖالنف� �ا�عالج �يكو نأن

�مجال� �;ي �العديدة اسات �وتشy?�الد ،� �ومتبصرا �ا�شك
ت �ومواجهة �8نسانية ر�مو ر

ات�;ي�عملهم�كمعالجyن �رالع
ج�النفÏÖ)�أن�من�الصعوبة�نجاح�متوسطي�الذكاء�والقد

  1"نفسيyن

ÏÐ)�من�بناء�ع�ى�كل�هاته�ا�عطيات�ت �الوسط�ا�د سة�النفسية�;ي رعد�ا�ما ر

بyن�ا�تطلبات�ال�)��Gيمكن�#ستغناء�ع�Üا�كخدمة�مؤسساتية�،�تسåى�لضمان�الصحة�

�ا�ردود� �أمان�يضمن�سy?ورة �وقائي�كصمام �بعد �ضمن�أهدافها (ÏÖتكت� �وçي النفسية

� �ص�ي �وسط �ضمن �للتلميذ �ديناميكية�البيداغو®ي �تتوقف �كما �م
ئم، وبيداغو®ي

�تأهيله� �مستو �حيث �من �النفساني، �ا�ختص �خصوصية �ع�ى �النفسية سة ىا�ما ر

� �و�سر (ÏÐ �ا�د �الوسط �;ي �العملية �هاته �تلقاها �الذي �التفهم �ومدى ي�كاديم) ر

�ال�)�لها�صلة�با�وضوع  .ىوالقطاعات�#جتماعية��خر

اسة اسةمشكلة�الد اسةمشكلة�الد اسةمشكلة�الد     ::::ررررمشكلة�الد

�ت �ما �كل �ع�ى �التكفل�بناء �واقع �حو اسة �الد �موضوع �تمحو �ذكره لقدم ر ر

ÏÐ)�،�من�حيث�إبراز�أهم�العقبات�ال�)� �صعوبات�التعلم��;ي�الوسط�ا�د رالنفÏÖ)�لذو ي

�;ي�الوسط� تقف�;ي�وجه�تحقيق�أهداف�التكفل�النفÏÖ)�تجاه�الصعوبات�التعليمية�

�إ�ام �مدى �عن �والتعرف �الكشف �حاولة� ة �بالضر �يقودنا �مما ،� (ÏÐ را�د �ا�ختص�ور

�بالطرائق� �و �التعلم �صعوبات �بمفهوم (Ø��وا ��كاديم) �تأهيله �ع�ى �بناءا النفساني

�جانب�التعرف� �إuى �الصعوبات�، �بمثل�هاته �التكفل �تتيح �ال�) �والع
جية التشخيصية


ئمة�،�òنجاح�عملية�التشخيص�والع
ج���ف�ا وع�ى�مدى�توفر�الوسائل�ا�ادية�والظر

                                                 
1
��خصائي�النفÏÖ)�8كلينيكي    ---- ��خصائي�النفÏÖ)�8كلينيكي)،�دو ��خصائي�النفÏÖ)�8كلينيكي)،�دو ��خصائي�النفÏÖ)�8كلينيكي)،�دو �من�وجهة�نظر�العاملyن�;ي�ا�ستشفيات��من�وجهة�نظر�العاملyن�;ي�ا�ستشفيات��من�وجهة�نظر�العاملyن�;ي�ا�ستشفيات��من�وجهة�نظر�العاملyن�;ي�ا�ستشفيات�ررررفالح�بن�ص�Üات�الدلبفالح�بن�ص�Üات�الدلبفالح�بن�ص�Üات�الدلبفالح�بن�ص�Üات�الدلب����ي�العتيي�العتيي�العتيي�العتي����)،�دو

�العلوم� �قسم ،?yاجست��ا جة �د �ع�ى �الحصو �تطلبات�Gاستكما� �مقدمه سالة �الرياض� �مدينة �;ي �العلوم�الحكومية �قسم ،?yاجست��ا جة �د �ع�ى �الحصو �تطلبات�Gاستكما� �مقدمه سالة �الرياض� �مدينة �;ي �العلوم�الحكومية �قسم ،?yاجست��ا جة �د �ع�ى �الحصو �تطلبات�Gاستكما� �مقدمه سالة �الرياض� �مدينة �;ي �العلوم�الحكومية �قسم ،?yاجست��ا جة �د �ع�ى �الحصو �تطلبات�Gاستكما� �مقدمه سالة �الرياض� �مدينة �;ي رالحكومية رر رر رر للللر ًً ًً

اسات�العليا،�جامعة�نايف�العربية�للعلوم�#منية�،�الرياض� اسات�العليا،�جامعة�نايف�العربية�للعلوم�#منية�،�الرياض�#جتماعية،�كلية�الد اسات�العليا،�جامعة�نايف�العربية�للعلوم�#منية�،�الرياض�#جتماعية،�كلية�الد اسات�العليا،�جامعة�نايف�العربية�للعلوم�#منية�،�الرياض�#جتماعية،�كلية�الد     45454545،ص�،ص�،ص�،ص�2011201120112011رررر#جتماعية،�كلية�الد
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�عن �الكشف � �إuى �ا�ختص�،إضافة �مع (ÏÐ �ا�د �والوسط ��ولياء �تجاوب ر�مستو ى

 .النفساني�عندما�يتعلق��مر�بالتكفل�بفئة�صعوبات�التعلم�

�ع�ى� �هو�#ط
ع �صياغة�8شكالية �أدت�بالباحث�إuى ومن�بyن��سباب�ال�)

ها�� �صعوبات�التعلم�،�أبر اسات�العربية�ا�تعلقة�بواقع�التكفل�النفÏÖ)�بذو زبعض�الد ي ر

اسة� �بالسودان�ال�)�بينت�ضعف��خصائيyن�النفسانيyن�2002ابتسام�محمود�سنة�رد

�يتعلق�بالتحكم�;ي�تقنيات�الفحص�النفÏÖ)،�وافتقادهم��نهجية�واضحة�ا�عالم� فيما

اسة�سليمان�عبد�الواحد�يوسف�إبراهيم� �بينت�د �كما ،� (ÏÖالتكفل�النف� رتفيدهم�;ي

� �ل'2010سنة �و8جرائية �النظرية ��#حتياجات �بذو �للتكفل �النفسانيyن يخصائيyن

 .صعوبات�التعلم

�8جابة�ع�ى�8شكالية�التالية  :لاستنادا�لكل�هذه��سباب�سنحاو

ÏÐ)؟؟؟؟���� �صعوبات�التعلم�;ي�الوسط�ا�د ÏÐ)�ما�هو�واقع�التكفل�النفÏÖ)�لذو �صعوبات�التعلم�;ي�الوسط�ا�د ÏÐ)�ما�هو�واقع�التكفل�النفÏÖ)�لذو �صعوبات�التعلم�;ي�الوسط�ا�د ÏÐ)�ما�هو�واقع�التكفل�النفÏÖ)�لذو �صعوبات�التعلم�;ي�الوسط�ا�د رررر�ما�هو�واقع�التكفل�النفÏÖ)�لذو     يييي

اسة اسةأهمية�الد اسةأهمية�الد اسةأهمية�الد     ::::ررررأهمية�الد

ة� �ضر �يعد �البحث�الذي �موضوع �طبيعة �من�خ
ل اسة �الد �أهمية رتكمن ور

�تستو �#جتماعية�ملحة ��وساط �داخل �ا�oZايد �#هتمام �منطلق �من اسة، �الد رجب

�بفعل�مؤشرات�الوæي�#جتماæي�ا�عاصر� سة�النفسية،�الذي�بدأ�يتبلو ربا�ما السلوك�(ر

�#تصال� �تقنيات �بفعل �و#جتماæي �التأثر�الثقا;ي �الحديثة، سة �ا�د �مفاهيم را�دني،

 ). الحديثة�خصوصا�الغربية�م�Üاالحديثة�ال�)�تم�oyا�جتمعات�ا�دنية�

�صعوبات�التعلم�;ي�الوسط� �تعد�عملية�التكفل�النفÏÖ)�لذو يمن�جهة�أخر ى

�(ÏÐ �الوسط�ا�د �;ي �العناصر�الفاعلة �كل ��îم �كونه اسة �جدير�بالد �موضوع (ÏÐ را�د ر ر

سية� �الصعوبة�التعليمية�داخل�الفضاءات�ا�د رخصوصا�مع�تزايد�أعداد�الت
ميذ�ذو ي

�ل �محy?ة �كظاهرة �والطر �التشخيصية بات �ا�قا �كو �البيداغوجية �و�طر ق'ولياء رن

ضع� �و �ا�فهوم �لتحديد �البحث �من �زيد� �وتحتاج �الغموض �يكتنفها ال G� والع
جية ز

#سZ?اتيجيات�الع
جية�ا�ناسبة�هدا�ما�يصعب�من�مهام�العملية�التعليمية�التعلمية�

 .الخاصة���اته�الفئة�

اسة اسةأهداف�الد اسةأهداف�الد اسةأهداف�الد     ::::ررررأهداف�الد

- � �عن �الوسط�الكشف �;ي �التعلم �صعوبات �لذو (ÏÖالنف� �التكفل يواقع

(ÏÐ  .را�د

ÏÐ)�كحلقة�أساسية� - �ا�ختص�النفساني�ضمن�الوسط�ا�د رإبراز�مكانة�ودو ر

 ..لتحقيق�أهداف�العملية�التعليمية�التعلمية
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- �(ÏÐ ية�تقييمية�لعملية�التكفل�النفÏÖ)�;ي�الوسط�ا�د را�ساهمة�;ي�تكوين�ر ؤ

� �وتجاو �السلبيات �الصعوبات�زلرصد �يكشف �موضوæي �علم) �تناو �ع@? لالعقبات

سة�النفسية�للحد�من�العوامل�ا�سببة�للصعوبات�التعليمية� ات�ا�تعلقة�با�ما رو#نجا ز

�(ÏÖالنف�  .ىع�ى�ا�ستو

اسة اسةمصطلحات�الد اسةمصطلحات�الد اسةمصطلحات�الد     ::::ررررمصطلحات�الد

(ÏÖالنف� �النفÏÖ)التكفل �النفÏÖ)التكفل �النفÏÖ)التكفل �8جرائية� ::::التكفل �التنظيمية �النفسية �وا�نهجيات �الطر �من قهو�مجموعة

�ب �للعناية �çي�وا�ستخدمة �ادن �#ضطرابات �مختلف �من �يعانو �الدين ناÈشخاص

 .1مساعدة�

�إجرائيا (ÏÖالنف� �التكفل �إجرائياتعريف (ÏÖالنف� �التكفل �إجرائياتعريف (ÏÖالنف� �التكفل �إجرائياتعريف (ÏÖالنف� �التكفل �مرحلية� ::::تعريف �إجراءات �عدة �تضم �متكاملة �عملية هو

ها��ساسية�عملي�)�التشخيص�والع
ج�النفÏÖ)�ال�)�يقوم� روممنهجة�،�تشمل�;ي�محاو

س�مهامه�با�ؤسسات�التعليم �ر��ا�ا�ختص�النفساني�الذي�يما يية��لصالح��التلميذ�ذو

�التعليم)�#بتدائي�òقليم�وGية�سعيدة�،�ويمكن� س�بالطو رالصعوبة�التعليمية�ا�تمد ر

جات�ا�تحصل�عل��ا�بناءا�ع�ى� رمعرفة�فاعلية�التكفل�النفÏÖ)�من�عدمه�من�خ
ل�الد

اسة  .رنتائج�تطبيق�أداة�الد

ن�انخف    ::::صعوبات�التعلمصعوبات�التعلمصعوبات�التعلمصعوبات�التعلم اÏÐ)�و�مجموعة�من�الت
ميذ�الذين�يظهر راضا�;ي�التحصيل�الد

�التحصيل�ا�توقع�لد�îم�وعن�معدل�تحصيل�أقرا�ëم،�وهذه�ا�جموعة�من� ىعن�مستو

�بعض� �;ي �صعوبة �لد�îم �أن Gإ� �متوسط �أو�فو �متوسط �بذكاء �يتمoyون قالت
ميذ

 2.العمليات�ا�تصلة�بالتعلم

�بفئ ::::صعوبات�التعلم�إجرائياصعوبات�التعلم�إجرائياصعوبات�التعلم�إجرائياصعوبات�التعلم�إجرائياتعريف�تعريف�تعريف�تعريف� �ا�تعلقة �كل�الصعوبات�التعليمية �الت
ميذ�çي ة

� �التعليمية �با�ؤسسات سyن �(را�تمد �#بتدائي �،�) رالطو �سعيدة �وGية �òقليم التابعة

�ويتمoyون� �ا�توقع �التحصيل �ومستو (ÏÐا �الد �تحصيلهم �بyن �تفاوتا ن �يظهر ىوالذين ر و

�ا�توسط� �ذكاء�متوسط�أو�فو قبمستو  .ى

(ÏÐ ÏÐ)الوسط�ا�د ÏÐ)الوسط�ا�د ÏÐ)الوسط�ا�د �تنظيميا�يسåى�اuى� ::::ررررالوسط�ا�د ا ÏÐ)�اطا ريعت@?�الوسط�ا�د #جابة�عن�متطلبات�ر

�(ÏÖئقي�والنف
جة�#وuى�،�باGضافة�اuى�عملية�#ستثمار�الع رالتلميذ�البيداغوجية�بالد

�ال�)�تتيح�عملية�التلقyن�القيم)�و#خ
Îي�للطفل�،�الذي� �الوسط�، تجاه�عناصر�هدا

 .يصب�;ي�اتجاه�تحقيق�الذات�
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�اجرائيا (ÏÐ �ا�د �الوسط �اجرائياتعريف (ÏÐ �ا�د �الوسط �اجرائياتعريف (ÏÐ �ا�د �الوسط �اجرائياتعريف (ÏÐ �ا�د �الوسط �اج ::::ررررتعريف (ÏÐ �ا�د �الوسط �متطلبات�ريعرف �حسب رائيا

�وGية� �òقليم �التابعyن ،� �#بتدائي �التعليم) �الطو �مؤسسات �كل �انه �ع�ى اسة رالد ر

�ا�عاينة� �بعملية �يقوم �نفساني �مختص (Ø��ا ها �إطا �ضمن �تحو �وال�) ،� رسعيدة ي

(ÏÖوالفحص�النف. 

اسات�السابقة اسات�السابقةالد اسات�السابقةالد اسات�السابقةالد     ::::ررررالد

اسات�ا�حلية اسات�ا�حليةالد اسات�ا�حليةالد اسات�ا�حليةالد     ::::ررررالد

اسو� �دبر� ��ستاذة اسة اسو�د �دبر� ��ستاذة اسة اسو�د �دبر� ��ستاذة اسة اسو�د �دبر� ��ستاذة اسة رد رر رر رر �أكدت))))2010201020102010((((ر �وال�) �أن�، �استنتاجا�ãا �خ
ل �من

�النظرة� �çي �ا�يدانية، سة �ا�ما �أثناء �النفساني ��خصائي �تواجه �الصعوبات�ال�) رأهم

 .�٪�تقريبا55السلبية�للمجتمع�تجاه�مهنة��خصائي�النفساني�وهذا�بنسبة�

� ت �تمحو �دروقد �من �كل اسة �دد �من �كل اسة �دد �من �كل اسة �دد �من �كل اسة �ٲٲٲٲ....ررررد �و �ياسyن �جر �و �ياسyن �جر �و �ياسyن �جر �و �ياسyن �مريم�. . . . ممممححححجر �سكy?يفة �مريم�بن �سكy?يفة �مريم�بن �سكy?يفة �مريم�بن �سكy?يفة بن

��خصائ))))2012201220122012(((( �واقع �ب �تسليط�ا�عنونة �ع�ى �#جتماعية �ا�ؤسسات �;ي (ÏÖالنف� ي

الضوء�ع�ى�أهم�الخدمات�ال�)�يقوم���ا��خصائي�النفÏÖ)�;ي�ا�صالح�#ستشفائيىة�،�

�يتلقاها� �ال�) �الصعوبات �نوعية �إuى �تؤشر �ال�) �التوصيات �من �جملة �إuى وخلصت

�ت �عدم ،� �التوصيات �هاته �بyن �من �بمهامه �قيامه �أثناء �السيكولو®ي كليف��خصائي

�تساعد� �ال�) �توفy?��دوات�والوسائل ،� �عمله �نطاق �خارج �بأعمال (ÏÖالنف� �خصائي

يبية�ل'خصائيyن�النفسانيyن�ا�بتدئyن�،� ات�تد ر�خصائي�النفÏÖ)�;ي�عمله�،�القيام�بدو ر

�بال �والقيام �الجامعة �;ي (ÏÖالنف� �ل'خصائي �الجيد �أثناء�8عداد �ا�يدانية Z?بصات

�توفy?�ا�صاالتكوين �;ي�) ا�راجع(در�، �النفسانيyن ��خصائيyن �تساعد �ال�) جية رالخا

 .وا�ج
ت�العلمية�;ي�ا�ؤسسات�#ستشفائية إعداد�ا�قاب
ت�النفسية�كالكتب

سة�بن�فاضل�سعاد�سنة� سة�بن�فاضل�سعاد�سنة�دا سة�بن�فاضل�سعاد�سنة�دا سة�بن�فاضل�سعاد�سنة�دا �بعنوان�التكفل�النفÏÖ)�باÈطفال�مجهوuي�2013201320132013رررردا

�النفس�تخص �علم �ماجستy?�;ي �إطار�نيل �;ي �التعلم �صعوبات �ذو ص�تربية�يالنسب

�والكشف�عن� �النفسية �النواHي �التعرف�ع�ى �حو اسة �الد �موضوع �تمحو لع
جية ر ر

�صعوبات�التعلم،� يالصعوبات�التعليمية��ك¾?�شيوعا�لدى��طفال�مجهوuي�النسب�دو

اسة�ع�ى�ما�ي�ي  :رتمخضت�نتائج�الد

�ما� �خصوصا �ا�جال �هدا �;ي سyن �با�ما �الخاص �والتكوين �التأهيل رضعف

يس�الع
®ي�لفئة��طفال�مجهوuي�يتعلق�بالتق رييم�والتشخيص�مع�غياب�خدمة�التد

�صعوبات�التعلم  .يالنسب�ذو

� �تؤكد �تر �أخر �جهة ىمن �ى ية �فو �محمدي اسة �د ية �فو �محمدي اسة �د ية �فو �محمدي اسة �د ية �فو �محمدي اسة ززززد �صعوبات� ) ) ) )2013201320132013( ( ( ( رررر �بأن

�النفساني،� ��خصائي �عمل �بأهمية �#جتماæي �الوæي �لقلة �مردها �النفسية، سة را�ما
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ت�حو �تمحو �ال�) اس¦�ا �د �خ
ل �من روهذا �تواجه�ر �ال�) �النفسية سة �ا�ما ر�معوقات ل

 .�خصائيyن�النفسانيyن

� �ركزت� �دكما اسة �دد اسة �دد اسة �دد اسة �....ررررد ��فتيحة ��فتيحة ��فتيحة �العيادية� ) ) ) )2014201420142014((((كركوكركوكركوكركوشششش�فتيحة سة �ب�ا�ما را�عنونة

اسة �د �وا�أمو �الراهن ربyن �ال�)�: ل �الصعوبات �نوعية �معرفة �اuى �استط
عية اسة رد

�توظيف��خص �ان�عملية �حيث�تر س�السيكولو®ي ىتعZ?ض�عمل�ا�ما �النفساني�ر ائي

� �تر �كما ،� �بمهامه �القيام �له �تتيح �ال�) ية �الضر �توفy?�الوسائل �غياب �ظل �;ي ىتتم ور

سة�العيادية�،� �ا�ما رالباحثة�أن�هناك�اهتمام�بالكم�ع�ى�حساب�النوعية�ع�ى�مستو ى

�به�خ
ل�الفZ?ة�الصب �ا�عمو لكما�أن�التوقيت�8دار ) �ساعات�يوميا8(احية�وا�سائية�ي

انية�احتكاك��خصائي�النفÏÖ)�مع�أهل�#ختصاص�لتطوير�خ@?ته�والقيام��Gتتيح�إمك

ات�القاعدية�;ي�العمل�وتحسyن�ا�ر�دودية،�إضافة�إuى�هدا� ربالعمل�البح�)�لتطوير�ا�ها

�مما� �غy?�م
ئم �أن�8طار�ا�كاني اسة �الد �نتائج �من�خ
ل �الغالب�ت
حظ�الباحثة ر;ي

سة�الن  .فسية�إuى�جانب�غياب�وسائل�التشخيصريصعب�من�مهمة�مزاولة�ا�ما

�هناك�كذلك� �فريدة اسة�لوشاHي �د �فريدة اسة�لوشاHي �د �فريدة اسة�لوشاHي �د �فريدة اسة�لوشاHي س� ) ) ) )2015201520152015( ( ( ( ررررد �موضوع�تكوين�ا�ما ر�حو ل

�و#ستعداد�الشخ�Ï)�،�ال�)�خلصت�إuى�جملة�من�#ستنتاجات� يالسيكولو®ي�الجزائر

�الZ?بصات� �بسبب�قلة ،� (Øوليس�م� �محض� �أكاديم) �ب
دنا �;ي �التكوين �أن بينت�ف��ا

�ٲث اÏÐ)،ا�يدانية �ا�سار�الد �للمختص� رناء �النظر �الجانب �ٲن �الباحثة �Gحظت يكما

yتغ��لكنه��Gيتما�¹Ïéوا  .?اتيالنفساني�مفيد�وثر

اسات�العربية اسات�العربيةالد اسات�العربيةالد اسات�العربيةالد     ::::ررررالد

� �سنة �محمود �ابتسام اسة �د �سنة �محمود �ابتسام اسة �د �سنة �محمود �ابتسام اسة �د �سنة �محمود �ابتسام اسة �2002200220022002ررررد �حو �موضوعها �تمحو ،� ل�بالسودان ر

�نتائج �بينت ،� �النفسانيyن �ل
خصائيyن �بالتشخيص �ا�تعلقة يبية �التد �ر#حتياجات

اسة�وجود� �با�ئة�من�#خصائيyن�النفسانيyن�لد�îم�حاجة��عرفة�أنواع�ا�قابلة�23رالد

� �وتفتقر�نسبة �و31، ،� �طرقها �عرفة� �م�Üم �و�31با�ئة ك�أهمي¦�ا �م�Üم�Gيد �57ر�با�ئة

 .با�ئة�من�#خصائيyن�لد�îم�الرغبة�;ي�معرفة�منهجية�البحث�

� �سنة �الع�ي اسة �د �سنة �الع�ي اسة �د �سنة �الع�ي اسة �د �سنة �الع�ي اسة �ب))))ييييهجرهجرهجرهجر1423142314231423((((ررررد �باGدوار�ا�هنية��ا�عنونة �الوæي ق�;ي والفر

اسة�اuى� رللخدمة�النفسية�لدى�العاملyن�;ي�القطاع�الص�ي�بمنطقة�تبوك�،�هدفت�الد

�ا�Ø)�للخدمة�النفسية�لدى�العاملyن�ف��ا�  .رابراز�إمكانية�الوæي�بالدو

هم� �العاملyن�;ي�القطاعات�الصحية�ودو ربينت�النتائج�ضعف�#هتمام�بدو ر

ÏÖوالنف� (Ø��الفهم�ا �الع
قة �ذات �الجهات �توuي �ان ة �بضر اسة �الد �اوصت �كما ،� ر) ور

�#خصائي�ا�Ø)�والنفÏÖ)�;ي�#شاد�والع
ج�النفÏÖ)�أهميته�ا�طلوبة ربأهمية�دو  ر
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� �سنة �يوسف�ابراهيم �الواحد �سليمان�عبد اسة �د �سنة �يوسف�ابراهيم �الواحد �سليمان�عبد اسة �د �سنة �يوسف�ابراهيم �الواحد �سليمان�عبد اسة �د �سنة �يوسف�ابراهيم �الواحد �سليمان�عبد اسة �;ي�2010201020102010ررررد �ا�رجع �بعنوان

�ف��ا�صعوبات�التعلم�النمائية�و�كاديمية�#جتماعية�و#نفعال �تناو ية�نظرية �ر لية، ؤ

�صعوبات�التعلم،� �ذو �وتشخيص��فراد �بتقييم �ا�تعلقة �إحدى�فصولها يالباحث�;ي

ته�وصفاته��خ
قية�حيث�يجب     :رمفهوم��خصائي�النفÏÖ)�ومها

�ا�قاييس�النفسية�1- �لديه�نظرية�كافية�حو لأن�يكو  ن

�لديه�خ@?ة�عملية�كافية�;ي�مجال�تطبيق�#ختب2- ات�ا�ختلفة�ن�أن�يكو  را

ة�ع�ى�تفسy?�نتائج�#ختبار�3- �لديه�القد ر�أن�يكو  ن

�قادر�ع�ى�تفسy?�السلوك�الصادر�عن�الفحوص�أي�معرفة�سببية�4- ن�أن�يكو

ف�بيئية�أو�إعاقة  1.وهل�ناتج�عن�ظر
� �سنة سان �الر ق �فار اسة �د �سنة سان �الر ق �فار اسة �د �سنة سان �الر ق �فار اسة �د �سنة سان �الر ق �فار اسة ود وو وو وو و �الZ?بية�2013201320132013رررر �;ي �ومشك
ت �قضايا �بعنوان

�يتعلق�ب �فيما �ومشك
ت�أساليب�قياس�وتشخيص�الخاصة�تمخضت�نتائجها " قضايا

 : إuى�ما�ي�ي" صعوبات�التعلم�

1-� يقضية�غموض�مصطلح�صعوبات�التعلم�او�قضية�غموض��ساس�النظر

لهذا�ا�صطلح�اذ�يتضمن�هذا�ا�صطلح�عددا�من��بعاد�وبالتاuي�تفاوتت�تلك��بعاد�

غامضة�ا�رتبطة���ذه�;ي�أساليب�القياس�الخاصة���ذه�الفئة�ومن�هذه�ا�صطلحات�ال

ات�النفس �القد �مصطلح �وصعوبات�-رالفئة �ومصطلحات�مثل�صعوبات�القراءة لغوية

 الكتابة�والنشاط�الزائد�مما�يفسر�وضع�تفسy?�إجرائي�لهذه�ا�صطلحات

�الفاحص�ا�بتدئ�-2 �ع�ى �وخاصة �ا�قياس �فقرات �تطبيق �إجراءات قضية

جات�مئوية�ع�ى�ال جات�الخاصة�اuى�د روتحويل�الد  .صفحة�البيانية�ل'داء�وتفسy?هار

�قياس�وتشخيص�صعوبات�-3 �ومعايy?�أساليب �وثبات �دGGت�صدق قضية

 complon( 2 1996(التعلم،�وع�ى�ذلك�فيجب�تفسy?��داء�ع�ى�ا�قياس�بحذر�شديد�

�احمد �سيد جب � �و�سليمان �فضة �محمود �احمد اسة �احمدد �سيد جب � �و�سليمان �فضة �محمود �احمد اسة �احمدد �سيد جب � �و�سليمان �فضة �محمود �احمد اسة �احمدد �سيد جب � �و�سليمان �فضة �محمود �احمد اسة رد رر رر رر �( ( ( ( ر �سنة �بدو �سنة �بدو �سنة �بدو �سنة �،�))))ننننبدو

�صعوبات�التبعنوان�الع �وا�وهوبو(علم�ي
ج�النفÏÖ)�لذو نالراشدو �موضوع�) ن ر،�تمحو

�ضعوبات� �الكشف�عن�بعض�#ضطرابات�النفسية�ال�)�يعاني�م�Üا�دو اسة�حو والد ل ر

اسات�ال�)�تناولت�ا�وضوع�من�حيث� رالتعلم�وبالخصوص�البالغyن�بناءا�ع�ى�بعض�الد

�جة�#ضطراب�،�مع�تبيان��ساليب�الع
جية�ا�تبعة�وا ستخدمة�،�رنسبة�#نتشار�ود

                                                 
7777----� �عبد ��سليمان �عبد ��سليمان �عبد ��سليمان �عبد �و#جتماعية��سليمان �و�كاديمية �النمائية �التعلم �صعوبات �;ي �ا�رجع ،� �ابراهيم �يوسف �و#جتماعية�الواحد �و�كاديمية �النمائية �التعلم �صعوبات �;ي �ا�رجع ،� �ابراهيم �يوسف �و#جتماعية�الواحد �و�كاديمية �النمائية �التعلم �صعوبات �;ي �ا�رجع ،� �ابراهيم �يوسف �و#جتماعية�الواحد �و�كاديمية �النمائية �التعلم �صعوبات �;ي �ا�رجع ،� �ابراهيم �يوسف الواحد

    �121121121121ص��ص��ص��ص��2010201020102010القاهرة��القاهرة��القاهرة��القاهرة�1111و#نفعالية�مكتبة�#نجلو�ا�صرية�،�طو#نفعالية�مكتبة�#نجلو�ا�صرية�،�طو#نفعالية�مكتبة�#نجلو�ا�صرية�،�طو#نفعالية�مكتبة�#نجلو�ا�صرية�،�ط
ق    ----2 قفار قفار قفار سان،����ووووفار سان،الر سان،الر سان،الر     144144144144    صصصص����2013201320132013    ،،،،����عمانعمانعمانعمان����،،،،����3333طططط����،،،،����الفكرالفكرالفكرالفكر����داردارداردار����،،،،����الخاصةالخاصةالخاصةالخاصة����الZ?بيةالZ?بيةالZ?بيةالZ?بية����;ي;ي;ي;ي����ومشك
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�ي�ي� اسة�ع�ى�ما ية�الع
جية�من�: رتمخضت�نتائج�الد ؤغموض�ان�لم�نقل�انعدام�الر

�#ضطرابات� �شدة �من �للتخفيف �ا�جال �هذا �;ي �الوصفية اسات �الد �نقص رخ
ل

�صعوبات�التعلم�من�الراشدين�بالخصوص�،�اuى�جانب�ابراز�أهمية� يالنفسية�لفئة�دو

 .ته�#ضطرابات�الع
ج�ا�عر;ي�السلوكي�;ي�ع
ج�ها

اسات��جنبية اسات��جنبيةالد اسات��جنبيةالد اسات��جنبيةالد     ::::ررررالد

�ماثيو� اسة �ماثيو�د اسة �ماثيو�د اسة �ماثيو�د اسة ��سنة�MMMMathhewathhewathhewathhewررررد ��سنة ��سنة ��1993199319931993سنة �مستو �التعرف�ع�ى �هدفت�إuى ى�وال�)

��خصائي�النفÏÖ)�8كلينيكي،� اك��طباء�النفسيyن�و�خصائيyن�#جتماعيyن�لدو رإد ر

�أغراض� �لخدمة �بعض�م�Üا �الZ?ك�oyع�ى �أمكننا �من�النتائج �جملة �إuى اسة رخلصت�الد

اسة اك��طباء�النفسيyن�و�خصائيyن�#جتماعيyن�يتمثل�فيما�رالد ر�وا�تمثلة�;ي�ان�إد

�وع
ج�#ضطرابات�العقلية� :ي�ي �ا�ستشفيات�النفسية �بدخو ¹Ïللمر�� �التصريح لأن

�ال�)��Gيستطيع��خصائي�النفÏÖ)�8كلينيكي�التعامل�معها�بكفاءة� رالشديدة�من��مو

 .تامة�

اسة�� اسة��د اسة��د اسة��د اسة�الطويلة�ع�ى�):):):):pipipipiqqqquarduarduarduard----    kipffkipffkipffkipfferererer))))2003200320032003ررررد �طفل�85رأجريت�هذه�الد

�تم�تتبعهم��دة� )  (grande section de  maternelle;ي�ا�رحلة��خy?ة�من�الحضانة ،

ات�لغويـــة�ومعرفيــــة��8إuى�4تZ?اوح�بyن� ( ر�سنوات�حيث�قــام�الباحث�بتقييم�عــــدة�مها

�الذ �،الفونيم)، �التحليل ،� �الكلمات �ع�ى �الفهم�التعرف ،� �والبصرية �اللفظية اكرة

�الذكاء�غy?�اللفظي ،�كمؤشرات�;ي�السنة��خy?ة�من�الحضانة�،�ثم�) ىا�فرداتي�ومستو

� �اختبار�مق�ن �باستعمال �عل��ا �الحصو �تم �ال�) �القراءة �;ي �بنتائجهم ن¦�ا �بمقا لقام " ر

l’allouette "ل�حسا
ب�معام
ت�;ي��ëاية�السنة�الثانية�ابتدائي،�وتوصل�الباحث�من�خ

ات�واكتساب�القراءة� تباط�بyن�هذه�ا�ها ر# ات�ال�)�يمك�Üا�ٲن�تنبؤنا�إر رuى�ٲن�ٲهم�ا�ها

التحليل�الفونيم)،�التسمية�السريعة�: عن�اكتساب�الطفل�للقراءة�ٲو�فشله�;ي�ذلك�çي

�بالتنبؤ�بقابلية� �تسمح �مؤشرات ها �اعتبا �يمكن ف�،وبالتاuي �الحر �ومعرفة را�تسلسلة و

