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

    ،�علوم�واتصال،�فلسفة،�تربويات،�علوم�واتصال،�فلسفة،�تربويات،�علوم�واتصال،�فلسفة،�تربويات،�علوم�واتصال،�فلسفة،�تربوياتإنسانياتإنسانياتإنسانياتإنسانيات    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    يلoYميلoYميلoYميلoYم    ----3

    ....*نجلoyية*نجلoyية*نجلoyية*نجلoyية    أوأوأوأو    الفرنسية،الفرنسية،الفرنسية،الفرنسية،    أوأوأوأو    العربية،العربية،العربية،العربية، :  :  :  : اللغاتاللغاتاللغاتاللغات    بإحدىبإحدىبإحدىبإحدى    ننننيكويكويكويكو    أنأنأنأن    ----4

    إuىإuىإuىإuى    إضافةإضافةإضافةإضافة    ،،،،]]]]أسطرأسطرأسطرأسطر10نننندودودودو [ [ [ [8نجلoyية8نجلoyية8نجلoyية8نجلoyية    باللغةباللغةباللغةباللغة    بملخصبملخصبملخصبملخص    وكذلكوكذلكوكذلكوكذلك] ] ] ] أسطرأسطرأسطرأسطر    10نننندودودودو [ [ [ [العربيةالعربيةالعربيةالعربية    باللغةباللغةباللغةباللغة    بملخصبملخصبملخصبملخص    ا�قالا�قالا�قالا�قال    يرفقيرفقيرفقيرفق    ننننأأأأ    ----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    جزءاجزءاجزءاجزءا    أوأوأوأو    الكY?وني،الكY?وني،الكY?وني،الكY?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    *لكY?وني*لكY?وني*لكY?وني*لكY?وني    وال@?يدوال@?يدوال@?يدوال@?يد    ا�علومات،ا�علومات،ا�علومات،ا�علومات،    توافرتوافرتوافرتوافر    حسبحسبحسبحسب قمو قمو قمو     ....�والتخصص�العلم-�والتخصص�العلم-�والتخصص�العلم-�والتخصص�العلم-الهاتفالهاتفالهاتفالهاتف    ررررو

    ....النشرالنشرالنشرالنشر    ;ي;ي;ي;ي    أسلو��اأسلو��اأسلو��اأسلو��ا    معمعمعمع    لتت
ءملتت
ءملتت
ءملتت
ءم    الجملالجملالجملالجمل    بعضبعضبعضبعض    صياغةصياغةصياغةصياغة    تعيدتعيدتعيدتعيد    أوأوأوأو        للللتخoYتخoYتخoYتخoY    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    تتتتجهاجهاجهاجها    كلكلكلكل    منمنمنمن    سمسمسمسم2    بعرضبعرضبعرضبعرض    الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش    ننننوتكووتكووتكووتكو    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    ننننأأأأ    ----10

]]]]APAAPAAPAAPA.[.[.[.[    
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�مرفقة�;ي�آخر� �مرفقة�;ي�آخر�و�حسن�أن�تكو �مرفقة�;ي�آخر�و�حسن�أن�تكو �مرفقة�;ي�آخر�و�حسن�أن�تكو     ....ا�قالا�قالا�قالا�قالننننو�حسن�أن�تكو

    .  .  .  .  الحقيقةالحقيقةالحقيقةالحقيقة    تستقطبتستقطبتستقطبتستقطب    بلبلبلبل    محددا،محددا،محددا،محددا،    إيديولوجياإيديولوجياإيديولوجياإيديولوجيا    اتجاهااتجاهااتجاهااتجاها    تتب.ºتتب.ºتتب.ºتتب.GGGG    º    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    راجعة�    يسمحيسمحيسمحيسمح�ساله�أثناء�ا ساله�أثناء�ا�راجعة�بسحب�ا�قال�ا�رسل�إuى�مجلة�تطوير�ونشره�أو�إ ساله�أثناء�ا�راجعة�بسحب�ا�قال�ا�رسل�إuى�مجلة�تطوير�ونشره�أو�إ ساله�أثناء�ا�راجعة�بسحب�ا�قال�ا�رسل�إuى�مجلة�تطوير�ونشره�أو�إ     ....آخرآخرآخرآخر    مكانمكانمكانمكان    ;ي;ي;ي;يرررربسحب�ا�قال�ا�رسل�إuى�مجلة�تطوير�ونشره�أو�إ

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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أي�هيئة�ا�جلة،� ة�عن� أي�كات�Éا�و�Gتع@?�بالضر ة�;ي�ا�جلة�تع@?�عن� أي�هيئة�ا�جلة،�ا�واد�ا�نشو ة�عن� أي�كات�Éا�و�Gتع@?�بالضر ة�;ي�ا�جلة�تع@?�عن� أي�هيئة�ا�جلة،�ا�واد�ا�نشو ة�عن� أي�كات�Éا�و�Gتع@?�بالضر ة�;ي�ا�جلة�تع@?�عن� أي�هيئة�ا�جلة،�ا�واد�ا�نشو ة�عن� أي�كات�Éا�و�Gتع@?�بالضر ة�;ي�ا�جلة�تع@?�عن� را�واد�ا�نشو ر رر ر رر ر رر ر ور ور ور ور     ر

    ....ويتحمل�صاح�Éا�منفردا�كل�ما�يتعلق�باÊمانة�العلمية�وأخ
قيات�البحثويتحمل�صاح�Éا�منفردا�كل�ما�يتعلق�باÊمانة�العلمية�وأخ
قيات�البحثويتحمل�صاح�Éا�منفردا�كل�ما�يتعلق�باÊمانة�العلمية�وأخ
قيات�البحثويتحمل�صاح�Éا�منفردا�كل�ما�يتعلق�باÊمانة�العلمية�وأخ
قيات�البحث
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 الصفحة    الكاتبالكاتبالكاتبالكاتب    املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع

    : : : : كلمة�التحريركلمة�التحريركلمة�التحريركلمة�التحرير
Gالقراءة�أوGالقراءة�أوGالقراءة�أوGالقراءة�أو
ًً ًً

ًً�القراءة�دائما��القراءة�دائما��القراءة�دائما��القراءة�دائما� ... ... ... ... ًًالكتابة�أخy?االكتابة�أخy?االكتابة�أخy?االكتابة�أخy?ا... ... ... ... ًً ًً    
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يخ يخمن�السرد�إuى�التا يخمن�السرد�إuى�التا يخمن�السرد�إuى�التا ة�التخفيف�من�عنف�... ... ... ...     ررررمن�السرد�إuى�التا ة�التخفيف�من�عنف�أو�;ي�ضر ة�التخفيف�من�عنف�أو�;ي�ضر ة�التخفيف�من�عنف�أو�;ي�ضر ووووررررأو�;ي�ضر

يكوىىىىالهوية�السردية�لدالهوية�السردية�لدالهوية�السردية�لدالهوية�السردية�لد � يكو�بو � يكو�بو � يكو�بو � رررر�بو رررر     لللل
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ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ((((    
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مي�;ي�الجزائر��مما سة�العمل�8ع
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Gالقراءة�أوGالقراءة�أوGالقراءة�أوGالقراءة�أو
ًً ًً
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    بن�يمينة�كريم�محمدبن�يمينة�كريم�محمدبن�يمينة�كريم�محمدبن�يمينة�كريم�محمد....دددد
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ت
ُ

�" القراءةالقراءةالقراءةالقراءة "شكل �دهشة ّكلمفتاح �انقشاعو، �حy?ة�كل �يبشر�بمي
د�اًوبدء،

اقية�ونصيات� �;ي�تداولية�منفتحة�-ىمرة�أخر-تستحق�النشر�وا�تابعة�والقراءة�ركتابات�

ِة��Þمة�لتنمية�جامحة�وحاسة�جامعة،�وعاد غy?ةب،�ّتم�oyوالتألق�والفهم�والتبصرع�ى�ال
َّ

ك ات�وترقية�ا�دا رالقد و�Gيقرأ�تحت�ضغط�فمهمة�الباحث�أن�يقرأ�بإسهاب�وذكاء،�،�ر

�دالكتابة،و�Gعن ة[�الحاجة �]ورالضر �باب �من �يقرأ �بل ،� �والتفضل �;ي�[لالفضو الحق

�]القراءة �الطلب �تحت �ا�طالعة �ويجانب �;ي�] والضغط[، �وبالتسلق �بالتملق �يوHي بما

�القراءة�جمالية�تضاف�إuى�وصف�الباحث�كسب�ا�راتب�واكت نساب�ا�ناصب،�أن�تكو

غبة�وغبطة�وانتعاشا �القراءة�حبا�وشغفا�و روطبيعته،�وتكو �القراءة�إعداد ن ً،�أن�تكو �ان

�الًللحاضر�واستعداد �وطبيعة �*كتمال �لفطرة �واستجابة �للمستقبل، �ا القراءة�فحياة،

 .تسبق�كل�تذكر،�ونشاط�يرافق�كل�تفكy?فلسفة�

�كم �تمنحنا �القراءةالقراءةالقراءةالقراءةا �الكتابة �;ي ��الحق �وباحY?افية �رتصو �اتساعالحقيقة �;ي

�و �التأويل �الY?جمةاكتساب �ي، �أن �يعقل G� �ْقُإذ �كانت �مهما �باحث �العلمية�رتبتهدم

�قراءة�جادة�وحريصة�وه�ومهما�كان�تخصص،و�كاديمية �حريفةن�ع�ى�كتابة�مقال�دو

� �الخطاباتىترتقي�إuى�مستو �بكل�ر�ال�-�تلقى�الحبو لوالY?حيب�وتجد�طريقها�نحو�التداو

�قيمة� �أن�نوأهبة �ودو وأهلية،
ُ �رفضالالتصحيح�والتصفيف�وتعب�ا�راجعyن�بن هو�ف،

،�هذا�"!!!!لو�قرأت�أك¾?�لكتبت�أفضللو�قرأت�أك¾?�لكتبت�أفضللو�قرأت�أك¾?�لكتبت�أفضللو�قرأت�أك¾?�لكتبت�أفضل"حyن�يعود�إuى�كتاباته��وuى�يستحضر�التحسر�تي�

� �النظر�إuى �النشر�دو �ع�ى �الباحث �إقبال �سببه �متأخرا د �و �الذي نالتسويف عاقبة�ر

�، �ر�مو حم.. ئونكاد�نحلم�بنص�يشيد�به�ا�راجع،�ويستمتع�به�القار  .رإ�Gما�

� -æçالبحثيةتقت� �البحثيةالقراءة �البحثيةالقراءة �البحثيةالقراءة ��وuىالقراءة �لغ§�ا �ا�صادر�;ي �مع �وضمن�]�م [�التعامل ،

فق�ا�نهج�نمذجيةالزمانية�والالY?اتبية� �.�ا�سعفةوا��èاجيةا�طلوب�و،�و ر�ونصحنا�ا�كر

�بضر �وطلبتنا �باحثينا �وترقية�إuى �الحجاج �وتقوية �ا�قال �لتجويد �بالكتاب ��Þ8مام ورة

�قناعية8 ،� �يستد×ي �القراءة �;ي �التقليد �هذا �ع�ى �الوقوف �محبكة وع�ى�ببليوغرافيا

�موغلة�إحاGت�بدقة�وانسيابية،�ب
�حشو�;ي�العتمات�والع¾?ات،�و�Gاقتباسات�محكمة
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ده�با�قوGت�وافرة�مصادر�،�فمن��Gيملك�قص�واللصق�وهام�والض
ل�وأشباه�ال وتز

�بعمق�ودقة،أن�يقرأ�مقاله� عليهومن�اليتم�و�الفقد�والهذيان،�يصبح�حالة�ا�علومات�و

 .قبل�أن�يدفع�به�إuى�ا�راجعyنالتخصص�آخر�;ي�ي�اللغة�و�;بمصححأن�يستعyن�و

� �ثقافة� الخفيفالخفيفالخفيفالخفيففالباحث �وقع �و�قصر�ع�ى �والسريع �السهل �عن يبحث

�وا�صلحة�ا�غرضة ،و*س§�
ك�السائل ،*س§�
ل�ا�باغت ?Yيش�Gر�مكتبة،�و ي،�ف
�يز و

ين�و..  مجلة الرصyن�الذي�النص�زوهذا�يتنا;ى�مع�أخ
قيات�البحث،�فالع@?ة�با�قال�الر

يشكل�قفزة�نوعية�;ي�العلم�وا�عرفة�والفلسفة،�وانعطاف
ً

اقي ًا� ا،�وحدثر
ً

ا�ًا�جديرًا�ابستيمي

�... ر�باëحY?ام�و*عY?اف�والتقدي �لشحذ �هنا �بل�] لتسو[ولسنا �الهمم�لحشدا�قاGت،

�هادفة�و�فكار�للمعايy?�الدائما�الكتابة�والنشر،�والبقاء�و�بyن�ا�طالعة�قاماتوتقوية�ا

الهشة�أو�الغاشة�القائمة�ع�ى�التصعيد�أو�التصعيب�ا�ج
ت�ثقافة��وبعيدا�عن�.الجادة

�و8قص �أو�الغلق �أو�التطبيل �ال§�ليل �وكذا �مجلة �تبقى �والتطبيع، منصة�" تطويرتطويرتطويرتطوير"اء

ا�عن�ً،�بعيد]التفضيل�البحî-[،�بل�ع�ى�اسY?اتيجية�]من��Gمن@?�له[�Gع�ى�وقع�... اًمن@?و

�ال �ا�دوغمائية �والتكديس �ا�منهج �التدليس �وعن �القمع، �ديماغوجية �وعن ،�لغمقهر،

�الباحثyن�إuى�،�مما�يدفع�ببعض�إبداعية�وب
غيةهذه�القصدية�ال�-�أصبحت�تضر�بكل

�أشبه� -رغم�التفاعل-سلة�*نتظار�سحب�مقا�ïGم�من� بسبب�ا�راجعة�الجادة�وكأ�Þا

 ].CCCC[بمحاكم�التفتيش�عندهم،�أو�Êن�مجلة�تطوير�لم�تصنف�ضمن�القائمة�الذهبية�

� �نستغرب �ذلك-وقد �;ي �الحق �ت-ولنا �حyن
ُ

�من� �و×ي �دو �ا�قاGت �إلينا نرفع

،�فالباحث�بذلك��Gيقرأ�مجلتنا�و�G"تطويرتطويرتطويرتطوير"ي�مجلة�أصحا��ا�بخصوص�قواعد�النشر�;

ها،�وعن�ما�يشغله� ريعرف�ضوابط�النشر�ف��ا،�لكن�يسأل�وبثقة�غريبة�عن�موعد�صدو

غم�أننا�وفرنا��عداد�كاملة�"ما�قل�ودللما�قل�ودللما�قل�ودللما�قل�ودلل"ع�ى�شاكلة�مسالك�*عتبار�و*قتدار�من� ر،�

� �العلمية �للمج
ت �الجزائرية �البوابة �ع�ى �الرسم-�،]ASJPASJPASJPASJP[للمعاينة �ا�وقع �وكذلك

� �الطاهر �موGي �الدكتو �وصفحة�-سعيدة-رلجامعة �ا�خ@?، �موقع �إuى �إضافة ،

�، �الذين�ننشر�لهم�بقية�ا�قاGت�ال�-�ىالفايسبوك،�ونتساءل�مرة�أخر �الذين�ننشر�لهم�بقية�ا�قاGت�ال�-�هل�يقرأ�الباحثو �الذين�ننشر�لهم�بقية�ا�قاGت�ال�-�هل�يقرأ�الباحثو �الذين�ننشر�لهم�بقية�ا�قاGت�ال�-�هل�يقرأ�الباحثو ننننهل�يقرأ�الباحثو

�مقا�ïGم �مقا�ïGمترافق �مقا�ïGمترافق �مقا�ïGمترافق � ؟؟؟؟ترافق �سعينا �أخر �مرة �تؤكد ��سئلة �ىهذه �معابر�معرفية�الحثيث ëيجاد

ادة�الباحثyن�صحيحة�وسليمة�ب ا�عن�ا�غالطة�والرتابة�ً،�بعيدرة�ا�جلةوبyن�إدا... رyن�إ

فسر�هذا�السöي�بأنه�تقصy?�وتعطيل��Gيخدم�الباحث،�وهو�;ي�حقيقة�ُوا�حاباة،�وقد�ي

�والقيمةل�مر�تمكyن� ... ... ... ... باحث�يقرأ�باحث�يقرأ�باحث�يقرأ�باحث�يقرأ�«،�فـ�للبحث�من�حقه�;ي�القراءة�والحكامة�والتداو

ُُباحث��Gيباحث��Gيباحث��Gيباحث��Gي ُُظلم�و�Gيرد�مقالهظلم�و�Gيرد�مقالهظلم�و�Gيرد�مقالهظلم�و�Gيرد�مقالهُُ وا�قبل�أن�ي»!!!!ولو�بعد�حyنولو�بعد�حyنولو�بعد�حyنولو�بعد�حyن ...  ...  ...  ... ُُ ُ،�فاقر  !وعليكم.. قرأ�لكم�ؤ
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يخ يخمن�السرد�إuى�التا يخمن�السرد�إuى�التا يخمن�السرد�إuى�التا         ررررمن�السرد�إuى�التا

ة�التخفيف�من�عنف�الهوية�السردية�لد ة�التخفيف�من�عنف�الهوية�السردية�لدأو�;ي�ضر ة�التخفيف�من�عنف�الهوية�السردية�لدأو�;ي�ضر ة�التخفيف�من�عنف�الهوية�السردية�لدأو�;ي�ضر يكوىىىىووووررررأو�;ي�ضر � يكو�بو � يكو�بو � يكو�بو � رررر�بو رررر     لللل

    

وÎي....دددد وÎيالشريف�ز وÎيالشريف�ز وÎيالشريف�ز     *ررررالشريف�ز

    

سال  22/12/2018 :النشر 24/09/2018 :لالقبو 17/06/2018 :ر8

 

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

�إuى اسة �الد �افق�رتسöى�هذه يخ�والزمان�;ي �والتا �بyن�السرد ر�كشف�الع
قة

�لúحداث� �وترتيب �تنظيم �عامل �الزمان �;ي أى � سطو�الذي �بأ �بدءا �الغربية رالفلسفة ر

فض�تعريف�الزمان�ع�ى�أنه�ث
ثي� ا�بالقديس�أوغسطyن�الذي� رو�فعال�السردية،�مر ور

� �;ي�الحاضر،�وصو�Gإuى�بو �أبعاد�تلتقي�كلها �üي ر�بعاد�وإنما �الذي�يعتقد�أ�Þا�ل ريكو

�وحكاية� �وقصة �سرد �من ��دبية �الفنو �كل �;ي �8نساني �البعد �عن �تكشف نظاهرة

ك�وشعر،�و �ا�عرفية�رأد �أن�حياة�الفلسفة�;ي�تواصلها�مع�مختلف�الحقو يكو � لبو رل ر

�قراءة� �اعادة ة �إuى�ضر �دعا �لهذا �ذا�ïا، �ع�ى �انكماشها �;ي �ومو�ïا ور8نسانية�والعلمية،

رب�القدامى�بكو�Þا�مليئة�با�ع.�ºالذي�يساعدنا�ع�ى�مواجهة�ظاهرة�العنف�الY?اث�وتجا

�شأن� �من �يقلل �الذي �الهy?مينوطيقي �التقليد �ع�ى �يحافظ �هذا �كل �وهو�;ي الهوياتي،

،�ويقY?ح�علينا�التأويل�السردي�كسبيل�لعيش� ئالكاتب�ويرفع�من�شأن�ا�تلقي�أو�القار

ة�شعرية�عن�طريق�الحكي�وا �;ي�صو ك�قيمة�انفتاح�الفلسفة�رالحياة �أد اية،�كما رلر و

� �اللغة، �عالم �ونفكر�ع@?�اللغةبكونناع�ى �اللغة �;ي�واللغة ،�كائنات�نعيش�داخل�عالم

 . بالذاكرة�ا�ثقلة�باGýم�و�ح
مدائمة�ع
قة�

�مفتاحية �مفتاحيةكلمات �مفتاحيةكلمات �مفتاحيةكلمات �عالم�: كلمات �الذاكرة، �السردية، �الهوية �8نساني، �الزمن يþي، �التا رالسرد

 .اللغة

    

                                                 
    ].].].].cherifzcherifzcherifzcherifz@@@@outloooutloooutloooutlookkkk....frfrfrfr[[[[: : : : ال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?وني    ::::....2222أستاذ�بقسم�الفلسفة�جامعة�محمد��yن�دباغyن�سطيفأستاذ�بقسم�الفلسفة�جامعة�محمد��yن�دباغyن�سطيفأستاذ�بقسم�الفلسفة�جامعة�محمد��yن�دباغyن�سطيفأستاذ�بقسم�الفلسفة�جامعة�محمد��yن�دباغyن�سطيف    ----    ****
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    ::::للغة�8نجلoyيةللغة�8نجلoyيةللغة�8نجلoyيةللغة�8نجلoyيةملخص�باملخص�باملخص�باملخص�با

AbstractAbstractAbstractAbstract:  This study seeks to uncover the relationship between narration, 

history and time in the Western philosophical horizon, beginning with 

Aristotle, who saw in time a factor of organizing and arranging events and 

narrative acts, through St. Augustine who rejected the definition of time as 

three-dimensional, And Paul Ricœur, who is believed to be a phenomenon 

that reveals the human dimension in all literary arts from narrative, story, story 

and poetry, and Paul Ricœur realized that the life of philosophy in its 

communication with different fields of human and scientific knowledge, and 

death in shrinking itself, And the experiences of old people being filled with 

the sense that helps us to face the phenomenon of identity violence, In all this, 

it preserves the Herminutical tradition, which diminishes the writer's interest 

and elevates the interest of the recipient or the reader. He suggests narrative 

interpretation as a means of living life in poetic form through narrative and 

narrative. He also recognizes the value of the openness of philosophy to the 

world of language, We think through language and it is in relation to the 

memory of pain and dreams.. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:  historical narrative, human time, narrative identity, memory, world 

of language. 

 

    ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

�مفاهيم� �ث
ثة �بyن �الع
قة �تفكيك �إuى �جهة �من اسة �الد �هذه �;ي رعمدنا

يخ،�الهوية،�و:حساسة�نظرا�للع
ئق�ا�وجودة�بي�èا،�وüي من�جهة�الكشف�ر�السرد،�التا

-æ�الفرن� �أعمال �خ
ل �من �وذلك �هو�فلسفي �بما �ع
ق§�ا �عن يكو    ثانية � يكوبو � يكوبو � يكوبو � رررربو رررر  Paul Paul Paul Paulلللل

RicRicRicRicœœœœuuuurrrr
يخ�وإمكانية�سرده�بطريقة�شعرية�مستندا��الذي�عمل�ع�ى�الربط�ب،،،،    ∗∗∗∗∗∗∗∗ رyن�التا

                                                 
∗∗∗∗∗∗∗∗

يكو----     � يكو�بو � يكو�بو � يكو�بو � رررر�بو رررر سة�التأويلية�ا�عاصرة،�VVVValencealencealencealenceولد�بمدينة�فالنس�ولد�بمدينة�فالنس�ولد�بمدينة�فالنس�ولد�بمدينة�فالنس�يلسوف�فرنيلسوف�فرنيلسوف�فرنيلسوف�فرن����æ�-æ�-æ�-æ-�فففف) ) ) ) 2005200520052005----1913191319131913((((لللل اد�ا�د سة�التأويلية�ا�عاصرة،�من�ر اد�ا�د سة�التأويلية�ا�عاصرة،�من�ر اد�ا�د سة�التأويلية�ا�عاصرة،�من�ر اد�ا�د ررررمن�ر وووو

ة�انفتاح�الفلسفة� ة�انفتاح�الفلسفة�يعرف�بفيلسوف�التخوم�Êنه�تمكن�من�التواصل�مع�كل�التخصصات�العلمية،�وآمن�بضر ة�انفتاح�الفلسفة�يعرف�بفيلسوف�التخوم�Êنه�تمكن�من�التواصل�مع�كل�التخصصات�العلمية،�وآمن�بضر ة�انفتاح�الفلسفة�يعرف�بفيلسوف�التخوم�Êنه�تمكن�من�التواصل�مع�كل�التخصصات�العلمية،�وآمن�بضر وووورررريعرف�بفيلسوف�التخوم�Êنه�تمكن�من�التواصل�مع�كل�التخصصات�العلمية،�وآمن�بضر

�تواصل �فقد �موضوعاتية، �فلسفة ��ÞÊا �فلسفته �تصنيف �مهمة �صعب �مما �والعلوم، �الفنو �كل �تواصلع�ى �فقد �موضوعاتية، �فلسفة ��ÞÊا �فلسفته �تصنيف �مهمة �صعب �مما �والعلوم، �الفنو �كل �تواصلع�ى �فقد �موضوعاتية، �فلسفة ��ÞÊا �فلسفته �تصنيف �مهمة �صعب �مما �والعلوم، �الفنو �كل �تواصلع�ى �فقد �موضوعاتية، �فلسفة ��ÞÊا �فلسفته �تصنيف �مهمة �صعب �مما �والعلوم، �الفنو �كل مع�مع�مع�مع�    ننننع�ى
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� ��و �ا�علم سطولإuى سطوأ سطوأ سطوأ �العلوم�    AristoteAristoteAristoteAristoteررررأ �فضاء �;ي يخ �التا �مكانة �ع�ى �ا�حافظة ر��دف

�من� 
�جاع ي، �وماهو�مر �ماهو�معيش �بyن �الع
قة �تبيان �إuى �عمد �فقد و8نسانية،

ة�تطعيم�التفسy?�ا ي�ومن�الحياة�معاشة،�مصرا�ع�ى�ضر يخ�مر رالتا ور يþي�بعملية�و رلتا

ة� �بصو اي§�ا �كان�باëمكان�ر يخ�واضحة�كلما �كانت�أحداث�التا �فكلما ائي، رالفهم�الر و رو

ة��سئلة�ا�صy?ية�ا�تعلقة�بحقيقة�الحياة�ا�أساوية،�. أفضل �ع�ى�إثا يكو روهكذا�عمل� رر

�النسيان �أن�توضع�طي ��Gينب�ي �ذاكرة �للذاكرة، ��Gتزال�مدانة �يجب�أن�،حياة �وإنما

�أمام�تفعل لية �ا�سؤ �وتحمل �و*عY?اف �التسامح �مقولة �ظل �;ي �عملية و�بطريقة

    .ومن�عوامل�تفعيل�الذاكرة�السرد. الضحايا

��عمال� �ع�ى �الفلسفة �فتح �يع.- اية �بالر �والسرد �بالسرد يخ �التا بط وو ر ر

ة�حقيقية� ��دبية�هو�ثو �الفنو �وانفتاح�الفلسفة�ع�ى ر�دبية، �ن أينا � ع�ى�*نساق�ر;ي

�أن�التقلي �كما �وا�نطقية، �العقلية �الصرامة �الفلسفي �الخطاب �;ي �تر �كانت �ال�- ىدية

�تحدث� �ال�- �أفق�*يتيقا ب�خر�ا�غاير�;ي ة�*نفتاح�ع�ى�تجا �تكمن�;ي�ضر ة رالثو ور ر

�ليفيناسع�èا �ليفيناس�إيمانويل �ليفيناس�إيمانويل �ليفيناس�إيمانويل �))))EEEEmmanuel mmanuel mmanuel mmanuel LLLLevinasevinasevinasevinas    ))))1906190619061906----1995199519951995 �إيمانويل ،� ،� ،� �;ي�، �تلتقي �فنو نوكلها

منية،�وه �التأويلية�الك
سيكية�ال�-�زالتجربة�8نسانية�كتجربة� �قد�تجاو يكو � زنا�يكو ر ر ن

� �تنسب �تنسب �تنسب �ماخر)WWWWilhelm ilhelm ilhelm ilhelm DDDDiltheyiltheyiltheyilthey )1833-1911لتاييلدتنسب  �SchleiermacherSchleiermacherSchleiermacherSchleiermacherوش
ير

�من�    ،)1768-1834( �ا�ادة �وعلوم ح �الر �علوم �بyن �الفصل �ع�ى �قامت �تأويلية وبكو�Þا

ي ف�عن�ديلتاي�جعله�ا�عيش�موضوعا�للتا راوية�منهجية�وموضوعية،�وا�عر �وز نخ،�ويكو

� �8نسانية، �العلوم �;ي يخ �التا �موضع �قد �ربذلك �حاو �ا�نطلق �هذا �عقد�لمن ريكو ر

�الخيالية،� �والقصة يخ �التا �وبyن ة �و�سطو يخ �التا �وبyن �والسرد يخ �التا �بyن نات رمقا ر ر رر

يخ،�كما�أن� روكل�هذه�العناصر�;ي�حالة�تفاعل�متبادل،�فالخيال�يكمل�النقص�;ي�التا

�ع� ة�تساعدنا �بالبعضر�سطو بط�*حداث�بعضها �ا�ا�æ-�ع@?� �بناء . . . . رى�عملية�اعادة

ر� يخ؟�وهل�8نساني�يتحقق�با�ر �التا �;ي يكو �مع� ر�لذلك�نتساءل�كيف�نفكر�فلسفيا يخ؟�وهل�8نساني�يتحقق�با�ر �التا �;ي يكو �مع� ر�لذلك�نتساءل�كيف�نفكر�فلسفيا يخ؟�وهل�8نساني�يتحقق�با�ر �التا �;ي يكو �مع� ر�لذلك�نتساءل�كيف�نفكر�فلسفيا يخ؟�وهل�8نساني�يتحقق�با�ر �التا �;ي يكو �مع� ولذلك�نتساءل�كيف�نفكر�فلسفيا ور ور ور رر رر رر رر ر

�تقبل� �منفتحة �لهوية �يؤسس �أن �للسرد �يمكن �وكيف �السردي؟ �والفعل ي �تقبل�ع@?�ا�ر �منفتحة �لهوية �يؤسس �أن �للسرد �يمكن �وكيف �السردي؟ �والفعل ي �تقبل�ع@?�ا�ر �منفتحة �لهوية �يؤسس �أن �للسرد �يمكن �وكيف �السردي؟ �والفعل ي �تقبل�ع@?�ا�ر �منفتحة �لهوية �يؤسس �أن �للسرد �يمكن �وكيف �السردي؟ �والفعل ي ووووع@?�ا�ر

    بالتعايش�مع�خر�ا�ختلف؟بالتعايش�مع�خر�ا�ختلف؟بالتعايش�مع�خر�ا�ختلف؟بالتعايش�مع�خر�ا�ختلف؟

                                                                                                         
ت،�وكما�فكر�مع�وجوديةغوجوديةغوجوديةغوجوديةغ Gن�با �ومع�تيولوجيا�ر سيل�وياس@?ز،�وهيدجر�ومع�ظاهراتية�إدموند�هوسر ت،�وكما�فكر�مع�@?يال�ما Gن�با �ومع�تيولوجيا�ر سيل�وياس@?ز،�وهيدجر�ومع�ظاهراتية�إدموند�هوسر ت،�وكما�فكر�مع�@?يال�ما Gن�با �ومع�تيولوجيا�ر سيل�وياس@?ز،�وهيدجر�ومع�ظاهراتية�إدموند�هوسر ت،�وكما�فكر�مع�@?يال�ما Gن�با �ومع�تيولوجيا�ر سيل�وياس@?ز،�وهيدجر�ومع�ظاهراتية�إدموند�هوسر ر@?يال�ما رر رر رر وووور لللل

يد،�ماركس،�نيتشه،""""وضد�ف
سفة�اوضد�ف
سفة�اوضد�ف
سفة�اوضد�ف
سفة�ا تياب،�فر G،يد،�ماركس،�نيتشه تياب،�فر G،يد،�ماركس،�نيتشه تياب،�فر G،يد،�ماركس،�نيتشه تياب،�فر Gوووو �أظف�إuى�ذلك�عمل�ع�ى�تأسيس�هy?مينوطيقا�منفتحة�تجتمع��أظف�إuى�ذلك�عمل�ع�ى�تأسيس�هy?مينوطيقا�منفتحة�تجتمع��أظف�إuى�ذلك�عمل�ع�ى�تأسيس�هy?مينوطيقا�منفتحة�تجتمع��أظف�إuى�ذلك�عمل�ع�ى�تأسيس�هy?مينوطيقا�منفتحة�تجتمع�""""رررر

يþي،�أأأأيك،�يك،�يك،�يك،�فينومينولوجيا،�تأويل،�تفسy?،�فهم،�تحليل�نففينومينولوجيا،�تأويل،�تفسy?،�فهم،�تحليل�نففينومينولوجيا،�تأويل،�تفسy?،�فهم،�تحليل�نففينومينولوجيا،�تأويل،�تفسy?،�فهم،�تحليل�نف����æ-،�تفكæ-،�تفكæ-،�تفكæ-،�تفك: : : : ف��ا�كل�ا�ناف��ا�كل�ا�ناف��ا�كل�ا�ناف��ا�كل�ا�ناههههج�منج�منج�منج�من يþي،�نY?وبولوجيا،�النقد�التا يþي،�نY?وبولوجيا،�النقد�التا يþي،�نY?وبولوجيا،�النقد�التا ررررنY?وبولوجيا،�النقد�التا

ة�ع�ى�استيعاب�التنوع�و*خت
ف�العقدي� ة�ع�ى�استيعاب�التنوع�و*خت
ف�العقدي�وكان�من�نقاد�العلمانية�الفرنسية�داعيا�إuى�تأسيس�علمانية�ثالثة�قاد ة�ع�ى�استيعاب�التنوع�و*خت
ف�العقدي�وكان�من�نقاد�العلمانية�الفرنسية�داعيا�إuى�تأسيس�علمانية�ثالثة�قاد ة�ع�ى�استيعاب�التنوع�و*خت
ف�العقدي�وكان�من�نقاد�العلمانية�الفرنسية�داعيا�إuى�تأسيس�علمانية�ثالثة�قاد رررروكان�من�نقاد�العلمانية�الفرنسية�داعيا�إuى�تأسيس�علمانية�ثالثة�قاد

    ....والثقا;ي،�علمانية�تتموضع�;ي�أفق�كونيوالثقا;ي،�علمانية�تتموضع�;ي�أفق�كونيوالثقا;ي،�علمانية�تتموضع�;ي�أفق�كونيوالثقا;ي،�علمانية�تتموضع�;ي�أفق�كوني
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يخ----أأأأ �التا �إuى �السرد يخ�من �التا �إuى �السرد يخ�من �التا �إuى �السرد يخ�من �التا �إuى �السرد ْيع ::::رررر�من �التخومُ �بفيلسوف يكو � �بو ررف ر ل ً" un philosophe des 

frontières "1نه�تمكن�من�Ê�،مينوطيقي�ع@?�فتح�الفلسفة�ع�ى�ال?yع�ه وتأسيس��شر

�ويموت� �بالتواصل �يحيا �الفكر�الفلسفي �أن �منه �إيمانا �8نسانية، �ا�عرفة �حقو لكل

�إشكا �تحديدا يكو ع� �ويتحدد�مشر �الذات، روينتحر�باGنغ
ق�ع�ى �أو�موضوعاتيا،�رو ليا

ية�الهيغيلية، ة�التفكy?�انط
قا�2ؤÊنه�فكر�خارج�النسق�ع�ى�خ
ف�الر ور�فقد�آمن�بضر

?yغادم� �طريقة �ع�ى �مسبقة حات �طر ،�)Gadamer Georg-Hans )1900-2002 ومن

�نقرأ� �بحكم�أننا �تأويلية، �أية�عملية �;ي �التخ�ي�عن��حكام�ا�سبقة فض�فكرة رالذي�

�من�فرضية� �إuى�انط
قا �ينتم- �والذي�يتحدث�إلينا �دائما، أن�هناك�من�يتحدث�إلينا

� �حضو �أشكال �و×ي ة �ضر �غادمy?�إuى �ن�Éنا �لهذا �حاضرنا، �مستمر�;ي �لكنه -æا��را رو

�التواصل�مع� ا�ا�æ-�;ي�الحاضر، لوهذا�ما�يعرف�عنده�بانصهار�فاق،�أي�أننا�نحاو

�;ي �يحدث ��æ-ء �فكل �اليومية، �مشك
تنا �فهم ���دف �الحاضرالY?اث التأويل�( �أفق

� يþي � ،�وع�ى�طريقة�غادمy?�جعل)رالتا ريكو �تسöى�)action (فعل من�فلسفته�فلسفةر

�:�8نسان�اليومية�منقضاياÊشكلة� �وعدم�وموت،�وأمل�وتو ق�مأساة�وألم�ويأس�وحز ن

�باستمرار �فقدللسعادة ،� �أفق�الوجودية �بناء�و�فكر�;ي �معيدا �التواصلية �أدواة موظفا

�ال �هy?مينوطيقياالتجربة �8نساني �بعدها �ëعطا��ا �فينومينولوجيا �. بشرية فكر�مع�كما

� تياب *� �ف
سفة �قلق مامروضد �عالم �;ي �النضال �ع�ى ة �تتم�oyبالقد �فلسفته �3رجعل

�ال�-� �ا�باشرة �التمث
ت �تجاو ة �ضر �إuى يكو � �انتبه �لهذا ، �الرمو �لسيطرة زخاضع ر ور ر ز

� ت �ديكا �من ت رانحد �ر ة �ضر �ع�ى �الوسائطالتحورويحثنا �ع@? ?yالتفك� �إuى  les(لو

médiations(.4 

�فينب�ي�أن�نفكر�انط
قا�من�ا�ثلث��ن يكو روإذا�فكرنا�مع� ي¾ر الرمز،�: ?وبول̄و

ات�التالية� أستطيع�الك
م،�أستطيع�" ،�"أستطيع"رالنص،�الفعل،�السرد،�وتقابلها�العبا

  Théorie du texteنظرية�النص"الفعل،�أستطيع�القص،�ومن�حيث�التأسيس�يقابلها�

يخ" ،"  Théorie de l'actionنظرية�الفعل"،�" �".   Théorie de l'histoireرنظرية�التا ليقو

ريكو أستطيع�الك
م�وذلك�يع.-�مراجعة�ملف�اللغة�الأستطيع�الك
م�وذلك�يع.-�مراجعة�ملف�اللغة�الأستطيع�الك
م�وذلك�يع.-�مراجعة�ملف�اللغة�الأستطيع�الك
م�وذلك�يع.-�مراجعة�ملف�اللغة�الضضضضخم،�أستطيع�الفعل�وبذلك�خم،�أستطيع�الفعل�وبذلك�خم،�أستطيع�الفعل�وبذلك�خم،�أستطيع�الفعل�وبذلك�:" ر

                                                 
1111
    ---- Charles Taylor Charles Taylor Charles Taylor Charles Taylor،،،،    UUUUne philosophie sans frontine philosophie sans frontine philosophie sans frontine philosophie sans frontièèèèresresresres ، ، ، ،MMMMaaaaggggazine littazine littazine littazine littééééraireraireraireraire،،،، N N N N°°°°390390390390،،،،septembre 2000septembre 2000septembre 2000septembre 2000،،،، p p p p32323232    

2222
    ---- Paul Ric Paul Ric Paul Ric Paul Ricœœœœurururur,,,, philosophie de la volont philosophie de la volont philosophie de la volont philosophie de la volonté,é,é,é, Paris 2 Paris 2 Paris 2 Paris 2

èèèèmemememe
    ééééditionditionditiondition,,,, 1988 1988 1988 1988,,,, p18. p18. p18. p18.    

3333
    ----DDDDosseosseosseosse,,,, Paul Ric Paul Ric Paul Ric Paul Ricœœœœurururur,,,, le sens d le sens d le sens d le sens d’’’’un vieun vieun vieun vie,,,, la  la  la  la DéDéDéDécouvertecouvertecouvertecouverte,,,, Paris Paris Paris Paris,,,, 1997 1997 1997 1997,,,, p05. p05. p05. p05.    

4444
    ----GGGGreich. Kearnyreich. Kearnyreich. Kearnyreich. Kearny,,,, Paul Ric Paul Ric Paul Ric Paul Ricœœœœur ou les mur ou les mur ou les mur ou les méééétamorphoses de la raison hermtamorphoses de la raison hermtamorphoses de la raison hermtamorphoses de la raison hermééééneutineutineutineutiqqqqueueueue,,,, cerf cerf cerf cerf,,,,1919191991919191,,,,p10p10p10p10    
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�والقص �الزمن �استعدت �وبذلك �القص �أستطيع �والفعل، ادي 8� �ملف �والقصاجعت �الزمن �استعدت �وبذلك �القص �أستطيع �والفعل، ادي 8� �ملف �والقصاجعت �الزمن �استعدت �وبذلك �القص �أستطيع �والفعل، ادي 8� �ملف �والقصاجعت �الزمن �استعدت �وبذلك �القص �أستطيع �والفعل، ادي 8� �ملف راجعت رر رر رر "....ر
1
 

�يمركزرد�مصطلح�السوGحظنا�أن� يكو ع� ر�;ي�مشر يعد�بمثابة�اللحظة�الجامعة�فهو�رو

� �الك
م �ع�ى ة �القد �من �بداية �اللحظات �والتفكy?�ع@?�الرمو(رلكل �إuى�)زاللغة، ا �مر ور،

ة�ع�ى�الفعل� �التجربة�ا�عيشة(رالقد تقاء�بالتجربة�إuى�) ى;ي�مستو روصو�Gإuى�مرحلة�*

�السرد� يþي) القص(ىمستو .ه�;ي�نظررليصبح�فعل�تأ
2

 

يخ�علم�مستقل�إذا�كان�و ��تم�بما�هو�فهو� من�ناحية�موضوعية�ومنهجيةرالتا

� -æما�� �أحداث �لحاضرنا�من يتنا �ر �ع�ى �باستمرار �تؤثر �ال�- �الذاكرة �يشكل ؤوبما

تعد�الذاكرة�حق
�تلتقي�فيه�كما�،�،�والذاكرة�موطن�الخ@?ات�ا�ملوءة�با�ع.ºو�ستقبلنا

�من يخ،�أدب،فة�فلس:نالعديد�من�الفنو يخ�موضوعا�هذا�علم�،ر�تا ر�ما�يجعل�مادة�التا

يخ،ةإبستيمولوجيمساءلة�للمساءلة�الفلسفية� غم�أن�علماء�التا ر� �توظيف�عمدوا�إuى ر

� �ا�وضوعية �لبلوغ�الصرامة �العلم- �تحليل،�(ا�نهج �وصف، �تجربة، �فرضية، م
حظة،

?yتفس(� قد�فك�الرباط�"Vérité et méthodeالحقيقة�وا�نهج�"غادمy?�;ي�كتابه�-لكن�،

� �عن ده � �;ي �والحقيقة �ا�نهج �مشكلة�" ديلتاي"ربyن �أن يخية �تا �لحظة �;ي �اعتقد رالذي

� �تأسيس�منهج �من�ذلك�;ي �ففكر�انط
قا �مشكلة�منهج، ) الفهم(العلوم�8نسانية�üي

�لـــ �) التفسy?(كمقابل �مستو �إuى تقاء *� �من �8نسانية �العلوم �يمكن �أن �شأنه ىمن ر

لعلوم�الطبيعية،�إ�Gأن�غادمy?�كان�يعتقد�أن�ا�شكلة�ليست�مشكلة�منهج،�موضوعية�ا

ع�ى�اعتبار�ا�نهج�ليس�ضمانا�للحقيقة�بكونه�جملة�من�القواعد�والخطوات�ال�-�تؤدي�

�وهذا�هو�البعد�-بالباحث�إuى�بعض�النتائج،�والنتائج�ليست�üي�الحقيقة�وإنما�تأويل�لها

?yحة�غادم �أطر �;ي ي �هيدغر�الذي�ركز�و8بستيمول̄و �إليه �ينتبه �وهو�البعد�الذي�لم ،

�?yاسات�من�لحظة�غادم تكزت�الد ي�فحسب،�وا رع�ى�البعد��نطول̄و ع�ى�فهم�الجانب�ر

يخية،� �والبعد�السردي�للوثائق�التا راللغو أكد�ع�ى�أهمية�اللغة�;ي�عملية�الفهم�وفع
�ي

�üي�الوسط�الك�ي�الذي�يحدث�ف:"لعندما�يقو �üي�الوسط�الك�ي�الذي�يحدث�فإن�اللغة�باÊخر �üي�الوسط�الك�ي�الذي�يحدث�فإن�اللغة�باÊخر �üي�الوسط�الك�ي�الذي�يحدث�فإن�اللغة�باÊخر يه�الفهم�والفهم�يحدث�يه�الفهم�والفهم�يحدث�يه�الفهم�والفهم�يحدث�يه�الفهم�والفهم�يحدث�ىىىىإن�اللغة�باÊخر

                                                 
1111
يكو----     � يكوبو � يكوبو � يكوبو � رررربو رررر ات�فلسفية،�دار�: : : : لللل الد،�ترجمة�محمد�مي
د،�ضمن�كتاب�مسا �إز ات�فلسفية،�دار�ا�سy?ة�الفلسفية،�حوار�فرنسوا الد،�ترجمة�محمد�مي
د،�ضمن�كتاب�مسا �إز ات�فلسفية،�دار�ا�سy?ة�الفلسفية،�حوار�فرنسوا الد،�ترجمة�محمد�مي
د،�ضمن�كتاب�مسا �إز ات�فلسفية،�دار�ا�سy?ة�الفلسفية،�حوار�فرنسوا الد،�ترجمة�محمد�مي
د،�ضمن�كتاب�مسا �إز ررررا�سy?ة�الفلسفية،�حوار�فرنسوا وووو

يا،� يع،�سو يا،�الحوار�للطباعة�و�النشر�و�التو يع،�سو يا،�الحوار�للطباعة�و�النشر�و�التو يع،�سو يا،�الحوار�للطباعة�و�النشر�و�التو يع،�سو رالحوار�للطباعة�و�النشر�و�التو رز رز رز     ....183183183183،�ص،�ص،�ص،�ص2004200420042004ز
2222
    ----Paul RicoeurPaul RicoeurPaul RicoeurPaul Ricoeur,,,, capabilies and ri capabilies and ri capabilies and ri capabilies and rigggghtshtshtshts,,,,    IIIIn. Transforminn. Transforminn. Transforminn. Transforming,g,g,g,    UUUUnjustnjustnjustnjust,,,, Structures (the capability appro Structures (the capability appro Structures (the capability appro Structures (the capability approach)ach)ach)ach),,,,    

EEEEditions Sprinditions Sprinditions Sprinditions Springgggerererer,,,, Netherlands Netherlands Netherlands Netherlands,,,, 2006 2006 2006 2006,,,, p16 p16 p16 p16----23.23.23.23.    
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.";ي�التأويل;ي�التأويل;ي�التأويل;ي�التأويل
1
 � يخ،�فقر �والسردي�;ي�التا �إuى�أهمية�البعد�اللغو يكو � روقد�انتبه�بو رر ير ل

ات�وجمل� .العمل�ع�ى�تفكيك�الع
قة�وإعادة�بنا��ا رÊن�اللغة�ليست�مجرد�ألفاظ�وعبا

�عن� �الكشف �إمكانات �له �بذاته �كيان�قائم �üي �بل ��شياء �عالم �للتعبy?�عن تستعمل

�متعددة�م�èا�السردحق  .قيقة��شياء�بطر

�ابال"ويعتقد �" أوليفيه �أن �قدالسرد يكو"�مكن � يكوبو � يكوبو � يكوبو � رررربو رررر �ع�ى�"لللل �*نفتاح �من

� �فع@?ه �اللغوية، اسات �اللغة"رالد �;ي �مولود �كائن �أنه ك �اللغةأد �;ي �مولود �كائن �أنه ك �اللغةأد �;ي �مولود �كائن �أنه ك �اللغةأد �;ي �مولود �كائن �أنه ك "ررررأد
2

�طرح�  �إuى �دفعه �ما وهذا

� �ع
قةسؤال يخب�السرد �رالتا �ا�تمoy؟ �عمله �والسرد " ;ي �والسرد�: الزمان الحبكة

،�ترجمة�2006الصادر�عن�دار�الكتاب�الجديد�ا�تحدة،�طبعة� " temps et rtemps et rtemps et rtemps et réééécitcitcitcitريþيالتا

حيم �وف
ح� سyن�ا�تخصصyن�بأنه�من�.رسعيد�الغانم- �نظر�الكثy?�من�الدا ر�ويعت@?�;ي

يكو �العشرين،�حيث�تمكن� رأهم�ا�نجزات�;ي�القر �من�التوليف�بyن�النظرية��دبية�رن

�فلس ية �بر يخية �التا ؤوالنظرية �ر �نقاشع@?فية، �;ي س�اتل�الدخو �ا�دا �الكثy?�من ر�مع

� �مع �نقاشات �فخاذ �والتحليلية �البنيوية �" GGGGreimasreimasreimasreimasغريماس"خاصة �تناو �كتاب لوألف

 la grammaire narrative"فيه�فلسفة�غريماس�;ي�اللسانيات�والسيميائية�تحت�عنوان

de Greimas "1980(نشر�(ما�مناظرة�;ي�سنة��èوكانت�بي�،)سبة�ندوة�تناولت�بمنا) 1983

�ع�ى�"غريماس"أعمال� يكو ر،�ولكن�اعY?ض� ;ي�أنه�تحدث�عن�إمكان�وجود�" غريماس" ر

�سيميائي�سابق�ع�ى�مرحلة�التحليل�اللساني .ىمستو
3

�ع�ى�التحليلية� يكو ركما�انفتح� ر

� ي(يال�-�قدمت�بدي
�عن�ا�نهج�البنيو  ). رالتحليل�الصو

ََََسردسردسردسرد"فعل��إuى�الدGGت�ال�-�يحيل�إل��ا��إذا�أتينا::::�;ي�البنية�الدGلية�للسرد�;ي�البنية�الدGلية�للسرد�;ي�البنية�الدGلية�للسرد�;ي�البنية�الدGلية�للسرد----بببب ََ ََ ََ �;ي��;ي��;ي��;ي�فنجدفنجدفنجدفنجد "ََ

�م�èا �مرادفات �عدة �الفرنسية �م�èااللغة �مرادفات �عدة �الفرنسية �م�èااللغة �مرادفات �عدة �الفرنسية �م�èااللغة �مرادفات �عدة �الفرنسية  Narration ،Narratologie  ، Narrative ، Récit:اللغة

�و �يعرف �اللغة �;ي �ع@?هاالسرد �يتم �تعبy?ية �آلية �أنه �متسقة�ع�ى �بطريقة ��æ-ء �تقديم

د�و4.�تتابع�لúثرفيصy?�السردمنسجمة،�و ،�السرد�هو�ا�تتابع�;ي�معجم�ابنرقد�و ر�منظو

                                                 
1111
ج�غادمy?،�الحقيقة�وا�نهج،�ترجمة�حسن�ناظم�وع�ي�حاكم�صالح،�دار�أويا�للطباعة�والنشر،�ط----     ج�غادمy?،�الحقيقة�وا�نهج،�ترجمة�حسن�ناظم�وع�ي�حاكم�صالح،�دار�أويا�للطباعة�والنشر،�طهانز�جو ج�غادمy?،�الحقيقة�وا�نهج،�ترجمة�حسن�ناظم�وع�ي�حاكم�صالح،�دار�أويا�للطباعة�والنشر،�طهانز�جو ج�غادمy?،�الحقيقة�وا�نهج،�ترجمة�حسن�ناظم�وع�ي�حاكم�صالح،�دار�أويا�للطباعة�والنشر،�طهانز�جو ،�،�،�،�1111ررررهانز�جو

    ....265265265265،�ص،�ص،�ص،�ص2007200720072007
2222
ات�ضفاف،�بy?وت،�ط----     ة�ناصر،��منشو ،�Hي�ح��ºا�وت،�ترجمة�وتقديم�عما يكو � ات�ضفاف،�بy?وت،�طبو ة�ناصر،��منشو ،�Hي�ح��ºا�وت،�ترجمة�وتقديم�عما يكو � ات�ضفاف،�بy?وت،�طبو ة�ناصر،��منشو ،�Hي�ح��ºا�وت،�ترجمة�وتقديم�عما يكو � ات�ضفاف،�بy?وت،�طبو ة�ناصر،��منشو ،�Hي�ح��ºا�وت،�ترجمة�وتقديم�عما يكو � ربو رر رر رر رر رر رر رر ر     ....24242424،�ص،�ص،�ص،�ص1،20161،20161،20161،2016لللل

3333
،�ا�ركز�الثقا;ي�العربي،�الدار�البيضاء�بy?وت،�،�ا�ركز�الثقا;ي�العربي،�الدار�البيضاء�بy?وت،�،�ا�ركز�الثقا;ي�العربي،�الدار�البيضاء�بy?وت،�،�ا�ركز�الثقا;ي�العربي،�الدار�البيضاء�بy?وت،�))))مدخل�لسيميائيات�بy?سمدخل�لسيميائيات�بy?سمدخل�لسيميائيات�بy?سمدخل�لسيميائيات�بy?س((((السيميائيات�و�التأويل�السيميائيات�و�التأويل�السيميائيات�و�التأويل�السيميائيات�و�التأويل�: : : : د�بنكرادد�بنكرادد�بنكرادد�بنكرادسعسعسعسع----    

    ....166166166166،�ص،�ص،�ص،�ص2005200520052005
4444
�تراثي((((الخليل�بن�أحمد�الفر�اهدي�كتاب�العyن�الخليل�بن�أحمد�الفر�اهدي�كتاب�العyن�الخليل�بن�أحمد�الفر�اهدي�كتاب�العyن�الخليل�بن�أحمد�الفر�اهدي�كتاب�العyن�----     �تراثيجم�لغو �تراثيجم�لغو �تراثيجم�لغو ن،�مكتبة�لبنان�))))ييييممممععععجم�لغو ن،�مكتبة�لبنان�،�تحقيق�داود�سلوم،�و�آخر ن،�مكتبة�لبنان�،�تحقيق�داود�سلوم،�و�آخر ن،�مكتبة�لبنان�،�تحقيق�داود�سلوم،�و�آخر وووو،�تحقيق�داود�سلوم،�و�آخر

،�بy?وت،� ،�بy?وت،�ناشر ،�بy?وت،�ناشر ،�بy?وت،�ناشر     .: .: .: .: 360360360360،�ص،�ص،�ص،�ص2004200420042004ننننناشر




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]17[

�هو�اللسان �يأخذه1.وا�سرد º.ع��ا �ونفس �الوسيط �ا�عجم �في�;ي º.بمع� �;ي�أتي التتابع

�سرد�ا�ا�æ-�أي�،سرد�ال#æ-ءعملية� نولوجيةل�نقو وسرد�. وتتبع�سy?ورته�من�ناحية�كر

� �يع.-الحديث �;ي �;ي�2.�جيدأسلوب�تابعه �تتابع �عملية �إuى �يحيلنا �اللغة �;ي �والسرد

،�أو�السرديات�"narratologie"أما�علم�السرد. وقوع��حداثمان،�أي�مراعاة�أولوية�الز

-æ�الفرن� �اقY?حه وف"هو�مصطلح �) Todorov)" 1939-2017 رتودو �جديد، �بكونهكعلم

اسة�السرد�من�حيث�كونه�خطابا  أو�نصا  Discours رعلم�الحكي،�وعلم�السرد���تم�بد

 Texteيأ;�،?yمن�أشكال�التعب�
س�تحليل�الحكاية�ف narrativité �حyن�السرديةو�شك رتد

 .تمثي
�خياليا بوصفها�نمط�تمثيل�القصص

أو�تحويلها�;ي�قالب�) �حداث(�يتم�ف��ا�نقل�الوقائع�العملية�ال�-السرد�هو�و

� -Óشف� �) تأويل(يلغو �) تثبيت(أو�كتابي �حاو �ولقد �شخص�أو�مجموعة، �طرف " لمن

�ميشال�آدم عناصر�(،�و)Le récitالسرد� (:;ي�أعماله�ا�تمoyة" Jean Jean Jean Jean----    MMMMichel Adamichel Adamichel Adamichel Adam نجو

 Eléments de linguistique textuelle, théorie et pratique de )(اللسانيان�النصية

l’analyse textuelle( يüللخطاب�و� �تحديد��نماط�الك@? �النمط�: ى، النمط�الوصفي،

�السردي �النمط �ال@?هاني، �النمط �. 8نشائي، �السردي �منوالنمط د�" نيتكو رالسا

narrateur"� �بمثابة �وهو اية"، �الر �و"وصوت ،"� �له د �متلقي�"narrataireوا�سر وهو

�أو�)الغy?(الخطاب�السردي،�ومن�دونه�يفقد�السرد�معناه،�فالسرد�يفY?ض�دائما�خر�

.ا�تلقي
3

صفية�تشكلها�مجموعة�من�;ي�حyن� ية�و ة�أن�بنية�حجاجية�وحوا والنص�عبا ر ر

�أح �;ي�بعض��حيان�تفتقدو،�)الوحدة�النصية (يانا�;ي�حالة�تجانس�نمطينا�قاطع�تكو

� �التجانس �ع@?�فلعامل �النص �وتحليل �وتأويل �قراءة �ويمكننا �*ضطراب، �عل��ا يغلب

ة�عن�وحدة�دGلية .را�قطع�فهو�بوابة�ا�ع.Ê�،ºن�النص�عبا
4

 

د�بخطابهو مفاتح�عليه�أن�يمتلك�كل�) ا�تلقي(�ل%خر�)نصه(رلكي�يتوجه�السا

;ي�اللحظة�ال�-�;ي�اللحظة�ال�-�;ي�اللحظة�ال�-�;ي�اللحظة�ال�-�:" ليقو Émile Benvenisteإميل�بنيفنيست�"اللغة�وهذا�ما�أشار�اليه�

�رررريقريقريقريقر �ف��ا د ��السا �ف��ا د ��السا �ف��ا د ��السا �ف��ا د �يستحضر�اااارررر�السا �اللغة، �بمفاتح �ويمسك �يستحضر�لحديث �اللغة، �بمفاتح �ويمسك �يستحضر�لحديث �اللغة، �بمفاتح �ويمسك �يستحضر�لحديث �اللغة، �بمفاتح �ويمسك ) ) ) ) ا�تلقيا�تلقيا�تلقيا�تلقي((((خر�خر�خر�خر�) ) ) ) رررريتصويتصويتصويتصو((((لحديث

                                                 
1111
    ....604604604604،�ص،�ص،�ص،�ص2005200520052005،�تحقيق�عامر�أحمد�حيدر،�دار�الكتب�العلمية،�بy?وت،�،�تحقيق�عامر�أحمد�حيدر،�دار�الكتب�العلمية،�بy?وت،�،�تحقيق�عامر�أحمد�حيدر،�دار�الكتب�العلمية،�بy?وت،�،�تحقيق�عامر�أحمد�حيدر،�دار�الكتب�العلمية،�بy?وت،�2222لعرب،�ملعرب،�ملعرب،�ملعرب،�ملسان�السان�السان�السان�ا: : : : ررررابن�منظوابن�منظوابن�منظوابن�منظو----    

2222
ن----     نابراهيم�مصطفى�و�آخر نابراهيم�مصطفى�و�آخر نابراهيم�مصطفى�و�آخر     ....426426426426،�ص،�ص،�ص،�ص1972197219721972،�،�،�،�2222،�ا�كتبة�*س
مية،�تركيا،�ط،�ا�كتبة�*س
مية،�تركيا،�ط،�ا�كتبة�*س
مية،�تركيا،�ط،�ا�كتبة�*س
مية،�تركيا،�ط1111ا�ا�ا�ا�ععععجم�الوسيط،�ججم�الوسيط،�ججم�الوسيط،�ججم�الوسيط،�ج: : : : ووووابراهيم�مصطفى�و�آخر

3333
    ----Jean. Jean. Jean. Jean. MMMMichel Adam. ichel Adam. ichel Adam. ichel Adam. LLLLe re re re réééécit. cit. cit. cit. EEEEditions. P.ditions. P.ditions. P.ditions. P.UUUU....FFFF.Paris. 2eme .Paris. 2eme .Paris. 2eme .Paris. 2eme éééédition. 1984.p10/11.dition. 1984.p10/11.dition. 1984.p10/11.dition. 1984.p10/11.    