 1111.لم�القراءةالطفل�لتع

اسة� اسة�د اسة�د اسة�د اسة�فريق�عمل�متعدد�):):):):cathrine cathrine cathrine cathrine BBBBillard et alillard et alillard et alillard et al) ) ) ) 2000200020002000ررررد �الد رقام���ذه

� �ٲجل �مجال�إالتخصصات�من �;ي �للمختصyن �تسمح ،� ات�مقننة �اختبا ية �بطا رعداد ر

هم�بyن� �ا�عر;ي�لدى��طفال�الذين�تZ?اوح�أعما رالصحة�تحديد�القصو �سنوات��9و�4ر

                                                 
ÏÐ)�لدى�ت
ميذ�ا�رحلة�#بتدائية��مفيدة�مراكب،��الكشف�ا�بكر�عن�مفيدة�مراكب،��الكشف�ا�بكر�عن�مفيدة�مراكب،��الكشف�ا�بكر�عن�مفيدة�مراكب،��الكشف�ا�بكر�عن----9 ÏÐ)�لدى�ت
ميذ�ا�رحلة�#بتدائية��صعوبات�التعلم�ا�د ÏÐ)�لدى�ت
ميذ�ا�رحلة�#بتدائية��صعوبات�التعلم�ا�د ÏÐ)�لدى�ت
ميذ�ا�رحلة�#بتدائية��صعوبات�التعلم�ا�د     نموذج�صعوباتنموذج�صعوباتنموذج�صعوباتنموذج�صعوبات( ( ( ( رررر�صعوبات�التعلم�ا�د

نة�معرفية �مقا نة�معرفيةالقراءة �مقا نة�معرفيةالقراءة �مقا نة�معرفيةالقراءة �مقا �بحث))))تربويةتربويةتربويةتربوية    ررررالقراءة �بحث، �بحث، �بحث، جة    لنيللنيللنيللنيل    مقدممقدممقدممقدم    ، جةد جةد جةد �كلية�¬داب�والعلوم�    علمعلمعلمعلم    ;ي;ي;ي;ي    ¬داب¬داب¬داب¬داب    ماجستy?ماجستy?ماجستy?ماجستy?    ررررد �كلية�¬داب�والعلوم�النفس�، �كلية�¬داب�والعلوم�النفس�، �كلية�¬داب�والعلوم�النفس�، النفس�،

    14141414....----13131313،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�،�ص�ص�))))2011201120112011––––2010201020102010( ( ( ( 8نسانية�و#جتماعية�قسم�علم�النفس،�جامعة�با®ي�مختار،�عنابة،8نسانية�و#جتماعية�قسم�علم�النفس،�جامعة�با®ي�مختار،�عنابة،8نسانية�و#جتماعية�قسم�علم�النفس،�جامعة�با®ي�مختار،�عنابة،8نسانية�و#جتماعية�قسم�علم�النفس،�جامعة�با®ي�مختار،�عنابة،
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ية�كطريقة�للكشف�ا�بكر�عن�صعوبات�ا �هذه�البطا رللغة�الشفهية�وا�كتوبة�،�تتكو ن

� �اسم �عل��ا �أطلق � "labrev" ال�) �تقيس18من �فرعيا ا �الوظائف�غy?�: ر�اختبا ،� اللغة

�من� �وذالك �ا�عر;ي �القصو �بدقة �بتحديد �وتسمح ،� ��كاديمية ات �ا�ها �و راللغوية ر

�النفس�عص�)  1. را�نظو

م
ئه� س�و كر اسة�نو م
ئه�د س�و كر اسة�نو م
ئه�د س�و كر اسة�نو م
ئه�د س�و كر اسة�نو ززززد و ور ور ور ر � : ((((Norcrose Norcrose Norcrose Norcrose ....etetetet....al al al al 2222005005005005))))رررر �موضوعها�حو لتمحو ر

�النفساني� �ا�ختص ���ا �يقوم �ال�) سة �مما ��ك¾? �8كلينيكية �النشاطات رمعرفة

اسة�إuى�أن�اهتمامات�ا�ختص�النفساني�8كلينيكي� ر8كلينيكي�،�حيث�بينت�نتائج�الد

� �الع
ج�والذي�يشغل�معظم�الوقت�بنسبة �طر قتنصب�حو �حساب�80ل �ع�ى �با�ائة

سة�النفسيةالتشخيص�ونشاط �،�مما�يحدث�خلل�بعملية�ا�ما رات�أخر  .ى

اسات�السابقة� اسات�السابقة�التعقيب�ع�ى�الد اسات�السابقة�التعقيب�ع�ى�الد اسات�السابقة�التعقيب�ع�ى�الد     ::::ررررالتعقيب�ع�ى�الد

سة�النفسية�;ي� اسات�ا�حلية�ال�)�تكشف�عن�واقع�ا�ما رخلصت�معظم�الد ر

�ضعف�كفاءة�ا�ختص�النفساني� ت�بالخصوص�حو لالجزائر�،�اuى�استنتاجات�تمحو ر

�مسألة�العمل�وقلة�وعيه�تجاه�وظائف�عمله�السيكولوجية�،�ومم لا�يعقد�الوضع�حو

السيكولو®ي�;ي�البيئة�ا�حلية�ضعف�الوæي�#جتماæي�والنظرة�السلبية�تجاه�ا�ختص�

سة�النفسية�لدى�#فراد� �كمؤشر�اuى�عدم�تجدر�واستيعاب�مفاهيم�ا�ما رالنفساني�،

ات�ثقافية�واجتماعية  . رGعتبا

� �النظرية �#حتياجات �العربية اسات �الد � �بينت �ا�تعلقة�ركما و#جرائية

بة�التشخيصية� �صعوبات�التعلم�بسبب�الغموض�الذي�يكتنف�ا�قا ربالتكفل�بفئة�ذو ي

� �ا�ستو �ع�ى �ا�جال �هذا �;ي � �الع
جية �باGسZ?اتيجات �ا�تعلقة ية �الر �اكتمال ىوعدم ؤ

ا�عر;ي�،�يتجسد�هذا�بالخصوص�;ي�مدى�مصداقية�وت
ؤم�ا�قاييس�النفسية�لتحديد�

�،�اuى�جانب�ضعف�فاعلية�ال@?امج�نوعية�الصعو بات�التعليمية�والكشف�عن�اسبا��ا

اسات�العربية�اuى�ان�ضعف�.   الع
جية�ا�تعلقة���ذا�ا�جال ت�بعض�الد ر;ي�حyن�اشا ر

�ا�تعلقة� �باGدوار�ا�هنية �نقص�الوæي �اuى �مرده ،� �التعلم �صعوبات �ذو �بفئة يالتكفل

�العربي�بالخدمة�النفسية�داخل�#وساط�#جتماعية  .ى�ع�ى�ا�ستو

� �من�حيث�التناو �صعوبات�التعلم �موضوع �حداثة �باGساس�اuى �هذا ليرجع

�و#جرائي�ضمن�مجال�الZ?بية�الخاصة�،�واuى�عدم�تجدر�مفاهيم�علم�النفس�;ي� يالنظر

�كوكيل�"البيئة�ا�حلية� روما�نعنيه�هو�ان�الخطاب�السيكولو®ي�لم�يتجرد�بعد�عند�الدو

                                                 
14141414----�13131313ا�رجع�نفسه�،ص�ص��ا�رجع�نفسه�،ص�ص��ا�رجع�نفسه�،ص�ص��ا�رجع�نفسه�،ص�ص�----1111

.
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�وات س �للمدا �العربي�رفرæي �8نسان �بخصائص �لها �ع
قة G� �سيكولوجية جاهات

 1"بمقوماته��ساسية

�(Ø��ا ��داء �خصوصية �معرفة �محاولة �حو ��جنبية اسات �الد لانصبت ر

�كيفية� �تبيان �مع �والع
ج، �التشخيص �طر �حيث �من �النفساني �با�ختص قا�تعلق

�صعوبات�التعلم  .يالتعامل�مع�ا�ر��¹Ïالنفسانيyن�بما�ف��م�ذو

�اقZ?اح�برامج�ع
جية�فعالة�من� اسات�;ي�مجملها�لم�ترÎى�إuى�مستو ىهاته�الد ر

�صعوبات�التعلم �لذو �والنظر يب�اليدو يحيث�التد ي ي  . ر

اسات�السابقة� اسة�الحالية�بyن�الد اسات�السابقة�مكانة�الد اسة�الحالية�بyن�الد اسات�السابقة�مكانة�الد اسة�الحالية�بyن�الد اسات�السابقة�مكانة�الد اسة�الحالية�بyن�الد رمكانة�الد رر رر رر     : : : : ر

اسات�السابقة�ال�)�هدفت�;ي�بعض�م�Üا�إuى�التعرف�ع�ى� ربعد�#ط
ع�ع�ى�الد

�النفسية �الخدمة اسات�إuى�واقع �حyن�هدف�البعض��خر�من�الد �;ي ،� �عامة ر�بصفة

�خصوصية� �ع�ى �بناءا �التعلم �صعوبات �لذو (ÏÖالنف� �التكفل �واقع �ع�ى يالتعرف

 .التشخيص�والع
ج�

� �لذو (ÏÖالنف� �التكفل �واقع �تناولت �ال�) �ا�حلية اسات �الد �;ي �قلة يلوحظ ر

اسة�بن�فاضل�سعاد�سنة� �التكفل�النفÏÖ)�ل��حو2013رصعوبات�التعلم�،�ما�عدا�د

�واقع� اسات��خر �صعوبات�التعلم�;ي�حyن�تناولت�الد ىل'طفال�مجهوuي�النسب�ذو ري

س�النفÏÖ)�داخل�ا�صحات�من�حيث�ا�كانة�والفاعلية�ا�هنية�  .را�ما

�العربي�متعلقة� ت�بعض�ا�حاوGت��كاديمية�ع�ى�ا�ستو �بر ىمن�جهة�اخر زى

�كما���ذا�ا�جال�،�لكن�غالبي¦�ا�ذات�اتجاه اسات�السابقةي�نظر ،�رهو�مبyن�;ي�عرض�الد

�داخل� (ÏÖالنف� س �ا�ما �مكانة �معرفة �ع�ى �عملها �فانصب ��جنبية اسات �الد رأما ر

�الغرض�اقZ?حت�جملة� �لهذا ا�صحات�#ستشفائية�ومدى�فاعلية�الخدمة�النفسية�،

� �كما ،� �بالتحديد �النمائية �بفئة�صعوبات�التعلم �الخاصة � �الع
جية أولت�من�ال@?امج

 .اهتمام�بعمليات�التدخل�ا�بكر�وتبيان�فاعليته

اسة�الحالية�من�التعمق� اسات�السابقة�;ي�تمكyن�الد رتجلت�مساهمات�الد ر

� ية�أولية�حو �صعوبات�التعلم�،�وتكوين�ر لأك¾?�;ي�معرفة�آليات�التكفل�النفÏÖ)�لذو ؤي

�عليه�من�د �،حسب�ما�تم�الحصو �النظر رآليات�الع
ج�ولو�ع�ى�ا�ستو ل ي اسات�،�كما�ى

اسات�السابقة�حاولت�تسليط�الضوء�ع�ى� غم�استفاد�ãا�من�الد اسة�الحالية� رأن�الد ر ر

�ترصد� �تقييميه ية �ر �تكوين �،بغيت �التعلم �صعوبات �لذو (ÏÖالنف� �التكفل ؤواقع ي

                                                 
سة����،،،،����فتيحةفتيحةفتيحةفتيحة����كركوكركوكركوكركوشششش    ----11111111 سةا�ما سةا�ما سةا�ما ،����وووو����الواقعالواقعالواقعالواقع����بyنبyنبyنبyن����العياديةالعياديةالعياديةالعيادية����ررررا�ما ،ا�أمو ،ا�أمو ،ا�أمو اسات����البحوثالبحوثالبحوثالبحوث����مجلةمجلةمجلةمجلة����للللا�أمو اساتوالد اساتوالد اساتوالد ����....    09090909    العددالعددالعددالعدد....    8نسانية8نسانية8نسانية8نسانية����رررروالد

    ....2014201420142014    البليدةالبليدةالبليدةالبليدة����جامعةجامعةجامعةجامعة
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�و8جرائي��;ي� �النظر �بمثابة�انط
قة�لسد�الفراغ�البح�)�ع�ى�ا�ستو يالنقائص�وتكو ى ن

�صعوبات�التعلمالبيئة�ا�حلية�،فيما�ي  . يتعلق�بالتكفل�بفئة�ذو

اسة� اسة�اجراءات�الد اسة�اجراءات�الد اسة�اجراءات�الد     ::::رررراجراءات�الد

اسة اسةمنهج�الد اسةمنهج�الد اسةمنهج�الد     ::::ررررمنهج�الد

اسة�اعتمدت  �خصوصية�منطلق�من�#ستكشا;ي�الوصفي�ا�نهج�ع�ى�رالد

 .العينة�أفراد�بجميع�#تصال�وسهولة�العينة�وحجم

اسة�والعينة� اسة�والعينة�مجتمع�الد اسة�والعينة�مجتمع�الد اسة�والعينة�مجتمع�الد     ::::ررررمجتمع�الد

    ::::الحدود�البشريةالحدود�البشريةالحدود�البشريةالحدود�البشرية

�العاملyن�ببعض�تتضمن�الحدود�البشرية،�عينة�من�ا�ختصyن �النفسانيyن،

�عينة� �ضمت �حيث ،(ÏÖالنف� �التكفل �بعملية �يقومو �التعليمية،والذين نا�ؤسسات

� اسة ية�30رالد �لتكوين�ر �السنتyن�تؤهلهم �عمل�تفو �مدة �امضوا ؤ�مختص�نفساني، ق

(ÏÐ �واقع�التكفل�النفÏÖ)�;ي�الوسط�ا�د رحو  .ل

    ::::الحدود�الزمنيةالحدود�الزمنيةالحدود�الزمنيةالحدود�الزمنية

�ا�يدانية�خ
ل�شه اسة �الد �افريلرتم�إجراء اÏÐ)�2017ير �من�الفصل�الد ر،

� �السنو اÏÐ)�والذي�يضم�العمل�التقييم) يالثالث�الذي�يعت@?�اخر�فZ?ة�من�العام�الد ر

(ÏÐا  .رالخاص�بالنشاط�الد

    ::::الحدود�ا�كانيةالحدود�ا�كانيةالحدود�ا�كانيةالحدود�ا�كانية

�بمدينة� �ا�تواجد (ÏÐ �ا�د �التوجيه �بمركز اسة �الد �بحاGت �#لتقاء رتم ر

�ال �عملية �ع�ى �8شراف �مهمة �له �توكل �ا�ؤسسات�سعيدة،الذي �لكل (ÏÐ �ا�د رتوجيه

� �أسبوæي �التقاء �يعت@?�نقطة �سعيدة،وهو �وGية �بإقليم �ا�تواجدة الث
ثاء�(التعليمية

�با�ؤسسات�) مساءا �العاملyن �النفسانيyن �ا�ختصyن �لكل �والتنسيق �التقييم �أجل من

ة�فان�كل�فرد�من�أفراد�العينة�توكل�له�عملية�التكفل�النفÏÖ)�لعدد �رالتعليمية�ل�شا

اسة� �الد �مس¦�ا �ال�) � �ا�ؤسسات�التعليمية �،حيث�بلغ�عدد رمن�ا�ؤسسات�التعليمية

س�ابتدائية) 5(متوسطات�وخمس) 7(سبع�(مؤسسة�تعليمية��م�Üا�) 12(اث()�عشر�  .رمدا

اسة اسةأدوات�الد اسةأدوات�الد اسةأدوات�الد     ::::ررررأدوات�الد

�صعوبات�التعلم�;ي�الوسط� يمن�اجل�الكشف�عن�واقع�التكفل�النفÏÖ)�لذو

� �ا�ؤسسات �من ÏÐ)،ع@?�عدد �بتصميم�را�د �قمنا ،� �سعيدة �وGية �بإقليم ا�تواجدة

ÏÐ)�،�أي�ما� سة�النفسية�;ي�الفضاء�ا�د ة�الهدف�م�Üا�التعرف�ع�ى�واقع�ا�ما راستما ر ر

ف�العمل�الخاصة�با�ختص�النفساني�  .وتعلق�بالصعوبات�وظر
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بعة ة�أ بعةتضمنت�#ستما ة�أ بعةتضمنت�#ستما ة�أ بعةتضمنت�#ستما ة�أ رتضمنت�#ستما رر رر رر     ::::أبعادأبعادأبعادأبعاد) ) ) ) 4444((((ر

��و ��والبعد ��والبعد ��والبعد �:للللالبعد �ا�هنية �الكفاءة �بالكشف�عن�مستو �عندما�ىيتعلق للمختص�النفساني،

 يتعلق�#مر�بالتكفل�النفÏÖ)�لفئة�صعوبات�التعلم�


ئمة�òجراء�عملية�: البعد�الثانيالبعد�الثانيالبعد�الثانيالبعد�الثاني�ف�ا ويتعلق�بمعرفة�مدى�توفر�الوسائل�ا�ادية�والظر

(ÏÐ  .رالتكفل�النفÏÖ)�من�طرف�ا�ختص�النفساني�;ي�الوسط�ا�د

�التنسيق�بyن�ا: البعد�الثالثالبعد�الثالثالبعد�الثالثالبعد�الثالث �ختص�النفساني�وا�علمyن�ىيتعلق�بالكشف�عن�مستو

�صعوبات�التعلم  .يعندما�يتعلق��مر�بعملية�التكفل�النفÏÖ)�لفئة�ذو

�التكفل�النفÏÖ)�و8جراءات�ا�تخذة�لصالح�: البعد�الرابعالبعد�الرابعالبعد�الرابعالبعد�الرابع ىيتعلق�بالكشف�عن�مستو

 .فئة�صعوبات�التعلم�من�طرف�الجهات�الوصية،��سرة�وا�علم

قم� � قم�جدو � قم�جدو � قم�جدو � ررررجدو قاميبyن�يبyن�يبyن�يبyن�))))1111((((لللل قامأنواع��بعاد�وأ قامأنواع��بعاد�وأ قامأنواع��بعاد�وأ ةررررأنواع��بعاد�وأ ة�الفقرات�الخاصة�باGستما ة�الفقرات�الخاصة�باGستما ة�الفقرات�الخاصة�باGستما     رررر�الفقرات�الخاصة�باGستما

قام�الفقرات�الخاصة�باÈبعاد نوع�البعد  رأ

�الكفاءة�ا�هنية�للمختص�النفساني  21-17-13-9-5-1 ىمستو


ئمة�òجراء�عملية��ف�ا والوسائل�ا�ادية�والظر

(ÏÖالتكفل�النف 

2-6-10-14-18-22-24 

�التنسيق�بyن�ا�ختص�النفساني�وا�علمyن  19-15-11-7-3 ىمستو

�التكفل�النفÏÖ)�و8جراءات  ىمستو

 ا�تخذة

4-8-12-16-20-23-25-26 

ين�هما� �بتخصيص�اختيا �قمنا ة�من�طرف�أفراد�العينة، رل�جابة�ع�ى�فقرات�#ستما ر

�)نعم( ،)G(� �الفرد �أجاب �إذا �) G(حيث �نقطتyن �ع�ى �) 2(حصل �أجاب�ب ) نعم(وإذا

 )1(حصل�ع�ى�نقطة�

اسةالخصائص�السيكو�مZ?ية�Èداة�الخصائص�السيكو�مZ?ية�Èداة�الخصائص�السيكو�مZ?ية�Èداة�الخصائص�السيكو�مZ?ية�Èداة� اسةالد اسةالد اسةالد     ::::ررررالد

ة ةصدق�#ستما ةصدق�#ستما ةصدق�#ستما     ررررصدق�#ستما

�صدق� �إuى �للوصو �ا�حكمyن �صدق �بطريقة ة �#ستما �صدق اسة �د لتمت ر ر

�  ).ىا�حتو(نا�ضمو

ة�تسعة� أساتذة�من�قسم�) 09(رع�ى�هذا��ساس�قام�بتحكيم�أبعاد�#ستما

�موGي�الطاهر�بسعيدة  .رعلم�النفس،�وعلوم�الZ?بية�بجامعة�الدكتو

�ل �العلم) �ا�ستو �فإن ة ىل�شا �ر �أستاذ تبة � �يتضمن �ا�حكمyن ) أ(ر'ساتذة

 .  ،�أستاذ�;ي�التعليم�العاuي)ب(وأستاذ�
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�موضوع� �عن �ل�جابة �فقرة �كل �م
ئمة �مدى �حو �التحكيم لتمحو ر

بعة�)را�حو(البعد �هذا�#ستبيان�ع�ى�أ ر،�وقد�احتو  .  أبعاد�السالفة�الذكر) 04(ى

� �ال�) �8حصائية �ا�عادلة �وفق �ا�حتو �صدق �حساب اقZ?حها�ىتم

(Ïéلو Louchiيuي�كالتاçو� : 

 :حيث�أن

 .عدد�ا�حكمyن�الذين�اعت@?وا�أن�البعد�يقيس�السلوك�ا�راد�قياسه: وع

 . عدد�ا�حكمyن�8جماليyن: ع��

�القيم� �جمع �تم �حدي، �ع�ى �بعد �بكل �الخاصة �ا�عادلة �حساب بعد

�عدد�#بعاد،حيث�تمخض�ال �ع�ى �وتقسيمها ناتج�ا�تحصل�عليه�ا�حصل�عل��ا

�8جماuي�ل
ستبيان  .ىع�ى�قيمة�تمثل�صدق�ا�حتو

 :كل�هدا�تم�وفق�الخطوات�التالية

� �تساو يقيمة�البعد��و  )0.5(ل

�  )0.7(يقيمة�البعد�الثاني�تساو

�  )0.3(يقيمة�البعد�الثالث�تساو

�  )0.5(يقيمة�البعد�الرابع�تساو

�8جماuي�ل
ستبيان�وهد ا�بجمع�كل�القيم�ا�حصل�ىتم�حساب�صدق�ا�حتو

� �ي�ي �;ي�#بعاد،وçي�حسب�الZ?تيب�كما �0.5(عل��ا تم�نقســــــــم�ا�جموع�)  0.7،0.3،0.5،

� �قيمتـــــه �)02(الذي �حيث�كانت�النتيجـــة �#بعاد �عـــــدد �أن�) 0.5(ع�ى �مؤشـــــــــر�ع�ى وçي

�القيمــــة �Gن �وهذا �له �وضــــع �ما � �يقيــــس �#ســـتبيان �بyن �ما �تZ?اوح يــــــــة   �1و�1-ر�ا�عيا

 
ة ةحساب�معامل�الثبات�ل
ستما ةحساب�معامل�الثبات�ل
ستما ةحساب�معامل�الثبات�ل
ستما     ::::ررررحساب�معامل�الثبات�ل
ستما

�#ختبار� �طريقة�#ختبار�وإعادة �اتبعنا اسة �الد �من�ثبات�أداة -test)رللتأكد

retest)ت� �قد منية � �بفZ?ة ،� �تطبيقها �وإعادة ة �#ستما �تطبيق �طريق �عن �وهذا ر، ز ر

�ع�ى�مجموعة�من�خار �من�بأسبوعyن�، �تألف�عددها اسة �الد أخصائي�)  30(رج�عينة

�(ÏÐ  .رنفÏÖ)�من�الوسط�ا�د
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�،�حيث�تراوحت�نتائج�8جابتyن�;ي� تباط�بy?سو ن�تم�قمنا�بحساب�معامل�ا ر

  )0.81 -0.71( ا�رة��وuى�والثانية�بyن�

�الداخ�ي� �#تساق �الثبات�بطريقة �حساب�معامل �;ي �الثانية تمثلت�الخطوة

نباج�الفا�حيث�تراوحت�النتائج�بyن�بناءا�ع�ى�معادلة�  )0.77-0.70(وكر

اسة�  رتؤشر�هاته�النتائج�إuى�ص
حية�أداة�الد

قم� � قم�الجدو � قم�الجدو � قم�الجدو � ررررالجدو     ))))2222((((لللل

جة�الكلية جة�الكلية�ألفا�والد جة�الكلية�ألفا�والد جة�الكلية�ألفا�والد نباخخخخ�ألفا�والد نبايبyن�معامل�ثبات�8عادة�للبنود�ومعامل�#تساق�الداخ�ي�كر نبايبyن�معامل�ثبات�8عادة�للبنود�ومعامل�#تساق�الداخ�ي�كر نبايبyن�معامل�ثبات�8عادة�للبنود�ومعامل�#تساق�الداخ�ي�كر رررريبyن�معامل�ثبات�8عادة�للبنود�ومعامل�#تساق�الداخ�ي�كر     وووو

 البعد ثبات�8عادة #تساق�الداخ�ي

�الكفاءة�ا�هنية� 0.81 0.77  للمختص�النفسانيىمستو


ئمة�òجراء� 0.73 0.74�ف�ا والوسائل�ا�ادية�والظر

(ÏÖعملية�التكفل�النف. 

�التنسيق�بyن�ا�ختص�النفساني� 0.71 0.70 ىمستو

 .وا�علمyن

�التكفل�النفÏÖ)�و8جراءات�ا�تخذة 0.75 0.76  ىمستو

اسة�ومناقش¦�ا اسة�ومناقش¦�انتائج�الد اسة�ومناقش¦�انتائج�الد اسة�ومناقش¦�انتائج�الد     ::::ررررنتائج�الد

قم� � قم�الجدو � قم�الجدو � قم�الجدو � ررررالجدو     ))))3333((((لللل
ق�بyن ق�بyنيبyن�دGلة�الفر ق�بyنيبyن�دGلة�الفر ق�بyنيبyن�دGلة�الفر ة�من�خ
ل�نتائج�استجابات�وووويبyن�دGلة�الفر ة�من�خ
ل�نتائج�استجابات��ا�توسطات�ا�تعلقة�بأبعاد�#ستما ة�من�خ
ل�نتائج�استجابات��ا�توسطات�ا�تعلقة�بأبعاد�#ستما ة�من�خ
ل�نتائج�استجابات��ا�توسطات�ا�تعلقة�بأبعاد�#ستما رررر�ا�توسطات�ا�تعلقة�بأبعاد�#ستما

    أفراد�العينةأفراد�العينةأفراد�العينةأفراد�العينة
 الدGلة�8حصائية                            )ت(قيمة� ي#نحراف�ا�عيار ا�توسط�الحسابي

 
 �بعاد

G نعم G نعم G تعم 

�الكفاءة�ا�هنية�للمختص� ىمستو
 النفساني

8 2 2.28 1.14 19.13 9.57 

ف� �والظر �ا�ادية والوسائل
�التكفل� �عملية �òجراء 
ئمة�ا

(ÏÖالنف. 

9.2 2.4 2.26 1.13 22.24 11.60 

�ا�ختص� �بyن �التنسيق ىمستو
 .النفساني�وا�علمyن

6.60 1.73 1.75 0.95 20.61 10.05 

�(ÏÖالنف� �التكفل ىمستو
 و8جراءات�ا�تخذ

11.33 2.33 2.36 1.18 26.61 10.79 
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�الكف �الكفمستو �الكفمستو �الكفمستو     ::::اءة�ا�هنية�للمختص�النفسانياءة�ا�هنية�للمختص�النفسانياءة�ا�هنية�للمختص�النفسانياءة�ا�هنية�للمختص�النفسانيىىىىمستو

�ا�تعلق� ،� ��و �البعد �يخص �ما �;ي ة �#ستما �تطبيق �نتائج �تحليل لافر ر ز

�الكفاءة�ا�هنية�للمختص�النفساني��ع�ى�متوسط�حسابي�;ي�#تجاه�السل�)� ىبمستو

)G� �بـ �ا�توسط�) 8(قدر�ب�) عن�طريق�8جابة �بقيمة نة �مقا �أع�ى �قيمة �و�يعد�هدا ر،

� �ل
ستجابات �8يجابي �#تجاه �بنعم(;ي �8جابة �طريق �تعت@?�هاته�� ) 2(قدر�ب) عن ،

�متعلقة� �أسباب �لعدة �ا�هنية �الكفاءة �مستو �ضعف � �ع�ى �إحصائيا �دالة ىالقيم

�الجانب� �ويغيب �النظر �للجانب �أولوية �يعطي �الذي ،� �الجامåي �التكوين يبخصوصية

لقيام�بعملية�التكفل�النفÏÖ)،�ا�يداني�التطبيقي�،�;ي�مجال�تأهيل�ا�ختص�النفساني�ل

�بعملية� �غياب�إن�لم�نقل�انعدام�التفكy?�و#هتمام� � �البعد�ع�ى �تدل�نتائج�هدا كما

�مسار� يب�ا�ستمر�أثناء �والتد �التكوين �طريق �عن � �للمختص�النفساني (Ø��ا رالتأهيل

اسات�ا�حلية�والعربية�ع�ى�مسألة �ركزت�الد رعمله�،�من�جهة�أخر � ي يالتكوين�النظر

�غياب�خدمة� �لنا ��ساس�يتج�ى �هدا �ع�ى ،� �النفسية سة �ا�ما �ميدان �;ي � رو8جرائي

�ع�ى� �ا�جال �هذا �;ي �لنقص�التكوين �نظرا ،� �التعلم �صعوبات �لفئة يس�الع
®ي رالتد

�إ ت �أشا �حسبما �التعليمية، �ا�ؤسسات رمستو �سنة�ى �سعاد �فاضل �بن اسة �د رليه

ات�من�بي�Üا�أن�ال2013 �لعدة�اعتبا �للمختص�النفساني��Gر،�يرجع�هذا يتكوين�النظر

اسة�لوشاHي� ريتما�¹Ïéوا�ستجدات�ال�)�يشهدها�واقع�الخدمة�النفسية،�حسب�نتائج�د

اسات�العربية�إuى�الضعف�الذي�2015فريدة�سنة� �تشy?��بعض�الد ر�،�من�جهة�أخر ى

ات�كأدوات�تشخيصية�  .ريعانيه�ا�ختص�النفساني�;ي�عملية�إجراء�وتفسy?�نتائج�#ختبا

(ÏÖجراء�عملية�التكفل�النفòئمة�
�ف�ا 
ئمة�òجراء�عملية�التكفل�النفÏÖ)جانب�الوسائل�ا�ادية�والظر�ف�ا 
ئمة�òجراء�عملية�التكفل�النفÏÖ)جانب�الوسائل�ا�ادية�والظر�ف�ا 
ئمة�òجراء�عملية�التكفل�النفÏÖ)جانب�الوسائل�ا�ادية�والظر�ف�ا     ::::ووووجانب�الوسائل�ا�ادية�والظر

�يخص�البعد�الثاني�ا�تعلق�بمدى�توفر� �فيما ة ت�نتائج�تطبيق�#ستما رأفر ز


ئمة،�للقيام�بعملية�التكفل�النفÏÖ)�ع�ى�متوسط�حسابي��ف�ا والوسائل�ا�ادية�والظر

�G(;ي�#تجاه�السل�)� نة�)9.2(ر�ب�قد) عن�طريق�8جابة�بـ ر،�ويعد�هدا�قيمة�أع�ى�مقا

    .2.4قدر�ب) عن�طريق�8جابة�بنعم(بقيمة�ا�توسط�ل
ستجابات�;ي�#تجاه�8يجابي�


ئمة�ونقص�الوسائل��ف�ا وتعت@?�هاته�القيم�دالة�إحصائيا�ع�ى�غياب�الظر

�مقا �الحسابية �ا�توسطات �قيم �الكبy?�بyن �للتفاوت �انعدامها، �نقل �لم �إذ رنة�ا�ادية


ئمة�ف�ا  .وبالتقييم�السل�)�و#يجابي��دى�توفر�الوسائل�ا�ادية�والظر

� �الZ?بو �ا�جال �;ي �الفاعلyن �طرف �من �غياب�#هتمام �النتائج يتعكس�هاته

جة�ضمن�اهتمامات��وساط�ا�هنية� سة�النفسية،�ويؤشر�هذا�ع�ى�أ�ëا�غy?�مد ربا�ما ر

�
�مث �الواقåي �#لoZام �أغل(من�ناحية �التكفل�رصد �مستلزمات�عملية �لشراء �مالية فة
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�(ÏÖالنف� �ا�ختص سة �ما� �م
ئم �وإطار�مكاني �مناسبة منية � نامة �توفy?�ر ،(ÏÖرالنف ز ز

 .،هاته�الوضعية�تبyن�نقص�الوæي�ا�ؤسساتي�و#جتماæي)لوظائفه

�أهمية� �والعربية �ا�حلية اسات �الد �نتائج �خ
ل �من �يتبyن �أخر �جهة رمن ى

� �مابyن �العضوية ��وساط�الع
قة �داخل �الوæي جة �ود �النفسية سة �ا�ما رفاعلية ر

#جتماعية�وا�ؤسساتية�،�مما�ينعكس�إيجابا�ع�ى�الجانب�التحسيÏÖ)�ا�تعلق�بأهمية�

�عربية� اسات �د �عدة �ت@?زه �ما �ا�جال،هذا ���ذا �ا�تعلقة �و8جرائية �ا�ادية رالوسائل

اسة�ماثيو�سنة� ها�د روأجنبية�أبر اسة�دبراسو�فط1993ز ،اuى�جانب�2010يمة�سنة�ر�ود

اسة�كركوش�فتيحة�سنة�  .2013رد

�التنسيق�بyن�ا�ختص�النفساني�وا�علمyن �التنسيق�بyن�ا�ختص�النفساني�وا�علمyنمستو �التنسيق�بyن�ا�ختص�النفساني�وا�علمyنمستو �التنسيق�بyن�ا�ختص�النفساني�وا�علمyنمستو     ::::ىىىىمستو

� �بمستو �ا�تعلق �الثالث �يخص�البعد �فيما ة �#ستما �تطبيق �نتائج ت ىأفر ر ز

عن�(التنسيق�بyن�ا�ختص�النفساني�وا�علمyن�ع�ى�متوسط�حسابي�;ي�#تجاه�السل�)�

G� �بـ �8جابة �) طريق �ا�توسط�)6.60(قدر�ب �بقيمة نة �مقا �أع�ى �قيمة �هدا �ويعد ر،

 ).1.73(ب� قدر) عن�طريق�8جابة�بنعم(ل
ستجابات�;ي�#تجاه�8يجابي�

ية�واعية�تجاه�عملية� �ر �ع�ى�هشاشة�تبلو ؤتعت@?�هاته�القيم�دالة�إحصائيا ر

�ا �القيم ب �تقا �خ
ل �من �هذا �يتبyن ،� �ا�علمyن �طرف �من �النفسية سة را�ما لنسبية�ر

� نللمتوسط�الحسابي�ذو�#تجاه�السل�)�وا�توسط�الحسابي�ذو�#تجاه�#يجابي،�يكو

�التشكل� الت�;ي�طو Gختص�النفساني��ية�الواعية�تجاه�وظيفة�ا رهذا�مرده�إuى�أن�الر زؤ

ال�استيعا��ا�صعب�لخصوصية�الخلفية�الثقافية��جتمعنا Gا�وظيفة�معاصرة��ëزكو. 

اسة�فاطيمة�دبراسوا�تتفق�هاته�النتائج�م �د اسات�من�بي�Üا رع�عدد�من�الد ر

اسة�الع�ي�سنة� ية�،إuى��جانب�د اسة�محمدي�هوا رود ر ت�إuى�ضعف�1423ر رھ�،�ال�)�أشا

�الصحية� �الفضاءات �ضمن �النفسية �للخدمة (Ø��ا �بالدو �والوæي �#جتماæي رالوæي

 .والZ?بوية�ال�)�لم�تتحدد�معا�ها�بصفة�واضحة

ÏÖالتكفل�النف� �التكفل�النفÏÖمستو �التكفل�النفÏÖمستو �التكفل�النفÏÖمستو     ::::)�و8جراءات�ا�تخذة)�و8جراءات�ا�تخذة)�و8جراءات�ا�تخذة)�و8جراءات�ا�تخذةىىىىمستو

� �بمستو �ا�تعلق �الرابع �يخص�البعد �فيما ة �#ستما �تطبيق �نتائج ت ىأفر ر ز

� �السل�) �#تجاه �;ي �حسابي �متوسط �ع�ى �ا�تخذة، �و8جراءات (ÏÖالنف� عن�(التكفل

G� �بـ �8جابة �) طريق �ا�توسط�) 11.33(قدر�ب �بقيمة نة �مقا �أع�ى �قيمة �هدا رويعد

،�كما�نلحظ�) 2.33(ا�قدر�ب) عن�طريق�8جابة�بنعم(يجابي�ل
ستجابات�;ي�#تجاه�8

 .التفاوت�الكبy?�بyن�قيم�ا�توسطات�
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�التكفل�النفÏÖ)�وغياب� ىتعت@?�هاته�القيم�دالة�إحصائيا�ع�ى�ضعف�مستو

� ى8جراءات�ا�تعلقة�باGسZ?اتيجيات�الZ?بوية��ساعدة�فئة�صعوبات�التعلم�ع�ى�ا�ستو

�هدا �كاديم)، �النجاعةنيكو �إثبات �عدم �إuى �ا�ختص��مرده �طرف �من �الكافية

سة� ،النفساني رفيما�يخص�النتائج�ا�رجوة�من�عملية�التكفل�النفÏÖ)�الذي��يعد�مما

اسة�كل�من�محجر�ياسyن�وبن�سكy?يفة� رجديدة�ع�ى��فراد�وا�ؤسسات،�حيث�تشy?�د

س�للقيام�بZ?ك�oyتام�رمريم��إuى�أن�مسالة�التكفل�النفÏÖ)�تقت$�¹Ïإتاحة�الفرصة�للمما

;ي�عمله�من�خ
ل�عدم�تكليفه�بأعمال�خارج�نطاق�عمله�وتوفy?�الوسائل�التشخيصية�

اسات�ا�حلية�إuى� نة��بالد اسات�العربية�مقا ت�بعض�الد �أشا مة�،�من�جهة�أخر 
رال ر ر ر ىز

غموض�مفهوم�صعوبات�التعلم�ا�تعدد��بعاد�والذي��Gيزال�محل�بحث�وجدال�من�

��وساط �التكفل�طرف �لعملية �واضحة ية �ر �تبلو �يعقد �مما �ا�تخصصة، ؤ�العلمية ر

ق�الفرسان� اسة�النظرية�لفار ته�الد �أبر �صعوبات�التعلم�حسبما والنفÏÖ)�بفئة�ذو رز ي

  .2013سنة�

اسة��� اسة���#ستنتاج�العام�للد اسة���#ستنتاج�العام�للد اسة���#ستنتاج�العام�للد     ::::رررر#ستنتاج�العام�للد

اسات��جنبية�ع�ى�موضوع�النشاطات�8كلينيكية�من�حيث�مدى� رركزت�الد

اك�الوسط�ا�Ø)�لوظيفة�ا�ختص�النفساني�،�كما�أقرت�فاعلية�التشخيص،�ومد رى�إد

�من� ، �اضطرابات�أخر �مع �وتداخله �صعوبات�التعلم ىبالغموض�الذي�يكتنف�مفهوم

�ما� �;ي �با�ساهمة �تتعلق اسات �د �عدة �خ
ل �من �عربية �محاوGت �،هناك �أخر رجهة ى

بة�التشخيصية���عرفة�أسباب�وخصائص�الصعوبات�التعليمية� ،�من�جهة�ريخص�ا�قا

�إطار� �من �تخرج �لم �ال�) �ا�حلية �للمساهمة �انعدام �نقل �لم �إن �نقص �هناك ىأخر

 .القراءات�ا�تعددة�للمساهمات�العربية�و�جنبية�;ي�هدا�ا�جال�

�للمختص� �ا�هنية �الكفاءة �مستو �ضعف �إن �إuى ة �8شا ��خy?�يمكن ى;ي ر


ئمة�إuى�ج�ف�ا �التنسيق�والنفساني�وغياب�الوسائل�ا�ادية�والظر ىانب�تدني�مستو

بyن�ا�ختص�النفساني�وا�علم�وضعف�التكفل�النفÏÖ)،�مع�انعدام�8جراءات�الوقائية�

�مواكبة� �من �التعلم �صعوبات �ذو �لفئة �تسمح �ال�) �الZ?بو �ا�ستو �ع�ى يا�ناسبة ي ى

اÏÐ)�،مرده�إuى��انعدام�الثقة�من�طرف�الوسط�#جتماæي�تجاه�فاعلية� رالتحصيل�الد

�ه�كمساهم�;ي�وظائف�ا رختص�النفساني�،�الذي�;ي�الغالب��Gيقوم�بإبراز�مكانته�ودو

ÏÐ)�،�بسبب�ضعف�تأهيله�العلم)�وا�Ø)�;ي�هدا� رترقية�الصحة�النفسية�;ي�الوسط�ا�د

�صعوبات� يا�جال�،�يؤدي�هدا�الوضع�إuى�استحالة�تحقيق�غايات�التكفل�النفÏÖ)�لذو
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ÏÐ)�،�بسبب�غياب� #لoZام�الواæي�من�طرف�كل�الجهات�ال�)�لها�رالتعلم��;ي�الوسط�ا�د

 .صلة�با�وضوع�،�مما�يحد�من�مد�يد�ا�ساعدة�للمختص�النفساني�للقيام�بمهامه

�صعوبات�التعلم�لم�ترÎى� سة�النفسية�ا�تعلقة�بذو ييبدو�;ي�الغالب�أن�ا�ما ر

�التعليم �الصعوبة �تداعيات �من �للحد �وا�علمyن ��ولياء �تطلعات �مستو �إuى ية�ىبعد

� �موضوع �يكتنف ال G� � �الذي �للغموض �هذا �يخص�زويرجع �ما �;ي �التعلم صعوبات

�التعلم�ا�فهوم �صعوبات �موضوع �أن �كما ،� �الع
ج �وآليات �والتشخيص ��سباب ،

�معرفية�بفعل�خصوصية�الصعوبة�التعليمية�،�هدا�ما�يؤكد�صحة� لتتجاذبه�عدة�حقو

�ا�فهوم �تحديد �اجل �التخصصات�من �ا�تعددة بة �الع
®ي�را�قا �التدخل �والتفكy?�;ي


ئم�� .ا

    ::::قائمة�ا�راجع�وا�صادر�العربيةقائمة�ا�راجع�وا�صادر�العربيةقائمة�ا�راجع�وا�صادر�العربيةقائمة�ا�راجع�وا�صادر�العربية
،�القـــــاهرة،�صـــــعوبات�العلـــــم�والتعلـــــيم�الع
®ـــــينبيـــــل�عبـــــد�الفتـــــاح�حـــــافظ،� -1111 هـــــراء�الـــــشر ق،�مكتبـــــة� ز

2000.    

يبيـــــــة�ل'خـــــــصائيyن�النفـــــــسيyن�العـــــــاملyن�;ـــــــي�أقـــــــسام��مـــــــراض�محمـــــــود�ابتـــــــسام،� -2222 ر#حتياجـــــــات�التد

اسات�نفسية. النفسية�والعصبية      120- 103،�ص�2002،�السودان،�1،رد

يــــع،�صــــعوبات�تعلــــم�اللغــــة�العربيــــةمحمــــد�عبــــد�ا�طلــــب�جــــاد،� -3333 ز،�دار�الفكــــر�للطباعــــة�والنــــشر�والتو

    2003عمان�

    1،�ط2003#ضطرابات�السلوكية�و#نفعالية،�دار�الفكر،�عمان،�.. خولة�احمد�ي�ي -4444

للخدمـة�النفـسية�لـدى�العـاملyن�;ـي�القطـاع�الـص�ي�الوæي�بـاGدوار�ا�هنيـة�الع�ي،�وائل�حسن�آمyن،� -5555

جــــــة�ا�اجــــــستy?�;ــــــي�العلــــــوم�#جتماعيــــــة،�،�بمنطقــــــة�تبــــــوك� �تطلبــــــات�د�Gرســــــالة�مقدمــــــة�اســــــتكما ر

عايـــــــة�وصـــــــحة�نفـــــــسية،مكتبة�جامعـــــــة�نـــــــايف�العربيـــــــة�للعلـــــــوم��منيـــــــة،الرياض،� �1423رتخـــــــصص�

    .يهجر

ة�معتــصم�ميمــوني،�#ضــطرابات�النفــسية�والعقليــة�عنــد -6666 �الطفــل�وا�راهــق�،�ديــوان�ا�طبوعــات�ربــد

     .2005الجامعية�،�

�دار�ا�ــــسy?ة�مقدمــــة�;ــــي�الZ?بيــــة�الخاصــــة،تيــــسy?�مفلــــح�كوافحــــة�،�#ســــتاذ�عمــــر�فــــواز�عبــــد�العزيــــز�،� -7777

يع،�عمان�،�  .2010زللنشر�والتو

;ـــــــــي�صـــــــــعوبات�الـــــــــتعلم�النمائيـــــــــة�و�كاديميـــــــــة�ســـــــــليمان�عبـــــــــد�الواحـــــــــد�يوســـــــــف�إبـــــــــراهيم،�ا�رجـــــــــع� -8888

 �2010القاهرة��1مكتبة�#نجلو�ا�صرية،�ط�و#نفعاليةو#جتماعية

سـة�أثنـاء�النفـساني��خـصائي�تواجـه�ال�ـ)�الـصعوبات�أهم راسو،�دبر�فطيمة -9999 �مجلـة�،ا�يدانيـة�را�ما

     2010 سطيف،�.دباغyن��yن�جامعة�،11العدد�و#جتماعية،�8نسانية�العلوم

�ســـهيلة،� -10101010 لتلميـــذ�الـــذي�يعـــاني�صـــعوبات�تعلـــم�أكاديميــــة�الع
قـــة�البيداغوجيـــة�بـــyن�ا�علــــم�وايمـــشر

ÐــــــÏ)،�كليــــــة�العلــــــوم�#جتماعيــــــة�)قراءة،كتابــــــة،�حــــــساب( ر،�مــــــذكرة�ماجــــــستy?�;ــــــي�علــــــم�الــــــنفس�ا�د

 2011و8نسانية،�قسنطينة،�
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�،#ستــــشفائية�ا�ؤســــسات�;ــــي�النفــــÏÖ)��خــــصائي�عمــــل�واقــــع ،�ســــكy?يفة�مــــريمبــــن�ياســــyن،�محجــــر -11111111

�مربـــاح،�قاصـــدي�جامعـــة�وأفـــاق،�واقـــع�#جتماعيـــة�العلـــوم�يةإشـــكال�لحـــو�الـــوط()�بـــا�لتقى�مداخلـــة

قلة، س�شهر�رو     2012 رما

ق -12121212 سان،�وفار     2013 ،عمان،3ط�الفكر،�دار�،الخاصة�الZ?بية�;ي�ومشك
ت�قضايا والر

��خـــــصائي�النفـــــÏÖ)�8كلينيكــــــي�مـــــن�وجهـــــة�نظــــــر�). 2011. (فـــــالح�بـــــن�صـــــ�Üات�الــــــدلب�ي�العتي�ـــــ) -13131313 ردو

�العاملyن�;ي�ا�ستـشفيات�الحكو �تطلبـات�الحـصو�Gسـالة�مقدمـه�اسـتكما لميـة�;ـي�مدينـة�الريـاض� ً
ر

?yاجـست�جة�ا اسـات�العليـا�،��جامعـة�نـايف�.رع�ى�د ر�الريـاض�،�قـسم�العلـوم�#جتماعيـة�،�كليـة�الد

 .العربية�للعلوم�#منية�

يـــة -14141414 ســـة�جـــودة�معوقـــات محمـــدي،�زفو �مداخلـــة�.النفـــسانيyن��خـــصائيyن�تواجـــه�ال�ـــ)�النفـــسية�را�ما

س�شهر�الوادي،�لخضر،�حمة�جامعة�الوط()،��لتقىبا      . 2013 .رما

�كليـة�.صـعوبات�الـتعلم�،�#سـس�النظريـة�والتشخيـصية�والع
جيـة). 1998. (فت�ي�مصطفى�الزيـات -15151515

ة�  .دار�النشر�للجامعات: رالZ?بية�،�جامعة�ا�نصو

�مقدمـة�مـذكرة�،الـتعلم�صـعوبات�يذو�النـسب�مجهـوuي�باÈطفـال�النفÏÖ)�التكفل سعاد،�فاضل�بن -16161616

�8كلينيكــــي،�الــــنفس�علــــم�قــــسم�ع
جيــــة،�تربيــــة�تخــــصص�الــــنفس�علــــم�;ــــي�ا�اجــــستy?�شــــهادة�لنيــــل

     2013 سطيف،�جامعة

ســــة فتيحــــة،�كركــــوش -17171717 اســــات�البحــــوث�مجلــــة�،لوا�ــــأمو�الواقــــع�بــــyن�العياديــــة�را�ما �8نــــسانية،�روالد

    .2014،�البليدة�جامعة�،09 العدد

س�تكـــوين فريـــدة،�لوشـــاHي -18181818 �بـــا�لتقى�مداخلـــة�،الشخـــ�Ï)�و#ســـتعداد�يالجزائـــر�سيكولو®يالـــ�را�مـــا

سة�وأفاق�واقع�لحو�الوط()     .2015 النفسية،�را�ما

جــــــب�ســــــيد�احمــــــد،�. أحمــــــد�محمــــــود�فــــــضة،�د -19191919 �صــــــعوبات�الــــــتعلم�رســــــليمان� يالعــــــ
ج�النفــــــÏÖ)�لــــــذو

�وا�وهوبــو( نالراشــدو �قــسم�الــصحة�النفـــسية،�كليــة�الZ?بيـــ)ن قـــة�عمــل،�ا�ــؤتمر�العلمـــ)��و ل،�و ة،�ر

�سنة(جامعة�ن�Çا� يخ�#سZ?داد�com.gulfkids.wwwا�وقع�) نبدو  2010/يفيفر/28ر�تا

    ::::قائمة�ا�راجع��جنبيةقائمة�ا�راجع��جنبيةقائمة�ا�راجع��جنبيةقائمة�ا�راجع��جنبية
1-  Department for Education and Employment, Code of practice for the 

Identification and assessment of special educational needs, 1994 p 47-51 
2 - Norcross�،J. C.Kaipiak, C.P, Santoro,S.M, Clinicalpsychologistes , in 

The 2000s  :a national study, 2005 
3 - Matthew, J. A survey of mental health professional of the qualification of clinical 

psychologists, psychotherapy in priratepractice,12(4) 1993,p 17-31 
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� �السلوك�ا�Ø)�الصحفي�الجزائر �السلوك�ا�Ø)�الصحفي�الجزائر �السلوك�ا�Ø)�الصحفي�الجزائر     ييييالسلوك�ا�Ø)�الصحفي�الجزائر

اسة�ميدانية�ع�ى�عينة�من�الصحافيyن� اسة�ميدانية�ع�ى�عينة�من�الصحافيyن�د اسة�ميدانية�ع�ى�عينة�من�الصحافيyن�د اسة�ميدانية�ع�ى�عينة�من�الصحافيyن�د     ررررد

� �بمنطقة�الغرب�الجزائر �بمنطقة�الغرب�الجزائر �بمنطقة�الغرب�الجزائر     ييييبمنطقة�الغرب�الجزائر

Algerian journalistic professional behaviorAlgerian journalistic professional behaviorAlgerian journalistic professional behaviorAlgerian journalistic professional behavior    

----    A field study on a sample of journalists A field study on a sample of journalists A field study on a sample of journalists A field study on a sample of journalists     

----in the western region of Algeriain the western region of Algeriain the western region of Algeriain the western region of Algeria    
    

    *جلطي�مصطفىجلطي�مصطفىجلطي�مصطفىجلطي�مصطفى....أأأأ

 

    ::::�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربيةا�لخصا�لخصا�لخصا�لخص

   � �هذه�ا�قالة�العلمية�الوقوف�ع�ى�واقع�السلوك�الصحفي�الجزائر يتحاو ل

�مجال� �لفتح �نحو�#نفراج �السلطة ة �مباد � �اتجاه ،� �النبيلة ظيفته �الغرب�و ربمنطقة ّ و

فع�#حتكار�ع�ى�هذا�القطاع�الحساس،�ا�oZامن�مع�ب غب¦�ا�;ي� �و رالسمåي�البصر ر عث��ي

�السـريع�ال�)�تشهده�ا�جتمعات� ربطاقة�الصحفي�ا�حZ?ف�ضمن�مسايرة�عجلة�التطو

�سلوكيات� �ضبط �الجزائر �#كاديم) �وا�ؤطر �ا�شـرع �ع�ى �لزاما �كان ،� يالغربية

سا�ãم�اليومية�;ي�إطار�احZ?ام�ا�بادئ�العامة�و�سس�وا�عايy?�ال�)� رالصحافيyن�و�مما

��ا �;ي�الحقل�#جتماæي�و�#نساني�لتطهy?�الوسط�نحددها�الخ@?اء�والباحثو نتخصصو

 .8ع
مي�وتقويمه�،�وتقييم�أدائه�وفق�معايy?�علمية�ومهنية�

�ا�فتاحية �ا�فتاحيةالكلمات �ا�فتاحيةالكلمات �ا�فتاحيةالكلمات �:  الكلمات �–السلوك �الصحفي (Ø��ا � –�السلوك �ا�هنة �#خ
قيات�–أخ
قيات

 . #ع
مية
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    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية

AAAABBBBSTASTASTASTACCCCTTTT : This scientific article to identify the reality of the Algerian journalist 

behavior in the West region and its noble function, the direction of the 

Authority's initiative towards détente to open the audiovisual field and its 

desire to raise the monopoly on this sensitive sector, coinciding with the 

sending of the professional journalist card in keeping with the wheel of rapid 

development witnessed by Western societies, It is incumbent upon the 

legislator and the Algerian academic framework to control the behavior of 

journalists and their daily practices within the framework of respect for the 

general principles, principles and standards set by experts and researchers 

specialized in the social and humanitarian field to purge and evaluate the 

media media. Performance evaluation in accordance with the scientific and 

professional standards. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: Behavior - Professional Journalistic Behavior - Ethics of the 

Profession - Media Ethics . 

 

    ::::    للبحثللبحثللبحثللبحث#طار�ا��Ü#طار�ا��Ü#طار�ا��Ü#طار�ا��Ü""""ي�ي�ي�ي�

     .   .   .   .  البحثالبحثالبحثالبحثشكلة�شكلة�شكلة�شكلة�    ----1111

ة�أوالسائرة�إن�ك¾?ة�ا�ؤسسات�8ع
مية�;ي�أي�مجتمع�من�ا�جتمعات ر�ا�تطو

�صحية� �إع
مية �بيئة �وجود �ع�ى �ومؤشر �دليل ة �بالضر �ليست �التطو �طريق ور;ي ر

�واحZ?ام��¬داب�العامة�للمجتع� oZ�اية�الصحافيyن�بالسلوك�ا�Ø)�ا نوأخ
قية�،�وأن�د ر

�ل�ع
مyن�تعتمد�ع�ى�هذه (Ø�فاòع
م� �البيئة،مع�#لoZام�بقواعد�السلوك��خ
Îي�ا

�الحالج �يزائر �-اuي �وا�رئي �وا�سموع ء �وغy?�واضحو�ا�قر �وظائفه جة��;ي �د �اuى ر�GيرÎى

� �ومضامينه �محتوياته �صياغة �;ي �ا�هنية ،�(Ø��ا �السلوك �قواعد �إuى �افتقاده بسبب

�ال�)� �;ي�ا�جال�#ع
مي�ومباد:�ا �ا�تخصصو � �–�ال�oاهة�–الصدق( ناشZ?ط�وجودها

ل–ا�وضوعية كم
حظyن�و�متتبعyن�للواقع��و،) �الحقيقة–�الثقة�–ة���مان–ية�و�ا�سؤ

;ي�#داء�ا�Ø)�وغياب��سس�وا�بادئ� ا�Ø)�الصحفي�بذات�ا�نطقة��فإن�هناك�ضعف

يمن�هذه�الزاوية��يمكننا�أن�نقيم�أداء�الصحفي�الجزائر.  #خ
قية� ّ�(Ø� �;ي�سلوكه�ا

حة�;ي�هذا�ا   :لبحث�تتمثل�;ي��وبذات�ا�نطقة�،�و�#شكالية�ا�طر
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؟؟؟؟ما� - �تتفرع�ع�Üا�التساؤGت�ييييهو�واقع�السلوك�ا�Ø)�الصحفي�بمنطقة�الغرب�الجزائرهو�واقع�السلوك�ا�Ø)�الصحفي�بمنطقة�الغرب�الجزائرهو�واقع�السلوك�ا�Ø)�الصحفي�بمنطقة�الغرب�الجزائرهو�واقع�السلوك�ا�Ø)�الصحفي�بمنطقة�الغرب�الجزائر

 :¬تية�

�;ي�منطقة�الغرب�بمعايy?السلوك�ا�Ø)�#خ
Îي؟؟؟؟---- �الجزائريو �;ي�منطقة�الغرب�بمعايy?السلوك�ا�Ø)�#خ
Îي�هل�يلoZم�الصحافيو �الجزائريو �;ي�منطقة�الغرب�بمعايy?السلوك�ا�Ø)�#خ
Îي�هل�يلoZم�الصحافيو �الجزائريو �;ي�منطقة�الغرب�بمعايy?السلوك�ا�Ø)�#خ
Îي�هل�يلoZم�الصحافيو �الجزائريو ن�هل�يلoZم�الصحافيو نن نن نن     ن

�#لoZام���ذه�ا�عايy?�؟؟؟؟---- �دو �#لoZام���ذه�ا�عايy?��ما�çي�العوائق�ال�)�تحو �دو �#لoZام���ذه�ا�عايy?��ما�çي�العوائق�ال�)�تحو �دو �#لoZام���ذه�ا�عايy?��ما�çي�العوائق�ال�)�تحو �دو ن�ما�çي�العوائق�ال�)�تحو نل نل نل     ل

�تم�اقZ?اح�قسمyن�من�البحث�سئلة�ل
جابة�عن�هذه�# ل،�ففي�القسم��و

�القسم�ال��وضوع�السلوك�ا�Ø)�الصحفي��الجوانب�النظرية�بحثتتم�فيه� ثاني�،�أما

 .�للبحث�ا�يداني�يخصص

     :  :  :  : البحثالبحثالبحثالبحثفرضيات�فرضيات�فرضيات�فرضيات�        ----        2222

�،�جلهم��أداءمن�خ
ل�م
حظة ::::الفرضية��وuى�الفرضية��وuى�الفرضية��وuى�الفرضية��وuى� ي�الصحافيyن�بالغرب�الجزائر

اية�بم �ا�هنة��من�رليست�لهم�د لوضوع�السلوك�ا�Ø)�الصحفي�#خ
Îي�،�نظرا�لدخو

�غy?�8ع
م�و�نقص�الخ@?ة�لدى�بعضهم�     .ىتخصصات�أخر

�الثانية �وغا:الفرضية �با�بادئ ��GيلoZمو �الصحافيyن �سس��خ
قية�نلبية

�الصدق�و�ا�وضوعية�و�ال�oاهة�تحك�هنة�الصحافة�  .ير

     : : : :البحث�و�حدودهالبحث�و�حدودهالبحث�و�حدودهالبحث�و�حدوده�نطاق��نطاق��نطاق��نطاق�––––    3333

�ددتحي �مضبوطyن �لنطاقyن �وفقا �شهر�جانفي�:�البحث �من �الزمنية �الفZ?ة

�بالجزائر��،�شهدت�هذه�ا�رحلة�مجموعة�من��حداث�2014اuى�غاية�شهر�أفريل�2012

�ا�تعلق �العضو �القانو �صدو يأهمها ن ��باòع
م�ر �2012لسنة رفع�#حتكار�ع�ى�وتم��،

�بشكل�نس�)،� ية�البطاقة�الوطنية�للصحفي�مناقشة�قضوبدأت�يقطاع�السمåي�البصر

ضعت�توضيحات�عن�ا�حZ?ف�،� الخاصة�بالصحافة�كيفية�تعيyن�اللجنة�الضبطية�وو

� �لها�النظر�;ي�القضايا�8ع
مية�،�يا�كتوبة�و�السمåي�البصر أما�النطاق�ا�كاني�لا�خو

�البحث �أجر �الجزائر�يفقد �غرب �والصحافيات �الصحافيyن �من �عينة الوGيات�(�ع�ى

    .)   �عyن�تموشنت�عyن�تموشنت�عyن�تموشنت�عyن�تموشنت––––�وهران��وهران��وهران��وهران�––––�سيدي�بلعباس��سيدي�بلعباس��سيدي�بلعباس��سيدي�بلعباس�––––تلمسان�تلمسان�تلمسان�تلمسان�: ة�ا�عني

اسة��إuى� :  :  :  : �البحث�البحث�البحث�البحث�أهداف�أهداف�أهداف�أهداف––––    4444     : ر�ãدف�الد

سا�ãم��خ
قية�تشخيص�سلوك�الصحافيyن�     ----أ�أ�أ�أ�  .را�هنية�ومما

� -ب  .يأخلقة�السلوك�ا�Ø)��الصحفي�بمنطقة�الغرب�الجزائر



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]260[

            ::::�وأدواته��وأدواته��وأدواته��وأدواته�بحثبحثبحثبحثمنهج�المنهج�المنهج�المنهج�ال    ----5555

�العلمية��ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي��وهو�الطريقةا�قالة�العلمية�تستخدم�هذه�

�اجتماعية �لظاهرة اسة �د �;ي �الباحث �يعتمدها �ال�) �يتطلبه�، (1) را�نتظمة �ا� � �نظرا

تجاه�مشكلة�ا�هنية�الصحفية�ا�دقيق�،�يحدد�مواقف�الصحافيyن�ا�وضوع��من�تحليل

اء�وخ@?اء�ا�هنة�و#كيالجزائرمنطقة�الغرب�ب ا�نهج�اديميyن�،�يضع�ر�و#ستفادة�من�آ

ا �سبق�صحفي�متسرع�،�رالوصفي�تصو ات�أخ
قية�دو ن�وخطة�مستقبلية�Gتخاذ�قرا ر

 . سلوك�الصحفي�اليومي�و�ا�بادئ�#خ
قيةيعمل�هذا�ا�نهج�ع�ى�إيجاد��الع
قة�بyن�

� �çي �العلمية �ا�قالة ���ا �استعانت �ال�) ��دوات �عن 
حظة:أما��        �ا أداء�Gستكشاف

yوالصحافي� �    استط
عن ا:�م �لضبطرآ �الجزائر �الغرب �وتحديد�يبمنطقة �عددهم

البحث�،�اضافة�اuى�أداة� مع�بناء�فرضياتا�تغy?ات�ا�همة�عن�السلوك�ا�Ø)�الصحفي�

ة�بحث�ميداني �ع�ى�ا�حا : راستما  : ر�#تية�ويتحتو

�الخ@?ة�–نس�الج : بحث�ا�يداني�;ي�إيجاد�متغy?ات�اتفيد�( مهنية� -�البيانات�السوسيو-

 ...) . �طبيعة�ا�ؤسسات�–�الفئة�العمرية�–

اية�الصحفيyن�بموضوع� -  .السلوك�ا�Ø)�رمدى�د

 . خ
Îي��السلوك�ا�Ø)�أسسبمبادئ�و �الصحافيyن�مدى�الoZام -

�ب ة وتم� )�تحفظ�عن�8جابة�–��G–نعم� ( نوع�ا�غلقالرتتم�oyأسئلة�#ستما

 :yن�;ي�#ختصاص�مثل�ترجيحها�من�قبل�أساتذة�وباحث

 . 03جامعة�الجزائر� -و�#تصالمحاضر�بكلية�8ع
م�. ع�ي�قسايسية�أ:��ستاذ-

�:تاذة�س -  . �03جامعة�الجزائر–تصال#م�وبكلية�8ع
) ة(محاضر.أيمليكة�عطو

 .�03جامعة�الجزائر�–محاضر�بكلية�8ع
م�و�#تصال�. �أ�أحسن�بوماuي: ��ستاذ�-

    : : : : مع�البحث�و�عينته�مع�البحث�و�عينته�مع�البحث�و�عينته�مع�البحث�و�عينته��مجت�مجت�مجت�مجت----06060606

�مجتمع�البحث�من �الوط()،�الذين�4500 نيتكو ى�صحفي�محZ?ف�ع�ى�مستو

�بطاقة�الصحفي�ا�حZ?ف� �بمنطقة�(*)نيحملو �وتم�اختيار�عينة�عشوائية�منتظمة� ،�

� � ها �قد �الجزائر رالغرب �100ي ،� �للبطاقة �حامل �كليا�� �صحفي �لتعذر�حصرهم نظرا

                                                 
    ((((1111))))    ----        � �عبد �عبد �عبد �عبد �الناصر�جندuي، �الناصر�جندuي، �الناصر�جندuي، �و8جتماعيةالناصر�جندuي، �السياسية �العلوم �;ي �البحث �ومناهج �و8جتماعيةتقنيات �السياسية �العلوم �;ي �البحث �ومناهج �و8جتماعيةتقنيات �السياسية �العلوم �;ي �البحث �ومناهج �و8جتماعيةتقنيات �السياسية �العلوم �;ي �البحث �ومناهج �ا�طبوعات�تقنيات �ديوان �ا�طبوعات��، �ديوان �ا�طبوعات��، �ديوان �ا�طبوعات��، �ديوان ،�

    ....��201201201201ص��ص��ص��ص2005200520052005الجامعية�،�الجزائر�،�الجامعية�،�الجزائر�،�الجامعية�،�الجزائر�،�الجامعية�،�الجزائر�،�

((((****))))    ----    � �كعوان �جمال � �تصريح �� �كعوان �جمال � �تصريح �� �كعوان �جمال � �تصريح �� �كعوان �جمال � �تصريح � ) ) ) )� �الجزائر �#تصال ير� �و �الجزائر �#تصال ير� �و �الجزائر �#تصال ير� �و �الجزائر �#تصال ير� ييييو �) ) ) ) زززز � �تسليم ،� � �تسليم ،� � �تسليم ،� � �تسليم �تحسبا�4500450045004500، �محZ?ف� �صحفي �تحسبا��بطاقة �محZ?ف� �صحفي �تحسبا��بطاقة �محZ?ف� �صحفي �تحسبا��بطاقة �محZ?ف� �صحفي �بطاقة