4444
    ----JeanJeanJeanJean----    MMMMichel Aichel Aichel Aichel Adamdamdamdam,,,, : : : :EEEEllllééééments de linments de linments de linments de lingggguistiuistiuistiuistiqqqque teue teue teue texxxxtuelletuelletuelletuelle,,,, th th th thééééorie et pratiorie et pratiorie et pratiorie et pratiqqqque de lue de lue de lue de l’’’’analyse teanalyse teanalyse teanalyse texxxxtuelletuelletuelletuelle,,,,    

pierre pierre pierre pierre MMMMadriaadriaadriaadriaggggaaaa,,,,    LLLLuuuuxxxxembourembourembourembourg,g,g,g,1990199019901990,,,,pppp51515151....    




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]18[

ه جة�حضو �كانت�د هأمامه�مهما جة�حضو �كانت�د هأمامه�مهما جة�حضو �كانت�د هأمامه�مهما جة�حضو �كانت�د ررررأمامه�مهما �له�) ) ) ) سردسردسردسرد((((Êن�كل�حديث�Êن�كل�حديث�Êن�كل�حديث�Êن�كل�حديث�. . . . رررر �له�يستوجب�مخاطبا �له�يستوجب�مخاطبا �له�يستوجب�مخاطبا ) ) ) ) متلقيمتلقيمتلقيمتلقي((((يستوجب�مخاطبا

د�لهومسرد�نص�ما،�إ�Þا�عملية�تسومسرد�نص�ما،�إ�Þا�عملية�تسومسرد�نص�ما،�إ�Þا�عملية�تسومسرد�نص�ما،�إ�Þا�عملية�تس د�ومسر د�لهتوجب�سا د�ومسر د�لهتوجب�سا د�ومسر د�لهتوجب�سا د�ومسر ووووتوجب�سا ."رررر
1

�فالسرد�عملية� يكو رأما�عند� ر

� �ف��ا �نحو�:" يتم �*خت
ف �من �فهو�سy?ورة �*نسجام، �عليه �وإضفاء �ا�ختلف �نحو�تنظيم �*خت
ف �من �فهو�سy?ورة �*نسجام، �عليه �وإضفاء �ا�ختلف �نحو�تنظيم �*خت
ف �من �فهو�سy?ورة �*نسجام، �عليه �وإضفاء �ا�ختلف �نحو�تنظيم �*خت
ف �من �فهو�سy?ورة �*نسجام، �عليه �وإضفاء �ا�ختلف تنظيم

� �*نسجام �*نسجام �*نسجام ��حداث،�. . . . Processus de diffProcessus de diffProcessus de diffProcessus de difféééérentiationrentiationrentiationrentiation*نسجام �وتنظيم يع �تو �آلية �خ
ل ��حداث،�من �وتنظيم يع �تو �آلية �خ
ل ��حداث،�من �وتنظيم يع �تو �آلية �خ
ل ��حداث،�من �وتنظيم يع �تو �آلية �خ
ل ززززمن

� �إدماج �ليصy?�فعل �والعواطف، �و�فعال، �إدماج �ليصy?�فعل �والعواطف، �و�فعال، �إدماج �ليصy?�فعل �والعواطف، �و�فعال، �إدماج �ليصy?�فعل �والعواطف، �وأفعال�processus dprocessus dprocessus dprocessus d’’’’intintintintégégégégratioratioratiorationnnnو�فعال، �وأفعال��لوقائع �وأفعال��لوقائع �وأفعال��لوقائع �لوقائع

�بقدر� اء �وعن�آ �للتعبy?�عن�الدGلة، �ليس�مجرد�وسيلة �Êن�السرد �بقدر�ومشاعر�ومواقف، اء �وعن�آ �للتعبy?�عن�الدGلة، �ليس�مجرد�وسيلة �Êن�السرد �بقدر�ومشاعر�ومواقف، اء �وعن�آ �للتعبy?�عن�الدGلة، �ليس�مجرد�وسيلة �Êن�السرد �بقدر�ومشاعر�ومواقف، اء �وعن�آ �للتعبy?�عن�الدGلة، �ليس�مجرد�وسيلة �Êن�السرد ررررومشاعر�ومواقف،

."."."."ماهو�الدGلة�عي�èاماهو�الدGلة�عي�èاماهو�الدGلة�عي�èاماهو�الدGلة�عي�èا
2
�له�وظيفتyن�     يكو روالسرد�عند� ،�فالسرد�نوع�من�)الدمج/ الجمع(ر

�أفكار� �اللغة�بوصفها �الذي�يتناو �وهناك�الخطاب�الشعر لالدGلة�Êنه�هو��حداث، ي

�عن�ا �. لزمانمجردة �عمله �;ي �العربية�) la métaphore vive(هذا �إuى وهو�عمل�ترجمه

� يناتي"مؤخرا � ج يناتيجو � ج يناتيجو � ج يناتيجو � ج ززززجو �عنوان2016" رررر �الحية(�تحت ة �السردي)ر*ستعا �الخطاب �أما ، 

Discours narratifمتتابعة�;ي�الزمان،�وهو�ماوضحه�;ي��Gاللغة�بوصفها�أفعا� ل�فيتناو

،�القاص،�: كل�من�منهج�يعتمده�،�والسرد�هو"Temps et récitالزمان�والسرد�" يالراو

;ي�عملية�نقل�مع.�ºخ@?ة�إنسانية�من�مستواها�الفردي�الخاص�إuى�مستواها�الحاكي،�

�السرد�بكل�هذه�ا�عانييستعمل�والجما×ي�فتصبح�موضع�مشاركة،� ريكو  . ر

�الجانب�السردي�والقص(æ-�;ي�تشكيل�هوية� ::::�السرد�والهوية�السرد�والهوية�السرد�والهوية�السرد�والهوية----جججج �ع�ى�دو يكو ريؤكد� ر ر

لجماعة،�فالسرد�هو�احدى�العوامل�ا�ساعدة�ع�ى�تمظهر�الذات�وانوجادها�;ي�الفرد�وا

� يخ، �رالتا �وفعل�نبكو ايات�فتحكى�و�Gتعاش، �الر �أما ��ا �و�Gنر �تجربة�نعيشها والحياة و

يخ،�نظرا�لتدخل� رالسرد�فعل�مركب�حيث�يصعب�وضع�حدود�بyن�الحياة�والوجود�والتا

تجربة�;ي�الزمان�ويضفي�عل��ا�*نسجام،�كما�عنصر�الخيال،�الذي�يربط�بyن�عناصر�ال

أن�الخيال�هو�نوع�من�الفهم�السابق�عن�الفعل�السردي�الذي�يبث�الحياة�;ي�الذاكرة�

عادة�بناء�التجربة�الحياتية،�وفعل�البناء�ëويعمل�ع�ى�تفعيلها،�والسرد�ماهو�إ�Gمحاولة�

� �من �فهميقY?ب �*نتاج �اعادة � la reproductionوم �بيار ديوعند   Pierreربو

Bourdieu)1930-2002( ن�yعن�تفاعل�ب�?yفعل�*بداع�تعب� عالم�النص�وعالم�عالم�النص�وعالم�عالم�النص�وعالم�عالم�النص�وعالم�"نبكو

،"ئئئئررررااااالقالقالقالق
3

� -æ�التأسي� �الفعل �القراءة �فعل �من يكو � رويجعل �ر �اللحظة�ويعده بمثابة
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�ع�ى� ة�القار ئالفاصلة�;ي�العملية�التحليلية،��ÞÊا�اللحظة�ال�-�تع@?�عن�قد عادة�سرد�إر

�بنا �وإعادة �الغy?حياته �ومشارك§�ا �تجربته �غادمy? .ء �عليه �يطلق �ما �أمام �نكو  نوهنا

� La fusion des horizonsبانصهار�فاق �إuى�ونقصد�بذلك�، �الذي�ينتم- ئأفق�القار

،�إنه�انصهار�)ا�ا�æ-(�وأفق�النص�الذي�ينتم-�إuى�سياقات�مختلفة)الحاضر(واقع�معyن

� ا�ا�æ-�;ي�الحاضر���دف�فهم�ما �انط
قا ب�لم�تفقد�معناها�بعد،�Êن�ييجر رمن�تجا

،�أما�التجربة�فخاصة�بي ?yهو�الذي�يمكن.-�مشاركته�غ�º.ع� .يا

� �ا�نطلق �هذا �من �السرد يكو � رقدم �الو×ي�le récitر �أفعال �من �فعل �أنه ع�ى

ادي�كفعل�النطق�وا �يتعلق�بفن�القص�كما�: السرد�إuى�قسمyنلكتابة،�مقسما�ر8 ل�و

يخية،�وك
هما�يشY?ك�هو�;ي��عمال��دبية، اية��حداث�التا ر�والثاني�متعلق�بطريقة�ر و

ب،�ومن�temporalité ;ي�صفة�الزمانية� هذا�رأو�الoYمن،�وüي�صفة�طبيعية�لهذه�التجا

oyم� �الزمانيةا�نطلق �من �نوعyن �خرين،�: �بyن �مع �العالم �;ي �الوجود مانية � زفهناك

�و�بد �ا�وت �بإشكالية �مرتبطة �عميقة مانية �و. يةزو �;ي�قد �الزمن �أهمية يكو � ك رأد ر ر

�ا�وجود�;ي��عمال�الفنية�و�دبية�والنصوص�الدينية،� الذي�يتم�ويتكوين�ا�ع.�ºالرمز

�التأويل �بفعل �عنه Interprétationالكشف
1
�و . �من �يجعل �ما �ال�-�هذا �8نسان تجربة

� �تجربة �ويسردها �ويحك��ا �يعيشها �الزمن، �;ي �سريتجر من � �8نساني دي،�زوالزمن

منا�إنسانيا�كلما�كان�متفص
�بصيغة�سردية،�و;ي�ا�قابل�فإن�:"ليقو �?yقابل�فإن�إن�الزمن�يص�منا�إنسانيا�كلما�كان�متفص
�بصيغة�سردية،�و;ي�ا �?yقابل�فإن�إن�الزمن�يص�منا�إنسانيا�كلما�كان�متفص
�بصيغة�سردية،�و;ي�ا �?yقابل�فإن�إن�الزمن�يص�منا�إنسانيا�كلما�كان�متفص
�بصيغة�سردية،�و;ي�ا �?yززززإن�الزمن�يص

."القصة�تبلالقصة�تبلالقصة�تبلالقصة�تبلغغغغ�مدى�دGل§�ا�حyن�ترسم�سمات�التجربة�8نسانية�مدى�دGل§�ا�حyن�ترسم�سمات�التجربة�8نسانية�مدى�دGل§�ا�حyن�ترسم�سمات�التجربة�8نسانية�مدى�دGل§�ا�حyن�ترسم�سمات�التجربة�8نسانية
2

 

�Gت�
لكن�الزمان�ليس�أمرا�موضوعيا�سهل�الفهم،�فبقدر�ما�يقودنا�إuى�مشك

�معرفتنا�للكيفية،�وكل�مإنهحل�لها،�ف م�بصعوبات�دحاوGت�فهمه�تصتطن�يحتوينا�دو

�تلك�العراقيل�جديدة،� �ع�ى�مفهومyنزولتجاو �للزمان�مركزا �مفاهيم�عدة يكو رقدم�  ،ر

�و �تجربة �من �كما� )مSaint Augustin)354-430 أوغسطyنمنطلقا �الزمن �اعY?افاته، ;ي

�الزمن�النف�æ-�كتجربة�داخلية�ويعاش�الزمان�ف��ا�كحاضر�مستمر،�ويوجد�ونعيشه�وه

ية(وحاضر�الحاضر�) الذاكرة(�ا�æ-�حاضر�ا *نتظار�(،�وحاضر�ا�ستقبل�)ؤ*نتباه�والر

،)أو�التوقع
3

سطو"ولو�عدنا�إuى� �لوجدنا�عنده�أك¾?�من�مفهوم�للزمان،�ا�فهوم�ا�ادي�"رأ
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� بط�الزمان�بالحركة، �وفيه� �رالفoyيائي�الطبيöي ي�كما مول̄و �الكو زيوجد�الزمان�الكوني

مان�خاص� �بزوهو� �والعلماء ، �الكو ��م�;ي نوتجا �ا�فهومية�ر �;ي�ظل�الك¾?ة يكو رتساءل� ر

ي مول̄و �والزمن�الكو دم�الهوة�بyن�الزمن�البشر زعن�إمكانية� ي  ؟ر

� �يعتقد ريكو �ر �الزمنيyن �بyن �الجمع �يستطيع �8نسان �أن عادة�إع@?�وذلك

� ��ا �ير �حكاية �;ي �حياته �تجربة ته�) يسردها(وصياغة �صو �;ي �الخ
ق �هو�*بداع روهذا

�أو�تصوير�الشع �صياغة �جوهرها �;ي �وüي �أو�عقدة، �حبكة �دو �سرد �يوجد Gو� نرية،

configurationة�ع�ى�اعادة�ترتيب�كل� ر�تنطلق�من�التنافر�وا��Éم،�والتصوير�يع.-�القد

¯ي�بتدخل�ملكة�الخيال ،�والخيال�يمكننا�من�ابداع�رالعناصر�ال�-�تأتينا�من�العالم�الخا

G� �بطريقة �ومتنوعة �مختلفة ،متناهيةعوالم
1

��و �إدخال �ما �عنصر�الخيال د � Gع�ى�رإ

�القوة� �مهملyن �أنساق، �;ي ��دبي �العمل �بنية اسة �بد �اكتفوا �الذين رالسيميائيyن

��دبية �جوهر�التجربة �كو�Þا �من �بالرغم ، �التصوير �للفعل ��دب( ي*بداعية ) أدبية

�الشعر(و �تمثل�) شاعرية �ال�- �الثانية �با�حاكاة يكو � �يدعوه روهو�ما �بyن�ر �وسطا وضعا

ة�مغايرة ¯ي�ا�حيط�بنا�وتقديمه�لغy?نا�;ي�صو رالعالم�الخا يþي�عن�طريق ،ر ر�السرد�التا

خ  .رالذي�يمثل�محاولة�;ي�البحث�عن�الحقيقة�وüي�مهمة�ا�ؤ

� �الجديدة �الفرنسية يخية �التا سة �ا�د �كانت روإذا �الحدث�) الحوليات(ر غيبت

�الر �وعمل�ع�ى يþي �للحدث�التا �عاد يكو رفإن� �Êن�رر �والقصص، �وبyن�الحبكة بط�بينه

�ث
ث �يمر�بمراحل �ومتكامل �شامل �عمل يخ �ع
قة�،رالتا �عل��ا �تقوم �ال�- �ا�راحل �وüي

� �بالزمان �والتصوير�(السرد �والعقدة �الحبكة من � سة، �با�ما �مباشرة �معاش زمن ر ز

من�تلقي�العمل�*بدا×ي�وعيشه�من�قبل�القار ئ*بدا×ي،�و �وأهم��æ-ء�هو�العمل�)ز ،

�التماثل�بyن�الد خ،�وهذا ريناميكي�لعملية�الصياغة،�وüي�اللحظة�النقدية�;ي�عمل�ا�ؤ

يخ�ضمن�دائرة�السرد،�كما�تحافظ�ع�ى� يخية�يبقي�التا رالتجربة��دبية�والتجربة�التا ر

�نفسه يþي �التا .رالبعد
2

�التقليدي� يخ �*عتبار�للتا �اعادة �ع�ى �عمل يكو � �أن 
حظ�روا رر

يخيةالسابق�عن�الحوليات�وهو� يخ�قائم�ع�ى�سرد�الوقائع�و�حداث�التا رتا وقد�تمكن� .ر

يخ� رمن�تطبيق�القراءة�الفلسفية�ع�ى�تصوير�الزمن�;ي�السرد�القص(æ-�فانتقل�من�التا

�العا�ية اية �الر �قراءة�وإuى �ع@?�اعادة �يكو �ا�أساة �من �حياتنا �انقاذ �بأن �منه �إيمانا ن،

�والنصوص�التأسيسية��ÞÊا�تت  .ضمن�ايجا�بات�عن�أسئلة�مصy?يةى�ساطy?�الك@?
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�و �مختلفةقد �عا�ية ايات �ر �ث
ث �;ي �الزمان �مفهوم يكو � وتناو ر ر اية�(:�وüيل ور

�فر�نسية،انجلoyية �)�أ�انية، ��وuى للكاتبة��نجلoyية�" Dalloway  Mrsميسز�دالواي"،

لف( �و �أذهان)وفرجينيا �وخارج �داخل �السرد �ع@? �السفر �الكاتبة �حاولت �وف��ا ،�

��وuى،�الشخصي �العا�ية �الحرب �مابعد �مجتمع �عن �متكاملة ة �صو �تشكل �لكي رات

�"والثانية� �اني�)  Der Zauberbergيالجبل�السحر
�ف��ا�الكاتب�"توماس�مان"ل ل،�وتناو

قضية�الزمن�وع
قته�بحياة�الناس،�كما�تحدث�عن�فقدان�8نسان�*حساس�بالزمن�

�الزمن��بدي� �ليفكر�;ي ه�للمرض�وعرضه;ي�حالة�تالطبيöي اية�رشعو �ر -Óف� و�با�وت،

اية� اية�الثالثة�فÓ-�ر اوية�فلسفية،�أما�الر وتناقش�مسألة�الزمن�من� و سيل�"للفرن�æ-ز رما

ست بحثا" (وبر
ً

وف��ا�اكتشف�أن� ) À la recherche du temps perduعن�الزمن�ا�فقود 

�استعا �يمكن ��دبية يات �الر �طريق �فعن خ، �ا�ؤ �من �أك¾?�حرية والراو ر �الزمن�ي دة

�الزمن� �هو�احتواء �والزمن�ا�ستعاد �Êن��دب�يمثل�ماهو�خارج�عن�الزمان، الضائع،

.الضائع�;ي�الزمان�الخارج�عن�الزمن،�لكن�تبقى�هناك�مسافة�بي�èما
1

� يكو روهكذا�فتح� ر

 .الفلسفة�ع�ى��عمال��دبية

�اضطر ��دب �عالم �إuى �لوللدخو يكو ر� �ر �مناقشة ائيإuى �الر �الزمن �وع
قة


�قائ �الدينية، �والنصوص ��دبية �و�عمال �باÊساطy?�والحكايات �*�ïام�:" الخاص �*�ïام�إن �*�ïام�إن �*�ïام�إن إن

من�*�ïام من�*�ïامماني�والزمان�هو� من�*�ïامماني�والزمان�هو� من�*�ïامماني�والزمان�هو� زماني�والزمان�هو� زز زز زز ،."ز
2

�هكذا� �لحاو ريكو ت�ال�-�تطابق�ر �مباشرية�ديكا رتجاو ز

�والبداهة� �الوضوح �مبدأ �ع�ى �للحقيقة �تأسيسها �عملية �;ي �وا�وضوع، �الذات بyن

*� �بفكرة �واستبدالها �الحدسية �ïle soupçonام
3

�من� �*نط
ق ة �ضر �إuى ور�داعيا

ى�Êن�. �عمال��دبية��ÞÊا�تع@?�عن�عمق�التجربة�8نسانية�وتنوعها والقصص�ال�-�تر

�و �التخيل، �بفعل �عيشها �يعاد �تكمن �الث
ثة�هنا منة �� �عن �تعبy?ها �;ي �اللغة ة زقد ر
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�إ�Gمن�خ
ل�الكتابة �إ�Gمن�خ
ل�الكتابةيمكن�أن�تكو �إ�Gمن�خ
ل�الكتابةيمكن�أن�تكو �إ�Gمن�خ
ل�الكتابةيمكن�أن�تكو ،"�دبية�دبية�دبية�دبية" " " " ننننيمكن�أن�تكو
4

�Gى�التفكر�ع@?�الوسائط�uإ� يكو رودعوة� ر

�ل0نسانية� ت �ديكا �اضافها �ال�- �ا�ضافة �والقيمة ت �ديكا �يتنكر�لفلسفة �أنه ريع.- ر
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�التفكر:"ليقو �الكوجيتو�و�قالة �;ي تية �الديكا �للفلسفة �مدينو يب�أننا �Gالتفكر� �الكوجيتو�و�قالة �;ي تية �الديكا �للفلسفة �مدينو يب�أننا �Gالتفكر� �الكوجيتو�و�قالة �;ي تية �الديكا �للفلسفة �مدينو يب�أننا �Gالتفكر� �الكوجيتو�و�قالة �;ي تية �الديكا �للفلسفة �مدينو يب�أننا �Gر رر رر رر �ننننر ��عند�جو ��عند�جو ��عند�جو نننن�عند�جو

�أدعو�إuى�تسميته�تأويلية�لúنية" " " " لوكلوكلوكلوك �أدعو�إuى�تسميته�تأويلية�لúنيةبالدفعة�الحاسمة�;ي�اتجاه�ما �أدعو�إuى�تسميته�تأويلية�لúنيةبالدفعة�الحاسمة�;ي�اتجاه�ما �أدعو�إuى�تسميته�تأويلية�لúنيةبالدفعة�الحاسمة�;ي�اتجاه�ما ��ذه�ا�ثابة�فإن���ذه�ا�ثابة�فإن���ذه�ا�ثابة�فإن���ذه�ا�ثابة�فإن�. . . . بالدفعة�الحاسمة�;ي�اتجاه�ما

تي�يمثل�حدث�الفكر��ك@?�الذي�ش تي�يمثل�حدث�الفكر��ك@?�الذي�شحدوث�الكوجيتو�الديكا تي�يمثل�حدث�الفكر��ك@?�الذي�شحدوث�الكوجيتو�الديكا تي�يمثل�حدث�الفكر��ك@?�الذي�شحدوث�الكوجيتو�الديكا ننا�بعده�أن�نفكر�ع�ى�نحو�ننا�بعده�أن�نفكر�ع�ى�نحو�ننا�بعده�أن�نفكر�ع�ى�نحو�ننا�بعده�أن�نفكر�ع�ى�نحو�أأأأررررحدوث�الكوجيتو�الديكا

�لها ��Gسابق �صناعية �هيئة �إuى �مرفوعا �نفسه �تفكر�الذات �يجد �لهاآخر�والذي ��Gسابق �صناعية �هيئة �إuى �مرفوعا �نفسه �تفكر�الذات �يجد �لهاآخر�والذي ��Gسابق �صناعية �هيئة �إuى �مرفوعا �نفسه �تفكر�الذات �يجد �لهاآخر�والذي ��Gسابق �صناعية �هيئة �إuى �مرفوعا �نفسه �تفكر�الذات �يجد ،. "آخر�والذي
1

إننا�

�للقدام يخ�البشريةنمدينو �;ي�تا رى�;ي�كل��æ-ء�خاصة�فيما�تعلق�با�نعطفات�الك@?  .ى

�
�وفع �إuى يكو رعاد� سطو"ر �) م.ق322-م.قAristote)" 384رأ �دو رللتأكيد�ع�ى

� سطو�كان�ير ىفعل�الحكي�;ي�حياتنا،�Êن�أ ;ي��عمال��دبية�محاكاة�Êفعال�8نسان،�ر

;� �وا�حاكاة ��فعال، �تلك �فهم �يحصل ةوبا�حاكاة ��سطو �مع �ع
قة �Êن� mytheري ،

Gأفعا� �يحاكي �إما �8نسان �وقعت �كما�فع
��مشا��ة �يتخيلها �وأشياء �أفعال أو�يحاكي

ة،� �إuى�القوروقعت�;ي��سطو يكو سطو�وصل� لوتحت�تأثy?�أ ر ر إن�أي�تأويل�مهم،�ما�إن�أي�تأويل�مهم،�ما�إن�أي�تأويل�مهم،�ما�إن�أي�تأويل�مهم،�ما�:"ر

�الفهم�ا�توفرة�;ي�عصر�من�العصو �من�غy?�أن�يستعy?�من�طر �الفهم�ا�توفرة�;ي�عصر�من�العصوكان�يمكنه�أن�يكو �من�غy?�أن�يستعy?�من�طر �الفهم�ا�توفرة�;ي�عصر�من�العصوكان�يمكنه�أن�يكو �من�غy?�أن�يستعy?�من�طر �الفهم�ا�توفرة�;ي�عصر�من�العصوكان�يمكنه�أن�يكو �من�غy?�أن�يستعy?�من�طر رررركان�يمكنه�أن�يكو ق قن قن قن : : : : ن

ة،�والقياس،� ة،�وا�جاز،�و*ستعا ة،�والقياس،��سطو ة،�وا�جاز،�و*ستعا ة،�والقياس،��سطو ة،�وا�جاز،�و*ستعا ة،�والقياس،��سطو ة،�وا�جاز،�و*ستعا رررر�سطو سطو) ) ) ) وقد�جاءنا�هذا�ا�ع.ºوقد�جاءنا�هذا�ا�ع.ºوقد�جاءنا�هذا�ا�ع.ºوقد�جاءنا�هذا�ا�ع.º((((رررر سطومن�ا سطومن�ا سطومن�ا وإنه��ما�وإنه��ما�وإنه��ما�وإنه��ما�. . . . ررررمن�ا

سطو�أن�الهy?مينوطيقا��Gتتحدد�با�جاز،�ولك�èا�كل� سطو�أن�الهy?مينوطيقا��Gتتحدد�با�جاز،�ولك�èا�كل�يثy?�الدهشة�بالفعل�أن�نجد�عند�أ سطو�أن�الهy?مينوطيقا��Gتتحدد�با�جاز،�ولك�èا�كل�يثy?�الدهشة�بالفعل�أن�نجد�عند�أ سطو�أن�الهy?مينوطيقا��Gتتحدد�با�جاز،�ولك�èا�كل�يثy?�الدهشة�بالفعل�أن�نجد�عند�أ رررريثy?�الدهشة�بالفعل�أن�نجد�عند�أ

ل�. . . . خطاب�دالخطاب�دالخطاب�دالخطاب�دال �وهو�الذي�يؤ �إن�الخطاب�الدال�تأويل، �أك¾?�من�ذلك، ل�ويمكن�القو �وهو�الذي�يؤ �إن�الخطاب�الدال�تأويل، �أك¾?�من�ذلك، ل�ويمكن�القو �وهو�الذي�يؤ �إن�الخطاب�الدال�تأويل، �أك¾?�من�ذلك، ل�ويمكن�القو �وهو�الذي�يؤ �إن�الخطاب�الدال�تأويل، �أك¾?�من�ذلك، ووووويمكن�القو لللل

�،�وذلك�بما،�وذلك�بما،�وذلك�بما،�وذلك�بما""""الواقعالواقعالواقعالواقع"""" ��أنه�يقو ��أنه�يقو ��أنه�يقو وإذا�كان�ثمة�تأويل،�فذلك�Êن�التعبy?�وإذا�كان�ثمة�تأويل،�فذلك�Êن�التعبy?�وإذا�كان�ثمة�تأويل،�فذلك�Êن�التعبy?�وإذا�كان�ثمة�تأويل،�فذلك�Êن�التعبy?�) ) ) ) شيئا�عن�شيئا�عن�شيئا�عن�شيئا�عن�����æ-ءæ-ءæ-ءæ-ء((((لللل�أنه�يقو

"يعد�استحواذا�واقعيا�بواسطة�التعابy?�الدالةيعد�استحواذا�واقعيا�بواسطة�التعابy?�الدالةيعد�استحواذا�واقعيا�بواسطة�التعابy?�الدالةيعد�استحواذا�واقعيا�بواسطة�التعابy?�الدالة
2
�إuى�نزع��سطرة�  يكو ر�لكن��يدعو�  La.ر

démythologisation عن�� ��سطرة �نزع �حاو �الذي �بولتمان، �انيÊبا� �ذلك �;ي لمتأثرا

�والتع)8سرائيلية(�ساطy?�الع@?ية� �له�بنية�، �أ�Þا�خطاب�لغو ة�ع�ى يامل�مع��سطو ر

�ال�-�رمزية �üي �غy?�ا�باشرة �واللغة �الوسيط�بyن�8نسان�و�شياء، �üي �اللغة �ودائما ،

� �غناء�أتستطيع �من �الY?اجيديا �;ي �وتتج�ى �ومكنونا�ïا، �*شياء �حقائق �عن �تفصح ن

� �أقسام �ستة �وتشمل �ا( ومسرح، �الفكرة ،?yالتعب� �الشخصيات، ية،�الحبكة، ر�حو

،�كما�تتج�ى�;ي�الكوميديا�والقصص�ا�لحمية،�وكل�هذه��شكال�تمتاز�)العرض،�الغناء

� �أما ، يكو �نظر� �;ي ربالديناميكية �عن�)" م.ق427-م.قPlatoPlatoPlatoPlato     347نأف
طو"ر فتحدث

�الثانية جة �من�الد �فهو�. را�حاكاة يكو � �عند �الشاعرية �مفهوم �يقابله �ا�حاكاة رومفهوم ر

�والجمالخر�يتم�oyبالحرك �تعد�و. ية �ا�حاكاة �مع �تداخلها �;ي ة �أن��سطو يكو � رير ر ر ى
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بمثابة�مجموعة�من��حداث�أو��فعال�ا�رتبة�وفقا�لنظام�معyن�يمكن�أن�يوظف�كل�

�من�خ
ل�ترتيب��فعال� �عمل�يتم�بناؤه ة �Êن��سطو �بالشاعرية، را�فاهيم�ا�تعلقة

�تتشابك�وا�ح �يجعلها �ما �وهذا �لها، �الحبكةا�كونة جة �د �إuى �إما�راكاة �üي ة �و�سطو ر،

�ا�جتمع� �ذلك ية �ر �تعبy?�عن �üي �وإما �ما �جتمع� �ثقافية �ومنجزات ب �تجا ؤتعبy?�عن ر

 .للمستقبل

ة�عن�سرد�و يخ�عبا يþي�إuى�اعتبار�التا �;ي�حديثه�عن�السرد�التا يكو ريذهب� ر ر رر

�ولتسلسل��فعال�8نسا ،-æا���الزمان�ا �حدثت�;ي �كما �الكشف�عن�العمل�ع�ىنية

يخية� رمدلو�ïGا�بالنسبة�إuى�الحاضر�الذي�نعيشه،�و;ي�إطار�الكشف�عن�الدGGت�التا

بة�أوغسطyن� �ع�ى�مقا يكو روفهم�سy?ور�ïا�يمكن�أن�نوظفها��عرفة�ا�ستقبل،�ويستند� رر

� �للزمان أينا � �هيدجر�يقوركما بة �مقا �عن �تختلف بة �مقا لوüي ر �هيدجر�:" ر بة �مقا �هيدجر�إن بة �مقا �هيدجر�إن بة �مقا �هيدجر�إن بة �مقا ررررإن

�خ �تماما ية �خاستفزا �تماما ية �خاستفزا �تماما ية �خاستفزا �تماما ية �ع�ى�ززززاستفزا -æع�ى�� -æع�ى�� -æع�ى�� -æ����الرئي� �التشديد �تضع �أغسطyن بة �مقا �عكس �وأ�Þا �الرئيصوصا �التشديد �تضع �أغسطyن بة �مقا �عكس �وأ�Þا �الرئيصوصا �التشديد �تضع �أغسطyن بة �مقا �عكس �وأ�Þا �الرئيصوصا �التشديد �تضع �أغسطyن بة �مقا �عكس �وأ�Þا ررررصوصا

�نذكر�تصريحات�مؤلف�كتاب�*عY?افات لنا �ما �الحاضر، �نذكر�تصريحات�مؤلف�كتاب�*عY?افاتا�ستقبل�وليس�ع�ى لنا �ما �الحاضر، �نذكر�تصريحات�مؤلف�كتاب�*عY?افاتا�ستقبل�وليس�ع�ى لنا �ما �الحاضر، �نذكر�تصريحات�مؤلف�كتاب�*عY?افاتا�ستقبل�وليس�ع�ى لنا �ما �الحاضر، هناك�هناك�هناك�هناك�: : : : ززززا�ستقبل�وليس�ع�ى

�وحاضر� �التوقع، �وهو �وحاضر�ا�ستقبل �الذاكرة، �وهو -æوحاضر�� �التوقع، �وهو �وحاضر�ا�ستقبل �الذاكرة، �وهو -æوحاضر�� �التوقع، �وهو �وحاضر�ا�ستقبل �الذاكرة، �وهو -æوحاضر�� �التوقع، �وهو �وحاضر�ا�ستقبل �الذاكرة، �وهو -æا������حاضر�ا �حاضر�ا�احاضر�ث
ثي، �حاضر�ا�احاضر�ث
ثي، �حاضر�ا�احاضر�ث
ثي، حاضر�ث
ثي،

�ا�نظم�للزمانية،�ففيه��ا�نظم�للزمانية،�ففيه��ا�نظم�للزمانية،�ففيه��ا�نظم�للزمانية،�ففيه�الحاضر�وهو�الحدس�أو�*نتباه،�و�هذا�الحاضر�الث
ثي�هو�ا�بدأالحاضر�وهو�الحدس�أو�*نتباه،�و�هذا�الحاضر�الث
ثي�هو�ا�بدأالحاضر�وهو�الحدس�أو�*نتباه،�و�هذا�الحاضر�الث
ثي�هو�ا�بدأالحاضر�وهو�الحدس�أو�*نتباه،�و�هذا�الحاضر�الث
ثي�هو�ا�بدأ

يحصل�التفتح�الحميم�الذي�يسميه�أغسطyن�إنتشار�النفس�و�الذي�يجعل�من�الزمن�يحصل�التفتح�الحميم�الذي�يسميه�أغسطyن�إنتشار�النفس�و�الذي�يجعل�من�الزمن�يحصل�التفتح�الحميم�الذي�يسميه�أغسطyن�إنتشار�النفس�و�الذي�يجعل�من�الزمن�يحصل�التفتح�الحميم�الذي�يسميه�أغسطyن�إنتشار�النفس�و�الذي�يجعل�من�الزمن�

ة�الناقصة�لúبدية�8لهية،�ال�-�üي�هنا�الحاضر��بدي �الصو ة�الناقصة�لúبدية�8لهية،�ال�-�üي�هنا�الحاضر��بديالبشر �الصو ة�الناقصة�لúبدية�8لهية،�ال�-�üي�هنا�الحاضر��بديالبشر �الصو ة�الناقصة�لúبدية�8لهية،�ال�-�üي�هنا�الحاضر��بديالبشر �الصو ررررالبشر """"يييي
1
 � يكو رويعتقد� ر

أن�الفعل�السردي�هو�الذي�يجعل�من�الزمن�إنسانيا�أو�ذا�قيمة�إنسانية،�ففي�السرد�

تأليف�بyن�ا�تنافر�ليصy?�متجانسا�له�بعدا�أنطولوجيا،يتم�ال
2

��وهذا�بتوسط�8نسان�

يخ  .رالنص�والتا

اد �ورأ يخ �التا �بyن �الربط يكو ر� �فضاء�إمكانيةرر �;ي �مoyته ��Gيفقد �لكي �سرده

ي�بالتجربة�8نسانية�ا�عاشة،�هذه�الع
قة�مؤكداالعلوم�8نسانية،� و�ع�ى�ع
قة�ا�ر

�الع
قة�ب �نفسها �التحليل�السردي�تكمن�;ي�üي �وقيمة �ع�ى�سرده، ة يخ�والقد رyن�التا ر

�الولوج�إuى�عالم�اللغة�والعمل�ع�ى�اكتشاف�إمكانا�ïا�التعبy?ية�والتواصلية�والتبليغية،

مزية�بقدر�ماüي�خ
صة�تجربة�إنسانية� �أو�بنية� مز ركما�أن�اللغة�ليست�مجرد�نسق� ير

يخية، رتا
3

�السبب�ينب�ي  يخ�لهذا �التا �ر�فهم اية �اللغة�ومن�خ
ل�الر أو�نكفن�من�فنو
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اية،� يخ�من�خ
ل�الر وتوضيح�التا �مصدوهذا�ما�يجعل�ر يكو رالسرد�عند� �من�مصادر�ارر

�ا�عاشة،� �التجربة �أفق �ع�ى �ينطو �السردي �فالنص �وعليه �وبالعالم، �بالذات يا�عرفة

تباط�معناها� .أفق�التوقع�واتجاه�صوب�ا�ستقبلببا�ا�æ-�وروا
1
  

�الزمان�فمختلف�تماما،�يقوأم�الذي�يقدمه�أما�ا�فهو لوغسطyن�حو من�:" ل

منة �بوجود�ث
ثة�أ �أن�نقو زالخطأ ��صح�أن�: ل نا�ا�æ-�والحاضر�وا�ستقبل�وقد�يكو

منة�ث
ثة�حاضر�ا�ا�æ-�وحاضر�الحاضر�وحاضر�ا�ستقبل،�فحاضر�: لنقو �أ ز;ي�الكو ن

ية�ا�باشرة�وحاضر��شياء��شياء�ا�اضية�هو�الذاكرة�وحاضر��شياء�الحاضرة�ه ؤو�الر

)."التوقع(ا�ستقبلية�هو�الY?قب�
2

�يعتقد�أن�8نسان�ع@?�الخطاب�السردي� يكو رلكن� ر

�جديد �من �ومعايش§�ا �تملكها �بغية �الزمانية �تجربته �بناء �الغy?يعيد �من��مع �كل �لهذا ،

�فهو�مخطأ منة �أو�� �الزمن �خارج اية �ر �بوجود زيعتقد .و
3

�فيلس �إuى يكو � رويعود وف�ر

فضduréeالديمومة� تصال�بyن��بعاد�الث
ث��*نقطاع�;ي�الزمن�مؤكدا�ع�ى�*ر�الذي�

�توجد�:" نبرغسو ل�يقو،للزمان �ذاتنا �أعماق � �;ي �أنه �لنا �تثبت �البسيطة 
حظة��ا إن

�ديمومة �وأخy?ا �دائما �وüي �الحاضر، �;ي -æا���ا �امتداد �üي ".ذاكرة
4

�إuى� يكو � روعودة ر

�كان ����دف�الوقوتنبرغسو يكو �الذاكرة�;ي�*عY?اف�بالذات،��وقد�استند� رف�ع�ى�دو ر ر

�كتاب �والذاكرة"إuى �إuى�" ا�ادة �تنتم- �غائبة �الحاضر�Êشياء �تمثل �كيفية �ع�ى للوقوف

�يقو �معناها، �ع�ى �والوقوف �الزمنية ب �التجا �ع�ى �التعرف �ومحاولة -æا��لا كيف�:"ر

�إن�لم�يكن�قد�تكو �أن�يمكن�له�أن�يصy?�ماضيا �;ي�نفس�الوقت�نلحاضر�ما �ماضيا

�هو� �إنما -æا���فا �للذاكرة، �الك@? قة �ا�فا �ذي �üي �حاضرا؟ �فيه �كان ىالذي " معاصر"ر

."كانهللحاضر�الذي�
5

 

�عن�الزمان� ::::�محاولة�;ي�التخفيف�من�عنف�الهوية�محاولة�;ي�التخفيف�من�عنف�الهوية�محاولة�;ي�التخفيف�من�عنف�الهوية�محاولة�;ي�التخفيف�من�عنف�الهوية�موقف�من�الY?اث�موقف�من�الY?اث�موقف�من�الY?اث�موقف�من�الY?اث----دددد يكو رحديث� ر

�طر �عن �تفعيله �الY?اث�وإعادة �إuى �العودة ة �ضر �عن �ما �بكيفية ادة�ق�إعيورهو�حديث

�أجياG،�لذلك�يجب�الو×ي�بقيمة�الY?اث�وعدم� �يستغر يكو قتأويله،�Êن�الY?اث�;ي�نظر� ر ر

هم،�كما��Gيجب� �أنتجه�القدامى،�ف
بد�من�التواصل�معهم�وعدم�تجاو ز*س§�تار�بما
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� ،?yللتغي� �وغy?�قابل �مكتمل �أنه �ع�ى �الY?اث �مع �ا�ا�æ-�فينب�يالتعامل �ع�ى �*نفتاح

�بتفعي �بنائه �تحويل�وإعادة �ع
قة �üي -æا���با �ع
قتنا �Êن �تفعل، �لم �ال�- �ممكناته ل

º.ي�حالة�ترحال�دائمللمع;�º.ع�يخ،�سرد: ا�ركب-هذا��و.�وا �كان�من�-رما�æ-،�ذاكرة،�تا

-æا��يخ�ا ،�ولقد�تساءل�عن�مع.�ºتا يكو رأهم�دوافع�السؤال�عند� �الذي��Gيأبى�أن�؟رر

æما�� ?yيص-G� �فلسفي �جوهره �;ي �السؤال �وهذا �؟ �غy?�قابل�نبكو�علم-، -æا���ا

�G� -æا���وا �للتجربة؟ �لم �طا�ا -æçكفايةيمكن�أن�يم� �بالنقد �Êن�النقد�ننفتح�عليه ،

يþي�يمكننا�من�تصفية�حساباتنا�مع�الذاكرة�ا�ثقلة�باGýم�والجراح�وال�-��Gتزال� رالتا

� حة �أطر �نستثمر�;ي �أن �ويمكننا �خر، �اتجاه �والكراهية �الحقد �فينا �وتحرك ريكو ر

�والغفران� �*عY?اف �ع@?�مقولة �التعايش �لثقافة �للتأسيس -æا���وا �بالذاكرة ا�تعلقة

ة�*عY?اف�وتحمل�-�*ستعمار�الفرن�æ-�للجزائر-والتسامح، يþي�يفيد�ضر ر�والنقد�التا ور

لية .وا�سؤ
1

�º.القدامى�وإحال§�م�للنسيان�بقدر�ما�يع.-�اعادة�بناء�مع� رو�Gيع.-�انكار�دو

�و ��م �آمنرتجا �هنا �من �الحاضر، �معاناة �فهم �;ي �عل��ا �بالسرديات�*ستناد يكو ر� ر

� يات�الك@? ىوبا�ر الذي�" Lyotardفرنسوا�ليوتار�" ع�ى�عكس�بكو�Þا�تراث�غ.-�با�ع.�ºو

�، يات�والسرديات�الك@? ىتعرض�بالنقد�للمر وانتقال�البشرية�اuى�ميتاقصة،�معلنا�مو�ïا�و

ب�من�السردياتومعت@?ا� ة�والحداثة�هر ،�لكن�الحداثة�لم�تفكر�إ�Gع@?�أسطو ر�الك@? ى

�ولم�تتمكن�من�إلغاء� يكو � رالعقل�;ي�تصو .الY?اثرر
2

 

�يتم�oyو يكو � �عند رالY?اث �تحدث�ر �قد �البنية �وداخل �تواصلية، �بنية �كونه ;ي

�أو�ا ة�التواصل�مع�الY?اث�تواص
�نقديا مات�وانشقاقات،�مما�يع.-�ضر رنقطاعات�وأ وز

Ê�،خيلة�لكي�تندفع�نحو�8بداع،�بحكم�8بداع�ع@?�التأويل�النقدي�ن�الY?اث�يغذي�ا

ضية�اجتماعية،�والY?اث�الذي�يجب�أن�نتواصل�معه�هو�تراث�النصوص� ريحتاج�إuى�أ

يخ�العنف�الذي� يخ�ا�عاناة،�تا رالدينية�أو�تراث�اللغة،�الذي�يمكننا�من�التواصل�مع�تا ر

يخ�الس
م �منذويح. ريجب�مقاومته�بتا يكو رنا� ر لهذه�الهوية�لهذه�الهوية�لهذه�الهوية�لهذه�الهوية�:" ليقوف ،�الهوية�السرديةر

يكاتy?ية. . . . السردية�أفخاخها،�ولها�عادا�ïا�وتعسفا�ïاالسردية�أفخاخها،�ولها�عادا�ïا�وتعسفا�ïاالسردية�أفخاخها،�ولها�عادا�ïا�وتعسفا�ïاالسردية�أفخاخها،�ولها�عادا�ïا�وتعسفا�ïا سومها�الكا يكاتy?يةكما�لها� سومها�الكا يكاتy?يةكما�لها� سومها�الكا يكاتy?يةكما�لها� سومها�الكا ركما�لها� رر رر رر �. . . . ر �وذلك�كما�نر �وذلك�كما�نر �وذلك�كما�نر ىىىىوذلك�كما�نر
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�و�مم �الشعب �سلم �و�ممع�ى �الشعب �سلم �و�ممع�ى �الشعب �سلم �و�ممع�ى �الشعب �سلم �وللهدم�. . . . ع�ى �وللعنف، �وللحقد �للخوف، �عربونا �تستعمل �وللهدم�حيث �وللعنف، �وللحقد �للخوف، �عربونا �تستعمل �وللهدم�حيث �وللعنف، �وللحقد �للخوف، �عربونا �تستعمل �وللهدم�حيث �وللعنف، �وللحقد �للخوف، �عربونا �تستعمل حيث

".الذاتيالذاتيالذاتيالذاتي
1

 

بط�L'identité narrative وللتخفيف�من�عنف�الهوية�السردية يخ�ر� �التا ريكو رر

�الخ@?ة� �عمق �يع@?�عن �وك
هما ��دبية، ��جناس �من �جنس يخ �التا 
�جاع اية، ربالر و

ريكو– يعت@?8نسانية،�لهذا� يخ�والعلوم�8نسانية -ر . رالتأويل�قد�بدأ�أو�G;ي�فضاء�التا

ضية�:" ليقو úل� �توضيح �ولك�èا ح، �الر �علوم �حو �تفكy?ا �ليست �الهy?مينوطيقا ضية�إن úل� �توضيح �ولك�èا ح، �الر �علوم �حو �تفكy?ا �ليست �الهy?مينوطيقا ضية�إن úل� �توضيح �ولك�èا ح، �الر �علوم �حو �تفكy?ا �ليست �الهy?مينوطيقا ضية�إن úل� �توضيح �ولك�èا ح، �الر �علوم �حو �تفكy?ا �ليست �الهy?مينوطيقا ررررإن وووو لللل

،"ية�ال�-�ع�ى�أساسها�تستطيع�أن�تب.-�تلك�العلومية�ال�-�ع�ى�أساسها�تستطيع�أن�تب.-�تلك�العلومية�ال�-�ع�ى�أساسها�تستطيع�أن�تب.-�تلك�العلومية�ال�-�ع�ى�أساسها�تستطيع�أن�تب.-�تلك�العلوم�نطولوج�نطولوج�نطولوج�نطولوج
2

� يكو ر�ويؤكد� ن�الطريق�أر

� �*بستيمولوجيا �مستو �من �للعودة ��إىطويل �مستو ��ىuى �ومن�سس نطولوجية،

ن�اللغة�üي�الوسيط�ف
بد�بستيمولوجيا�العلوم�8نسانية،�وÊإuى�إنطولوجية�سس���

�والنصوص�والع
مات النقد�الفلسفي��Gيستسلم�للوهم�والذي�النقد�الفلسفي��Gيستسلم�للوهم�والذي�النقد�الفلسفي��Gيستسلم�للوهم�والذي�النقد�الفلسفي��Gيستسلم�للوهم�والذي�:"نÊ. زمن�تأويل�الرمو

�ا�عضلة،�ا�أز ?Yأزيفضل�أن�يخ��ا�عضلة،�ا ?Yأزيفضل�أن�يخ��ا�عضلة،�ا ?Yأزيفضل�أن�يخ��ا�عضلة،�ا ?Yقيفضل�أن�يخ قق قق قق ."ال�èايةال�èايةال�èايةال�èاية: : : : ق
3
  

يخ�يع@?�عن� ة�يشy?�إuى�أن�التا يخ�و�سطو نة�بyن�التا رو;ي�عقده��قا ر شياء�أرر

�تبقى� �ولكن �غy?�حقيقية �أشياء �فتتناو ة �*سطو �أما -æا���ا �;ي �وقعت لحقيقية ر

يخ،� ة�مهمة�للمهتم�بالتا ر�سطو يخ�بوصفه�علمار . ر�ÞÊا�تغطي�النص�الذي�يصيب�التا

� �اليونانية �الكلمة �من �مأخوذة �كلمة يخ �البحث�)iocopca) histoirروالتا �إuى �تحيلنا ،

Rechercheº.بيان،�استقصاء:�بمع�، .ي�التحر
4

ة�;ي�إعادة�يعتمد��و يخ�ع�ى��سطو رالتا ر

� �بعضها �الحوادث بط � �;ي �الخيال �ع�ى �Gعتمادها ،-æا���ا �اطار�ربناء �;ي بالبعض

� يخ �التا �النسيانأرابستيمولوجيا �أو�بواجب�عدم �الذاكرة، �بواجب يكو � �يسميه رو�ما . ر

��السرد" ��السردالذاكرة�ليست�شيئا�دو ��السردالذاكرة�ليست�شيئا�دو ��السردالذاكرة�ليست�شيئا�دو �*ستماع. . . . ننننالذاكرة�ليست�شيئا�دو �*ستماعوالسرد�ليس�شيئا�دو �*ستماعوالسرد�ليس�شيئا�دو �*ستماعوالسرد�ليس�شيئا�دو ،"ننننوالسرد�ليس�شيئا�دو
5

وا�قصود�عدم�

،�والعودة�إuى�ا�ا�æ-�يع.-� يخية�الك@? �الجرائم�التا ىنسيان�طلب�*عY?اف�من�ضحايا ر

�أو�الY?اث�هو�خر�الذي�يؤسس�مراجعة�احتما ،-æا��هوية�Gته�وممكناته،�ويصبح�ا

يخية �أمام�مثاقفة�تا ر�نا�ومن�ثم�نكو .ن
6
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يكو----     � يكوبو � يكوبو � يكوبو � رررربو رررر اسات�هy?مينوطيقية،�مصدر�سابق،: : : : لللل اسات�هy?مينوطيقية،�مصدر�سابق،صراع�التأوي
ت،�د اسات�هy?مينوطيقية،�مصدر�سابق،صراع�التأوي
ت،�د اسات�هy?مينوطيقية،�مصدر�سابق،صراع�التأوي
ت،�د     ....17171717صصصص    ررررصراع�التأوي
ت،�د
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� �يع.- �*نسانية �والعلوم يخ �التا �;ي �بدأ �قد �التأويل �بأن يكو �اقرار� رإن ن�أرر

يخانيا،��لتصبح�مهمة�التأويل�بحث�ع
قة�ا�ع.�ºبالذات�ع@?�8 رنسان�قد�اصبح�كائنا�تا

�ا ي، �*نطول̄و �اللغويةألفهم ه�. و�ع@?�الوسائط �يتصو �كما �للعالم �الفلسفي يخ روالتا ر

يخ�"هيغل" �التا ر�Gيقصد�به�مجموعة�من�التأم
ت�حو يخ�العالم�"وإنما�هو�) ا�ا�æ-(ل يخ�العالم�تا يخ�العالم�تا يخ�العالم�تا ررررتا

".نفسهنفسهنفسهنفسه
1
يخ�علم،�إ�Gأن  سة�الحوليات�ال�-�نادت�بأن�يظل�التا فض�موقف�مد � يكو ر� ر ر رر

�ال فض�موقف�السرديو نكما� يخ�مجموعة�من�القصص�بعيدا�ر رذين�نادوا�بأن�يبقى�التا

 .عن�العلم

� �والثانية �أهملت�السرد يكو �نظر� �الحوليات�;ي سة رومد ر �السردية(ر سة ) را�د

تو� ،�الذي�Michel De certesرافتتنت�به،�ولم�يقبل�بالحل�الذي�اقY?حه�ميشال�دوسا

يخ� جه�علم-وجهان،�وجه�سردب ولكنرقدم�ح
�وسطا�وذلك�بأن�يظل�التا ;ي�حyن�. وي�و

يخ��Gتلقي�وظيفته� يخ�سرد�غy?�أنه�من�نوع�مختلف،�وسردية�التا �أن�التا يكو � رير ر رر ى

-æا���ا يخ�يقدم�لنا�حقائق�حو يخ�معرفة�علمية،�Êن�التا لا�زدوجة�ليصy?�التا ر فهو�. ر

يخ�هو�عملية�تنسيق�ودمج� رسردي�Êنه�نتاج�تشابك�جملة�من�الوظائف�وا�لكات،�فالتا

�علم�وسرد*ض  .نداد�وبذلك�يكو

ك�أن�و ك�بلوخ�رنحن�ند سة�الحوليات�بزعامة�ما رمد ،�ولوسيان�Marc Blochر

ديل�Lucien Fabertفي@? بالعمل�قد�اهتمت�،�وغy?هم،�)Fernand Braudelو،�وفرنان�بر

�عن�طابعه� �علم�يكفي�أن�يتخ�ى يخ�إuى �التا �وأن�يتحو �علم، يخ�إuى �تحويل�التا رع�ى لر

�نجد �كما ،-æ)عن�القص� يخ �التا �ابتعاد ة �ضر �ع�ى �يلح �خر �هو �فوكو ر�ميشال ور

� �أعلن �ولقد �وخياuي، وائي �و -æ)قص� �ماهو �كل �وعن ة، ر�سطو �قتله�" فوكو"ر عن

يخ،� يخ،�لكنه�لم�يقتل�التا ة�;ي�التا رلúسطو ر يخ�كما�يفهمه�الف
سفة،�Êن�بل�ر رقتل�التا

يخ�عند� يخ�لحياة�ا�لوك�" فوكو"رالتا �تأ ر�Gيمكن�أن�يكو �ن ك،�بل�ينب�ي�أن�يكو نوا�عا ر

�للحقيقة يخ �.رتأ �أكد �ا�نطلق �هذا �إعادة�من ة �ضر ع�ى يكو � ربو ور ر �تمث
تنا� :"ل �تمث
تنا�تحليل �تمث
تنا�تحليل �تمث
تنا�تحليل تحليل

�نقدية �نقديةبطريقة �نقديةبطريقة �نقديةبطريقة �الذي�يشفي�من�التخيل�ا�زيف�يتعلق��مر�....................بطريقة �الذي�يشفي�من�التخيل�ا�زيف�يتعلق��مر�وبواسطة�عمل�الذاكرة �الذي�يشفي�من�التخيل�ا�زيف�يتعلق��مر�وبواسطة�عمل�الذاكرة �الذي�يشفي�من�التخيل�ا�زيف�يتعلق��مر�وبواسطة�عمل�الذاكرة وبواسطة�عمل�الذاكرة

" بإعادة��Þر�ا�خيال�هذا�إuى�مجراه،�وعدم�تركه�يفيضبإعادة��Þر�ا�خيال�هذا�إuى�مجراه،�وعدم�تركه�يفيضبإعادة��Þر�ا�خيال�هذا�إuى�مجراه،�وعدم�تركه�يفيضبإعادة��Þر�ا�خيال�هذا�إuى�مجراه،�وعدم�تركه�يفيض
2
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�الحو سة �مد �;ي ديل �بر رويعد �الك�ي�و �بمعناه يخ �التا �عن �ا�دافعyن �من رليات

�8نسانية( �الثقافية،�بعاد �*قتصادية، �السياسية، �أن�). �*جتماعية، �ع�ى مؤكدا

�هو�عند� �كما يخهم، �تا �يصنعو �من �الناس �وليس �الناس �يصنع �الذي �هو يخ رالتا نر

�يقو" ماركس" �الوقت�:"لفنجده �من �متسع �فلدينا �تتغy?�ببطء �*قتصاديات �الوقت��إن �من �متسع �فلدينا �تتغy?�ببطء �*قتصاديات �الوقت��إن �من �متسع �فلدينا �تتغy?�ببطء �*قتصاديات �الوقت��إن �من �متسع �فلدينا �تتغy?�ببطء �*قتصاديات كاف�كاف�كاف�كاف��إن

اس§�ا� اس§�ا�لد اس§�ا�لد اس§�ا�لد يخا�عميقا�للعالم............ررررلد �البطيء�ترسم�تأ يخا�عميقا�للعالمفبتحولها �البطيء�ترسم�تأ يخا�عميقا�للعالمفبتحولها �البطيء�ترسم�تأ يخا�عميقا�للعالمفبتحولها �البطيء�ترسم�تأ ".ررررفبتحولها
1

من�بطيء� زوهو�يتحدث�عن�

يخ�الحقيقي�هو�;ي�ع
قة�جدلية� من�طويل،�والتا من�قصy?�و من�سريع�إuى�جانب� رو زز ز

�العلمية� �ا�عرفة �مستو �إuى �السرد �مستو �من يخ �التا �انتقل �و��ذا �الجغرافيا، ىمع ى ر

�وا �*قتصاد �عن �يتحدث �لكن. �جتمععندما يكو ر� �ر بط � �ع�ى �السردي�رعمل الفعل

�يقو ��خ
قية �:"لبالتجربة �ال�- �üي �فقط �الزمن �تجربة �ليست �ال�- �üي �فقط �الزمن �تجربة �ليست �ال�- �üي �فقط �الزمن �تجربة �ليست �ال�- �üي �فقط �الزمن �تجربة �تصويرها""""ليست �تصويرهاأعيد �تصويرهاأعيد �تصويرهاأعيد هكذا�هكذا�هكذا�هكذا�" " " " أعيد

بوساطة�التصوير�السردي،�ولكن�التجربة��خ
قية،�وذلك�تحت�ع
مة�ما�يسم�ºفيما�بوساطة�التصوير�السردي،�ولكن�التجربة��خ
قية،�وذلك�تحت�ع
مة�ما�يسم�ºفيما�بوساطة�التصوير�السردي،�ولكن�التجربة��خ
قية،�وذلك�تحت�ع
مة�ما�يسم�ºفيما�بوساطة�التصوير�السردي،�ولكن�التجربة��خ
قية،�وذلك�تحت�ع
مة�ما�يسم�ºفيما�

."بعد�الحكمة�العمليةبعد�الحكمة�العمليةبعد�الحكمة�العمليةبعد�الحكمة�العملية
2

 

�السرد �دائرة �توسعة �ع�ى يكو � �بو �عمل ركما ر �شمللت ل ��ا�فاهيم تشكل�ال�-

� �الدي.- �النص �وüي �مثل �سردي، �شكل �;ي �ماتقدم �"الشر"غالبا �"الخطيئة"، ،�"*ثم"،

مزية�من�جهة�ثانية�ركز�و". العقاب" �طبقة� ها �باعتبا �النص�الدي.- �;ي ة رع�ى�*سطو ر ر

صل�الشر�كما�تمكننا�من�معرفة�مراحل�تشكل�عقيدة�الخطيئة�أ�ÞÊا�تخ@?نا�عن�. مهمة

مزية�الشر�وuى اسة� �عن�ا�نهج�الذي�اعتمده�;ي�د ر،�يقو ر ادة�الشريرة�." ل ادة�الشريرة�إن�قضية�8 ادة�الشريرة�إن�قضية�8 ادة�الشريرة�إن�قضية�8 ررررإن�قضية�8

�منهج� �باستخدام �الجوهر �الوصف �ظاهراتية �منهج �إتمام �ع�ى غمت.- �أ �منهج�والشر�قد �باستخدام �الجوهر �الوصف �ظاهراتية �منهج �إتمام �ع�ى غمت.- �أ �منهج�والشر�قد �باستخدام �الجوهر �الوصف �ظاهراتية �منهج �إتمام �ع�ى غمت.- �أ �منهج�والشر�قد �باستخدام �الجوهر �الوصف �ظاهراتية �منهج �إتمام �ع�ى غمت.- �أ ييييوالشر�قد رررر

�منهج� �إنه �هوسر �ظاهراتية ?yغ� �أخر �تقاليد �من �ا�ستعار �التأويل �منهج�هy?مينوطيقا �إنه �هوسر �ظاهراتية ?yغ� �أخر �تقاليد �من �ا�ستعار �التأويل �منهج�هy?مينوطيقا �إنه �هوسر �ظاهراتية ?yغ� �أخر �تقاليد �من �ا�ستعار �التأويل �منهج�هy?مينوطيقا �إنه �هوسر �ظاهراتية ?yغ� �أخر �تقاليد �من �ا�ستعار �التأويل لهy?مينوطيقا لى لى لى ى

�ا�قدسة �لتفسy?�النصوص �التقليدية �ا�قدسةالفلسفة �لتفسy?�النصوص �التقليدية �ا�قدسةالفلسفة �لتفسy?�النصوص �التقليدية �ا�قدسةالفلسفة �لتفسy?�النصوص �التقليدية ."الفلسفة
3

�إuى� �الY?اجعية �قراءته �خ
ل �ومن

�انقذت�8نسان�وتم� ��ÞÊا �ا�أساة، �غy?ت�موقع �أن�ا�سيحية �ع�ى الخلف�يكشف�لنا

 . اص
ح�الخطيئة

� يكو يخية�عند� �والتا يخ، �التا �باستمرار�;ي رلكن�الخ
ص�يظل�يعيد�ا�أساة ر ر ر

ود�;ي�العالم�ومع�تستد×ي�الزمان�للتفكy?�;ي�الوجود،�و�Gيقصد�الوجود�الفردي�بل�الوج

والوجود�مع�خرين�يقتæç-�تأويل� .بكل�ما�يحمل�من�دGGت) هوية�منفتحة( خرين�
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�����ا�الناس�ع�èا؟�أ�Gتصبح�قصص�الحياة�نفسها�أك¾?��ا�الناس�ع�èا؟�أ�Gتصبح�قصص�الحياة�نفسها�أك¾?��ا�الناس�ع�èا؟�أ�Gتصبح�قصص�الحياة�نفسها�أك¾?��ا�الناس�ع�èا؟�أ�Gتصبح�قصص�الحياة�نفسها�أك¾?�"الحياة�;ي� ووووضوء�القصص�ال�-�يرضوء�القصص�ال�-�يرضوء�القصص�ال�-�يرضوء�القصص�ال�-�ير

� �السردية، �النماذج �8نسان �عل��ا �يطبق �حyن �معقولية �السردية، �النماذج �8نسان �عل��ا �يطبق �حyن �معقولية �السردية، �النماذج �8نسان �عل��ا �يطبق �حyن �معقولية �السردية، �النماذج �8نسان �عل��ا �يطبق �حyن �الحبكات((((معقولية �الحبكاتأو �الحبكاتأو �الحبكاتأو �من�) ) ) ) أو �من�ا�ستمدة �من�ا�ستمدة �من�ا�ستمدة ا�ستمدة

�والخي يخ �والخيالتا يخ �والخيالتا يخ �والخيالتا يخ اية((((الالالالررررالتا �أو�ر �مسرحية ايةمثل �أو�ر �مسرحية ايةمثل �أو�ر �مسرحية ايةمثل �أو�ر �مسرحية �))))وووومثل �ا�عر;ي �الوضع �يبدو�أن �؟ �ا�عر;ي �الوضع �يبدو�أن �؟ �ا�عر;ي �الوضع �يبدو�أن �؟ �ا�عر;ي �الوضع �يبدو�أن ي((((؟ ي8بستيمول̄و ي8بستيمول̄و ي8بستيمول̄و ) ) ) ) 8بستيمول̄و

"للسy?ة�الذاتية�يؤكد�هذا�الحدث�ويثبتهللسy?ة�الذاتية�يؤكد�هذا�الحدث�ويثبتهللسy?ة�الذاتية�يؤكد�هذا�الحدث�ويثبتهللسy?ة�الذاتية�يؤكد�هذا�الحدث�ويثبته
1
ن�الفعل�السردي�يمكننا�من�بناء�الهوية�كما�إ

�السردية� �الهوية �تتشكل �والحكي �طريق�القص �فعن يخ، �التا �;ي �الشخصيات رهو�شأن

ع.º،�مما�يع.-�أن�الهوية�الذاتية�تتشكل�ويتم�التفاعل�معها�بكو�Þا�تجربة�حياتية�لها�م

�الذي�تلتقيه�;ي�الحياة� يبعد�عملية�*نعطاف�ال�-�تقوم���ا�ع�ى�ا�نتوج�الثقا;ي�والرمز

اليومية،�والوسائط�السردية�تساعد�الذات�ع�ى�تشكيل�الو×ي�بذا�ïا�ع@?�تأويل�تجرب§�ا�

 .تأوي
�سرديا�بمساعدة�الخيال

تياب�وبعض�والفهم�الذي�يمر�ع@?�الوسائط �من�ف
سفة�* يكو � ر�استفاده رر

ت�وبولتمان وGن�با رف
سفة�الدين�والتيولوجيا�أمثال�مرسيا�الياد�و ��وما.ر يكو رحديث� ر

� �للحياة �السردي �التأويل �خرين�إGعن ب �تجا �ع�ى �*نفتاح ة �ضر �ع�ى ر�تأكيد ور

خر�ينتم-�إuى��بل�ينب�ي�*نصات�للمغاير�Êنه�سبيل�معرفة�الذات،�و،والتواصل�معهم

�وأوغسطyن سطو��وأف
طو �إuى�الذاكرة�أمثال�أ منة�ح��ºأولئك�الذين�ينتمو نكل�� رن �،ز

�إuى� �والعودة �العالم، �;ي �ذواتنا �فهم �ع�ى �تساعدنا ى �بر �إمدادنا �يمك�èم �هؤGء ؤÊن

�فيه�:"القدامى لية�تكو �فيه�üي�عودة�إuى�منابع�الو×ي�بالذات�ع�ى�شاكلة�*عY?اف�با�سؤ لية�تكو �فيه�üي�عودة�إuى�منابع�الو×ي�بالذات�ع�ى�شاكلة�*عY?اف�با�سؤ لية�تكو �فيه�üي�عودة�إuى�منابع�الو×ي�بالذات�ع�ى�شاكلة�*عY?اف�با�سؤ لية�تكو ننننüي�عودة�إuى�منابع�الو×ي�بالذات�ع�ى�شاكلة�*عY?اف�با�سؤ وووو

�الذات �الذاتهذه �الذاتهذه �الذاتهذه ��نيةهذه �أو �الهوية �والفعل، ��نية�ضمy?�الك
م �أو �الهوية �والفعل، ��نية�ضمy?�الك
م �أو �الهوية �والفعل، ��نية�ضمy?�الك
م �أو �الهوية �والفعل، �شأن�) ) ) ) SoiSoiSoiSoi,,,,SelfSelfSelfSelf,,,,SelbstSelbstSelbstSelbst((((�ضمy?�الك
م �من �شأن�ال�- �من �شأن�ال�- �من �شأن�ال�- �من ال�-

يف� �وتصا �والفؤاد �النفس �أحوال �إuى �وأسبقها �فينا ��شياء �أخص �üي �وال�- يف�الجميع �وتصا �والفؤاد �النفس �أحوال �إuى �وأسبقها �فينا ��شياء �أخص �üي �وال�- يف�الجميع �وتصا �والفؤاد �النفس �أحوال �إuى �وأسبقها �فينا ��شياء �أخص �üي �وال�- يف�الجميع �وتصا �والفؤاد �النفس �أحوال �إuى �وأسبقها �فينا ��شياء �أخص �üي �وال�- ررررالجميع

اك�و8حساس اك�و8حساس8د اك�و8حساس8د اك�و8حساس8د "....رررر8د
2

�ع�ى�واجب�الذاكرة� يكو �تحدث� ر�لهذا  le devoire de mémoirر


�بالنسيان،:"قائ �تحيا �بالنسيان،أن �تحيا �بالنسيان،أن �تحيا �بالنسيان،أن �تحيا �ت    أن �تكتب، �تتذكر، �تأو �تكتب، �تتذكر، �تأو �تكتب، �تتذكر، �تأو �تكتب، �تتذكر، �من�أو �ممنوعا �تكو �أن �لكن �من�حكي، �ممنوعا �تكو �أن �لكن �من�حكي، �ممنوعا �تكو �أن �لكن �من�حكي، �ممنوعا �تكو �أن �لكن ننننحكي،

هما �ا�وت�حلما�و �الواقع�الحقيقي�ويكو �سيكو هماالحياة،Êن�ا�وت�ا�تجاو �ا�وت�حلما�و �الواقع�الحقيقي�ويكو �سيكو هماالحياة،Êن�ا�وت�ا�تجاو �ا�وت�حلما�و �الواقع�الحقيقي�ويكو �سيكو هماالحياة،Êن�ا�وت�ا�تجاو �ا�وت�حلما�و �الواقع�الحقيقي�ويكو �سيكو ووووالحياة،Êن�ا�وت�ا�تجاو ن نن نن نن ن ."زززز
3
  

ية�مغ يرة�اؤإن�حقيقة�الذات��Gتنكشف�إ�Gع@?�*نصات�ل%خر�الذي�يملك�ر

عن�الوجود،�واللقاء�مع�ا�ختلف�هو�سر�حيوية�الحياة،�ويمكن�*لتقاء�مع�خر�من�

��دبية�ماüي�إ�Gنصوصا�يمكن�خ
ل�عالم� اية�والحكاية،�Êن�هذه�الفنو نالقصة�والر و
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ث �*عY?اف، �سy?ة ، يكو � �فتبو �ترجمة اسات، �د �ث
ث �*عY?اف، �سy?ة ، يكو � �فتبو �ترجمة اسات، �د �ث
ث �*عY?اف، �سy?ة ، يكو � وبو ور ور ور رر رر رر رر ر لللل
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ك�ن �ع@?�تأويلها�تأوي
�هy?مينوطيقيا،�كما�أن�الحكايات�والقصص�üي�فسهارللذات�أن�تد

�تلك� �;ي ºح�� �8نساني �البعد �هو�اكتشاف ل �ا�ؤ �ودو �معyن، �بشر �واقع وتعبy?�عن ر ي

�يدع ة�*نتباه�إuى�تلك�الحكايات�الحكايات�ا�غرقة�;ي�الخيال،�لهذا �إuى�ضر يكو � رونا ور ر

�G� �ال�- �البنيوية �خ
ف �فهو�ع�ى �الهامش، �تسكن �ال�- �و�ساطy?�*جتماعية الشعبية

Ê� �بنية�مغلقة، �أنه �;ي�حالة�ترحال�تلتفت�إuى�خارج�النص�وتنظر�للنص�ع�ى º.ع�ن�ا

� �والقصص، �للحكايات �مجا�Gخصبا يخ �التا �من يكو � �ويجعل ردائم، ��G:" ليقورر ��Gالحياة ��Gالحياة ��Gالحياة الحياة

�����ا�ع�èا�ا�ع�èا�ا�ع�èا�ا�ع�èا "ووووتفهم�إ�Gبالحكايات�ال�-�نرتفهم�إ�Gبالحكايات�ال�-�نرتفهم�إ�Gبالحكايات�ال�-�نرتفهم�إ�Gبالحكايات�ال�-�نر
1

ب�8نسانية�;ي�الزمن� روع@?�الحكايات�تنتقل�التجا

 .ويمكن�مشارك§�ا�مع�الغy?�وهنا�تكمن�قيمة�السرد

���� oyتم�يخ�;ي�كتابه�ا �التا �دو يكو � روقد�تناو رر ر يخ�والحقيقة�"ل  Histoireرالتا

et vérité" � �ع
قة �لسؤال �تعرض �باýخروفيه ��نا �;ي�؟ �السردية �للهوية �تعرض كما

�"كتابه �*عY?اف �بوضع�"Parcours de la reconnaissance, trois étudesسy?ة وقام

�يقو �القادر، �8نسان �فينومينولوجيا �يسميه �ما �ضمن �السردية فالهوية�:" لالهوية

� �التفكرية �الشاكلة �هذه �وع�ى �الذاتي"الشخصية، �هوية�"للسرد �بوصفها �تطلق ،

".سردية
2

�ا�تكلم� �باëنسان �مباشرة �ع
قة �;ي �القادر�تتم�oyبكو�Þا �8نسان وإشكالية

�ïا�،و8نسان�الفاعل ر�وهذه�العناصر�üي�ال�-�تشكل�الحلقة�السردية�وال�-�تكتمل�صو

سطو� �الجانب�السيميوطيقي�بفن�الشعر�عند�أ يكو �ويربط� ربتعبy?ات�سيميوطيقية، رر

�ع":نبكو �حديثه �لدى �ع، �حديثه �لدى �ع، �حديثه �لدى �ع، �حديثه �لدى �صاغغغغ، سطو، �صاأ سطو، �صاأ سطو، �صاأ سطو، �ررررأ �عن �مفهومه �وا�أساة، �ا�لحمة �ن �عن �مفهومه �وا�أساة، �ا�لحمة �ن �عن �مفهومه �وا�أساة، �ا�لحمة �ن �عن �مفهومه �وا�أساة، �ا�لحمة " " " " الخرافةالخرافةالخرافةالخرافة""""ن

))))muthosmuthosmuthosmuthos ( ( ( (� �إuى ��ïدف �ال�- �إuى ��ïدف �ال�- �إuى ��ïدف �ال�- �إuى ��ïدف �تشكي
�. . . . الفعلالفعلالفعلالفعل) ) ) ) mimmimmimmimèèèèsissississis" (" (" (" (محاكاةمحاكاةمحاكاةمحاكاة""""ال�- �يعطي �الحبكة �تشكي
�فبناء �يعطي �الحبكة �تشكي
�فبناء �يعطي �الحبكة �تشكي
�فبناء �يعطي �الحبكة فبناء

معقو�Gإuى�مجموع�غy?�متجانس�مؤلف�من�مقاصد�وأسباب�ومصادفات،�أما�ما�يحصل�معقو�Gإuى�مجموع�غy?�متجانس�مؤلف�من�مقاصد�وأسباب�ومصادفات،�أما�ما�يحصل�معقو�Gإuى�مجموع�غy?�متجانس�مؤلف�من�مقاصد�وأسباب�ومصادفات،�أما�ما�يحصل�معقو�Gإuى�مجموع�غy?�متجانس�مؤلف�من�مقاصد�وأسباب�ومصادفات،�أما�ما�يحصل�

� �وقبو �للتوافق ºæçمقت� �بyن �ديناميكي �تواز �ع�ى �فتقوم �معنوية �وحدة �من �عنه �وقبو �للتوافق ºæçمقت� �بyن �ديناميكي �تواز �ع�ى �فتقوم �معنوية �وحدة �من �عنه �وقبو �للتوافق ºæçمقت� �بyن �ديناميكي �تواز �ع�ى �فتقوم �معنوية �وحدة �من �عنه �وقبو �للتوافق ºæçمقت� �بyن �ديناميكي �تواز �ع�ى �فتقوم �معنوية �وحدة �من لعنه لن لن لن ن


فات�هما�الذان�يضعان�إuى��Þاية�السرد�هذه�الهوية�ال�-�من�جنس�خاص�موضعا�
فات�هما�الذان�يضعان�إuى��Þاية�السرد�هذه�الهوية�ال�-�من�جنس�خاص�موضعا�
فات�هما�الذان�يضعان�إuى��Þاية�السرد�هذه�الهوية�ال�-�من�جنس�خاص�موضعا�
فات�هما�الذان�يضعان�إuى��Þاية�السرد�هذه�الهوية�ال�-�من�جنس�خاص�موضعا�للخللخللخللخ

�التشتت�*ستطرادي�للسرد� �ا�ثابة�ع�ى �التوحيد�وقد�طبقت���ذه �كذلك�قوة �التشتت�*ستطرادي�للسرد�خطرا، �ا�ثابة�ع�ى �التوحيد�وقد�طبقت���ذه �كذلك�قوة �التشتت�*ستطرادي�للسرد�خطرا، �ا�ثابة�ع�ى �التوحيد�وقد�طبقت���ذه �كذلك�قوة �التشتت�*ستطرادي�للسرد�خطرا، �ا�ثابة�ع�ى �التوحيد�وقد�طبقت���ذه �كذلك�قوة خطرا،

� ?yغ� �شيئا �ليست �فغ�èا ?yغ� �شيئا �ليست �فغ�èا ?yغ� �شيئا �ليست �فغ�èا ?yغ� �شيئا �ليست ".نفسهنفسهنفسهنفسه" " " " الشعرالشعرالشعرالشعر""""فغ�èا
3

��خ
قية� �بالجوانب �مرتبطة فالحبكة

� �ما �وهذا �مرتبطة�باÊفعال، �أ�Þا يجعل�من�الشخصية�مقولة�سردية�للشخصيات�كما
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ب فولوجيا�القصة�لف
ديمy?�بر �إuى�مو يكو وولتوضيح�الع
قة�عاد� ر ر  Vladimirر

propp�،ن�Êن�الشخصية�وأفعالها�لyا�بoyن�الوظائف�ممyب�oyب�عمل�ع�ى�التمي صبح�توبر

القصة��الذي�جعل��H.R.Jaussياوس�كما�عاد�إuىالحكاية�تسلسل�لجملة�من�الوظائف،�

يكو � �يقو �نفسها، �ع�ى �الذات �تعرف �ع�ى �ا�ساعدة �العوامل �بyن �من روالحبكة ر أن�أن�أن�أن�:"ل

� �نتعلم �نتعلم �نتعلم �الذاتي""""نتعلم �الذاتيالسرد �الذاتيالسرد �الذاتيالسرد �نقدي" " " " السرد �اكتساب �من �يستفاد �هو�ما �ذلك �نقديفإن �اكتساب �من �يستفاد �هو�ما �ذلك �نقديفإن �اكتساب �من �يستفاد �هو�ما �ذلك �نقديفإن �اكتساب �من �يستفاد �هو�ما �ذلك �السرد�. . . . فإن �نتعلم �السرد�أن �نتعلم �السرد�أن �نتعلم �السرد�أن �نتعلم أن

�غy?ا �للذات �السرد �أيضا �نتعلم �أن �يع.- �غy?االذاتي �للذات �السرد �أيضا �نتعلم �أن �يع.- �غy?االذاتي �للذات �السرد �أيضا �نتعلم �أن �يع.- �غy?االذاتي �للذات �السرد �أيضا �نتعلم �أن �يع.- ."الذاتي
1

� ة �" غy?ا"روعبا يكو �نظر� ر;ي تثy?�ر

�ت ة�ع�ى�السرد�ل%خر�وللنفس،�ىإشكالية�ك@? رتعلق�بالهوية�الشخصية�ال�-�تملك�القد

�:و8شكال�يتعلق�بالبعد�الزماني�لúنية�وح��ºبالفعل،�وهنا�يرتد�كل��æ-ء�إuى�الذات�من

�
�فع �السردي �الفعل �تجعل �ال�- �الديمومة �;ي �ذلك �كل �ويجر �وفعل، ة �وقد ينطق ر

ة�ع�ى�اس يخيا�وأدبيا�وفلسفيا،�وعليه�فالقد رتا ة�سردية�üي�ال�-�ر رتجماع�الحياة�;ي�صو

�يربط�سؤال�الهوية�السردية�بسؤال�الذاكرة� يكو �لكن� �أخ
قيا، º.مع� رتجعل�للحياة ر

�جدG؟الجماعية �هناك ��كبy?ا�Êن �مستو �ع�ى ?yالغ� �وهوية �الذاتية �الهوية ى�بyن

�يقو سات، لا�ما �تكشف�" :ر �أو�الجماعة، �الفرد �لدى ،?yالغ� �مع �ا�واجهة �محنة �تكشف�ففي �أو�الجماعة، �الفرد �لدى ،?yالغ� �مع �ا�واجهة �محنة �تكشف�ففي �أو�الجماعة، �الفرد �لدى ،?yالغ� �مع �ا�واجهة �محنة �تكشف�ففي �أو�الجماعة، �الفرد �لدى ،?yالغ� �مع �ا�واجهة �محنة ففي

أما��ضرار�ال�-�تشهد�ع�ى�هشاشة�الهوية�الشخصية�أو�أما��ضرار�ال�-�تشهد�ع�ى�هشاشة�الهوية�الشخصية�أو�أما��ضرار�ال�-�تشهد�ع�ى�هشاشة�الهوية�الشخصية�أو�أما��ضرار�ال�-�تشهد�ع�ى�هشاشة�الهوية�الشخصية�أو�. . . . هوية�السردية�عن�هشاش§�اهوية�السردية�عن�هشاش§�اهوية�السردية�عن�هشاش§�اهوية�السردية�عن�هشاش§�االالالال


إذ�أنه�من�ا�لحوإذ�أنه�من�ا�لحوإذ�أنه�من�ا�لحوإذ�أنه�من�ا�لحوظظظظ�أن�إيديولوجيات�السلطة�تعمل،��أن�إيديولوجيات�السلطة�تعمل،��أن�إيديولوجيات�السلطة�تعمل،��أن�إيديولوجيات�السلطة�تعمل،�: : : : الجماعية�فليست�بالواهمة�أص
الجماعية�فليست�بالواهمة�أص
الجماعية�فليست�بالواهمة�أص
الجماعية�فليست�بالواهمة�أص

�للفعل �الرمزية �ع@?�الوسائط �الهشة �الهويات ���ذه �الت
عب �ع�ى ،?yمح� �للفعلبنجاح �الرمزية �ع@?�الوسائط �الهشة �الهويات ���ذه �الت
عب �ع�ى ،?yمح� �للفعلبنجاح �الرمزية �ع@?�الوسائط �الهشة �الهويات ���ذه �الت
عب �ع�ى ،?yمح� �للفعلبنجاح �الرمزية �ع@?�الوسائط �الهشة �الهويات ���ذه �الت
عب �ع�ى ،?yمح� "بنجاح
2

�?yيش

�ت �ا�هيمنة �السلطة �أن �إuى ريكو �قضايا�ر ة �ع@?�إثا �الرمز�ي �بالرأسمال �الت
عب �إuى رلجأ

 .هوياتية�وهمية�وهذا�أخطر�ما�;ي��مر

نب�ي�إعادة�النظر�;ي�الذاكرة�الجماعية�وتصفية�الحسابات�مع�ا�ا�æ-،�ذا�يله

يكو � ريقو ر ليس�أمامنا�أفضل�من�الذاكرة�كي�نؤكد�أن�شيئا�قد�وقع�قبل�أن�تشكل�:"ل

�من �ولنقل �نحفظها، �ذكر حزحة�ىعنه � �;ي �تنجح �لن �نفسها يخ �التا �كتابة �إن �ن زذ ر

�وهو�أن� �جديد، �من �باستمرار�يؤكد �باستمرار�ولكنه �للسخرية �يتعرض �الذي *قتناع

-æا��".ا�رجع��خy?�للذاكرة�يبقى�ا�ا�æ-�مهما�كان�مع.�ºماضوية�ا
3

إذا��ا�نتحدث�عن�

�يخ�فإننا�نتحدث�عن�ع
قتنا�بالذاكرة�ا ثقلة�باGýم�والجراح،�لك�èا�رع
قة�السرد�بالتا

�للمستقبل،� نا �تصو �للحاضر�و;ي يتنا �ر �تؤثر�;ي ��Gتزال �إ�Gأ�Þا -æللما�� �انتما��ا رغم ؤ ر
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�الذي� �السردي �ع@?�الفعل �كأحداث �بنا��ا �إعادة �ينب�ي �الذاكرة �ثقل �من وللتخفيف

بنا�ومع.�ºمعاناتنا�وح��ºأح
منا  .ريسمح�للغy?�مشاركتنا�مع.�ºتجا

    ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

�لكي��ع@?�- ب�ا�اضية�واستخ
ص�معان��ا يþي�نتمكن�من�اعادة�بناء�التجا رالسرد�التا ر

�سندا�لفهم�الواقع،�Êن�ا�ا�æ-�أو�الY?اث�هو�ذلك�ا�ستمر�فينا�وعن�طريق�السرد� نتكو

اك�ا�سافة�ال�-�تفصلنا�عنه �ا�ا�æ-�;ي�الحاضر�وإد رنöي�اشكال�حضو  .ر

�ب- �التأليف �من �نتمكن �السردي �الفعل �طريق �;ي��عن �ومتناقضة �عناصر�متنافرة yن

يخية�لكي�تبدو�متكاملة،�والفعل�السردي�هو�نوع�من�التحليل�أو� رعملية�بناء�حادثة�تا

 .العقلنة

يخ�أولئلك�الذين�ضحوا�من�- �أو�تا يخ�ا�أساو �لكي��Gيتم�نسيان�التا ر ر�السرد�ضر ير ي و

�فهو�نوع�من�*عY?اف� يخ، �التا �ونتقدم�;ي �الحياة فاء�رأجل�أن�نستمر�;ي وبمنجزا�ïم�و

 .لتضحيا�ïم

ب�ا�اضyن،�فينب�ي�أن�نتعامل�- ر�السرد�منهج�تأوي�ي�يمكننا�من�استنباط�الع@?�من�تجا

مزية�تحتاج�إuى�تأويل���دف�اكتشاف�معان��ا� ب�ا�ا�æ-�ع�ى�أ�Þا�بنية� يخ�وتجا رمع�التا ر ر

يخ�له�ع
قة�بالزمن�Êن�التجربة �8نسانية�روالبحث�عن�ع
ق§�ا�بحاضرنا،�كما�أن�التا

يخية منية�تع@?�عن�هوية�مجتمع�أو�أمة�ما�;ي�لحظة�تا رتجربة�  .ز

�*بستيمولوجية�- �وع�ى ��دبية �الفنو �مختلف �ع�ى يþي �التا �الخطاب �فتح ة ن�ضر ر ور

يخ� بطه�بالحاضر،�و*نفتاح�ع�ى�التا �من�تأويل�ا�ا�æ-�و رالفلسفية�لكي�يتمكن�القار ر ئ

?�ال�-�حدثت�;ي�ا�ا�æ-�مثل�ا�حرقة�والحربyن�بالسرد�هدفه�الوقوف�عند��حداث�الك@

ها ائي�يمكن�. رالعا�يتyن�و*ستعمار�لكي��Gنعيد�نفس��خطاء�أو�نكر وفع@?�السرد�الر

�والشرعية� �الهوية مة �أ �مثل -æا���ا �إuى �تنتم- ��Gتزال �ال�- �الك@? �ا�شك
ت زمواجهة ى

 . السياسية�والشرعية�الدولية

�    ::::عتمدةعتمدةعتمدةعتمدةقائمة�ا�صادر�وا�راجع�ا�قائمة�ا�صادر�وا�راجع�ا�قائمة�ا�صادر�وا�راجع�ا�قائمة�ا�صادر�وا�راجع�ا
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2- Paul Ricœur, Du Texte a l’action. Essai d Herméneutique, Seuil.1989 
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approach). Editions Springer. N.etherlands.2006. 
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يناتي -22 ج� زجو  1993رح
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 2�،2005ترجمة�امام�عبد�الفتاح�امام،�دار�التنوير�بy?وت،�ط
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�بنكراد-24 �: سعد �و�التأويل �بy?س(السيميائيات �لسيميائيات �العربي،�)مدخل �ا�ركز�الثقا;ي ،

 2005الدار�البيضاء�بy?وت،�

ديل -25 س�غضوب،�مجلة�الفكر�العربي�: وفرنان�بر ا�عاصر،�مركز�رالزمن�العالم-،�ترجمة�فا

 37،1985/1986*نماء�القومي�بy?وت،�ع

�دار�أويا� -26 �صالح، �حاكم �وع�ي �ناظم �حسن �ترجمة �وا�نهج، �الحقيقة ،?yغادم� ج رهانز�جو

 . 1�،2007للطباعة�والنشر،�ط

ن -27  2�،1972،�ا�كتبة�*س
مية،�تركيا،�ط1ا�عجم�الوسيط،�ج: وابراهيم�مصطفى�و�آخر

�ملسان: رابن�منظو -28 �بy?وت،��2العرب، �دار�الكتب�العلمية، �تحقيق�عامر�أحمد�حيدر، ،

2005 

29- � �العyن �كتاب �الفراهدي �أحمد �بن �(الخليل �تراثيمعجم �سلوم،�)يلغو �داود �تحقيق ،

،�بy?وت،�و ن،�مكتبة�لبنان�ناشر نآخر   2004و

�بy?وت: أوغسطyن -30 �دار�ا�شر �الحلو، �يوحنا �الحوار �ترجمة �أوغسطينوس، قاعY?افات ،�ي

 3�،1986ط
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ي يإيتيقا�الحرب�العادلة�وإكراهات�ال§�ديد�النو يإيتيقا�الحرب�العادلة�وإكراهات�ال§�ديد�النو يإيتيقا�الحرب�العادلة�وإكراهات�ال§�ديد�النو     ووووإيتيقا�الحرب�العادلة�وإكراهات�ال§�ديد�النو

    

    *عشاب�فطيمة�الزهرةعشاب�فطيمة�الزهرةعشاب�فطيمة�الزهرةعشاب�فطيمة�الزهرة: : : : الباحثةالباحثةالباحثةالباحثة

    **خليفي�بشy?خليفي�بشy?خليفي�بشy?خليفي�بشy?....دددد....أأأأ: : : : ا�شرفا�شرفا�شرفا�شرف

    

سال  22/12/2018 :النشر 24/09/2018 :لالقبو 03/07/2018 :ر8

 

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

ي�إuى�ا �الحرب�العادلة�واكراهات�ال§�ديد�النو لبحث�;ي�و��دف�موضوع�اتيقا

ية�;ي� �;ي�انعكاسات�ال§�ديدات�النو وم@?رات�الحرب�العادلة�من�عدمها،�ومن�جهة�أخر ى

ية �النو ��سلحة �استخدام �جراء �من �الحاصل �*خت
ف �عناء�. وظل �وأن خصوصا

وية�;ي� ب�وما�خلفته�من�عنف�ودمار�جعلها�تفكر�بحكمة�و ّالبشرية�جراء�وي
ت�الحر ر و

اوية�فلسفية�هادئة�تنظر�إuى�8نسان�ترسيخ�وبناء�أسس�اتيقية�تتناو ز�ا�وضوع�من� ل

بوصفه�منطلق�ومقصد�الوجود،�حيث�يتمظهر�الجانب�*تيقي�;ي�كشف�الجدل�الدائر�

بة�الشر� ربyن��خ
قيات�وإمكانات�ت@?ير�الحرب�العادلة�ال�-�قد�تجد�ت@?يرا�لها�حyن�محا

�وذلك� �معyن�من�مستعمر�غاشم، �مجتمع �تحر �تجسيد�مقصد�را�حض�أو�أثناء بغية

 .العيش�ا�شY?ك�;ي�ظل�تفعيل�مستمر��تطلبات�الس
م�الدائم

ي،�الس
م�الكوني،�8نسانية،�-الحرب،�الحرب�العادلة،: كلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحية و�ال§�ديد�النو

 .*تيقا

    

                                                 
الية،    ----    **** �دكتو الية،طالبة �دكتو الية،طالبة �دكتو الية،طالبة �دكتو �كلییییةةةة::::تخصصتخصصتخصصتخصص    ررررطالبة �التطبيقية، �كل�خ
ق �التطبيقية، �كل�خ
ق �التطبيقية، �كل�خ
ق �التطبيقية، �;ي�    و8نسانية،و8نسانية،و8نسانية،و8نسانية،    *جتماع*جتماع*جتماع*جتماعییییةةةة    العلومالعلومالعلومالعلوم    �خ
ق �;ي�مخ@?�تطوير�للبحث �;ي�مخ@?�تطوير�للبحث �;ي�مخ@?�تطوير�للبحث مخ@?�تطوير�للبحث

    ].].].].comcomcomcom....ggggmailmailmailmail))))atatatat((((88888888achaphilispheachaphilispheachaphilispheachaphilisphe [. [. [. [.::::ال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?وني. . . . سعسعسعسعییییدةدةدةدة    الطاالطاالطاالطاھھھھر،ر،ر،ر،    موGيموGيموGيموGي. . . . دددد    العلوم�*جتماعية،�جامعةالعلوم�*جتماعية،�جامعةالعلوم�*جتماعية،�جامعةالعلوم�*جتماعية،�جامعة

يخية�و*جتماعية،�قسم�الفلسفة،�كلية�العلوم�8نسانية�و*جتماقسم�الفلسفة،�كلية�العلوم�8نسانية�و*جتماقسم�الفلسفة،�كلية�العلوم�8نسانية�و*جتماقسم�الفلسفة،�كلية�العلوم�8نسانية�و*جتما    ----    ******** يخية�و*جتماعية،�عية،�جامعة�معسكر،�مخ@?�البحوث�التا يخية�و*جتماعية،�عية،�جامعة�معسكر،�مخ@?�البحوث�التا يخية�و*جتماعية،�عية،�جامعة�معسكر،�مخ@?�البحوث�التا ررررعية،�جامعة�معسكر،�مخ@?�البحوث�التا

    ،،،،]]]]dzdzdzdz....mascaramascaramascaramascara----univunivunivuniv))))atatatat((((kkkkhelifihelifihelifihelifi....bachirbachirbachirbachir: [: [: [: [ال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?وني
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    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية

AbstractAbstractAbstractAbstract:  The Main objective of behind the subject of the just war and nuclear 

threat is to examine the justifications of the just war besides the consequences 

of nuclear threats in light of the differences in the use of nuclear weapons 

between supporters and opponents. Especially that the suffering of humanity 

from of the scourge of wars urged the philosophers to rethink about the 

necessity for ethical foundations that deal with the subject from a 

philosophical perspective that considers man as the origin and purpose of 

existence. Taking in consideration the possibilities to justify the just war when 

fighting pure evil or during the liberation from the colonization; in order to 

reach a social co-existence in the light of a continuous activation of the 

requirements of lasting peace. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:  war, Just war, nuclear threat, global peace, humanity, tyranny. 

 

    ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

�ال;oاعات� ة �بلو �;ي � �مركزيا ا �محو � �الحرب �أخ
قيات �عن �الحديث رشكل ر
ّ

سم�م
مح�العنف�الذي�أخذ�أشكا�Gمتعددة�وتأسس� الصراعات��;ي�عا�نا�ا�عاصر، رو

نية� غبات�م�èا�ماهو�فردي�أو�دوuي��لتY?سخ�النظرية�الدار وع�ى�م@?رات�مختلفة،�وفق� ر

�ا�ؤسسة�ع�ى�فكرة�*نتقاء�الطبيöي ،��مر�الذي�أسس�لصعوبة�تجاو ز�والبقاء�لúقو ى

�Gنجاز�تمث
ت� �الحثيث �السöي �منطلق �من �والت@?ير، �التصو �;ي �ا�عاصرة ى �الر رهذه ؤ

� �وأن �خصوصا �ا�ق;ن، �العنف �أشكال �لتجاو �جاهدة �تسöى �قد�"زإنسانية �اليوم عالم

�مدعوة يا�عما�كان�عليه�;ي�ا�ا�æ-،�وع�ى�هذا�فإن�جميع�الدو لاختلف�جذ �اليوم�لبناء�ر

ادة�الشعوب،�وأن�يقوم�ع�ى�أساس� رتنظيم�دوuي�جديد؛�يأخذ�ع�ى�عاتقه�التعبy?�عن�إ

�والس
م،� �فالحرب ب، �الحر �ودعاة ية �*ستعما �ال;oاعات �عن �بعيدة �عادلة وومبادئ ر

� �وانشقاق�دو ، �لúخر �وانضمام�بعض�الدو ية، �8نسانية�و�سلحة�النو لوالحقو ى ل وق
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،�ا�نظمات�والهيئ �والعنصرية�;ي�العالم��ىأخر قات�الدولية،الدين�وتأثy?ه�السيا<æ-،�العر

؟ "يتلك�üي�معظم�ا�شك
ت��السياسية�وا�عنوية�ال�-�يواجهها�الجنس�البشر
1

 

غبة�حثيثة�� ى�ايتيقية�تبدت�;ي�ضوء� �ر �بدأت�تتجاذبنا �سبق، ربناء�ع�ى�ما ؤ ً

�بدءا �الف
سفة �أس
فنا �خطى �ع�ى �العالم- �الس
م �أفكار�عن �لبث غبته�كانطكانطكانطكانط�من ر�و

�ا�عر;ي�التاuي سم�: لا�لحاحة�;ي�س
م�كوني�دائم،�يحركنا�;ي�ذلك�التساؤ رهل�يمكن��

�إيتيقا�الحرب�العادلة؟  رم
مح�مستقبل�س
م�عالم-�من�منظو

    ::::�الحرب�والحرب�العادلة�الحرب�والحرب�العادلة�الحرب�والحرب�العادلة�الحرب�والحرب�العادلةاااامفهوممفهوممفهوممفهوم

م�الفهم�و8فهام�باëخبار� ما اسة�تر ض�أن�تتأسس�كل�د والحرب؟�من�ا�فر رو

�ا�اهي �ا�فاهيمعن �وتوضيح �تجلية �أي �الحرب�. ة، �مسألة �;ي �بد��يا �يبدو�هذا ظاهريا

ب�وال;oاعات� �الحر �;ي �أيضا �يحدث� �هذا �لكن �الجيوش�ويموت�الناس، �تلتقي وعندما

�بyن� حاها � �يدو �ال�- ��هلية �الحرب � �بyن �الدوuي �يم�oyالقانو �السبب �لهذا ر�هلية، ر ن

yن�أو�أطراف�من�دولة�واحدة،�والحرب�بyعة�طرف �بأ�Þا�منا �ال�-�يصفها�القانو زن�الدو ن ل

"معلنة�ومفتوحة�بyن�دولتyن�مستقلتyن�وال�-�تش�èا�حكوما�ïا
2

 

�هذا� �ضمن �الراهن، �الوقت �;ي �للنقاش�*تيقي ية �محو �قضية �الحرب رتعد

اسة�فكرية�Gبد�من�البحث� رالسياق�وقبل�التأسيس�التأسيس�الفع�ي�للحرب�بوصفها�د

�معها،�فالحرب�كمفهوم�عن�مفهومها�من�بyن�مختلف ر�ا�فاهيم�القريبة�م�èا�وال�-�تتجاو

�حقيق§�ا� �;ي �وال�- �العسكرية سات�السياسية �تع@?�عن�نوع�من�ا�ما �يبدو�أ�Þا -æ>رسيا

 .لتجسد�نوعا�من�العنف�الذي�ينشأ�بyن�الدو

�السياسية�" ��حداث �سياق �ضمن �فع�ي �بشكل �حاضرة �ظاهرة �الحرب إن

�ما بعده،�Êن�الحرب�أداة�سياسية�تكشف�القلق� ي
د�وماقبل�ا� رللف
سفة�من�عصو

�ال�-� �النصوص �ضمن �نفسها �عن �تكشف �وبا�قابل �معادي �موقف �أي اء �إ -æ>زالسيا

�طبيöي� �بعد �وما �الطبيöي �الشكل �تأخذ �ال�- �عصرهم �مشك
ت �الف
سفة �ف��ا يعالج

."فلسفيا
3

 

                                                 
ية�    1111 �8سكند � �والنشر، �الطباعة �لدنيا �دار�الوفاء �الدولية، �الع
قات �فلسفة �بسيوني، �خميس ية��أحمد �8سكند � �والنشر، �الطباعة �لدنيا �دار�الوفاء �الدولية، �الع
قات �فلسفة �بسيوني، �خميس ية��أحمد �8سكند � �والنشر، �الطباعة �لدنيا �دار�الوفاء �الدولية، �الع
قات �فلسفة �بسيوني، �خميس ية��أحمد �8سكند � �والنشر، �الطباعة �لدنيا �دار�الوفاء �الدولية، �الع
قات �فلسفة �بسيوني، �خميس �هللاهللاهللاهللا�أحمد �هبة �هبة �هبة ررررهبة

    58585858....،�ص،�ص،�ص،�ص2012201220122012،�،�،�،�1111القاهرة،�طالقاهرة،�طالقاهرة،�طالقاهرة،�ط
د�نيد��ليبو،�اذا    2222 د�نيد��ليبو،�اذايتشا د�نيد��ليبو،�اذايتشا د�نيد��ليبو،�اذايتشا ريتشا رر رر رر ب��مم؟�دوافع�الحرب�;ي�ا�ا����æ-�وا�ستقبل،�ترæ-�وا�ستقبل،�ترæ-�وا�ستقبل،�ترæ-�وا�ستقبل،�ترر ب��مم؟�دوافع�الحرب�;ي�ا�ا�تتحا ب��مم؟�دوافع�الحرب�;ي�ا�ا�تتحا ب��مم؟�دوافع�الحرب�;ي�ا�ا�تتحا إإإإ�����اب�عبد�الرحيم�ع�ي،�ا�جلس��اب�عبد�الرحيم�ع�ي،�ا�جلس��اب�عبد�الرحيم�ع�ي،�ا�جلس��اب�عبد�الرحيم�ع�ي،�ا�جلس�: : : : رررر�تتحا

�وداب،�الكويت�،�العدد� �وداب،�الكويت�،�العدد�الوط.-�للثقافة�والفنو �وداب،�الكويت�،�العدد�الوط.-�للثقافة�والفنو �وداب،�الكويت�،�العدد�الوط.-�للثقافة�والفنو     18181818،�ص،�ص،�ص،�ص2013201320132013،�أوت�،�أوت�،�أوت�،�أوت�403403403403ننننالوط.-�للثقافة�والفنو
ن،�ط    3333 افد�الثقافية�ناشر عد�خليل،�فلسفة�الحرب،�دار�الر ن،�طفقة� افد�الثقافية�ناشر عد�خليل،�فلسفة�الحرب،�دار�الر ن،�طفقة� افد�الثقافية�ناشر عد�خليل،�فلسفة�الحرب،�دار�الر ن،�طفقة� افد�الثقافية�ناشر عد�خليل،�فلسفة�الحرب،�دار�الر وفقة� وو وو وو و ر رر رر رر     72727272،�ص،�ص،�ص،�ص�2015201520152015،�بy?وت�لبنان�،�،�بy?وت�لبنان�،�،�بy?وت�لبنان�،�،�بy?وت�لبنان�،1111ر
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علن�عن�ما�يمكن�استنتاجه�أن�الحرب�بوصفها�ظاهرة�اجتماعية�استثنائية�ت

� �مر�العصو �وع�ى �الزمنية �الحقب �مختلف �و;ي �الكونية �الخليقة �بدء �منذ روجودها

قة�ال�-�تعكس�طبيعة�التوافق�أو�*نسجام�من�عدمه،�كما�تع@?� ر8نسانية،�وüي�ا�فا

 .عن�واقع�الخ
ف�والعدوانية�بyن�شعوب�العالم

"oYفي *زإذا�كانت�الحرب�حسب�تعبy?�ك
و
ل�مختلفة،��امتدادا�للسياسة�بوسائ

ط�ف��ا�حماية�حقوقه� رفإ�Þا�تعد�نزاعا��مسلحا�بyن�طرفyن�أو�أك¾?،���دف�كل�طرف�متو

�جيوشها� ه �غما �تخوض �جديد، �واقع �وفرض ��خر، �الطرف �مواجهة �;ي رومصالحه

النظامية�لحل�كل�نزاع�أخفقت�فيه�جميع�ا�سا×ي�الدبلوماسية�ëيجاد�تسوية�سلمية�

�فرض�إ رله،�إذ�أن�كل�طرف�يحاو ."ادته�ع�ى�الطرف��خرل
1

 

�تع@?�عن�ذلك�العنف�الذي� �العام�إنما �نلمس�أن�الحرب�;ي�مفهومها هكذا،

��كل�طرف�إثبات�ذاته�وإع
ن� ليحتدم�فيه�الصراع�بyن�طرفyن�أو�عدة��أطراف،�فيحاو

�من� �خوفا �وجوده �لحماية �جاهدا �ويسöى ��خر، �الطرف �ع�ى �قوته �وفرض سيطرته

 .نهزعزعته�وسلب�مكامن�القوة�م

�العام�G"الواضح�أن� �الدوuي� تقوم�إ�Gبyن�أشخاص� نالحرب�;ي�فقه�القانو

� �القانو �الوطنية�)لالدو(نهذا �إطار�السيادة �;ي �تقوم �وتختلف�عن�تلك�الحرب�ال�- ،

G� �ال�- ��هلية �الحرب �عل��ا �أطلق � وال�- �القانو �غy?�أحكام �وأنظمة �لقوانyن نتخضع

ب��الطائفية�والعرقيةالجنائي،�حيث�اندلعت�;ي�الكثy?�من �مثل�هذه�الحر و�الدو ;ي�... ل

� �تخضع�لقوانyن�وأنظمة�وقواعد�تتعلق�بطر قحyن�أن�الحرب�ال�-�تحصل�بyن�الدو ل

�ا�فتوحة� �وا�دن �ا�دنيyن �السكان �واحY?ام �والقت�ى �والجرHى ، ��سر �ومعاملة ىالقتال

."،وخطر�استعمال���سلحة�ا�حرمة�دوليا
2
  

يمكن�8قرار�بالتمظهرات�والتجليات�العديدة�للحرب،�من�ع�ى�ما�سبق،� ًبناء

� سه�الدو �بالعنف�والذي�تما ها�مفهوما�يقوم�ع�ى�ذلك�الصراع�ا�شحو لاوية�اعتبا رن ر ز

إن�الحرب�ما�üي�إ�Gتصادم�بyن�ا�صالح�الرئيسية،� ".وتخضع�لقوانyن�و�نظمة�الدولية

                                                 
*
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ما�;ي�الجيش�ال@?وÊب�يعمل�م 
ما�;ي�الجيش�ال@?وÊب�يعمل�م 
ززززÊب�يعمل�م

� �ا�شاة �فوج �;ي �تبة �ا�شاة �فوج �;ي �تبة �ا�شاة �فوج �;ي �تبة �ا�شاة �فوج �;ي �هو�مؤلفه�))))34343434((((ررررتبة �كتبه �ما �وأهم �التأليف ة �غزا �من �يمنعه �لم �وهذا �عسكرية �مناصب �هو�مؤلفه�وتقلد �كتبه �ما �وأهم �التأليف ة �غزا �من �يمنعه �لم �وهذا �عسكرية �مناصب �هو�مؤلفه�وتقلد �كتبه �ما �وأهم �التأليف ة �غزا �من �يمنعه �لم �وهذا �عسكرية �مناصب �هو�مؤلفه�وتقلد �كتبه �ما �وأهم �التأليف ة �غزا �من �يمنعه �لم �وهذا �عسكرية �مناصب رررروتقلد

�?yالشه�?yالشه�?yالشه�?yفن�الحرب�فن�الحرب�فن�الحرب�فن�الحرب�""""الشه""""    
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    250250250250،�ص��ص�،�ص��ص�،�ص��ص�،�ص��ص�2011201120112011لبنان،�لبنان،�لبنان،�لبنان،�
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اقة�الدماء�وüي�النقطة�الوحيدة�ال�-�تخت ريختتم�بإ ُ�، ىلف�ف��ا�عن�باAي�الصراعات��خر

�تعد� �ال�- ة �بالتجا �بشكل�أك¾?�دقة ن§�ا �مقا �يمكننا �بفن�من�الفنو ن§�ا روبد�Gمن�مقا ر نر

Gي�üى�السياسة�ال�-� أيضا�بمثابة�صراع��للمصالح�و�نشطة�البشرية،�وuتزال�أقرب�إ

ة�ع�ى�نطاق�أوسع ها�نوعا�من�التجا رتعد�بدو ر
ُ

".
1

 

�صراع �فالحرب �ثمة، �ودمار�البشرية،�ومن �ه
ك �إuى �تؤدي �خاص �نوع �من

Gأنه��oyفيت �ك
و زحيث�ير �بقدر�ما�وجب� ى نيمكننا�اعتبار�الحرب�ع�ى�أ�Þا�فن�من�الفنو

ض��صالح�البشرية�وتؤدي�إuى� ة��ÞÊا�تع@?�عن�تعا رعلينا�أن�ننع§�ا�بأ�Þا�أقرب�إuى�التجا ر

�ïا  .رالتطاحن�والتدمy?�كعامل�يساهم�;ي�بلو

     The just war The just war The just war The just war::::دلةدلةدلةدلةالحرب�العاالحرب�العاالحرب�العاالحرب�العا

�الحرب�العادلة�بالربط�بyن�ا�عركة�ال�-�تستعمل�ف��ا��سلحة� نعادة�ما�تقر ُ

�ا�@?ر��خ
Aي� نوبyن�تجسيد�ا�عايy?��خ
قية�والقيمية�ممثلة�;ي�مبدأ�8نصاف،�فيكو

بة�الشر�ا�حض     .رقائما�عند�دعا�ïا�بحكم�إعادة�الصفاء��خ
Aي�للقيم�ا�ن§�كة�ومحا

�للحرب�هو�;ي�حماية��برياء�من�أذى�معyن�بحسب�ما�إن" � �الت@?ير��خ
Aي

يتجه�إليه�القديس�أوغسطyن�;ي�مدينة�هللا،�وهو�الكتاب�الذي�يشكل�مساهمة�أساسية�
ّ ُ

;ي�مجال�التنظy?�للحرب�العادلة،�إنه�من��فضل�للمسي6ي�أن�يعاني�من��ذى�ع�ى�أن�

�أو�ي � �يطلب �هل �لكن �لغy?ه، ��ذى �عن�يسبب �نيابة �يلoYم �أن ل�أخ
قيا �مسؤ وسمح�

�وطبقا� � �أوغسطyن �اuى �بالنسبة �النفس؟ � �عن � �الدفاع �بعدم �آخرين �أبرياء � أشخاص

لتقاليد�الحرب�العادلة��الجواب��هو�ك
،�إذا�ملك�ا�رء�إثباتات�دامغة�ع�ى�أن�هناك�

�ل خطر�نأناس�أبرياء�ليسو�;ي�وضع��يسمح�لهم�بالدفاع�عن�أنفسهم،�وأ�Þم�سيتعرضو

�-æي��القا�A
كبy?�مالم�تستخدم�قوة�8كراه�لوقف�ا�عتدي�عندما�يستد×ي�ا�بدأ�*خ

."بمحبة�الجار�تدخلنا�بقوة
2

 

�Gيمكننا�إذن،�أن�نفهم�الحرب�العادلة�;ي�نظر�القديس�أوغسطyن�إ�Gانط
قا�

��Gمن�ذلك�التمثيل�أو�التشبيه�باÊثر�العدواني�الذي�يقع�ع�ى�ا�عتدي�الضعيف�والذي

يستطيع�أن�يرد�*عتداء�عن�نفسه،�وعليه�من�الواجب�التدخل�وإن�لزم��مر�استعمال�

فع�الظلم� غبة�;ي� �تنشأ� رالقوة�والعنف�و8كراه،�ذلك�هو�حال�الحرب�العادلة�فإنما ر

-æ>ا�ناشدها�والفيلسوف�والقديس�والرجل�السيا� . وتحقيق�العدالة�ال�-�لطا

                                                 
يع،��دط،�القاهرة�،    1111 �للنشر�والتو فيoY،�فن�الحرب،�ياسر�شعبان،�كنو يع،��دط،�القاهرة�،ك
و �للنشر�والتو فيoY،�فن�الحرب،�ياسر�شعبان،�كنو يع،��دط،�القاهرة�،ك
و �للنشر�والتو فيoY،�فن�الحرب،�ياسر�شعبان،�كنو يع،��دط،�القاهرة�،ك
و �للنشر�والتو فيoY،�فن�الحرب،�ياسر�شعبان،�كنو زك
و زز زز زز ز     ....52525252،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�2014201420142014زززز

،�موسوعة�ا�صطلحات�السياسية�و�ال    2222 ،�موسوعة�ا�صطلحات�السياسية�و�الناظم�عبد�الجاسو ،�موسوعة�ا�صطلحات�السياسية�و�الناظم�عبد�الجاسو ،�موسوعة�ا�صطلحات�السياسية�و�الناظم�عبد�الجاسو     ....250250250250فلسفية�والدولية،�ص�فلسفية�والدولية،�ص�فلسفية�والدولية،�ص�فلسفية�والدولية،�ص�ررررناظم�عبد�الجاسو
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�ال" �مبادئ �بأن �والز �مايكل رير �الحرب�ى �نطاق �ضمن � �تدخل �العادلة حرب

العادلة�وال�-�تم�8جماع�عل��ا�وفق�تحديد�ا�بادئ�الرسمية�ال�-�ت@?ر�القيام�بالحرب،�

�هناك�قضية�عادلة�ëط
ق�العنان�لها�تعلن�ع�èا� نفهذه��خy?ة�تعت@?�عادلة�عندما�تكو

."سلطة�مختصة
1

 

�حر �أ�Þا �ع�ى �العادلة �للحرب �تعريفه �;ي �والز �*جتماع�رينطلق �وفق �تتم ب

ا�شY?ك،�وüي��Gتنشأ�بفعل�اعتباطي�وإنما�وفق�مبادئ�قانونية�تبيح�قيامها�باëضافة�

�بأي�حال�من��حوال�بتلك� ن§�ا �و�Gيمكن�مقا �بالدفاع�عن�قضية�عادلة، �اقY?ا�Þا رإuى

�شخصية� غبات�قد�تكو �م@?رات�وفق�أهواء�و ب�الهمجية�ال�-�تنشأ�عبثا�ودو نالحر رن و

� همية �أسباب�وو �ع�ى �تنطو �أن �لها �Gبد �العادلة �فالحرب ��Gأخ
قية، �صفة يوذات

 .واضحة�وتعلن�عن�تحقيق�أهداف�معلنة

    ;ي�أسباب�ودوافع�العنف�ا�ق;ي�أسباب�ودوافع�العنف�ا�ق;ي�أسباب�ودوافع�العنف�ا�ق;ي�أسباب�ودوافع�العنف�ا�ق;;;;ن�ن�ن�ن�: : : : الحرب�العادلةالحرب�العادلةالحرب�العادلةالحرب�العادلة

�وكلما�" �وفكرية �Gتزال�مهمة�Êسباب�إنسانية ب�بyن�الدو �الحر اسة لإن�د و ر

?Yأقدر�ع�ى�تصميم�*س� ب�نكو نعلمنا��أسباب�الحر مة�و 
زاتيجيات�وبناء�ا�ؤسسات�ال

� �وقوعها �احتمال �ا�ختلفة،�.لتقليل ��سباب �من �عددا �الدولية �الع
قات �علماء طرح

�هذه� �وتشمل �القصy?�والطويل، � �ا�ديyن �ع�ى �الحرب �وتy?ة �لY?اجع �عموما ية �تآز رلك�èا

�وانتشار�الديموق �للحرب، �التدمy?ية �القوة �وتزايد �*قتصادية، �التنمية راطية���سباب

�و�عراف� �وا�ؤسسات �ا�تقدمة �*قتصاديات �بyن �ا�تبادل �و*عتماد ة �التجا رونمو

سة ."رالدولية،�و*شمoCاز�الواسع�النطاق�من�الحرب�كمما
2
  

�الكشف� �إuى -æçتف� �إنسانية ة �ضر ب�يشكل �الحر �عن�أسباب �البحث إن
ُ

ور و

�فالعلم���ذه��سباب�يخفف�من� �العالقة، �إuى�عن�العديد�من�الخبايا -æçويف� وطئ§�ا

�يمكن�من�تفادى�الكثy?�من�التعقيدات�والصعوبات�حيالها،� �بما فهم�معمق�بأسبا��ا

ب�مشا��ة،�فاëنسانية�ونظرا� �الكفيلة�بتفادي�حر اك�الطر وكما�أ�Þا�قد�تؤدي�إuى�إد ق ر

ب�ع�ى�8نسانية،�لذلك� ة�الحر ك�حجم�خطو و�عانا�ïا�جراء�حربyن�عا�يتyن�جعلها�تد ر ر

�تعز �من�وقوع�حرب�عا�ية�ثالثة�وال�-�فإ�Þا نا هاصات�ال�-�تحذ ر�ع�ى�الدوام�تلك�8 ر ز

�ت@?يرات� �ع�ى �الحصو �إuى �تلجأ -Óف� �وعليه �ككل، �الكو �دمار�وفناء لوإن�وقعت�يكو ن ن

با�عادلة� �هناك�حر ووتفسy?ات�مقنعة�ح��ºتكو با�عشوائية�واعتباطية*-ن  . و�Gحر

                                                 
MMMMichela ichela ichela ichela MMMMarzanolarzanolarzanolarzanol,,,,    EEEEthithithithiqqqque Appliue Appliue Appliue Appliqqqquuuué,é,é,é, facult facult facult facultéééé S S S SHHHHSSSS,,,,    UUUUniversitniversitniversitniversitéééé de Sorbonne de Sorbonne de Sorbonne de Sorbonne,,,, Paris Paris Paris Paris,,,,    ,,,,p76. p76. p76. p76.     