ية�،�العدد�Gنتخابات�ا�جلس�#ع�ى�Gخ
قيات�ا�هنة�،�جريدة�Gنتخابات�ا�جلس�#ع�ى�Gخ
قيات�ا�هنة�،�جريدة�Gنتخابات�ا�جلس�#ع�ى�Gخ
قيات�ا�هنة�،�جريدة�Gنتخابات�ا�جلس�#ع�ى�Gخ
قيات�ا�هنة�،�جريدة� ية�،�العدد�الجمهو ية�،�العدد�الجمهو ية�،�العدد�الجمهو �جمادي��جمادي��جمادي��جمادي�10101010رررر�،�الجزائر�،�يوم�#بعاء��،�الجزائر�،�يوم�#بعاء��،�الجزائر�،�يوم�#بعاء��،�الجزائر�،�يوم�#بعاء�6424642464246424ررررالجمهو

�28282828: : : : �ا�وافق�ل��ا�وافق�ل��ا�وافق�ل��ا�وافق�ل�––––����هههه����1439143914391439الثاني�الثاني�الثاني�الثاني� ��فيفر ��فيفر ��فيفر      .  .  .  . �3333،�ص��،�ص��،�ص��،�ص�2018201820182018يييي�فيفر
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� �ي�ي ع�كما �و53:  زتتو �ص�47صحفيا �العمرية� �الفئة �العينة �هذه �يغلب�ع�ى ،�      حفية

)� �31من �إuى �)�سنة�40سنة � �بحواuي �تقدر�نسب¦�ا �ال�) �العينة� % 57، �ع�ى �يطäى ،

سة تقدر�،�)  سنوات��10سنوات�إuى�6من�( �متوسطة�من�حيث�الخ@?ة�ا�هنية�فئة وا�در

�;ي�القطاع�  %50: نسب¦�ا�ب� ية– 8ذاعات�الجهوية( العمومي�ن،�يشتغلو ) ر�جريدة�الجمهو

إن�الفئة�الغالبة�;ي�هذه�العينة�çي�ا�عنية� )  le quotidien d’Oran:  (والقطاع�الخاص�

ين��ذا�البحث��تتمثل�;ي ات�معينة�وçي� : ر�فئة�الصحافيyن�ا�حر  :رGعتبا

�( أن�هذه�الفئة� - و �محر نصحافيو �;ي�ا�يدان�) رن  .نيشتغلو

�بالبحث�و�ا�أن�لهم�ع
قة�مباشرة�باÈخبار -  .نعلومات،�وهم�ا�عنيو

جة� - �إuى�د �،�يجب�ترقي¦�ا ة�آنفا �ا�ؤسسات�8ع
مية�ا�ذكو رالفئة�ال�)�تتوقف�عل��ا ر

 . ا�هنية

     : : : :بحثبحثبحثبحثمفاهيم�المفاهيم�المفاهيم�المفاهيم�ال    ----07070707

د�;ي�لسان�العرب�Gبن�منظو  :السلوك�السلوك�السلوك�السلوك�    ---- رو ريقا،�وسلك�َ�من�ا�صدر�للفعل�سلك�طأنهر
ً

ّا�كان�يسلكه�سلكا�،�أما� ً
�حيث�، )2( صط
ح�فهو�سy?ة�الفرد�واتجاهاته�ومذهبه�;ي�#

يقال�أن�شخصا�ÏÐ)ء�السلوك�
ً ّ رأو�حسن�السلوك،�كما�أن�السلوك�من��عمال�8ادية�ُ ّ

�8نسان ���ا �يقوم �نظر�علم�ال�) �وجهة �ومن � �والبخل، �والكرم، �والصدق، �كالكذب،

�تجاه�ا�ثy?ات��مجموعة�من�#ستجابات�ال�)�تصدر�عن�الفردالنفس�فان�السلوك�هو

؛�حيث�تمثل�البيئة )3( البيئية�ا�ختلفة
ّ ��#ع
ميةُ ر�جميع�ا�ؤثرات�ال�)�تدعم�آلية�ظهو َ ُ

 .�الصحفي�السلوك

د�;ي�معجم�ا�فاهيم�الحديثة�ل
ع
م�و#تصال��مصطلح�:  السلوك�ا�Ø)�الصحفيالسلوك�ا�Ø)�الصحفيالسلوك�ا�Ø)�الصحفيالسلوك�ا�Ø)�الصحفي    ---- رو

(4)�Ø)�الصحفيأخ
قيات�وسائل�#ع
م�و#تصال�الذي�يقZ?ب�من�مفهوم�السلوك�ا�،

�للتمي�oyبyن�ما�هو� نحيث�تدل�ع�ى�أ�ëا�ا�بادئ�والقيم�وا�عايy?�ال�)�يعتمدها�#ع
ميو

��،� (Ø��سلوكهم�ا �;ي �وغy?�ا�قبو �هو�صائب�وخاطئ�وا�قبو �و�بyن�ما ،� FÞلجيد�و�س ل

                                                 
�ه    ----    ))))2222(((( �ه�الجاز �ه�الجاز �ه�الجاز �    ــــيييي�الجاز ،� ،� ،� ،))))2017201720172017  (  (  (  (� ،� �مفهوم�السلوك�لغة�و�اصط
حا ،� ،� �مفهوم�السلوك�لغة�و�اصط
حا ،� ،� �مفهوم�السلوك�لغة�و�اصط
حا ،� ،� �مفهوم�السلوك�لغة�و�اصط
حا ،))))linelinelineline----onononon((((    ،موضوع� �موضوع،، �موضوع،، �موضوع،، ،comcomcomcom....3333mawdoomawdoomawdoomawdoo://://://:// http http http http    ����

س�7777#ط
ع�ع�ى�ا�وضوع��يوم�الث
ثاء�#ط
ع�ع�ى�ا�وضوع��يوم�الث
ثاء�#ط
ع�ع�ى�ا�وضوع��يوم�الث
ثاء�#ط
ع�ع�ى�ا�وضوع��يوم�الث
ثاء� س�ما س�ما س�ما      . . . .1111صصصص�صباحا�،��صباحا�،��صباحا�،��صباحا�،�9999ساعة�ساعة�ساعة�ساعة��ع�ى�ال�ع�ى�ال�ع�ى�ال�ع�ى�ال2018201820182018ررررما

الجامعة�العربية�ا�فتوحة،�الجامعة�العربية�ا�فتوحة،�الجامعة�العربية�ا�فتوحة،�الجامعة�العربية�ا�فتوحة،��،�،�،�،))))linelinelineline----onononon((((،�ا�شك
ت�الZ?بوية�و�السلوكية�،�،�ا�شك
ت�الZ?بوية�و�السلوكية�،�،�ا�شك
ت�الZ?بوية�و�السلوكية�،�،�ا�شك
ت�الZ?بوية�و�السلوكية�،�) ) ) ) 2008200820082008////2007200720072007((((�خضر�الحبش�م�،��خضر�الحبش�م�،��خضر�الحبش�م�،��خضر�الحبش�م�،�----    ))))3333((((    

ك�،��� ك�،���الدانما ك�،���الدانما ك�،���الدانما س�7777#ط
ع�ع�ى�ا�وضوع��يوم�الث
ثاء�#ط
ع�ع�ى�ا�وضوع��يوم�الث
ثاء�#ط
ع�ع�ى�ا�وضوع��يوم�الث
ثاء�#ط
ع�ع�ى�ا�وضوع��يوم�الث
ثاء�    ��،��،��،��،httphttphttphttp://://://://mawdoomawdoomawdoomawdoo3333....comcomcomcomررررالدانما س�ما س�ما س�ما     صباحاصباحاصباحاصباحا�11111111ع�ى�الساعة��ع�ى�الساعة��ع�ى�الساعة��ع�ى�الساعة�2018201820182018ررررما

     .   .   .   .  03030303ص�ص�ص�ص�

((((4444))))        ----� �و�#تصال �ل
ع
م �الحديثة �ا�فاهيم �;ي �ا�عجم ،� ن �هللا�و�آخر �العبد �مي �� �و�#تصال �ل
ع
م �الحديثة �ا�فاهيم �;ي �ا�عجم ،� ن �هللا�و�آخر �العبد �مي �� �و�#تصال �ل
ع
م �الحديثة �ا�فاهيم �;ي �ا�عجم ،� ن �هللا�و�آخر �العبد �مي �� �و�#تصال �ل
ع
م �الحديثة �ا�فاهيم �;ي �ا�عجم ،� ن �هللا�و�آخر �العبد �مي �لتوحيد�( ( ( ( وووو� �العربي ع �لتوحيد�ا�شر �العربي ع �لتوحيد�ا�شر �العربي ع �لتوحيد�ا�شر �العربي ع ووووا�شر

     .  .  .  . �29292929،�ص��،�ص��،�ص��،�ص�2014201420142014،�دار�ال�Üضة�العربية�،�بy?وت�،�،�دار�ال�Üضة�العربية�،�بy?وت�،�،�دار�ال�Üضة�العربية�،�بy?وت�،�،�دار�ال�Üضة�العربية�،�بy?وت�،�) ) ) ) ا�صطلحات�ا�صطلحات�ا�صطلحات�ا�صطلحات�



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]262[

ولتحقيق�ذلك�يتم�وضع�ميثاق�يحدد�فيه�هذه�القيم�وا�عايy?�وا�بادئ�وقواعد�السلوك�

سة  .را�Ø)�وا�ما

�ا�هنة    ---- �ا�هنةأخ
قيات �ا�هنةأخ
قيات �ا�هنةأخ
قيات �:  :  :  :  أخ
قيات د �ع�ىرو �و8ع
م �الصحافة �قاموس �;ي مجموعة�": �أ�ëاتعريفها

ه�القواعد�وتراقب�تطبيقها�وتسهر�ع�ى�القواعد�ا�تعلقة�بالسلوك�ا�Ø)،�حيث�تحدد�هذ

�(5)"احZ?امها ،� �للتشريع �أومعوضة اجبات�مكملة �و �أخ
ق�وآداب�جماعية �وأ�ëا�ووçي ،

�تلك�#" �لoZامات��ساسية �كل�صحفي ���ا �يتح�ى �يجب�أن �وال�) �ودقيقة،�çي شاملة

اضحة صادر�وتحقيق�الصالح�العام�لتحقيق�اخلقة�مع�مرعاه�حماية�ا�(6) "وصادقة�و

  .مهنة�الصحافة

çي�مجموعة�مبادئ�وقواعد�ال�)�تحدد�السلوك�الواجب�إتباعه�::::��خ
قيات�8ع
مية��خ
قيات�8ع
مية��خ
قيات�8ع
مية��خ
قيات�8ع
مية----

�السلطة �ومن �8ع
م �وسائل �ا�علوماتمن �ع�ى �ا�ؤتمنة �أو �هذه� (7)�ا�الكة وتتمثل

� �;ي �وا�بادئ لية �و�ا�سؤ �ا�وضوعية �نشر�ا�علومات�ووتوNي �;ي �الدقة �استعمالها مع�،

Zعتقدات�والتنوع�الثقا;ي�واح�ث�مشZ?ك?ام�ا �كإ راللغو جة��وuى��وي رالفلسفة�بالد
(7)�،

�وعلوم�8ع
م�و�#تصال�والعلوم�ثم�الZ?بية�و�#قتصاد�وعلم�#جتماع�و�علم�النفس�

       .السياسية

اسات�السابقة----00008888 اسات�السابقة�الد اسات�السابقة�الد اسات�السابقة�الد     ::::رررر�الد

اسة�#وuى اسة�#وuىالد اسة�#وuىالد اسة�#وuىالد اسة�وçي�أخ
قيات�العمل�8ع
مي�،�(8) يلحسن�عماد�مكاو :ررررالد نة� رد رمقا

بمصر،�مريكية�والثانية�#بالوGيات�ا�تحدة� ��وuى،��تجربتyن�إع
ميتyن�;ي�العالمبyن�

�ال �اuى �البحث �هذا �أشار �خلفية �الفلسفية �الصحافة �هنة� �;ي�#خ
قية و8ع
م

ضح�ا�جتمعات�ا�ختلفة أهم�استعراض� �وتم�،السلطة8ع
م�و طبيعة�الع
قة�بyنو�،�و

                                                 
�،��و�و�و�و��مصطفى�حسان��مصطفى�حسان��مصطفى�حسان��مصطفى�حسان(5) �،�عبد�ا�جيد�البدو �،�عبد�ا�جيد�البدو �،�عبد�ا�جيد�البدو �الفرنسية�،��الفرنسية�،��الفرنسية�،��الفرنسية�،��،��لبنان�ا�جلس�الدوuي�للغة�،��لبنان�ا�جلس�الدوuي�للغة�،��لبنان�ا�جلس�الدوuي�للغة�،��لبنان�ا�جلس�الدوuي�للغةقاموس�الصحافة�و�8ع
مقاموس�الصحافة�و�8ع
مقاموس�الصحافة�و�8ع
مقاموس�الصحافة�و�8ع
مييييعبد�ا�جيد�البدو

    ....17171717ص�ص�ص�ص�    ،،،،1111991991991991سنة�سنة�سنة�سنة�
�هون@?غغغغ�،��،��،��،�(6) �هون@?�جو �هون@?�جو �هون@?�جو يع�،�)  )  )  )  ترترترتر((((�،��،��،��،�الصحفي�ا�حZ?مالصحفي�ا�حZ?مالصحفي�ا�حZ?مالصحفي�ا�حZ?منننن�جو يع�،�كمال�عبد�الرءوف�،�القاهرة�الدار�الدولية�للنشر�والتو يع�،�كمال�عبد�الرءوف�،�القاهرة�الدار�الدولية�للنشر�والتو يع�،�كمال�عبد�الرءوف�،�القاهرة�الدار�الدولية�للنشر�والتو ��،���،���،���،�1996199619961996ززززكمال�عبد�الرءوف�،�القاهرة�الدار�الدولية�للنشر�والتو

    ....51515151ص�ص�ص�ص�

(7)(7)(7)(7)    Stadium et Kasarani,Stadium et Kasarani,Stadium et Kasarani,Stadium et Kasarani,      ( ( ( ( 13131313    ----01010101----2007200720072007 ) ) ) )        Promouvoir lPromouvoir lPromouvoir lPromouvoir l’’’’ethiethiethiethiqqqque de lue de lue de lue de l’’’’informationinformationinformationinformation    : respensabilit: respensabilit: respensabilit: respensabilitéééé sociale  sociale  sociale  sociale 

des medias edes medias edes medias edes medias et 5eme t 5eme t 5eme t 5eme  pouvoir citoyen,  pouvoir citoyen,  pouvoir citoyen,  pouvoir citoyen, (on(on(on(on----line)line)line)line)    , , , ,     www.panoswww.panoswww.panoswww.panos----ao.orgao.orgao.orgao.org /spip.php /spip.php /spip.php /spip.php    ???? article n article n article n article n°°°° 14936 ,  14936 ,  14936 ,  14936 , VVVVoir oir oir oir 

le sujet le mardi 7 mars 2018 le sujet le mardi 7 mars 2018 le sujet le mardi 7 mars 2018 le sujet le mardi 7 mars 2018 àààà 10 heures  10 heures  10 heures  10 heures DEDEDEDE    MMMMATATATATIIIINNNN,  p01. ,  p01. ,  p01. ,  p01.     

�نقدي    ----    ((((7777)))) ية �نحو�ر �محاولة ،� �البحث�#جتماæي ،� �ا�عطي �الباسط�عبد �نقديعبد ية �نحو�ر �محاولة ،� �البحث�#جتماæي ،� �ا�عطي �الباسط�عبد �نقديعبد ية �نحو�ر �محاولة ،� �البحث�#جتماæي ،� �ا�عطي �الباسط�عبد �نقديعبد ية �نحو�ر �محاولة ،� �البحث�#جتماæي ،� �ا�عطي �الباسط�عبد �و�أبعادهؤؤؤؤعبد �نهجه� �و�أبعادهة �نهجه� �و�أبعادهة �نهجه� �و�أبعادهة �نهجه� �دار�ا�عرفة�ة �دار�ا�عرفة��، �دار�ا�عرفة��، �دار�ا�عرفة��، ،�

     . . . .257257257257م�،�صم�،�صم�،�صم�،�ص1990199019901990،�القاهرة�،��،�القاهرة�،��،�القاهرة�،��،�القاهرة�،��الجامعيةالجامعيةالجامعيةالجامعية

    ((((8888))))    ----    �، ،�حسن�عماد�مكاو ،�حسن�عماد�مكاو ،�حسن�عماد�مكاو نة�،��،��،��،�        أخ
قيات�العمل�8ع
ميأخ
قيات�العمل�8ع
ميأخ
قيات�العمل�8ع
ميأخ
قيات�العمل�8ع
ميييييحسن�عماد�مكاو اسة�مقا نةد اسة�مقا نةد اسة�مقا نةد اسة�مقا رد رر رر رر     �،�مصر،�الدار�ا�صرية�اللبنانية،�،�مصر،�الدار�ا�صرية�اللبنانية،�،�مصر،�الدار�ا�صرية�اللبنانية،�،�مصر،�الدار�ا�صرية�اللبنانية،1111ط�ط�ط�ط�    ،،،،    ر

اسة�موجهة�Gي�مؤسسة�علمية� (  (  (  ( ....مممم1991199119911991 سالة�ماجستy?�أو�د حة�أو� اسة�موجهة�Gي�مؤسسة�علمية�ح�اذا�ماكانت�أطر سالة�ماجستy?�أو�د حة�أو� اسة�موجهة�Gي�مؤسسة�علمية�ح�اذا�ماكانت�أطر سالة�ماجستy?�أو�د حة�أو� اسة�موجهة�Gي�مؤسسة�علمية�ح�اذا�ماكانت�أطر سالة�ماجستy?�أو�د حة�أو� رلم�تولم�تولم�تولم�توضضضضح�اذا�ماكانت�أطر رر رر رر ر     ) .) .) .) .وووو
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�والواجبات ��ع
مي�لقالحقو � �اعتمد.yن �البحث �صاحب يÔي �التا �ا�نهج �رع�ى نا�قار

السلوك�ا�Ø)�ديثة�;ي�مجال�والفكرية�القديمة�وح��¹الح النظرية لعرض�أهم�#تجاهات

�(Ø��التشريع�#ع
مي�لضبط�السلوك�ا �واقع � نة �بمقا �الباحث�أيضا �قام ،� رالصحفي

�ب � �الومن.مصربو �مريكية ا�تحدة الوGياتالصحفي � �ال��ا�نتائج�أهم �توصل �ال�)

 :ي�يالباحث��ما

�حينما�تقع�تحت�ق�خ
وسائل�8ع
م�بالوGيات�ا�تحدة��#مريكية�و�مصر��تتخ�ى� -1

 .إغراء�تحقيق�الربح�وا�صالح�الشخصية

ل�سلوكتحرير�وسائل�8ع
م�من�الرقابة�الحكومية�يؤدي�إuى -2  .و�غy?�مسؤ

 الرقابة�السافرة�تحصر�العمل�8ع
مي�وتحيده�عن�وظائفه�وأهدافه�ال�)�يجب�عليه -3

 .القيام���ا

�ع�ى��خب -4 ;ي� ار�وا�علومات�مع�حق�ا�جتمعلتصادم�حق�وسائل�8ع
م�;ي�الحصو

 .الحفاظ�ع�ى�آدابه�العامة�وحماية�أسرار�مواطنيه

اسة�الثانية اسة�الثانيةالد اسة�الثانيةالد اسة�الثانيةالد �موضوع� (9)محمد� يش@?: ررررالد سة�الصحافيyن�الجزائريyن��هنة�لحو ر�مما

� اسة�وçي��،��2004إuى�غاية�سنة� �1992من�سنة�ئالصحافة�خ
ل�فZ?ة�حالة�الطوار رد

ف�أمنية�صعبة��تشخيإuى وصفية�تحليلية��تسåى سة�ا�هنية�الصحفية�;ي�ظر وص�ا�ما ر

�Èك¾?�من�عشرية، اسة�كما�ي�ي نتائج �أظهرتيو�خطy?ة��عاشها��ا�جتمع�الجزائر  :   رالد

 هو وا�هنية #جتماعية�و#قتصادية �وضاع وتحسyن للصحفي خاص نقانو إعداد-1

ا �ك¾? �رتكرا �الصحفيyن �سواء ��طالب �أو�الخاص�الناطقة�ا للقطاع �بالنسبةا لعام

 .باللغة�العربية�أو�الفرنسية

�، عوامل -2 �، Èخ
قيات حقيقي مجلس كإنشاء ىأخر  إع
مية قوانyن وإعداد ا�هنة

 .مثالية

3- ?yالتأط� ة �إل��ا والسكن والنقابات رو�جو و�من والتكوين ورضر �يطمح  ال�)

،   نالصحافيو

4- � ادع1990نقانو �وهذا السلطة يخدم ر�  ومبادئ الصحافة وحرية يتنا;ى ما ،

�لتكميم فهو ،�لهذا الديمقراطية  .تنظيم) نقانو من أك¾? �فواه نقانو

                                                 
�محمد��،�محمد��،�محمد��،�محمد��،�    ييييش@?ش@?ش@?ش@?    ----        ((((9999)))) سة�الصحافيyن�الجزائريyن��هنة�الصحافة�خ
ل�فZ?ة�حالة�الطوار �مما سة�الصحافيyن�الجزائريyن��هنة�الصحافة�خ
ل�فZ?ة�حالة�الطوار �مما سة�الصحافيyن�الجزائريyن��هنة�الصحافة�خ
ل�فZ?ة�حالة�الطوار �مما سة�الصحافيyن�الجزائريyن��هنة�الصحافة�خ
ل�فZ?ة�حالة�الطوار ئئئئمما ،�،�،�،�    2004200420042004    ––––    1992199219921992رررر

اسة�وصفية�تحليلية�،�مذكرة�مقدمة�لنيل�شهادة��ا�اجستy?��;ي�علوم�#ع
م�و�# اسة�وصفية�تحليلية�،�مذكرة�مقدمة�لنيل�شهادة��ا�اجستy?��;ي�علوم�#ع
م�و�#د اسة�وصفية�تحليلية�،�مذكرة�مقدمة�لنيل�شهادة��ا�اجستy?��;ي�علوم�#ع
م�و�#د اسة�وصفية�تحليلية�،�مذكرة�مقدمة�لنيل�شهادة��ا�اجستy?��;ي�علوم�#ع
م�و�#د ،����،����،����،����    03030303تصال�،�جامعة�الجزائر�تصال�،�جامعة�الجزائر�تصال�،�جامعة�الجزائر�تصال�،�جامعة�الجزائر�ررررد

�نشر� )   )   )   )  2006200620062006    ––––    2005200520052005( ( ( (  �نشر�،�دو �نشر�،�دو �نشر�،�دو     ....نننن،�دو
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اسة�الثالثة اسة�الثالثةالد اسة�الثالثةالد اسة�الثالثةالد لية    ماهيةماهيةماهيةماهية،� )5196 (  (*) هيس دانيال:  ررررالد ليةا�سؤ ليةا�سؤ ليةا�سؤ  ،#جتماعية�للصحافة#جتماعية�للصحافة#جتماعية�للصحافة#جتماعية�للصحافة    ووووا�سؤ

�البحث ك وGيةبمفردة� 279 قوامها عينه ع�ى مسحا يوأجر �;ي�الوGيات�ا�تحدة�رنيويو

�،�مستعينا #ستبيان تضمنه الذي ا�قياس أبعاد نحو ا�بحوثyن ترتيب وتم#مريكية�،�
ً
 

اسة نتائج �أثبتت�؛البيانات تحليل بطريقة  تحقق ال�) ا�قاييس نحو اتفاق�ا�بحوثyن رالد

لية تباط الصحيفة ;ي #جتماعية وا�سؤ �و#  ع�ى وا�حافظة ودعمها، بالسلطة ر،

�، ع�ى تعود ال�) دةوالفائ التقاليد،  وتلبية والتسلية، وتغطي¦�ا، �حداث وم
حقة ئالقار

 .والدقة والحياد �خ
Îي، و#لoZام القراء، رالجمهو رغبات

�للبحث �للبحث8طار�النظر �للبحث8طار�النظر �للبحث8طار�النظر     ::::يييي8طار�النظر

    ::::بالوGيات�ا�تحدة�#مريكيةبالوGيات�ا�تحدة�#مريكيةبالوGيات�ا�تحدة�#مريكيةبالوGيات�ا�تحدة�#مريكيةالسلوك�ا�Ø)�الصحفي�السلوك�ا�Ø)�الصحفي�السلوك�ا�Ø)�الصحفي�السلوك�ا�Ø)�الصحفي�: : : : للللا�بحث��وا�بحث��وا�بحث��وا�بحث��و

    ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

� وبية�( سعت�ا�جتمعات�اللي@?الية �مبادئ�وإ) و�#مريكية�ر#و �تب() أسس�uى

سات�لدى�و �ا�ما �واقع �ع�ى �وتجسيدها ،� �لوسائل�#ع
م �#جتماعية رأفكار�ا�سئولية

ا  .ء�ا�ؤسسات�#ع
مية�ا�ختلفة�رالصحافيyن�ومد

    : : : : مبادئ�و�أسس��ضبط�السلوك�ا�Ø)�الصحفي�مبادئ�و�أسس��ضبط�السلوك�ا�Ø)�الصحفي�مبادئ�و�أسس��ضبط�السلوك�ا�Ø)�الصحفي�مبادئ�و�أسس��ضبط�السلوك�ا�Ø)�الصحفي�    ::::للللا�طلب�#وا�طلب�#وا�طلب�#وا�طلب�#و

�اuى�اعادة�ريكية��بالوGيات�ا�تحدة�#مدعت�العديد�من�اللجان يرها ر�;ي�تقا

سات�#ع
مية� ات�وتحملها�ا�سؤورالنظر�;ي�ا�ما زلية�عن�كل�ما�يصدر�من�تجاو أخطاء�و

;ي�#داء�ا�Ø)�الصحفي�;ي�كتابا�ãم�للقصص�الخ@?ية�و�الخوض�;ي�#حوال�الشخصية�

�ال�)�أقرت�بفشل�نظر   (*)   HHHHatcatcatcatchhhhinsinsinsinsلجنة�هاتشيلجنة�هاتشيلجنة�هاتشيلجنة�هاتشي�����o�o�o�o: نذكر�ع�ى�سبيل�ا�ثال� قية�سو

�(11)#فكار�الحرة �للمجتمع�#مريكي�،�لذلك�دقت�ناقوس�تحقيق�خدمة�عموميةن�دو

ات�لمجتمع�#مريكي�بسبب�الخطر�ا�هدد�ل  .حرية�وسائل�#ع
مزتجاو

                                                 
(*)            HHHHess, ess, ess, ess, JJJJohn ohn ohn ohn DDDDananananiel iel iel iel ((((1965196519651965))))    the conpt of social responsibility of the newspaperthe conpt of social responsibility of the newspaperthe conpt of social responsibility of the newspaperthe conpt of social responsibility of the newspaper        : A study of attitudes : A study of attitudes : A study of attitudes : A study of attitudes 

to ward selected terms , umpublished  Ph.to ward selected terms , umpublished  Ph.to ward selected terms , umpublished  Ph.to ward selected terms , umpublished  Ph.DDDD....DDDDiss.Syracuse iss.Syracuse iss.Syracuse iss.Syracuse UUUUniversity ,.niversity ,.niversity ,.niversity ,.    
((((****))))        �o�o�o�oية�الثانية،�) ) ) ) ال�)�كان�اسمها�الرسم)�لجنة�حرية�الصحافةال�)�كان�اسمها�الرسم)�لجنة�حرية�الصحافةال�)�كان�اسمها�الرسم)�لجنة�حرية�الصحافةال�)�كان�اسمها�الرسم)�لجنة�حرية�الصحافة((((وقد�شكلت�لجنة�هاتشيوقد�شكلت�لجنة�هاتشيوقد�شكلت�لجنة�هاتشيوقد�شكلت�لجنة�هاتشي�����عندما�عندما�عندما�عندما�خ
ل�الحرب�العا�ية�الثانية،�خ
ل�الحرب�العا�ية�الثانية،�خ
ل�الحرب�العا�ية�الثانية،�خ
ل�الحرب�العا

� (ÏÐلو� ?� (ÏÐلو� ?� (ÏÐلو� ?� (ÏÐلو� �ه����? �هطلب �هطلب �هطلب �والحياة((((ييييطلب �الوقت �والحياةناشر�مج
ت �الوقت �والحياةناشر�مج
ت �الوقت �والحياةناشر�مج
ت �الوقت �هتشي�����o�o�o�o) ) ) ) ناشر�مج
ت برت �هتشير برت �هتشير برت �هتشير برت �شيكاغو((((وووور �جامعة �شيكاغوئيس �جامعة �شيكاغوئيس �جامعة �شيكاغوئيس �جامعة �#متحدة�ررررئيس �#متحدة��بالوGيات �#متحدة��بالوGيات �#متحدة��بالوGيات �بالوGيات

�وقد�أنش�وقد�أنش�وقد�أنش�وقد�أنشئئئئت�ت�ت�ت�،،،،�الوظيفة�الصحيحة�لوسائل�8ع
م�;ي�ديمقراطية�حديثة�الوظيفة�الصحيحة�لوسائل�8ع
م�;ي�ديمقراطية�حديثة�الوظيفة�الصحيحة�لوسائل�8ع
م�;ي�ديمقراطية�حديثة�الوظيفة�الصحيحة�لوسائل�8ع
م�;ي�ديمقراطية�حديثة�خاصة���عرفة��خاصة���عرفة��خاصة���عرفة��خاصة���عرفة�لتعيyن�لجنةلتعيyن�لجنةلتعيyن�لجنةلتعيyن�لجنة) ) ) ) #مريكية�#مريكية�#مريكية�#مريكية�

�والحكومة� دا�ع�ى�انتقادات�من�الجمهو �والحكومة�اللجنة� دا�ع�ى�انتقادات�من�الجمهو �والحكومة�اللجنة� دا�ع�ى�انتقادات�من�الجمهو �والحكومة�اللجنة� دا�ع�ى�انتقادات�من�الجمهو رررراللجنة�      . . . .�ملكية�وسائل�8ع
م�ملكية�وسائل�8ع
م�ملكية�وسائل�8ع
م�ملكية�وسائل�8ع
مبشأنبشأنبشأنبشأن#مريكية��#مريكية��#مريكية��#مريكية��رررر
�،�مرجع�سبق�ذكره�،�    ---- (11) �،�مرجع�سبق�ذكره�،�حسن�عماد�مكاو �،�مرجع�سبق�ذكره�،�حسن�عماد�مكاو �،�مرجع�سبق�ذكره�،�حسن�عماد�مكاو      . . . .142142142142ييييحسن�عماد�مكاو
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�#ع
م� �لوسائل �الذاتي �التنظيم �ظهرت�فكرة �ا�تصاعدة �ا�وجة �هذه وأمام

Self Regulation  (12)  ا�هو�وضع���Üن�من�جهة�وحد�الهدف�مyات�الصحفي ابعاد�زلتجاو

�الحكومة �كا�#مريكية �م@?ر �بأي �الصحافة ن �شؤ �مجالس�و�عن �ع�Üا �أفر �مما زن،

 :كا,تي�ا�بادئ���ال�)�جاءت�بأهمومواثيق�الشرف�#خ
قيةالصحافة�

 .ينبäي�أن�تقبل�وسائل�#ع
م�باGلoZامات�ا�حددة�تجاه�ا�جتمع -

 .و�الدقةمراعات�الصدق�و�ا�وضوعية� -

 .تجنب�نشر�كل�ما�له�ع
قة�بالجنس�و�الجريمة�و�العنف�و�العنصرية -

 .تحمل�ا�سؤاولية�اتجاه�ا�جتمع�واتجاه�أنفسهم -

    آليات�ضبط�السلوك�ا�Ø)�الصحفي��بالوGيات�ا�تحدة�#مريكية�آليات�ضبط�السلوك�ا�Ø)�الصحفي��بالوGيات�ا�تحدة�#مريكية�آليات�ضبط�السلوك�ا�Ø)�الصحفي��بالوGيات�ا�تحدة�#مريكية�آليات�ضبط�السلوك�ا�Ø)�الصحفي��بالوGيات�ا�تحدة�#مريكية�    ::::ا�طلب�الثاني�ا�طلب�الثاني�ا�طلب�الثاني�ا�طلب�الثاني�

ي�الصحف�----1111 ي�الصحف��ا�جتمع�#مريكي��حر ي�الصحف��ا�جتمع�#مريكي��حر ي�الصحف��ا�جتمع�#مريكي��حر         ASNASNASNASNEEEE::::رررر�ا�جتمع�#مريكي��حر

�( �أخ
قية�انبثق�عنه�بيان�مبادئ ي�الصحف�بالوGيات�) ردستو ركتجمع�محر

�أكتوبر،�هذا��23يوم�1975ا�تحدة��مريكية�،�وذلك�بعد�اجتماع��جلس�عام�;ي�سنة�

�تحت�قواعد�1922البيان�هو�تكملة�لبيان�قواعد�أخ
قيات�الصحافة�الصادر�;ي�عام�

�الثقة ابطة � �و�تقوية �هو�حماية �م�Üا �والهدف ،� �بy#حZ?�ورالصحافة �الصحفيyن�ام ن

ابطة�أساسية�لبقاء�منحة�الحرية�ا�ؤتمنة�ع�ى�صيان¦�اوا�جتمع� �(âكما� .ر#مريكي�،�ف�

��مريكي�يحم)�حرية�التعبy?�من�أي�تعد�عل��ا� �;ي�الدستو رأكد�ع�ى�أن�التعديل�#و ل

�قانو �أي �طريق �ع�ى(13) نعن �يضع �فإنه �وهذا �معينة�، �مسئولية �الصحافيyن �كاهل

�ل'داء�#خ
Îيالتح�ي�بو  .ىاGمانة�و�الكرامة�كأع�ى�مستو

2222----��(Ïéسيقما�دلتا����(Ïéسيقما�دلتا����(Ïéسيقما�دلتا����(Ïéسيقما�دلتا�� : : : :Sigma Sigma Sigma Sigma DDDDelta elta elta elta CCCChi hi hi hi : : : :     

ة�عن�جمعية�الصحفيyن�ا�حZ?فyن�بالوGيات�ا�تحدة�#مريكية رçي�عبا
(14)�،

�ا�علومات� �وتأمyن �الحقيقة �خدمة �هو �الصحفيyن �واجب �بأن �الجمعية �هذه تؤمن

�ال��ا�ونشرها،�ومناقش¦�ا�وتتصرف�ف��ا�طبقا�لحقها ي�وحقها�;ي�حرية�الوصو ل�الدستو ر

�كأولوية�لتحقيق�العدالة  . رفتسåى�اuى�تنوير�الجمهو

                                                 
(12)    DDDDennis ennis ennis ennis ((((1984198419841984 ) ) ) )EEEEverette verette verette verette EEEE . And  . And  . And  . And MMMMerrill , errill , errill , errill , JJJJohn ,  ohn ,  ohn ,  ohn ,  BBBBasic in maaa communicationasic in maaa communicationasic in maaa communicationasic in maaa communication  ,  ,  ,  ,        ( N . ( N . ( N . ( N . YYYY : : : :    MMMMacmillan acmillan acmillan acmillan 

Publishing Publishing Publishing Publishing CCCCompany,ompany,ompany,ompany,161 .161 .161 .161 .    
((((13)        ----    � �هاتلينج، �جو �هاتلينج، �جو �هاتلينج، �جو �هاتلينج، �للقأخ
قيات�الصحافة�أخ
قيات�الصحافة�أخ
قيات�الصحافة�أخ
قيات�الصحافة�ننننجو �مناقشة�علمية �للق، �مناقشة�علمية �للق، �مناقشة�علمية �للق، �مناقشة�علمية �جمعية�، �حدد�ãا �للصحافة�كما �جمعية�واعد�#خ
قية �حدد�ãا �للصحافة�كما �جمعية�واعد�#خ
قية �حدد�ãا �للصحافة�كما �جمعية�واعد�#خ
قية �حدد�ãا �للصحافة�كما واعد�#خ
قية

�الطبعة�#جنبية� يع�، �الدار�العربية�للنشر�و�التو �تحرير�الصحف�#مريكية�، ساء �الطبعة�#جنبية�ر يع�، �الدار�العربية�للنشر�و�التو �تحرير�الصحف�#مريكية�، ساء �الطبعة�#جنبية�ر يع�، �الدار�العربية�للنشر�و�التو �تحرير�الصحف�#مريكية�، ساء �الطبعة�#جنبية�ر يع�، �الدار�العربية�للنشر�و�التو �تحرير�الصحف�#مريكية�، ساء زر زؤ زؤ زؤ ��م�م�م�م1981198119811981ؤ ،� ،� ،� �الطبعة�عربية��الطبعة�عربية��الطبعة�عربية��الطبعة�عربية�،

يخ�نشر� (  (  (  ( ،�،�،�،��م�م�م�م1997199719971997 �تا يخ�نشر�دو �تا يخ�نشر�دو �تا يخ�نشر�دو �تا رررردو      .  .  .  . 140140140140،��مصر�،�،��مصر�،�،��مصر�،�،��مصر�،�) ) ) ) نننن
     . . . .131131131131ا�رجع�نفسه��،�ص�ا�رجع�نفسه��،�ص�ا�رجع�نفسه��،�ص�ا�رجع�نفسه��،�ص�    ----    (14)
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    N A N A N A N A BBBB:   :   :   :   �#تحاد�القومي�ل�#تحاد�القومي�ل�#تحاد�القومي�ل�#تحاد�القومي�ل����ذاعيyن�ذاعيyن�ذاعيyن�ذاعيyن�----3333

سعت�بعض�محطات�الراديو�بالوGيات�ا�تحدة�#مريكية�;ي�مطلع�العشرينات�

�ا�ا�Ï)�وبالتحديد�سنة�  N A N A N A N A) �القومي�ل�ذاعيyن�#تحاد( �م�اuى�انشاء�1923نمن�القر

BBBB        تح06ست�        و�بعدGة��سنوات�اتفق�ع�ى�ميثاق�شرف�خاص�با?yاد�تضمن�بنود�كث

إضافة�ا�هنية�òعداد�برامج�اذاعية�،�وبعد�ث
ثyن�سنة�تم�تعديله�و�عن�ا�عايy?�تتحدث

�ا�يثاق�يتوقف�ع�ى�نسبة� ية�،�لكن�مصداقية�هذا �تتعلق�بالخدمة�#خبا ربنود�أخر ى

قط�من�ا�حطات�#ذاعية�ا�وافقة�عليه�،�كما�تم�وضع�ميثاق�الشرف�خاص�ف % 14

�اuى�جانب�#تحاد�عام�  .�م�1952نبا�حطات�التلفزيو

4444----� �أخبار�الراديو�و�التلفزيو ��اتحاد�مدير �أخبار�الراديو�و�التلفزيو ��اتحاد�مدير �أخبار�الراديو�و�التلفزيو ��اتحاد�مدير �أخبار�الراديو�و�التلفزيو ن�اتحاد�مدير ني ني ني     R T N R T N R T N R T N DDDD A A A A: : : : ي

�تتعلق� �بنود �ع�ى �يحتو �الذي �#خ
Îي �الشرف �ميثاق �#تحاد �هذا يوضع

�ل�ع
م �#ساسية �#مريكيةبالقضايا �الوGيات�ا�تحدة �;ي �والتلفزيو �،�(15) ن�باGذاعة

� �وثيقة �مع �Ïé)تلتقي �دلتا �سيغما �أهمها ،� �موادها �معظم �الخاصة�: �;ي �الحياة حماية

�العقبات�وعرض�وجهات�النظر�ا�ختلفة�;ي�التغطية�الخ@?ية  .  زل'فراد�وتجاو

    ....العربيالعربيالعربيالعربي�السلوك�ا�Ø)�الصحفي��السلوك�ا�Ø)�الصحفي��السلوك�ا�Ø)�الصحفي��السلوك�ا�Ø)�الصحفي�قواعدقواعدقواعدقواعد: : : : ا�بحث�الثاني�ا�بحث�الثاني�ا�بحث�الثاني�ا�بحث�الثاني�

��ا�ا�ا�ا �طلب�#و� �طلب�#و� �طلب�#و�     ....تنظيمات�ا�هنة�للصحافة�العربية�تنظيمات�ا�هنة�للصحافة�العربية�تنظيمات�ا�هنة�للصحافة�العربية�تنظيمات�ا�هنة�للصحافة�العربية�:  :  :  :  لللل�طلب�#و

�عرفت�التنظيم �بالصحافة �ا�تعلقة �الات�ا�هنية �;ي �تأخرا �العربي بداية�عالم

�والخ �ا�ا�Ï)مسينات �القر �من �ر�(16)نالستينات �ا�تع¾?ة �ا�حاوGت �#قطار�غم من

� عربية�ن���ذا�ا�جال�أن�حداثة�ا�جتمعات�اليتفق�ا�هتمو ،العربية� يبمفهومها�القطر

�#قتصادية� �السيادة �واستكمال �التنمية �نحو�مفهوم �و�الحكومات �السلطات وتوجه

� �#ستمتاع�بحري¦�ا �#تجاه�وحال�دو كما�،�نوالثقافية�دفع�بالواقع�#ع
مي�نحو�هذا

�#ع
مي�� �العمل �اطار�أخ
قيات �;ي �الصحافة �تنظيمات�مهنة شهدت�#قطار�العربية

  :نذكر�بعضا�م�Üا

�: : : : #تحاد�العام�للصحافيyن�العرب�#تحاد�العام�للصحافيyن�العرب�#تحاد�العام�للصحافيyن�العرب�#تحاد�العام�للصحافيyن�العرب�    ----1111 �فيفر �فيفر �فيفر     �م���م���م���م��1964196419641964ييييفيفر

�للصحفيyن �#جتماعية لية �ا�سؤ �بتحديد �#تحاد �هذا �تجاه�واهتم �العرب

�و �القطرية ليات�مجتمعا�ãم �مسؤ �ع�ى �نص �دستو (ÏÖالتأسي� �#جتماع �عن وصدر ر

تحاد�توNي�فقد�أكد�#. الصحافيyن�العرب�ا�هنية�و�#خ
قية�و�إلoZامهم�بقواعد�ا�هنة�

ر#مانة�و�الصدق�;ي�نشر�#اء�و#خبار�وتفسy?ها�مع�مراعات�ا�صلحة�العامة�و�تحقيق�

                                                 
��،�ا�رجع�السابق�،�ص�(15)))) ��،�ا�رجع�السابق�،�ص��حسن�عماد�مكاو ��،�ا�رجع�السابق�،�ص��حسن�عماد�مكاو ��،�ا�رجع�السابق�،�ص��حسن�عماد�مكاو      .  .  .  . 141414147777يييي�حسن�عماد�مكاو
      .  .  .  .�149149149149ا�رجع�نفسه�،�ص��ا�رجع�نفسه�،�ص��ا�رجع�نفسه�،�ص��ا�رجع�نفسه�،�ص�(16)



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]267[

� �نشرها �قبل �مصادر�(17)ا�علومات �بسرية �#حتفاظ �العرب �الصحافyن �حق � �مع ،

�بأي�حال�من�#حوال�الضغط�ع�ى�الصحافيyن�òفشا:�ا  . زا�علومات�و�Gيجو

�الجم �الباحثىير اسم � �الصحفية��أنالرمحمد �للمهنة �يعطي �#تحاد

ليا�ãا �دو  (18)ومسؤ �#ع
مية �الرسالة �شرف �ع�ى �العربي �الصحفي �يدافع ن��بحيث

،�ماية�حرية�الصحافة�بالوطن�العربيه�،�كما�يعمل�ع�ى�حالتسZ?�و�Gاساءة�Èحد�بسلوك

ف�عل م
ئه�;ي�ا�هنة�مع�التح�ي�با,داب�و#خ
ق�ا�تعا رويسåى�إuى�احZ?ام� ��ا�با�جتمع�ز

 . العربي

    : : : : �ميثاق�الشرف�#ع
مي�العربي��ميثاق�الشرف�#ع
مي�العربي��ميثاق�الشرف�#ع
مي�العربي��ميثاق�الشرف�#ع
مي�العربي�----2222

�م�،�جاء�ذلك�بعد�القمة�العربية�1978 – 09 – 14أقرته�الجامعة�العربية�;ي�

�م�،��îدف�إuى�إيجاد�سياسة�إع
مية�عربية�مسئولة�،�حدد�1965بالدار�البضاء�عام�

سة�#ع
مية�هذا�ا�يثاق�الoZامات�ع�ى�الحكومات�العربية�نحو�العمل�الص رحفي�و�ا�ما

�عليه�#ع
م�العربي�،�ومما�جاء�;ي�ا�ادة� تكفل�الحكومات�  «      : 12نوما�ينبäي�أن�يكو

� �للعاملyنالعربية (Ø��الضمy?�ا �أمر�القيام�حرية �لهم �وتسهل �العربي �#ع
م �حقل �;ي

ح�هذا�ا�يثاق� د�فيه�13،�و;ي�ا�ادة�   (19)» وبواج�Çم�;ي�نطاق�ر تكفل�الحكومات� « :ر�و

�لهم� �تكفل �كما �العربي �الوطن جاء �مختلف�أ �العرب�;ي �نقل�#ع
ميyن �حرية رالعربية

(Ø�د�فيه�14،�و;ي�ا�ادة�  » حرية�العمل�و�التنطيم�ا تسهل�الحكومات�العربية�« : ر�و

�اللجوء�إuى�الرقا �الصحف�العربية�و�سريان�#خبار�ا�ذاعة�دو حرية�انتقال�و�تداو
ّ

ن بة�ل

ة�القسوة�#  . وغy?ها�من�ا�واد�ذات�ا�يثاق» ور�عند�الضر

ب�عربية�لضبط�السلوك�ا�Ø)�الصحفي::::ا�طلب�الثاني��ا�طلب�الثاني��ا�طلب�الثاني��ا�طلب�الثاني�� ب�عربية�لضبط�السلوك�ا�Ø)�الصحفيتجا ب�عربية�لضبط�السلوك�ا�Ø)�الصحفيتجا ب�عربية�لضبط�السلوك�ا�Ø)�الصحفيتجا     . . . . ررررتجا

��مرت�مصر�بتجربة��Gيس¦�ان���ا�;ي�مجال�ضبط�السلوك�ا�Ø)�::::التجربة�ا�صرية�التجربة�ا�صرية�التجربة�ا�صرية�التجربة�ا�صرية�    ----1111

� �عام�35للصحافيyن،�حيث�نصت�ا�ادة� �الصحافة�ا�صر ي�من�قانو ن��ع�ى�أ1980ن

�بذا�ãا � �قائمة �مستقلة � �هيئة �çي �للصحافة �بالشخصية�(20) ا�جلس�#ع�ى �تتمتع ،�

س�سلط¦�ا�;ي� ن�الصحافة�بتحقيق�حري¦�ا�واستق
لها�،�تما ية��تقوم�ع�ى�شؤ ر#عتبا ور

                                                 
((((17171717))))�،� �،����حسن�عماد�مكاو �،����حسن�عماد�مكاو �،����حسن�عماد�مكاو      . . . .151151151151ا�رجع�سبق�ذكره�،�ص�ا�رجع�سبق�ذكره�،�ص�ا�رجع�سبق�ذكره�،�ص�ا�رجع�سبق�ذكره�،�ص�يييي���حسن�عماد�مكاو
((((18181818))))� اسم�الجمال�، �محمد� �� اسم�الجمال�، �محمد� �� اسم�الجمال�، �محمد� �� اسم�الجمال�، �محمد� �الوطن�العربيرررر� �;ي �الوطن�العربي#تصال�و#ع
م �;ي �الوطن�العربي#تصال�و#ع
م �;ي �الوطن�العربي#تصال�و#ع
م �;ي �#تصال�و#ع
م �العربية�، اسات�الوحدة �مركز�د ،�� ،� �العربية اسات�الوحدة �مركز�د ،�� ،� �العربية اسات�الوحدة �مركز�د ،�� ،� �العربية اسات�الوحدة �مركز�د �،��م�،�1991199119911991رررر�، �،��م �،��م �م

     .  .  .  . 65656565    ––––    64646464    ––––    63636363بy?وت�،�ص�بy?وت�،�ص�بy?وت�،�ص�بy?وت�،�ص�
 ((((19191919))))    �،� �،�حسن�عماد�مكاو �،�حسن�عماد�مكاو �،�حسن�عماد�مكاو      . . . .�92929292،�ص��،�ص��،�ص��،�ص�ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقييييحسن�عماد�مكاو

(20) �،� �،�حسن�عماد�مكاو �،�حسن�عماد�مكاو �،�حسن�عماد�مكاو     ....93939393----�92929292،�ص�،�ص�،�ص�،�صمرجع�السبق�ذكرهمرجع�السبق�ذكرهمرجع�السبق�ذكرهمرجع�السبق�ذكرهييييحسن�عماد�مكاو
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�با�عرفة� �ا�واطن �حق �ضمان �;ي �فعالي¦�ا �وتأكيد �للمجتمع �#ساسية اطار�ا�قومات

    (21) :س�أهم�اختصاصات�ا�جلومن�. و#تصال�والخ@?�الصحيح

�ع�ى� - اجبا�ãم �و �أدا:�م �وضمان �الصحافيyن �حقو �وكفالة �الصحفي �العمل وحماية ق

�  .نالوجه�ا�بyن�;ي�القانو

 .إقرار�ميثاق�الشرف�الصحفي�و�القواعد�الكفيلة�بضمان�احZ?امه�وتنفيذه -

 .نشاء�نقابة�الصحافيyنإ -

 .و�ا�دنية�و�السياسية�للمجلسعدم�#خ
ل�بحق�اقامة�الدعوة�الجنائية� -

ية�تتضمن�أوضاع�الصحافة - ئيس�الجمهو ير�سنوية�اuى� رفع�تقا ر ر  .ر

�الصحافة�وميثاق�الشرف�الصحفي -  .ناصدار�Gئحة�تنفيذية�لقانو

        ::::التجربة�العراقية�التجربة�العراقية�التجربة�العراقية�التجربة�العراقية�----2222

� �الصحافة �لمالعراقمرت �لك�Üا �الحرية �بقدر�من ت�ية �صد ر�تستمر�حيـث

�من�عام�خمسة�قوانyن�معدلة�Èحكام�ال �وبقي�الحال�، �1914وح��¹عام�1912نقانو

قم� �ا�طبوعات�العراÎي� �قانو رع�ى�هذا�النحو�ح��¹صدو ن �الذي�ألäى�1931  �لسنة�82ر

�ا�طبوعات�العثماني �لقيود�،* نقانو �يخضعو �القانو �;ي�ظل�هذا ن�وكان�الصحفيو ن ن

�كانت�;ي�ظل�القوانyن�الع  ((((22222222))))كثy?ة� لي¦�م�أك¾?�مما ووتشددت�مسؤ ثمانية�فلم�يسمح�ّ

 .لهم�بانتقاد�أعمال�ا�وظفyن�وا�سئولyن�;ي�الحكومة

� قم � �بقانو �القانو �هذا رعوض ن �57ن �لسنة لية��1933 �أقر�مسؤ و�الذي

�ع�ى�إالصحفي�إذا�نشر�� ي;ي�مطبوع�مقا�Gينطو ً
ص�أو�أف#�¹Ïسرا��بواسطة�هانة�لشخ

ً

تالنشر�أو ه�أو�نشر�بكيفية�وتعرض�فيه�لكرامة�شخص�أو�شرفه��أو�أضر�بشهرته�أو�ثر

� �بالشخص�ا�سئو لية �ا�سؤ �حدد �كما ،� �أو�سمعته �لشرفه �تعرض�فيه �أمرا لأخر وى
ً

�ا�دير�ا�سئو �عند�عدم�معرفة �والبائع �وصاحب�ا�طبعة �إمضاء �لوصاحب�ا�قال�له

                                                 
�������������������������������������،�،�،�،�1985198519851985مصرية�،�القاهرة�،��مصرية�،�القاهرة�،��مصرية�،�القاهرة�،��مصرية�،�القاهرة�،�----�،�مكتبة�#نجلو�،�مكتبة�#نجلو�،�مكتبة�#نجلو�،�مكتبة�#نجلوالوسيط�;ي�تشريعات�الصحافةالوسيط�;ي�تشريعات�الصحافةالوسيط�;ي�تشريعات�الصحافةالوسيط�;ي�تشريعات�الصحافة��عماد�عبد�الحميد�النجار�،���عماد�عبد�الحميد�النجار�،���عماد�عبد�الحميد�النجار�،���عماد�عبد�الحميد�النجار�،�((((21212121))))

    ....110110110110    ––––    104104104104ص�ص�ص�ص�

يخ�الصحافة�العراقية�يرجع****     يخ�الصحافة�العراقية�يرجعيرجع�تا يخ�الصحافة�العراقية�يرجعيرجع�تا يخ�الصحافة�العراقية�يرجعيرجع�تا �البصرية�;ي�عهد�ا�1816181618161816سنة��سنة��سنة��سنة�رررريرجع�تا ت�جرنال�العراق�والدستو �البصرية�;ي�عهد�ا�حيث�صد ت�جرنال�العراق�والدستو �البصرية�;ي�عهد�ا�حيث�صد ت�جرنال�العراق�والدستو �البصرية�;ي�عهد�ا�حيث�صد ت�جرنال�العراق�والدستو رررر�حيث�صد لواuي�لواuي�لواuي�لواuي�رررر

اء�عام� �جريدة�الز �ع�ى�صدو يخ�الصحافة�العراقية�سابقة�بأك¾?�من�نصف�قر اء�عام�داود�باشا�وهذا�معناه�ان�تا �جريدة�الز �ع�ى�صدو يخ�الصحافة�العراقية�سابقة�بأك¾?�من�نصف�قر اء�عام�داود�باشا�وهذا�معناه�ان�تا �جريدة�الز �ع�ى�صدو يخ�الصحافة�العراقية�سابقة�بأك¾?�من�نصف�قر اء�عام�داود�باشا�وهذا�معناه�ان�تا �جريدة�الز �ع�ى�صدو يخ�الصحافة�العراقية�سابقة�بأك¾?�من�نصف�قر رداود�باشا�وهذا�معناه�ان�تا رر رر رر وووور رررر نننن

�العام�1869186918691869 �#تحاد ها �يصد ية �دو �مجلة �وçي �العربي �الصحفي �مجلة �;ي ة �منشو �مقالة �ذلك �أنظر�;ي �العام��، �#تحاد ها �يصد ية �دو �مجلة �وçي �العربي �الصحفي �مجلة �;ي ة �منشو �مقالة �ذلك �أنظر�;ي �العام��، �#تحاد ها �يصد ية �دو �مجلة �وçي �العربي �الصحفي �مجلة �;ي ة �منشو �مقالة �ذلك �أنظر�;ي �العام��، �#تحاد ها �يصد ية �دو �مجلة �وçي �العربي �الصحفي �مجلة �;ي ة �منشو �مقالة �ذلك �أنظر�;ي رررر�، رررر رررر

     .) .) .) .)�32323232،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1988198819881988،��،��،��،�9999،�س،�س،�س،�س6666للصحفيyن�العرب�،�عللصحفيyن�العرب�،�عللصحفيyن�العرب�،�عللصحفيyن�العرب�،�ع
�الرحمن�خضر�،     ((((22222222)))) �الرحمن�خضر�،�عبد �الرحمن�خضر�،�عبد �الرحمن�خضر�،�عبد �القوانyن�ا�طبوعات�وا�طابع�وحق�التاليفقوانyن�ا�طبوعات�وا�طابع�وحق�التاليفقوانyن�ا�طبوعات�وا�طابع�وحق�التاليفقوانyن�ا�طبوعات�وا�طابع�وحق�التاليف    �عبد �ال�،الطبعة �ال�،الطبعة �ال�،الطبعة �،��،الطبعة �دار�الس
م �مطبعة ،� �،�ثانية �دار�الس
م �مطبعة ،� �،�ثانية �دار�الس
م �مطبعة ،� �،�ثانية �دار�الس
م �مطبعة ،� ثانية

    ....�10101010،ص�،ص�،ص�،ص1929192919291929،�،�،�،�بغدادبغدادبغدادبغداد
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� �ال�)� ((((23232323))))وصاحب�ا�قال �وا�ادية �مسئو�Gعن��ضرار��دبية �م�Üم �حيث�يعت@?�كل ؛

 . تZ?تب�ع�ى�النشر

�وكاتب�ح ئيس�تحريره �و �بمالك�ا�طبوع �الشخص�ا�سئو �القانو �هذا ردد ل ن ّ

�بدفع� �ينشر�وملزمyن �ما �جميع �عن �بالتكافل �مسئو �م�Üم �كل �يعت@? �حيث لا�قال

� �ا�حكمة �به �تحكم �الذي �نقابة� .((((24242424))))التعويض �لقانو �الصحفيو �يخضع نكما ن

� قم � �178رالصحفيyن ��1969لسنة قم � �بالقانو ر�ا�عدل �164ن �حيث��1977لسنة

�بالشخصية� �تتمتع �؛ �بغداد �مركزها �للصحفيyن �نقابة �القانو �هذا �بموجب نتأسست

�و�موال�بحدود�أغراض�النقابة�  .قا�عنوية�ولها�حق�التملك�والتصرف�;ي�الحقو

� دة�;ي�القانو لية�ا�دنية�للصحفي�تخضع�للقواعد�العامة�الوا نومع�أن�ا�سؤ ر و

�يلحق�بالغy?�من� ((((25252525))))يا�دن �النشررعن�أي�ضر �الصحفيyن�تتوuى��،جراء �إ�Gأن�نقابة

أيضا�التحقيق�;ي�ا�خالفات�ال�)�يرتك�Çا�الصحفي
ً

�وبتوجيه�من�لجنة�#نضباط��العراÎي

�ا�هنة� �الصحفي�ا�خالف�للقواعد�العامة�ا�نظمة�Èصو لية�ا�هنية�ع�ى لتوقع�ا�سؤ و

�  .السلوك�ا�Ø)�قواعد��ال�)�تشكل�بمجملها�نقابة�الصحفيyن�العراقيyننوÈحكام�قانو

دنية�    ----3333 دنية�التجربة�� دنية�التجربة�� دنية�التجربة��     ::::ررررالتجربة��

�حيث�خضع� �العثماني �للقانو �تخضع �الصحفي لية �كانت�مسؤ ��دن نو;ي و ر

�واجتماæي�1918 -1516ر�دن�للحكم�العثماني�من�عام� ي�وكان�يعيش�فZ?ة�تخلف�فكر

�كانت�بل� �;ي�عهد�#نتداب�ال@?يطاني�من�عام�وبقيت�هذه��وضاع�كما دادت�سوءا زا

لية�الصحفية�1920ويعت@?�عام�. 1946– 1918 �للتنظيم�القانوني�للمسؤ و�ا�نطلق��و ل
((((26262626))))� �حيث�صدر�عام �تضمنت�قواعد�شاملة�ا�تعليمات�مديرية�1927 �طبوعات�ال�)�

� �ثم�صدر�قانو �;ي�1928نلجميع�ا�طبوعات�، ط�الواجب�توافرها �الذي�وضع�الشر و�

ت�عدة�قوانyن�;ي�عام� �ا�طبوعات��1953و1948رالصحفي�وبعد�ذلك�صد ن�،�ثم�قانو

�;ي�عام�1973والنشر�لسنة�� ت�قوانyن�أخر ى��ثم�صد �وأخy?ا�صدر��1998وعام�1993ر
ً

�الحاuي�لتنظيم�الصحافة�عام� �ا�ا�Ï)1999نالقانو  .ن�;ي�القر

                                                 
اق�الحس()�،�((((23232323)))) اق�الحس()�،���عبد�الر اق�الحس()�،���عبد�الر اق�الحس()�،���عبد�الر يخ�الصحافة�العراقيةزززز��عبد�الر يخ�الصحافة�العراقيةتا يخ�الصحافة�العراقيةتا يخ�الصحافة�العراقيةتا     ....�13131313،ص�،ص�،ص�،ص�1957195719571957،�الطبعة�الثانية،�مطبعة�الزهراء�،بغداد�،�،�الطبعة�الثانية،�مطبعة�الزهراء�،بغداد�،�،�الطبعة�الثانية،�مطبعة�الزهراء�،بغداد�،�،�الطبعة�الثانية،�مطبعة�الزهراء�،بغداد�،ررررتا
((((24242424))))            ----� ،� �وائل�عزت�البكر �� ،� �وائل�عزت�البكر �� ،� �وائل�عزت�البكر �� ،� �وائل�عزت�البكر �العراقيييي� �;ي �الصحفي �النظام �العراقتطو �;ي �الصحفي �النظام �العراقتطو �;ي �الصحفي �النظام �العراقتطو �;ي �الصحفي �النظام �ررررتطو ،�� ،�� ،�� ن�1980198019801980----�1951951951958888، �دار�الشؤ ،� �تحليلة اسة �د ن�، �دار�الشؤ ،� �تحليلة اسة �د ن�، �دار�الشؤ ،� �تحليلة اسة �د ن�، �دار�الشؤ ،� �تحليلة اسة �د وووو، رررر

     .  .  .  . 143143143143،�ص،�ص،�ص،�ص1994199419941994فية�العامة،�بغداد،فية�العامة،�بغداد،فية�العامة،�بغداد،فية�العامة،�بغداد،الثقاالثقاالثقاالثقا
((((25252525))))� ،� �العزاو �مهدي �عبود �محمد �� ،� �العزاو �مهدي �عبود �محمد �� ،� �العزاو �مهدي �عبود �محمد �� ،� �العزاو �مهدي �عبود �محمد �العراقيييي� �;ي �الصحفي �العمل �العراقاخ
قيات �;ي �الصحفي �العمل �العراقاخ
قيات �;ي �الصحفي �العمل �العراقاخ
قيات �;ي �الصحفي �العمل سالاخ
قيات � سال�، � سال�، � سال�، � �كلية�رررر�، �اuى �ماجستy?�مقدمة �كلية�ة �اuى �ماجستy?�مقدمة �كلية�ة �اuى �ماجستy?�مقدمة �كلية�ة �اuى �ماجستy?�مقدمة ة

     . . . .�51515151،ص�،ص�،ص�،ص2000200020002000،�قسم�#ع
م�،،�قسم�#ع
م�،،�قسم�#ع
م�،،�قسم�#ع
م�،#داب#داب#داب#داب
((((26262626))))     � ،� �بشy?�شريم �أميمة ،� �بشy?�شريم �أميمة ،� �بشy?�شريم �أميمة ،� �بشy?�شريم �أميمة �بقوانyن �وع
ق¦�ا �#دنية �الصحافة �بقوانyن �وع
ق¦�ا �#دنية �الصحافة �بقوانyن �وع
ق¦�ا �#دنية �الصحافة �بقوانyن �وع
ق¦�ا �#دنية �        ا�طبوعاتا�طبوعاتا�طبوعاتا�طبوعاتررررالصحافة ،� �#وuى �الطبعة ،� ،� �#وuى �الطبعة ،� ،� �#وuى �الطبعة ،� ،� �#وuى �الطبعة �ص1984198419841984، �ص�، �ص�، �ص�، ،�3333��������

    ....ومابعدها�ومابعدها�ومابعدها�ومابعدها�
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    : : : : �تجربة�الخليج�العربي��تجربة�الخليج�العربي��تجربة�الخليج�العربي��تجربة�الخليج�العربي�----4444

�دولة �أو �البحرين �الصحافة��خليجيةلتعت@? �تنظيم �قوانyن �عرفت

�إع
ن�لتنظيم�الصحافة�متأثرا�بالهيمنة�ال@?يطانية�،�حيث�،((((27272727))))والطباعة �فقد�صدر�أو
ً ل

�الجريدة� �أسم �مع �البحرين �حكومة ة �إدا �;ي �أسمه �يسجل �أن �الصحفي �ع�ى راشZ?ط

ها�ال@?يطاني�ع�ى�كل�من�يكتب�داخل�الب
د�،�ثم� ر��دف�بسط�هيمنة�الحكومة�ومستشا

� �عـام �الصحافة �ا�طبو1953نصدر�قانو �قانو �ثم �ن�، �لسنة �1965عات �قانو ن�ثم

�تنظيم�الصحافة�والنشر�1979((((28282828))))ا�طبوعات�لعام ن،�ثم�خضعت�الصحافة�أخy?ا�لقانو ً

�الخليج��2002لسنة�47رقم� لية�الصحفي�;ي�دو �وتشZ?ك��حكام�القانونية��سؤ ل�، و

لية  .والعربي�;ي�كثy?�من�ا�بادئ�القانونية�ال�)�تنظم�هذه�ا�سؤ

    ::::    ط�السلوك�ا�Ø)�الصحفيط�السلوك�ا�Ø)�الصحفيط�السلوك�ا�Ø)�الصحفيط�السلوك�ا�Ø)�الصحفيالتجربة�الجزائرية�لضبالتجربة�الجزائرية�لضبالتجربة�الجزائرية�لضبالتجربة�الجزائرية�لضب----5555

يخ� �8ع
م�الصادر�بتا ريعت@?�قانو �6ن يخ�1982ي�فيفر �ل�ع
م�;ي�تا �قانو ر�أو ن ل

ر�عشرين�سنة�ع�ى�#ستق
ل�الوط()� �قد�جاء�بعد�مر والجزائر�ا�ستقلة�،�وبذلك�يكو ن

�ظل�الفراغ� �و;ي �أنواع�الضغوط�، �تعاني�من�جميع �الصحافة �وقت�أصبحت�فيه و;ي

�ع�ى�رالقانوني�و ع�هذا�القانو نغبة�م�Üا�;ي�سد�هذا�الفراغ�قدمت�الحكومة�نص�مشر و

يخ� �،�وبعد�مناقشات�طويلة�تم�ضبط��1981أوت�25رمكتب�ا�جلس�الشع�)�الوط()�بتا

�من� ع�الذي�صدق�عليه�فيما�بعد�،�وهو�يتكو �ال�Üائي�لهذا�ا�شر نا�حتو �مادة�128وى

�ا�بادئ�العامة�وخمسة�أ عة�ع�ى�مدخل�يحتو يمو  . بوابز

�لم� �حيث ،� �وغامضة �سريعة �بطريقة �ا�هنة �Èخ
قيات �القانو �هذا نتطر ق

دة� ريحدد��سس�وا�عايy?�ال�)�تب(�¹مبادئ�أخ
قيات�ا�هنة�،�ونجد�أن�معظم�ا�واد�الوا

�الوجوب�و�ا�نع�� �وطابع ،� �¬مرة �القانونية �القاعدة �صفة �تغلب�عليه �القانو �هذا ن;ي