1111    
ب��مم؟�دوافع�الحرب�;ي�ا�ا����æ-�وا�ستقبل،�صæ-�وا�ستقبل،�صæ-�وا�ستقبل،�صæ-�وا�ستقبل،�ص    2222 د�نيد��ليبو،��اذا�تتحا ب��مم؟�دوافع�الحرب�;ي�ا�ايتشا د�نيد��ليبو،��اذا�تتحا ب��مم؟�دوافع�الحرب�;ي�ا�ايتشا د�نيد��ليبو،��اذا�تتحا ب��مم؟�دوافع�الحرب�;ي�ا�ايتشا د�نيد��ليبو،��اذا�تتحا ريتشا ر رر ر رر ر رر ر     ....15151515ر
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ة�8نساإن�ال" �وسy?ورة�الحضا �البشر رتطو ي غما�عنه�ر رنية�تدفعان�8نسان�

ية� ؤإuى�الديمقراطية�ال�-�تع.-�العقل�و8قناع�والسلم،�ويشy?�إuى�أنه�وبحسب�هذه�الر ُ

ين�ع�ى� �قاد ي،�فالكبار�لم�يعودوا �تفجy?�نو يخ�فقد�أعلنت�موت�الحرب�مع�أو رللتا ور ل ُ

�Êن� ��سلحة �ببيعهم �جهلهم ن �ويستثمر �الجاهلyن �جهل �يستغلو � �ولك�èم والحرب ن

ب�قرابyن�البشرية،�والقتل�لم�يكن�يوما�ح
�للمشكلة�بل�هو�مفاقمة�Êي�مشكلة� والحر

يخ س�التا ركما�يعلمنا�د ."ر
1
  

�سواء� �أوجهها �بمختلف �تجسدت يخية �التا �سy?ور�ïا �;ي �الحرب �أن ريبدو

س�القتل�بوحشية� ب�عا�ية�أو�إقليمية�أهلية�أو�ح��ºدينية،�ذلك�Êن�8نسان�ما ركحر و

�وهمجية،�واستخ ردم�لذلك�الوسائل�الحربية��ك¾?�بشاعة،�باëضافة�اuى�أنه�خلق�بؤ

ة،� يادة�ع�ى�*ستخدامات��التقنية�للوسائل�الحربية�ا�تطو رالفYن�وأجج�الصراعات،� ز ّ

ب �تفاقم�ثار�السلبية�للحر �أدى�إuى�تصاعد�حدة بيد�أن�محاولتنا�ضمن�هذا�. ومما

غبة�حثيثة�;ي�فهم� �التاuيرا�وضوع��Gتتباعد�عن� �أن�نقنع�أنفسنا�: لالتساؤ كيف�لنا

�التجليات� �نتيجة ه �حضو �وجد ��مر�بمصطلح �يتعلق �هل �عادلة؟ ب �حر �أمام ربأننا و

ب�الهمجية�والعدوانية�ال�-�تكبدت�8نسانية�عناءها؟�  والسلبية�لتلك�الحر

اسل� �برتراند� ربناء�ع�ى�ما�سبق،�ير ى بأن�الهدف�ال�èائي�للحرب�هو�تحقيق��"ً

�مع �هذه�مصلحة �أن � ��وuى �للوهلة �نتصو �قد �إذا �تحقيقا بو �ا�تحا �يس§�دف رينة ن ر

ا�صلحة�أو�تلك�üي�الدافع�الوحيد�إuى�الحرب،�;ي�حyن�أن�الحقيقة�بعيدة�كل�البعد�

�شن�الحرب�وهذه�إuىعن�ذلك،�حيث�أن�هناك�أسباب�دفينة�;ي�وجدان�الناس�تدفعهم�

اسل��اسم ."�دوافع�الحربر�سباب�الدفينة�üي�ال�-�يطلق�عل��ا�
2

 

�البعض�;ي�تحقيق�مصلحة�أو�هدف�ما� للحرب�أسباب�عديدة�قد�يحصرها

اء�الحرب� اسل�أن�و رلكن�;ي�حقيقة��مر�نجد��أن�أسباب��الحرب�عديدة،�وقد�اعت@?� ر

�بدواخل�النفس�8نسانية� �ا�رتبطة �الذاتية أسباب�قد�تصل�حد��سباب�الوجدانية

ر�والعدوانال�-�ت;oع�;ي�سياقات�عديدة�إuى�ا  .ولشر

ب�" ووبما�أن�الحرب�استمرار�للسياسة�وخادمة�لها،�فهذا�يع.-�أن�هناك�حر

ب�العادلة،� �يعرف�بالحر �بما �خدمته؛ �ينعت�بالعادل�وتحاو -æ>وتنبع�عن�هدف�سيا ل ُ

                                                 
ة�كريدية،�مرجع�سبق�ذكره،    1111 ة�كريدية،�مرجع�سبق�ذكره،مر ة�كريدية،�مرجع�سبق�ذكره،مر ة�كريدية،�مرجع�سبق�ذكره،مر         ....176176176176صصصص    وووومر
�فلسفة    2222 �فلسفة، �فلسفة، �فلسفة، �هللاهللاهللاهللا، �عبد �نصار�محمد �عبد �نصار�محمد �عبد �نصار�محمد �عبد �نصار�محمد �للكتاب،القاهرة، �العامة �ا�صرية �الهيئة �السياسية، اسل � ��برتراند �للكتاب،القاهرة، �العامة �ا�صرية �الهيئة �السياسية، اسل � ��برتراند �للكتاب،القاهرة، �العامة �ا�صرية �الهيئة �السياسية، اسل � ��برتراند �للكتاب،القاهرة، �العامة �ا�صرية �الهيئة �السياسية، اسل � ،�،�،�،�1987198719871987رررر�برتراند
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ب�الجائرة �وüي�الحر �تحقيقه؛ �عن�هدف�سيا<æ-�جائر�تحاو ووأخر ل ب��وuى�. ى والحر

ºشرعية�مذمومة�ينب�ي�شرعية�مطلوبة�وينب�ي�دعمها�بش��?yمكنة�والثانية�غ��ا ق�الطر

�مستغلة� ية �برجوا �طبقة �اuى �ينقسم �الرأسماuي � �ا�جتمع �أن �وبما �وفضحها زمواجه§�ا

�جائرة� ب �حر ��وuى ب �الحر �فإن �وا�ساواة، �والعدل �التحر �لواء �حاملة يا ليتا ووبر و ر رو

ب�عادلة ب�الثانية�حر وبينما�الحر ."و
1

 

�تعت@? �نفسه، �السياق و;ي
ُ

�طبقة� �مصالح �عن �تعبy?ا �الحرب �ا�اركسية

�وجه� �;ي �تحقيق�العدل�وا�ساواة �;ي غب§�م �تجسد� �بأ�Þا �الغالب�تر �و;ي يا، رال@?وليتا ىر

�الحرب�عادلة�با�نطق� �لتكو ئيسا � �للرغبة�;ي�تحقيق�العدل�سببا ية،�فيكو نال@?جوا رن ز

�طا�ا ر، �لكل�الشر ا ية�وا�لكية�الخاصة�مصد جوا �البو �;ي والذي�ر رر ز �أن��مر�يتعلق�ى

فضا�بحسب�ا�نطلقات�والخلفيات� �الضعفاء،�وهو�ا�نطق�الذي�يجد�قبو�Gو ربحقو ق

 .  ا�عرفية

�والرفض ي�بyن�القبو �والرفضجدل�ال§�ديد�النو ي�بyن�القبو �والرفضجدل�ال§�ديد�النو ي�بyن�القبو �والرفضجدل�ال§�ديد�النو ي�بyن�القبو للللجدل�ال§�ديد�النو     ::::وووو

ب�الفتاكة،�وهذا�ما� م�لكل�الحر 
ية�أمر�م و�Gشك�أن�ال§�ديد�بالحرب�النو زو

�والجيوش�Gمت �الحكومات �ختلف� �الحثيث �السöي �بغرض�ُيفسره ي �النو �الس
ح و
ك

،�وبالنظر�إuى�ما�تعرفه�البشرية�;ي� الوقت�الراهن��ا�"يتحقيق�السبق�والتفرد�العسكر

�من� �يتضمنه �بما ب �والحر �مظاهر�ال;oاعات �كل �وهو�أساس ،-Eالتخري� �بال;oوع ºويسم

ية� ب�النو وهدم�لقيم�8نسان�و�ïديد�لوجوده�;ي�ذاته،�ومن�ذلك�شبح�ال§�ديد�بالحر و

قاب�البشر�دائما،�إذا�أو�الك ريميائية��أو�البيولوجية،�هذا�الشبح�الذي�يبقى�مسلطا�ع�ى�

."لم�يتم�السöي�إuى�التخلص�من�كل�أسلحة�الدمار�الشامل
2
  

�نحو� �ا�تسارع �التسابق �أي �ا�وضوع، �هذا �بشأن �الراهن �الواقع �;ي لنتأمل

� �مثلما ن�Gحقة �قر �إuى �من�أضرار�تمتد �يخلفه ي�وما والتسليح�النو �التفجy?�و حدث�;ي

�هy?وشيما� �اليابانيتyن �ا�دينتyن �ع�ى ��مريكية �ا�تحدة �الوGيات �شنته �الذي ي والنو

� �أغسطس �;ي �تحديدا �الثانية �العا�ية �الحرب ��Þاية امن � �والذي اكي زوناجا . 1945ز

�له� ي�قد�يجد�م@?را ووبا�قابل�فإن�سöي�الحكومات�وا�جتمعات�Gمت
ك�الس
ح�النو

�الشر�إuى�بحث�الخوف�والشر;ي�غياب�ثقافة� ليتعلق��مر�. ىالس
م�ومن�ثمة�سöي�قو

                                                 
����رات ا����ف، ط 1 ، ������ ��� !" �، 1زه�& ا��*(�#) ، ا�'&ب �$�ر#

 .71-70،ص ص #2016�&وت،
�6 آ�12 45 آ�12، ����رات ا����ف، ط 2 &��8، ا��7(�)!# &��&وت، ص 1�9# ،119. 
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�Gمت
ك� �أخ
قية �أسانيد �وضع �الحدود �أدنى �و;ي �عالم-، �جو�س
م �إيجاد ة �ضر ور;ي

�تجد� �ال�- �الثنائية �وüي �آخر، �مقام �;ي �منه �للتخلص �حثيثة غبة � �مع ي �النو رالس
ح و

�الع
قات �خصوصا �8نسانية �الحياة �واقع �;ي �الواقع�ت@?يرها اوية � �من �الدو ز�بyن ل

 .لوا�أمو

اوية�الواقع�الدول�-� �شعبان�احمد���اء�الدين) من�الدولة(زفمن� لقد�: "ليقو

�الكيمياوية� ��سلحة �وتطوير �بتحديث ��خy?ة �السنوات �خ
ل �إسرائيل قامت

�الهدف� �ليبقى �والسموم، �الحربية ات �للغا �مصانع �فشيدت �ترسان§�ا، �;ي زوالبيولوجية

� -æ>والبيولوجية��سا� �الكيمياوية �تجه��oyسلحة �هو �8جراءات �هذه �كل اء �و رمن

�بكل� ب�الحديثة� �واجهة�الحر� �وإعدادها �;ي�ساحات�القتال، �العملياتي� وGستخدامها

ك�تستخدم�ف��ا��هذه��سلحة�الفتاكة ."رمستجدا�ïا�التكنولوجية�لخوض�معا
1

 

�تصن �إuى �لجأت �الدو �من �العديد �أن 
حظ��ا �من �ومحاولة�لإنه ��سلحة يع

�ا�عاصرة،� ب �الحر �وطبيعة ºæتتما�� �وعصرية �جديدة �حربية �تقنيات �ع�ى والحصو ل

ي،�ولكن� وبالرغم�من�التحذيرات�الدولية�للعديد�من�ا�نظمات�ا�ناهضة�للتسلح�النو

ي�ع�ى�غرار�إسرائيل،� فة�;ي�مجال�التسليح�النو وذلك�لم�ينقص�من�عزيمة�دولة�معر و

ات�الدوليةوإنما�دفعها�إuى�موا �أن�توuى�أهمية�للعديد�من�القرا رصلة�ذلك�دو  . ن

ي�لم�يكن�ع�ى�الدوام�محل�ترحيب�وتشجيع،� وإن�السöي�لتطوير�الس
ح�النو

با�عامة،�وبريطانيا�وفرنسا�خاصة،�Êجل�عرقلة�"فقد� رساد�جدل�اجتما×ي�واسع�;ي�أو

�ا�ت �*تجاهات �وكانت �الكيمياوية، �الحرب �تطوير �مجال �;ي �داخل��بحاث بة رضا

� �وآخر�عسكر �أخ
Aي، �منظو �من �تتبلو �العسكرية �وا�ؤسسات �العلمية ي�وساط ر ر

�كالس
ح� �السامة، ات �الغا �Gستخدام �ا�تحمسو �شن �أخر �جهة �من زصرف، ن ى

،�حملة��تثقيف�الرأي�العام�تدعو�اuى�مزيد�من�البحث�و*كتشاف�والتطوير� يالكيمياو

�ثل�هذه��سلحة�الفتاكة".
2

 

اوية�تحديد�موقف�إن�معضل ي�غy?�قابلة�للفصل�ال�èائي�من� زة�التسليح�النو و

اءها،�إذ�ثمة�فريق�يدعو�اuى�التنديد�باستخداما�ïا�ا�دمرة�وبا�قابل�هناك�فريق� زأخy?�إ

�بعملية� �بالقيام �مرفوقا ي �النو �التسليح �ع�ى �بالحصو �ا�طالبة ة �بضر وأخر�ير لو رى

                                                 
�، ا�$�ه&أ<49 #=�ء ا�4;:  1"�$@!� A!BCا D!E9ة،  ا�&G��L&، ة�J*Kن، ا�*!H وا�  2015 ،

 187-186 ص ص
2  ،:�M�92ذ O��� وأ�!'� ا�4��ر ا���M����Jا�*!9)  ا� P'Jت ا���QRSدي، أ�J*ا� HV�)4 ا�JB

� وه&ان ا�E]اZ&، 2اK&اف ا��YJري <X2�9، ج*��M ،2010 441، ص 




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]44[

�التقن �مختلف �اكتساب �بأهمية �للشعوب ي�توعوية �النو �بالتسليح �الخاصة ويات

اءها،� قة�يصعب�إيجاد�حل��Þائي�إ اء�مفا زوالكيميائي،�لنجد�أنفسنا�;ي��Þاية�ا�طاف�إ ر ز

�;ي� �الدخو �تحاو �وال�- ضة �وا�تعا �طبيعة�8نسان�ا�تناقضة �صمت�بأ�Þا � لفنقر�;ي ل ر

دي�متاهات�الخطر�بالرغم�من�النتائج�السلبية�ال�-�قد�تقع�إن�أبدت�خوض�غمار��التح

م  . وا�شؤ

حات�كانطية حات�كانطيةايتيقا�الس
م�الكوني�بشر حات�كانطيةايتيقا�الس
م�الكوني�بشر حات�كانطيةايتيقا�الس
م�الكوني�بشر     ::::ووووايتيقا�الس
م�الكوني�بشر

�للحياة� ��ساس �ا�طمح �انه �كما �للحرب �النقيض �هو �الس
م �يظل هكذا

�*ستقرار �ع�ى �القائمة �السعيدة �*ستس
م�. *جتماعية �بمنطق �س
ما �ليس �أنه بيد

�الوا �ع�ى �تتأسس �كانطية ية �بر �إنسانية �عملية �حكمة �ذا �س
ما �وإنما جب�ؤوالخضوع

ّ�خ
Aي�بمعناه�8نساني�الخy?،�با�نطق�الذي���دف�إuى�تجسيد�عالم��إنساني�يخلو�من�

ب�8جرامية�وفق�نظرة�اتيقية�وقانونية فعن�أي�س
م�يحدثنا�. وصراعات�العنف�والحر

 الفكر�الكانطي؟

�بأن�" �البعض �يعتقده �ا� �نظرا �للدو ºسم�� �الهدف �الس
م �تحقيق ليظل

�تت �لكي �تسöى �ال�-�لالدو ��خ
قية �ا�بادئ �لنفس �طبقا جية �الخا �ع
قا�ïا �;ي رصرف

�مصلحة�مشY?كة�وشاملة؛� �تقتنع�بأن�لها �فإن�ذلك�يجعلها �التصرف، �;ي تدفع��فراد

."تقوم�ع�ى�أساس�إقامة�الس
م�بواسطة�مؤسسات�دولية
1
  

�مبادئ� �تحقيق �اuى �يتو �يجعله �ل0نسان �و8نساني �الحضار �البعد قإن ي

�انط �فعل�اتيقية، �أو�من �ال§�و �عن �تنأى اقية � �لحياة �نموذج �ببناء �*قتناع �من ر
قا ر

�عمقها� �;ي �8نسانية �الطبيعة �بأن �اليوم ك �لند �التقدير، �وسوء �الو×ي �أو�قلة رالجهل

�بنشر�مبادئ� �ا�طالبة �من �انط
قا �والفكر �الحضار �الرAي �من �كنوع �العنف يترفض ي

�الخ
ص �إuى �طريقه �نلتمس �الذي � �الكوني �ع�ى�الس
م ها، �وشر ب �الحر �عنف ور�من و

� س�العنف�ونعتمد�أساليب�عاجزة�"لالرغم�من�إمكانية�القو �نما لنا �ككائنات�ما ربأننا ز

�مغاير� �خيار�جديد �أمام �تضعنا �ا�تفاقمة ��وضاع �وأن �ا�زعومة �صراعاتنا �حل عن

ف�عليه�;ي�حل�ال;oاعات،�فهناك�حاجة�إنسانية�حقيقية�ëحداث�نقلة� �ا�تعا رللمقبو ل

�إنساني،�فاëنسان�هو�نو �الواقع�العنفي�ا�ستمر�اuى�مستو ىعية�نغادر�بموج�Éا�مستو ى

�التغيy?�وتحقيق�حريته�هو�السبيل�إuى�الس
م ."رمحو
2

 

                                                 
1 �� !" ،(2�� # D�9S 49>ا\ أ �Jصه ،�� .49 ا�*�QRت ا�4و�
66�&وة آ&;4;�، ره��2ت ا� Rم،  ص 2. 
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�إنه� �الس
م؛ �يدعو�إuى �من �هو�نفسه �اليوم �عالم �;ي ب �الحر �يصنع �من وإن

�ال �;ي �لكنه �برمته �جدار�الكو �من�يرسم�لوحات�العنف�ع�ى �فوحده واجهة�ن8نسان�

�ب@?يق� ه �جدا �ويلو �العنف �ظلمة �من �السوداء �العتمة �يمحو�هذه �أن �يحاو ر�خر ن ل ى

ات�;ي� �القرا ر�لنجده�يمجد�الس
م�ويدعو�له�ويقيم�اللوائح�ويدو رألوان�الفرح�والسر ن ّ و

�ترستندنتالية� �بقيم �مرتبطة ºأسم� �قيمة �الس
م �أن ك �يد �Êنه �سو ��Gل#æ-ء رذلك، ى

 .Gبد�من�تحقيقها�وفق�نواميس�الحياة�8نسانية.. .كالكرامة�والعدالة�والحرية

إذا�كانت��الحرب�üي�النتيجة�الطبيعة�للتعصب�والقهر�والسيطرة�فإن�هدف�"

� �كوني �س
م �تحقيق �وüي �الكونية، �غاي§�ا �إuى �8نسانية �هو�أخذ � �ع�ى�-�أبدي–كانط

�ثم� �للدولة �الصعيد�الداخ�ي �القانوني�ع�ى �للنهج �الصعيد�اعتبار�أن�الس
م�ثمرة ع�ى

¯ي� �كانط�الذي�ينب�ي�أن�يعقب�ما�). لالع
قات�بyن�الدو( رالخا لإن�الس
م�فيما�يقو

يسم�ºخطأ�ح��ºن�بمعاهدات�الصلح،�وüي�;ي�الحقيقة�اتفاقيات�هدنة�ليس�فكرة�

�الصاعدة� �الخطوات �هذه �تستغرقها �ال�- �الزمنية �الفY?ات �بأن ��مل �من �وGبد جوفاء

."�تسارع�أك¾?�فأك¾?باتجاه�الس
م�الدائم
1

 

�إuى� �8نسانية �نعيد �أن ر �الضر �من �بأنه �كانط �ير �نفسه �السياق يضمن وى

�تعت@?� �ال�- �والحرب �العنف �ونبذ �الكوني �الس
م �تحقيق �وüي �الكونية �وغاي§�ا � طبيع§�ا

�ولن� �الوجود، �هذا�8نسان�;ي�كنف�هذا �من�ال§�ديد�للغاية�ال�-�وجد�من�أجلها نوعا

،�ومن�ثم�ينطلق�يتحقق�ذلك�إذا�لم�ي �الداخ�ي�للدو لتجسد�هذا�الس
م�ع�ى�ا�ستو ى

�العالم  .لإuى�س
م�كوني�بyن�جميع�دو

�ينظم� �أن ر �الضر �من �تجعل �*جتماعية �وطبيعته �8نسان �مدنية يإن و

سة�حريته�وتفعيل�وجوده،� لكن�"را�جتمع�نفسه�بالشكل�الذي�يمكن�كل�فرد�من�مما

يم�مبلغه،�Êن�العالم�ليس�حكومة��واحدة�أو�أمة�الحرية�ستبقى�مهددة�مهما�بلغ�التنظ

الت�تستعمل�8كراه�;ي�الع
قات�مع�غy?ها،�وعليه� Gزواحدة،�وبما�أن�بعض�هذه��مم�

."كانت�قوانyن�الشعوب�ومعاهدات�الس
م�فيص
�;ي�تحديد��اسY?اتيجيات��من
2

 

�و �التحقيق �هyن �ليس �الس
م �أن �إuى �الفكر�الكانطي �يتفطن �أن -Óلكن�بدي

�وضع� -æçيقت� �الذي ��مر �الواقع، ض �أ �ع�ى �ليتحقق �الدوافع �من �العديد رتدفعه

                                                 
�6 آ�12 45 آ�12، �& 6M�J_ ذآ&^، ص  1 ،&��8 ا��7(�)!# &�9�127. 
����رات ا����ف ، #�&وت ���Jن ، ط 2، �����، �JB (!B1د ا�9'49اوي، ا��! �� ا� 

 .164، ص 2015
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�يأخذ� �نضمن�تحقيق�س
م�كوني ºح�� ���ا �تلزم��فراد��خذ تشريعات�وقوانyن�دولية

�يتأكد� ºوح�� �تمي�oyأو�عنصرية، �دو ��فراد �لجميع ��من�والحرية �تحقيق �عاتقه نع�ى

اء�إuى�ا�جتمع�8نساني��بأنه�سوف�لن�يعو �غابرة،�أي�بخطوات�للو اجه�إuى�عصو رد�أد ر ر

به�الدامية�والفتاكة يخ�الهمFي�ع@?�حر وذلك�التا  . ر

    ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

�;ي� بة قات�متضا �بأن�إنسان�اليوم�يعيش�;ي�كنف�فر �يمكن�القو رختاما، و ل

�Gعتقادا�ïم� �نظرا � �البعض �بعضهم �مع � �تصارع �فالبشر�;ي �التباين، �عميقة جدلية

�ïفا
�وخ �والسياسيةواخت
فا�ïم �والعنصرية �الدينية �اليوم�...  م �8نسانية �بدت حيث

�جميع� �العنف�;ي �وتy?ة ب�تنامي �هذه�*ضطرابات�والفYن�والق
قل�والحر اء وتعيش�إ ز

�لم� �إذا �خطر�دمار�وا�Þيار�كوني �عن �طوار �حالة �إع
ن �يتوجب �مما ، �الكو ئأصقاع ن

�أخ
قيات�تجعل�من�عا�نا�تتضافر�الجهود�8نسانية�لتفادي�حرب�كونية�شاملة،�ببث

ية�تماشيا� ب�وكذا�ال§�ديدات�النو وآمنا�من�هذه�التوترات�وذلك�بتقييد�وتحجيم�الحر و

مع�القوانyن�الدولية�و8نسانية�ال�-�ينب�ي�أن�تخدم�8نسان�بغض�النظر�عن�جنسه،�

 ...  لونه�أو�معتقده

    ::::ا�راجعا�راجعا�راجعا�راجع
�العلم- العبودي/ 1 �البحث �أخ
قيات �الكاظم، �إشراف�ال: عبد �نموذجyن، �الدمار�الشامل �وأسلحة بيولوجيا

�حمانه،�جامعة�وهران�الجزائر،�  .2010يالبخار

ات�ضفاف�و*خت
ف،�بy?وت�والجزائر،�ط اليعكوبي/ 2 بة�فلسفية�سياسية،�منشو رهy?،�الحرب�مقا ر  .1�،2016ز

،��1القاهرة،�ط طباعة�والنشر،بسيوني�هبة�هللا�أحمد�خميس،�فلسفة�الع
قات�الدولية،�دار�الوفاء�لدنيا�ال/ 3

2012. 

ات�ضفاف�و*خت
ف،بy?وت�والجزائر�ط/ 4  . 1�،2014ربلكفيف�سمy?،�التفكy?�مع�كانط�ضد�كانط،�منشو

ن،�بy?وت،�ط/ 5 افد�الثقافية�ناشر عد�خليل،�فلسفة�الحرب،�دار�الر وفقة� و ر  .1�،2015ر

 .2015ى�للثقافة،�القاهرة،��ا�جلس��ع� شعبان�أحمد���اء�الدين،�العلم�والسيطرة،/ 6

،�موسوعة�ا�صطلحات�السياسية�والفلسفية�والدولية،�دار�ال�èضة�العربية،�ط/ 7 ،�بy?وت،�1رناظم�عبد�الجاسو

2011. 

اسل�السياسية،�الهيئة�ا�صرية�العامة�للكتاب،�القاهرة،� /8  .1987رنصار�محمد�عبد�هللا،�فلسفة�برتراند�

د،��اذا�تت نيد�ليبو/ 9 ريتشا ب��مم؟دوافع�الحرب�;ي�ا�ا�æ-�وا�ستقبل،�ترر إ��اب�عبد�الرحيم�ع�ي،�ا�جلس�: رحا

�وداب،�الكويت،�العدد  .2013،�أوت�403نالوط.-�للثقافة�والفنو

،�دار�العyن�للنشر،�ط/ 10 هانات�الس
م�أسئلة�العنف�وأفاق�الكو ة،� نكريدية�مر ر  .2016،�القاهرة،�1و

،�فن� /11 �فو في�oYكار نك
و ل يع،�دط،�القاهرة،�: الحرب،�ترز �للنشر�والتو زياسر�شعبان،�كنو  .2014ز

12 Michela    Marzanol, Ethique Appliqué, Faculté SHS, Sorbonne, Université de Paris.        
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    أخ
قيات�التواصلأخ
قيات�التواصلأخ
قيات�التواصلأخ
قيات�التواصل    هابرماس�وهابرماس�وهابرماس�وهابرماس�و

    """";ي�ظل�السيطرة�التكنوعلمية;ي�ظل�السيطرة�التكنوعلمية;ي�ظل�السيطرة�التكنوعلمية;ي�ظل�السيطرة�التكنوعلمية""""

    

    

    *بلقاسم�خy?ةبلقاسم�خy?ةبلقاسم�خy?ةبلقاسم�خy?ة: : : : الباحثةالباحثةالباحثةالباحثة

    يمةيمةيمةيمةحاج�عبد�الرحمان�نعحاج�عبد�الرحمان�نعحاج�عبد�الرحمان�نعحاج�عبد�الرحمان�نع....دددد: : : : ا�شرفةا�شرفةا�شرفةا�شرفة

    

سال  22/12/2018 :النشر 21/10/2018 :لالقبو 11/06/2018 :ر8

 

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

�الفعل�التواص�ي� �نظريته�;ي �بناء إن�حجر��ساس�الذي�يضعه�هابرماس�;ي

�إذ� ،� �الذوات �بyن �للتواصل -æ>سا�� �الوسط ها �باعتبا �اللغة �فاعلية �ع�ى رهو�التأكيد

زمات�هو��نموذج�التواص�ي�البينيذاتي�الذي�يلخص�;ي�يجعل��نموذج��مثل�لفك��

من�الحداثة�والذي�ينتقده�/ ا�عادلة�التالية�أنا زأنت�مكان��نموذج�*داتي�السائد�;ي�

�نموذج� �إuى �*نتقال ��فضل �وان �إنسانيته �وطمس �8نسان ��æ-ء ه �بمنظو �إذ ّبشدة ر

�تواص�ي�يخلق�إجماعا�مشY?كا�،�وان�التواصل��الها برما<G�-æينفصل�عن�نظرية�يلغو

�الذي�يحتكم�إuى�ضوابط� يا�ناقشة�القائمة�ع�ى�الت@?ير�كما�انه�نوع�من�التبادل�اللغو

�8نسان�ّومعايy?�أخ
قية�من�شأ�Þا�أن�تضبط�ا�ناقشات�وتو رجهها�توج��ا�سليما�يحر

�ا�عايy?�نا�وخر�ومن�هذه*من�*نغ
ق�ويفتح�له�قنوات�وجسر�التفاعل���خ
Aي�بyن�

�للعملية� �ا�نيع �الحصن �تشكل �ال�- �الصدق ،� �ا�صداقية ،� �الحقيقة ،� ا�عقولية

 .التواصلية�

�مفتاحية �مفتاحيةكلمات �مفتاحيةكلمات �مفتاحيةكلمات �: كلمات �التكنو�علمية �ال;oعة ،� �التواص�ي �النشاط ،� أخ
قيات�. هابرماس

 .ا�ناقشة�

                                                 
�تخصص----    **** اه، �دكتو �تخصص�طالبة اه، �دكتو �تخصص�طالبة اه، �دكتو �تخصص�طالبة اه، �دكتو �ك: : : : رررر�طالبة �معاصرة، �غربية �كفلسفة �معاصرة، �غربية �كفلسفة �معاصرة، �غربية �كفلسفة �معاصرة، �غربية �و*جتماعية،فلسفة �*نسانية �العلوم �و*جتماعية،لية �*نسانية �العلوم �و*جتماعية،لية �*نسانية �العلوم �و*جتماعية،لية �*نسانية �العلوم �الجزائر�    لية �الجزائر�جامعة �الجزائر�جامعة �الجزائر�جامعة                         2222جامعة

�هللاهللاهللاهللا"""" �سعد �قاسم �أبو �سعد �قاسم �أبو �سعد �قاسم �أبو �سعد �قاسم �نعيمة....�د�د�د�د::::،ا�شرف،ا�شرف،ا�شرف،ا�شرف""""أبو �الرحمان �عبد �نعيمةحاج �الرحمان �عبد �نعيمةحاج �الرحمان �عبد �نعيمةحاج �الرحمان �عبد �الجزائر""""    حاج �الجزائرجامعة �الجزائرجامعة �الجزائرجامعة �*لكY?وني�    ،،،،""""جامعة �*لكY?وني�ال@?يد �*لكY?وني�ال@?يد �*لكY?وني�ال@?يد ال@?يد

]]]]sihamsihamsihamsihamkkkkasemasemasemasem1111@@@@ggggmailmailmailmail....comcomcomcom.[.[.[.[    
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    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية

AbstractAbstractAbstractAbstract:  Habermas' cornerstone in constructing his theory of 

communicative action is to emphasize the effectiveness of language as the 

basic medium of communication between the two. It makes the ideal model 

for deconstructing the crises the interstitial communication model, which 

summarizes in the following equation: He strongly criticizes him for his view 

of the human being and the blurring of his humanity. It is better to move on to 

a linguistic and communicative model that creates a common consensus, and 

that the Habermasian communication does not separate from the theory of 

discussion based on justification. It is also a kind of linguistic exchange that 

controls ethical rules and standards. That will control the discussions and 

guide them properly to free the person from closure and open channels and 

bridge the moral interaction between us and the other and such reasonable 

standards, truth, credibility, honesty, which forms the bastion of the process of 

communication. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:  Habermas� ،� communication activity� ، technological 

orientatio ،،،،  ethics of discussion. 

 

    ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

مة�فكرية� م��خ
ق�;ي�الفكر�ا�عاصر�أüي�أ زألم�نتساءل�يوما�عن�أسباب�تأ ز

�وعن� �ذاته �عن �8نسان �اغY?اب �عن �يوما �نتساءل �وألم �؟ �تكنولوجية �تقنية مة �أ زأم

�التسا �مقابل�هذه �و;ي � �تحقيق�إنسانية�8نسان�بأتم�خر؟ �إuى ؤGت�ألم�نطمح�يوما
ّ

 .معاني�التحقق�و*نوجاد؟�

�إuى� �باÊساس �يعود �حضار �وقلق �اضطراب �من �اليوم �العالم �مايعرفه يإن ّ

�التقنية�،��مر� �التسارع�ا�oYايد�;ي �ا�ذهل�للعلم�وكذا �ال;oعة�الوضعية�والتطو رظهو ر

ة�وضاقت�الذي�جعل�8نسان�يؤمن�بما�هو�عي.-� روملموس،�ماجعل�العلم�يحتل�الصدا

�إذ�سادت�فلسفات�وضعية� ،� �انقباضا �وانقبض�أفقها قعة��خ
ق�ضيقا �ا�قابل� ر;ي
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تع�ي�من�شأن�العقل�والعلم�التجريE-�وتحط�من�شأن��خ
ق�باسم�الحداثة�والنتيجة�
ْ

تأليه�ا�ادة�و�ïميش�إنسانية�8نسان�
ْ

   . 

�ال اد �ر �أحد �منظو �هذا وكان �ر ت �فرانكفو سة �د� �الثاني رجيل �هابر�"ر غن ريو

ماس
1

الذي�تربع�ع�ى�عرش�كبار�الف
سفة�;ي�العالم�ا�عاصر�وفق�نظريته�ال�-�تسمح� "  

بمراقبة�السلطة�8يديولوجية�ال�-�يتم�بواسط§�ا�التسيy?��خ
Aي�للمجتمع�،�إذ�ا�تمعن�

úيلوح�به�تأمله�;ي�ترسانة�نقدية�ل�-æ>ق�،�;ي�الخطاب�الهابرما
وضاع�السائدة�من�أخ

�وبامكانية�...تقنية� ة�التجاو زمسائ
�هذه�وتلك�مسائلة�نقد�واستنطاق�مؤكدا�ع�ى�ضر ور

 . تشييد�نظام�عالم-�أخ
Aي�عق
ني�عماده�الحوار�الكوني�ا�نفتح�ع�ى�خر

ة�منا�وليس�اختيار�ومن� ورع�ى�هذا�حق�لنا�أن�ننسج�خيوط��شكلة�عنا�ضر

ك�ك�èه�من�خ
ل�طرح�التساؤGت�التالية�باب�تق(æ-��فكا  : رر���عن�هذا�ا�وضوع�لد

�الذي� ما �يغم �وماهو�ال@?اد �؟ �ا�عاصرة ��خ
ق مة �أ �إuى �هابرماس زمنظو ر

ح� مة�والذي�يفتح�فاق�لفكر�أخ
Aي�يمكن�بموجبه�إعادة�بعث�الر وابتدعه�لفك�� ز

د�*عتبار�للعقل�ا �ا�عايy?��خ
قية�ر;ي�8نسان�وهدم�طابوهات�ا�ادة�و لعم�ي؟�ماüي

ال�-�تحكم�العملية�التواصلية�بyن�الذوات�؟��وهل�استطاع�هابرماس�من�خ
ل�نظريته��

�?yغ� �أسس �ع�ى �العا�ية �;ي ?yالتفك� �إمكانية �يحقق �أن �ا�ناقشة �أخ
قيات لحو

�مجتمع�ديمقراطي�قائم�ع�ى�8جماع� �بناء ن�فع
�ع�ى �وهل�نحن�قادر وميتافoyيقية�؟

 خ
Aي��Gع�ى�العنف�والصراع�؟��

بدءا�مع�هابرماس�أن�الحوار�ا�تأسس�ع�ى�معايy?�أخ
قية�يقæç-�افY?ضنا�افY?ضنا�افY?ضنا�افY?ضنا�إذا�

�;ي� �أ�Gيوجد ،� ��خ
Aي �8جماع �ويحقق �الفرد �تقيد �ال�- � �التكنوعلمية �السيطرة ّع�ى

�فالذي�يناشد� �وطموحات��فراد، �و�كبح�لحرية �تقييد � �ذاته �أو�يعد�8جماع 8جماع

ة�حيوية�أمام�حرية�متابعة�الحوار�و ريرافع�8جماع�فهو�GيY?ك�ا�جال�أمام�مفتوحا�بصو

�وهو��مر�الذي� �التقيد�بحد�فاصل�يجب�التوقف�دونه�، �إuى�ما�Þ�Gاية�دو نالسجاuي
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غن�هابرماس�----     غن�هابرماس��يو غن�هابرماس��يو غن�هابرماس��يو اد�ال:  :  :  :  رررر�يو �من�ر اد�الفيلسوف�نقدي� �من�ر اد�الفيلسوف�نقدي� �من�ر اد�الفيلسوف�نقدي� �من�ر ت�،�من�أهم�علماء�*جتماع�ووووفيلسوف�نقدي� سة�فرانكفو ت�،�من�أهم�علماء�*جتماع�جيل�الثاني��د سة�فرانكفو ت�،�من�أهم�علماء�*جتماع�جيل�الثاني��د سة�فرانكفو ت�،�من�أهم�علماء�*جتماع�جيل�الثاني��د سة�فرانكفو ررررجيل�الثاني��د رررر

ف��با�انيا�اشتغل�ع�ى�نقد�الفكر�الوضöي�وبناء�نظرية��1929192919291929جويلية��جويلية��جويلية��جويلية�18181818والسياسة�،�ولد�;ي�والسياسة�،�ولد�;ي�والسياسة�،�ولد�;ي�والسياسة�،�ولد�;ي� ف��با�انيا�اشتغل�ع�ى�نقد�الفكر�الوضöي�وبناء�نظرية��بمدينة��دوسلدو ف��با�انيا�اشتغل�ع�ى�نقد�الفكر�الوضöي�وبناء�نظرية��بمدينة��دوسلدو ف��با�انيا�اشتغل�ع�ى�نقد�الفكر�الوضöي�وبناء�نظرية��بمدينة��دوسلدو رررر�بمدينة��دوسلدو

�للمجال�: : : : اجتماعية�قائمة�ع�ى�الحوار�ثم�ع�ى�أخ
قيات�ا�ناقشة�،�من�اهم�مؤلفاته�اجتماعية�قائمة�ع�ى�الحوار�ثم�ع�ى�أخ
قيات�ا�ناقشة�،�من�اهم�مؤلفاته�اجتماعية�قائمة�ع�ى�الحوار�ثم�ع�ى�أخ
قيات�ا�ناقشة�،�من�اهم�مؤلفاته�اجتماعية�قائمة�ع�ى�الحوار�ثم�ع�ى�أخ
قيات�ا�ناقشة�،�من�اهم�مؤلفاته� �البنيو �للمجال�التحو �البنيو �للمجال�التحو �البنيو �للمجال�التحو �البنيو يالتحو يل يل يل �،��،��،��،�1962196219621962ل

سة�النظريالنظريالنظريالنظري سة�ة�وا�ما سة�ة�وا�ما سة�ة�وا�ما ،�،�،�،�1981198119811981اج�نظرية�الفعل�التواص�ي�اج�نظرية�الفعل�التواص�ي�اج�نظرية�الفعل�التواص�ي�اج�نظرية�الفعل�التواص�ي��وأ�وأ�وأ�وأضضضضحم�انتحم�انتحم�انتحم�انت1971197119711971،�ا�عرفة�و*هتمامات�*نسانية��،�ا�عرفة�و*هتمامات�*نسانية��،�ا�عرفة�و*هتمامات�*نسانية��،�ا�عرفة�و*هتمامات�*نسانية��1963196319631963ررررة�وا�ما

))))� �ترجمة ،� �وا�صلحة �ا�عرفة ،� �هابرماس غن �يو �ترجمة ،� �وا�صلحة �ا�عرفة ،� �هابرماس غن �يو �ترجمة ،� �وا�صلحة �ا�عرفة ،� �هابرماس غن �يو �ترجمة ،� �وا�صلحة �ا�عرفة ،� �هابرماس غن �*ع�ى�: : : : رررريو �ا�جلس ،� �الحيدر �ابراهيم ،� �مراجعة �صقر�، �*ع�ى�حسن �ا�جلس ،� �الحيدر �ابراهيم ،� �مراجعة �صقر�، �*ع�ى�حسن �ا�جلس ،� �الحيدر �ابراهيم ،� �مراجعة �صقر�، �*ع�ى�حسن �ا�جلس ،� �الحيدر �ابراهيم ،� �مراجعة �صقر�، ييييحسن

    .....).).).)151151151151: : : : ،�ص،�ص،�ص،�ص2002200220022002،�،�،�،�1111للثقافة�،�القاهرة�،�طللثقافة�،�القاهرة�،�طللثقافة�،�القاهرة�،�طللثقافة�،�القاهرة�،�ط
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�إجماع�هابرماس�إuى�أداة�بy?وقراطية�تقمع� �ليوتار�Gيستبعد�أن�يتحو لجعل�فرانسوا

 .�من�سلطان�التقنية�الفرد�;ي�ذاته�عوض�تحريره

�وال�-�تكمن�;ي�تأكيده�ع�ى�عدم�التماüي�;ي�منجزات�للموضوع�أهميتهللموضوع�أهميتهللموضوع�أهميتهللموضوع�أهميتهوتبقى�

�قد���مش�إنسانية�8نسان�وتجعله�يغY?ب�عن� �;ي�التكنولوجيا �الغر قالعلم�ذلك�أن�

�الحوار�و*عY?اف�باGخر�وبشكل�كوني� �تكريس�مبدأ ة �أنه�يؤكد�ع�ى�ضر �كما ورذاته�،

ها�الوسط�وفق�أطر�أخ
قية�، ر�وكذا�التأكيد�ع�ى�مبدأ�فاعلية�اللغة�;ي�التواصل�باعتبا

 .�سا<æ-�;ي�التواصل�بyن�الذوات�وعنصر�تشكيل�الذات�ضمن�واقع�الوجود�مع��خر�

�محاولyن� � �عن�خباياه �طبعا �ا�وضوع�باحثyن� �هذا �;ي �ونجو �سنصو لوإننا ل

اء�التحلي�ي�التحلي�ي�التحلي�ي�التحلي�ي� ا�نهجا�نهجا�نهجا�نهج*جابة�عن�التساؤGت�السابقة�متبعyن�� رÊننا�بصدد�تحليل�أفكار�وآ

�كفلسفة� �التواصل �وأخ
قيات �التكنوعلمية �ال;oعة �مسألة �حو �هابرماس غن ليو ر

 .عق
نية�

�ا�وضوع� اسات�سابقةولقد�كانت�لهذا اسات�سابقةد اسات�سابقةد اسات�سابقةد �ررررد عمر�مهيبل،�اتيقا�: �نذكر�من�بي�èا

�تر �الجزائر�،�ط: ا�ناقشة�ومسألة�الحقيقة�، ات�*خت
ف�، �،�1رعمر�مهيبل�،�منشو

2010.  

�الدين�افاية�،�الحداثة�والتواصل�;ي�الفلسفة�النقدية�ا�عاصرة�،� رمحمد�نو

�،�ط   .�1998،�ا�غرب�،�2قنموذج�هابرماس�،�دار�إفريقيا���الشر

�فلسفة� ،� �سليم �Êودينة �بشدة �ا�وضوع �من �ماجيستy?�تقY?ب سالة � ركذلك

غن�هابرماس�،�مذك رة�لنيل�شهادة�رالتداوليات�الشكلية�واخ
قيات�النقاش�،�عند�يو

ا�اجيستy?�;ي�الفلسفة�،�اشراف�،�لخظر�مذبوح�،�كلية�العلوم�*نسانية�و*جتماعية�

ي�،�قسنطينة�،�   .2009-2008ر،قسم�الفلسفة�،�جامعة�منتو

غن�هابرماس�Gبد� قة�البحثية�لتحليل�فكر�يو ربداية�وقبل�الولوج�;ي�هذه�الو ر

�الت لتنويه �قضية �يتناو �هابرماس �بان لالقار �ئ �منظو �من �ا�ناقشة �أو رواصل

ي�بوصفها�فع
�اجتماعيا�Gع
قة�له�بالو×ي�8نساني سوسيول̄و
1

�بمع.�ºأن�هابرماس�

�أن� �يدل�ع�ى �ان�دل�فانه �وهذا �الفلسفي �من�سياق�البعد ّيخرج�التواصل�وا�ناقشة

�أساسها�8جماع�ا�شY?ك��الذي�Gيحقق� نهابرماس�ينتصر�للنظرية�*جتماعية�ال�-�يكو

Gمن�الحداثة�واختفى�معه�كل�ماهو�اتيقي�إ ه�اختفى�;ي� ز�بالحوار�والذي�بمنظو  .ر
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     . . . .�15151515،�ص�،��،�ص�،��،�ص�،��،�ص�،�2002200220022002تواصل�،�تر،�عز�العرب�بناني�،�الدار�البيضاء�،�تواصل�،�تر،�عز�العرب�بناني�،�الدار�البيضاء�،�تواصل�،�تر،�عز�العرب�بناني�،�الدار�البيضاء�،�تواصل�،�تر،�عز�العرب�بناني�،�الدار�البيضاء�،��مالفريد�فرانك�،�حدود�ال�مالفريد�فرانك�،�حدود�ال�مالفريد�فرانك�،�حدود�ال�مالفريد�فرانك�،�حدود�ال----    
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�التق.-�الذي�يعطي� مة��خ
ق�ا�عاصرة�سب�Éا�التطو رإن�هابرماس�يقر�أن�أ ز
ّ ّ

�ولوية�للعلم�وا�علومات�الرقمية�ح��ºصار�يعوض�الحوار�البينيذاتي�بyن�البشر�بحوار�

�الذي �8نسان �مع �ا�@?مجة �أو�G�Gت �بنعم �8جابة الرأسمالية�"�Gيقتصر�إ�Gع�ى

�وبالتاuي��ïميش�إنسانية�)1(وهذا�ما�يؤدي�إuى�خلق�مجتمع�إنساني�أuي" ا�تقدمة�أنموذجا

 8نسان�،�

�الوضعية �الفلسفة �هابرماس وينتقد
*

�إعطاء� �ع�ى �تعمل �بأ�Þا �إياها م§�ما

8� �أن �ذلك �القائمة �وا�صالح �التقنية �لسيطرة عية �تحت�وا�شر �يعيش �أصبح نسان

�هذه� �من �شرعي§�ا �تستمد �أصبحت �ال�- �الرأسمالية �ا�جتمعات �ظل �;ي �التقنية ْحمة ر

التقنية
*

�وذلك�أن�الدولة�التكنوقراطية�تسöى�إuى�جعلها�والعلم�وسيلة�للسيطرة�ع�ى�

�وكذا�استخدامه�Êغراض�إيديولوجية�تخلق�الفجوة�بyن�8نسان�)1(الطبيعة�و8نسان

�وانه �بقدر�ما�وذاته �ا�جتمع �مؤسسات �;ي �العلم �بقدر�مايتدخل �هابرماس ر�وبمنظو

�وبالتاuي�يصبح� ىيفقدها�طابعها�كمؤسسات�اجتماعية�ليصبح�8نتاج�هو�الغاية�القصو

�غy?�قادر�ع�ى� �نفسه �الوقت �و;ي �ا�دبر�وا�سy?�للمجتمع �العقل �هو �العلم- ّالعقل ّ

�الوضع �فان �وعليه �ا�جتمع �ومشاكل �هموم �الفهم�استيعاب �تحقيق �عن �عاجزة ية

�الك�ي��مر� �Gتضع�الحقائق�الجزئية�داخل�نظامها �لكو�Þا الصحيح�للحياة�*جتماعية

ادة رالذي�كبل�8نسان�وجعله�مسلوب�8 ّ)
4

�فان�الكل�غy?�صحيح�وهو�ما�)  ومن�هنا

يجعل�العقل�يمتثل� يجعل�الوضعية�منهجا�غy?�صحيح�بفهم�الحياة��فهما�حقيقيا�ما

بل��ك¾?�من�هذا�فان� اقع�ويقبل�بما�هو�كائن�أي�يتكيف�مع��وضاع�السائدة�،إuى�الو
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    ----    wriol (paul)wriol (paul)wriol (paul)wriol (paul)    : cybermonce la politi: cybermonce la politi: cybermonce la politi: cybermonce la politiqqqque due due due d’’’’opireopireopireopire,,,, fayard fayard fayard fayard,,,, paris paris paris paris,,,, 1996 1996 1996 1996,,,, P45.  P45.  P45.  P45.     

*
üي�مذهب�اوغست�كونت�الذي�يقران�ا�عرفة�الصحيحة�üي�ا�عرفة�ال�-�üي�مذهب�اوغست�كونت�الذي�يقران�ا�عرفة�الصحيحة�üي�ا�عرفة�ال�-�üي�مذهب�اوغست�كونت�الذي�يقران�ا�عرفة�الصحيحة�üي�ا�عرفة�ال�-�üي�مذهب�اوغست�كونت�الذي�يقران�ا�عرفة�الصحيحة�üي�ا�عرفة�ال�-� )   )   )   )  positivismepositivismepositivismepositivisme:  :  :  :  ة�ة�ة�ة�الفلسفة�الوضعيالفلسفة�الوضعيالفلسفة�الوضعيالفلسفة�الوضعي    ----    

�الواقع �اuى �الواقعتستند �اuى �الواقعتستند �اuى �الواقعتستند �اuى �الفكر�تستند �ان �منطلق �من ،� �واليقyن �معيار�الصدق �وحدها �التجريبية �باعتبار�العلوم ،� �الفكر��والتجربة �ان �منطلق �من ،� �واليقyن �معيار�الصدق �وحدها �التجريبية �باعتبار�العلوم ،� �الفكر��والتجربة �ان �منطلق �من ،� �واليقyن �معيار�الصدق �وحدها �التجريبية �باعتبار�العلوم ،� �الفكر��والتجربة �ان �منطلق �من ،� �واليقyن �معيار�الصدق �وحدها �التجريبية �باعتبار�العلوم ،� �والتجربة

�Gيستطيع�ان�يكشف�عن �Gيستطيع�ان�يكشف�عنالبشر �Gيستطيع�ان�يكشف�عنالبشر �Gيستطيع�ان�يكشف�عنالبشر ك�ظواهرها�وع
قا�ïا�وقواني�èا�ييييالبشر ك�ظواهرها�وع
قا�ïا�وقواني�èا��طبا�ئع�*شياء�واسبا��ا�،�بل�فقط�يد ك�ظواهرها�وع
قا�ïا�وقواني�èا��طبا�ئع�*شياء�واسبا��ا�،�بل�فقط�يد ك�ظواهرها�وع
قا�ïا�وقواني�èا��طبا�ئع�*شياء�واسبا��ا�،�بل�فقط�يد : : : : انظر�انظر�انظر�انظر�(  (  (  (  رررر�طبا�ئع�*شياء�واسبا��ا�،�بل�فقط�يد

    ) ) ) )   .   .   .   . 487487487487: : : : ،ص،ص،ص،ص) ) ) ) دطدطدطدط((((ن�تونس�،�ن�تونس�،�ن�تونس�،�ن�تونس�،�للنشر�للنشر�للنشر�للنشر�ج
ل�الدين�سعيد�،�مج
ل�الدين�سعيد�،�مج
ل�الدين�سعيد�،�مج
ل�الدين�سعيد�،�مععععجم�ا�صطلحات�والشواهد�الفلسفية�،�دار�الجنوب�جم�ا�صطلحات�والشواهد�الفلسفية�،�دار�الجنوب�جم�ا�صطلحات�والشواهد�الفلسفية�،�دار�الجنوب�جم�ا�صطلحات�والشواهد�الفلسفية�،�دار�الجنوب�
*
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�للنظام�السائد،��مر�الذي�جعل�هابرماس�يركز� يالوضعية�تقف�أمام�كل�تغيy?�جذر

ادة� ëنية�مسيطرة��موجها�
ي�لل;oعة�الوضعية�ال�-�تظهر�كعق رع�ى��ساس�8يديول̄و

لك�أن�النظام�العلم-�يصبح�جزءا�من�الطبيعة�نفسها�8نسان�والنتيجة�ا�Y?تبة�ع�ى�ذ

�البيئة �مع �التكيف �;ي �العقل �ودو �وتنحصر�أهمية (.ر،
�وال;oعة� 1 �فالوضعية وبالتاuي

،�إيديولوجيا�تبعد�8نسان�)2(التكنوقراطية�تمثل�إيديولوجيا�خطy?ة�ع�ى�العقل�والعلم

�الكي �نداء �إuى �Gيص�ي �وتجعله �والقيم- ��خ
Aي �ا�جال �تكميم�عن �إuى �مايؤدي نونة

ياضية�حسابية�واغY?اب�8نسان�عن�ك�èه�،و��ذا�فهابر� رالوجود�وتحويله�إuى�ع
قات�

�اعت@?� �إذ �التكنوسياسية �ال;oعة �اتجاه �النقدي �بموقفه �صريح �جد �يقر�وبشكل ماس

�� ة�عن�قوة�دافعة�إuى�سيطرة�أقو ىعق
ني§�ا�عق
نية�سيطرة�،فما�التقدم�التق.-�إ�Gعبا ر

�تصبغ�بصبغة�تذليل�سبل�العيش�للفرد�وأوس �يؤدي�إuى�خلق�أشكال�من�الحياة ع�ما

وتحقيق�الرفاهية،�كما�تفسح�ا�جال��نجزات�العلم�ال�-�تجعل�8نسان�يقف�موقف�

ان�Éار��مر�الذي�يجعله�يثق�وثوقا�أعم�ºبالتقنية�كوسيلة�تساهم�;ي�تحريره�من�سلطان�

ة�ع�ى�8نسان�وعبودية�الطبيعة�إ�Gأ�Þا�لúسف�;ي�م راهي§�ا�وحقيق§�ا�üي��شد�خطو

جية�مطبوع�بطابع�العنف� �خا �أشبه�بالسحر�الذي�يصدر�عن�مرايا -Óرمن�الطبيعة�ف

�أغراض� �لتحقيق �كأداة �العلم �تستخدم �الحداثة �أصبحت �هابرماس �حسب وهكذا

ث�إنسانية�تعود�باÊساس�إuى�إقصاء�الجانب��خ
Aي� رإيديولوجية�سياسية�ما�خلق�كوا

�مسألة� �اعت@?ها �مسألة�*ستنساخ�ال�- �هذا �يدل�ع�ى �وأك¾?�ما من�الحياة�*جتماعية

Gخ
قية�بل�وخطy?ة�ع�ى�الشخص�ا�ستنسخ�ذاته�ذلك�أن�الطفل�الذي�يتم�تشكيله�

�سجyن� �بأنه �مراهقا �يصبح �يشعر�عندما ��هل،سوف غبة � �حسب �مولده �قبل رجينيا

ّغبات�أمه،�وبالتاuي�فهو�غy?�حر�وغy?�مس ل�عن�كل�ما�يصدر�عنه�طا�ا�انه�تم�إعداده�ر ؤ
ّ و

�تغيy?ات�جينية�طبية� �إجراء �كان��فضل�حسب�هابرماس�*قتصار�ع�ى �لهذا مسبقا

�;ي� �فالتحكم �وبالتاuي �عكسية �بنتائج �تأتي �عقلية �فكرية �تغيy?ات �Gنخاطر�بإجراء ºح�

���وية�وأصالة�8 جة��وuى �حسب�هابرماس�يمس�بالد نسانرالجينات�وتوج��ها
ومن�)3
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�فان��خ
ق�تقتæç-�احY?ام�حرية�الفرد�;ي�بناء�شخصيته�،وانه�حسب�هابرماس� هنا

قابة�أخ
قية�ع�ى�منجزات�العلم�وهذا�مايتج�ى�;ي�قوله� إن�مايضعه�العلم�" رGبد�من�

�وÊسباب� �با�قابل �تجعلنا ،� �أخ
قية �لرقابة �خاضعا �يكو �أن �يجب ،� �بتصرفنا نتقنيا

ين ية�،�غy?�قاد رمعيا "�ع�ى�التصرف���ا�ع�ى�هوانا�ر
1

�أن�ا�خرج� ل�ونفهم�من�هذا�القو

مة�ال
شرعية��ال�-�تفرضها�الوضعية�التكنوعلمية�هو�الوازع�والرقابة��خ
قية  .زمن��

كما�تظهر�معالم�فلسفة�هابرماس��خ
قية�;ي�الخطاب�الذي�ألقاه�مباشرة�

�ا�2001سبتم@?�11عقب�أحداث� �التسامح�بyن� ة �والدينية�وراuى�ضر بتyن�العلمانية رقا

�العدالة� �ا�باشر�Êخ
ق ث 8� Gإ� �üي �ما �والديمقراطية �8نسان �حقو �أن رمؤكدا ق

فهابر�ماس�ينبذ�كل�أنواع�العنف�والتسلط�والقهر� .)2(ال��ودية�وأخ
ق�ا�حبة�ا�سيحية

�ا�جتمعات� �انح
ل �إuى �تؤدي �ال�- ��ساسية �ا�عيقات �أحد �هو �العنف �أن مؤكدا
ّ

هاب�مؤكدا�أنه�يحمل�8 رنسانية�عوض�تكتلها�،�ولهذا�فقد�أبدى�موقفا�صريحا�من�8

�الناحية� �من �ت@?يره �Gيمكن هاب 8� �عاجز�إذ �لتمرد �الفوضوية �السمات �طياته ر;ي

�الناس� �ف
�يمكن�التسامح�مع�شخص�اتخذ�من�حياة �كانت�دوافعه�، �خ
قية�مهما

 .)3(وسيلة�لتحقيق�أهداف�معينة

بر�ماس�أسباب�العنف�اuى�سياسة�التفقy?�وال§�ميش�وانعدام�الحوار�ويرجع�ها

ه��;ي�فلسفات�الحداثة��وعليه�فان�العنف�يبدأ�من�حيث�يضطرب� روهذا�ماساد�بمنظو

�الخطاب� �بل �الحداثي �العقل �هابرماس �ينقد �ا�نطلق �هذا �ومن � �وينقطع التواصل

�إياه�غy?�قادر�ع�ى�مواكبة�الفلسفي�الحداثي�ككل�ا�رتبط�بنموذج�فلسفة�الذات�معت@?ا

مايشهده�العصر�وانه�أعاد�تشفy?�شفرة�*غY?اب�والتشيؤ�بدل�فكها،كما�أل�ى�الجانب�

ح� كز�ع�ى�الجانب�ا�ادي�أين�أصبح�8نسان�مادة�ب
�ر و�خ
Aي�من�حياة�8نسان�و  .ر
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�الحداثة فهابرماس�ينتقد
*

يخية�م �التا �بدايا�ïا �يرجع �إذ ،� �وبف
سف§�ا رفهومها

uإ� �ظهرت�بداية�من�ظهو �وأ�Þا وبية رى�عصر�ال�èظة��و الذي�استعمل�" لفظ�حديث"ر

�الخامس�مي
دي�،�ذلك�أن�مفهوم�الحداثة�عند� �مرة�;ي��Þاية�القر نÊو يع@?�"هابرماس�ل

�القديمة�ويفهم�ذاته�كنتيجة� �العصو -æبما�� �نفسه�بع
قاته رعن�و×ي�عصر�مايحدد

"انتقال�من�القديم�إuى�الحديث
1

�ا�نوط�بالفلسفة�هو�النقد�من��،�وأك رد�ع�ى�أن�الدو

،�وح��ºنقد�الفلسفة�لذا�ïا�من�...خ
ل�نقد��وضاع�السائدة�من�تقاليد�وعقائد�وفن�

منطلق�أن�الهدف�الدائم�للنقد�الفلسفي��صيل�هو�أن�Gيتوه�8نسان�;ي�واقع�مزيف�

�إيقاظ� �إuى ���دف �انه ،� �كاذبة �لحقيقة �أو�يستسلم ،� �وإ�Þا ه�الو×ي ربا�ختصر�وبمنظو

" تستند�إuى�أساس�قيم-�;ي�اتجاهها�إuى�النقد�و8بداع�"
2
. 