 : ن�با�ائة�من�مواد�هذا�القانو50والعقاب�;ي�نحو�أك¾?�من�

�الوجبات�وا�منوعات�و�العقوبات�;ي�" �نصت�ع�ى �ال�) �ا�واد حيث�بلغ�عدد

�;ي�ا�قابل�هناك��128مادة�مابyن�68حق�الصحفي�و�ا�ؤسسة�الصحيفة� �مادة��17،

�الصحفي�و�ا�واطن�;ي�8ع
م�  "قفقط�نصت�ع�ى�حقو

�أما�ا�واد�ال�)�تخص�بصفة�مباشرة�أخ
قيات ن�و�آداب�ا�هنة�;ي�هذا�القانو

  .49-48-45-42-35: فâ)�قليلة�جدا�ويمكن�حصرها�;ي�ا�واد�

                                                 
�الخليج�العربي�عزة�ع�ي�عزت�،��عزة�ع�ي�عزت�،��عزة�ع�ي�عزت�،��عزة�ع�ي�عزت�،�----(27)))) �الخليج�العربيالصحافة�;ي�دو �الخليج�العربيالصحافة�;ي�دو �الخليج�العربيالصحافة�;ي�دو سالة�ماجستy?�مقدمة�اuى�قسم�الصحافة�بكلية�#ع
م�للللالصحافة�;ي�دو سالة�ماجستy?�مقدمة�اuى�قسم�الصحافة�بكلية�#ع
م��،� سالة�ماجستy?�مقدمة�اuى�قسم�الصحافة�بكلية�#ع
م��،� سالة�ماجستy?�مقدمة�اuى�قسم�الصحافة�بكلية�#ع
م��،� رررر�،�

    ....137137137137صصصص1985198519851985جامعة�القاهرة�،�جامعة�القاهرة�،�جامعة�القاهرة�،�جامعة�القاهرة�،�
�الخليج�العربيةاحسان�هندي�،�احسان�هندي�،�احسان�هندي�،�احسان�هندي�،�    ----    ((((28282828)))) �الخليج�العربيةقوانyن�ا�طبوعات�والنشر�;ي�دو �الخليج�العربيةقوانyن�ا�طبوعات�والنشر�;ي�دو �الخليج�العربيةقوانyن�ا�طبوعات�والنشر�;ي�دو     ....�54545454،ص�،ص�،ص�،ص1985198519851985وuى�،�العyن�،وuى�،�العyن�،وuى�،�العyن�،وuى�،�العyن�،�،�الطبعة�#�،�الطبعة�#�،�الطبعة�#�،�الطبعة�#للللقوانyن�ا�طبوعات�والنشر�;ي�دو
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�أن�35فا�ادة� �ملoZما�بمبادئ�حزب�ج�Çة�" ى�تر نالصحفي�Gبد�عليه�أن�يكو

� �#حتياجات�#شZ?اكية �عن �و�يدافع بط�الصحفي�((((29292929)))) "التحرير�الوط() � �يع() �مما ر،

ة�#حZ?اس� " �42أما�ا�ادة�. . احدإيديولوجيا�بمبادئ�الحزب�الو ورفتلزم�الصحفي�بضر

�أجل� �من �الصحافة �بمهنة �ا�رتبطة ات �#متيا �أو�استعمال �نشر��خبار�الخاطئة زمن

،��وهنا�" ا�صلحة�الشخصية�أو�تمجيد�خصال�مؤسسة�أو�مادة�تعود�عليه�بالفائدة�

س �ا�ما اقع �و �ا�ادة �هذه �;ي �ا�وجود �التناقض �م
حظة ريمكن �أن�و �إذ ،� �8ع
مية ة

�يتعرض� �بانتقادها �أو�الذي�يسمح�لنفسه �الذي��Gيمجد�مؤسسات�السلطة الصحا;ي

 . للعقاب�

� �ا�ادة �أن�45أما �;ي�" �نصت�ع�ى �الكاملة �ا�حZ?ف�الحق�و�الحرية للصحا;ي

� �قانونيا �له �ا�خولة �إطار�الص
حيات �مصادر�الخ@?�;ي �إuى �ما�" لالوصو �نسجل وهنا

�بطته�بالص
حيات�ا�خولة�له�قانونيا،�وهو�ما�منحته�هذه�ا رادة�للصحفي�ا�حZ?ف�قد�

 . نيشكل�وسيلة�ضغط�عليه�أثناء�تطبيق�هذا�القانو

ات�ا�ركزية�و�8قليمية�لتقديم�8عانة�ا�طلوبة�46أما�ا�ادة�� ر��فتلزم�كل�8دا

� �العمومية ات �8دا �واجب �فمن �ا�ادة �لنص�هذه �واستنادا �الصحافة مساعدة�ر�هنة

�71،�لكن�الواقع�يفرض�العكس�أما�ا�ادة�((((30303030))))الصحفيyن�Èداء�مهم¦�م�;ي�إع
م�ا�واطن�

لية�ا�دير�أن� وفلقد�نصت�ع�ى�أن�يتحمل�مدير�النشر�وصاحب�النص�أو�النبأ�،�ومسؤ

د�;ي�ا�ادة� �73وريتأكد�من�قابلية�التعرف�ع�ى�صاحب�النص�قبل�نشره�،�و ل�أن�مسئو

�العقوبات��ا�طبعة�يتحمل�هو�¬ دة�;ي�قانو لية�الجنائية�ل'حكام�الوا نخر�ا�سؤ ر  ." و

�8ع
م� �الجزائر�بعد�1990نيعت@?�قانو �من�بyن�أهم�ا�كتسبات�ال�)�حقق¦�ا

�1أحداث�أكتوبر� �الفكرية�988، �الديمقراطية�و�التعددية سة �ا�ما ر�حيث�فتح�أبواب�

� �مقاييس �الوقت �نفس �;ي د �و�أو �التعبy?�و�الرأي، �الصحفية������رحرية �ا�هنة أخ
قيات

�فا�ادة�الثالثة�ال�)�نصت�ع�ى�أن ت�;ي�عدة�مواد�من�هذا�القانو نوآداب�العمل�تمحو  ر
س�حق�8ع
م�بحرية�مع�احZ?ام�كرامة�الشخصية�8نسانية�ومقتضيات�السياسة� ريما

�الوط() �والدفاع جية �القانو". رالخا �عل��ا �نصت �ال�) �8ع
م �;ي �الحق �حرية �أن �نأي

 .يشZ?ط�احZ?ام�الضوابط�ال�)�لخص¦�ا�هذه�ا�ادة

                                                 
اسة�النظرية�التطبيقية،�،�،�،�    أخ
قيات�الوظيفة�العموميةأخ
قيات�الوظيفة�العموميةأخ
قيات�الوظيفة�العموميةأخ
قيات�الوظيفة�العمومية�سعيد�مقدم�،��سعيد�مقدم�،��سعيد�مقدم�،��سعيد�مقدم�،�        ((((29292929)))) اسة�النظرية�التطبيقيةد اسة�النظرية�التطبيقيةد اسة�النظرية�التطبيقيةد �الجزائر�،�دار��مة��الجزائر�،�دار��مة��الجزائر�،�دار��مة��الجزائر�،�دار��مة�1111،�،�،�،�الطبعة�الطبعة�الطبعة�الطبعة��،��،��،��،�ررررد

يع�،�جوان�للطباعة�والZ?جللطباعة�والZ?جللطباعة�والZ?جللطباعة�والZ?ج يع�،�جوان�مة�والنشر�والتو يع�،�جوان�مة�والنشر�والتو يع�،�جوان�مة�والنشر�والتو      . . . .�51515151،�ص��،�ص��،�ص��،�ص�1997199719971997ززززمة�والنشر�والتو

     .  .  .  . 52525252    �،�ص�،�ص�،�ص�،�صا�رجع�نفسها�رجع�نفسها�رجع�نفسها�رجع�نفسه    ((((30303030))))
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� �أن : 33وتنص�ا�ادة ��جهزة�" ع�ى �;ي �ا�حZ?فyن �الصحافيyن �حقو قتكو ن

� �أو�السياسية �النقابية �و#نتماءات �¬اء �عن �ا�ستقلة �العمومية �…ر8ع
مية نويكو

oZيل� �أن �شريطة �والتحويل �الZ?قية �للتعيyن، �أساسيا �شرطا (Ø��ا �الصحفي�التأهيل م

� �8ع
مية �للمؤسسة �العام �بالخط �حق� . 1"ا�حZ?ف �ا�ادة �هذه بطت � �فقد روبذلك

ة�استق
ليته�عن�¬اء� رالصحفي�ا�حZ?ف�العامل�;ي��جهزة�8ع
مية�العمومية�بضر ور

 . و�#نتماءات�النقابية�والحزبية�و�#لoZام�بالخط�العام�للمؤسسة

��Gتقل�أهمية��37ا�ادة�باòضافة�إuى�ا�واد�السابقة�نجد ى�تناولت�مسألة�أخر

السر�ا�Ø)�هو�حق�الصحفيyن�الخاضعyن�" وçي�قضية�السرية�ا�هنية�حيث�نصت�ع�ى�

�السلطة� �ع�ى (Ø��السر�ا �يتذرع �أن �يمكن Gو� �عل��م اجب �و �القانو �هذا وÈحكام ن

 : القضائية�ا�ختصة�;ي�الحاGت�التالية

 . و�محدد�;ي�التشريع�مجال�سر�الدفاع�الوط()�كما�ه -1

�به -2       8ع
م�الذي�يع()��طفال�و�ا�راهقyن . لا�عمو
 .     8ع
م�الذي�يمس�امن�الدولة�مساسا�واضحا  -3

  ....�8ع
م�الذي�يمتد�إuى�التحقيق�و�البحث�القضائيyن -4
�نفس� �الجزائر �ا�شرع �أعد �فقد �والتصحيح �الرد �حق �يخص �فيما يأما

دة�;ي�ق �ر8جراءات�الوا �ال�)��44غy?�أن�هناك�إضافات�جديدة�ترد�;ي�ا�ادة�1982نانو

�نشر�48تؤكد�تصحيح�الخ@?�بعد� ي�ساعة�من�تقديم�الب
غ�من�شخص�طبيåي�أو�معنو

�معنويا�أو  . ماديا رعنه�وقائع�غy?�صحيحة�أو�مزاعم�مسيئة�من�شأ�ëا�أن�تلحق�ضر

�نقا �1969بة�ظهرت�لظهر�العمل�النقابي�الصحفي�;ي�عهد�الحزب�الواحد�و�أو

�كانت� �وقد �التحرير�الوط() �حزب�ج�Çة �أسسها �ال�) �الجزائريyن �الصحفيyن �إتحاد إ�ëا

 :هيئة�سياسية�أك¾?�م�Üا�إع
مية�وجدت�فقط�لخدمة�أهداف�الحزب�نذكر�م�Üا

 .1988عام� ( M.J.A ) حركة�الصحفيyن�الجزائرية -1

 .1992ظهرت�عام� (A.J.A) جمعية�الصحفيyن�الجزائريyن -2

 .1993عام� (N.J.A) الرابطة�الوطنية�للصحفيyن�الجزائريyن -3

 .1996ظهرت�عام� (S.N.J.A) النقابة�الوطنية�للصحفيyن�الجزائريyن -4

 .1998عام� (S.N.J) النقابة�الوطنية�للصحفيyن -5

�أخ
قيات�ا�هنة� �حو �وطنية �ندوة �للصحفيyن�عقد �الوطنية ت�النقابة لقر ر

�بتا (Ø��ولقد�كان��2000أفريل�13يخ�روقواعد�السلوك�ا �بفندق�ا�نار�بسيدي�فرج�،

�ع�ى� �أخ
قيات�ا�هنة �يثاق� �وعرض�نص�مقZ?ح �الندوة �هذه �انعقاد (ÏÐسا�الهدف�
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�إuى ،��مختلف�الوسائل�8ع
ميةنالصحفيyن�جاءوا�من�مختلف�وGيات�الوطن�وينتمو

�ا ���ا �تقدم �ال�) �بعض�#قZ?احات �إuى �النقابة �أعضاء �استمع �لتعديل�لقد ن ولحاضر

�،�وهكذا�اتفق�الجميع�ع�ى�نص�واحد�لهذه� ىبعض�البنود�وإلغاء�بعضها��أوإضافة�أخر

�ا�بادئ� �بعض �إuى ت �أشا �ثم �ا�حZ?ف �للصحفي �تعريفا �البداية �;ي �تضمنت را�دونة

�الصحفي� لية �مسؤ �ا�ؤسس�وكذا �التعبy?�و�النقد �وحرية �8ع
م �كالحق�;ي و�خ
قية

ã ة�توفy?�الضمy?�ا�Ø)�للصحفيyنرباòضافة�إuى�إشا  .ور�ا�لضر

        #طار�التطبيقي�للبحث#طار�التطبيقي�للبحث#طار�التطبيقي�للبحث#طار�التطبيقي�للبحث

سةبيانات�سوسيو�مهنية�عن�العينةبيانات�سوسيو�مهنية�عن�العينةبيانات�سوسيو�مهنية�عن�العينةبيانات�سوسيو�مهنية�عن�العينة: : : :     للللا�بحث�#وا�بحث�#وا�بحث�#وا�بحث�#و سة�ا�در سة�ا�در سة�ا�در      . . . .وووو�ا�در

�� ��ا�طلب�#و ��ا�طلب�#و ��ا�طلب�#و سة�:  :  :  :  للللا�طلب�#و سة�متغy?�الجنس�للعينة�ا�در سة�متغy?�الجنس�للعينة�ا�در سة�متغy?�الجنس�للعينة�ا�در     ....وووومتغy?�الجنس�للعينة�ا�در

 
� قم � �الشكل �مع �الجدو ريوضح �البحث�يغلب�عل��ا�(31) 1ل �قيد �العينة �أن

�الصحاف نة�مع� % ) 53: �بلغت�رنسبة�الذكو( يات،�وأن�الصحافيyن�أك¾?�م�Üا �با�قا ر،

،�من�خ
ل�أداة�#ستبيان�،�تشy?�النسبتyن�ا�بينتyن� % )47: نسبة�8ناث�ال�)�بلغت�(

�ال�)� �#يجابية �الخطوة �ع�ى �يدل �مما �؛ �الجنسyن ب�طفيف�بyن �تقا �إuى � �الجدو ر;ي ل

�  .يخط¦�ا�ا�رأة�الصحفية�بالغرب�الجزائر

                                                 
منطقة�الغرب�منطقة�الغرب�منطقة�الغرب�منطقة�الغرب��ب�ب�ب�ب) ) ) ) صحفي�حامل�لبطاقة�الصحفي�ا�حZ?ف�صحفي�حامل�لبطاقة�الصحفي�ا�حZ?ف�صحفي�حامل�لبطاقة�الصحفي�ا�حZ?ف�صحفي�حامل�لبطاقة�الصحفي�ا�حZ?ف�    100100100100 (  (  (  ( �ع�ى�عينة�من�الصحافيyن�ع�ى�عينة�من�الصحافيyن�ع�ى�عينة�من�الصحافيyن�ع�ى�عينة�من�الصحافيyن�بحث�ميداني�بحث�ميداني�بحث�ميداني�بحث�ميداني----        ((((31313131))))

�;ي�ا�ؤسسات�#ع
مية�التالية� �،�يشتغلو �;ي�ا�ؤسسات�#ع
مية�التالية�الجزائر �،�يشتغلو �;ي�ا�ؤسسات�#ع
مية�التالية�الجزائر �،�يشتغلو �;ي�ا�ؤسسات�#ع
مية�التالية�الجزائر �،�يشتغلو نالجزائر ني ني ني ية�عددهم�: : : : ي ية�عددهم�جريدة�الجمهو ية�عددهم�جريدة�الجمهو ية�عددهم�جريدة�الجمهو     ’’’’le  le  le  le qqqquotidienne  duotidienne  duotidienne  duotidienne  d ،�جريدة�،�جريدة�،�جريدة�،�جريدة�14141414: : : : ررررجريدة�الجمهو

Oran Oran Oran Oran ق�اليومي�4444: : : : تلمسان�تلمسان�تلمسان�تلمسان�+ + + + سيدي�بلعباس�سيدي�بلعباس�سيدي�بلعباس�سيدي�بلعباس�+ + + + ،�مكتب�جريدة�الخ@?�بوهران�،�مكتب�جريدة�الخ@?�بوهران�،�مكتب�جريدة�الخ@?�بوهران�،�مكتب�جريدة�الخ@?�بوهران�10101010::::�عددهم��عددهم��عددهم��عددهم� ق�اليومي��،�مكتب�جريدة�الشر ق�اليومي��،�مكتب�جريدة�الشر ق�اليومي��،�مكتب�جريدة�الشر وووو�،�مكتب�جريدة�الشر

،�،�،�،�03030303: : : : تلمسان�تلمسان�تلمسان�تلمسان�+ + + + سيدي�بلعباس�سيدي�بلعباس�سيدي�بلعباس�سيدي�بلعباس�+ + + + ��وهران���وهران���وهران���وهران�    �LIBELIBELIBELIBERTRTRTRTEEEE،�مكتب�جريدة��،�مكتب�جريدة��،�مكتب�جريدة��،�مكتب�جريدة�4444: : : : تلمسان�تلمسان�تلمسان�تلمسان�+ + + + �سيدي�بلعباس��سيدي�بلعباس��سيدي�بلعباس��سيدي�بلعباس�++++بوهران�بوهران�بوهران�بوهران�

: : : : �،��اذاعة�الباهية�وهران��عددهم��،��اذاعة�الباهية�وهران��عددهم��،��اذاعة�الباهية�وهران��عددهم��،��اذاعة�الباهية�وهران��عددهم�4444: : : : تلمسان�تلمسان�تلمسان�تلمسان�+ + + + عyن�تموشنت�عyن�تموشنت�عyن�تموشنت�عyن�تموشنت�+ + + + سيدي�بلعباس�سيدي�بلعباس�سيدي�بلعباس�سيدي�بلعباس�+ + + + جريدة�النصر�مكتب�وهران�جريدة�النصر�مكتب�وهران�جريدة�النصر�مكتب�وهران�جريدة�النصر�مكتب�وهران�

�،�تم��،�تم��،�تم��،�تم�19191919سان�عددهم�سان�عددهم�سان�عددهم�سان�عددهم��،�اذاعة�تلم�،�اذاعة�تلم�،�اذاعة�تلم�،�اذاعة�تلم11111111: : : : ،�اذاعة�عyن�تيموشنت�عددهم�،�اذاعة�عyن�تيموشنت�عددهم�،�اذاعة�عyن�تيموشنت�عددهم�،�اذاعة�عyن�تيموشنت�عددهم�9999:   :   :   :   �،�اذاعة�سيدي�بلعباس��عددهم��،�اذاعة�سيدي�بلعباس��عددهم��،�اذاعة�سيدي�بلعباس��عددهم��،�اذاعة�سيدي�بلعباس��عددهم�22222222

ة�عل��م�فZ?ة� يع�#ستما ة�عل��م�فZ?ة�تو يع�#ستما ة�عل��م�فZ?ة�تو يع�#ستما ة�عل��م�فZ?ة�تو يع�#ستما ررررتو     ....�اuى�جويلية�من�نفس�السنة��اuى�جويلية�من�نفس�السنة��اuى�جويلية�من�نفس�السنة��اuى�جويلية�من�نفس�السنة�2014201420142014أفريل�أفريل�أفريل�أفريل�: : : : زززز
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قم� � قم�جدو � قم�جدو � قم�جدو � ررررجدو يع�العينة�ع�ى�فئات�عمرية�و�جنسية�مختلفة : : : :02020202لللل  ز��يبyن�تو

 
قم� �و�الشكل� ريبyن�الجدو �متنوعة�للعينة�البحثية�ال�)�02ل �فئات�عمرية� �

ع�ع�ى�ث
ثة�فئات�كما�تمثل�صحافيyن�وصحافيات�بالقطاع�العام�والخاص�؛�ح زيث�تتو

�سنة���تمثل��40إuى��سنة31و��فئة�من� % 27تمثل��: �سنة��30سنة�إuى�21فئة�من� :ي�ي

 % 03تمثل�: �سنة50وفئة�أك¾?�من� % 12تمثل�: �سنة��50سنة�إuى�41و�فئة�من� %  57

عة�كما�ي�ي ،�يغلب�ع�ى�هذه�العينة�الفئة�الثانية  %  24تمثل�صحافيات�،� % 30: زمو

ة�ع�ى� رتمثل�صحافيyن�،�مما�يجعلنا�نستنتج�أن�العينة�ككل�çي�فئة�فتية�وشابة�،�قاد

تقا جة�ا�هنية�الصحفية�،�بالoZامها�بمبادئ�السلوك�ا�Ø)�الخلقي�للصحافة��ر# رء�إuى�د

ات�وكفاءات� �تملكه�من�قد را�تفق�عل��ا�،�وتستطيع�كسر�القيود�ال�)�تواجهها�بكل�ما

 .وامكانيات�بغض�النظر�عن�بساط¦�ا
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ع�ع�ى�فئات�مختلفة�،�; �والشكل�أع
ه�أن�العينة�البحثية�تتو زيبyن�الجدو ي�ل

� �ي�ي �كما �الصحفية �ا�هنية �0( فئة�من�: مجال�التجربة �إuى : تمثل) �سنوات��05سنة

15%� �من �فئة ، )6� �إuى ��10سنوات �) سنوات � % 50تمثل �من �غاuى�11(وفئة �سنة

حيث�يعت@?�،� % ) 31% : (03: تمثل�) �سنة�30سنة�إuى�21(��فئة�من�3:تمثل) سنة20

� �عنصر�الخ@?ة �;ي ���ا ��Gيس¦�ان �أخ
قيا�هنية �تعزيز�مبادئ �لصبط�السلوك�مجال ة

(Ø�تاجات�،�فالتمرس�و�التعود�ع�ى�العمل�الصحفي�من�تغطا رية�ل
حداث�واجراء�الربو

 .       التحقيقات�;ي�كل�مرة�يشعر�الصحفي�بوازع�الضمy?�ا�Ø)�الخلقي�و
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�با�ؤسسات� �يشتغلو � �البحثية �العينة �أن �أع
ه �و�الجدو �الشكل نيوضح ل ّ


�;ي�الصحف�الخاصة�بلغت�نسبة�الصحافيyن� % 61مية�العمومية�نسبة��8ع �أما ،

���ا�حواuي� �،�فقد�تفوقت�نسبة�الصحافيyن�ا�شتغلyن�بالقطاع� %39نالذين�يشتغلو

�;ي�الصحافة�ا�كتوبة�،�وأن� العام�،�إن�طبيعة�العمل�باGذاعات�ا�حلية�يختلف�ع�Üا

��ا �الصحفي�ا�ذيع�ملزم�و�منضبط�بطريقة �اuى�7داومة�من�الساعة�السابعة �صباحا

غاية�انقطاع�البث�،�أما�عن�الصحفي�بالجريدة�فله�متسع�من�الوقت�ومخy?�بyن�بقائه�

سالها� ا ير تاجات�والتقا جها�،�وا�هم�;ي�عمله�هو�تحرير#خبار�والربو ر;ي�ا�كتب�أوخا ر ور ر

عyن�بحكم�امت
كهما�ع@?�الفاكس�أو�ال@?يد�#لكZ?وني�،�وال#Ï)ء�ا�تفق�عليه�;ي�القطا

�#ع
مي� �التشريع �ينص�عليه �وفق�ما �ا�حZ?ف�هو�ضبط�سلوكا�ãم �الصحفي لبطاقة

�  .يالجزائر
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� قم � �والشكل �الجدو ريبyن �بالغرب�05ل �تعZ?ض�الصحافيyن �ال�) �العوائق ،�

�ي�ي �كما �النتائج �كانت �حيث ،� �للمهنة س¦�م �مما �;ي رالجزائر �: ي تمثل� % ) 53( نسبة

�،�الصحافيyن�الذ �ا�هنية سة �ا�يدانية�كعائق�من�عوائق�ا�ما �بنقص�الخ@?ة رين�ادلوا

تمثل�الصحافيyن�الذين�ادلوا�بعدم�تلقي�التكوين�;ي�ا�جال��كاديم)� % ) 39( ونسبة��

)� �و�#تصال � �8ع
م �الذين� %) 27 ( �و�نسبة،) تخصص�علوم �الصحافيyن تمثل

� �ونسبة ،� �عن�8جابة �ا %) 24( تحفظوا �#لoZام�تمثل �بعدم �ادلوا �الذين لصحافيyن

� �ونسبة ،� �ا�شغلة �8ع
مية �للمؤسسة (ÏÐالسيا� �الصحافيyن� %) 08( بالخط تمثل

م
:�م�;ي�ا�هنة� السبق�الصحفي�وزالذين�ادلوا�بعرض�الصحفي�للمنافسة�القوية��أمام�

 . Èصحاب�الخ@?ة�;ي�ا�يدان�

�واقعية �نماذج �çي �سابقا، �ذكرت �ال�) �يتالعوائق ،� �الصحافيو نلقاها

سا�ãم�ا�هنية�،�وهناك�العديد�من�العوائق�،��Gيمكن�حصرها�والصحافيات ر،�أثناء�مما

�عنصر�التكوين� �ا�ثال �سبيل �نذكر�ع�ى ،� �مدققة �بإشكالية �ا�حدد �البحث �هذا ;ي

�تشريعات� �ع�ى �الصحفي �بحيث�يطلع ،� �يعت@?�مهم�جدا �مجال�الصحافة �;ي #كاديم)

�من�شأ�ëا�أن�ا�واثيق�وا�دونات�#خ
قية�وقوانyن�#ع
م: ة�مثل�اع
مية�جزائرية�حديث

تكفل�له�ضبط�السلوك�ا�Ø)�الصحفي�،�باGضافة�اuى�مقاييس�مهمة�;ي�مجال�فلسفة�

#خ
ق�و�فنيات�التحرير�الصحفي�و�التحكم�#نسب�;ي�تكنولوجيات�#ع
م�و#تصال�
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�فتعت@?�من�#نشغاGت�أما�عن�الخط�السياÏÐ)�للمؤسسات�#ع
مي.  ية�بالغرب�الجزائر

�الصحافيyن� �من �لذلك�فهناك�العديد ،� �الصحفي �العمل �;ي �ا�هنية �و�العوائق ا�همة

�التحرير� ساء �ر �مع ة �صراعات�متكر �;ي �فيدخلو � �النقطة �هذه ؤا�بتدئyن��Gيدركو ر ن ن

اء�الصحف�و#ذاعات�تؤذي���م�اuى�ا�ëاء�عقد�العمل�مع�الصحفي�     .  رومد

 
 

�أع
ه�وا�وضح�;ي�الشكل أن�ا�واقف�ال�)�تعرض�    لتبyن�ا�عطيات�;ي�الجدو

�ي�ي �فيما �تمثلت �هامهم� �تأدية �أثناء �الجزائر �بالغرب �الصحافيو يلها ا�ضايقات�: ن

ت�نسب¦�ا� ات�من�قبل��من�وا�سئولyن�وأفراد�ا�جتمع��ال�)�قد رو#ستفزا � % 50: ب ز

ية��ففي�تأكيد�Gحد�من�شأ�ëا�أن�تؤتر�ع�ى�سلوك�الص رحافيyن�;ي�مجال�التغطية�#خبا

ا�بحوثyن�من�جريدة�الخ@?�أنه�أثناء�دخوله�للملعب�الوGئي�بوهران��تعرض��ضايقات�

�القيام�بمهامه�الصحفي ة�ا�كان�دو �ا�لعب�مما�اضطر��غاد ?yنمن�قبل�مس أما�عن�،�ري

�وخا � �عمومية �ومؤسسات �شخصيات �قبل �من �القضائية �ا�تابعات �صة ت�فقد رقد

ت�نسب¦�ا�ب� %  12: نسب¦�ا�ب�  % 22: ر،�ا�ساومات�و8غراءات�بالهدايا�وا�ناصب�،�قد

ت�نسب¦�ا�ب من�مجمل�العينة�ا�بحوثة،  . %45 :رالتحفظ�عن�8جابة�قد

با�جتمعات�) خاص�أو�عام�( ركما�تبyن�هذه��قام�أن�الصحفي�;ي�أي�قطاع�

�طريق �;ي �لتحقيق�ئرمثل�الجزا �النموالسائرة �ا�ناسبة الت�تعاني�من�غياب�البيئة �Gز

ال�طوي
�;ي� �Gسئولة�،�فالطريق��زسالة�الصحافة�النبيلة�تتمتع���امش�من�الحرية�ا ر
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�اuى�هذه�ا�كانة�،�وأن�ما�أدuى�به�معضم ��الصحافيولسبيل�الوصو ي�بالغرب�الجزائر ن

�ؤسسات�#ع
مية�;ي�يدل�ع�ى�واقع�إع
مي�صعب�،�أمام��تشبث�بعض�ا�سئولyن�با

�ومناص �للكفاءة �مراعاة �دو �ن�Çم �الذي�الصحفيةا�هنية �الصحفي �العمل �وخصوصية

لyن�الoZام�الحياد�#يجابي�وعدم�#نحياز�Gي�طرف�كان هذا� ويفرض�ع�ى�هؤGء�ا�سؤ

�#همال� �مع �ا�بحوثyن، �الصحافيyن �تجاه � �ا�ستمرة �الرقابية سة �و�ا�ما ،� �جهة رمن

ما��،�فإuى�م��¹ا�تعمد��للم اد�من�#مر�تصعيدا�وتأ �#جتماæي�و�الخدماتي�لهؤGء� زستو ز ى

�أن� �ا�بحوثو نتتغy?�بعض�الدهنيات�لدى�مسئولينا�بب
دنا�؟�وهل�يستطيع�الصحافيو ن

وا�هذه�ا�واقف�بمهنية�واحZ?افية�؟  زيتجاو

 
 

�و� �الجدو �من�ليوضح �ا�واقف�الصعبة �مواجهة �كيفية �أع
ه �ا�بyن الشكل

 41: ر،�حيث�تعطي��قام�دGGت�واضحة�ع�ى�ما�ي�ي�    يبل�الصحفيyن�بالغرب�الجزائرق

�و%  �ا�ختلفة �ا�واقف �تجاه �بالص@? �تحلوا �الذين �الصحافيyن نسبة� % 59نسبة

الصحافيyن�الذين�تحفظوا�عن�8جابة�،�تدل�هذه�ا�ؤشرات�ع�ى�أن�العينة�ا�بحوثة�

�ال �والوسائل �من�نقص�الخ@?ة �الرغم �للعمل�8ع
مي�ع�ى 
ئمة��غy?�ا �والبيئة بسيطة

ة�آنفا�،�فكيف�يتحقق�الفضاء�#ع
مي���خ
Îي�أمام� رفقد�واجهوا�هذه�ا�واقف�ا�ذكو

�ينتقل� �م�¹ �و�إuى �؟ �للمعلومات �#حتكار�الواضح �ظل �و�الحواجز�;ي �العقبات سيطرة

?@��اuى�الوضع�الحاuي�ا��يء�با  رات�التعجoyية�؟يالصحفي�بمنطقة�الغرب�الجزائر
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� �الجزائر �للصحفي �ا�هنية �أن�البطاقة ييبyن�الجدو �تعزيز�   (1)ل �;ي �دو رلها

ال�oاهة�و�#حZ?افية،�فقد�سجلت�8حصائيات�حسب�: مبادئ��خ
قيات�الصحفية�م�Üا

� �ع�ى�عينة�من�الصحافيyن�والصحافيات�بالغرب�الجزائر يالبحث�ا�يداني�الذي�أجر ي

ع�كما�ي�يتمثل % 81: ما�ي�ي % 36: ز�نسبة�ا�بحوثyن�الذين�أدلوا�بأهمية�البطاقة،�تتو

� �الخاص، �بالقطاع �الصحافيyن�الذين�يشتغلو �الصحافيyن�الذين� % 45ننسبة نسبة

�بالقطاع�العام�  .نيشتغلو

تمثل�نسبة�ا�بحوثyن�الذين�أدلوا�بالنفي�؛�أي�أن�البطاقة� %12و�أن�نسبة�

� �أهمية �لها �ليست �للصحفي �تجاه�ا�هنية �بمهنته �للصحفي �#عZ?اف �عدم بالنظر�اuى

                                                 
د�اسمها�أي�البطاقة�ا�هنية�----        (1)))) د�اسمها�أي�البطاقة�ا�هنية��و د�اسمها�أي�البطاقة�ا�هنية��و د�اسمها�أي�البطاقة�ا�هنية��و �مرة��بالجزائر��سنة�) ) ) ) #حZ?افية�#حZ?افية�#حZ?افية�#حZ?افية�( ( ( ( رررر�و �مرة��بالجزائر��سنة�أو �مرة��بالجزائر��سنة�أو �مرة��بالجزائر��سنة�أو �1968196819681968للللأو �قانو ��حyن�سن�ا�شرع�الجزائر �قانو ��حyن�سن�ا�شرع�الجزائر �قانو ��حyن�سن�ا�شرع�الجزائر �قانو ن�حyن�سن�ا�شرع�الجزائر ني ني ني ي