�وال
حوار،� �بالتقوقع �فلسفا�ïم �وع�ى �الحداثة �ف
سفة فهابرماس�يعيب�ع�ى

رغم�أن�معظمهم�كان�يمثل�منطلق�هابرماس�;ي�التواصل�،�فنظريته�;ي�التواصل�كان�

�وخلفيات�وان�عدلها�أو�غy?ها�إ�Gأ ّلها�جذو �Þا�تشكل�منبعه�الذي�أشاد�به�;ي�فتح�أفاق�ر

كايم� �دو �ميد، �هربرت �هيجل، �من ��مر�بكل �ويتعلق ��خ
Aي، �والتفاعل رالبينيذاتية

�إuى�أفاق�البعد� س�اللغو �;ي�انتقال�الد يالذين�وان�انتقدهم�إ�Gأ�Þم�ساهموا�جميعا ر ّ

مة   .)3(رالتواص�ي�البينيداتي�بعد�أن�كان�حبيس�القوالب�الصا

�إuىفبال �من�*�هيجل�هيجل�هيجل�هيجلنسبة �والغy?�انط
قا �الذات �بyن �الع
قة �يؤسس �فانه

الجدل�القائم�ع�ى�ثنائية�العبد�والسيد،�فكل�و×ي�;ي�نظره�يدخل�;ي�ع
قة�معينة�مع�

                                                 
*
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و×ي�أخر�يبحث�من�خ
لها�عن�*عY?اف�بسيادة�وعيه�،�وبالتاuي�فان�فضل�هيجل�ع�ى�

�أن�هابرماس�;ي�هابرماس�يتمثل�;ي�فهم�الوساطة�كشرط�أسا<æ-�للو ×ي�بالذات�،كما

�لتطوير� �الدياليكتيكي �استلهم�ا�نهج �وانه �بالفكر�الهيجي�ي �يقر�تأثره �وبلسانه �ذاته حد

ليس�سرا�انه�ولتطوير�نظري�-�*جتماعية�" نظريته�*جتماعية�وهذا�مايتج�ى�;ي�قوله�

�الهيجي�ي،�أسلوبا�مستلهما�من�النموذج" نظرية�الفعل�التواص�ي�" فقد�أخذت�;ي�كتاب�

� �ا�جال �هذا �;ي �uي �توجه �أن �يمكن �ال�- �ا�ؤاخذة �ماüي �با�رة �Gادر �فأنا .....يلذا
1

 "�،

�;ي�الفكر�الهيجي�ي�الفكر�الذي�يع@?�عن�الحداثة�الواعية�بكل�تجليا�ïا� ىفهابرماس��ير

�الفلسفي�للحداثة�كالتاuي� " لاذ�نستحضر�قوله�كذالك�;ي�هذا�الصدد�من�كتابه�القو

�ومن�هذا� �الذي�... ومهما�كان�*خت
ف�.... را�نظو للقد�كان�هيجل�هو�الفيلسوف��و

�للحداثة�،�ولهذا�Gبد�لنا�من�الرجوع�إليه�لنفهم�دGلة�الصلة� �بكل�وضوح�مفهوما نما

� �والعق
نية �الحداثة �بyن ....."الداخلية
2

�هيجل� �;ي �وجد �هابرماس �أن �لنا �مايع.- �

�الح بطه � �خ
ل �من ��مثل ���مل�رالنموذج �لم �هيجل �أن �منطلق �من �بالعق
نية داثة

..." كل�ماهو�عق�ي�واقöي�" الواقع�ا�عاش�من�خ
ل�مقولته�الشهy?ة�
3

��لكنه�مع�ذلك�

�الهابرما<æ-�هيجل� �تصريحه�بتأثره�به�إ�Gانه�ينتقده�إذ�با�نظو غم�تأثره�به�أو�نقو رو ل ر

اصل،�وان�كان�الفضل�بقي�حبيس�فلسفة�الو×ي�ال�-�لم�يستطع�ترجم§�ا�إuى�فلسفة�تو

��وuى�لتجربة�التفاعل�التواص�ي� ع��البذو ريعود�إليه�;ي�ز  . )4(ر

�كان�هابرماس�شديد�التأثر� ج�هربرت�ميدكما ج�هربرت�ميدبجو ج�هربرت�ميدبجو ج�هربرت�ميدبجو �;ي�سوسيولوجيته�ال�-�*رررربجو

�;ي�صنع�وتكوين� ��نا رتتج�ى�;ي�التفاعلية�الرمزية�إذ�اخذ�هابرماس�من�ميد�فكرة�دو
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ات�*خت
ف: : : : رررر�مقدمة�عمر�مهيبل�لكتاب�هابرماس�،�اتيقا�ا�ناقشة�ومسالة�الحقيقة�،�ت�مقدمة�عمر�مهيبل�لكتاب�هابرماس�،�اتيقا�ا�ناقشة�ومسالة�الحقيقة�،�ت�مقدمة�عمر�مهيبل�لكتاب�هابرماس�،�اتيقا�ا�ناقشة�ومسالة�الحقيقة�،�ت�مقدمة�عمر�مهيبل�لكتاب�هابرماس�،�اتيقا�ا�ناقشة�ومسالة�الحقيقة�،�ت----     ات�*خت
فعمر�مهيبل�،�منشو ات�*خت
فعمر�مهيبل�،�منشو ات�*خت
فعمر�مهيبل�،�منشو ،�،�،�،�ررررعمر�مهيبل�،�منشو
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ة�الثقافة�،�دمشق�،�----     ا ات�و ة�الثقافة�،�دمشق�،�æ-�،�منشو ا ات�و ة�الثقافة�،�دمشق�،�æ-�،�منشو ا ات�و ة�الثقافة�،�دمشق�،�æ-�،�منشو ا ات�و �تر�،�فاطمة�الجيو����æ-�،�منشو �الفلسفي�للحداثة�، �القو غن�هابرماس�، �تر�،�فاطمة�الجيو�يو �الفلسفي�للحداثة�، �القو غن�هابرماس�، �تر�،�فاطمة�الجيو�يو �الفلسفي�للحداثة�، �القو غن�هابرماس�، �تر�،�فاطمة�الجيو�يو �الفلسفي�للحداثة�، �القو غن�هابرماس�، رررر�يو زززز ر رر رر رر للللر

يا�،� يا�،�سو يا�،�سو يا�،�سو     ....12121212: : : : �،�ص�،�ص�،�ص�،�ص1995199519951995ررررسو
� ، ا�6M&9 ا� �#_ ، ، ص-3$�� ا�'$�� �� و�Q��9ا� �$��OJ ، ا`=� &9B  :39. 
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    ****----� �ميد �هربرت ج ��جو �ميد �هربرت ج ��جو �ميد �هربرت ج ��جو �ميد �هربرت ج �ل
تجاه�MEMEMEMEAAAADDDD    1863،19331863،19331863،19331863،1933: : : : رررر�جو �ومؤسس �نفس �علم ،� �أمريكي �اجتماع �وعالم �ل
تجاه��فيلسوف �ومؤسس �نفس �علم ،� �أمريكي �اجتماع �وعالم �ل
تجاه��فيلسوف �ومؤسس �نفس �علم ،� �أمريكي �اجتماع �وعالم �ل
تجاه��فيلسوف �ومؤسس �نفس �علم ،� �أمريكي �اجتماع �وعالم �فيلسوف

ليام�جيمس� �و �تأثر�بأفكار�ديو �علم�*جتماع�، �;ي �الرمز ليام�جيمس�التفاع�ي �و �تأثر�بأفكار�ديو �علم�*جتماع�، �;ي �الرمز ليام�جيمس�التفاع�ي �و �تأثر�بأفكار�ديو �علم�*جتماع�، �;ي �الرمز ليام�جيمس�التفاع�ي �و �تأثر�بأفكار�ديو �علم�*جتماع�، �;ي �الرمز ووووالتفاع�ي ي يي يي يي �،�*شكالية�( ( ( ( ي �ا�حمداو �عبود �،�*شكالية�ينظر�ع�ي �ا�حمداو �عبود �،�*شكالية�ينظر�ع�ي �ا�حمداو �عبود �،�*شكالية�ينظر�ع�ي �ا�حمداو �عبود ييييينظر�ع�ي

�فلسفة�التواصل� �فلسفة�التواصل�السياسية�من�فلسفة�الذات�اuى �فلسفة�التواصل�السياسية�من�فلسفة�الذات�اuى �فلسفة�التواصل�السياسية�من�فلسفة�الذات�اuى �الجزائر�،�طهاهاهاها    السياسية�من�فلسفة�الذات�اuى ات�*خت
ف�، �منشو ،� �الجزائر�،�طبرماس�انموذجا ات�*خت
ف�، �منشو ،� �الجزائر�،�طبرماس�انموذجا ات�*خت
ف�، �منشو ،� �الجزائر�،�طبرماس�انموذجا ات�*خت
ف�، �منشو ،� ،�،�،�،�1111رررربرماس�انموذجا

2011201120112011�،�،�،�،51515151.(.(.(.(    
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�الذا �يعت@? �ميد �أن �منطلق �من ��خر �وتتطو �تنشا �التفاعل�رت �عملية �خ
ل من

فاëنسان�يرتبط�بع
قة�تفاعلية�مع�خر�وان�هابرماس�ليجد�;ي�ذلك�مع.�º ،*جتما×ي

� �أخر �من�جهة �إ�Gانه �معيار�فكرة�خر، �تقوم�وتتأسس�ع�ى �ال�- �الكونية ىالتداولية

�اللسانية�فقط�من�اجل�أن�تتوسط�التفاعل�، �كما���مل�زيعيب�عليه�اهتمامه�بالرمو

�للك
م �الداخلية �والبنية �البينيذاتي �التفاهم (عمليات
1

�ع�ى�)  �هابرماس وهو�ماعمل

 .    تطويره�;ي�نظريته�التواصلية

كايم �دو �والنسقية،�* رأما �بحر�الوظيفة �;ي �غر �بأنه �هابرماس �عليه قفيعيب

اسة�الجماعات�الفردية،�وüي��جزاء اسة�ا�جتمع�ككل�وأهمل�د ركما�انه�اهتم�بد �ال�-�ر

�من�سلطان� �التحر �وحاجاته�إuى �انه�تجاهل�الفرد�ومطالبه�، �كما �الكل�، �م�èا ريتكو ن

 . ا�جتمع

كل�هذه�8سهامات�شكلت�منطلقات�فكرية�لهابرماس�;ي�نظريته�التواصلية�

ّال�-�اخرجها�إuى�ح�oyالوجود�بطابع�جديد�متأسس�ع�ى�نقد�الفكر�الحداثي�ككل�مصرحا�

� �انه �مايع.- �مايوضحه�بعدم�جدواه �وهذا ه �بنموذج�آخر�بمنظو رقد�آن��وان�لتغيy?ه

ة�*نتقال�إuى�نموذج�(.......) إن�الذي�أ�Þك�هو�نموذج�فلسفة�الو×ي"قوله� ورما�يع.-�ضر

�أو�التعب ��Þ8اك �أعراض �تختفي ºح�� "البينيداتية
2

�حان� �يقو �هنا �هابرماس ل�وكأن

�م �ويY?ك �للذات �ا��èك �التقليدي �الوجه �لي;oاح �اuى�الوقت �تنتم- �تفاعلية �لذات كانه

ة�ع�ى�ا�شاركة�;ي�العملية�التواصلية�علما� سة�اللغوية،�ذات�مستقلة�قاد رمجتمع�ا�ما ر

�إ�Gمن�خ
ل�*عY?اف�باýخر�والتواصل� º.ل�الذاتي�ليس�له�أي�مع
�*ستق بان�هذا

مة�للع
قة�مع��خر�من�خ
ل�*ندماجات�ا�وجهة�بو 
اسطة�زمعه�،�لذلك�فالذات�م

�لم�تعد�كينونة�مجردة� �ال�- �ل
نا �تعريف�جديد �فهابرماس�يقY?ح�أو�يضع �و��ذا اللغة

منفصلة�عن�خر،�مايع.-�أن�هابرماس�ينقد�فكرة�الذات�السائدة�;ي�الفكر�الحداثي��

�التذاوت�القائمة�ع�ى�ا�عادلة�ا�تمثلة�;ي�تفاعل�انا �بفكرة انت�وال�-�/ويستعيض�ع�èا
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�والنقاش�العق
ني�إuى�تأسيس�حقائق�متفق�عل��ا�بحيث�أن�هذه�تثمر�بواسطة�الحوار

�فعل� � �تصدر��نا �عندما �يحدث �الذي �التفاهم �أسلوب �عن �تنتج �التفاعلية ا�عادلة

اء�هذا�الفعل�هنا�بالذات�يحدث�التذاوت�بyن�*نا� زالك
م�ويقوم�*خر�بإصدار�موقف�إ

،�إ�Gانه�و;ي�نفس�الوقت�)1(�تذاوتيةوخر�أي�التواصل�والتداخل�بي�èما�وتنشئة�ع
قة

�من� �بناءه �إعادة �اجل �من �بل �هدمه �Ê�Gجل �الحداثي �العقل �ينقد �هابرماس �أن نجد

يد�أن�أوضح�انه�من�ا�مكن�تطوير�نظرية�الحداثة�"جديد�وهذا�مايتج�ى�;ي�قوله�التاuي رأ

�*ج �الظاهرة �تحتاجها �ال�- �التحليلية �الدقة �تملك �تواصلية �نظرية تماعية�باستخدام

�بالتشيؤ �ا�اركسيو �يسم��ا �ال�- ("نا�رضية
2( .� �اقر�هو�نفسه �العقل�" هابرماس"إذ أن

�بتصحيح� �الكفيل �هو�وحده �غy?�أخ
قية �إيديولوجية �Êغراض �كأداة �استخدم الذي

�جعل.-�استحضر�مقولة� لأخطائه�وتطهy?�نفسه�من�ا�ظاهر�ال
عق
نية�وان�هذا�القو

�الج"هيجل �تسبب �ال�- �اليد �هذا�أن �شمل �لم �وجب �لهذا �تداويه �ال�- ها �بدو �üي ررح

�العقل� �فهابرماس�جدد�الثقة�;ي �إuى�عقل�أخر�عوض�تحطيمه�وهكذا العقل�وتطويره

الحداثي�من�جديد�فبعدما�كان�ينتقده�أصبح�يريد�بناءه�وهذا�مابينه�;ي�محاضرته�ال�-�

نو1980قدمها�;ي�سبتم@?�عام� : ن�السؤال�هنا؛�إذ)3(ر�بمناسبة�حصوله�ع�ى�شهادة�ادو

ة�بناءه�من�جديد�فما�üي� فض�النقد�الهدام�للعقل�ونادى�بضر رإذا�كان�هابرماس�قد� ور

ة�الجديدة�ال�-�أعطاها�للعقل��ما�ممoyاته��وما�أبعاده؟�  رالصو

ّإن�هابرماس�يسöى�إuى�إخراج�العقل�من�غياهب�العق
نية��داتية�إuى�أنوار�

G� �وهذا �التواصلية �* العق
نية �ال�-�نيكو �عن�طريق�تأطy?�العقل�بمقاييس�العقلنة

�الحجة ترتكز�ع�ى
*

�النشاط� �;ي �ا�شاركyن �بyن �ا�تبادل �و*عY?اف ��قو ى�وال@?هان
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،�ط ،�طالشر ،�طالشر ،�طالشر     . . . . 210210210210: : : : ،�ص،�ص،�ص،�ص1998199819981998،�ا�غرب،�،�ا�غرب،�،�ا�غرب،�،�ا�غرب،�2222ققققالشر
2222

    ----    HHHHabermasabermasabermasabermas,,,, Autonomiy and solidarity Autonomiy and solidarity Autonomiy and solidarity Autonomiy and solidarity,,,, interviews interviews interviews interviews,,,, with habermas with habermas with habermas with habermas,,,, ed by ed by ed by ed by    : peter dews: peter dews: peter dews: peter dews,,,, verso t verso t verso t verso the print he print he print he print 

of new left booof new left booof new left booof new left bookkkkssss,,,, P P P P    : 108. : 108. : 108. : 108.     
3333

    ----    HHHHabermasabermasabermasabermas,,,, la modernit la modernit la modernit la modernité,é,é,é, un pro un pro un pro un proggggrrrrèèèès inachevs inachevs inachevs inachevé,é,é,é, trad par trad par trad par trad par    : : : : GGGG    : Roulet: Roulet: Roulet: Roulet,,,, revue criti revue criti revue criti revue critiqqqqueueueue,,,, 1991 1991 1991 1991,,,, P P P P    : 950: 950: 950: 950,,,,    

967. 967. 967. 967.     
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�الك
م� �ع�ى ة �قاد �ذوات �عليه �ت@?هن �الذي �*ستعداد �ذلك �üي �فالعق
نية رالتواص�ي،

 .       وع�ى�العمل�وع�ى�اكتساب�وتطبيق�معرفة�قابلة�للخطأ

�النشاط�التواص�ي�عند�هابرماس�;ي�إطار�الحداثة�تقيم�ع
قة�داخلية�فنظرية

سة� �ا�ما �تفY?ضها �ال�- �العق
نية �ا�ضمرات س �تد -Óف� �العقلنة �وفعل سة �ا�ما ربyن ر ر

م�للنشاط�ا�وجه�نحو�التفاهم�بyن� 
��ا �ا�عيار زالتواصلية�اليومية�وتساعد�ا�ضمو ي ن

�اuى�مفهوم�العق
نية�الت ة�إعادة� واصلية،�لذلكلالذوات�للوصو وريقY?ح�هابرماس�ضر

�ا�مكن� �ا�تبادل �الفهم �نموذج �جديد �نموذج �ظل �;ي �الحداثة ع �مشر واستثمار�وإحياء

ة�العقل�الحديث�وفقط�بل�)1(بواسطة�فلسفة�اللغة ر،�نموذج�G��دف�إuى�تعويض�خسا

�آفا �يفتح � يا،نموذج �جذ 
�تحوي �الك
سيكية ات �وتغيy?�التصو �تحويل �إuى ريدعو ق�ر

التواصل�مع�خر،�عقل�ينبذ�كل�أنواع�الفردانية�والتسلط�الذي�خلفه�العقل��داتي�

بطابعه�الحسابي،�لصالح�التفاعل�والتفاهم�*جتما×ي،�لهذا��Gيجب�*كY?اث�حسب�

�نموذج�جديد�قادر� �بل�يجب�إع
ن�مي
د �العقل�الحداثي�وتحطيمه، هابرماس�بإدانة

�ا�تمركز�ع�ى �العقل �تجاو �زع�ى �لصالح �الضيقة�"�الذات �الذات �يتجاو �تواص�ي زعقل

�ذاتي§�ا �تتجاو �ال�- �ا�تواصلة �الذوات �من �نسيجا زليكو �النموذج�")2(ن �يظهر�هذا �أين ،

ية�لواقع� �نظرية�معيا �ا�جال�العمومي�وبناء �التفكy?�;ي �بإعادة �لúمل�*جتما×ي ركمبدأ

ا��م�قانوني�سيا<æ-�وكذلك�كمبدأ�أمل�أخ
Aي�يفتح�ا�جال�أمام ر�الجميع�للتعبy?�عن�أ

�احY?ام�8نسان� �وفق�قواعد�ومعايy?�أخ
قية�أساسها �تداوuي �عمومي �فضاء �;ي بحرية

ضة� غامات�مفر ط�بأية�مقاييس�أو�ا وÊخيه�8نسان��وغy?�مشر  .   رو

� �النموذج�هو�النموذج�والعقل�التواص�ي فإuى�أي�مدى� ) .البينيداتي(إن�هذا

�أو �التصو �اعتبار�هذا �ذا�ïا�ريمكن �الذات �تكتب �بان �كفيلة �ضمانة �التواص�ي �ا��èاج

مات�ا�عاصرة��بقلم�الحوار�وح@?��خ
ق؟ حم�� زداخل�  ر

إن�حجر��ساس�الذي�وضعه�هابر�ماس�لبناء�نظريته�;ي�التواصل�هو�التأكيد�

�الحوار� �;ي � ���ا �*لoYام �من �Gبد �اذ �التواص�ي �الفعل �أساس -Óف� �اللغة �فاعلية ع�ى

ه �الرمورباعتبا �من �متكامل �كل �إuى�" زا �بالنسبة �ذا�ïا �للرمو �ا�شY?ك �*لoYام �من زGبد
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� �البعض�;ي�اللغة�ذا�ïا "مجموعة�من�الذوات�ال�-�تتواصل�مع�بعضها
1

�فاللغة�نتاج� �

جما×ي�تمكن�الفرد�من�*تصال�و*حتكاك�بغy?ه�وüي�ال�-�تحدد�وتعyن�الفرد�كشخص�

�هابر�ماس�عي.-�;ي�ا�جتمع�الذي�ينتم-�إليه�و إن�الكائن�الطبيöي�"لهذا�مايتأكد�;ي�قو

�الوسط�العام��جتمع� �خرج�إuى �عاق
�إ�Gإذا �مفكرا �وشخصا Gيمكن�أن�يصبح�عينيا

فاëنسان�يتشكل�من�حيث�هو�ذات�باللغة�فÓ-�ال�-�تؤسس�مفهوم��نا�ضمن�"2(يلغو

ة �عن�حوار�بyن�رواقعها�وهو�واقع�الوجود�إذن�اللغة�üي�عنصر�تشكيل�الذات�وüي�عبا

�ا�تحدثyن�ترمي�إuى�خلق�التفاهم�إذ�تشكل�بنية�تساعد�ع�ى�التعبy?�الفردي�من� لعقو

�للتجربة� �ا�F�èي �التنظيم �بوظيفة �تقوم ية �حوا �ع
قة �داخل �العامة �ا�قوGت رخ
ل

×ي�بالذات�و;ي�نفس�الوقت�و×ي�باýخر�وبالتاuي�فاللغة�ليست� والتواصلية�ëحداث�فهم�و

�ع�ى �مغلق �يصبح�نسق �وعليه �ا�تبادل �والحوار �للتواصل �فاعلية �ماüي �بقدر �ذاته

التواصل�هو�الفعل�الذي�يخرج�الو×ي�الذاتي�من�باطنه�نحو�*نفتاح�ع�ى�خر�وفهمه�

تyن� �معه�بواسطة�اللغة،�فالتواصل�عند�هابر�ماس�هو�تواصل�بyن�ذاتyن�قاد روالتحاو ر

ة�والكفا �فهم�رع�ى�الحوار�شريطة�س
مة�اللغة�والقد نءة�وكذا�الفهم�إذ��Gتواصل�دو

ية�  .رمتبادل�أثناء�العملية�الحوا

بعة�ركائز�أساسية�üي  : ر�وان�التواصل�يقوم�ع�ى�أ

 .وهو�الذي�يصدر�منه�فعل�الك
م�) Emetteur( ا�رسلا�رسلا�رسلا�رسل

�ستقبل�ستقبل�ستقبل�ستقبلا : : : :)    Recepteur : (م�
 .وهو�ا�ستمع�الذي�يتلقى�الك

�الك) Message :( الرسالةالرسالةالرسالةالرسالة 
م�ومضمونه�ىوüي�تمثل�محتو. 

 اللغة�: وüي�الوسيلة�ال�-�تنقل�الك
م�) : Canal :  ( القناةالقناةالقناةالقناة

اللغة�فÓ-�أرAى�أنواع�التخاطب�والتواصل�،�إذ�: هميةأومن�بyن�هذه�الركائز�

�نتكلم� �فإنما �اللغة �فنحن�نتكلم ،� �لغة �بدو �نشاط�تواص�ي نGيمكن�أن�نتخيل�وجود

� �إلينا �يستمع ��خر�الذي �إuى سالة � �;ي�رëيصال �اللغة �ودو وح �يظهر�جوهر�و �وهنا ر، ر

�الفرد�مع�فرد�أخر�،�أي�;ي�الوصل�بyن� إيصال�الرسالة�،�;ي�هذه�الع
قة�ال�-�يقيمها

�و*ستق سال 8� �ثنائية ،� �ا�تبادلة �الثنانية �الوظيفة �هذه �رأطراف �أخر �أو�بلغة ىبال

لغوية�بامتياز،�Êنه�" وا�تلقي�ح��ºع
قة�العالم�باëنسان�üي�;ي��صل� ثنائية�ا�تكلم
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2222
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�العقل�بالكلمات�و�صوات� �;ي �الخيال�أو�يجمعها �;ي �يحيكها �ال�- " ريع@?�عن�الصو
1
�

G�-æ>ينفصل�عن�اللغة� وهكذا�فالتواصل��الهابرما. 

Gناقشة�القائمة�ع�ى�الت@?ير،كما�انه� كما�أن�التواصل��ينفصل�عن�نظرية�ا

�الذي �يحتكم�إuى�ضوابط�أخ
قية�ومنطقية�يابعد�من�ذلك�فهو�نوع�من�التبادل�اللغو

تحدد�منهجه�وغايته���دف�خلق�التفاهم�بyن�الذوات�;ي�إطار�اجتما×ي�معyن�ومن�هنا�

يمكننا�تحديد�أبعاد�التواصل�;ي�انه�ذو�أبعاد�إنسانية��ïدف�إuى�مد�جسر�التواصل�بyن�

� �العزلة �من �الفرد �وإخراج �*جتماعية �اللحمة �وتقوية �الواحد �ا�جتمع �قد�أفراد ال�-

تضعه�ف��ا�التكنولوجيا�بأدوا�ïا�ح��ºيدخل�;ي�دائرة�الجماعات�8نسانية،�كما�انه�ذو�

�أن�للتواصل� �كما �ا�عيش، �والعالم �العمومي �با�جال بطه �اجتماعية�من�خ
ل� رأبعاد

�متفق� �حقيقة �بلوغ �إuى �النقاش �;ي �ا�شاركyن �محاولة �خ
ل �من �معرفية أبعاد


�خ �من �سياسية �ا�جال�حولها،وأبعاد �;ي �الحوار�والتفاهم �مبدأ �تكريس �محاولة ل

السيا<æ-�وذلك�بإعطاء�الشرعية��بدأ�الديمقراطية�التداولية،�واهم�بعد�للتواصل�هو�

�الحرية� �ومنح ��طراف �كل �بyن ض �ا�فر �*حY?ام �;ي �يتج�ى �والذي ��خ
Aي والبعد

اس�تعود�باÊساس�إuى�وا�ساواة�;ي�ا�شاركة�التواصلية،�فنظرية�التواصل�عند�هابر�م

�وذلك�إيمانا�)2(أخ
ق�تواصلية�من�شأ�Þا�أن�تضبط�ا�ناقشات�وتوجهها�توج��ا�سليما

�8نسان�من�*نغ
ق�و*نعزالية� رمنه�بان�النقاش�يعد�واحدا�من��نشطة�ال�-�تحر

�التواصل� �وان ،� �ا�عرفة �من �ا�زيد �خ
لها �من �يكتسب �للتواصل �قنوات �له وتفتح

�ح ه �آنا�رباعتبا �بyن �طرفyن�أي �بyن �ا�تبادلة �الع
قة �من �نوعا -æçيقت� �العقو لوار�بyن

ط�أخ
قية  .ووآخر�لكن�شريطة�*حY?ام�ا�تبادل�الذي��Gيتحقق�إ�Gوفق�مبادئ�وشر

فما�أخ
قيات�التواصل�أو�ماüي�ا�عايy?��خ
قية�للتواصل�ومن�أين�تستمد�

عي§�ا؟  . ومشر

                                                 
1111
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ق�;ي�العالم�ا�عيشّيؤكد�هابر�ماس�ع�ى�أهمية��خ
من�اجل�تطهy?ه�من� *

�ع
ج� �ف
�يمكن �*جتماعية �التواصل �عمليات �تشوه �أن �شأ�Þا �من �ال�- مات �� زكل

�إ�Gعن� يالصبغة�*نعزالية�للحياة�اليومية�وما�يY?تب�عن�ذلك�من�فقر�ثقا;ي�وحضار

�السيطرة� �من �للخ
ص سيلة �و �الشعوب �تحضر �مقياس �üي �ال�- ��خ
ق وطريق

�أخ
قيات�الت �ع�ى �القائم �العق
ني �التواصل �لحساب �الغائي �والتوجيه كنوسياسية

طا�أولية�وقبلية�للمحاججة�العق
نية�بل�ومعايy?�أخ
قية�تحكم� وا�ناقشة�ال�-�تعد�شر

 . الخطاب�التواص�ي�

�لع
ج�إشكالية�أخ
قيات�diskurseإن�هابرماس�يستعمل�مصطلح�ا�ناقشة�

�فنظرية�أخ
قيا �اخ
ق�التواصل، �التواصل�،وüي ت�النقاش�*�انية�مرتبطة�بفلسفة

�إuى�أجراة�سليمة،�فلفظة� لإجرائية�Gتدعو�إuى�مضامyن�بعي�èا�بقدر�ما�ïدف�إuى�الوصو

diskurse -.ناقشة� تعــــــــــــــــــــــــ��كما�قد�يتبادر�إuى��discoursو�Gتع.-�الخطاب�)1(�النقاش�وا

ية� ��لكن�يجب�تميoyها�عن�الحوار�أو�dialogiqueرالذهن�وان�ا�ناقشة�لها�خاصية�حوا

�ال@?هنة�;ي�حyن�conversationا�حادثة� ر�ذلك�أن�الحوار�أو�ا�حادثة�Gيفرضان�حضو

 .  أن�ا�ناقشة�تدعو�إuى�ذلك

�*� �ا�فعو �سار لويذهب�هابرماس�إuى�إن�مبدأ�أخ
قيات�ا�ناقشة��Gيكو ي ن

بطه�با�وافقات�ا�حلية�لعالم�معيش�معyن �،لكن�ما�يجب�إن�نشy?�إليه�)2(ربالعمل�ع�ى�

ضة�أثناء�فعل�تواص�ي� �ادعاءات�الص
حية�ا�عر وإن�ا�ناقشة��Gتتدخل�إ�Gعندما�تكو ن

 .  معyن�محل�إشكال،�أي�بمع.�ºأك¾?�تفصي
�عندما�يتعرض�التواصل�للتشويه�

�إقناع� �بذلك �محاولyن �م@?را�ïم �يقدمو �النقاش �;ي �ا�شاركyن �فان نوعليه

�و ،� �البعض �هذه�بعضهم �ثل� �تواصلية ط �شر �ظل �;ي �بعض، �من �*ستفادة وكذلك

                                                 
�،�لكن�ينب����ي�التنويه�هنا�اuى�ان�دGلة�ا�صطلح�ي�التنويه�هنا�اuى�ان�دGلة�ا�صطلح�ي�التنويه�هنا�اuى�ان�دGلة�ا�صطلح�ي�التنويه�هنا�اuى�ان�دGلة�ا�صطلح�----* ه�من�دلتاي�وهوسر �،�لكن�ينب�مفهوم�لم�ينحته�هابرماس،�بل�استعا ه�من�دلتاي�وهوسر �،�لكن�ينب�مفهوم�لم�ينحته�هابرماس،�بل�استعا ه�من�دلتاي�وهوسر �،�لكن�ينب�مفهوم�لم�ينحته�هابرماس،�بل�استعا ه�من�دلتاي�وهوسر لللل�مفهوم�لم�ينحته�هابرماس،�بل�استعا رررر

�وهابرماس�فالعالم�ا�عيش� �وهابرماس�فالعالم�ا�عيش�تختلف�من�فيلسوف�Gخر�حسب�هدف�كل�فيلسوف�خاصة�بyن��مايقصده�هوسر �وهابرماس�فالعالم�ا�عيش�تختلف�من�فيلسوف�Gخر�حسب�هدف�كل�فيلسوف�خاصة�بyن��مايقصده�هوسر �وهابرماس�فالعالم�ا�عيش�تختلف�من�فيلسوف�Gخر�حسب�هدف�كل�فيلسوف�خاصة�بyن��مايقصده�هوسر للللتختلف�من�فيلسوف�Gخر�حسب�هدف�كل�فيلسوف�خاصة�بyن��مايقصده�هوسر

�عند�هاب �بينما تي�، �الديكا �ينفتح�ع�ى�*نا �هو�مفهوم�ذاتو �عند�هابعند�هوسر �بينما تي�، �الديكا �ينفتح�ع�ى�*نا �هو�مفهوم�ذاتو �عند�هابعند�هوسر �بينما تي�، �الديكا �ينفتح�ع�ى�*نا �هو�مفهوم�ذاتو �عند�هابعند�هوسر �بينما تي�، �الديكا �ينفتح�ع�ى�*نا �هو�مفهوم�ذاتو ررررعند�هوسر ي يل يل يل رماس�هو�مفهوم�بينيذاتي�ينفتح�ع�ى�رماس�هو�مفهوم�بينيذاتي�ينفتح�ع�ى�رماس�هو�مفهوم�بينيذاتي�ينفتح�ع�ى�رماس�هو�مفهوم�بينيذاتي�ينفتح�ع�ى�ل

� �*خر�قصد�التواصل�والتحاو �*خر�قصد�التواصل�والتحاو �*خر�قصد�التواصل�والتحاو     ....رررر*خر�قصد�التواصل�والتحاو
1111
ت�،�ا�رجع�السابق،�ص�----     سة�فرانكفو ت�،�ا�رجع�السابق،�ص���حسن�مصدق،�هابرماس�ومد سة�فرانكفو ت�،�ا�رجع�السابق،�ص���حسن�مصدق،�هابرماس�ومد سة�فرانكفو ت�،�ا�رجع�السابق،�ص���حسن�مصدق،�هابرماس�ومد سة�فرانكفو رررر��حسن�مصدق،�هابرماس�ومد     . . . . 14141414: : : : رررر

2222
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�وبما�أ�Þا�مشتقة�من�ا�نطق�العام�لل@?هنة�فان�أخ
ق�الحديث�)1(ا�ناقشة�العق
نية�

ط�العقلية،�ولك�èا�تمتد�إuى�ابعد�من�ذلك�لكو�Þا� ولها�شكل�أخ
ق�فوقية�تتعلق�بالشر

ط�تشكل�أخ
ق�ملموسة�مطبقة�;ي�السياق�*جتما×ي�أين و�تتج�ى�أهمي§�ا�;ي�بناء�الشر

�تواصلية� �من�اجل�تحقيق�بنية �العملية �وقناعاتنا اتنا �خيا ر*جرائية�لص
حية�وصحة

ط�تحكم�الخطاب�التواص�ي�يجب�*تفاق� وللتفاعل�*جتما×ي�اعتمادا�ع�ى�معايy?�وشر

 .عل��ا�مسبقا�وتتمثل�;ي�ا�عقولية،�الحقيقة،�ا�صداقية،�الصدق

�التواصل�) intelligibilité( :ا�عقوليةا�عقوليةا�عقوليةا�عقولية �لفعل مة 
�وال �الدائمة ط �الشر �تعت@?�احد زوال�- و

� �صياغة�" س
مة�اللغة"يذلك�ا�Þا��تستو;ي�الجانب�اللغو نإذ�Gمعقولية�;ي�التواصل�دو

  لغوية�سليمة�تحY?م�الب.��ºساسية�للغة�التواصل

�التواص) la vérité: (الحقيقةالحقيقةالحقيقةالحقيقة ط �شر �من -æ>سا�� �الثاني �الشرط �وأخ
قيات�ووتمثل ل

�أن� �أي �موجودة �واقعة �حالة �وصف �وظيفيا �يضمن �الذي �الشرط ه �باعتبا را�ناقشة

�حقيقة�فعلية� �مع�الواقع"ليعكس�القو  ".لتطابق�القو

ة�عن�شرط�أخر�Gيمكن�من�دونه�أن�يستقيم�) justesse( :ا�صداقيةا�صداقيةا�صداقيةا�صداقية رإن�ا�صداقية�عبا

ظي�القوuي�الذي�بموجبه�يمكن�ا�وقف�الخطابي��خ
Aي�ذلك�انه�يتعلق�بالجانب�اللف

إقامة�ع
قة�مستقيمة�بyن��شخاص�مع�العلم�أن�هذا�الشرط�Gيتحقق�إ�Gمع�تطابق�

 .يالفعل�اللغو

�سليمة�) sincérité: (الصدقالصدقالصدقالصدق نويرتبط�هذا�الشرط�بنوايا�ا�تحدث�ال�-�يفY?ض�أن�تكو

�الصدق�;ي�وحسنة�م;oهة�من�أي�أغراض�أو�نوايا�سيئة�بغرض�التضليل�أو�التمويه�أي

� �طر �عن �و*بتعاد �الباطل �ثوب �الحق ��Gنلبس �أن �أي �العمل �;ي �و8خ
ص قالقو ل

 .)2(*حتيال�والتذليل�;ي�ا�ناقشة

�أثناء� �شخص �كل �خطاب �;ي �توفرها �الواجب ط �الشر �هاته �إuى وإضافة

�موضوعية�أهمها  :ىا�ناقشة�يضع�هابرماس�قواعد�أخر

 .  الحق�الكامل�;ي�النقاش��إن�كل�من�هو�قادر�ع�ى�الك
م�والفعل� -

ة�أي�إشكال�أو�اعY?اض�ع�ى�أي�تأكيد�كيفما�كان -  .ران�لكل�فرد�الحق�;ي�إثا

- G استعمال�أسلوب�8كراه�عليه��Gين�من�النقاش�و  .ريحق�منع�أي�كان�من�ا�تحاو

                                                 
1111
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�من� �يتم �كمنهج �التواصل �أو �ا�ناقشة �يعت@?�أخ
قيات �فهابرماس �وهكذا

?yمعاي� �تحديد �خ
له �الطر �;ي �تبحث �نظرية �نقل �،بل �النظر��خ
قية �لزاوية ق�عادلة

�صياغة� �من�التواصل�ع@?�الحوار�إuى �تمكن�الذات�ا�تفاعلة �ال�- و8جراءات�السليمة

�للعملية� �يعطي �الذي �ا�نيع �الحصن �بمثابة ط �الشر �فهذه ،� �ا�عايy?��خ
قية وتلك

الصبغة��خ
قية�ال�-�من�شأ�Þا�أن�التواصلية�بصفة�عامة�نوعا�من�ا�ناعة�الداخلية�و

�بذلك�هدف�ا�شاركyن� �أو�عدم�ا�ساواة�;ي�الك
م�ويكو نتحم��ا�من�كل�تعسف�لغو ي

�بyن� �القواعد�و*دعاءات �هاته �فإجماع �وبالتاuي �جماعيا �النقاش�هو�بلوغ�الحقيقة ;ي

�إuى�حقيقة�جماعية�وكأن�� هابر�ماس�لا�تكلمyن�ا�شاركyن�;ي�ا�ناقشة�يقود�إuى�الوصو

�تتويجا� �ليست �الحقيقة �ال�èاية �ففي �للحقيقة، �8جمالية �النظرية �ع�ى �يؤكد �أن يريد

�بل�إن�الحقيقة�حصيلة� �ا�يتافoyيقي �الY?اث�الفلسفي �هو�الحال�;ي �كما للتأمل�منعز

 . محادثات�وصيغ�تبادل�الحوار�بyن�ذوات

يقة�;ي�هدم�ومن�هذا�ا�نطلق�فان�هابر�ماس�يساهم�بنظريته�*جتمالية�للحق

من� زوموت�الحقيقة�ا�تعالية�وكذا�الوهم�الدائم�بامت
ك�الحقيقة�الواحدة�وGسيما�;ي�

 . خلقت�ف��ا�الحداثة�صيغ�متعددة�للصراع�وليس�للحوار�

و��ذا�فالنقاش�غدا�أساس�التواصل،�والتواصل�غدا�الفاعلية�الوحيدة�ال�-�

�ا �العالم �هذا �أطراف �بyن �الصلة بط � �إعادة �كل�ربإمكا�Þا �فقد �عالم ��وصال، �تقطع

ه،�عالم�ساده�التشيؤ�و*غY?اب�بسبب�التقنية�إذ�عوض�التقدم� تكا زمرجعياته�ونقاط�ا ر

 .وا�حبة�ساد�*ستبداد�والعنف�

�بyن� �تربط �ال�- �التفاعلية �الع
قة �من �تأتي �التواصلية �فالتجربة وبالتاuي

�ال �إطار�من �و;ي ،� �ا�عيش �العالم �داخل ��قل �ع�ى �والتذاوتي�شخصyن �اللغو يتوافق

�إجرائي� �نموذج �هو�تأسيس �هابر�ماس �،فهدف �أخ
قية ط �وشر �قواعد �وفق وا�ب.-

�ا�ناقشة� �ع�ى �واعتمادا �الكانطية �الكونية �من �انط
قا �بنا��ا �إعادة �من�خ
ل لúخ
ق

ة�أخ
ق�تواصلية�وذلك� رال@?هانية�إذ�أعاد�هابرماس�تشكيل��خ
ق�الكانطية�;ي�صو

 ".مبدأ�العا�ية " U عتماد�ع�ى�مبدأين�أساسyن�هما�ا�بدأمن�خ
ل�*

مبدأ�ا�ناقشة،�هذا��خy?�الذي�يربط�خاصية�العق
نية��خ
قية� "Dومبدأ�

�أخ
قيا�إذا�وفقط�كان�) أي�الص
حية( ا�معينا�يكو نبظاهرة�الحديث�وهو�يفيد�أن�معيا ر

ن�مقبو�Gحقيقة�إ�Gإذا�حقق�ا�بدأ��Gيكو"ناتجا�عن�مداوGت�جماعية�ناجحة�لقوله�

�;ي� �نصي�Éم �اخذ �ع�ى ين �قاد �يكونو �أن �يجب �الذين �ا�عنيyن ��شخاص رإجماع
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�الغلبة�" )1(النقاش �مبدأ �ع�ى �أن�أخ
قيات�التواصل�عن�هابرماس��Gتقوم �يع.- مما

�اجتماعية� �تواصلية �لبنية �تؤسس �ال�- �و8قناع �ا�حاججة �قوة �ع�ى �تقوم �بل والقوة

الذي�يضيف�إuى�ا�بدأ�"العا�ية� "uم�و*تفاق�وهنا�يتدخل�ا�بدأ�الثاني�قوامها�التفاه

d "كانت�محل�اتفاق�من�طرف�� �يتم�فحص�ا�عايy?�إذا قواعد�ال@?هنة�ال�-�من�خ
لها

الجميع�،�ولقد�قام�هابرماس�بتفكيك�وبناء�نظرية��خ
ق�الكانطية�باستبعاد�الجانب�

�وه �الكانطي �الY?نسندنتاuي �ا�تعاuي �كتابه �;ي ه �أبر �ما �"زذا �والتواصل وكتاب�"�خ
ق

أين�يؤكد�ع�ى�الت@?ير�الجما×ي�العق
ني�للمبادىء��خ
قية�ا�تفق�"أخ
قيات�الحديث�"

نحن�Gنستطيع�شرح�ادعاء�ص
حية�ا�بادئ�طا�ا�اننا�نحتكم�"عل��ا�وهذا�مايؤكده�قوله�

�عق
نية �بأسباب �م@?ر �اتفاق ("إuى
2 (� �;ي �فانه �النموذج�وعليه �يكو �الحالة �هذه نمثل

�ص
حية� �ادعاءات �بفحص �ا�شاركة �الفر �تقوم �أين �التواص�ي �ا�جتمع �هو 
ئم�قا

G� �بحيث �عق
ني �حديث �داخل �*قتناع� ا�بادئ �بعد Gإ� �ا�بادئ �هذه �قبو ليتم

ذهب�إليه�كانط� بالت@?يرات�ا�قدمة�،ليتم�8ع
ن�بأ�Þا�مبادئ�صحيحة�،�ع�ى�عكس�ما

 .د�ع�ى�الجانب�ا�تعاuي�;ي��خ
ق�الذي�أك

�كانت� �وال�- �ا�جردة ية �الصو �الكانطية ��خ
ق �من �ينتقل �فهابرماس رو��ذا

�يصبح� �اذ �العمومية، �ا�ناقشات �ظل �;ي سة �ا�ما �أخ
ق �إuى ��خ
ق �;ي �بحثه رمنطلق

ة� اوية�محطمة�للصو ع�هابرماس��خ
Aي�محاولة�ëعادة�بعث�العقل�العم�ي�من� رمشر زو

�يقY?ح�ال �فهابر�ماس �وهكذا �ا�جتمع، �أفراد �بyن �التفاعل �هو�قوام �الذي Y?نسندنتالية

�قوامها� �إجرائية �أخ
ق �بساطة �بكل �ولك�èا ية �صو �üي Gو� �بالجوهرية �ليست رأخ
قا

ا�شاركة�و*تفاق�،�فإذا�كان�كانط�ينظر�إuى�الواجب�كأمر�و;ي�نفس�الوقت�كفعل�قابل�

�ال �Êن �8نسان �طرف �من �للتطبيق �قولة� �وفقا �*ستطاعة º.مع� �يحمل يجب�"واجب

�بمبدأ�"عليك�فأنت�تستطيع� �ا�بادئ��خ
قية�وقبولها فان�هابرماس�يربط�مثل�هذه

�أصبح� �الكانطي �العم�ي �العقل �وهكذا �ا�نعزلة �لúمر�والفردانية �وفقا �وليس 8جماع

 .   البديل�عنه�عقل�برهاني�تواص�ي��GيعY?ف�إ�Gبأولويات�العيش�جماعيا

إ�Gأن�النظرية��خ
قية�لهابرماس�ليست�üي�الدعوة�ال�èائية�بل�يجب�عل��ا�

?yعاي� .أن�ت@?هن�ع�ى�شرعي§�ا،أن�تقدم�م@?رات�ص
حي§�ا�ح��ºتضمن�تعميم�ا
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�فهو�Gيرتكز�ع�ى� �و8جراءات، �السياق �مفهوم �يفكر�;ي �هابرماس �فان ومنه

�ال ��Þائية�بقدر�مايفكر�;ي�عملية �وتنسيق�النشاطات�مبادئ�تأسيسية تفاعل�*جتما×ي

داخل�العالم�ا�عيش،�وبالتاuي�فان�وجهة�النظر��خ
قية�متأسسة�;ي�عنصر�أصيل�،�

�هابرماس� �يحاو �ضم.- �أخ
Aي �نظام �ثمة �فان �وعليه �البشرية �الحياة �تجربة �بنية ل;ي

طبق�الكشف�عنه�من�خ
ل�فكرة�الكلية��خ
قية�يتمثل�;ي�التفكy?�;ي�نظام�أخ
Aي�ين

 . ع�ى�جميع�البشر�

�8نسان�من�التبعية�والسيطرة�التكنوسياسية�� اد�أن�يحر راذ�أن�هابرماس�أ ر

�؛أساسها� �التفاهم �قوامها �8جماع، ها �معيا �التواصل �;ي �عق
نية �لنظرية ربتأسيسه

�مبدأ� �ذلك �;ي �باGخر�سندها �و*عY?اف �ا�تبادل �*حY?ام �ع�ى �القائم ا�عيار��خ
Aي

 .  والقوة�;ي�الحجة��فضلية��

�،انه� �وهموم�مجتمعه �فهابرماس�يعد�ذلك�الفيلسوف�الحامل�لقضايا و��ذا

� جة�أن�كو<æ-�ذهب�إuى�القو لفيلسوف�ا�جتمع�بامتياز،إuى�د انه�;ي�الواقع�ا�عاصر�" ر

�تردد�بان�فوكو�وهابرماس�ينتميان�إuى�ا�ؤلفyن�الذين�قدمو�8جابات� نيمكن�الجزم�دو

�ح �جوهرية ��ك¾? �ا�اركسية �بعد �نقدية �لفلسفة �النظر �التأسيس يو ("ل
�وذلك�)1

انه�ذلك�ا�ثقف�....Gنشغاله��بجميع�قضايا�عصره�*جتماعية�والسياسية�و�خ
قية�

ا�جند�Êجل�ا�جال�العمومي�،�فان�صح�التعبy?�هو�نموذج�الفيلسوف�النقدي�ا�عاصر�

��وهذا� ا�جادت�به�قريحة�هذا��خy?�;ي�نو�فيلسوف�التنوع�و*خت
ف�وفيلسوف�القر

�ا�جاGت �العقل�)2(مختلف �فشل �وأسباب �الحداثة �أمراض �تشخيص �ع�ى �عمل �إذ ،

ا�من�كل�سلطة�أو� رومحاولة�إعادة�بعثه�من�جديد�;ي�ثوب�جديد�أك¾?�تفتحا�وأك¾?�تحر

Hي�عماده�التبصر�;ي�الذات�مايسمح�بإثبات�8نسان�لوجوده� وتبعية،�;ي�ثوب�أخ
Aي�ر

 . د�فاعليته�;ي��الوسط�*جتما×يوتأكي

فع�الستار� �اليوم� �الفلسفة�ا�عاصرة �Gبد�ع�ى �-æ>الهابرما� �انه�وبا�نظو رإذ ر

�التفكy?�;ي��طر�الكونية� �بمنجزات�العلم�دو �التماüي �وعدم �التكنوعلمية نعن�ال;oعة

ب�بyن�البشر�من�خ
ل�تحديد�الخطوط�العريضة �رال�-�بإمكا�Þا�ع�ى��قل�خلق�التقا

�يؤكد�ع�ى�*جماع�بل�ع�ى� �وصل�إليه�تفكy?�هابرماس�،�قو للعق
نية�إجرائية�فرب�قو ل ّ
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�;ي� �ليخلق �ا�ناقشة �أخ
قيات �ع�ى �الحوار�بل �ع�ى �يؤكد �قو ،� �*جتماعية لالفاعلية

عه� وال�èاية�بدءا�اجتماعيا�جديدا�لكل�انغ
ق�خلفته�السيطرة�التكنو�علمية�وكأن�مشر

ع��إص
Hي�مثله ع�مفكرنا�العربي�مالك�بن�نE-�الذي�كشف�عن�وهنا�مشر و�مثل�مشر

مة�*نغ
ق� زالعطل�وا�رض�;ي�الفكر�العربي�وأجاد�له�الدواء�فهابرماس�نفسه�حلل�أ
ّ

�كل�من�يلتمسها� �إuى�الحداثة�وال;oعة�التكنوعلمية�ال�-�غشت�بض
لها�عقو جعها لوأ ر

 .مبتدعا�بذلك�فلسفة�الحوار�وا�ناقشة�كخ
ص�من�أسرهما�

    : : : : الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة

يمكن�إيجاز�ماتضمنه�بحثنا�عن�الفلسفة�الهابرماسية�;ي�جملة�من�النقاط�

 : تعت@?�الخطوط�العريضة�وا�عايy?��ساسية�لفلسفته�üي�كالتاuي�

�التمركزات�وتصحيح�ا�سلك�- �بناء �إعادة ���دف�إuى �بناء �نقد�هابرماس�للحداثة�نقدا

 .الحداثي�من�*نغ
ق�اuى�*نفتاح�

�ا- �ال�-��نقد ��ا �لتجا �و*نسياق �التماüي ة �خطو �ع�ى �والتأكيد � �التكنو�علمية رل;oعة ر

 .تجعل�8نسان�يقع�;ي�فخ�التشيؤ�

ة�الرقابة��خ
قية��نجزات�العلم�-  .ور�التأكيد�ع�ى�ضر

مة�" العق
نية�التواصلية�" �صياغة�هابرماس�لنظرية�نقدية�- زك@?اديغم�لفك�هاجس�أ

 .ر�وكذا�شفرة�*غY?اب��خ
ق�;ي�الفكر�ا�عاص

-� �اللغو ي�التأكيد�ع�ى�التواصل�القائم�ع�ى�أفق�التداو ها�" مبدأ�فاعلية�اللغة�" ل رباعتبا

الوسط��سا<æ-�;ي�التواصل�يسن�الذوات�وعنصر�تشكيل�الذات�ضمن�واقع�الوجود�

 .مع�خر�

�إن�العقل�التواص�ي�يفتح��فاق�لفكر�اتيقي�وسيا<æ-�يمكن�بموجبه�التفك- �� لy?�حو

ط�إمكانية�التوافق�الديمقراطي�،�مما�يفرض�إعادة�*عتبار�للعقل�العم�ي�  .وشر

�إن�أخ
قيات�ا�ناقشة�عند�هابرماس�ا�ؤسسة�ع�ى�إعادة�اتقيا�كانط�تمنح�للفلسفة�-
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    ::::قائمة�ا�صادر�وا�راجعقائمة�ا�صادر�وا�راجعقائمة�ا�صادر�وا�راجعقائمة�ا�صادر�وا�راجع

    ::::قائمة�ا�صادر�باللغة�العربيةقائمة�ا�صادر�باللغة�العربيةقائمة�ا�صادر�باللغة�العربيةقائمة�ا�صادر�باللغة�العربية

�ترجمة -1 ،� �كايديولوجيا �والتقنية �،العلم �هابرماس غن �،�:ريو �الجمل ات �صقر،منشو رحسن

 .29،30:،�ص)1ط(،�2003

2- � �،ترجمة �للحداثة �الفلسفي �،القو �هابرماس غن ليو ة�:ر ا �و ات �،منشو -æالجيو�� رفاطمة ز ر

يا�،  .1995رالثقافة�،�دمشق�سو

غن�هابرماس�،�مستقبل�الطبيعة�*نسانية�نحو�نسالة�ليبy?الية�،�تر� -3 ة�،�: ريو ج�كتو رجو ر

 .1�،2006ا�كتبة�الشرقية�،�بy?وت�،�لبنان�،�ط

غن�هابرماس�، -4 �،�: حسن�صقر�،�مراجعة�: �ا�عرفة�وا�صلحة�،�ترجمة�ريو يإبراهيم�الحيدر

    1�،2002ا�جلس�*ع�ى�للثقافة�،�القاهرة�،�ط

    ::::يةيةيةيةببببجنجنجنجنقائمة�ا�صادر�باللغة��قائمة�ا�صادر�باللغة��قائمة�ا�صادر�باللغة��قائمة�ا�صادر�باللغة��
-)1111 HABERMAS , connaissance et intérêts, trad. par : Gclemncom et J.M Bor km, ed GGGGallimardallimardallimardallimard , 

paris, 1976. 

-) 2222 Habermas, terrorisme, pouvoire et communication , entrier par Diarony bara dory, le 

monde , Février 2004.  

-)3333 Habermas la réseau la critique, dirigée : ch bouchindhomme, paris, 1996.  

-)4444 Habermas, Autonomiy and solidarity, interviews, with habermas, ed by : peter dews, verso 

the print of new left books.  

-)5555 Habermas, la modernité, un progrès inachevé, trad par : G : Roulet, revue critique, 1991. 

-)----6666 Habermas, Réseau et légitimé, problème de légitimation dans le capitalisme avance, trad 

par : J, la coste ed, pay ot, paris, 1978.  

    ----))))7777 Habermas : Moral et communication conscience moral et activité communicational, trad 

par ch, Bouchindhomme ed, cerf, 1986.  

    ::::قائمة�ا�راجع�باللغة�العربيةقائمة�ا�راجع�باللغة�العربيةقائمة�ا�راجع�باللغة�العربيةقائمة�ا�راجع�باللغة�العربية

ت،�تر_  سة�فرانكفو �،�مد ربوتومو  . 1�،1998سعاد�هجرس،�دار�أويا�ليبيا،�ط: رر

�و_  د ويتشا ر �ترر �هابرماس، غن �يو �الفيلسوف �عند �الدينية �*نعطافة �جريدة�: رلن، ،� خالدة
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ف�*لكY?ونية�

 _�،� �*خت
ف ات �منشو ،� �،عمر�مهيبل �وتقديم �ترجمة �التواصل، �فسلفة ، ?yف� ك �ما رجان ي ر

  .�2006،�لبنان�،�1ا�ركز�الثقا;ي�العربي�،�ط

�الدين�أفاية،�الحداث_  ة�والتواصل�;ي�الفلسفة�النقدية�ا�عاصرة،�نموذج�هابرماس،�رمحمد�نو

،�ط   .1998،�ا�غرب،�2قدار�إفريقيا�الشر
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ات�8خت
ف،�الدار�العربية�للعلوم،�ط_  ،�لبنان،�1رعمر�مهيبل�من�النسق�إuى�الذات،�منشو

2007 . 

 �،�2002الفريد�فرانك�،�حدود�التواصل�،�ترجمة�عز�العرب�بناني�،�الدار�البيضاء�،�_ 

�ا�ركز�_ )7 �الY?بوية�ا�عاصرة�،�معهد�العلوم�*نسانية�، اسة�;ي�النظريات� ركمال�عو<æ-�،�د

  .2009الجامöي�،�غرداية�،�الجزائر�،�

�تر�_    )8 ،� �الحقيقة �ا�ناقشة�ومسالة �اتيقا ات�*خت
ف�،��،�،�،�،عمر�مهيبل: عمر�مهيبل�، رمنشو

  .1�،2010الجزائر�،�ط

9 (_�،� اسات�والنشر�،�1ا�وسوعة�الفلسفية�،�جي�عبد�الرحمان�بدو ر،�ا�ؤسسة�العربية�للد

 . 1�،1984بy?وت�،�لبنان�،�ط

    ).دت(،�1ستيفان�هابر�،�هابرماس�وسوسيولوجيا�،�ط_ )10

11(_� �التواصل �فلسفة �اuى �الذات �فلسفة �من �السياسية �*شكالية ،� �ا�حمداو �عبود  يع�ي

ات�*خت
ف�،�الجزا     .1�،2011ئر�،�طرهابرماس�انموذجا�،�منشو

منة    ;ي;ي;ي;ي    الثقافالثقافالثقافالثقاف الزين، شوAي محمد -12 منة� منة� منة� ات ،الالالالععععجافجافجافجاف    زززز� �وuى� ط الجزائر، 8خت
ف :رمنشو

،2014.    