د�معها�أخ
قيات�ا�هنة�وحدد�الواجبات�و�الحق د�معها�أخ
قيات�ا�هنة�وحدد�الواجبات�و�الحقالصحا;ي�ا�حZ?ف�،�و د�معها�أخ
قيات�ا�هنة�وحدد�الواجبات�و�الحقالصحا;ي�ا�حZ?ف�،�و د�معها�أخ
قيات�ا�هنة�وحدد�الواجبات�و�الحقالصحا;ي�ا�حZ?ف�،�و �مع�العقوبات�و�الجزاءات�ووووررررالصحا;ي�ا�حZ?ف�،�و �مع�العقوبات�و�الجزاءات�و �مع�العقوبات�و�الجزاءات�و �مع�العقوبات�و�الجزاءات�و أما�عن�أما�عن�أما�عن�أما�عن�.. .. .. .. ققققو

�8ع
م� �8ع
م�قانو �8ع
م�قانو �8ع
م�قانو د�;ي�ا�ادة�2012201220122012ننننقانو د�;ي�ا�ادة��فقد�و د�;ي�ا�ادة��فقد�و د�;ي�ا�ادة��فقد�و ه76767676رررر�فقد�و ه�أن�بطاقة�الصحفي�ا�حZ?ف�تصد ه�أن�بطاقة�الصحفي�ا�حZ?ف�تصد ه�أن�بطاقة�الصحفي�ا�حZ?ف�تصد ا�لجنة�تحدد�تشكيل¦�ا�وتنظيمها�ا�لجنة�تحدد�تشكيل¦�ا�وتنظيمها�ا�لجنة�تحدد�تشكيل¦�ا�وتنظيمها�ا�لجنة�تحدد�تشكيل¦�ا�وتنظيمها�رررر�أن�بطاقة�الصحفي�ا�حZ?ف�تصد

    !!!!!!!!                لكن�إuى�م��¹لكن�إuى�م��¹لكن�إuى�م��¹لكن�إuى�م��¹؟؟؟؟. . . . سy?ها�عن�طريق�التنظيم�سy?ها�عن�طريق�التنظيم�سy?ها�عن�طريق�التنظيم�سy?ها�عن�طريق�التنظيم�وووو
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ع�هذه�النسبة�كما�ي�ي� باب��عمال�تتو زا�سئولyن��و�أ نسبة�الصحافيyن�الذين� % 05: ر

� � ،� �بالصحافة�ا�كتوبة �باòذاعات� % 07نيشتغلو ننسبة�الصحافيyن�الذين�يشتغلو

�تمثل�نسبة�ا�بحوثyن�الذين�تحفظوا�عن�8جا % 07ا�حلية��وان�� نبة��كلهم�يشتغلو

 .باòذاعات�ا�حلية�غرب�الجزائر

�قضية�البطاقة�ا�هنية�للصحفي� لتعطي�هذه�ا�ؤشرات�دGGت�واضحة�حو

سة�أقرت�بأهمية�البطاقية�،�إ�Gأن�ا�شكلة� ��،�حيث�أن�أغلبية�العينة�ا�در والجزائر ي

يا�;ي�طريقة�منحها�للصحافيyن� �م��¹تغلب�فإuى!! ؤنابعة�من�الغموض�وعدم�وضوح�الر

�;ي�مثل�هذه�ا�واضيع�؟�للولوج�إuى�عالم�#حZ?افية�8ع
مية�من�الالالال����oاهة�والشفافيةoاهة�والشفافيةoاهة�والشفافيةoاهة�والشفافية �

 .الباب�الواسع�

 
�للصحفي� �ا�هنية �للبطاقة �ا�بحوثyن �تقييم �الشكل �مع �الجدو ليوضح

��بعد� يعها�ع�ى�مستحق��ا�من�الصحافيyن�بالغرب�الجزائر �كيفية�تو ��حو يالجزائر ل زي

8� ��قانو نصدو  % 50:  ر،�حيث�تمثل��قام�ا�سجلة�كما�ي�ي2012) يالعضو( ع
م�ر

�ب ية�للبطاقة�ا�هنية��الغموض�و:تمثل�نسبة�الذين�أدلوا من�ناحية�ؤعدم�وضوح�الر

�بمنطقة� �و�مهامها ها �دو �و�من�حيث� �عل��ا �ملفات�الحصو اسة �بد �ا�كلفة راللجنة ل ر

� مناقشة�ا�وضوع�من�أطراف�غy?�: تمثل�نسبة�الذين�أدلوا�ب %  50،�يالغرب�الجزائر

هناك�محاولة�جادة�لبعث�وتجديد�البطاقة� تمثل�نسبة�الذين�أدلوا�بأن % 49معنية�،�

� �الجزائر �للصحفي �كانت�ويا�هنية �#ساس�ال�) �و�مفع;ي ���ا �ّمعمولة �سنة �  1968لة
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�الصحفي�ا�حZ?ف( تمثل�نسبة� % 24لحماية�الصحفي�و�تسهيل�عمله،�) نمرحلة�قانو

 .ين�تحفظوا�عن�8جابة�الذ

�البطاقة� �يشوب �الغموض�الذي �حو �واضحا ا �ا�ؤشرات�تصو �هذه لتعطي ر

�من�تخصصات�غy?�8ع
م��هنة�الصحفية�الودخ�،�كما�أن�يا�هنية�للصحفي�الجزائر

�تطبيق�او#تصال� �حال�دو ن�بش��¹الطر يعها�ع�ى�مستحق��ا�ق  .زلشفافية�لتو

اسة� اسة�نتائج�عامة��للد اسة�نتائج�عامة��للد اسة�نتائج�عامة��للد     :uى�النتائج�¬تيةإراسة�توصلت�الد    ::::ررررنتائج�عامة��للد

�كما��للعوائق�ا�هنية�تؤثر�;ي�سلوكه�وçييالغرب�الجزائرمنطقة�ب�تعرض�الصحفي�-1

 :  ي�ي�

 .نقص�الخ@?ة�ا�هنية�وا�يدانية�للصحافيyن�ا�بتدئyن -

�ف��ا -  .نعدم�#لoZام�بالخط�السياÏÐ)�للمؤسسة�8ع
مية�ال�)�يشتغلو

 . ة�;ي�ا�يدان�أصحاب�الخ@?ة�و�ا�هن�ا�نافسة�و�السبق�الصحفي�لدى-

س¦�م�الصحفية�سلبية���واقف�بذات�ا�نطقة �تعرض�الصحفي-2 رمختلفة،��أثناء�مما

 :ما�ي�ي�من�شأ�ëا�أن�تؤثر�ع�ى�السلوك�ا�Ø)�وçي�ك

ةا�ضايقات� -  .�من�وا�سئولyنرجال��من�قبل�را�تكر

 .ية�وخاصةة�من�قبل�شخصيات�ومؤسسات�عموما�تابعات�القضائي -

�ساومات�و�8غراءات�بالهدايا�وا�ناصبا -. 

ة�الصحفيyن�ع�ى�مواجهة-3  :�من�خ
لقف�الصعبة�ا�وار�قد

 .�بالص@?�تجاه�ا�واقف�ا�ختلفةالتح�ي -

لية�ا�هنية- ح�ا�سؤ و�التح�ي�بر  .و

�;ي-4 د �الوا ��الر�بالجزائر �سنة �ل�ع
م �العضو يقانو �تطبيق�2012ن �دو �حال ن�،

�من�الصحافيyن�ب;ي�الشفافية� � �ع�ى�مستحق��ا يعها غم�زتو �� رمنطقة�الغرب�الجزائر ي

�من�التدخل� �الفعال�و�#يجابي�لضبط�السلوك�ا�Ø)�الصحفي�و�حماية�ا�هنة� رالدو

®ي،�كما�أن�الحديث�  :عن�هذا�ا�وضوع�يفتح�مجاGت�كثy?ة�م�Üارالخا

 .�طبيعة�النظام�السياÏÐ)�القائم-

 .�واقع�الصحافة�بب
دنا-

�تكوين�الصحافيyن�با�جتمعات -  .إلخ ... ر�السائرة�;ي�طريق�التطوىمستو
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        ::::�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربيةا�راجعا�راجعا�راجعا�راجع
اســـم )1 اســـات�الوحـــدة�#تـــصال�و#عـــ
م�;ـــي�الـــوطن�العربـــي#تـــصال�و#عـــ
م�;ـــي�الـــوطن�العربـــي#تـــصال�و#عـــ
م�;ـــي�الـــوطن�العربـــي#تـــصال�و#عـــ
م�;ـــي�الـــوطن�العربـــي)1991(رالجمـــال�محمـــد� ر،�مركـــز�د

 .العربية،�بy?وت

مـصرية،� -،�مكتبة�#نجلـوالوسيط�;ي�تشريعات�الصحافةالوسيط�;ي�تشريعات�الصحافةالوسيط�;ي�تشريعات�الصحافةالوسيط�;ي�تشريعات�الصحافة)1985(النجار�عماد�عبد�الحميد )2

 .    القاهرة

اق )3 يخ�الـــصحافة�العراقيـــة) 1957(زالحـــس()�عبـــد�الـــر يخ�الـــصحافة�العراقيـــةتـــا يخ�الـــصحافة�العراقيـــةتـــا يخ�الـــصحافة�العراقيـــةتـــا ،�الطبعـــة�الثانيـــة،�مطبعـــة�الزهـــراء،�ررررتـــا

 .بغداد

�،�تقنيــات�ومنــاهج�البحــث�;ــي�العلــوم�الــسياسية�و8جتماعيــةتقنيــات�ومنــاهج�البحــث�;ــي�العلــوم�الــسياسية�و8جتماعيــةتقنيــات�ومنــاهج�البحــث�;ــي�العلــوم�الــسياسية�و8جتماعيــةتقنيــات�ومنــاهج�البحــث�;ــي�العلــوم�الــسياسية�و8جتماعيــة) 2005(جنــدuي�عبــد�الناصــر�  )4

 ديوان�ا�طبوعات�الجامعية�،�الجزائر�،�

�هــــون@?غ� )5 الدوليــــة�)تــــر (الــــصحفي�ا�حZــــ?مالــــصحفي�ا�حZــــ?مالــــصحفي�ا�حZــــ?مالــــصحفي�ا�حZــــ?م) 1996(نجــــو ركمــــال�عبــــد�الــــرءوف�،�القــــاهرة�،�الدا

يع�  .زللنشر�والتو

6( � �،�لبنـان�ا�جلـس�قـاموس�الـصحافة�و�8عـ
مقـاموس�الـصحافة�و�8عـ
مقـاموس�الـصحافة�و�8عـ
مقـاموس�الـصحافة�و�8عـ
م) 1991(يحسان�مصطفى�وعبد�ا�جيد�البدو

 .الدوuي�للغة�الفرنسية�

يع;ي�#جتماع�#خ
Îي;ي�#جتماع�#خ
Îي;ي�#جتماع�#خ
Îي;ي�#جتماع�#خ
Îي) 1990(عزت�عبد�العزيز )7  . ز�،�القاهرة�،�دار�الثقافة�للنشر�و�التو

�فيصل�وآخ )8 ن�نعو أفت )1983(ور اسات�;ي�الفلسفة�الخلقية�،�مكتبة�سعد� رالقاهرة�،�د  .  ر

ويـــة�نقديـــة��نهجـــه�البحـــث�#جتنـــاæيالبحـــث�#جتنـــاæيالبحـــث�#جتنـــاæيالبحـــث�#جتنـــاæي ) 1990(عبـــد�ا�عطـــي�عبـــد�الباســـط� )9 ؤ�،�محاولـــة�نحـــو�ر

   .وأبعاده�،�القاهرة�،�دار�ا�عرفة�الجامعية�

ها )1985(توفيق لطويل )10 هافلسفة�#خ
ق�نشأ�ãا�و�تطو هافلسفة�#خ
ق�نشأ�ãا�و�تطو هافلسفة�#خ
ق�نشأ�ãا�و�تطو   .5،طقافة��،�دار�الث،�القاهرةررررفلسفة�#خ
ق�نشأ�ãا�و�تطو

دنية�وع
ق¦�ا�بقوانyن�ا�طبوعات) 1984(ميمة�بشy?�شريم )11 دنية�وع
ق¦�ا�بقوانyن�ا�طبوعاتالصحافة�# دنية�وع
ق¦�ا�بقوانyن�ا�طبوعاتالصحافة�# دنية�وع
ق¦�ا�بقوانyن�ا�طبوعاتالصحافة�#  .��،�الطبعة�#وuىررررالصحافة�#

ن� )12 ع� ( ا�عجــم�;ــي�ا�فــاهيم�الحديثــة�ل
عــ
م�و�#تــصالا�عجــم�;ــي�ا�فــاهيم�الحديثــة�ل
عــ
م�و�#تــصالا�عجــم�;ــي�ا�فــاهيم�الحديثــة�ل
عــ
م�و�#تــصالا�عجــم�;ــي�ا�فــاهيم�الحديثــة�ل
عــ
م�و�#تــصال) 2014(ومــي�العبــد�هللا�و�آخــر وا�ــشر

 .  ،�دار�ال�Üضة�العربية�،�بy?وت�) العربي�لتوحيد�ا�صطلحات�

�الخلــــيج�العربيــــة) 1985( هنــــدي�احــــسان� )13 �الخلــــيج�العربيــــةقــــوانyن�ا�طبوعــــات�والنــــشر�;ــــي�دو �الخلــــيج�العربيــــةقــــوانyن�ا�طبوعــــات�والنــــشر�;ــــي�دو �الخلــــيج�العربيــــةقــــوانyن�ا�طبوعــــات�والنــــشر�;ــــي�دو ،��1،�الطبعــــةللللقــــوانyن�ا�طبوعــــات�والنــــشر�;ــــي�دو

 . العyن

اسات اساتد اساتد اساتد     ::::ررررد

�وائــــــل�عــــــزت� )1 �النظــــــام�الــــــصحفي�;ــــــي�العــــــراق) 1994(يالبكــــــر �النظــــــام�الــــــصحفي�;ــــــي�العــــــراقتطــــــو �النظــــــام�الــــــصحفي�;ــــــي�العــــــراقتطــــــو �النظــــــام�الــــــصحفي�;ــــــي�العــــــراقتطــــــو اســــــة�1980-�1958،�ررررتطــــــو ر،�د

ن�الثقافية�العامة،�بغداد�  .وتحليلة��دار�الشؤ

�محمد�عبود�مهدي� )2 سالةاخ
قيات�العمل�الصحفي�;ي�العراقاخ
قيات�العمل�الصحفي�;ي�العراقاخ
قيات�العمل�الصحفي�;ي�العراقاخ
قيات�العمل�الصحفي�;ي�العراق)2000(يالعزاو �ماجستy?�ر�،�

 .مقدمة�اuى�كلية�#داب�،�قسم�#ع
م�

�الخليج�العربي) 1985(عزت�عزة�ع�ي� )3 �الخليج�العربيالصحافة�;ي�دو �الخليج�العربيالصحافة�;ي�دو �الخليج�العربيالصحافة�;ي�دو سالة�ماجستy?�مقدمة�اuى�قسم�للللالصحافة�;ي�دو ر�،�

 .الصحافة�بكلية�#ع
م�جامعة�القاهرة�
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�محمـــد� )4 ســـة�الـــصحافيyن�الجزائـــريyن��هنـــة�الـــصحافة�خـــ
ل� ) 2006 – 2005( يشـــ@? ســـة�الـــصحافيyن�الجزائـــريyن��هنـــة�الـــصحافة�خـــ
ل�مما ســـة�الـــصحافيyن�الجزائـــريyن��هنـــة�الـــصحافة�خـــ
ل�مما ســـة�الـــصحافيyن�الجزائـــريyن��هنـــة�الـــصحافة�خـــ
ل�مما ررررمما

اســـــة�وصـــــفية�تحليليـــــة�،�مـــــذكرة�مقدمـــــة�لنيـــــل�شـــــهادة��2004 – 1992 ئئئئفZـــــ?ة�حالـــــة�الطـــــوارفZـــــ?ة�حالـــــة�الطـــــوارفZـــــ?ة�حالـــــة�الطـــــوارفZـــــ?ة�حالـــــة�الطـــــوار ر�،�د

   .03ا�اجستy?��;ي�علوم�#ع
م�و�#تصال�،�جامعة�الجزائر�

�حـــسن�عمـــاد )5 نـــة�،أخ
قيـــات�العمـــل�8ع
مـــيأخ
قيـــات�العمـــل�8ع
مـــيأخ
قيـــات�العمـــل�8ع
مـــيأخ
قيـــات�العمـــل�8ع
مـــي) م1991(يمكـــاو اســـة�مقا ر�،�د �،�مـــصر،�1ط ر

 .الدار�ا�صرية�اللبنانية
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        بستيمولوجيابستيمولوجيابستيمولوجيابستيمولوجيا;ي�8;ي�8;ي�8;ي�8    فينومينولو®يفينومينولو®يفينومينولو®يفينومينولو®يالالالالسهام�سهام�سهام�سهام�8888

�وباش
ر �وباش
رهوسر �وباش
رهوسر �وباش
رهوسر     للللهوسر
    

    ))))∗∗∗∗((((بن�عبد�هللا�حسyن��بن�عبد�هللا�حسyن��بن�عبد�هللا�حسyن��بن�عبد�هللا�حسyن��

    ))))∗∗∗∗∗∗∗∗((((مونيس�بخضرةمونيس�بخضرةمونيس�بخضرةمونيس�بخضرة....دددد: : : : أشرافأشرافأشرافأشراف

    

    ::::�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربيةا�لخصا�لخصا�لخصا�لخص

� � �تحليل �ع�ى اسة �الد �هذه �الرتعمل �مع� يةهوسرلالفينومينولوجيا وع
ق¦�ا

ية 
�،�ر8بستيمولوجيا�الباش لوذلك�من�خ
ل�تسليط�الضوء�;ي�فينومينولوجيا�هوسر

حات� �تقZ?ب�من��طر �إبستيمولوجية اسة �د �م�Üا �تجعل �و�دوات�ال�) �ا�فاهيم وع�ى ر


�بصفة�خاصة�ال�)�يقدمها�باش اسة�الع
قة�بyن�باش
ر�و�هوسر لر�بصفة�عامة�ود  .ر

�ا�فتاحية �ا�فتاحيةالكلمات �ا�فتاحيةالكلمات �ا�فتاحيةالكلمات �ا�تعالية،� :الكلمات �الذاتية �الرد، �8بستيمولوجيا، الفينومينولوجيا،

    .السيكولوجيا�،�الوضعية،�العالم�ا�عيش�

    

    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية

SummarySummarySummarySummary :This study is an analysis of the Husserlian  phenominology and its 

relationship with Bachlard’s epistemology, by shedding light on Husserl's 

phenomenology . the concepts and tools that make epistemological research 

close to the theories offered by Bachlard in general and the study of the 

relation between Bachlard and Husserl in particular. 
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    : : : : مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

�;ي�مؤلفات�باش
ر�ا�كرسة�للعلوم�و�هذا�) Phénomène(لفظ�الظاهرة� ريتكر

�غريردر"ما�يشy?�إليه� �باش
ر�فينومينولو®ي�العلم�ا�عاصر�" ;ي�مقاله�" نألفو " نغاسطو

�;ي�العنصر��" جوليان�Gمي" و�ا�Z?جم�إuى�الفرنسية�من�قبل� نوعyن�من�الظواهر�"لو

�الفينومينولوجيyن �من �باش
ر�" " نوعyن �إعتبار �غريبا �يبدوا بما � �بأنه ريؤكد

�فيما�يتعلق�رضاه�كفينومينولو®ي�بالرغم�من�كل�Ïé)ء�،�هذا��خy?�الذي�ع@?�عن�عدم�

غم�ذلك�بأن�هنالك�مع(�¹خصب�;ي� ربالفينومينولوجيا�الهوسرلية�،�سأسåى�إuى�توضيح�


�بد�Gمن�فيلسوف�Phénoménologue de scienceر�فينومينولو®ي�العلوم�إعتبار�باش

� �قديم �نوع �Èي �ليس �و ،� �ا�عاصر �العلم �وكفينومينولو®ي مهمل�) Périmé(العلم،

�الفلسفة�. )1("للعلم �تلك �مع �أبدا �مشZ?كة �قواسم �لديه �ليس �باش
ر أسلوب

�إنه��Gيشتغل� ،� �ذات�تقليد�تحلي�ي �عاني��لفاظ�و�لكنه��نجلوسكسونية�ا�عاصرة

� �ذاته �ا�حتو �قلب �;ي �الدخو �;ي ىيظهر�كراغب �ديناميكياته�ل �و �العلم) �النشاط ،

�و �ه"مصطلحاته �العلم�ذ;ي �فلسفة �يوضح �باش
ر �غاسطو �الحاسم �ا�قال نا

�من�الفoyياء��.كفيمنومينولوجيا �جز ئيبدو�واضحا�أن�الفينومينولوجيا���Gيمكن�أن�تكو ن

òبا� �تتعلق ��ëÈا �العلمية��نظرا �الثقافة �وأيضا �العلمية �يباشر��عمال �الذي � نسان

�?yا�التجريب�و�التنظ�ãساس�النشاطات�العلمية�ذاÈي�باçسها� التنافس�’رالظواهر�ال�)�تد

�العلم)�الذي�يستطيع�أن�يشy?�إuى�وجود� �و�صراع�ا�ناهج�ا�مoyة���سار�التطو رو�التعاو ن

 .)2("إخت
ط

�أما�;ي�العنصر��خy?�و� �غريدر�" فينومينولوجيا�مختلفة"نا�عنو نفينâ)�ألفو

�و�الفينومينولوجيا� ية 
�البش �الفينومينولوجيا �بyن �صراع �توضيح �إuى �آخر�ا�طاف ر;ي

�الحركات� �باش
ر�مع �لع
قة �دقيق يÔي �تا �إمتحان �إعطاء �البحث�عن �بدو رالهيجلية ن

� �مجملها �;ي �بالفينومينولوجيا"  .الفينومينولوجية �يتعلق �فيما �من�. �الهوسرلية إثنان

�ا�وقف� �إدعاء �من �قوسyن �بyن �للوضع �ا�نهجية �باش
ر��داة �م�Üما �إستفاد مظاهرها

�ا�كونات� �نوعية �و ��فعال �نوعية �تكشف �ال�) �الهوسرلية �ا�حاولة �كذا �و الطبيåي

�من�جهة�)3("الخاصة�بالوæي�و�ال�)�من�خ
لها�الواقعية�ا�وضوعية�تتقوم�بالنسبة�لنا

� �ىأخر �القيمة �نظر�8يبستمولوجيةستتضح �وجهة �من �ولكن �الفينومينولو®ي �للرد

�باش
ر�� واقعية�الحدس��وuي�يجب�عل��ا�أن�توضع�بyن�"باش
ر�يكتب�بأن� " نغاسطو

�بyن�قوسyن�و��اذا؟�";ي�سؤال�" قوسyن� �بأنه�حسب�" من�سيضعها نستطيع�8جابة

وسyن�لكي�نتجنب�السقوط�أو�ننخدع�باش
ر�العالم�كالفيلسوف�هما�من�يضعان�بyن�ق
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�باش
ر�عائق�;ي� �يعت@?ها �العامة�و�ال�) �للواقعية�الساذجة�و�التجربة بالحدوس��ولية

�الفلسفي �و�التأويل �العلم) �بyن�)4("رالتطو �يضعه �باش
ر�أن �يريد �ما �أخر ى�بطريقة

�إدعاءا،قوسyن��Gيمس�إ�Gجزء�معyن�مما�يمسه�8يبوNي�الهوسرuي� ت�لحسب�هوسر

العلوم�التجريبية�;ي�مجملها�و�ح��¹العلوم�الرياضية�ا�حضة�يجب�عل��ا�أن�توضع�بyن�

فضه�باش
ر��.  قوسyن �و�يصف�الذاتية�ا�تعالية��ولية�،�و�هذا�هو�ما� رالكل�لكي�ير ى

 .لعدة�أسباب�

"� �يكو �و�الذي ع �مشر �فلسفي �كتحقيق �أشياء �هناك �بأن ��Gيعتقد نللبدء و

جا�و�مستق
�عن�الع ساء�معايy?�العق
نية�رخا العلم�خلق�من�. رلم�Èنه�بمساعد�ãم�تم�إ

� �تجاو �يستطيع �العلم �فيلسوف �بأن �أبدا �باش
ر��Gيعتقد �الطريقة �بنفس زالفلسفة

�çي�عائق�بد�Gمن�مساعد� �أن�8طاحة�بالسيكولوجيا �معتقدا �أو�إهمالها السيكولوجيا

�ركائز�الفينومينولوجيا�ا�تع �ا�كونات�غy?�ا�تعددة�ىللفلسفة�،�من�جهة�أخر لالية�حو

�ركز�عل��ا� �و�ال�) �صراعها �;ي ��ك¾?�شهرة ��هداف �إحدى �çي �ا�حض�و�ال�) للوæي

�òلغاء�.)5("باش
ر �تسåى �محاولة �كانت ��و �هوسر �خاصة �هوسر لفمحاولة ل ل

�اتهالسيكولوجيا�وتحدد�با  رقابل�البنية�ا�اهوية�للوæي�;ي�أق��¹Ïإختصا

وتيبرنا";ي�هذا�الظرف� زد�بار ويوضح� يأتي�ل��ز�قناعاتنا،) Bernard Barzotti" (ر

� �منذ� �الجديد"بأنه �) 1934" (الفكر�العلم) �) 1957"  (جماليات�ا�كان"إuى رباش
ر�طو ّ

�الهوسرلية حة�ذه. " ّتفكy?ه�;ي�حوار�من�الشدة�ا�تنامية،�مع�الفينومينولوجيا وه��طر

� �كما �Èنه ��وuى �اللحظة �;ي �غريبة فض�نعلستبدو � �باش
ر �أن �شك �وبدو رم ن

�أو�الفينومينولوجيا�ا�نبعثة�تقنيا�من�النظرية�الفoyيائية�إuى�)(*)الفينومينوتقنية(مفهوم

د�.الفينومينولوجيا�الفلسفية��الهوسرلية� رلكن�قبل�التحقيق�ا�ثوثق�جيدا�من�قبل�برنا

وتي�فان�النتيجة�من�ه ن�يعود�باش
ر�ا�التحقيق�أنه�ليس�عبثا�أو�من�الصدفة�أذزبار

ات��ال�)��Gيمكن�أن�توجد� �للعبا �وإنما�عمدا�من�خ
ل�8ستعمال�ا�تكر رإuى�هوسر ر ل

�أو�من�خ
ل�عرضه�لفلسفته�وçي�عودة�منهجية�لتطبيق�وبناء�مفهوم� لإ�Gعند�هوسر

 .)phénoménologie scientifique)6" "الفينومينولوجيا�العلمية�
وتي��Gيكتفي�بالتوجه د�بار ّبرنا ز �إuى�الحوادث�8صط
حية�وقام�بتطوير�تفسy?�ر

�باش
ر،� �وغاسطو نجديد�واضح�وشجاع�للع
قة�ذات�ا�ع(�¹ا�وحد�بyن�هوسر ل Èّن�"ّ

�، �هوسر �مع �ع
قة �;ي �يتموقع �أن �إuى �شعر�بالحاجة �واضحة منية � لباش
ر�Èسباب ز

�باش
ر�وفلسفة�هوسر(الفلسفتان� لفلسفة�غاسطو ف) ن � ك�;ي�نفس�ا�بدأ؛ رتشا ض�ر

اء�هذا�القرار�ا�شZ?ك�وا�بدأ�ا�وحد�باش
ر�يسåى�دائما� ّكل�تأكيد�ميتافoyيقي،�لكن�و ر ّ
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�عن� ج �الخر �خ
ل �من �وذلك �الهوسرلية �الفينومينولوجيا �عن �8نفصال و�حاولة

ّأو�القبلية�وال�)�حسب�باش
ر�çي�تضم�الفينومينولوجيا�) Primitif(ا�يتولوجيا��ولية�

�نفس�الوق �و;ي �العلميةبقوة، �يتعلق�بالعق
نية �فيما لت�ضد�هوسر ّ")7(� �كان�يحاو ل،

وتي�يتكلم�;ي�هذا� د�بار �التحليل�السيكولو®ي،�برنا زباش
ر�بقوة�للمحافظة�ع�ى�حقو ر ق

�8بستيمولوجية�ا�عدلة�لبش
ر �السيكولوجيا �الفرنسية�.الجانب�ع�ى �8بستيمولوجيا

وتي�حدد�بدقة�. ة�وحدة�للفكرّتطالب�بفلسفة�مشتتة،�ال�)��GتZ?ك�مكانا�Èي د�بار ّبرنا ز ر

�ال�)�تشهد�8نفصال�بyن�8بستيمولوجيا� يمثالية�الجبال�ا�وجودة�;ي�ا�حيط�الباش
ر

�العشرين  . نوالفينومينولوجيا�;ي�فكر�القر

ا�الكتاب�بالرغم�من�الحدود�الجغرافية�ذالرسالة�الحقيقية�ا�ستخرجة�من�ه

�باش
ر �لفلسفة �فيه�ذإ. غy?�ا�حدودة �فإن �هوسر �هو�باش
ر�ينتفد �العنوان �كان لا

ية�من�ذتفكيك� 
�البش ية�ال�)�خركي�لنقد�8بستيمولوجيا 
ر
ل�¬لة�ا�فاهيمية�البش

�نفسها �لتب() � تي �باغز د �برنا ويطبقها ية(ر 
�البش �معكوسة�) ر8بستيمولوجيا ة �صو ر;ي

�الهوسرل �يللفينومينولوجيا �ت. ة ية 
�البش �وتكشف�ر8بستيمولوجيا �أعماقها �إuى نفد

ة�إليه�هو�كيف�يستطيع�الفيلسوف�ذاته�أن�يؤكد�ع�ى�عا�ية�.تناقضا�ãا� رما�نريد�8شا

� � �الرياضيات oyيم� �الذي �الجهو يالتحو  l'universalité transrégionale desل

mathématiques)   العلمية� �العق
نية �كل �الظهو) منبع �ويشجع �الجهو ي�التجري�) ر

�يطرحالسؤ.ا�شتت�و �أن �الواقع �;ي �يستحق � )8( ال �تردده �خ
ل وتي(من �بار د زبرنا ) ر

�وباش
ر�يصل�;ي��خy?�ليضعهما�;ي�نفس�ا�نظو رالدقيق�و�الذكي�بyن�هوسر ويوضح�.ل

�غايو نجو �ن ?yالكب� �للتناسق �الفلسفي �8ستحقاق �يعود �هوسر �إuى بyن�،ل�بأنه

� �خاصة � �العلمية �والعق
نية �الفلسفية �;ي�الفينومينولوجيا �حدث �الذي �8نفصال ;ي

� �هوسر �بعد �ه" ل8بستيمولوجيا �;ي �عامة �بصفة �الحقيقة�ذالعمق �النقاش�هو�;ي ا

�إ �العمليات�ذمعرفة �إستيعاب �ع�ى ة �قاد �حقيقة �الZ?نسندنتالية �الفلسفة �كانت را

 .)9("التجريبية�للعلم�

�الفلسفية�" �8شكاليات �مستو �ع�ى �أبدا �ي@?ز �لم �باش
ر�لهوسر �نقد ىإن ل

�الع �الفينومينولوجيا �تطبقها �ال�) �مظهر�واحد� ،ميقة �حو �أساسا �تدو لإعZ?اضاته ر

�و �بالحدس �مربوط ��ساس �Èن �سط�ي تباط �هو�محسوس�ربا �ا� �و�التصو ية ر�الر ؤ

��و�استقباuي�و � �بإختصار�;ي�البعد��ك¾?�سل�)� ) Passive receptive(رم
حظ�و�متصو

�، )10("للوæي �العق
ني��و�الذي��îملالذي�البعد���ذا �الوæي �إليه �الوصو ل�Gيستطيع

ا�تأمل�و�çي�مoyات�العلم�ا�عاصر�و�بذلك�جدليته�و�ميله�الZ?كي�)�و�نشاطاته�ا�ادية�،�
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�8نتقادات�" �تطوير�هذه �لست�أحاو �أن�. لأنا �نشy?�إuى �أن �بساطة �بكل �نستطيع هنا

��خy?�فيما�أعتقد�;ي� �وافق�عليه�إنطلق�;ي�" أصل�الهندسة"و�" ز�مة�"لهوسر رمنظو

ائية�عند�باش
ر�;ي�ال�Üاية�لدي�انطباع�بأن�) chosisme(باش
ر�تحت�ضربة�تأهي
ت� د رإ ز

بما�;ي��ëاية�سنوات� � ركتابات�هوسر ،��1940�،�1950و�لكن�بالتدقيق�;ي�سنوات�1930ل

فينومينولو®ي�،�فينومينولوجيا�بديلة�ال الخليط)Frenziel(إقZ?حوا�ع�ى�باش
ر�نوع�من�

�مادي �)matérialiste" ()11(ة �يشy?�إل��ا �أن �يريد �ال�) ة �غريردر"ر�8شا �أن�" نألفو çي