    ::::قائمة�ا�راجع�باللغة��جنبية�قائمة�ا�راجع�باللغة��جنبية�قائمة�ا�راجع�باللغة��جنبية�قائمة�ا�راجع�باللغة��جنبية�

1_wriol (paul) : cybermonce la politique d’opire, fayard, paris, 1996.  
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تقائمة�ا�ج
تقائمة�ا�ج
تقائمة�ا�ج
ت

ع�ناقص�،-1 غن�هاابرماس�،�مشر و�يو بسام�بركة�،�مجلة�الفكرالعربي�،�مجلة�العلوم�: �تر�ر

ية�،�مركز�*نماء�القومي�ن�لبنان�،�   .�39،�العدد�،�1996ر*نسانية�والحضا

،�الم�ا�عرفة�،�ا�جلد�الخامس�عشر�حسن�حنفي�،�م��ºتموت�الفلسفة�وم��ºتحيا�،�مجلة�ع-2

    .�1984،�ديسم@?،�3العدد

    ::::ا�عاجم�وا�وسوعات�ا�عاجم�وا�وسوعات�ا�عاجم�وا�وسوعات�ا�عاجم�وا�وسوعات�

،�تونس ،لدين�سعيد�،�معجم�ا�صطلحات�والشواهد�الفلسفية�،�دار�الجنوب�للنشرج
ل�ا -1

    ) .دط(

ف�،�القاهرة�،�ا�جلد� -2 �،�لسان�العرب�،�دار�ا�عا رابن�منظو   .2ر

سة، مكتبة اللبناني، الكتاب دار ،الفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة    ممممععععجمجمجمجم صليبا، جميل -3  .لبنان بy?وت را�د

4- � �GGند يه �الفلسفية،راند �ا�وسوعة �تعريب�1مج، ات�: ، �منشو �عويدات، �احمد رخليل

 . 2001،�بy?وت،�2عويدات،�ط
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بات�إيتيقية��فهوم�الحق�ا�عاصر بات�إيتيقية��فهوم�الحق�ا�عاصرمقا بات�إيتيقية��فهوم�الحق�ا�عاصرمقا بات�إيتيقية��فهوم�الحق�ا�عاصرمقا     ررررمقا

EEEEthical  approaches to the concept of contemporary rithical  approaches to the concept of contemporary rithical  approaches to the concept of contemporary rithical  approaches to the concept of contemporary rigggghhhh    

    

ررررماس�عونيةماس�عونيةماس�عونيةماس�عونية: : : : الباحثةالباحثةالباحثةالباحثة
*    

    مومومومو<<<<�ºæعبد��ºæعبد��ºæعبد��ºæعبد�هللاهللاهللاهللا....دددد....أأأأ: : : : ا�شرفا�شرفا�شرفا�شرف

    

سال  22/12/2018 :النشر 21/10/2018 :لالقبو 25/05/2018 :ر8

 

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

 فقهية، قانونية، جوانب، عدة من تناولها يمكن ال�- ا�واضيع من الحق موضوع

يخية، شرعية،  مع دائما لكن جوانبه، بكل 8�ام تم قد انه فنظن وفلسفية، دينية رتا

ات جديدة مواضيع رظهو  من رالنظ إعادة إuى الحاجة تظهر تكنولوجية، و علمية روتطو

تباطه نظرا الحق، موضوع ;ي النقصان أو 8ضافة أو التكييف أو بالتعديل إما جديد Gر 

ة، الحاجة تحتمها وال�- ا�عرفة، ميادين بجميع  و�خ
قيات البيوإتيقا مثل وروالضر

 . ذاته� ا�فهوم راءةق  ;ي النظر إعادة تستد×ي جديدة إشكاليات رظهو و ا�عاصرة،

 القدم، منذ بالفلسفة ا�رتبطة ا�فاهيم من يعت@? الحق مفهوم نأ من بالرغم    

Gت تماما، مختلف جديد مفهوم وكأنه اليوم ظهر أنه إ?yوأبعاده قراءاته تغ ºقوانينه وح�. 

�مفتاحية �مفتاحيةكلمات �مفتاحيةكلمات �مفتاحيةكلمات بات؛ مفهوم؛ إتيقا؛ الحق؛: كلمات ؛ 8نسان؛ رمقا  فلسفة تغy?؛ قحقو

 .معاصرة

    

                                                 
الية،    ----    **** �دكتو الية،طالبة �دكتو الية،طالبة �دكتو الية،طالبة �دكتو �كلییییةةةة::::تخصصتخصصتخصصتخصص    ررررطالبة �التطبيقية، �كل�خ
ق �التطبيقية، �كل�خ
ق �التطبيقية، �كل�خ
ق �التطبيقية، �;ي�    نية،نية،نية،نية،و8نساو8نساو8نساو8نسا    *جتماع*جتماع*جتماع*جتماعییییةةةة    العلومالعلومالعلومالعلوم    �خ
ق �;ي�مخ@?�تطوير�للبحث �;ي�مخ@?�تطوير�للبحث �;ي�مخ@?�تطوير�للبحث مخ@?�تطوير�للبحث
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    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية

AbstracAbstracAbstracAbstractttt:  The subject of the right is one of the topics that can be 

addressed in several aspects, legal, jurisprudentiel, legitimacy, historical, 

religious, and philosophical, we think it has been learned in all its aspects,but 

always with the emergence of new topics and scientific developments, and 

technological, show the need to reconsider again, either by amendment or 

adaptation or add or decrease in the subject of right, because  it is releted to all 

fields of knowldge, wich are necessited. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:  Right;ethics ;concepts; approaches ;human;rights; change ; 

contemporary philosophy. 

 

    ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

� �الحق �مفهوم �ع@?�مراحل��Gيزال �8نسان �تطلعات �تمثل �ال�- �ا�فاهيم من

ات�و�الثقافات�8نسانية،�و�ال�-�يسöى�من�خ
له�إuى�تحقيق� يخ�و�;ي�كل�الحضا رالتا ر

،� �وف انسانيته �الف
سفة �عدة�اهتم �من �و�تناولوه �الحق �بموضوع �القدم �منذ �العلماء

� �و�فلسفية، �دينية يخية، �تا �شرعية، �فقهية، �قانونية، �تبقى�رجوانب، �هذا �يومنا و�إuى

�يتناسب�مع��من�جديد�اليهالنظر�الحاجة�إuى�مراجعة�ا�فهوم�و�إعادة�قراءته�و� ،�بما

�الذي�ظهرت�فيه �الزخم�الفكر ات�عليهذا مية�و�تكنولوجية،�ر�مواضيع�جديدةو�تطو

تباطه�بجميع�ميادين�ا�عرفة،�و�التكييف�أو�8ضافة�أو�النقصان،�إما�بالتعديل�أ Gرنظرا�

� ة، �و�الضر �الحاجة �تحتمها �ورو�ال�- �مثل �معاصرة �بمواضيع تباطه �ا البيوإتيقا�ركذلك

 .و�خ
قيات�ا�عاصرة

� �و�أخيمتد �اجتماعية، �انطولوجية، �مختلفة، �معرفية �حقو 
قية�لالحق�إuى

جة��وuى،وح��ºسياسية،� �إذا�كان�مفهوما�ذو��و�ح��ºرÊنه�يتعلق�بفعالية�8نسان�بالد

ية �فإنه��Gيخلو�من�الجانب�العم�ي�الذي�يعطيه�تجسيدا�فعليا�عن�طريق�،رطبيعة�معيا

�بالقانو �يعرف �القا،نما �خارج �للحق ��Gوجود �معاش،��Êنه �واقع �إuى �يحوله �الذي ننو

�أساس�اخت
ف�البنيات�*جتماعيةانط
قا�من�هذا�فو  .نإن�تأسيس�الحق�يكو

�إشكاGت ت �أثا �قد �الحق �تناوله،�رتعريفات �جوانب �باخت
ف �مختلفة

انقسمت�إuى�اتجاهات�متعددة،��ÞÊا�كثy?ة�التفصي
ت��Gيتسع�ا�قام�لذكرها،�بل�ما�و
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حة�هنا�üي �يتناسب�مع�هذا�ا�وضوع���و�8شكالية�ا�طر و��م�هو�وضع�تصو هل�يجب�هل�يجب�هل�يجب�هل�يجب�:ر

ات�ا�عاصرة؟�و�كيف� �مع��خ
ق�التطبيقيةو�التطو ºæعاصرة؟�و�كيف��ات�ا �مع��خ
ق�التطبيقيةو�التطو ºæعاصرة؟�و�كيف��ات�ا �مع��خ
ق�التطبيقيةو�التطو ºæعاصرة؟�و�كيف��ات�ا �مع��خ
ق�التطبيقيةو�التطو ºæمفهوم�الحق�ليتما�����?yمفهوم�الحق�ليتماأن�يتغ�?yمفهوم�الحق�ليتماأن�يتغ�?yمفهوم�الحق�ليتماأن�يتغ�?yررررأن�يتغ ّّ ّّ

ات�الراهنة�ال�-�تشهدها� تبط�مفهوم�الحق�بمجاGت�ا�عرفة�ا�ختلفة�;ي�ظل�التطو ات�الراهنة�ال�-�تشهدها�ا تبط�مفهوم�الحق�بمجاGت�ا�عرفة�ا�ختلفة�;ي�ظل�التطو ات�الراهنة�ال�-�تشهدها�ا تبط�مفهوم�الحق�بمجاGت�ا�عرفة�ا�ختلفة�;ي�ظل�التطو ات�الراهنة�ال�-�تشهدها�ا تبط�مفهوم�الحق�بمجاGت�ا�عرفة�ا�ختلفة�;ي�ظل�التطو ررررا رررر

 الساحة�الفكرية؟الساحة�الفكرية؟الساحة�الفكرية؟الساحة�الفكرية؟

ايا��صعوبات�;ي�تحديد�تعريف�دقيق�للحق،�و�أساسها�الجوانب�توجد وو�الز

�يتم�oyمفهوم�الحق�بتعدد��ال�-�ا�ختلفة ىيتم�النظر�إليه�م�èا�من�جهة،�و�من�جهة�أخر

��خ
Aي،� �إuى �ا�عر;ي �من �فيه، �نتناوله �الذي �ا�جال �بطبيعة �يتحدد �فهو �وجه،

السيا<æ-،�القانوني�ثم�*جتما×ي،�و�يتحدد�أيضا�حسب�طبيعة�الزمان،�بحيث�يختلف�

�ا�عاصرة �ثم �الحديثة �إuى �القديمة �الفلسفة �الفكر�الفلسفي�من �تطو �واكب �حيث ر،

 .رافق�استعماله�تعدد�الدGGت�و�اخت
فها�بسبب�تنوع�انشغاGت�الفلسفةو

،�الصدقع@?�عن�العقل�والعدل�وعن�القوة�وفا�فهوم�ذو�طبيعة�معقدة،�فهو�ي

�وا�رجعي �ا�جال �بطبيعة �تتحدد �معالجته �إمكانية �يجعل �لهذه�مما ا �إطا �تكو �ال�- رة ن

ع�الكلمة�;ي�استعمالها�هو�الذي�يحدد�معناها�;ي�موضـعه،�و�لهذا�سوف�فموقا�عالجة،�

�و�نكت �و�صياغا�ïا، �بأمثل§�ا �اللغوية �ا�فاهيم �للحق�نستث.- �ا�فاهيمية بات �با�قا رفي

اهنو  .رخاصة�ا�عاصرة�و�ا�رتبطة�باÊخ
ق�التطبيقية�كموضوع�

�إuى��عالجة��8شكالية�يتم�*عتماد�ع�ى�ا�نهج�التحلي�ي�ال ذي���دف�أساسا

�بشكل�عام،�و�تحليل�ا�فاهيم�ا�رتبطة�به�،�أما� قتحديد�إطار�مفهوم�الحق��و�الحقو

يخية�واحدة�üي�تحلي
ت� يþي�ف
�يظهر�إ�Gبشكل�ضئيل�من�خ
ل�حقبة�تا را�نهج�التا ر

نولوجية�ا�فهوم �الرجوع�إuى�تأصيل�الحق�و�كر والحق�;ي�الفكر�الفلسفي�ا�عاصر�دو  .ن

با بامقا بامقا بامقا     : : : : ت�مفاهيمية�للحقت�مفاهيمية�للحقت�مفاهيمية�للحقت�مفاهيمية�للحقررررمقا

�أك¾?،�و�مختلف�مفاهيم�الحق� بات�ا�فاهيمية�مرتبطة�بالجانب�النظر يا�قا ر

�الجانب�التحلي�ي�و�أوجه� �يرا×ى�ف��ا �وال�- ا�رتبطة�بكثy?�من�ا�صطلحات�منذ�القدم،

�وع
قات�مرتبطة�بمختلف�ا�واضيع� رالتفاعل�بي�èا،�كونموضوع�الحق�شائك�وله�جذو

اسات�الفلسفيةال�-�تتناولها�ال  .رد

�ع�ى� �و�ا�فكرين �الف
سفة �إجماع �يتم �لم �طويل، يþي �تا رفع@?�مسار�فلسفي

�محدد�و�مضبوط�للحق،� ّتصو �و�الكرامة�و�الحريةر تبط�بمفاهيم�أخر ىÊنه�ا �الواجب،�ر

�دGGته،� �أيضا �وتعددت �الحق �استعماGت �تعددت ،العدالة، �الحقو قالديمقراطية،

سفة�به،�فتم�توظيفه�لغويا�و�منطقيا،�معرفيا�و�فكريا،�بسبب�انشغال�8نسان�و�الفل
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الحق�بمقت�ºæçالطبيعة�هو�حرية�"�هم�فلسفيا�لy?تبط�بالوجود�الطبيöي�ل0نسان،�و

�هو�نف �يشاء �من�أجل�الحفاظ�ع�ى�طبيعته،�8نسان�;ي�استخدام�قوته�وفق�ما سه،

�بحكمه�وو �ع�ى�حياته،�و�بالتاuي�;ي�أن�يفعل�ما�ير ة�أخر ىبعبا ى �عقله�أنه�السبيل�;ي�ر

".تحقيق�ذلك
1

 

اد نادى وبية ال�èضة ور  من أسبق الفرد أن باعتبار �æ-ء كل ;ي الفرد بحرية ر�و

يخية رجذو له بذا�ïا قائمة قيمة الفرد واعتبار منه، وأسمº ا�جتمع  ما نحو تتجه رتا

 ال�- فردال 8نسان فكرة ال�èضة ف
سفة استلهم منه الذي" الطبيöي نالقانو"بـ يعرف

 يجب لذا ،"وسيلة وليس بذاته غاية 8نسان "بذلك جاع
 كانط، الفيلسوف لها نظر

ع : "الشهy? كتابه ;ي أثبته ما وذلك الصفة ��ذه أخ
قيا معاملته  السلم أجل من ومشر

".الدائم
2

 

ّم�oyهيجل�بyن�8تيقا�و��خ
ق�ال�-�تشy?�إuى�الطابع�الذاتي�للسلوك،�مثل�نية�

استعدادها�الداخ�ي،�;ي�حyن�أن�8تيقا�تشy?�إuى�مجموع�القيم��خ
قية،�الفعل�الذاتو�

يخ،�تعد��سرة�و�ا�جتمع�ا�دني�و�الدولة�لدى�هيغل�أشكا�Gمن�8تيقا .رو�التا
3

 

،�فالحق�;ي�مقابل�الواقع�هو�;ي�كل�منطق�       نقد�يأخذ�الحق�مع.�ºالقانو

ع�;ي�مقابل�الواقöي،�ف ،�ا�شر و�مو �ال�-�تنظم�الع
قات�ر �هو�مجمل�الحقو قالقانو ن

�العادات� �من �أو �ا�كتوبة �القوانyن �من Hæالنا�� �هو �الوضöي �القانو �و �الناس، نبyن

�الطبيöي�هو�الحق ،�أما�القانو نا�كتسبة�قوة�القانو ّ�الذي�يعد�نتيجة�لطبيعة�البشر�ن

.ع
قا�ïمو
4
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�أو� �صاحبه �به �ينتفع �أن �شأنه �من �مركز�شر×ي �هو�كل �فالحق�الحق غy?ه،

�Gو��، �أو�لجهة�أخر ىمصلحة�أي�منفعة،�تثبت�ëنسان�ما�أو�لشخص�طبيöي�أو�اعتبار ي

�و�النظام�أو�العرف�و�*تفاقية�و�ا�يثاق ه�الشرع�أو�القانو نيعت@?�الحق�إ�Gإذا�قر .ر
1

 

�8نسان،�لذلك��Gيمكن�تعريفها�تعريفا�جامعا� قتولدت�مفاهيم�كثy?ة�لحقو

�جمي �يصدق�ع�ى نست�كاسy?رمانعا �قال�ا �فكما �كل�البلدان، �الحقب�و�ع�ى إن�: " رع

�الش�-،� �الوجود�البشر يمي
د�إنسان�الحق�الحديث�تم�عندما�تم�الو×ي�باخت
ف�صو ر

يخية�مختلفة�منذ�فيكو�و�مونتسكيو�إuى�هy?در منة�تا Ê�-رو�ال�-�تنتم ."ز
2

 

بات�إيتيقية�للحق بات�إيتيقية�للحقمقا بات�إيتيقية�للحقمقا بات�إيتيقية�للحقمقا     : : : : ررررمقا

تبط�الحق �بالجا را �ا�عاصرة �الفلسفة �جعل�;ي �ما �و�هذا نب�التطبيقي�أك¾?،

ا�فهوم�يتغy?�باخت
ف�مجال�تطبيقه،��بالرغم�من�أن�مفهوم�الحق�يعت@?�من�ا�فاهيم�

ا�رتبطة�بالفلسفة�منذ�القدم،�إ�Gأنه�ظهر�اليوم�و�كأنه�مفهوم�جديد�مختلف�تماما،�

�تحت �الجديدة ��خ
قيات �ظهو �Êن �قوانينه؛ ºو�ح�� �و�أبعاده �قراءاته �إعادة�رتغy?ت م

النظر�;ي�القوانyن،�انط
قا�من�مفهوم�الحق�و��Gيمكن�أن�يب.�ºما�هو�جديد�ع�ى�أساس�

�يتناسب�مع� �بما �إ�Gبإعادة�النظر�;ي�الحقو قما�هو�ك
سيكي،�فتغy?�القوانyن��Gيكو ن

    .هذا�الزخم�من�ا�واضيع�الجديدة�Gسيما�;ي�مجال��خ
ق�التطبيقية�و�البيوإتيقا

�ا�ر �ا�عاصر�إGو�Gيمكن �الحق �مفهوم �*تيقية،�ر�إuى بات �ا�قا �خ
ل ر�من

�أنو �من� ذلك �تبدأ �وال�- �ا�جتمع، �;ي �ا�وجودة ��خ
قية �القيم �مجموعة �üي 8تيقا

 .�سرة�إuى�ا�جتمع�إuى�الدولة،�بينما��خ
ق�مجموع�السلوك�العام�للفرد

� �البشرية �تشهده �الذي ي �و�التكنول̄و �العلم- �للتطو �من�رنظرا �أصبح اليوم

ية�جديدة�;ي�ظل�التحوGت�السريعة��يادين� �النظر�إuى�8نسان�ا�عاصر�بر ر ؤالضر يو

بات�إيتيقية،�ف
�يجب�النظر�اليوم�إuى�8تيقا�با�فهوم�التقليدي�القديم� رالحياة،�;ي�مقا

بة� �بمقا �الفلسفات�اليونانية�ثم�الحديثة�بل�يجب�النظر�إل��ا �إuى ه رالذي�يمتد�بجذو ر

�ا�عاصرة،�عص �ا�جتمعات �عرف§�ا �ال�- �و�العلمية �الY?اكمات�ا�عرفية �بعد �خاصة رية،

�الحياة �مجاGت �مختلف �تضمن§�ا �إتيقيات �إuى �8تيقا �إتيقا�: فتفرعت �الحوار، إتيقا

 ....إتيقا�الحق الحرب،�إتيقا�التواصل�و�ا�ناقشة،�إتيقا�*قتصاد،�

                                                 
1
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� �فيه�نشأت�فكرة��خ
قيات�ا�طبقة�أو�8تيقا �كل�ميدان�يكو �;ي نا�طبقة

� �من �للمس �أو �ل
ستغ
ل �عرضة �الفرد �و�حريته�8نسان �حياته �و �عزته �و كرامته

�القضايا�و �من �التطبيقية �تعت@?��خ
ق ��خ
Aي �ا�بادئ �من �مجموعة �تتكو نحقوقه،

�معرفية� �بحقو �ع
قة �لها �الفكر�الفلسفي، �;ي �جديدة �تساؤGت �تطرح �ال�- لا�عاصرة

تبطتمتنوعة، �مع ر�ا �و�التقنيات �العلوم �مصالح ربتطو �من �تحققه �من� �ما و�خدمات

��من �مخاطر��ïدد �من �تحمله �و�ما ، �جهة، �أخر �جهة �من �البشرية �و�من�ىو�الحياة

.القواعد�السلوكية�قصد�حمايته�و�الحفاظ�ع�ى�كرامته�و�مكاسبه
1

 

،�من �و�الهدف�منه،�صياغة�جهة�أخر ىيتولد�مجال�آخر��فهوم�الحقو ه�هو�ق

�;ي�كل�ا�يادين�ال�-�تخص� قفكر�أخ
Aي�قانوني�جديد�يتم�فيه�التطبيق�الفع�ي�للحقو

�إuى�ثقافة�و�ليس�مجرد�قوانyن،�و�طرح�... و�البيئة 8نسان،�الطب�و�البيولوجيا� ّلتتحو ل

� �واقعية �ال�-� إشكاليات �الراهنة �و�السياسية �*جتماعية �التحلي
ت �طرح§�ا جديدة،

مات� الفكرية�ال�-�تعرض�لها�8نسان،�لكن�ما���م�;ي�بحثنا�هذا�تجريد�الحق�زفرض§�ا��

�و�فئات�ع�ى�حساب� �أخر �دو ى�و�*سY?اتيجيات�السياسية�ال�-�تخدم�دو ىمن�الر ن ل ؤ

،�باعتبار�الحق�يع@?�عن�وجود�8نسان�ككائن�يستحق�العيش�بكرامة�و�حرية�;ي� ىأخر

    ظل�العدالة��و�الديمقراطية

�جنب �يوجد �وهو�نالقانو �و�ا�تفاوتة، �ا�تعددة ��خ
ق �مبادئ �مع �جنب �إuى ا

�لكن� �;ي�كل�ا�جتمعات، �توتر�حاضر�;ي�ا�سائل�ا�عاصرة �Êن�هناك�دائما ليس�واحدا

ساء�و �إ �إuى �تسöى �ال�- �القانونية �القواعد �و�بyن �السائدة ��فكار�الخلقية �بyن ض رتعا ر

�و�واجبات�قانونية�دقيقة،�هناك�غاية�أك¾?�عموم ،�;ي�كل�قحقو نية���دف�إل��ا�القانو

� نمكان،�أو�يجب�أن���دف�إuى�تحقيقها�أ�Gو�üي�العدل،���و�قد�يقال�أن�فكرة�القانو

تبطت�ع�ى�الدوام�بفكرة�العدل .را
2

 

�Gلذلك�� �للمجتمعات�ا�عاصرة، �بالنسبة �الحق�مسألة�جوهرية تعت@?�مسألة

�ا�جتمع� �;ي�حقو �و�الفاعلو ن��والسياسيو لال�ا�فكر ن ن و �بالغاز �اهتماما  نا�دني�يولو
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وبي�----     �ا�ركز��و �8نسان، �حقو �تعلم �عن �دليل �8نسان، �حقو �فهم �برغوثي، �و�إياد �بينيدك وبي��فولفجانج �ا�ركز��و �8نسان، �حقو �تعلم �عن �دليل �8نسان، �حقو �فهم �برغوثي، �و�إياد �بينيدك وبي��فولفجانج �ا�ركز��و �8نسان، �حقو �تعلم �عن �دليل �8نسان، �حقو �فهم �برغوثي، �و�إياد �بينيدك وبي��فولفجانج �ا�ركز��و �8نسان، �حقو �تعلم �عن �دليل �8نسان، �حقو �فهم �برغوثي، �و�إياد �بينيدك رررر�فولفجانج ق قق قق قق ق

�8نسان،�ط اسات�حقو �8نسان،�ط�لد اسات�حقو �8نسان،�ط�لد اسات�حقو �8نسان،�ط�لد اسات�حقو ام�هللاهللاهللاهللا�لد �8نسان�و�الديمقراطية،�مركز� يب����و��بحاث����;ي�مجال�حقو ام�للتد �8نسان�و�الديمقراطية،�مركز� يب����و��بحاث����;ي�مجال�حقو ام�للتد �8نسان�و�الديمقراطية،�مركز� يب����و��بحاث����;ي�مجال�حقو ام�للتد �8نسان�و�الديمقراطية،�مركز� يب����و��بحاث����;ي�مجال�حقو قللتد قق قق قق رق ر رر ر رر ر رر ر     ....2222ر
�أندر----2222 �أندر�GGند �أندر�GGند �أندر�GGند �ا�جلد: : : : يييي�GGند �الفلسفية �GGند �ا�جلدموسوعة �الفلسفية �GGند �ا�جلدموسوعة �الفلسفية �GGند �ا�جلدموسوعة �الفلسفية �GGند �أح::::يبيبيبيب�تعر�تعر�تعر�تعر1111موسوعة �أحخليل �أحخليل �أحخليل �،�خليل �عويدات �إشراف،أحمد �خليل �،�مد �عويدات �إشراف،أحمد �خليل �،�مد �عويدات �إشراف،أحمد �خليل �،�مد �عويدات �إشراف،أحمد �خليل مد

    ....2001200120012001،،،،2222طططط
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�بالديمقراطية�و �وع
قته ��خ
Aي، �بالجانب �ع
قة �من �له �ا� �خاصة �له، �ك@? ىعناية

 .السياسية

�ا�جال�ا �ا�عاصر�üي �بمفهومها لذي�يجمع�كل�من�الجوانب�إن�الديمقراطية

�8نساالسياسية ن�ق��و�*جتماعية�و�*قتصادية�و�ا�دنية�و�الثقافية،�و�أصبحت�حقو

من�أهممقاييس�الدولة�ا�عاصرة�ال�-�تتجسد�ف��ا�الحرية�و�احY?ام�8نسان�و�كرامته،�

� ،�و�قيام�القانو �و�سيادته،�فالحق�مصلحة�يحم��ا�القانو نعن�طريق�تطبيق�القانو ن ن

��فراد�و�من�و�*ستقرار�;ي�ا�جتمع �لضمان�حقو ر قبحماي§�ا�أمر�ضر ي  .و

�تت �إنسانية �تجربة �الديمقراطية �أجل�إن �من �جاءت �قد �و �باستمرار، رطو

�،-æ>اجتما×ي�اقتصادي�سيا� لا�حافظة�ع�ى�كرامة�8نسان�و�حقوقه،�و�üي�وليدة�تحو

ف�و�معطيات�كل�مجتمع،� وفÓ-�تجربة�إنسانية�عا�ية�يمكن�*ستفادة�م�èا�حسب�ظر

�ناهض�و�لتحسyن� �جتمع� �أسلوب�حياة ��ÞÊا و��Gبد�من�خوض�معY?ك�الديمقراطية

�8نسان،�و�لتعميق�عملياترصيدنا �*ندماج�الوط.-�و�حشد�الجهود�ق�;ي�مجال�حقو

.الطاقات�لتحقيق�التنمية�الشاملةو
1

 

�انتشار� �ظل �;ي �ل0نسان �جديدة ية �بر �اليوم، �الثقا;ي �الفكر ؤيتم�oyا�شهد ي

كريس�ع
قات�العدالة�و�الكرامة�الديمقراطية�ذات�البعد�8نساني�و�ال�-�تسöى�إuى�ت

ة��والحرية��والقضاء�ع�ى�كل�ع
قات�التناحر�و�الكراهية�بyن�الناس�سواء�كانت�ا�ساواو

�تتبناه�أفكار�اللي@?الية�الجديدة�من�خ
ل� �ما مبنية�ع�ى�أسس�دينية�أو�عرقية،�و�هذا

 .تجليا�ïا�السياسية�و�*قتصادية�ع�ى��قل�ظاهريا

�للمجتمعات�ا�عاصر �بالنسبة �الحق�مسألة�جوهرية �لذلك��Gتعت@?�مسألة ة،

�ا�جت �;ي�حقو �و�الفاعلو ن��و�السياسيو لال�ا�فكر ن ن و �اهتماما�بالغا�ز نمع�ا�دني�يولو

�بالديمقراطية�و �و�ع
قته ��خ
Aي، �بالجانب �ع
قة �من �له �ا� �خاصة �له، �ك@? ىعناية

تبطت�جلها� بات�جديدة�;ي�هذا�الحقل�ا�عر;ي،�ا رالسياسية،�فنشأت�إشكاليات�و�مقا ر

سان�ا�عاصر�و�بفضاءات�فكرية�جديدة،�حتم§�ا�التغy?ات�ال�-�يعيشها�بمستجدات�8ن

 .ّا�جتمع�ا�عاصر�مست�جميع�جوانبه

� يخ �ا�رحلة�من�التا �هذه �;ي �التنظy?،�رالفكر�8نساني �;ي �نحو�الواقعية يتجه

�ش��ºو �ع�ى �ا�عيش �الواقع �فإن �و�ا�تغy?ات، �ا�ستجدات �مع �التعامل �;ي ا�وضوعية
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ية،�---- �8نسان�بyن�النظرية�و�التطبيق،�دار�الفكر�الجامöي،�8سكند ية،���عثمان�محمود�غزال،�آليات�حماية�حقو �8نسان�بyن�النظرية�و�التطبيق،�دار�الفكر�الجامöي،�8سكند ية،���عثمان�محمود�غزال،�آليات�حماية�حقو �8نسان�بyن�النظرية�و�التطبيق،�دار�الفكر�الجامöي،�8سكند ية،���عثمان�محمود�غزال،�آليات�حماية�حقو �8نسان�بyن�النظرية�و�التطبيق،�دار�الفكر�الجامöي،�8سكند رررر��عثمان�محمود�غزال،�آليات�حماية�حقو قققق

    ....116116116116،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�2015201520152015،�،�،�،�1111ط�ط�ط�ط�
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اء�و�ا�قوGت�النظرية�د�لنا�أن�ثمة�مواجهات�محتدمة�بyن��فكاا�ستويات،�يؤك رر�و�

حات�الثقافيةو .و�طر
1

 

�هابرماس غن �يو �فلسفة ∗رتشكل
Jürgen Habermasداخل�� �أساسية �لحظة

حقل�*هتمام�بالحق�;ي�ع
قاته�بالديمقراطية�و�التنوير�و�الحداثة،�ويعت@?�من�النماذج�

�ف� �فلسفية،�ا�عاصرة��ك¾?�تجسيدا بات�عديدة، رهوم�الحق�ا�عاصر�فقد�أعطى�مقا

ات� يخية��سألة�الحق�و�الديمقراطية،�وخلقه�حوار�مع�مختلف�التيا رسوسيولوجية،�وتا ر

�و�إشكاGت�;ي�مجال�الحق،� �و�تقديم�أدوات�و�قضايا �و�ا�عاصرة، �الحديثة الفلسفية

ى�جديدة�;ي�الفكر�الفلسفي�ا�عاصر  .ؤفتحت�ر

�ت �الذي �الحق �بالص
حية�إن �يحظى �الذي �و �ا�عاصرة �ا�جتمعات نشده

�;ي�النظام�الحقوAي�و�القضائي،�و�;ي� �و�التداو عية�هو�الذي�يرتكز�ع�ى�التشاو لوا�شر ر و

.خضوعه��تطلبات�العقل�*سY?اتيFي
2

 

�انتشار� �ظل �;ي �ل0نسان �جديدة ية �بر �اليوم، �الثقا;ي �الفكر ؤيتم�oyا�شهد ي

كريس�ع
قات�العدالة�و�الكرامة�ساني�و�ال�-�تسöى�إuى�تالديمقراطية�ذات�البعد�8ن

والقضاء�ع�ى�كل�ع
قات�التناحر�و�الكراهية�بyن�الناس�سواء�كانت� ا�ساواة�والحريةو

�تتبناه�أفكار�اللي@?الية�الجديدة�من�خ
ل� �ما مبنية�ع�ى�أسس�دينية�أو�عرقية،�و�هذا

 .اتجليا�ïا�السياسية�و�*قتصادية�ع�ى��قل�ظاهري

�جميع� �بyن �ابدية �سلمية �لع
قة عية �مشر �إقامة �ع�ى �يراهن �هابرماس وكان

ط�بحرية�التواصل�و�بحق�التضايف�الذي� والبشر،�قوامها�الو×ي�بالواجب�العق�ي�ا�شر

من�شأنه�أن�يجنب�*قصاء�و�ال§�ميش�و�العنف،�و�تحقيق�كيفي�أمثل�يتسع�للكونية�

�للحدود�الجغر �قسر�أو�تجاو ز8نسانية�دو .افية،�و�تأسيس�مواطنة�كونيةن
3
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ق،�ط---- ،�تأم
ت�;ي�قضايا�معاصرة،�دار�الشر ق،�ط�عبد�العزيز�بن�عثمان�التويجر ،�تأم
ت�;ي�قضايا�معاصرة،�دار�الشر ق،�ط�عبد�العزيز�بن�عثمان�التويجر ،�تأم
ت�;ي�قضايا�معاصرة،�دار�الشر ق،�ط�عبد�العزيز�بن�عثمان�التويجر ،�تأم
ت�;ي�قضايا�معاصرة،�دار�الشر وووو�عبد�العزيز�بن�عثمان�التويجر     ....7777،�ص،�ص،�ص،�ص2002200220022002،�،�،�،�1111يييي

غ    ----∗∗∗∗ غيو غيو غيو �يعت@?�من�أهم�    1929192919291929----06060606----18181818فيلسوف�وعالم�اجتماع�أ�اني�معاصر�فيلسوف�وعالم�اجتماع�أ�اني�معاصر�فيلسوف�وعالم�اجتماع�أ�اني�معاصر�فيلسوف�وعالم�اجتماع�أ�اني�معاصر�::::     J J J Jüüüürrrrggggen en en en HHHHabermas abermas abermas abermas ن�هابرماسن�هابرماسن�هابرماسن�هابرماسرررريو �يعت@?�من�أهم�، �يعت@?�من�أهم�، �يعت@?�من�أهم�، ،

ف    ولد�;يولد�;يولد�;يولد�;ي. . . . ;ي�عا�نا�ا�عاصر;ي�عا�نا�ا�عاصر;ي�عا�نا�ا�عاصر;ي�عا�نا�ا�عاصر    والسياسةوالسياسةوالسياسةوالسياسة    *جتماع*جتماع*جتماع*جتماع    علماءعلماءعلماءعلماء فدوسلدو فدوسلدو فدوسلدو ت�أ�انياأ�انياأ�انياأ�انيا    ،،،،رررردوسلدو سة�فرانكفو �مد ت�،�يعد�من�أهم�منظر سة�فرانكفو �مد ت�،�يعد�من�أهم�منظر سة�فرانكفو �مد ت�،�يعد�من�أهم�منظر سة�فرانكفو �مد رررر،�يعد�من�أهم�منظر رررر يييي

يد�من�خمسyن�مؤلفا�يتحدث�عن�مواضيع�عديدة�;ي�الفلسفة�وعلم�*جتماع�وهو�صاحب�نظرية� يد�من�خمسyن�مؤلفا�يتحدث�عن�مواضيع�عديدة�;ي�الفلسفة�وعلم�*جتماع�وهو�صاحب�نظرية�النقدية�له�أ يد�من�خمسyن�مؤلفا�يتحدث�عن�مواضيع�عديدة�;ي�الفلسفة�وعلم�*جتماع�وهو�صاحب�نظرية�النقدية�له�أ يد�من�خمسyن�مؤلفا�يتحدث�عن�مواضيع�عديدة�;ي�الفلسفة�وعلم�*جتماع�وهو�صاحب�نظرية�النقدية�له�أ ززززالنقدية�له�أ

    ....الفعل�التواص�يالفعل�التواص�يالفعل�التواص�يالفعل�التواص�ي
2222
----    JJJJüüüürrrrggggenenenenHHHHabermasabermasabermasabermas,,,, droit et d droit et d droit et d droit et déééémocratie mocratie mocratie mocratie ,,,,nifnifnifnif,,,, es es es essaissaissaissais,,,,    GGGGallimard allimard allimard allimard ,,,,papapapagggge 82.e 82.e 82.e 82.    

3333
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اوية� �و�نظر�إليه�من� ، �من�كل�نسق�معيار �الحق�مجردا زنظر�هابرماس�إuى ي

�وقانونية، �و�ضبط� نقدية �تنظيم �وسيلة ه �باعتبا �الحق �ناقشة� �قابلة �نسبة روإضفاء

�الكل�*جتما×ي،�و�انطلق�من�تحليل�الحق�الذي�تأسس�ع�ى�مبدأ� ىصالحة�ع�ى�مستو

@?،�يقY?ح�في@?�تفسy?ا�للحق�الحديث�الذي�يقع�;ي�أفق�ال;oعة�الوضعية�الحيادية�منذ�في

يFي�قياسا�إuى�التأشy?ات�و�إuى� �تد يخا�كتحر يخ�الغربي�للحق�تا �التا رالقانونية�سيكو ر رر ن

عيات�الداخلية،�إنه�ينغمس�الحركة�ال�-�من�خ
لها�تأسس�;ي�عالم�متخصص� وا�شر

�أكفا �خ@?اء �قبل �من �مسيطر�عليه �دقيقة�ء،مستقل، ية �صو �قواعد �حسب ر�منظم

عيةو واضحة�أين�تتطابق�الشرعية�مع�ا�شر "و
1
. 

ركز�هابرماس�بعد�نظرية�الفعل�التواص�ي�ع�ى�إقامة�مذهب�أخ
Aي�و�قانوني�

وفقا�للنموذج�الكانطي،�فقد�بدأ�أو�Gإشكالية�العقل�;ي�إطار�نظرية�ا�عرفة�ثم�بواسطة�

�العقلنة�ا�ستخدمة�;ي �فY?تنا،�يقوم�منطقيا�إuى�فلسفة�عملية�ال�-�رإعادة�تفسy?�لصو

ع� �ا�شر �تكمل �العق�ي، �النشاط �يلبسها �أن �ويجب �يمك�èا �ال�- ��شكال �üي �ما ويثبتان

�لحظة �;ي �الوضعية" ا�دشن �ال;oعة �فيه�" صراع �بما �للعقل �واسع �مفهوم �بناء إعادة

سة�ع�ى� �باëمكان�إجراء�توسطا�بyن�النظرية�و�ا�ما رالكفاية�ح��ºيكو قاعدة�من�فكر�ن

يþي رالحاضر�التا
2
. 

� ?yالكث� �الجديدة �اللي@?الية �حملت �السياسية�فقد �الفكرية، �ا�نتجات من

�;ي�و �أبحاث�جديدة �أمام �ا�جال �فتح �مما �الرأسماuي، افقت�التوسع � �ال�- ّ*قتصادية ر

�و��كاديم-،�و�موجة�جديدة�م اسات�;ي�جميع�ا�ستويات،�ويا�جال�الفكر ات�رن�الد رتيا

�فكري �حو �تدو �و�ثقافية، �إيديولوجية �صراعات ºو�ح�� �أحيانا �ومتناقضة �مختلفة لة ر

القضايا��ساسية��صy?�8نسان�و�كرامته�و�أمنه�*جتما×ي،�فأنتجت�با�قابل�كثy?�من�

�8نسان� قا�فاهيم�الفكرية�مثل�نشر�الديمقراطية،�حق�تقرير�ا�صy?�السيا<æ-،�و�حقو

 .بشكل�عام�ا�ستمدة�من�الحق

�بعدما�خرجت�أ صبح�*هتمام�اليوم�أك¾?�بالجوانب�التطبيقية�من�النظرية،

ح�العصر�و�ما�وصل� سات�لتواكب�ر والفلسفة�من�التنظy?�إuى�الجوانب�العملية�و�ا�ما ر

إليه�العلم�من�تقدم�;ي�جميع�ا�يادين،�لتقæç-�ع�ى�*نعزال�و�الوحدة�داخل�قوالب�
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ل�-�تخص�8نسان�و�من�بي�èا�موضوع�الحق�نظرية،�و�هذا�يصدق�ع�ى�جميع�ا�واضيع�ا

�أك¾?�و�ليخرج�من� �العملية �الصبغة -æ�8نسان�ليكت� �موضوع�لحقو �إuى قالذي�تحو ل

سةدائرة  .ر�التنظy?�إuى�التطبيق�و�ا�ما

    : : : : ققققuى�الحقوuى�الحقوuى�الحقوuى�الحقوإإإإمن�الحق�من�الحق�من�الحق�من�الحق�

�العالم-� �الخطاب �;ي �أساسيا �عنصرا �8نسان �حقو ?yتعب� �أصبح قلقد

�8نسان،�بل�هناك�مصطلحات�ا�عاصر،�ليس�هناك�اتفاق�ع�ى� قمصطلح�واحد�لحقو

�م�èا �عل��ا، �للدGلة �تستخدم �: عدة �حقو �8نسانية، �الحقو �8نسان، قحقو ق ق

�ا�صطلح� �ع�ى �للدGلة �بالتناوب �استخدامها �تم �تعبy?ات -Óف� �8نسانية، الشخصية

�?yالطبيعية"نفسه،�و�;ي�السابق�كان�تعب� جانب�و�ا�ستخدم�بشكل�اك@?�إuى�ه" قالحقو

�الفطرية�أو��صيلة" �التاسع�عشر�و�لكن�أك¾?�ا�صطلح" قالحقو نات�شيوعا�منذ�القر

�8نسان"ح��ºيومنا�هذا،�هو�مصطلح�و ".قحقو
1

 

-æ>السيا� �بyن �الY?ابط �ع�ى oyك?Yال� �تتطلب �8نسان �حقو �عا�ية �-قإن

�اجتماعية،� �ضمانات �و �حقو �بدو �سياسية �ديمقراطية �هناك �فليس ق*جتما×ي، ن

.ق�8نسان�ليست�قضايا�نظرية�تجريدية،�بل�üي�قضايا�واقعية�ملموسةفحقو
2

 

،�و�ليست�حقوقا�ساكنة،� �;ي�حركة�و�تطو �8نسان�;ي�جوهرها�حقو رحقو ق ق

�لها،و�نظرا� �التنوع�يعد�مصدر�ثراء �و�هذا �بي�èا، �تتم�oyبالتنوع�فيما �الوقت�نفسه و�;ي

 :�م�èالعددها�الكبy?�فقد�وضعت�معايy?�عديدة�Êجل�تصنيفها

�أساسية�وغy?�أساسية_أ  .قمن�حيث��همية�تقسم�إuى�حقو

�جماعية_ب �فردية�و�حقو قمن�حيث��شخاص�ا�ستفيدين�م�èا�تصنف�إuى�حقو  .ق

�اقتصادية�_ج �مدنية�وسياسية�من�جهة،�وحقو قمن�حيث�موضوعها�تصنف�إuى�حقو ق

 .ىاجتماعية�و�ثقافية�من�جهة�أخر

�التضامنو�هناك�طائفة�جديدة�من�الحقو_ د� ق�الحديثة�و�ال�-�تسم�ºبحقو .ق
3
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تشكل��خ
ق���ذا�ا�ع.�ºشك
�من�أشكال�الو×ي�8نساني�و�تمثل�مجموعة�

�ا�ساواة،� �الحرية �العدل �مثل �والشعوب، ��شخاص �تحرك �ال�- �و�ا�بادئ �القيم من

��نظمة�و�القوانyن،�هنا� �سندا�قانونيا�تأخذ�منه�الدو للتصبح�مرجعية�ثقافية�تكو �Gن

اجبا،� �و �الoYاما �للسلوك�8نساني�و�ال�-�يعت@?ها ونتحدث�عن��خ
ق�كمفهوم�معيار ي

� �8تيقا، �فنقو �لúخ
ق �و�الواقöي �العم�ي �التطبيق �بل �ا�عنو �بعدها لأي كمفهوم� ي

�يحكم �و �أوالديونتولوجيا �ا�هنية ��خ
ق �قواعد�يرادف �من �انط
قا ��فعال �ع�ى

    . قوانyنو

� يب�و�النشر�8نسان�يمكن�تعريفه�بأنه�يتمثل�;ي�قفتعليم�حقو رجهود�التد

�لحقوو �عا�ية �ثقافة �بناء �إuى ��ïدف �ال�- ف�8ع
م �ا�عا �حقل �طريق �عن رقاëنسان،

�ي�يو �و�ا�وجه�نحو�تحقيق�ما �ا�واقف�و�*تجاهات، ات�و�صياغة ّا�ها تعزيز�احY?ام��: ر

�الكامل �التنمية ��ساسية، �وحرياته �8نسان �ول0حساس�قحقو �8نسانية �للشخصية ة

نسyن�و�الصداقة�بyن�جميع��مم�بكرام§�ا،تعزيز�التفاهم�و�التسامح�و�ا�ساواة�بyن�الج

.الشعوب��صلية�و�الجماعات�العنصرية،�و�الوطنية�و�العرقية�و�الدينية�و�اللغويةو
1

    

ط�ال�-� �عمليا�عن�الشر ويجب�إضفاء�السمة��خ
قية�ع�ى�الحق�و�التساؤ ل

�إن��خ
ق�التطبيقية�ي �و�الكونية، �الحق�للشمولية سة �مما �لكي�تخضع رجب�توافرها

ليست�موجودة�;ي�الطبيعة�8نسانية�ح��ºتتجسد�;ي�الحق�الطبيöي�فقط،�بل��خ
ق�

�قانونية� �انبثاق�حقو �يؤدي�إuى �ما �تتجسد�فيه�و�هذا �إنشاء�محيط�عم�ي لتساهم�;ي

د�الفاعلyن�باستعدادات�لتطب  .يق�الحقوجديدة�تز

�;ي� �ننخرط �أن �و�العالم، �البشرية �تشهده �الذي �الهائل �التطو �علينا ريفرض

�العلم-،�ومن���تم���ذا�ا�وضوع� ر*هتمام�العالم-�بالفكر�البيوإتيقي،�و�بمشاكل�التطو

جال� �و� �الكونية، �العصر�و�القضايا �لقضايا �ا�تحمسyن �و�ا�ثقفyن �ا�فكرين رهو�فئة

�بالدفا ،و�بإمكا�Þم�ا�ساهمة�;ي�إنشاء�و�تطبيق�نالقضاء�ا�لoYمو نع�عن�احY?ام�القانو

،�وبالتأكيد�أن�عا�نا�العربي��Gيفتقر�حتما�إuى�هاته�النخبة�من� لالحق�;ي�جميع�الحقو

�دوما�إuى�إثراء�الY?اث�العربي�بما�هو�جديد�و�جدير�باGهتمام�  .نا�فكرين�الدين�يسعو

                                                 
1111

وبي�---- �ا�ركز��و �8نسان، �حقو �تعلم �عن �دليل �8نسان، �حقو �فهم �برغوثي، �و�إياد �بينيدك وبي��فولفجانج �ا�ركز��و �8نسان، �حقو �تعلم �عن �دليل �8نسان، �حقو �فهم �برغوثي، �و�إياد �بينيدك وبي��فولفجانج �ا�ركز��و �8نسان، �حقو �تعلم �عن �دليل �8نسان، �حقو �فهم �برغوثي، �و�إياد �بينيدك وبي��فولفجانج �ا�ركز��و �8نسان، �حقو �تعلم �عن �دليل �8نسان، �حقو �فهم �برغوثي، �و�إياد �بينيدك رررر�فولفجانج ق قق قق قق ق

�ط �8نسان، �حقو اسات �ط�لد �8نسان، �حقو اسات �ط�لد �8نسان، �حقو اسات �ط�لد �8نسان، �حقو اسات �هللاهللاهللاهللا�لد ام �مركز� �و�الديمقراطية، �8نسان �حقو �مجال �;ي �و��بحاث � يب �للتد ام �مركز� �و�الديمقراطية، �8نسان �حقو �مجال �;ي �و��بحاث � يب �للتد ام �مركز� �و�الديمقراطية، �8نسان �حقو �مجال �;ي �و��بحاث � يب �للتد ام �مركز� �و�الديمقراطية، �8نسان �حقو �مجال �;ي �و��بحاث � يب قللتد قق قق قق رق ر رر ر رر ر رر ر ،�،�،�،�2222ر

    ....23232323صصصص
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ْالكل�يعلم�اليوم،�أن��Gفضل�لثقافة� ،�وأن�كل�الثقافات�إنما�üي�ُّ َّع�ى�أخر ّ ى

منظومات�وأنساق�من�التعامل�مع�العالم،��Gيزداد�فضلها�إ�Gع�ى�قدر�اتساعها��عرفة�
ُ ٌ ٌ

ُغy?ها،�و*ستفادة�منه،�وانفتاحها�عليه�تفاع
�أساسه�*حY?ام�ا�تبادل
ِ .� قبل�إن�حقو ّ

�م �قلب �إuى ،?yقص�?yغ� �أمد �منذ �كإشكالية، �دخلت �قد �العلم-�8نسان خابر�البحث

�لها� ��Gع
قة �أن ���ا �يظن �قد �ال�- �تلك �ا�عرفة، �وتوغ
�;ي �تخصصا �أشدها ْوGسيما ُ ّ ّ
ِ
ّ

�8نسان� قبمسائل�حقو سات�التطبيبية،�: ِ ّفما�تطرحه�اليوم�ا�عالجات�الجينية،�وا�ما
ر

�مجرد� �إنسانا، �بكونه �تتصل �ال�- �تلك �ل0نسان، ��صلية �الحقو �صميم �هو�;ي َإنما ّ ّ ق

.إنسان
1

 

� يخ �ا�رحلة�من�التا �هذه �;ي �التنظy?،�رالفكر�8نساني �;ي �نحو�الواقعية يتجه

�ش��ºو �ع�ى �ا�عيش �الواقع �فإن �و�ا�تغy?ات، �ا�ستجدات �مع �التعامل �;ي ا�وضوعية

اء�و�ا�قوGت�النظرية�ا�ستويات،�يؤكد�لنا�أن�ثمة�مواجهات�محتدمة�بyن��فكا رر�و�

حات�الثقافيةو .و�طر
2

 

-æ>السيا� �بyن �الY?ابط �ع�ى oyك?Yال� �تتطلب �8نسان �حقو �عا�ية �-قإن

�اجتماعية،� �ضمانات �و �حقو �بدو �سياسية �ديمقراطية �هناك �فليس ق*جتما×ي، ن

�8نسان�ليست�قضايا�نظرية�تجريدية،�بل�üي�قضايا�واقعية�ملموسة .قفحقو
3

 

� -æ>السيا� �ا�جال �;ي �الحق �أك¾?�جوهر�مفهوم �ي@?ز �ا�جال �هذا تباطه�;ي ربا

� �ينصرف�مفهوم��حقو �من�هذا ات�معينة�لهو�انط
قا قبحصانة�الفرد،�و�توفy?�امتيا ز

هم�بشرا،�أو�üي�تلك�" 8نسان�إuى� �ال�-�يجب�الوفاء���ا�لكل�البشر،�باعتبا رتلك�الحقو ق

�فهم� �أو�طبقا�ïم، �أو�ثقاف§�م �أو�أجناسهم �ألوا�Þم �كانت �بالبشر�ايا �اللصيقة قالحقو

���ذه�ا هم�بشرانيتمتعو �ع�ى�قدم�ا�ساواة�باعتبا رلحقو ".ق
4

 

ة �;ي�عبا رإن�8نسان�الذي�يقصده�;ي��صل،�بالحقو �8نسان" ق إنما�" قحقو

�كونه� �و�من �إنسانا، �كونه �من �تتأتى �ال�- �تلك �إنسانيته، �أبعاد �جميع �;ي هو�8نسان
ّ
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ن�العالم-�لحقو �8نسان8ع
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ن�العالم-�لحقو

ق،�ط----2222 ،�تأم
ت�;ي�قضايا�معاصرة،�دار�الشر ق،�ط�عبد�العزيز�بن�عثمان�التويجر ،�تأم
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4444

----� �;ي�بعض�الب
د�العربية،�ندوة�حقو �8نسان�و�تطبيقا�ïا �الضمانات�الدولية�لحقو ��احمد�حسن�الرشيد، �;ي�بعض�الب
د�العربية،�ندوة�حقو �8نسان�و�تطبيقا�ïا �الضمانات�الدولية�لحقو ��احمد�حسن�الرشيد، �;ي�بعض�الب
د�العربية،�ندوة�حقو �8نسان�و�تطبيقا�ïا �الضمانات�الدولية�لحقو ��احمد�حسن�الرشيد، �;ي�بعض�الب
د�العربية،�ندوة�حقو �8نسان�و�تطبيقا�ïا �الضمانات�الدولية�لحقو ق�احمد�حسن�الرشيد، قق قق قق ق
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�� وا������...[تطوير������ ��ّ��� ���� ������ث ا������� وا��� ����   ] �"ّ�� أآ�د

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]81[

�و�من�كونه �مواطنا، �سياسيا، �و�من�كونه �ملتقى��وضاع�و�دوار، �ثقافيا�اجتماعيا،

ى�العالم يا،�متمث
�للعالم�فيما�يعرف�بر ؤحضا .ر
1

 

    : : : : ةةةةــــممممــــاتاتاتاتــــــــخخخخ

�الحق� �نحو�ع
قة �خاصة �اهتمامها �وجهت �ا�عاصرة �الفلسفات �أن نستنتج

ب§�ا� ربالسياسة�وبالدولة،�وهذا�ما�أتاح�لهذه�الفلسفات�فرصة�توسيع�وإثراء�مجال�مقا

لوجود�الفردي�و*جتما×ي�للحق�بالتفكy?�;ي�إشكاليات�جديدة�تمخضت�عن�م
بسات�ا

ِل0نسان�ا�عاصر،�كإشكاليات�التواصل،�وأخ
قيات�الحوار،�والنقد�الفلسفي،�والبناء�
ا�شY?ك�للخ@?ات�*جتماعية،�ومفاهيم�الفضاء�العمومي،�والتوافق،�والدين،�و�خ
ق،�

وير،�ا�ساواة�والتكنولوجيا،�والبيئة،�والحرب،�والعو�ة،�التنمية،�التغيy?�*جتما×ي،�التن

�فكرية� �منظومة �ع�ى �قائم �معولم -æ>سيا� �خطاب ا�ïا �إفرا �ومن �الثقا;ي، زو*خت
ف

�8نسان �منتجا�ïا،�الديمقراطية�و�حقو قسياسية�و�ال�-�من�أبر  . ز

ج�من�هذه�الدائرة�الك
سيكية�ال�-�تنظر�إuى�الحق�بمفهوم�مثاuي� ويجب�الخر

�إuى�مجا ،�و�الدخو لخاصة�;ي�تصنيفها�للحقو �العلم-�ق سة�الحق�;ي�ظل�التطو رل�مما ر

ح�التفكy?�و�التأمل،�و�ال�-�من�ا�ستحيل�أن�نحدد�ما�üي�النتائج� وا�عاصر�الذي�يثy?�ر

ية �جميع� ورالضر �;ي �الراهنة �التغy?ات �تقتضيه �ما �أساس �ع�ى �و�بنائه �ع�èا، �ا�Y?تبة

�أساس�م �تأسيسه�ع�ى �إعادة �و�بالتاuي سة�تسمح�بتطبيقه �كمما نطق�فع�ي�را�جاGت،

بعيدا�عن�كونه�صy?ورة�آلية�لنظريات�سابقة،�ف
�يمكن�إسقاط�ا�فهوم�القديم�للحق�

 .ع�ى�القضايا�الجديدة

�تخص� بات، �و�مقا �تساؤGت �طرح �إuى �أدت �للحق �جديدة �إشكاليات رطرحت ّ

�كان��فهوم�الحق�;ي�فلسفات�الحداثة،�ع
قة� �بعدما �و�ع
قته�بالجماعة، � 8نسان�

�� �بالجانب �الفلسفات�فقط �و �الفكرية �التغy?ات �مع �ا�فهوم �لهذا �أصبح خ
Aي،

 .ا�عاصرة،�ع
قة�بالسياسة�و�بالدولة

�ال�-� ف �للظر �نظرا �مناHي �ا�عاصر�عدة �الخطاب �;ي �الحق �فهوم� وأصبح

�توجه� �ال�- �ا�عاملة �;ي �و�سلبيات �ان§�اكات �من �تتضمنه �و�ما �اليوم �العالم يشهدها

فئات�بشكل�خاص،�هذا�ما�جعل�8نسان�يفكر�;ي�ذاته�ل0نسان�بشكل�عام�و�بعض�ال

�تليق�باëنسان�كشخص�و�كائن�مختلف�له� �التفكy?�نحو�معاملة �تغيy?�طر ة قو�ضر ور

                                                 
اق�فلسفية،�العدد�نعيمة�نعيمة�نعيمة�نعيمة�    ----1111 اق�فلسفية،�العدد�ياHي،�بيوإتيقا�أم�بيوسياسة،�أو اق�فلسفية،�العدد�ياHي،�بيوإتيقا�أم�بيوسياسة،�أو اق�فلسفية،�العدد�ياHي،�بيوإتيقا�أم�بيوسياسة،�أو ررررياHي،�بيوإتيقا�أم�بيوسياسة،�أو     . . . . 68686868،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�2013201320132013،�،�،�،�36363636رررر
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سات�و�من�خ
ل�الواقع،�و�ليس� �يجب�تثمي�èا�و�الحفاظ�عل��ا�من�خ
ل�ا�ما رحقو ق

�يجب�ا�حافظة�عليه ث�حضار يخية�و�ا يمجرد�نصوص�تا ر     .ر

�    ::::ععععــــــــــــراجراجراجراجــــــــا�ا�ا�ا

�8نسان،�مجلة�الفكر�العربي -1     .قأنطوان�سيف،�8نسان�العربي�وحقو

�تر -2 �الطبيعية�و�السياسية�لسلطة�الدولة�، �الليفيتان،��صو �حبيب�: لتوماس�هوبز، ديانا

ابي،�بy?وت،�ط� حرب ضوان�السيد،�دار�الفا �صعب،�مراجعة،� رو�بشر ر     .1�،2011ى

بي� -3 س،�مغامرة�الفكر��و رجاكلyن�ر مراجعة�،� �ترجمة،�أمل�ديبو،–��فكار�الغربية�قصة-و

-Eيش�،هيئة�أبو�ظ وهيدة�در     .1�،2011ط �للثقافة�و�الY?اث،� ز

4- � �ترجمة �و�السوسيولوجيا، �هابرماس �هابر، �ضفاف،�: ستيفان ات �منشو �جديدي، رمحمد

ات�*خت
ف     .1�،2012ط.رمنشو

،�تأم
ت�;ي�قضايا�معاصر -5 ق،�طيعبد�العزيز�بن�عثمان�التويجر     .1�،2002وة،�دار�الشر

�دار�الفكر� -6 � �و�التطبيق، �النظرية �بyن �8نسان �حقو �حماية �آليات �غزال، �محمود قعثمان

ية،�ط�     .1�،2015رالجامöي،�8سكند

�8نسان،� -7 �دليل�عن�تعلم�حقو �8نسان، �فهم�حقو �برغوثي، قفولفجانج�بينيدك�و�إياد ق

�مج �;ي �و��بحاث � يب �للتد وبي را�ركز��و �هللا�ر ام �مركز� �و�الديمقراطية، �8نسان �حقو رال ق

�8نسان،�ط اسات�حقو قلد     .2ر

�ترجمة -8 �8نسان، �لحقو �الدولية �الحماية ان�ي، � قكلوديو �لبنان�: ز �مكتبة ،ºæ�عي� ي زفو

ن،�ط     .1�،2006وناشر

�أندر -9 �ا�جلد: يGGند �الفلسفية خليل�أحمد�خليل�إشراف،أحمد�:�تعريب1موسوعة�GGند

    2،�2001ط�عويدات�،�

    ..1�،2010لطفي�حاتم،�موضوعات�;ي�الفكر�السيا<æ-�ا�عاصر،�دار�الحكمة،�ط-10

  .+1�،2008محمد�ا�صباHي،�فلسفة�الحق�عند�هابرماس،�مطبعة�النجاح،�ا�غرب،�ط� -11

�8نسان�و�خ
قيات، -12 �نص�ا�حاضرة�ال�-�ألقاها��ستاذ�محمد�قمحمد�محجوب،�حقو

�2004 �ديسم@?10محجوب�يوم� �8ع
ن�العالم-�56ى،�بمناسبة�احتفال�تونس�بالذكر ر�لصدو

�8نسان  قلحقو

اق�فلسفية،�العدد� -13 ياHي،�بيوإتيقا�أم�بيوسياسة،�أو رنعيمة�     ....36�،2013ر

    ::::ا�راجع�*جنبيةا�راجع�*جنبيةا�راجع�*جنبيةا�راجع�*جنبية
1- Hegel .Principes de la philosophie du droit trad. R.Derath.Paris.Vrin.1975.    