�يجتمعان�;ي�خانة�واحدة�ولك�Üما�يفZ?قان�;ي��خy?�ليؤسس� �باش
ر�و�هوسر لغاسطو ن

�وال�)� �اللفظ �يعطيه �الذي �ا�ع(¹ ���ذا �البديلة �الفينومينولوجيا �باش
ر نغاسطو

�العلم) �النشاط ��ساسية �çي� "مواضيعها �ليست �باش
ر �فينومينولوجيا (âننت� لكي

�و��Gنستطيع�أن� لالفينومينولوجيا�بطريقة�هيجل�و��Gالفينومينولوجيا�بطريقة�هوسر

� �بلباقة�الحدود�ا�مoyة�لها�إذا�لم�تعت@?ها�كمحاولة�تضع�الفلسفة�;ي�مرحلة�تطو رنتذو ق

�باش
ر�كأشكال�جديدة�ل  .)12("عق
نية�جديدة�نالعلم�ا�عاصر�و�هو�ما�يعت@?ه�غاستو

اك�الفكر�العلم)�ا�عاصر� ر;ي�كتابه�الفكر�العلم)�الجديد�يس¦�دف�فلسفيا�إد

;ي�جدله�،�و�من�ثم�إظهار�جدته��ساسية�،�و�لفت�8نتباه�إuى��أن�وحدة�العلم�ال�)�

�و�أن�من� ،� �مستقرة �حا�Gساكنة �أغلب��وقات��Gتطابق�البتة ن�;ي �الذاكر ويذكرها

�موحدةالخطر�تماما �إبستمولوجيا �نفZ?ض�وجود �صدد�" �أن �;ي �و�نحن و�لو�علمنا

سيكولوجية�الفكر�العلم)�،�كيف�نقف�تماما�ع�ى�تخوم�ا�عرفة�العلمية�،�لرأينا�كيف�

�ا�تناقض �يضم �حقيقي �تركيب �ا�عاصر�إuى �العلم �يؤلف�إنصرف �و �ا�يتافoyيائية ات

ا�ع�ى�الرغم�من�ذلك�بينا�جدا�إنه�،�و�لكن�من�ى�8تجاه�8بستيمولو®ي�يبدو�لنبي�Üما

�إuى� �العكس�من�الواقع �ع�ى �البتة (Ï$يم�Gو�� �الواقåي، �إuى �بالتأكيد�من�العق�ي يتجه

� �بيكو �إuى سطو �أ �من �الف
سفة �جميع �حسب �كما نالعام �الفيلسوف�.)13("ر �كان

�و ة�و8بستيمولو®ي �الثو �عاشوا �الذين �أولئك �أحد �باش
ر �غاستو ��دبي رالناقد ن

�ال�)�أحدث¦�ا�نظرية�النسبية�;ي�الفoyياء،�وبالتاuي�جاءت�أعماله�8بستيمولوجية�العلمية

ات�العلمية�ال�)� ألغات�قاعدة�التأثy?�عن�بعد�،�و�وحدت�بyن�الكتلة�"ركاستجابة�للتصو

أيطرح�" و�الطاقة�،�و�إستبعدت��ثy?�،�و�ألغت�ا�فهوم�ال
هوتي�ا�طلق�للزمان�و�ا�كان

؟�ميتافoyيائية�ع�ى�الفكر�الZ?كي�)دعونا�إليه�الظاهرة�العلمية�مسألة�هذا�الجدل�الذي�ت

�;ي�جميع� �بالطبع �و�قد�أشرنا �السؤال�، �مثل�هذا �الواضحة�ع�ى �8جابة �أعجزتنا لقد

ط�الZ?كيبية�حيثما�بدا�لنا�من�الجائز�إقامة�توفيق�تجري�)�أو� عة�إuى�الشر وا�سائل�ا�تنا ز

�،�و�لكن�هذا�التوفيق �،�ع�ى�يتوفيق�نظر ي�قد�ظهر�لنا�دائما�من�حيث�أنه�توفيق�نظر
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�التوفيق� يخ�-و�تلك�نقطة�أساسية�;ي�نظرنا–أن�هذا ر��Gيبدد�الثنائية�ا�نقوشة�;ي�تا

�;ي�الفكر�ذاته  .)14("يالعلم�و�;ي�النمو�الZ?بو

�أثر�وليم�جيمس�" �;ي �غالبا �الباحثو نكر �بأن�لكل�) William James(ر لالقو

ة �أن�كل�إنسان�ورإنسان�مثقف�بالضر �أن�من��دق�أن�نقو �ويبدو�لنا ،� ل�ميتافoyيقا

إن�ل�إuى�نوعyن�من�ا�يتافoyياء�،�ويجهد�للتح�ي�بثقافة�علمية�يستند��Gإuى�ميتافoyياء�،�ب

هذين�النوعyن�ا�يتافoyيائيyن�الطبيعيyن�ا�ضمرين�الراسخyن�ا�قنعyن�هما�متناقضان�،�

�تسمية�موقوتة �لهذين�ا�وقفyن�الفلسفيyن�و�لكي�نسرع�بتسمي¦�ما ة �نبادر�إuى�8شا ر�،

فyن�;ي� و�ساسيyن�اللذين�يرتبطان���دوء�;ي�الفكر�العلم)�الحديث�با�صطلحyن�ا�عر

سية�باسم�ا�ذهب�العق�ي�وا�ذهب�الواقåي  .)15("رالفلسفة�ا�د

مة�العق
نية�العلمية�ا�عاصرة�من�وجود�تفاوت�بyن�الفلسفة� زلقد�تشكلت�أ

�بyن�والعلم �م�Ü"ي �وتباعد �التجريبية �والعق
نية ية �الصو �العق
نية �بyن �هوة ر�ومن

اسة�" .منظومة�الغايات�ومنظومة�الوسائل روسينجم�عن�ذلك�أننا�سنقZ?ح�نوعا�من�الد

�مذاهب� �لفهم ية �الضر نة �ا�ر �العلم) �الفكر �لنمنح �وذلك دواجية، 
�ال رالZ?بوية وز و

ال�مبادئ�إبستيمولوجية�جديدة�حقا�ع�ى�جديدة،�ولذا�يبدوا�لنا�أن�من�الواجب�إدخ

 .)16("الفلسفة�العلمية�ا�عاصرة

�العلمية� �ا�دونة �أصابت �ال�) ��مة �هذه �باش
ر�إuى �غاستو �تفطن زلقد ن

�تع¾?� �إuى �وإنتبه ��سباب �ع�ى �والتعرف �العلل �تشخيص �صعوبة �وتحسس ا�عاصرة

�ا�ضيقات �هذه �من ج �الخر �إبستي ومحاوGت �إتجاه �ع�ى �آخر�بالتعويل �دو نمولو®ي

�غy?ه �دو نوباòنحياز�إuى�مذهب�فكر و�ع�ى�هذا�ينبäي�ع�ى�8بستيمولو®ي�أن�يشرح�  " ي

تركيب�العقل�و�التجربة�تركيبا�متحركا�إuى�حد�ما�،�ح��¹عندما�يبدوا�هذا�الZ?كيب�من�

 .)17("الناحية�الفلسفية�معضلة��Gسبيل�إuى�حلها

�باش
ر�بالرغم�من �كل�ش�FÞوبالرغم�من�تخليه�نوعا�نالظاهر�إذن�أن�غاسطو

والظاهر� ما�عن�ا�يتافoyيقا�بقي�يخضع�ويقر�بالجدل�الZ?كي�)�بyن�ا�يتافoyيقا�و�التجربة

�;ي�الفينومينولوجيا�;ي�ا�رحلة�ا�تأخرة�;ي��مة�و�من� زأيضا�أن��ما�أشار�إليه�هوسر ل

ية�بyن��هو�نفس�الجدل�الZ?كي�)�(**)خ
ل�العودة�إuى�العالم�ا�عيش رالعق
نية�الصو

�;ي� �الفينومينولوجيا �;ي ية �الصو �العق
نية �واضح �وتظهر�بشكل �التجريبية روالعق
نية

ت�"ا�راحل�ا�تقدمة� �وديكا �أف
طو ��هو�تصو �العلم�الذي�يبدأ�منه�هوسر رإن�تصو ن رل ر

�وه �السابع�عشر�عامة�للعلم� �القر �الذي�يتوجه�نحو�ذنو�ال�oعة�العقلية�;ي �التصو را

�الحديث��سس�� طة��يختلف�من�حيت��ساس�عن�التصو روuى�و�ا�عا�يy?�ال
مشر و
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�للعلم �.عموما �ا�طلق �هو�العلم ��ف
طوني �با�ع(¹ �حدس�’فالعلم �بأنه ويتم�oyأساسا

�إن�الظاهريات��تقوم�ع�ى�حدس�ا�اهيات.للماهيات� � )18("لوعند�هوسر للذلك�فهوسر

�الذاتية�ضمن�وضع�منطقي�محض�أي�تحدي oZنا�من�العلم�كمبدأ�نسقي�لإخ�لة�oد�م�

�بحسب� �للقضايا �ال@?هاني �التماسك �من �أي �العلم �لنسق ية �الصو �البنية �من رتشتق

�الذاتية�مضمونا�متعاليا�أي� �أن�تحو ت�للنظام�أص
�من�دو زا�ع(�¹الذي�حدده�ديكا ن ر

ية�مبدئية�من�جنس�غy?�الجنس�8ستنتا®ي�للنظر�العلم)�و�إنما�من�الحركية��نطولوج

�العلم�الذي�تنشطه�و��ãيمن�عليه�هيمنة�تامة� فض
�....... "نللذاتية�ا�تعالية�و��ضمو

�بحثا�ماهويا�و�بالتاuي�بحثا�قبليا�با�ع(�¹ذعن� نلك�إن�البحث�الظاهراتي�ع�ى�قدر�مايكو

�صيل�للكلمة�فانه�يأخد�;ي�حسبانه�كل�البواعث�ا�@?رة�لل�oعة�القبلية�و�ع�ى�أي�حال�

�خاطئة�فا�رجو� �فلسفة �أنه �ع�ى �الطبيåي �ا�ذهب �ع�ى �التعرف �أن �نقدنا �يوضح أن

أساسا��Gيع()�بعد�التخ�ي�عن�الفكرة�القائلة�بإقامة�فلسفة�علمية�دقيقة�أي�فلسفة�

� ��سفل �من �أن�.تقوم �يبyن �و�الظاهراتية �النفسية �ا�ناهج � �بyن �النقدي �الفصل إن

إقامة�نظرية�علمية�;ي�العقل�وبا�ثال�إuى�ا�ناهج��خy?ة�çي�الطريق�الحق�ا�ؤدي�إuى�

�ذو�Gتكتمل�ه )19("إقامة�علم�نفس�كاف له�النظرية�العلمية�;ي�العقل�حسب�هوسر

�إuى� �البداية �من �الفينومينولوجيا �وهو�مايحكم �للنقد �التأسيس�ا��Ü"ي �خ
ل إ�Gمن

� �"ال�Üاية �فإذومع �نحو�هذلك �نتوجه �عصرنا �ع(¹� �بتحديدنا �كنا �اذا �الهدف لعظيم��ا

ا�كنا�ذف
بد�أيضا�أن�نوضح�Èنفسنا�أننا�نستطيع�تحقيقه�ع�ى�نحو��واحد�أع()�أننا�إ

� �معطى�نقبل FÞنقبل�ش�G� �الحقيقي �الفلسفي �العلم �بماهية �ا�تعلقة ية �الجذ ربال�oعة

مقدما�و��Gندع�شيئا�تقليديا��يمر�ع�ى�أنه�بداية�و�Gأن�نن�Çر�نحن�أنفسنا�بأية�أسماء�

�عظيم �تكن اديا�مهما �إ �مستسلمyن �البدايات �إuى �الوصو �نحاو �باÈحر �فإننا رة ل ل ى

 .)20("للمشك
ت�ذا�ãا�وللمقتضيات�ال�)�تنشا�ع�Üا

�الفينومينولوجية� ة �الصو �تبيyن �من �ا�عقد �النقدي �ا�خطط �هذا ريمكننا

�النقدي�للفلسفة�،� لك�أنه�من�الواضح�أن�النقد�الفلسفي�هو�أيضا�ذنالعامة�للمضمو

فلسفة�و�أن�معناه�يتضمن�8مكانية�–تعyن�عليه�بالفعل�هو�طلب�الصحة�ع�ى�قدر�ما�ي

سمته�فاتحة�كتاب�ا�نطق� را�ثالية�لقيام�فلسفة�منهجية�غy?�أن�ما�يلفت�8نتباه�فيما�

�التفكy?�: " أمران�جوهريان نأولهما�أن�معقولية�النقد�قائمة�ع�ى�إستباقات�للفهم�يتكو

صدي�للوæي�و�تحويل�البداهات�العامة�إuى�مضامyن�لد�îا�بضرب�من�معاودة�ا�سار�الق

تقبل�التكرير�،�ثم�فسخ��حكام�ا�سبقة�غy?�ا�طابقة��ا�يطللب�;ي�مقتضيات�" بد�îية"

�الذي�تناقش� �للنقد�يفZ?ض�أن�ا�نظو رالقصد�وملئه�،�ثان��ما�أن�هذا�الرسم�النظر ي
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� ��ساس �متانة �و�تخت@?�لديه �ا�تداولة �البداهات �خ
له �من �هو�منظو �للعلم م 
رال ز

�مع(�¹ �;ي �الداخلة �ا�عاني �çي �حدودا �و�ال
أصالة �بyن��صالة �ما �أص
�يرسم يمعيار

 .)21(. "ا�عقولية

�مجاGت� �إ�G;ي ��Gيتم �الفينومينولوجيا �;ي �النقد �أن �نشy?�أيضا �أن و�Gبد

�التفكرية ��Gتكشف�ماهيته �فالوæي �والرد �الذي�ا�تعالية�بضرب�من�الZ?سب-8يبوNي

� �عن �باÈحجام �çي�ايحصل �بما �ل'نا �التلقائية ��فعال �عن �باòمساك �و�إنما لوجود،

� �داخل�العالم، �الطبيåي �بل�هو�"إمتداد�لوجوده �ليس�سلبا �الفينومونولو®ي فاòيبوNي

� �الخالصة�و�كذا ���ت�تقوم�حيا�ãا �ا�تأملة�ما �الذي�تغنم�به�الذاتية معيشا�ãا�8جراء

�و �القصدية �الداخلموضوعا�ãا �الظواهر �يخصها،�وجملة �الذي �الوجود �نطاق �;ي ة

بالجملة�فإثبات�الذاتية�غy?�مقتض�لسلب�العالم�بل�هو�سلب�ل�عتقاد��نطولو®ي،�و

ه�ظاهرة�بالنسبة�للوæي  . )22("رأي�للثقة�;ي�العالم�و�إعتبا

لذا�فما��îم�الفيلسوف�هو�8بتداء�باÈشياء�عينا��Gبما�çي�محصلة�من�عمل�

إن�تجذير�ا�عقولية�ا�تعالية�ع�ى�النحو�الذي�إنت�¹â. ي�متقدم�ع�ى�النظر�العلم)�تأوي�

�بب �ليس�إكتفاء �العلم �أن ت�يبyن �لديكا �ا�فZ?ضات�ا�يتافoyيقية �نقد �رلديه �نا�"داهة

�قط" موجود �كانت �يميعمهما �هو �بل ،� �ثابتة �و �ة �إستقصاء �نحو �الكلية�"تد البنية

�;ي�فلسفته�ا�تأخرة�سواء�لذلك" "القطيعة�لتجربة��ناو سه�هوسر ل�فالنقد�الذي�يما ر

�;ي� �أو�بالعقل�ا�وضوæي ي�و�ا�نطق�ا�تعاuي �ا�نطق�الصو رإختص�بالعقل�ا�نطقي�;ي

�çي�النسق� �ا�تعالية�بما �الفينومينولوجيا ز�مة�يستند�إuى�8جراءات�ال�)�تمكنت�م�Üا

�و�çي�ا�همة�ال�)�إنت�¹âهوسر" نقد�العقل"الك�ي�ل� ل�إuى�تعيي�Üا�للفلسفة�;ي�السفر��و ل

� �الخالصة �للفينومينولوجيا �به �قدم �إuى� ينتâ)) 1913(الذي �ا�رحلة �هذه �;ي �النقد

�التقليدي �العقل �إمكانات ��)23("إستيفاء �نبذ �ع�ى ��مر�بالجملة �غy?�ر�يدو شكال

لم�كأفق�،�أي�غy?�النقدية�للتأسيس�الفلسفي�من�حيث�تجدد�8عتقاد�;ي�العاالفلسفية

�مشتقا�من�البنية�الطبيعية�للتفكy?�"  .قب�ي�للمع()� رلذا�كان�العلم�بحسب�هذا�التصو

�بالعلم�أص
�موقف� �;ي�حyن�أن�ا�قصود �للعالم�، �تلقائيا �تجعل�ا�عرفة�إمتدادا ال�)

متقوم�بذاته�ع�ى�نحو�أص�ي�ومطلق�أي�قائم�ع�ى�تقوم�إجراءات�الذاتية�للمع(�¹الذي�

�الع �يعتمل�مقاصد �عموما �العلم) �. قل �لدى�هوسر �للتأسيس�تبقى �ا�تعالية لفالبنية

�أي� �ذاته �للفكر�ع�ى �هو�إنثناء �حيث �التفكy?�من �إمكانية �لديه �تتولد �أصليا ىمستو

"?y24(""تدب(. 



��ث ا������� وا����
��� وا������ ��ّ�� أآ
د���� ����� ...[تطوير��
� �� ! ��"ّ��[   

 ISSN : 1659-2335                                                                         2018  ماي)  1(العدد–) 5(الد                             

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]293[

�سبق�وبالخصوص�من�ا�قالة� إن�8ستنتاج�الذي�يمكن�أن�نستخلصه�مما

�غريردر"ال�)�أشار�إل��ا� �باش
ر�ف«" نألفو إuى�أن�» ينومينولو®ي�العلم�ا�عاصرة�نغاسطو

�الك
سيكية �كان�يقع�تحت�تأثy?�الفoyياء �"وبا�قابل�مادام�)نيوتن،غالي�ي(لهوسر نألفو

�"غريردر �ب �مقاله �با«نعنو �ا�عاصرنغاسطو �العلم �كان�» ش
ر�فينومينولو®ي فانه

 .ليقصد�بالقابل�أن�فينومينولو®ي�العلم�الك
سيكي�هو�هوسر

�الحمولة�ا�يتافoyيقية�ا�وجودة�;ي�الفينومينولوجيا�أو�عند�وبغض�النظر�عن

�مع�باش
ر�وكذلك�،باش
ر� لفإن�الخيط�8بستيمولو®ي�الذي�يستطيع�أن�يوحد�هوسر

�بوبر �كار �* لمع �النقدي �الفينومينولو®ي�حيث�أسس�هوس،هو�البعد �الرد �فهوم� لر

�بوبر�مبدأو �الرفض�ليؤسس�كار �باش
ر�لفلسفة لأسس�غاسطو �للتكذيب�ن �القابلية

� �للنقد �مصطلحات�جديدة �تحمل �مجملها �;ي �كيف�أن�"وçي �لنا �يوضح �العق�ي النقد

�،�و�يوضح�لنا �نظرية�ما�أفضل�من� ىنظرية�ما�أقرب�للصدق�من�نظرية�أخر نلم�تكو

�،�و�غياب�النقد�العق�ي�يؤدي�إuي�أن�تصبح�خطة�العلم�مدمرة�تماما�،�Èن� ىنظرية�أخر

;� �هغياب�النقد�العق�ي �أن�النظريات�يمكن�أن�يوضح�كذي �يع() �الحالة �فقط،�ذه ��ا

ع�ى�أنه�)النقد�العق�ي(و�هنا�أيضا�يبدو�. �Gتشy?�إuى�إسهام�إيجابي�;ي�إطار�العلم� لك�Üا

أما�فيما�يتعلق�بمسألة� )25("اذميثودولو®ي�كما�سبق�أن�أشار�بوبر�إuى�ه) قرار(مسألة�

�بوبر�يشy?�إuى�� �ال�)�تفيد���الا�يتافoyيقا�فإن�كار رفكأن�¬اء�و��فكار�" ىهمية�القصو

 ،وإن�شئت�القضايا�ا�يتافoyيقية�تسهم�أحيانا�;ي�إنط
ق��فكار�العلمية، ا�يتافoyيقية

�نظرية�علمية�أصيلة�لكن�هو ة�تؤدي�إuى�صدو ة�الخيال�العلم)�بصو ربلو ر ا��Gيفرض�ذر

�;ي �قضاياها �Èن �كعلم �ننظر�للميتافoyيقا �أن �واقعة�ذ�هعلينا �تناظر�أي �لن �الحالة ه

®ي �الخا �العالم �;ي �التيار� .)26("رموجودة � فضوا �اللذين� �بوبر�من�الف
سفة �كار ريعد ل

يÔي�للعلم�الواقåي�" بالتجريبية�ا�نطقية"الوضåي�ا�نطقي�أو�ما�يعرف� ر;ي�التطوير�التا

�،�بيد�أن�هذا�.أو�الطبيåي�وذلك�من�خ
ل�إستبعاد�ا�يتافoyيقا�عن�طريق�معيار�التحقق

ا�عيار�قد�أف$�¹Ïإuى�طريق�مسدود�Èنه�أدى�إuى�إستبعاد�العلم�8م@?يقي�نفسه�والدليل�

ع�ى�أنه�"لك�أن�بوبر�;ي�تصديره�للطبعة�#نجلoyية��نطق�الكشف�العلم)�يصر�ذع�ى�

من�الحقائق�ا�سلم���ا�أن��فكار�ا�يتافoyيقية�البحثة�ومن�ثم��فكار�الفلسفية�ذات�

مولوجيا�فمن�طاليس�إuى�اينشتاين�ومن�الأهم �للكو زية�قصو رية�القديمة�إuى�تأم
ت�ذى

�إuى�تأم
ت� ت�عن�ا�ادة��ومن�تأم
ت�جل@?ت�ونيوتن�وليبن�oZوبسكوفيك�عن�القو ىديكا ر

�أضاءت��فكار�ا�يتافoyيقية�معالم�الطريق� ادي�و�اينشتyن�عن�مجاGت�القو ىفا �)27("ر

�التأسيس� �بدأت�فكرة �بعد�وهنا �إتجاهات�ما �çي �العلم �فلسفة �;ي òتجاهات�جديدة
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�غرار �ع�ى �كبار �أع
م �مؤسس��ا �من �وال�) �ا�نطقية �كو"الوضعية �" نتوماس يإمر

�فy?ابيد" Gكاتوس �العقد�" لوباو �;ي �الطبيåي �العلم �ف
سفة �أبر �من �يعت@?ون زوالذين

�العشرين�نجد� �بوبر�"ن�خy?�من�القر مبدأ�"وصاحب�فكرة�ذو�ال�oعة�العق
نية�" لكار

 ." القابلية�للتكذيب

�اوالو �يتناو �كتابته �خ
ل �من �كنظرية �العلم �يتحدث�عن �بوبر�حyن �أن لقع

� اء�قد��Gيعتقد���ا�القار ة�تساؤGت�و�آ ئبالتحليل�مشك
ته�;ي�صو ر ع�ى�سبيل�ا�ثال�. ر

�حديث�لبوبر�;ي�_ مشكلة�8ستقراء� ،�و�çي�) ة�ا�عرفة�ا�وضوعي( لال�)�أشرنا�إuى�أ�ëا�أو

أي�بوبر�لتوضح�وضحا�صحيحا�،�ذه_) منطق�الكشف�العلم)(كذلك�;ي� ره�ا�شكلة�;ي�

�ثم�نم�oyمنطق� Non_scienceعلم�_�وال
�Scienceيجب�علينا�أن�نم�oyأو�Gبyن�العلم�

�يبدو�.ا�من�جهة�ثانية�ذه،ا�عرفة� �من�سيكولوجية logical  knowledgeا�عرفة� كما

�طا�ا�ن ر يمن�الضر حن�;ي�ميدان�العلم�أن�نستبعد�الذاتية�ال�)�قد�تفسد�ع�ى�العلم�و

�يعرف�ذه،موضوعيته� ا�من�جانب�ثالث�وأخG�?yبد�من�إتخاذ�قرار�;ي�ا�شكلة�وهو�ما

ات�ا�نهجية"عند�بوبر� �قد�بدأنا�بتحديد�ا�شكلة�".رالقرا وحصرها�;ي�،نو�هكذا�قد�نكو

� �التساؤGت �من �ممكن �نطاق �بقر،أضيق �ان¦�ينا �;ي�ثم �أهمي¦�ا �يحدد �حولها ار�م�Ü"ي

�العلم) �بجوان�Çا� ،السياق 8�ام� �من �القار �تمكن �كافية ة �بصو �عل��ا �الضوء ئويلقي ر

 .)28(ا�ختلفة

�8بستيم)إ oyتمي� �أن �ا�تأخرة �أعماله �;ي �هوسر �عن� (***)لعت@? �لذاته

�يقو(****)الدوكسا �كما ��ص�ي �هو�تأسيسها و¬ن�. ل�هو�8نجاز�ا�ؤسس�للفلسفة،

يريد�للفينومينولوجية�الZ?نسندنتالية�أن�تجدد�ا�ع(�¹�ص�ي�لذلك�التأسيس�تجديدا�

� �له�طابع�نقدي�جذر �كإبستيم) �كعلم�، ييقوم�بتوجيه�ا�ستقبل�إن�الفينومينولوجيا

اء�ا�عرفة�ا�ؤقتة،� �بحثا�خاليا�من�ال�)�زإ �إuى�أن�تكو ن�Gيمك�Üا�أن�تحقق�طموح�هوسر ل

ت�من�كل�أنواع�8�حكام�ا�سبقة� . نحصار�;ي�عوالم�خاصةروغy?�متحoy،�إ�Gإذا�تحر

�الجزئية� �كل�¬فاق �تتخطى �يجب�أن ،oyتح� �دو �يظهر�عموما �ا� �منفتحة �تكو نلكي ن

العالم�: للعوالم�الخاصة�باتجاه�سياق�8حالة�الذي�تنتم)�إليه�هذه�¬فاق�الجزئية�كلها

 .الواحد�كأفق�شامل

    ::::الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش
1 - Grieder Alfons , Gaston Bachelard , phénoménologue de la science moderne , p01  
2 - ibid,p02 
3 - ibid, p14 
4 - ibid, p14 
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5 - ibid, p15 

 .الفينومينوتقنية�او�الفينومينولوجيا�التقنية�ال�)�بقيت�متاثرة�بالنظرية�الفoyيائية* 
6 -Bernard Barzotti :Bachelard critique de husserl aux racines de la fracture 

épistémologie/phénoménologie, préface de Jan Gayon, l’Harmohan, 2002.p08,09  
7 - ibid,p09 
8 - ibid, p10 
9- ibid,p108 
10 - Grieder Alfons , Gaston Bachelard , phénoménologue de la science moderne , p15 

11 - ibid, p15 
12 - ibid, p15 

باشــــ
ر�،الفكــــر�العلمــــ)�الجديد،ترجمــــة�عـــــادل�العوا،تقــــديم�جي
uــــي�اليــــابس،موفم�للنـــــشر� ن�غاســــتو-13

يع،ط  �04ص2،�1994زوالتو
 17-�16ا�صدر�نفسه�،�ص�- 14
 �01ا�صدر�نفسه�،ص- 15
 �17ا�صدر�نفسه�،�ص- 16
 �18ا�صدر�نفسه�،ص-17

التجربـــة�عنـــده�أساســـا�çـــي�. )�أو�بـــا�ع(�¹الوضـــåيبـــا�ع(�¹التجري�ـــ" التجربـــة"مفهـــوم� لهوســـر �Gيـــستعمل-*

ض�مــــع�" التجربــــة"لـــــهذا�فغالبــــا�مــــا�توضــــع�". علمــــ)-قبــــل"�الــــذي�يتمتــــع�بوجــــود� "ا�عــــيش" العــــالم�"ر;ــــي�تعــــا

ض�فـإن�عـالم�التجربـة�نـس�)�وغyـ?�. الذي�هو�بالتحديـد�عـالم�التقنيـة�والعلـم" ا�وضوæي روبفعـل�هـذا�التعـا

ليد. دقيق �مباشر�و و�و ا ل  .مثالية-الذاتية؛�أما�الثاني�فهو�غy?�مباشر�Èنه�نتاج�لبناءات�نظرية كاتر8د
جب،هوسر-18 لمحمود� ها الفلسفة : ر ما علما رباعتبا ع ، رصا  6،القاهرة�ص� للZ?جمة القومي وا�شر
 �76ا�صدر�نفسه�،�ص-19
 �103ا�صدر�نفسه،�ص- 20
، �فت�ي-21  121ص2002 نوبالج دار . ا�يتافoyيقا واستئناف لهوسر وأنقز
 ��112ا�رجع�نفسه�،�ص�- 22
 �120ا�رجع�نفسه،�،�ص�- 23

 �120ا�رجع�نفسه�،�ص� -24

يمونــد�بــوبر-** � رتعت@ــ?�فلــسفة�كــار ة�;ــي�فلــسفة�العلــوم��ëÈــا�عــدت�بحــق� K.R.POPPEr،�1994-1902ل ّثــو ر

يا�;ـــي��بحـــاث�8بـــستيمولوجية�ا�عاصـــرة�حيـــث�اتـــسمت�فلـــسفته�بعق
نيـــة�متفت حـــة�اســـتطاع�رتحـــو�Gجـــذ

� ز�وأفــو ها�الطبيعـة�الحيويـة�لنـشوء�وبـر لمـن�خ
لهـا�اسـتيعاب�نتـائج�العلـم�ا�عاصـر،�وال�ـ)�عكـست�بـدو و ر

 النظريات�العلمية
�الثـــــــاني،دار�ال�Üـــــــضة�- 25 ئ�ماهرعبـــــــد�القـــــــادر�محمـــــــد�ع�ـــــــي،�فلـــــــسفة�العلوم،ا�ـــــــشك
ت�ا�عرفيـــــــة،الجز

 53ص1984العربيةبy?وت،،
 �36ا�رجع�نفسه�،�ص�-26
 36-35ع�نفسه�،صا�رج-27
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 �32ا�رجع�نفسه�،ص- 28

تتمثل�الخاصية��ساسية�للدوكسا،�للـرأي�أو�الظـن،�مـن�وجهـة�نظـر�8بـستيم)،�العلـم،�;ـي�: الدوكسا-***

 أ�ëا�تبقى�مقيدة�;ي�مواقف�وحيدة�الجانب

لمــ)�مــع�الع-ابتــدأ�التفكyــ?�الفلــسفي. كانــت�الفلــسفة�والعلــم�عنــد�بــداي¦�ما�،�شــيئا�واحــدا: بــستيم)8-****

�. اكتشافه�للعالم�الواحد�متخذا�بـذلك�اتجاهـا�مـضادا��حدوديـة�الدوكـسا لهكـذا�أصـبح�الكـل�بـإط
ق�Èو

�مرة�مع�لفظ�الكوسموس�إسما  لمرة�مدار�اهتمام�صريح،�كما�اتخذ�Èو

    ::::قائمة�ا�صادرقائمة�ا�صادرقائمة�ا�صادرقائمة�ا�صادر
ها الفلسفة : لهوسر- ع رجب، ،ترجمة�محمود دقيقا علما رباعتبا     2009قاهرة،ال للZ?جمة القومي وا�شر

 رسـات ا الجامعيـة�للـد ا�ؤسـسة ،  خليـل أحمـد خليـل ترجمـة ، الـرفض فلـسفة :باشـ
ر نغاسـتو-

 ١٩٨٥ لبنان ، بy?وت ، والنشر

الفكـــر�العلمـــ)�الجديـــد،�ترجمـــة�عـــادل�العـــوا،�تقـــديم�جي
uـــي�اليـــابس،�مـــوفم�للنـــشر�:باشـــ
ر� نغاســـتو-

يع�،ط   .2،�1994زوالتو

    ::::قائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجع
- ،  .2002 الجنوب دار ، ا�يتافoyيقا و�إ�ستئناف لهوسر وفت�ي�أنغز

�ال�Üـــضة�العربيـــة�دار ،�الثـــانيئالجـــز ،�ا�عرفيـــة،ا�ـــشك
تفلـــسفة�العلـــوم�: �القـــادر�محمـــد�ع�ـــيعبـــد �مـــاهر-

 1984بy?وت،

LLLLes res res res rééééfffféééérencesrencesrencesrences    
- Grieder Alfons : Gaston Bachelard , phénoménologue de la science moderne , traduction français par 

julien de 1 à 18 ,journal of the british society for phénomènologie , vol 17 , N°2,May 1986, une version  

abrégée de ce texte à été lu au collogue Gaston Bachelard de l’institue français de londrès le 19 mai 

1984p14. 

- Bernard Barzotti :Bachelard critique de husserl aux racines de la fracture  épistémologie/ 

phénoménologie , préface de Jan Gayon, l’Harmohan, 2002 
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