2- Canto Sperber.Monique Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale 2ed Paris puf 

1997.    

3- Jürgen Habermas, droit et démocratie ,nif, essais, Gallimard. 
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    ث
ثية�الحرية�و�خ
ق�والدين�عند�كانطث
ثية�الحرية�و�خ
ق�والدين�عند�كانطث
ثية�الحرية�و�خ
ق�والدين�عند�كانطث
ثية�الحرية�و�خ
ق�والدين�عند�كانط

    

    

    *بن�بيÓ-�فرحايةبن�بيÓ-�فرحايةبن�بيÓ-�فرحايةبن�بيÓ-�فرحاية: : : : الباحثةالباحثةالباحثةالباحثة

    لي�ى�جمöيلي�ى�جمöيلي�ى�جمöيلي�ى�جمöي....أأأأ: : : : ا�شرفةا�شرفةا�شرفةا�شرفة

    

سال  22/12/2018 :النشر 31/05/2018 :لوالقب 17/03/2018 :ر8

 

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

�يتسامى� �الذي ��خ
Aي �بالعامل �متعلقة �عدة �قيم �ع�ى �كانط �فلسفة تقوم

�مبادئ�مثالية �إuى �منظومة��خ
ق�الحرية. ويرAى �كانط�;ي �عالجها �ال�- � ومن�القضايا

�او ادته�الذاتية�دو �عل��ا�8نسان�و�إ ن�خ
ق�ال�-�يكو للجوء�للجماعة�فالحرية�لديه�رن

�و�يتبناها� �بنفسه �التصرف�وفق�قوانyن�يبن��ا �ع�ى ة�8نسان�الشخصية �قد رتكمن�;ي

�لدى�كانط�مرتبط� �و�الفعل��خ
Aي ،� ط�موضوعية�خارج�نفسه �عن�أي�شر وبمعز ل

�الغريزة�� �تحكمها �ال�- �هو�كائن�حر�عكس�الكائنات��خر ادة�و�العقل�فاëنسان� ëىبا ر

�السلوك��خ
Aي�الحر�ك�يستطيع�فهو�بذل �الغريزة�و�التسامي�إuى�مستو �مستو ىتجاو ى ز

�ºي�القوة�العظمüبما�كانت�الحرية� رفاëنسان�حيوان�أخ
Aي�Êنه�يملك�حرية�*ختيار�و�

لية�أخ
قية�Êن�ا�بدأ� �ذا�مسؤ �حرا�معناه�أن�تكو و;ي�الحياة�البشرية�و�إذن�أن�تكو ن ن

�الحرية �الدين�مؤسس�ع�ى�أخ
ق�  �خ
Aي�هو�مبدأ �إuى�الدين؛�هذا �يقودنا وهو�حتما

العقل�وهو�دين�يشمل�كافة�الشعوب�فتتوحد�به�كل��العقائد�وينبذ�التعصب�والصراع�

 . و�يتحقق�الس
م�العالم-�

ادة�الخy?ة� _ �خ
ق_ الدين�_ الحرية�_ العامل��خ
Aي�: كلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحية  _ لعقلا_ ر8

لية�  .ختيارحرية�*_ وا�سؤ
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    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية

AbstractAbstractAbstractAbstract:  Kant's philosophy is based on several values related to the 

ethical factor that transcends and epitomizes ideal principles. One of the issues 

Kant dealt with in the system of ethics is freedom. 

He thus links freedom with the ethics that man has and his own will 

without resorting to the community. His freedom lies in the ability of man to 

act in accordance with laws that he builds himself and adopts in isolation from 

any objective conditions outside himself. Kant's moral act is linked to 

management and reason. It is a human being because he has the freedom of 

choice and perhaps freedom is the superpower in human life, so being free 

means being responsible for morality. Because of the moral principle is the 

principle of freedom. 

It inevitably leads us to religion; this religion is based on the ethics of 

the mind, a religion that includes all peoples and unite all faiths and renounce 

intolerance and conflict and achieve world. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:  moral factor _ freedom _ religion _ ethics _ good will _ reason _ 

responsibility _ freedom of choice. 

 

    ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

�أحد�;ي�أن�الفلسفة�تفتح�آفاقا�معرفية�و�آطرا�أخ
قية�للناظر�ف��ا� ي�Gيمار

�الحوار�الثقا;ي� �;ي �الفعالة �و�إسهاما�ïا �الفاضلة �8نسانية �للقيم �تجسيدها �حيث من

�  . يوالحضار

ها�؛�هذه� دها ق��ا�وا �?yق�تمثل�عصب��مة�ومعيار�من�معاي
رو�ا�كانت��خ ز ر

�نجد �ال�- �و�لبلوغ�الخy?��سم���ºخ
ق �ل0نسان �الحرة ادة 8� �وفق �ومباد��ا ر�صداها

�واجباته� �جميع �يكرس �أن �8نسان �ع�ى �فإنه ،� �التمجيد �مرتبة �إuى �باÊخ
ق تقاء رو*

�  . يل
نقياد�للمثل�العليا�أو�ما�يع@?�ع�èا�بالدين�الفطر

�الفيلسوف�كانط�لث
ثية�الحرية�و��خ
ق�و�الدي �كانت�نظرة ن�،�هذا�هكذا

ها�من�الفيلسوف �الحياة��خ
قية�وحر ر�الذي�نظر�إuى�الذات�8نسانية�فجعلها�محو ر
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�üي�ا�شرعة��ا�يدين�به� جة�أن�تكو جية�أو�داخلية،�بل�وسم���ºا�إuى�د نكل�قيود�خا ر ر

�والتفرد؛� �*ستق
لية �كانط؛ �مفهوم �حسب �النفس �هذه �ع�ى �يضفي �ما �وهذا ا�رء

�واجباته �إنسان �لكل �من�نفيكو �الحرية �تعد �كما �الذاتية؛ يته �ر �وفق �ع�ى ؤ��خ
قية

�?yالخ� �تحقيق �إuى �دوما �وسعيه �الفرد �استق
لية �ع�ى �تتوكأ �وال�- �8نسانية ا�بادئ

� �فيكو �الدين؛ �إuى Gوصو� �لúخ
ق ��Þائية �قيمة �إعطاء جة �د �إuى �يرAى �الذي ºن�سم ر

يته�كونه�متصفا�بالكرامة�8نسان�حر�متخلق�مطيع�للدين�الذي�ينبع�من�ذاته�وإنسان

 .8نسانية�وأن�هذه�الذات�بعيدة�عن�كل�قسر�وإكراه

ا�لúخ
ق�عند� رو;ي�هذا�ا�قال؛�محاولة��عرفة�أساس�الحرية�وهل�تعد�محو

ان�أم�يعد�جزءا�كانط�وهل�يعد�الدين�;ي�فلسفة�كانط�دينا�مستق
�عن�ذاتية�8نس

 ؟من�منظومة��خ
ق�

اس�-�هذه؛و ا�نهج�التحلي�ي�لفلسفة�كانط�من�خ
ل�عدد�من��تتبعت�ر;ي�د

ث
ثية�نصوص�-الدين�;ي�مجرد�حدود�العقل-تأسيس�ميتافoyيقيا��خ
ق: مؤلفاته�م�èا

�ال�-�اهتمت�بتحليل�الفلسفة�الكانطية� اسات��خر ىتأم
ت�;ي�الY?بية�وكذا�بعض�الد ر

�الحرية�والدين�ونظرية��خ
ق  .لحو

اسة�ع�ى�ا �باحث�التالية�روقد�اشتملت�الد: 

�Gمفهوم�الحرية�عند�كانط–أو�. 

 .�الحياة��خ
قية�عند�كانط-ثانيا�

 .بyن�الحرية�والدين�;ي�النظرية�الكانطية -ثالثا

 .الخاتمة -

GأوGأوGأوGمفهوم�الحرية�عند�كانط�مفهوم�الحرية�عند�كانط�مفهوم�الحرية�عند�كانط�مفهوم�الحرية�عند�كانط�: : : : أو : : : :    

� �اللغو � �مفهومها �نستعرض �الفيلسوف �هذا �عند �الحرية �ماهية �بيان يقبل

  .سفة�عند�بعض�الف
و*صط
Hي�وبيان�معان��ا

    ::::مفهوم�الحرية�لغةمفهوم�الحرية�لغةمفهوم�الحرية�لغةمفهوم�الحرية�لغة    ----1111

الحرية�مشتقة�من�الفعل�حر�أي�ما�خالف�العبودية�
1

يراد�و�تطلق�الحرية�و

� �الكرم�: ��ا �الوسط، الشرف،
2

،الخy?ية
1

،الفعل�الحسن�والخلوص
2

�و ج�««««:üي�؛ و�الخر

                                                 
س    ----    1111 سفا سفا سفا     3333: : : : طططط /  /  /  / لبنانلبنانلبنانلبنان /  /  /  / بy?وتبy?وتبy?وتبy?وت    ــــ    العلميةالعلميةالعلميةالعلمية    الكتبالكتبالكتبالكتب    داردارداردار /  /  /  / الدينالدينالدينالدين    شمسشمسشمسشمس    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم: : : : اللغةاللغةاللغةاللغة    مقاييسمقاييسمقاييسمقاييس    ممممععععجمجمجمجم: : : : ييييالرازالرازالرازالراز    زكرياءزكرياءزكرياءزكرياء    ابنابنابنابن    ررررفا

    264264264264: : : : صصصص /  /  /  / 1111    مممم /  /  /  / 2222011011011011: : : : طططط    سسسس/ / / / 
    213213213213: : : : صصصص /  /  /  / 4444: : : : مممم /  /  /  / 2003200320032003: : : : س�طس�طس�طس�ط /  /  /  / 1111: : : : طططط/ / / / بy?وت�ـ�لبنان�بy?وت�ـ�لبنان�بy?وت�ـ�لبنان�بy?وت�ـ�لبنان�/ / / / دار�الكتب�العلمية�دار�الكتب�العلمية�دار�الكتب�العلمية�دار�الكتب�العلمية�/ / / / لسان�العرب�لسان�العرب�لسان�العرب�لسان�العرب�: : : : ررررابن�منظوابن�منظوابن�منظوابن�منظو    ----    2222
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�الكائ �ر �و�قمن �الع
ئق �جميع �وقطع �و.. نات ،� �مراتب �ع�ى �: üي �ر �عن �العامة قحرية

الة�هوات�،�والش اد�ïم�;ي�ا �ا�رادات�لفناء�إ زحرية�خاصة�عن�ر ر �تطلق�««««�و3 »»»»الحق� ق

�باطنة�سواء�أكانت�الحرية�و �خضوع�لتأثy?�قو ة�ع�ى�تحقيق�الفعل�دو ىيراد���ا�القد ن ر

 . 4 »»»»الدوافع��   البواعث�أم�

�إما�حرية� مطلقة،�أما�الحرية�النسبية�فÓ-�الخلوص�أوحرية�نسبية�نوقد�تكو

�ويمتنع�عما�ن�ºÓمن�القسر ن�و8كراه�*جتما×ي�والحر�هو�الذي�يأتمر�بما�أمر�به�القانو

 . عنه
5

 

-Óطلقة�ف�حق�الفرد�*ستق
ل�ع�ى�الجماعة�ال�-�انخرط�;ي�««««    :وأما�الحرية�ا

�*ستق
ل�الفع�ي�بل�ا�راد�م�èا�احY?ام�سلكها،�وليس�ا�قصود�من� لهذه�الحرية�حصو

ه�قيمة�خلقية�مطلقة�*ستق
ل�واستحسانه�وهذا  6.»»»»رتقديره�واعتبا

�من�عنصرين�  . نيمكن�أن�يستخلص�من�هذه�التعريفات�أن�الحرية�تتكو

GأوGأوGأوGي�أو�باط.-� : أو¯  . رعدم�8كراه�ع�ى�الفعل�،�سواء�كان�8كراه�خا

ة�ع�ى�*ختيار�سواء�كان�الفعل�خy?ا�أو�شرا� : ثانياثانياثانياثانيا  . رالقد

 

�*لتفات�إuى�ويبدو�أن�كانط�قد�اعت@?�الحرية�بمعن ناها�الداخ�ي�أو�الباط.-�دو

جية،�فيعرفها�بقوله �الخا رالقو ما�يفعله�8نسان�أو�يقدر�ع�ى�فعله�وما�يجب�عليه�««««: ى

وهذا�التعريف�يجسد�نظرة�كانط�ال�-�تقدس�الذات�8نسانية�7.»»»»فعله�ينبثق�من�ذاته

                                                                                                         
�آبادي    ----    1111 �آباديمحمد�بن�يعقوب�الفy?و �آباديمحمد�بن�يعقوب�الفy?و �آباديمحمد�بن�يعقوب�الفy?و      / / / /2011201120112011: : : : س�طس�طس�طس�ط/ / / / د�ط�د�ط�د�ط�د�ط�/ / / / ?وت�ـ�لبنان�?وت�ـ�لبنان�?وت�ـ�لبنان�?وت�ـ�لبنان�دار�الكتاب�العربي�ـ�بyدار�الكتاب�العربي�ـ�بyدار�الكتاب�العربي�ـ�بyدار�الكتاب�العربي�ـ�بy/ / / / القاموس�ا�حيط�القاموس�ا�حيط�القاموس�ا�حيط�القاموس�ا�حيط�: : : : ززززمحمد�بن�يعقوب�الفy?و

    398398398398: : : : صصصص
    213213213213: : : : صصصص /  /  /  / 4444 :  :  :  : مممم/ / / / لسان�العرب�لسان�العرب�لسان�العرب�لسان�العرب�: : : : ررررابن�منظوابن�منظوابن�منظوابن�منظو    ----    2222
    القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة    ––––    الفضيلةالفضيلةالفضيلةالفضيلة    داردارداردار    ––––    ييييا�نشاوا�نشاوا�نشاوا�نشاو    الصديقالصديقالصديقالصديق    محمدمحمدمحمدمحمد :  :  :  : تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق    التعريفاتالتعريفاتالتعريفاتالتعريفات    ممممععععجمجمجمجم :  :  :  : الجرجانيالجرجانيالجرجانيالجرجاني    الشريفالشريفالشريفالشريف    السيدالسيدالسيدالسيد    محمدمحمدمحمدمحمد    ----    3333

    76767676 :  :  :  : صصصص    ––––
يع    وووو    النشرالنشرالنشرالنشر    وووو    للطباعةللطباعةللطباعةللطباعة    ––––    الحديثةالحديثةالحديثةالحديثة    قباءقباءقباءقباء    داردارداردار    الناشرالناشرالناشرالناشر    ––––    وهبةوهبةوهبةوهبة    مرادمرادمرادمراد    ––––    الفلسفيالفلسفيالفلسفيالفلسفي    ا�ا�ا�ا�ععععجمجمجمجم    ----    4444 يعالتو يعالتو يعالتو  :  :  :  : طططط    سسسس    ––––    القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة    ––––    ززززالتو

    275275275275 :  :  :  : صصصص    ––––    2007200720072007
�صليبا    ----5555 �صليباجميل �صليباجميل �صليباجميل �ـ�::::جميل �العالم- �دار�الكتاب �و�ال
تينية، �و�8نجلoyية �و�الفرنسية �ـ��العربية �العالم- �دار�الكتاب �و�ال
تينية، �و�8نجلoyية �و�الفرنسية �ـ��العربية �العالم- �دار�الكتاب �و�ال
تينية، �و�8نجلoyية �و�الفرنسية �ـ��العربية �العالم- �دار�الكتاب �و�ال
تينية، �و�8نجلoyية �و�الفرنسية �باÊلفاظظظظ�العربية �الفلسفي �باÊلفاجم �الفلسفي �باÊلفاجم �الفلسفي �باÊلفاجم �الفلسفي �ا��ا��ا��ا�ععععجم

    462462462462    ----461461461461: : : : ص�ص�ص�ص�/ / / /     �م�م�م�م1994199419941994/ / / / ����هههه����1414141414141414: : : : س�طس�طس�طس�ط/ / / / د�ط�د�ط�د�ط�د�ط�/ / / / بy?وت�ـ�لبنان�بy?وت�ـ�لبنان�بy?وت�ـ�لبنان�بy?وت�ـ�لبنان�

            463463463463: : : : صصصص/ / / / ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�: : : : جميل�صليباجميل�صليباجميل�صليباجميل�صليبا----6666
7777    ----    MMMMaaaakkkkaya aya aya aya MMMMaaaakkkkaya Rodriaya Rodriaya Rodriaya Rodriggggueueueue    : : : : LLLLibertibertibertibertéééé et universalit et universalit et universalit et universalitéééé dans la philoso dans la philoso dans la philoso dans la philosophie de Kant «phie de Kant «phie de Kant «phie de Kant «    ththththèèèèse de doctorat se de doctorat se de doctorat se de doctorat 

llll’’’’universituniversituniversituniversitéééé Paul  Paul  Paul  Paul VVVValalalalééééry ry ry ry MMMMontpellier  3 ontpellier  3 ontpellier  3 ontpellier  3 –––– 12 juillet 2014  12 juillet 2014  12 juillet 2014  12 juillet 2014 –––– pa pa pa pagggge 117 .e 117 .e 117 .e 117 .        
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�لúخ
ق�يجد�صد �أن�تعريفه �كما �؛ �الوجود �;ي �أساسيا ا �محو �ا�فهوم�روتعت@?ها �;ي اه

ادة  .ر*صط
Hي�للحرية�وهو�أن�الحرية�üي�الحد��ق(G�ºæستق
ل�8

الحرية�««««: لويستقل�كانط�;ي�تعريفه�للحرية�و�يجعلها�لصيقة�باëنسان�فيقو

�أن�هاته� �كما �فاëنسان�حر�وحريته�خاصة، �عن�ماهية�8نسان، �مفهوم��Gيتجزأ üي

ادة�والوجود�*جت ما×ي�حيث�تجعل�8نسان�مستقل�وفعال�;ي�رالحرية�üي�خاصية�8

�واحد �الداخلية�. 1»»»»آن ادة 8� �مفهوم �النظر�;ي �إuى �كانط �عند �الحرية �مسألة رتقودنا

�كانط ة�ع�ى�تحرير�نفسه�من�الغرائز�و��هواء،�يقو لل0نسان�و�üي�ال�-�تمنحه�القد     :ر

ادة«««« 8� �لتلك سة �مما �فهو �نتيجة �أو �كمبدأ �إما �باëنسان �متصل ��æ-ء ركل �ر

�إنساني�سامي�يرتقي�ويتعاuى�2.»»»»الداخلية �أن�الحرية�مبدأ �ع�ى �أخر ىويؤكد�كانط�مرة

 .ع�ى��هواء�والغرائز�البشرية

� ادة�ال�-�قاعد�ïا�قانو ادة�الخy?ة�و�بyن�فكرة�8 نو�يربط��كانط�بyن�فكرة�8 ر ر

�أ�Þما�تشك
ن�الحرية�،�  ىك�ي�و�ير

�كانط �ïا�ع�ى�الحرية�üي�الصفة�ال�-�تتصف���ا««««: ليقو ادة�العاقلة�;ي�قد ر�8 ر

��منية �تأثy?�من��سباب �دو �فهو�.3»»»»نالفعل �والفعل �العاقلة ادة 8� �بyن �كانط ر�يربط

¯ي  .ر��دف�بذلك�إuى�تأسيس�أخ
ق�كلية�بعيدة�عن�أي�تأثy?�خا

�ºي�أصيل�أو�ح�A
وإذا�كانت�الحرية�üي�ا�صدر�الذي�يصدر�منه�كل�فعل�أخ

�إمكانية�،�ومن�ثم�امتناع�عن�الفعل�،�فإن�ا ىلحرية�ليست�فاعلية�،�وإنما�üي�باÊحر

ادة�üي�علة�الفعل�و�الحرية�صفة� �إuى�فاعلية�،�وهنا�تغدو�8 ادة�لتتحو رفÓ-�تحتاج�8 لر

له
4

�Gف�بأن�هذه�الحرية�عاجزة�إ?Yى�تكريس�مبدأ�ذاتية�الحرية؛�كما�يعu؛�ينتقل�كانط�إ

ادة�الحرة رإذا�فعل§�ا�8 ِ
ّ. 

                                                 
1111    ---- Kant Kant Kant Kant''''s s s s DDDDoctrine of relioctrine of relioctrine of relioctrine of religgggion as political philosophy : by Philip ion as political philosophy : by Philip ion as political philosophy : by Philip ion as political philosophy : by Philip DDDDavid avid avid avid WWWWodzinsodzinsodzinsodzinskkkky/ P 78y/ P 78y/ P 78y/ P 78    
2222    ----AnnicAnnicAnnicAnnickkkk    BéBéBéBélanlanlanlanggggerererer    : le probl: le probl: le probl: le problèèèème de la libertme de la libertme de la libertme de la libertéééé dans la premi dans la premi dans la premi dans la premièèèère critire critire critire critiqqqque de Kantue de Kantue de Kantue de Kant    ««««     m m m méééémoire de la moire de la moire de la moire de la 

maitrise en philosophie » maitrise en philosophie » maitrise en philosophie » maitrise en philosophie » ---- facult facult facult facultéééé de philosophie universit de philosophie universit de philosophie universit de philosophie universitéééé    LLLLaval aval aval aval QQQQuuuuéééébec Canada bec Canada bec Canada bec Canada 2009 pa2009 pa2009 pa2009 pagggge 33 e 33 e 33 e 33 

((((transcrit par Kant dans son livre la crititranscrit par Kant dans son livre la crititranscrit par Kant dans son livre la crititranscrit par Kant dans son livre la critiqqqque de la raison pure paue de la raison pure paue de la raison pure paue de la raison pure pagggge 402 )e 402 )e 402 )e 402 )    ....    
/ / / / 1979197919791979 :  :  :  : طططط    سسسس    ––––    طططط    دددد    ––––    الكويتالكويتالكويتالكويت    ––––    ا�طبوعاتا�طبوعاتا�طبوعاتا�طبوعات    وكالةوكالةوكالةوكالة    ––––    ييييبدوبدوبدوبدو    حمنحمنحمنحمنالرالرالرالر    عبدعبدعبدعبد /  /  /  / كانطكانطكانطكانط    عندعندعندعند    �خ
ق�خ
ق�خ
ق�خ
ق :  :  :  : كانطكانطكانطكانط    ايمانويلايمانويلايمانويلايمانويل    ----    3333

    95959595 :  :  :  : صصصص
    سسسس    ––––    طططط    دددد    ––––    النشرالنشرالنشرالنشر    وووو    للطباعةللطباعةللطباعةللطباعة    التنويرالتنويرالتنويرالتنوير    داردارداردار /  /  /  / سليمانسليمانسليمانسليمان    أحمدأحمدأحمدأحمد    محمدمحمدمحمدمحمد    جماجماجماجما :  :  :  : ترترترتر /  /  /  / الوجودالوجودالوجودالوجود    أنطولوجياأنطولوجياأنطولوجياأنطولوجيا :  :  :  : كانطكانطكانطكانط    ايمانويلايمانويلايمانويلايمانويل    ----    4444

    424424424424 :  :  :  : صصصص/ / / / 2009200920092009 :  :  :  : طططط
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�الذي�و�يريد�كانط� �القانو �سو نأن�يبyن�لنا�أن�8نسان��Gيخضع�Êي�قانو ى ن

�عن�كل�سنه�لنفسه،� �الباطن�العميق�بعيدا º.ع��ا أي�ع�ى�8نسان�أن�يكتشف�هذا

ه�بمع.�ºآخر�يبدأ�الفرد�;ي�تكوين�ماهيته�وتحديد�صفاته� ¯ي�مهما�كان�مصد رإكراه�خا ر

الكائنات�الجامدة�وا�وجودات�بكل�حريته�Êن�هذا�العمل�هو�الذي�يمoyه�عن�غy?ه�من�

� 1ى�خر
. 

    الحياة��خ
قية�عند�كانطالحياة��خ
قية�عند�كانطالحياة��خ
قية�عند�كانطالحياة��خ
قية�عند�كانط: : : : ثانياثانياثانياثانيا

ة�8نسان�الباطنة�: لغةلغةلغةلغة ر�خ
ق�جمع�خلق�وهو��السجية�و�حقيقته�أنه�صو

ته�الظاهرة�–بفتح�الخاء–وüي�نفسه�وأوصافها�ومعان��ا�ا�ختصة���ا�بم;oلة�الخلق� ر�لعو

وأوصافها�و�عان��ا
2
. 

اسخة�تصدر�ع�èا��فعال�««««و��خ
ق�جمع�خلق�وه ة�عن�هيئة�للنفس� رعبا ر

وية��فإن�كانت�الهيأة�بحيث�تصدر�ع�èا��فعال� ربسهولة�و�يسر�من�غy?�حاجة�إuى�فكر�و

الجميلة�عق
�وشرعا�بسهولة�سميت�الهيئة�خلقا�حسنا،�وإن�كان�الصادر�م�èا��فعال�

تعريف�ينظر�إuى��خ
ق�من�هذا�ال3 »»»»القبيحة�سميت�الهيئة�ال�-�üي�ا�صدر�خلقا�سيئا

ل�إليه��فعال واوية�ما�تؤ  .ز

�يقوم� �8نساني �الو×ي �شكل�من�أشكال �بأ�Þا �الف
سفة وتعرف��خ
ق�عند

�استثناء 4نع�ى�ضبط�وتنظيم�سلوك�8نسان�;ي�كافة�مجاGت�الحياة�*جتماعية�بدو
. 

�الرئيس �فكر�ïا �تتمثل �قيم �عدة �ع�ى �تقوم ��خ
قية �كانط �فلسفة ية�إن

ه�كائنا�مستق
،�وهذا�يتصل�بشكل�وثيق�بالكرامة�ا�تساوية�" بالعامل�العق
ني رباعتبا

لكل�الكائنات�العاقلة�بوصفها�غايات�;ي�ذا�ïا�و�تستحق�*حY?ام�;ي�كل�أفعالها�العقلية،�

�الجماعة�ا�ثالية�ال�-�تع@?�عن�كل�كائن�عاقل��������� رهاتان�القيمتان�تجتمعان�معا�;ي�تصو

" . حد�ف��ا�كل�غايات�الكائنات�;ي�نظام�واحد�منسجموتتو
5

: �ويعرف�كانط��خ
ق�بأ�Þا�

علم�العمل�با�ع.�ºا�وضو×ي�لهذه�الكلمة�من�حيث�اشتمالها�ع�ى�جملة�من�القوانyن�««««

                                                 
1

ضا�حيدر�: : : : مجلة�إضاءات�نقديةمجلة�إضاءات�نقديةمجلة�إضاءات�نقديةمجلة�إضاءات�نقدية    ---- اسة،�أحمد� ضا�حيدر�مفهوم�الحرية�بyن�النقد�و�الد اسة،�أحمد� ضا�حيدر�مفهوم�الحرية�بyن�النقد�و�الد اسة،�أحمد� ضا�حيدر�مفهوم�الحرية�بyن�النقد�و�الد اسة،�أحمد� رمفهوم�الحرية�بyن�النقد�و�الد رر رر رر     �85858585ص��ص��ص��ص�2013201320132013////12121212العدد�العدد�العدد�العدد�) ) ) ) إيرانإيرانإيرانإيران((((ر
    86868686 :  :  :  : صصصص    ––––    10101010    مممم    ----        هههه    1414141414141414 :  :  :  : طططط    سسسس    ––––    3333 :  :  :  : طططط /  /  /  / لبنانلبنانلبنانلبنان––––    بy?وتبy?وتبy?وتبy?وت    ––––    صادرصادرصادرصادر    داردارداردار    ––––    العربالعربالعربالعرب    لسانلسانلسانلسان :  :  :  : ررررمنظومنظومنظومنظو    ابنابنابنابن    ----    2222
        86868686 :  :  :  : صصصص    ––––    السابقالسابقالسابقالسابق    ا�رجعا�رجعا�رجعا�رجع :  :  :  : الجرجانيالجرجانيالجرجانيالجرجاني    السيدالسيدالسيدالسيد    محمدمحمدمحمدمحمد    ----    3333
يع    وووو    للنشرللنشرللنشرللنشر    أسامةأسامةأسامةأسامة    داردارداردار    ––––    طططط    دددد /  /  /  / حسيبةحسيبةحسيبةحسيبة    مصطفىمصطفىمصطفىمصطفى    ––––    الفلسفيالفلسفيالفلسفيالفلسفي    ا�ا�ا�ا�ععععجمجمجمجم    ----    4444 يعالتو يعالتو يعالتو دن    ––––    ززززالتو دن� دن� دن� / / / / 2009200920092009 /  /  /  / طططط    سسسس    ––––    عمانعمانعمانعمان    ––––    رررر�

        40404040 :  :  :  : صصصص

د....وووو....ألنألنألنألن    ----5555 دو دو دو �عبد�الفتاح: : : : ترجمةترجمةترجمةترجمة––––كانط�كانط�كانط�كانط�: : : : ووووو �عبد�الفتاحبدو �عبد�الفتاحبدو �عبد�الفتاحبدو يع----ييييبدو يعآفاق�للنشر�والتو يعآفاق�للنشر�والتو يعآفاق�للنشر�والتو         185185185185    ––––    صصصص----2014201420142014::::س�طس�طس�طس�ط----1111::::طططط----مصرمصرمصرمصر----القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة----ززززآفاق�للنشر�والتو
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وهو�يريد�بذلك�إنشاء�منظومة�القيم�ا�نبثقة�.1»»»»ا�طلقة�ال�-�ينب�ي�أن�يعمل�بمقتضاها

�بمنظر�أخ
Aيمن�الكرامة�8نسانية�و  .يالهادفة�إuى�خدمة�الجنس�البشر

ها�;ي�هذا�العالم�و �ال�-�يمكن�تصو أي�الفيلسوف�كانط�أنه�من��مو رع�ى� ر ر

�قيد�اللهم�إæ��G-ء� �ع�ى�وجه�8ط
ق�ودو �يمكن�عده�خy?ا جه��Gيوجد��æ-ء نأو�خا ر

ادة�الخy?ة،�فالفهم�والذكاء�وواحد�هو� العقل�أيا�ملكة�الحكم�وما�سواها�من�مواهب�ر8

�إل��ا� �يطمح �بأن �خليقة �خy?ة �خصائص �كلها �أو�الشجاعة �به �تتسم �الذي �*سم كان

.8نسان
2

ادة�الخy?ة�ويجعلها�من�أرAى�القيم  .ريعطي�كانط�مقام�مم�oyل0

�إقامة� �مسألة �التجربيyن�من�النفعيyن�والوضعيyن�;ي فض�كانط�اتجاه رقد�

أ��م�القائ فض� ر�خ
ق�ع�ى�التجربة�الحسية�و ف�ر رل�باعتبار�الخy?�مجرد�اصط
ح�تعا

ة� �الخy?�ضر �اعت@?�أن �كما �بالتجربة �بيانه �يمكن �معyن �ومكان مان � �;ي �الناس رعليه وز

عقلية
3

�كانط �يقو �باعتبار�««««: ل، �القيام�بفعل�عن�احY?ام�القانو ة نفالواجب�هو�ضر ور

��خ
Aي�4»»»»الواجب�مبدأ�أخ
Aي  ن؛�ومعناه�أن�العقل�يأمرنا�بطاعة�القانو

�لنا�يعت �وهو�يقدم �الداخ�ي �قانونه �من �نابعة �8نسان �أفعال �بأن @?�كانط

قد�واجه�صعوبات�;ي�تجربته�الشخصية�أثناء�محاولته�لتفعيل�هذا�" اعY?افا�مفاده�أنه

�الداخ�ي "نالقانو
5

�و �الخ؛ ادة �آخر�8 º.وهو�العقل�ربمع� ��و �النداء -Eتل� �ال�- �üي لy?ة

�ا �العقل�هو�نداء �ونداء �هو�الذو لواجب�وتبعد��هواء ادة�أمره ëري�يجب�أن�يطاع�فا

مان�الخy?ة�و 
اجب�هو�الوومY?ابطان�و�السلوك�الصالح�والعقل�مرتبطان�وزالواجب�مت

�و �الY?دد �لكثy?�من �الع
ج �والحy?ة �خداع �الواجب �نداء �;ي �إليه�و�ليس ���دف �ما كل

توجيه�النفس�إuى�الخy?�هو�الفصل�;ي�كثy?�من�ا�عض
ت�والواجب
6
 . 

                                                 
ع    ----    1111 عمشر عمشر عمشر     87878787 :  :  :  : صصصص /  /  /  / 1952195219521952----    طططط    سسسس    ––––    1111 :  :  :  : طططط /  /  /  / مصريةمصريةمصريةمصرية    �نجلو�نجلو�نجلو�نجلو    مكتيةمكتيةمكتيةمكتية    ––––    الدائمالدائمالدائمالدائم    الس
مالس
مالس
مالس
م    وووومشر

 /  /  /  / 1965196519651965: : : : س�طس�طس�طس�ط /  /  /  / 2222: : : : طططط/ / / / ة�و�النشر�ـ�القاهرة�ة�و�النشر�ـ�القاهرة�ة�و�النشر�ـ�القاهرة�ة�و�النشر�ـ�القاهرة�الدار�القومية�للطباعالدار�القومية�للطباعالدار�القومية�للطباعالدار�القومية�للطباع/ / / / تأسيس�ميتافoyيقيا��خ
ق�تأسيس�ميتافoyيقيا��خ
ق�تأسيس�ميتافoyيقيا��خ
ق�تأسيس�ميتافoyيقيا��خ
ق�: : : : كانطكانطكانطكانط    �إمانويل�إمانويل�إمانويل�إمانويل----2222

�: : : : ترترترتر �عبد�الغفار�مكاو �عبد�الغفار�مكاو �عبد�الغفار�مكاو �: : : : اجعةاجعةاجعةاجعةمرمرمرمر/ / / / ييييعبد�الغفار�مكاو �عبد�الرحمن�بدو �عبد�الرحمن�بدو �عبد�الرحمن�بدو     17171717ص�ص�ص�ص�/ / / / ييييعبد�الرحمن�بدو

    ––––    1111 :  :  :  : طططط    ––––    مصرمصرمصرمصر    ––––    القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة    ا�صy?يةا�صy?يةا�صy?يةا�صy?ية    ال�èضةال�èضةال�èضةال�èضة    مكتبةمكتبةمكتبةمكتبة    ––––    �خ
ق�خ
ق�خ
ق�خ
ق    فلسفةفلسفةفلسفةفلسفة    ;ي;ي;ي;ي    العامةالعامةالعامةالعامة    ا�نفعةا�نفعةا�نفعةا�نفعة    مذهبمذهبمذهبمذهب :  :  :  : الطويلالطويلالطويلالطويل    توفيقتوفيقتوفيقتوفيق    ----    3333

    308308308308 :  :  :  : صصصص    ----1953195319531953 :  :  :  : طططط    سسسس

4444    ----    IIIImmanuel mmanuel mmanuel mmanuel kkkkantantantant    : : : : GGGGround worround worround worround workkkk for t for t for t for the mythaphysics of morals / translated by Ahe mythaphysics of morals / translated by Ahe mythaphysics of morals / translated by Ahe mythaphysics of morals / translated by ALLELLELLELLEN N N N WWWW....WOODWOODWOODWOOD /  /  /  / 

YYYYale ale ale ale UUUUniversity press / new haven and london / 2002/ pniversity press / new haven and london / 2002/ pniversity press / new haven and london / 2002/ pniversity press / new haven and london / 2002/ p    :13 :13 :13 :13     

5555    ----KantKantKantKant’’’’s rational theolos rational theolos rational theolos rational theologgggyyyy    :::: A A A ALLELLELLELLEN N N N WWWW....WOODWOODWOODWOOD/ Cornel / Cornel / Cornel / Cornel UUUUniversity pniversity pniversity pniversity prrrressessessess////IIIIthaca and thaca and thaca and thaca and LLLLondon / pondon / pondon / pondon / p----21 21 21 21         

قسم�قسم�قسم�قسم� /  /  /  / 2012201220122012: : : : سسسس/ / / / مجلة��ستاذ�مجلة��ستاذ�مجلة��ستاذ�مجلة��ستاذ�/ / / / حنان�ع�ي�عواضة�حنان�ع�ي�عواضة�حنان�ع�ي�عواضة�حنان�ع�ي�عواضة�) ) ) ) بيقا�ïابيقا�ïابيقا�ïابيقا�ïاالفلسفة�النقدية�لكانط�طبيع§�ا�و�تطالفلسفة�النقدية�لكانط�طبيع§�ا�و�تطالفلسفة�النقدية�لكانط�طبيع§�ا�و�تطالفلسفة�النقدية�لكانط�طبيع§�ا�و�تط: (: (: (: (�مقال�مقال�مقال�مقال----6666

    651651651651ص�ص�ص�ص�/ / / / الفلسفة�جامعة�بغداد�الفلسفة�جامعة�بغداد�الفلسفة�جامعة�بغداد�الفلسفة�جامعة�بغداد�
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�خy?ا��ÞÊا��و ة�عن�ميل�مباشر�أو�نفعال�8نسانية��Gتكو  �خاصةرغبة�رصاد

ت�تحقيقا�ل;ي�تحقيق�مصلحة�شخصي �خy?ا��ÞÊا�صد رة�بل�تكو لواجبن
1
من�صفات�و 

 :هذا�الواجب

    ::::    الكليةالكليةالكليةالكلية    ----1111ـ�ـ�ـ�ـ�

وتع.-�أن�ا�حك��وحد�للسلوك�الخلقي�هو�إمكان�تعميمه�من�غy?�تناقض
2
 �،

�كانط �منضبطا�مع�جميع�الناس�;ي�كل�الحاGتالسلوك�ينب�ي««««: ليقو ومع�3 »»»»ن�أن�يكو

�إuى� تقاؤها �ا �أما �تبقى�مجرد�قواعد�نظرية؛ �الكلية�إ�Gأ�Þا رأن�فلسفة�كانط�تقوم�ع�ى

 .الجانب�العم�ي�فإنه�يستلزم�*عY?اف���ا�;ي�ا�جتمع

    ::::مممم;;;;oه�عن�كل�غرضoه�عن�كل�غرضoه�عن�كل�غرضoه�عن�كل�غرض    ----2222ـ�ـ�ـ�ـ�

      � ��خ
ق �أن �م"كما �أي �ع�ى �تنطو G� �بحثه ية �صو يليست �و�Gر نضمو

�ا�وضوع� �وأنه �ذاته �;ي �غاية �8نساني �الشخص �من �جعلت �بل �مادة �أي �ع�ى تشتمل

�للواجب .�وحد
4

 �G� �حيث �8نسانية �üي �الواجب �من�فعل �أن�الغاية �هذا �من ويفهم

�الهدف�من�فعل�الواجب�üي�مصلحة�فرد�   .جماعة�محددة�بل�مصلحة�الجميع�أو�نيكو

    ::::*ستق
ل�الذاتي*ستق
ل�الذاتي*ستق
ل�الذاتي*ستق
ل�الذاتي    ----3333ـ�ـ�ـ�ـ�    

ادة ëجيةرفا ��Gتخضع�Êي�سلطة�خا ر�الحرة
5

�ال�-�  �هو�الخاصية واستق
لها

�ومبدأ� ادي 8� �الفعل �موضوعات �جميع �النظر�عن �بغض �لنفسها �قانونا �م�èا رتجعل

نا�متضمنة�;ي�الوقت� �مسلمات�اختيا ادة�هو�أن�نختار�دائما�بحيث�تكو راستق
ل�8 نر

ادة�نفسه رنفسه�قوانyن�كلية�;ي�فعل�8
6
. 

�حرا�م�ºوالخ
صة��أن �عقلهن�8نسان�يكو 7ن�اتبع�قانو
. 

                                                 
    651651651651: : : : صصصص/ / / / ا�قال�السابق�ا�قال�السابق�ا�قال�السابق�ا�قال�السابق�: : : : �حنان�ع�ي�عواضة�حنان�ع�ي�عواضة�حنان�ع�ي�عواضة�حنان�ع�ي�عواضة----1111

    175175175175: : : : صصصص /  /  /  / 1969196919691969: : : : س�طس�طس�طس�ط/ / / / د�ط�د�ط�د�ط�د�ط�/ / / / ا�شكلة�الخلقية،�دار�مصر�للطباعةا�شكلة�الخلقية،�دار�مصر�للطباعةا�شكلة�الخلقية،�دار�مصر�للطباعةا�شكلة�الخلقية،�دار�مصر�للطباعة) ) ) ) 6666((((مشك
ت�فلسفية�مشك
ت�فلسفية�مشك
ت�فلسفية�مشك
ت�فلسفية�: : : : �زكرياء�إبراهيم�زكرياء�إبراهيم�زكرياء�إبراهيم�زكرياء�إبراهيم----2222

3333    ----    Kant on reason and reliKant on reason and reliKant on reason and reliKant on reason and religgggionionionion    : : : : OOOONNNNOOOORA RA RA RA O’O’O’O’NNNNEILLEILLEILLEILL/ The tanner lectures on / The tanner lectures on / The tanner lectures on / The tanner lectures on HHHHiman values / iman values / iman values / iman values / DDDDelivred at elivred at elivred at elivred at 

HHHHARARARARVVVVARARARARDDDD    UUUUniversity / April 1niversity / April 1niversity / April 1niversity / April 1----3 3 3 3 ,,,, 1996 / p 1996 / p 1996 / p 1996 / p    : 306: 306: 306: 306    

    176176176176: : : : صصصص/ / / / ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�: : : : �زكريا�إبراهيم�زكريا�إبراهيم�زكريا�إبراهيم�زكريا�إبراهيم----4444

    177177177177: : : : صصصص/ / / / ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�: : : : �زكريا�إبراهيم�زكريا�إبراهيم�زكريا�إبراهيم�زكريا�إبراهيم----5555

    61616161: : : : صصصص/ / / / تأسيس�ميتافoyيقيا��خ
ق�تأسيس�ميتافoyيقيا��خ
ق�تأسيس�ميتافoyيقيا��خ
ق�تأسيس�ميتافoyيقيا��خ
ق�: : : : �ايمانويل�كانط�ايمانويل�كانط�ايمانويل�كانط�ايمانويل�كانط----6666
    158158158158: : : : صصصص /  /  /  / 203203203203العدد�العدد�العدد�العدد�: : : : ستاذستاذستاذستاذمجلة��مجلة��مجلة��مجلة��. . . . ----7




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]91[

    : : : : بyن�الحرية�والدين�;ي�النظرية�الكانطيةبyن�الحرية�والدين�;ي�النظرية�الكانطيةبyن�الحرية�والدين�;ي�النظرية�الكانطيةبyن�الحرية�والدين�;ي�النظرية�الكانطية: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

�به �والشأن: يطلق�الدين�ويراد �العادة �الطاعة،
1

والجزاء�و�*نقياد 
2

دت�  ورو

�، �دين�النصار �دين�ال��ود، �الكفر، �الشرع، ىعدة�معاني�للدين�من�القرآن�الكريم�م�èا

ا�لة�
3

 

�8و �هذه �له�اتط
قجميع مة Gو� �*صط
Hي �التعريف �تحت جة ز�مند ر

�ذا�ملة� ن�كان�ذا�دين�وجب�عليه�التوحيد�أو��Gيدين�بأي�دين�فإ نفاëنسان�إما�يكو

  .يلزم�كذلك�من�أعماله�جزاء�عل��العبادة�و�الطاعة�وفق�نظام�شر×ي�واو
�فقال �مهمة �حقيقة �عن �و�كشف �الدين �كانط �هو�تكريس�««««: عرف الدين

 .4»»»»واجباتنا

بطه�باÊخ
ق�ذلك�أن��خ
ق� رولتحديد�مفهوم�الدين�عند�كانط��Gبد�من�

�النحو�تتسع��خ
ق�لتصبح� �هذا �وع�ى �الدين، �إuى �حتما ع�أخ
Aي�" فكرة"تقود ومشر

.عظيم�قدير�خارج�8نسان
5

�كانط�الع
قة�الوثيقة�بyن��خ
ق�والدين؛�واعت@?� ل�وتناو

�الذا �يؤكد�كانط�أن��خ
ق�تتم�oyباكتفا��ا �كما �ا�م�oyعن�الدين�؛ أن�««««تي�واستق
لها

تباط�بyن�الكنيسة�والدين�هو�واجب�عق�ي�وهذا�ليسس�سببا�كافيا�ل0يمان�والعبادة� ر*

�آخر �إuى �مجتمع �من �تختلف �قوانyن �إuى �تحتاج �الكنيسة �البشر�Ê««««6ن �أن �كانط ىوير

�عليه�;ي�أدي ا�Þم�وعقائدهم�و;ي�ذلك�نلطا�ا�عانوا�من�فقدا�Þم�لنموذج�أع�ى�يعتمدو

�بغفران�««««    :ليقو �يتكفل �نفسه �الوقت �و;ي �بالوصايا �باGلoYام �ا�قدس �الكتاب يأمرنا

                                                 
    205205205205: : : : صصصص /  /  /  / 13131313: : : : مممم/ / / / العربالعربالعربالعرب    لسانلسانلسانلسان: : : : ررررمنظومنظومنظومنظو    بنبنبنبن        ----1111

    428428428428: : : : صصصص /  /  /  / 1111: : : : مممم /  /  /  / اللغةاللغةاللغةاللغة    مقاييسمقاييسمقاييسمقاييس    ممممععععجمجمجمجم: : : : ييييالرازالرازالرازالراز    زكرياءزكرياءزكرياءزكرياء    ابنابنابنابن .  .  .  . ----2222

ة "  "  "  " üيüيüيüي    ا�لةا�لةا�لةا�لة        ----3333 ةعبا ةعبا ةعبا ة    üيüيüيüي    قيلقيلقيلقيل    وووو    سلمسلمسلمسلم    وووو    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    ص�ىص�ىص�ىص�ى    للللالرسوالرسوالرسوالرسو    شريعةشريعةشريعةشريعة    عنعنعنعن    ررررعبا ةعبا ةعبا ةعبا     عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    ص�ىص�ىص�ىص�ى    النالنالنالنEEEE----    ع�ىع�ىع�ىع�ى    ا�لكا�لكا�لكا�لك    يملهيملهيملهيمله    عماعماعماعما    ررررعبا

    الفقهالفقهالفقهالفقه    للللأصوأصوأصوأصو    ;ي;ي;ي;ي    �دلة�دلة�دلة�دلة    قواطعقواطعقواطعقواطع: : : : الشافöيالشافöيالشافöيالشافöي    السمعانيالسمعانيالسمعانيالسمعاني    الجبارالجبارالجبارالجبار    عبدعبدعبدعبد    بنبنبنبن    محمدمحمدمحمدمحمد    ابنابنابنابن    ررررمنصومنصومنصومنصو: : : : ينظرينظرينظرينظر" / " / " / " /     الوHيالوHيالوHيالوHي    علمعلمعلمعلم    منمنمنمن    سلمسلمسلمسلم    وووو

    1998199819981998    طططط    سسسس /  /  /  / 1111: : : : طططط /  /  /  / السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    ا�ملكةا�ملكةا�ملكةا�ملكة    ــــ    الرياضالرياضالرياضالرياض /  /  /  / التوبةالتوبةالتوبةالتوبة    مكتبةمكتبةمكتبةمكتبة /  /  /  / الحكم-الحكم-الحكم-الحكم-    أحمدأحمدأحمدأحمد    بنبنبنبن    حافظحافظحافظحافظ    بنبنبنبن    هللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد: : : : تتتت/ / / / 

    39393939: : : : صصصص/ / / / 

4444    ----    kkkkantantantant’’’’s doctrine of relis doctrine of relis doctrine of relis doctrine of religgggion as political philosophy / ion as political philosophy / ion as political philosophy / ion as political philosophy / authorauthorauthorauthor    : Philip : Philip : Philip : Philip DDDDavid avid avid avid WWWWodzinsodzinsodzinsodzinskkkki / pi / pi / pi / p    : 75: 75: 75: 75    

    10101010::::صصصص----نفسهنفسهنفسهنفسه    ا�رجعا�رجعا�رجعا�رجع: : : : ييييبدوبدوبدوبدو    عبدالرحمنعبدالرحمنعبدالرحمنعبدالرحمن----5555

6666----EEEEmmanuel Kantmmanuel Kantmmanuel Kantmmanuel Kant    : la reli: la reli: la reli: la religgggion dans les limites de simple raison ion dans les limites de simple raison ion dans les limites de simple raison ion dans les limites de simple raison –––– analyse par  analyse par  analyse par  analyse par MMMMichael ichael ichael ichael FFFFoessel oessel oessel oessel ––––    

traduction par traduction par traduction par traduction par MMMMararararkkkk Scheweyer  Scheweyer  Scheweyer  Scheweyer ––––    EEEEdition numdition numdition numdition numééééririririqqqqueueueue    : Pierre : Pierre : Pierre : Pierre HHHHidalidalidalidalggggo juillet 2011 pao juillet 2011 pao juillet 2011 pao juillet 2011 paggggeeee 16 16 16 16        
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�السلطة� �إuى �ينتم- �الذي �العم�ي �العقل �فكرة Gإ� �ليس �و8له �والخطايا؛ الذنوب

 .1»»»»    التشريعية

� �üي �نظر�كانط �;ي �الدين �إuى �أساسا�"والحاجة ��خ
ق�وليس �من �تنبع فكرة

�إنه��Gيصبح�متدينا��Êنه�متدين،�بل��مر�بعyن�الضد؛
�يصبح�8نسان�متخلقاف". لها

إÊ�Gنه�متخلق،�أي�قادر�ع�ى�إعطاء�قيمة�أو�غاية��Þائية�لحريته�وإن�حاجة�8نسان�إuى�

�أعظم" �;ي�" احY?ام �نفسه �يفكر�من �يجعله �هو�الذي ��خر �*حY?امات ىمن�كل�أنواع

� �ما ��æ-ء �للعبادة"جعل �ال"موضوعا �وليست ،� �لهذا �إ�Gتجسيدا �الكبy?�عبادة *حY?ام

�غاية� ع �وأر �Êجل �*حY?ام �من �أك@?�قدر�ممكن �تمثل �ع�ى �عقولنا �كبy?�يساعد ولكائن

ض ر�Þائية�ممكنة�لوجودنا�ع�ى��
2
. 

�كانط�أن�البشر�لطا�ا�عانوا�من�فقدا�Þم �عليه� ىوير ن�لنموذج�أع�ى�يعتمدو

�;ي �عنه �بحثوا �قد �وهم �خ
صهم، �أنفس;ي �إ�G;ي �مكان �ليفهم��كل ��وان �آن �وقد هم

�فكرة8نسان�أ  ....3»»»».-نفسها-8نسانية�ال�-�ير��ºæع�èا�هللا«««« ىن�هذا�النموذج�ليس�سو

��ديان�بغy?�قيمة،�ففي� ��ديان�أو�تكو نو�GيY?تب�ع�ى�ما�ذكر�أن�كانط�يزدر ي

�كتابه �;ي �الثانية �الخالص" :الطبعة �العقل �حدود �;ي �كا" الدين �ليس�يصرح �بأنه نط

�نافعة� نا�قصود�هدم�العقيدة�الكنسية�هدما�تاما،�فهذه�العقيدة�يمكن�دائما�أن�تكو

�مع� �ولكن �الحفاظ�عل��ا، �*عتبار�نستطيع �و��ذا �عقلية، �لعقيدة �أداة �üي �حيث من

�أن�لها� �ع�ى �وعرضها ، �الدو �لهذا �مضادا �يمكن�أن�يكو �من�كل�ما �بتطهy?ها رالعناية ن

قيمة�بنفسها
4
. 

�يريد�كانط�هو�بعث�8نسان�من�جديد�وتغيy?�حالته�من�حالة�الشر�إuى�إن�ما

�;ي� �جاء �كما �حالة �إuى �حالة �ويتغy?�من �خرة �;ي �8نسان �يبعث �فكما �الخy?؛ حالة

ادته�أن�ين#ºæء يات� رالكتاب�ا�قدس؛�كذلك�يستطيع�8نسان�من�منطلق�حريته�وإ وأخر

�الشر�و �خلع �خ
ل �من -æ��� �العالم �;ي �هذارمتحققة �;ي �كانط �ير �الخy?�لدى  ىلبس

                                                 
1111    MMMMyunyunyunyungggg su  su  su  su YYYYunununungggg    ----    EEEEtude Ricoeuriennes tude Ricoeuriennes tude Ricoeuriennes tude Ricoeuriennes     : la repr: la repr: la repr: la repréééésentation relisentation relisentation relisentation religgggieuse chez Kant et la philosophie ieuse chez Kant et la philosophie ieuse chez Kant et la philosophie ieuse chez Kant et la philosophie 

kékékékéryryryryggggmatimatimatimatiqqqque de la reliue de la reliue de la reliue de la religgggion de la Ricion de la Ricion de la Ricion de la Ricœœœœur  ur  ur  ur  ---- d d d déééépartement des partement des partement des partement des éééétudes chrtudes chrtudes chrtudes chréééétiennes et tiennes et tiennes et tiennes et éééécole supcole supcole supcole supéééérieure de rieure de rieure de rieure de 

ththththééééoloolooloologgggie ie ie ie àààà        EEEEwha  womans  university  corwha  womans  university  corwha  womans  university  corwha  womans  university  coréééée pae pae pae pagggge 5e 5e 5e 57 7 7 7 ----    

يع    للللجداوجداوجداوجداو----ا�سكي.-ا�سكي.-ا�سكي.-ا�سكي.-    فتفتفتفت6666يييي::::ترجمةترجمةترجمةترجمة----العقلالعقلالعقلالعقل    مجردمجردمجردمجرد    حدودحدودحدودحدود    ;ي;ي;ي;ي    الدينالدينالدينالدين: : : : كانتكانتكانتكانت    إيمانويلإيمانويلإيمانويلإيمانويل    ----2222 التو يعللنشر التو يعللنشر التو يعللنشر التو زللنشر زو زو زو ----1111::::طططط----لبنانلبنانلبنانلبنان----بy?وتبy?وتبy?وتبy?وت----و

    ....13131313::::صصصص----2012201220122012::::سطسطسطسط
    ....26262626::::صصصص----نفسهنفسهنفسهنفسه    ا�رجعا�رجعا�رجعا�رجع: : : : ييييبدوبدوبدوبدو    الرحمنالرحمنالرحمنالرحمن    عبدعبدعبدعبد----3333
    ....105105105105: : : : صصصص----السابقالسابقالسابقالسابق    ا�رجعا�رجعا�رجعا�رجع: : : : ع�يع�يع�يع�ي    حسyنحسyنحسyنحسyن----4444
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�;ي�العقل� �تماما �قبليا �وتستمد�أصلها 8طار�أن�جميع�ا�فاهيم��خ
قية�تحتل�مكا�Þا

نفسه
1

�كانط �وجدنا �لهذا �8نسان�من�««««    :ليقو ، �أساس�مفهوم �ع�ى �تقوم ��خ
ق إن

� �تحديدا �هو�بذلك �ولكن �حر؛ �هو�كائن �حيث �العقل�ملزم �خ
ل �من �تحديدا لنفسه

yطةبقوان  .2»»»»ون��Gمشر

يخية؛� �كانط�أهمية�وجود�الدين��خ
Aي،�ويمoyه�عن�كافة��ديان�التا روير ى

�فإ�Þا�بذلك�تعد�أديان�مؤسسة�ع�ى�يان�تقوم�ع�ى�افY?اض�الوHي�مسبقا؛فإذا�كانت��د

�ويتساءل�كانط يخية�وتقوم�ع�ى�الخضوع�والطاعة�السلبية، �: رالوقائع�التا نكيف�يكو

�ج�
رد�أن�يقيم�الشعائر�والطقوس�الدينية�وهو�;ي�نفس�الوقت�مذنب�8نسان�فاض

�إuى� �حyن�أن�8نسان�بحاجة �عن�العا�yن�;ي �فا�Rغ.- ��خ
Aي؟ �القانو نومتعد�ع�ى

�ث �ومن �8نسان، �أخيه �اإحسان �خرين �معاملة �ع�ى �كانط �يعو �لم �للقانو نحY?اما

8� �يجعل �الذي �الحق �هو�الدين �وذلك �ذاته �;ي �جدير�بالسعادة�خ
Aي .نسان
3

� ليقو

�خارج««««    :كانط �موجودا �كائنا �نحو�هللا�بوصفه �ليس�يعد�واجبا " فكرتنا"الواجب�الدي.-

�من� �أنه �الواجب�ع�ى �ونتصو ��Gنزال�نصرف�النظر�عن�وجوده �الفكرة �هذه �;ي رÊننا

 .4»»»»8نسان�نحو�نفسه

�كانط�لطبيعة�الدين��خ
Aي،�إذ�أ نه�لم�ريمكن�أن�نوجه�سهام�النقد�لتصو

يضع�;ي�أطر�دينية�وإنما�وضع�الدين�;ي�أطر�عقلية�محضة�و�Gشك�أن�عقلنة�الدين�

ة�قطعية�أمروحصره�;ي�نطاق�العقل�وحده�با�ع.�ºالكانطي الوHي� �دينر�يتجاهل�بصو

ف�عليه� لكي�يسود�العقل�الذي�يقæç-�ع�ى�مفاهيم�الدين�الرئيسية�و�يستبعده�را�تعا

لغيبمثل�مفاهيم�الوHي�وا�عجزة�وا
5
. 

  ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة
�والذي� ��خ
Aي �بالعامل �أساسا �مرتبطة �كانط �لدى �الحرية �أن والخ
صة

ادة�حرة�;ي�اختيار�الفعل��خ
Aي�أو�8نسان،�يعت@?ه�موجودا�;ي�صميم�ذات� رويستلزم�إ

                                                 
للللغلوغلوغلوغلو    صابرينصابرينصابرينصابرين----1111     8س
مي8س
مي8س
مي8س
مي    ا�ركزا�ركزا�ركزا�ركز----*ستغراب*ستغراب*ستغراب*ستغراب    ةةةةمجلمجلمجلمجل----العق�يالعق�يالعق�يالعق�ي    8يمان8يمان8يمان8يمان    ومسلكومسلكومسلكومسلك    8لحاد8لحاد8لحاد8لحاد    سبيلسبيلسبيلسبيل    بyنبyنبyنبyن    كانطكانطكانطكانط    مطارحمطارحمطارحمطارح: : : : زززز
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�الحرية�Gأ �إuى �تقودنا �ال�- ��خ
قية �الحياة �أساس �ويعت@?ه �عليه -æ#يم� �الذي ؛�خ
Aي

�كلما �أنه �كانط �ىوير �تكو �عنده؛ �8حساس �هذا �وتنامى �بالواجب �8نسان ن�أحس

ادة�خy?ة�;ي�حد� رتصرفاته�أخ
قية�؛�ذلك�بغض�النظر�عن�نتائج�تصرفاته�فهو�يملك�إ

�الخلق� �لتفعيل �وتقوده �وجوده �تعز �إنسانية �قيمة ºأسم� �üي ادة 8� �هذه �؛ زذاته ر

ادة�الحرة�ما�üي�إ�Gتلك�النية�الطيبة�ال�-�تس بق�الفعل��خ
Aي�وتلبسه�ر8نساني،�و8

�عنه� �فينتج �بذاته �لúحكام �مشرع �قانو �الوضع ���ذا ��خ
ق �فتكو �أخ
قية، نصفة ن

ة�احY?ام�مبدأ�الواجب��خ
Aي �بyن�الدين��خ
Aي� �وينتج�عن�هذا�أن�كانط�.ورضر قيفر

يخية �التا ت� .رو�ديان �تبلو استه �د �إنما �؛ �معمقة اسة �د �الدين س ��Gيد رفهو�بذلك ر ر ر

�بذلك�االح �فتكو �حقيقة�8نسان، نو �خ
ق�والدين�الحرية�و: كانط�لث
ثيةالنظرة�ل

ة�هذه�  .نظرة�مثالية�محضة ح�التنافس�والنقاش�مع�خرين�لبلو رولكن�مع�غياب�ر و

�إuى�ا�ثل�العليا�ا�ثالية ا�عقليا�أقرب�ما�يكو نالقيم�تبقى�هذه�الث
ثية�تصو  .ر

    : : : : قائمة�ا�صادر�وا�راجعقائمة�ا�صادر�وا�راجعقائمة�ا�صادر�وا�راجعقائمة�ا�صادر�وا�راجع

�عاجم�عاجم�عاجم�عاجم�ا�ا�ا�ا––––أ�أ�أ�أ� : : : :    

  2003: س�ط / 1: ط/ بy?وت�ـ�لبنان�/ دار�الكتب�العلمية�/ لسان�العرب�: رابن�منظو-1

 معجم�مقاييس�اللغة: يابن�زكرياء�الراز-2

�صليبا-3 �دار�: جميل �و�ال
تينية، �و�8نجلoyية �و�الفرنسية �باÊلفاظ�العربية �الفلسفي ا�عجم

 /�م�1994/ �ه�1414: طس�/ د�ط�/ الكتاب�العالم-�ـ�بy?وت�ـ�لبنان�

�آبادي -4 �لبنان�/ القاموس�ا�حيط�: زمحمد�بن�يعقوب�الفy?و �بy?وت�ـ د�/ دار�الكتاب�العربي�ـ

  /2011: س�ط/ ط�

�: معجم�التعريفات�تحقيق�: �محمد�السيد�الشريف�الجرجاني�-5 �–يمحمد�الصديق�ا�نشاو

 –�القاهرة�–دار�الفضيلة�

يع�–�د�ط�/ا�عجم�الفلسفيمصطفى�حسيبة� -6 دن�–ز�دار�أسامة�للنشر�و�التو �–�عمان�–ر��

 /2009/ س�ط�

 دار�قباء�الحديثة�ـ�القاهرة� / 2007: س�ط/ د�ط�/ ا�عجم�الفلسفي�: مراد�وهبه-7

    : : : : قائمة�ا�صادر�وا�راجع�باللغة�العربيةقائمة�ا�صادر�وا�راجع�باللغة�العربيةقائمة�ا�صادر�وا�راجع�باللغة�العربيةقائمة�ا�صادر�وا�راجع�باللغة�العربية----بببب

د.و.ألن -8 �: وو �الفتاح: ترجمة–كانط �عبد يع-يبدو �للنشر�والتو س�-1:ط-مصر-القاهرة-زآفاق

 2014:ط

دار�التنوير�للطباعة�و�/ جما�محمد�أحمد�سليمان�: تر�/ أنطولوجيا�الوجود�: ايمانويل�كانط�-9

 /2009: �س�ط�–�د�ط�–النشر�
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: ط/ الدار�القومية�للطباعة�و�النشر�ـ�القاهرة�/ تأسيس�ميتافoyيقيا��خ
ق�: إمانويل�كانط-10

�: تر / 1965: س�ط / 2 �: رم/ يعبد�الغفار�مكاو  يعبد�الرحمن�بدو

يع-فت6ي�ا�سكي.-:ترجمة-الدين�;ي�حدود�مجرد�العقل: إيمانويل�كانت-11 �للنشر�والتو زجداو -ل

 2012:س�ط-1:ط-لبنان-بy?وت

12-� �الطويل �: توفيق ��خ
ق �فلسفة �;ي �العامة �ا�نفعة �ا�صy?ية�–مذهب �ال�èضة �مكتبة

 1953: �س�ط�– 1: �ط�–�مصر�–القاهرة�

�ع�ي-13 �الفلسفة: حسyن ة-ماüي �والنشر�والتجا �للطباعة �ديموبرس د�-لبنان-بy?وت-رمؤسسة

 2011: س�ط-ي-ط

: س�ط/ د�ط�/ ا�شكلة�الخلقية،�دار�مصر�للطباعة) 6(مشك
ت�فلسفية�: زكرياء�إبراهيم-14

1969 

 1979: س�ط-دط-الكويت–وكالة�ا�طبوعات�-�خ
ق�عند�كانط: يعبد�الرحمن�بدو-15

ع�الس
م�الدائم�ط،��إيمانويل�كان-16  1952-�س�ط�– 1: ط�/ �مكتية��نجلو�مصرية�–ومشر
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 مجلة�8ستغراب-وحدة�الفطرة�والعقل-الدين��خ
Aي�عند�كانط: غيضان�السيد -17

    : : : : قائمة�ا�صادر�وا�راجع�باللغة��جنبيةقائمة�ا�صادر�وا�راجع�باللغة��جنبيةقائمة�ا�صادر�وا�راجع�باللغة��جنبيةقائمة�ا�صادر�وا�راجع�باللغة��جنبية----جججج

    ::::اللغة�الفرنسيةاللغة�الفرنسيةاللغة�الفرنسيةاللغة�الفرنسية    ----1111----جججج
18-Annick Bélanger : le problème de la liberté dans la première critique de Kant «  mémoire 

de la maitrise en philosophie » - faculté de philosophie université Laval Québec Canada 2009 

19-Emmanuel Kant : la religion dans les limites de simple raison – analyse par Michael 

Foessel – traduction par Mark Scheweyer – Edition numérique : Pierre Hidalgo juillet 2011  

20-Makaya Makaya Rodrigue : Liberté et universalité dans la philosophie de Kant « thèse de 

doctorat l’université Paul Valéry Montpellier  3 – 12 juillet 2014 Annick Bélanger : le 

problème de la liberté dans la première critique de Kant «  mémoire de la maitrise en 

philosophie » - faculté de philosophie université Laval Québec Canada 2009 

21-Myung su Yung - Etude Ricoeuriennes  : la représentation religieuse chez 

Kant et la philosophie kérygmatique de la religion de la Ricœur  - département 

des études chrétiennes et école supérieure de théologie à  Ewha  womans  

university  corée  

    : : : : اللغة�8نجلoyيةاللغة�8نجلoyيةاللغة�8نجلoyيةاللغة�8نجلoyية----2222----جججج
22-Immanuel kant : Ground work for the mythaphysics of morals / translated by ALLEN 

W.WOOD / Yale University press / new haven and london / 2002 
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23-Kant’s rational theology : ALLEN W.WOOD/ Cornel University press/Ithaca and London 

24-Kant on reason and religion : ONORA O’NEILL/ The tanner lectures on Himan values / 

Delivred at HARVARD University / April 1-3 , 1996 

25-kant’s doctrine of religion as political philosophy / author : Philip David Wodzinski / 

26-Kant's Doctrine of religion as political philosophy : by Philip David Wodzinsky/  

 

    : : : : قائمة�ا�ج
تقائمة�ا�ج
تقائمة�ا�ج
تقائمة�ا�ج
ت----دددد

27-� �نقدية �إضاءات �محكمة(مجلة �) فصلية �الثالثة �12: العدد/ السنة ��و ل�كانو  / 2013ن

 جامعة�إيران�

ضا�حيدر�: مجلة�إضاءات�نقدية-28 اسة،�أحمد� رمفهوم�الحرية�بyن�النقد�و�الد العدد�) إيران(ر

12/2013  

اسات�8ستy?ات-مجلة�8ستغراب-29  2017نوفم@?-9:ع-لبنان-بy?وت-يجيةرا�ركز�8س
مي�للد

/ مجلة��ستاذ�/ حنان�ع�ي�عواضة�) الفلسفة�النقدية�لكانط�طبيع§�ا�و�تطبيقا�ïا: (مقال -30

 قسم�الفلسفة�جامعة�بغداد� / 2012: س

غلو -31 لصابرين� -مجلة�*ستغراب-مطارح�كانط�بyن�سبيل�8لحاد�ومسلك�8يمان�العق�ي: ز

ا  -2017نوفم@?-9:ع-لبنان-بy?وت-سات�8سY?اتيجيةرا�ركز�8س
مي�للد
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يخية�الفكر�8س
مي يخية�الفكر�8س
ميالتأويل�وقراءة�النص�الدي.-�;ي�تا يخية�الفكر�8س
ميالتأويل�وقراءة�النص�الدي.-�;ي�تا يخية�الفكر�8س
ميالتأويل�وقراءة�النص�الدي.-�;ي�تا     ررررالتأويل�وقراءة�النص�الدي.-�;ي�تا

�نموذجا---- �نموذجاأركو �نموذجاأركو �نموذجاأركو     ----ننننأركو

    

    *صافية�منادصافية�منادصافية�منادصافية�مناد: : : : الباحثةالباحثةالباحثةالباحثة

    **ييييعمر�الزاوعمر�الزاوعمر�الزاوعمر�الزاو....دددد....أأأأ: : : : ا�شرفا�شرفا�شرفا�شرف

    

سال  22/12/2018 :النشر 24/09/2018 :لالقبو 16/05/2018 :ر8

 

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

    � �،الرامية�أتعد �الدي.- �العقل �نقد �مجال �;ي �أركو �محمد �إسهامات نهمية

�ال �التأويل �حداثيلتقديم �الدي.- �،وإخراجه�للنص �عليه�غمائيةدوال�من �سيطرت �ال�-

� �2نمنذ�مطلع�القر �يؤكد�أركو �العقل�*س
مي�الذي�ن�؛كما �قراءة �اعادة � سيج�� ع�ى

يث�أنه��Gيستطيع�أن�يفكر�خارج�،بح �8س
ميئيا،حيث�انغلق�داخله�كل�التفكy?دوغما

ه وهو�أيضا�يمثل��. رإطا
ً

�النواة�الصلبة�ال�-��ايضايمثلحيث�. ملخص�*عتقاد�8س
مي

د�إل��ا�وينطلق�م�èا�;ي�آن�معا�يعو
ً

 . الخاص�با�سلمyن -ال
عقائدنظام�العقائد، -

يخية،الفكر�*س
مي،�نسنة: كلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحية  .رالتأويل،�النص�الدي.-،تا

    

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

AbstractAbstractAbstractAbstract:  The importance of Mohamed arcon’s contribution to the  

criticism of the religious mind, which aims at presenting the modern 

interpretation of the religious text and taking it out of the dogmatism that has 

                                                 
****    ----� �عمر�الزاو �أ،د، �إشراف �تحت �معاصرة، ة �إس
مية�وحضا �فلسفة اه،تخصص �دكتو �،باحثة �مناد ��صافية �عمر�الزاو �أ،د، �إشراف �تحت �معاصرة، ة �إس
مية�وحضا �فلسفة اه،تخصص �دكتو �،باحثة �مناد ��صافية �عمر�الزاو �أ،د، �إشراف �تحت �معاصرة، ة �إس
مية�وحضا �فلسفة اه،تخصص �دكتو �،باحثة �مناد ��صافية �عمر�الزاو �أ،د، �إشراف �تحت �معاصرة، ة �إس
مية�وحضا �فلسفة اه،تخصص �دكتو �،باحثة �مناد يييي�صافية رررر رررر

� �وهران �أحمد �بن �محمد �،جامعة �وهران �أحمد �بن �محمد �،جامعة �وهران �أحمد �بن �محمد �،جامعة �وهران �أحمد �بن �محمد �فلسفة2222،جامعة �و8نسانية،قسم �*جتماعية �العلوم �فلسفة،كلية �و8نسانية،قسم �*جتماعية �العلوم �فلسفة،كلية �و8نسانية،قسم �*جتماعية �العلوم �فلسفة،كلية �و8نسانية،قسم �*جتماعية �العلوم �القيمية�....،كلية �القيمية�مخ@?�*بعاد �القيمية�مخ@?�*بعاد �القيمية�مخ@?�*بعاد مخ@?�*بعاد

    ].].].].SafiSafiSafiSafi____aaaa____488488488488@@@@hotmailhotmailhotmailhotmail....frfrfrfr [ [ [ [::::ال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?وني. . . .     ....�2222بالجزائر�بجامعة�وهران�بالجزائر�بجامعة�وهران�بالجزائر�بجامعة�وهران�بالجزائر�بجامعة�وهرانتحوGت�الفكرية�والسياسية�تحوGت�الفكرية�والسياسية�تحوGت�الفكرية�والسياسية�تحوGت�الفكرية�والسياسية�لللللللل

،....دددد....أأأأ----******** ،عمر�الزاو ،عمر�الزاو ،عمر�الزاو     ].].].].zaouimarzaouimarzaouimarzaouimar@@@@ggggmailmailmailmail....comcomcomcom[[[[::::ال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?وني    ....2222جامعة�وهرانجامعة�وهرانجامعة�وهرانجامعة�وهران    قسم�فلسفة،قسم�فلسفة،قسم�فلسفة،قسم�فلسفة،    ييييعمر�الزاو
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dominated it since the beginning of the 2nd century. Arcon also emphasizes the 

rereading of the Islamic mind that will be dogmatic, where all the Islamic 

thinking is closed, so that he can-not think outside his framework,. It also 

represents the summary of the Islamic belief and also represents the hard core 

to which both the system of faiths and non beliefs of the Muslims belong. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:  hermeneutics, religious text, historical, Islamic thought, 

humanization. 

 

    ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

تتطلب�آليات�معرفية�ومنهجية�يقوم�عل��ا�كل�خطاب�؛لفهم�النص� حاجةلا

يخ�متعلق�بالنص�الدي.-�وباÊخص�التأويل�كمنهج�وآلية�. يس�الدي.-�فقطمعر;ي�ل رلها�تا

� �ال
هوتي �الفكر؛;ي �الك
سيكيات �;ي؛مع �تكمن �التأويل يخية�مهمة �تا �ع�ى ر�التأكيد

�و �النصوص �للدين �العقل �ال�-�ا�تمث،نقد �ا�عقولية �التفكy?�وآليات �استخدام �;ي ل

ح�الدو حزحة�الر ويقدمها�العلم�من�أجل�  .يغمائية�الراسخة�;ي�النظام�الفكرز

�أركو �محمد �الدينية1نيرفض �التعاليم �ع�ى ��نسنة �بذلك��،بناء º.ويتب،�

�موقف ع�تأوي�ي�جديد�للظاهرة�الدينية�بشكل�افلسفيا �من�مشر �،انط
قا و�كبديل�ع�èا

� �والغy?�خاضعة�عام �ا�غلقة �التأوي
ت �كل �تتجاو ة �،بصو �خاص �بشكل زو8س
مية ر

�التاسع��بذلك�الحديث�يقتæç-��حيث�. للنقد�وا�راجعة يخ�;ي�القر نعن�الحياة�والتا ر

�الكون،عشر� �الحداثة �وحركة �جهة �;ي �التقليدية �وعقائدنا �جهة�فY?اثنا �والعصر�;ي ية

�الحداثة ،ىخرأ ºæ#يخ� �ا�سلم �جعل �ما �انفصام�وهذا �من �بنوع �اتجاهها �ويشعر

 .الشخصية�والقلق

ه� �نطو �،أن �*س
مي �ال
هوت �النظر�;ي �نعيد �ان �ينب�ي ك�الوضع �نتدا رلكي ر

�نطرح� �،هنا �كثy?ا �اصبحت�مختلفة �ال�- ح�العصر�ومستجدات�الحداثة �ر �مع له وونؤ و

�التالية� �: *سئلة �آما �üي �واuى ؟ ع�اركو �مشر نليات�تأويل�الفكر�*س
مي�;ي اي�مدى�و

�ان�نضع� يخانية؟��نحاو لنجحت�قراءته�الحداثية�للنص�الدي.-�بحفرياته�الY?اثية��التا ر
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�ا�وضوع، �فرضها �وال�- حة �ا�طر �التساؤGت �عن �ل0جابة �ونقدية �تحليلية �  ومصوغات

  .نعالجها�وفق�العناصر�التحليلية�للموضوع

    : : : : ;ي�الحاجة�لتأويل�النص�الدي.-;ي�الحاجة�لتأويل�النص�الدي.-;ي�الحاجة�لتأويل�النص�الدي.-;ي�الحاجة�لتأويل�النص�الدي.-) ) ) ) أأأأ

يخانية�ا انط
قا استه�ضمن�آليات�منهجية�حديثة�ومعاصرة،رمن�تا  رلفكر�ود

ها�شملت�مناهج�علمية�معاصرة�، �للخوض�;ي�مسائل�ورال�-�بدو ي�فتحت�ا�جال�الفكر

�،مع �والنقد �التحليل �بمطرقة �طريق�رفية �عن �ال
مفكر�فيه �للتفكy?�;ي �أدت ها ربدو

?y؛التأويل�كمفهوم�له��والشرحالتفس� �من�آليات�التأويل� ضية�علمية��والفهم�؛وهما رأ

يخيةتفكيكية�ونقدية�  .رتا

�فهمه� �ومحاولة �النص �وبأصل �بالY?اث ��ïتم �حفرية �ا�Þا �القو ليمكن

فالتأويل"،
1

� �ذاتيا �عقليا �بإ�يعت@?�جهدا �ا�فسر�،��تم ات �لتصو �الدي.- �النص رخضاع

�النص�وما�يرتبط�به� ه�،وüي�نظرة�تغفل�دو رومفاهيمه�وأفكا �ع�ى�،ر ?yيمن�تراث�تفس

فكر�ا�فسر
2
ل�والنص�وحقيقته�،وüي�ع
قة�.  وهنا�تكمن�ع
قة�الفهم�بyن�ا�فسر�وا�ؤ

�ا�تبادل��ا�يحمله�النص�، �نجد��قيمة�حيثرفهم�مبنية�جدليا��ع�ى�التفاعل�والتصو

ه�يحقق�لوجودية�النص� راللغة�;ي�فهم�الباطن�واستخراجه�;ي�تكوين�الظاهر�،الذي�بدو

ي;ي�مستويات�متعددة�وم�èا��ال�-�تطرح�للت  .و�معرفيايا�أخرفكy?�ف��ا�اما�تا

�سواء �التفكy?�ا�عر;ي �حاجة �،تكو �لذلك �،أو�اديني نتبعا �ا�قدسة �بنصوصه

� يþيمعرفيا الذي�يضع�ا�فسر�او�ا�فكر�ع�ى�سواء�;ي�اطار�واقöي� ،ربY?اثه�الثقا;ي�والتا

يþي�يحمل�هموم�عصره�، �للنص�ويفهم�النص�كما�فهموه�;ي�ويتب.�ºموقف�ا�عاصرينرتا

                                                 
1

�;ي�مادة�أو::::    مفهوم�التأويلمفهوم�التأويلمفهوم�التأويلمفهوم�التأويل    ____ �;ي�مادة�أو��جاء�;ي�لسان�العرب�Gبن�منظو �;ي�مادة�أو��جاء�;ي�لسان�العرب�Gبن�منظو �;ي�مادة�أو��جاء�;ي�لسان�العرب�Gبن�منظو لللل��جاء�;ي�لسان�العرب�Gبن�منظو ل�ال####æ-ء�أو�Gومæ-ء�أو�Gومæ-ء�أو�Gومæ-ء�أو�GومآآآآGGGG::::    لللل�و�و�و�و::::    رررر ل�ال�الرجوع�،يؤ ل�ال�الرجوع�،يؤ ل�ال�الرجوع�،يؤ ررررجع�جع�جع�جع�::::    وووو�الرجوع�،يؤ

�إليه�ال####æ-ءæ-ءæ-ءæ-ء �إليه�ال،وأو �إليه�ال،وأو �إليه�ال،وأو لللل،وأو ّّ �الك
م�وتأوله::::    ررررجعه�،وألت�عن�الجعه�،وألت�عن�الجعه�،وألت�عن�الجعه�،وألت�عن�ال####æ-ءæ-ءæ-ءæ-ء::::    ّّ تددت�،وأو �الك
م�وتأولها تددت�،وأو �الك
م�وتأولها تددت�،وأو �الك
م�وتأولها تددت�،وأو ّّا ّّ لللل ه�،وأوله�وتأوله�فسره::::    رررر ه�،وأوله�وتأوله�فسرهدبره�وقد ه�،وأوله�وتأوله�فسرهدبره�وقد ه�،وأوله�وتأوله�فسرهدبره�وقد ّدبره�وقد ّّ ّّ ّّ ّ رررر ّّ ّّ::::    

�إليه�الك
م�،وإن�وا) ) ) ) أأأأ �يؤ �بالتأويل�حقيقة�ما �إليه�الك
م�،وإن�وايراد �يؤ �بالتأويل�حقيقة�ما �إليه�الك
م�،وإن�وايراد �يؤ �بالتأويل�حقيقة�ما �إليه�الك
م�،وإن�وايراد �يؤ �بالتأويل�حقيقة�ما �قال�تعاuى�لللليراد ،� �قال�تعاuى�فقت�ظاهره ،� �قال�تعاuى�فقت�ظاهره ،� �قال�تعاuى�فقت�ظاهره ،� ن�إ�Gتأويله�يوم�يأتي�""""فقت�ظاهره ن�إ�Gتأويله�يوم�يأتي�وهل�ينظر ن�إ�Gتأويله�يوم�يأتي�وهل�ينظر ن�إ�Gتأويله�يوم�يأتي�وهل�ينظر وهل�ينظر
ّّ ّّ

وووو

بنا�بالحق سل� �الدين�نسوه�من�قبل�قد�جاءت� بنا�بالحقتأويله�يقو سل� �الدين�نسوه�من�قبل�قد�جاءت� بنا�بالحقتأويله�يقو سل� �الدين�نسوه�من�قبل�قد�جاءت� بنا�بالحقتأويله�يقو سل� �الدين�نسوه�من�قبل�قد�جاءت� رتأويله�يقو رر رر رر ر     """"لللل

�قدر�8مكان�) ) ) ) بببب �يحاو �العلم- �التحليل �كان �فادا �،هكذا �ا�فسرين �كثy?�من �وهو�اصط
ح �التأويل �بلفظ �قدر�8مكان�يراد �يحاو �العلم- �التحليل �كان �فادا �،هكذا �ا�فسرين �كثy?�من �وهو�اصط
ح �التأويل �بلفظ �قدر�8مكان�يراد �يحاو �العلم- �التحليل �كان �فادا �،هكذا �ا�فسرين �كثy?�من �وهو�اصط
ح �التأويل �بلفظ �قدر�8مكان�يراد �يحاو �العلم- �التحليل �كان �فادا �،هكذا �ا�فسرين �كثy?�من �وهو�اصط
ح �التأويل �بلفظ لللليراد

شف�عن�الحقائق�ظ.-�;ي�التأويل�بينما�يعد�قطعيا�;ي�شف�عن�الحقائق�ظ.-�;ي�التأويل�بينما�يعد�قطعيا�;ي�شف�عن�الحقائق�ظ.-�;ي�التأويل�بينما�يعد�قطعيا�;ي�شف�عن�الحقائق�ظ.-�;ي�التأويل�بينما�يعد�قطعيا�;ي�الفصل�بyن�دGل�-�التأويل�و�التفسy?�ع�ى�أساس�أن�الكالفصل�بyن�دGل�-�التأويل�و�التفسy?�ع�ى�أساس�أن�الكالفصل�بyن�دGل�-�التأويل�و�التفسy?�ع�ى�أساس�أن�الكالفصل�بyن�دGل�-�التأويل�و�التفسy?�ع�ى�أساس�أن�الك

التفسy?�،فإن��مر�خ
ف�دلك�;ي�القرآن�لتطابق�الدGلتyن�،فنجد�كلمة�التفسy?�تؤدي�الغرض�نفسه�الذي�تؤديه�التفسy?�،فإن��مر�خ
ف�دلك�;ي�القرآن�لتطابق�الدGلتyن�،فنجد�كلمة�التفسy?�تؤدي�الغرض�نفسه�الذي�تؤديه�التفسy?�،فإن��مر�خ
ف�دلك�;ي�القرآن�لتطابق�الدGلتyن�،فنجد�كلمة�التفسy?�تؤدي�الغرض�نفسه�الذي�تؤديه�التفسy?�،فإن��مر�خ
ف�دلك�;ي�القرآن�لتطابق�الدGلتyن�،فنجد�كلمة�التفسy?�تؤدي�الغرض�نفسه�الذي�تؤديه�

�بyن�التفسy?�و� �أن�الفر �ال§�انو �بyن�التفسy?�و�كلمة�التأويل،ودلك�GشY?اكهما�;ي�تبيان�حال�ما�خفي�من�باطن�النص،بينما�ير �أن�الفر �ال§�انو �بyن�التفسy?�و�كلمة�التأويل،ودلك�GشY?اكهما�;ي�تبيان�حال�ما�خفي�من�باطن�النص،بينما�ير �أن�الفر �ال§�انو �بyن�التفسy?�و�كلمة�التأويل،ودلك�GشY?اكهما�;ي�تبيان�حال�ما�خفي�من�باطن�النص،بينما�ير �أن�الفر �ال§�انو قكلمة�التأويل،ودلك�GشY?اكهما�;ي�تبيان�حال�ما�خفي�من�باطن�النص،بينما�ير ي قى ي قى ي قى ي ى

�،للتوفيق�بyن�ظاهر�التالتالتالت �ا�عاني �،للتوفيق�بyن�ظاهر��و�أك¾?�استعمال�التأويل�;ي �ا�عاني �،للتوفيق�بyن�ظاهر��و�أك¾?�استعمال�التأويل�;ي �ا�عاني �،للتوفيق�بyن�ظاهر��و�أك¾?�استعمال�التأويل�;ي �ا�عاني �أن�أك¾?�استعمال�التفسy?�;ي��لفاظظظظ�و�أك¾?�استعمال�التأويل�;ي �أن�أك¾?�استعمال�التفسy?�;ي��لفاأويل�يكمن�;ي �أن�أك¾?�استعمال�التفسy?�;ي��لفاأويل�يكمن�;ي �أن�أك¾?�استعمال�التفسy?�;ي��لفاأويل�يكمن�;ي أويل�يكمن�;ي

    النص�و�باطنه�،أو�لصرف�النظر�عن�معناه�الظاهر�إuى�مع.�ºيحتملهالنص�و�باطنه�،أو�لصرف�النظر�عن�معناه�الظاهر�إuى�مع.�ºيحتملهالنص�و�باطنه�،أو�لصرف�النظر�عن�معناه�الظاهر�إuى�مع.�ºيحتملهالنص�و�باطنه�،أو�لصرف�النظر�عن�معناه�الظاهر�إuى�مع.�ºيحتمله
�للطباع    ____2222 �دار�الوحدة ،� �عربي �ابن �الدين �للطباعي �دار�الوحدة ،� �عربي �ابن �الدين �للطباعي �دار�الوحدة ،� �عربي �ابن �الدين �للطباعي �دار�الوحدة ،� �عربي �ابن �الدين �م6666ي �عند �القرآن �تأويل �;ي اسة �د ،� �التأويل �،فلسفة يد �منصر�ابو� �عند �القرآن �تأويل �;ي اسة �د ،� �التأويل �،فلسفة يد �منصر�ابو� �عند �القرآن �تأويل �;ي اسة �د ،� �التأويل �،فلسفة يد �منصر�ابو� �عند �القرآن �تأويل �;ي اسة �د ،� �التأويل �،فلسفة يد رنصر�ابو� رز رز رز ة�ة�ة�ة�ز

    ....�5555،�ص��،�ص��،�ص��،�ص��1983198319831983،��،��،��،�1111والنشر�،بy?وت�لبانان�،ط�والنشر�،بy?وت�لبانان�،ط�والنشر�،بy?وت�لبانان�،ط�والنشر�،بy?وت�لبانان�،ط�
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�تناقض�منطقي�من� �;ي �الذي�يقع �التصو �يمثلها �،ال�- يخية �التا راطار�معطيات�اللغة ر

الوجهة�الدينية�8عتقادية
1

ية� ور،فا�فسر�يضع�كل�من�الذاتية�وا�وضوعية�كآلية�ضر

يتعامل���ا�،والوقوف�عند�فهم�وتفسy?�النص�الذي�نجد�فيه�كل�من�ا�جاز�و�الخيال�

ض�منطقي�كالذي�ينج ا�عرفة��وكذلك�عن��ي�عن�تفسy?�ا�عرفة�الدينيةرا�سبب�لتعا

 .*نسانية

شد�عن�التأويل�، �نجد�حديث�ابن� �لفهم�النص�الدي.-�نو"رهنا عت@?ه�مفتاحا

�،ف نالتأويل�متصل�باخت
ف�مراتب�الناس�;ي�فهم�مرامي�النصوص�ومعان��ا�فالخطابيو

�;ي�الغالب "رليسو�من�أهل�التأويل�;ي��æ-ء��ÞÊم�من�الجمهو
2

�فهم�أهل�،أما ن�ال@?هانيو

 .التأويل�اليقي.-�فصناع§�م�الحكمة

يþي�للتأويل�والتفسy?�،كمصطلح� و��ذا �فهم�التا ر�Gيمكن�ل0نسان�أن�يتجاو ز

�;ي� �موحد �مصطلح يخيا �تا �،ويعت@?�التفسy?�والتأويل �ا�قدس �بالنص �تعلق ��صل ر;ي

�بعد�ذلك�، يþي�الذي�فصله�الزمن�ا�عر;ي�والفكر يبعده�التا �مع.�ºذلك�أن�يحل�ليس"ر

نفسه�;ي�ا�ا�æ-�وصو�Gاuى�موضوعية�مطلقة�;ي�فهم�النص�،وليس�ايضا�مع.�ºذلك�أن�


�كام �اخضاعا �،وتخضعه �للنص �ا�وضو×ي �الوجود �تل�ي �ا�فسر "ذاتية
3

يقصد� ،

�الY?اثالب  .التفسy?�انط
قا�من�آلية�علمية�ومنهجية�أك¾?�،زتجاو

اسة�إ اسة�الY?اث�د رمن�خ
ل�د اسة�الY?اث�من�اقيةستشرر ر�تفسy?ية�،وليس�د

æا���ا �بyن �فالع
قة �وتقديسه -æا���ا �ع�ى �العكوف �يشY?ط �الذي �التأوي�ي �-رمنظو

�ع�ى� �التأويل اسة �د �الفكر�ا�عاصر�;ي �،تقدم � �تواصل �ع
قة Gإ� �üي روالحاضر�،ما

�الثقا سات �وا�ما �انماط �يفهم �ا�فكر �*نسان �يجعل �؛الذي �ا�عر;ي را�ستو فية�ى

 .ديةية�وح��ºالدينية�العقائوا�عرف

�اختلفت�التأوي
ت� �انه�مهما �القو �،يمكننا -îالتحدي� لحسب�النسق�الفكر ي

�ïا�، فالتأويل�يعكس�*وليات�وا�بادئ�"رإ�Gا�Þا�تع@?�عن�حاجات�*مة�وتفكy?ها�وحضا

د�من�افرادها�وهو�يختلف�من�امة�اuى��ومشاغل�*مة�من�*مم�ومشاغل�فرو�عراف

فرد�اuى�فرد�داخل�*مة�نفسها�بل�قد�يختلف�اخت
فا�جزئيا�أو�كليا�لدى�الفرد�امة�ومن�

                                                 
     . . . .11111111ا�رجع�نفسه�،ص�ا�رجع�نفسه�،ص�ا�رجع�نفسه�،ص�ا�رجع�نفسه�،ص�    ____    1111

دواجية�الخطاب،دن�ط،دن�س،ص    ____    2222 به�يوسف�بوبريق،الرشدية�اغY?اب�النص�وا دواجية�الخطاب،دن�ط،دن�س،صعبد� به�يوسف�بوبريق،الرشدية�اغY?اب�النص�وا دواجية�الخطاب،دن�ط،دن�س،صعبد� به�يوسف�بوبريق،الرشدية�اغY?اب�النص�وا دواجية�الخطاب،دن�ط،دن�س،صعبد� به�يوسف�بوبريق،الرشدية�اغY?اب�النص�وا زعبد� زر زر زر     6666ر

    13131313ا�رجع�نفسه،صا�رجع�نفسه،صا�رجع�نفسه،صا�رجع�نفسه،ص    ____3333
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�ëكراهات� �خاضع �انه º.بمع،� يخانية �وتا يخية �تا �عملية �التأويل �عملية �؛Gن رالواحد ر

اته يخ�ولثو يخ�ومستجيب�م�èا�وانه�صانع�للتا رالتا ر "ر
1

 . 

�بتأويل�جديد�وفهم�مغاير�عن ف�أخر ىذلك�ببث�قيم�جديدة�ومعا �السابق�ر

�فيه��Ê؛ �تكو �ال�- �الفكر �خصوصية �حسب �قوانyن �تصوغ �التأويلياتية �العملية نن

شد�ذلك� �ادرج�ابن� �كما اج�من��قاويل�ال@?هانية�،ر،لتضبط�الفهم� �ق;ن��ز وعندما

ل�/�قاويل�الجدلية�،وخطابية�وشعرية�و�ا�غالطية�من�؛خاصة�/ و�ما�/ والعامة�و�ما�يؤ

ل  .ؤGيو

�تطرح، �للتأويلالض ��ذا �العملية ة �الفكر�والفهمورر �التأويلية��;ي سة ر،ا�ما

اسات�الدينية�،فكان�الفضل�لش
يرمخر رانفتحت�ع�ى�الد
2

انتقلت�من�التأويل�فقد��،

�?yالتفس� �أمام �ويكو سات �ا�ما �من �العديد اج �إد �التأويل �،يتم �ا�تعدي �اuى نال
هوتي ر ر

يخية.،الشرح�،التعليق� تبطت�التأويلياتية�بالتا را حسب�طبيعة�العقل�الذي��وتعددت�ر

ه�ا�ؤ �أمام�التفسy?�وينب�ي�التمي��oyبyن�حدود�ريختا نل�وإذا�اختار�النص�الدي.-�،يكو و

Gالد��º.ع��للنصا  .يuي�والشكل��الحر;ي�الظاهر

�كانت� يخية�ترجع�اuى�اليونان�وبداي§�ا ربدأت�الهرمينوطيقا�خ
ل�اللحظة�التا

�النصوص�الدينية�،وال#æ-ء�* يوجد�تأويل� سا<æ-�هو�انواع�او�تجليات�التأويل�،Gلحو

�و*نط
قة� �ا�يثودولوجيا ،� �ث
ثة �،وüي �*نط
قات �اuى �باëضافة �متعدد �وإنما واحد

�üي� �*ساسية �*نط
قة �كانت �حيث �التأويلية�*بستمولوجية �اuى �باëضافة الفلسفية

� �توجهات �ث
ث �لنفسها �تتخذ ��ÞÊا �الفلسفية ي،ال
هوتي�الف(*نط
قة ينومينول̄و

،;ي�بداية�*مر�كان�التأويل�يسöى�اuى�حماية�ا�ع.�ºا�وجود�;ي�النص�الدي.-�) ،التحلي�ي

� -æ�والنف� �التحلي�ي �ا�نهج �ع�ى �اعتمادها �خ
ل �،ومن �النص�،حيث �تغيy?�;ي أحدثت

º.ع�ه�ينتج�ا  .رباعتبا

�التأويلية، سة � رفا�ما �القرآن �به �ويقصد �*و �نص �نصyن -æçوالنص�لتقت

�الدي.-، �الY?اث �به �يقصد �للفكر�*س
مي، الثاني �بالنسبة �*تجاه� هذا �يتحدد وهنا

� انه�يفكر�تحت�سقف�النص�وان�كل�ما�يقوم�به�هو�تفسy?�جديد�للنص�لفتح�"يالفكر

                                                 
�،ط    ____1111 �اليضاء �الدار ،� س �ا�دا يع �والتو �النشر �شركة ،� ?yالتنظ� �اuى �القراءة �من �مفتاح،النص �،طمحمد �اليضاء �الدار ،� س �ا�دا يع �والتو �النشر �شركة ،� ?yالتنظ� �اuى �القراءة �من �مفتاح،النص �،طمحمد �اليضاء �الدار ،� س �ا�دا يع �والتو �النشر �شركة ،� ?yالتنظ� �اuى �القراءة �من �مفتاح،النص �،طمحمد �اليضاء �الدار ،� س �ا�دا يع �والتو �النشر �شركة ،� ?yالتنظ� �اuى �القراءة �من �مفتاح،النص ررررمحمد ����1111زززز

    67676767صصصص،،،،2000200020002000،،،،

    ....م��هو�فيلسوف�Gهوتي�أ�اني،�يعد�مؤسس�الهرمينوطيقا�العامة�م��هو�فيلسوف�Gهوتي�أ�اني،�يعد�مؤسس�الهرمينوطيقا�العامة�م��هو�فيلسوف�Gهوتي�أ�اني،�يعد�مؤسس�الهرمينوطيقا�العامة�م��هو�فيلسوف�Gهوتي�أ�اني،�يعد�مؤسس�الهرمينوطيقا�العامة�1834183418341834    ––––م�م�م�م�1768176817681768ش
يرماخر�ش
يرماخر�ش
يرماخر�ش
يرماخر�    ____    2222
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معانيه�وتوسيع�آفاقه�طبقا�لحاجات�العصر�وا�ساهمة�;ي�تطوير�الواقع�،وحل�مشك
ته�

"ه�،وفتح�مغاليقه�ال�-�تمنع�أي�محاولة�لتطويرهوالقضاء�ع�ى�أسباب�معوقات
1

 . 

� اسة �د �ر;ي �تفسy?�ا�فسر �بyن �خ
ف �،ع�ى يخه �تأ �وعملية يالفكر�*س
مي ر

�قداسة�، uي�باطن�النص�وقراءته�دو نللقرآن�و�مؤ ظهر�صراع�التأوي
ت�والتفسy?ات�يو

�،أ -Óالفق� �للجانب �بالنسبة �والغy?�جائزة �الواجبة ح �الشر �،بyن �الجانب�والعقائدية ما

عية�القراءة�لكل� �الفلسفي�الذي�جعل�من�الفهم�هدفه�الرئي�æ-�لúخذ�بمشر والفكر ي

�بمناهج�غربية� تفكيك�(،وبآليات�منهجية�) الخ..ابستمية�،هرمينوطيقية�،نقدية�(نص�

يوجب�وب;oع�القداسة�والتعامل�معه�ع�ى�انه�مادة�معرفية�خام�) وتحليل�ونقد�وتأويل

 . فهم�معان��ا

� �نص �،فكل �وفكرا 
�عق يخية �التا �النصوص �من فه �معا ريستمد فا�ؤمن�"ر

يخ�أي�يل�ي�إمكانية� �أنه�يل�ي�التا رالتقليدي�ا�نغمس�كليا�;ي�يقينياته��Gيستطيع�ان�ير ى

يخ �أشياء�جديدة�;ي�التا رحصو "ل
2

 . 

يخية�حوار� �نفسانية�حyن�لبست�التا �اطار�نزعة �;ي ة رتظل�التأويلية�محصو ر

فالتأويلياتية�تأوي
�موجها�نحو�النص�من�نظرية�"�;ي�فهم�النص�،بyن�الذوات�ا�تفاعلة

� �الكتابة �مع �الواقعتأويل �وجدل �الخطاب �نظرية �;ي�اuى �ا�ركزية �للكتابة º.ع��وا

"التأويلية
3
. 

�هو� �وتأويلها �،وتقويضها �ا�عرفة �كحفريات ي ��نY?بول̄و �العلم اسة �،د راذن

�?yداخل�السياج�ا"الذي�يخرج�العقل�من�التفك� ىلدوغمائي�ا�غلق�اuى�التفكy?�ع�ى�مستو

�ان� �مصالح�*نسان�،اي�*نسان�كان�و;ي�كل�مكان�كما ىأوسع�بكثy?�اي�ع�ى�مستو

ح�منفتحة�ومتفهمة� �بر والعلم��نY?بولوجيا�،يعلمنا�كيفية�التعامل�مع�الثقافات�*خر ى

ة�تفضيل�ا�ع.�ºع�ى�القوة�او�السلطة� "وروضر
4
. 

                                                 
اسات�والنشر�،بy?وت،�    ____    1111 اسات�والنشر�،بy?وت،�حسن�حنفي�،الY?اث�والتجديد�ا�ؤسسة�الجامعية�للد اسات�والنشر�،بy?وت،�حسن�حنفي�،الY?اث�والتجديد�ا�ؤسسة�الجامعية�للد اسات�والنشر�،بy?وت،�حسن�حنفي�،الY?اث�والتجديد�ا�ؤسسة�الجامعية�للد     ....13131313،�ص،�ص،�ص،�ص1992199219921992ررررحسن�حنفي�،الY?اث�والتجديد�ا�ؤسسة�الجامعية�للد

�،قضايا____2222     �،قضايامحمد�اركو �،قضايامحمد�اركو �،قضايامحمد�اركو     الطليعة،الطليعة،الطليعة،الطليعة،    داردارداردار    لحلحلحلحصاصاصاصا    هاشمهاشمهاشمهاشم    ترجمة،ترجمة،ترجمة،ترجمة، . . . .اليوم؟اليوم؟اليوم؟اليوم؟    8س
م8س
م8س
م8س
م    نفهمنفهمنفهمنفهم    كيفكيفكيفكيف    أوأوأوأو    الدي.-،الدي.-،الدي.-،الدي.-،    العقلالعقلالعقلالعقل    نقدنقدنقدنقد    ;ي;ي;ي;ي    ننننمحمد�اركو

    168168168168،ص،ص،ص،ص2000 2000 2000 2000 عامعامعامعام    ،،،،    2222طططط    بy?وت،بy?وت،بy?وت،بy?وت،

�،الدار�البيضاء�    ____    3333 �العربي �ا�ركز�الثقا;ي ،� �الغانم- �ا�ع.º،تر�سعيد �وفائ �الخطاب �التاويل �نظرية ، يكو � �،الدار�البيضاء�بو �العربي �ا�ركز�الثقا;ي ،� �الغانم- �ا�ع.º،تر�سعيد �وفائ �الخطاب �التاويل �نظرية ، يكو � �،الدار�البيضاء�بو �العربي �ا�ركز�الثقا;ي ،� �الغانم- �ا�ع.º،تر�سعيد �وفائ �الخطاب �التاويل �نظرية ، يكو � �،الدار�البيضاء�بو �العربي �ا�ركز�الثقا;ي ،� �الغانم- �ا�ع.º،تر�سعيد �وفائ �الخطاب �التاويل �نظرية ، يكو � رررربو رررر لللل

    ....55555555،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�----�200200200200،�،�،�،2222ا�غرب،�طا�غرب،�طا�غرب،�طا�غرب،�ط
4444

�دار�    ____     ،� �صالح �تر�هاشم �الدي.-، �الخطاب �تحليل �اuى وث �التفسy?�ا�و �من �القران ،� �اركو �دار�محمد ،� �صالح �تر�هاشم �الدي.-، �الخطاب �تحليل �اuى وث �التفسy?�ا�و �من �القران ،� �اركو �دار�محمد ،� �صالح �تر�هاشم �الدي.-، �الخطاب �تحليل �اuى وث �التفسy?�ا�و �من �القران ،� �اركو �دار�محمد ،� �صالح �تر�هاشم �الدي.-، �الخطاب �تحليل �اuى وث �التفسy?�ا�و �من �القران ،� �اركو ررررمحمد الطليعة�الطليعة�الطليعة�الطليعة�نننن

    6666،ص،ص،ص،ص�2001200120012001،�،�،�،1111،بy?وت،ط،بy?وت،ط،بy?وت،ط،بy?وت،ط




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]103[

�ل ي �يخرج�الحفر��نY?بول̄و �والتأويل ?yالتفس� �طريق �عن يخية �التا رلمعرفة

�ويبتعد�عن�التفسy?�الحر;ي�*س
مي� نالعقل�من�وعاء�الخيال�*جتما×ي�حسب�اركو

يته� يخ�بمجا زوال
هوت�الدوغمائي�الذي�شوه�التا  .;ي�الخطاب�الدي.-ر

�من� �والفكرية �الدينية �،ضمن�ا�عرفة �اليوم �التأويل �حاجة �التفكy?�;ي إعادة


�الغy?�خ �العقلية سات �،وا�ما �*جتماعية �وا�عرفية �الفكرية �الفلسفية �منظومات رل

�?yي�عملية�التفس;�-æ>أسا� �بذلك�للعقل�دو ية�،يتكو ردوغمائية�وبآليات�علمية��Gمجا ن ز

��،الذي� يوالتأويل�،و*ستكشافات�الفلسفية�بأدوات�لغوية�تسمح��جال�*بداع�الفكر

يخية�من�اطار�القصة�ومجريا�ïا�،اuى�يحقق�حاجة�التأويل�الكامنة ر�;ي�تحرير�ا�عرفة�التا

يخية�الخام� يخية�،و*نتقال�من�لحظة�التا روظيفة�الكشف�عن�الرهانات�الحقيقة�التا ر

يþي يخ�أو�ما�يسم�ºبالحاضر�التا راuى�لحظة�التا  .�للفكر�*نسانير

    ::::ننننآليات�تأويل�الفكر�8س
مي�عند�محمد�أركوآليات�تأويل�الفكر�8س
مي�عند�محمد�أركوآليات�تأويل�الفكر�8س
مي�عند�محمد�أركوآليات�تأويل�الفكر�8س
مي�عند�محمد�أركو) ) ) ) بببب

� انط
قا �نقد �،للسياق�من �أساسا �أركو �يتخذه �الذي �*س
مي نالعقل

�بقراءة� �،محاو��Gخذ �الحداثي عه �ومشر �*س
مي يخ �التا اسة �لد �والعلم- والفلسفي ر ر

� �إبستميا �جديدة �قراءة �الكلمات�؛الY?اث �كتابه �فوكو�;ي �ميشال �الفيلسوف �فعل كما

ة�الغربية� يخ�الحضا رو�شياء�،بنقد�تا �العقل�الدو؛ر جيات�وغمائي�و8يديولنينتقد�اركو

يخ�*س
مي�ع�ى�حد�سواء�السنة� الشيعة�،يدعوا�اuى�تحرير�الو×ي�_را�سيطرة�ع�ى�التا

�ا�تعصب� �ال
هوتي �العقل �عن �و*بتعاد �ا�غلقة �الدوغمائية �من �به ج �وخر و*س
مي

�اخراج�العقل� �،ومحاولة �*صولية �،الظاهرة � �ودينيا �من�الح�oyالضيق�فكريا *س
مي

�ا�ذهبية�والطائفية�اuى�تفكيك�الY?اث�وحل�السياج�العقائد�ا�غلقة�،ال�-�ي�يشملالذ

 .�النصوص�الY?اثيةتحملها�تأوي
ت

� �او�علم-�ع�ى�الخارج�"نيضيف�أركو "يلن�نستطيع�تحقيق�أي�انفتاح�فكر
1
�

� �Êركو ع�الفكر ن،وما�يعرف�بالتأويل�التطبيقي�،حسب�*س
ميات�التطبيقية�،ا�شر ي و

 . �ع�ى�النص�الY?اثييق�ا�ناهج�العلوم�*جتماعية�و8نسانية;ي�تطب

�العقل�ضمن� اسة�معرفية�انتجها �كد �،أن�نقدية�اركو �القو �امكننا رهكذا ن ّل

�الظاهرة� �قراءة �الذي�فرض�عن�طريق�اعادة -æ>ؤسساتي�والسيا�*طار�ا�يتافزيقي�وا

�،كم �*س
مية �والظاهرة �يفتنالقرآنية � �استشراAي -Eتنقي� �معرفة�هج �تقديم �;ي خر�به

                                                 
    1111    ____�،� �صالح �،تر�هاشم �ا�غلقة �الدوغمائية �السياجات �من ج �،نحو�الخر �*س
مي �،تحرير�الو×ي �اركو �،�محمد �صالح �،تر�هاشم �ا�غلقة �الدوغمائية �السياجات �من ج �،نحو�الخر �*س
مي �،تحرير�الو×ي �اركو �،�محمد �صالح �،تر�هاشم �ا�غلقة �الدوغمائية �السياجات �من ج �،نحو�الخر �*س
مي �،تحرير�الو×ي �اركو �،�محمد �صالح �،تر�هاشم �ا�غلقة �الدوغمائية �السياجات �من ج �،نحو�الخر �*س
مي �،تحرير�الو×ي �اركو وووومحمد نننن

    ....    208208208208،�ص،�ص،�ص،�ص�2011201120112011،�،�،�،1111بy?وت�دار�الطليعة�طبy?وت�دار�الطليعة�طبy?وت�دار�الطليعة�طبy?وت�دار�الطليعة�ط




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]104[

�فعل�ضد�التخصصات�والتفريعات�"علمية�أفضل�للمجال�*س
مي�، د رلم�يقم�بأي�

�العصر� �اياها ثنا �او �ال�- �ا�عرفية G� �*يديولوجية �الحدود �وبالتاuي روالتصنيفات

"الك
سكي�للعقل�*س
مي�
1
. 

ن�قبل�الذي�يطرح�كنمط�مع�انماط�التفكy?�م) *ستشراق( علم�*س
ميات�

يخانية، �تا �فلولوجية �،كمنهجية �اركو �حسب �الك
سيكي �وا�يتافoyيك �ال
هوت رعلم  ن

�و;ي� �العلمية �*كاديمية �للقيم �*نتماء �يد×ي �الغرب �;ي ي �تظهر�كتيار�ايديول̄و اليوم

�ل
ستشراق، �والنمطية �العلمية �،فالحدود �اس
مية �وخطابات ات �شعا �له  رالباطن

�ال� �والعق
نية �العقل �صياغة�يطرحها �ëعادة �والفكرية �الثقافية �ا�عرفة �تحتاجها -

-Óاث�الشف?Yنبثقة�من�ال�يخ�وال
عق
نية�ا ث�عن�التا را�خيال�ا�توا  .ر

�الوسطى� بة�الدوغمائية�ا�غلقة�للعصو رلقد�سöى�الفكر�الحداثي�الغربي��حا ر

يخيا�،ومظاهر�التعصب�الدي.-�وا�ذهE-�ا�نبثقة�عن�تأويل�النصوص�الY?ا ثية�ëع
ء�رتا

�انغ
قا�ته�العقائدية�،و ;ي�كيفية�"تخلص�من�*يديولوجية�،الزمن�شأن�العقل�وتجاو

�من� �الفلسفي �او�العلماني �العقل�العلم- �مرحلة �اuى �العقل�الدي.- *نتقال�من�مرحلة

وحانيته �و �التضحية�بجوهر�الدين�،أو�مثله�*خ
قية�العليا ردو �أن�نقد�. ن �يع.- وهذا

�اuى�ايمان�العقل�*س
م ي�لن�يؤدي�اuى�*لحاد�أو�العدمية�،كما�يخ#�ºæبعضهم�وإنما

" جديد
2

�ل
نتقال�اهذ�، �التأويل، اسب�الY?اثية�بمناهج�علمية�و�أولها �لتفكيك�الر uى�وا

 .تدين�عق
ني�مستنy?�وقيم�عليا

� ���من�هنا، �مقاومة �اركو نيحاو �الدينية�الل �للظاهرة �بنقده �*صولية ظاهرة

�علمية �والظاهرة�بمناهج �القرآنية �الظاهرة �بyن �،ففر �القرآني �النص ق�وباÊخص

،�?yوالتفس�-Óاث�الفق?Yقدس�،أما�الثانية�تتعلق�بال� 8س
مية�،فاÊوuى�تتعلق�بالنص�ا

�ب �و8س
مية �القرآنية �الظاهرة �اركو �،يحلل �القرآني �النص �لحقيقة نللوصو شكل�ل

 .عميق

�العقل�وتسليط �لهذا يþي �الY?اث�*س
مي�بنظرة�رلتتبع�مسار�التا �النقد�ع�ى

�"تجديدية��ïتم�بالعقل�و8نسانية�، �ا�تعلق�بالنصوص�علينا�تجاو زففي�تراثنا�الفكر ي

                                                 
        

1
يخية�الفكر�العربي�*س
مي�،�تر�هاشم�صالح�،�مركز8نماء    ____     �،�تا يخية�الفكر�العربي�*س
مي�،�تر�هاشم�صالح�،�مركز8نماءمحمد�اركو �،�تا يخية�الفكر�العربي�*س
مي�،�تر�هاشم�صالح�،�مركز8نماءمحمد�اركو �،�تا يخية�الفكر�العربي�*س
مي�،�تر�هاشم�صالح�،�مركز8نماءمحمد�اركو �،�تا ررررمحمد�اركو     العربي،العربي،العربي،العربي،    ;ي;ي;ي;يالثقاالثقاالثقاالثقا    ا�ركزا�ركزا�ركزا�ركز    القومي،القومي،القومي،القومي،    نننن

    �13131313،�ص�،�ص�،�ص�،�ص1996199619961996عامعامعامعام    ،،،،2 2 2 2 طططط    البيضاء،البيضاء،البيضاء،البيضاء،    الدارالدارالدارالدار    بy?وت،بy?وت،بy?وت،بy?وت،

امل�والشوامل�____    3333     �الهو امل�والشوامل�هاشم�صالح�;ي�مقدمته�لكتاب�اركو �الهو امل�والشوامل�هاشم�صالح�;ي�مقدمته�لكتاب�اركو �الهو امل�والشوامل�هاشم�صالح�;ي�مقدمته�لكتاب�اركو �الهو ووووهاشم�صالح�;ي�مقدمته�لكتاب�اركو �*س
م�ا�عاصر�،بy?وت�دار�الطليعة�،ط::::نننن �*س
م�ا�عاصر�،بy?وت�دار�الطليعة�،طحو �*س
م�ا�عاصر�،بy?وت�دار�الطليعة�،طحو �*س
م�ا�عاصر�،بy?وت�دار�الطليعة�،طحو ،�،�،�،�1111للللحو

        �10101010،ص��،ص��،ص��،ص�2010201020102010
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�ذاته� �ع�ى �مغلق �عقائدي �،نظام �*س
مي �وتحرير�الو×ي �ا�نغلقة ثودكسية *� رالنظرة

"ومسيج�باÊسوار�الشائكة�ويعتقد�أنه�يمتلك�الحقيقة�ا�طلقة�
1

 .  

ي �*س
مي�وتجديده�;ي�ا�جال�الفكر�العربي�*س
مي�،تشكل�ية�العقلخانرفتا

� �سوسيولوجية �حقائق �من �الجما×ي �ا�خيال �سيطرة �والعلمية�ال(بمباد��ا يخية رتا

�الو �الفكرية�)فلسفية �با�نظومة �او ثودوكسية �ا �بمسلمات �اركو �يسميه �ما ر،وهو ن

*س
مية�ال�-�انتجت�التقليد�السكوGستيكي
2

 .تباعية�الفكرية��و*

ن�شرط�انفتاح�الفكر�العربي�*س
مي�ع�ى�العق
نية�الحديثة��Gيمكن�أنفهم�

ثودكسية،  ران�يتم�بشكل�فع�ي�ودائم�وناجح�إ�Gبتفكيك�مفهوم�الدوغمائية�ومفهوم�*

ثوذك�æ-،/الخاصyن�بY?اثه�هو�بالذات�ومادام�ا�ؤمن�سجyن�نظام�*يمان  روال0يمان�*

� سطية�،مادام�غy?�قادر�ع�ى�فتح�ثغرة�او��سجمادامهذا وyن�ا�قوGت�الثيولوجية�القر

يþي "ركوة�ع�ى�الخارج�أي�ع�ى�العق
نية�العلمية�والفكر�التا
3
 . 

ج�عن� حزحة�قدسيته�للخر ومرحلة�تفكيك�الY?اث�كمنهجية�يدعو�ال��ا�Êجل� ز

ه�التقليدي�ا�Y?اكم�عن�الزمن��ما�يحتاج�للحفر�والتعرية�أي�اركي ولوجية�التفكy?��رمسا

ي خ�ان�يقوم�بعمل�اركيول̄و  .;ي�ذاكرة�الفكر�وا�عرفة) يحفر (ر،فع�ى�ا�ؤ

�*يديولوجية� فالتفكيك �النظريات �ولد �الفكر�الذي �آليات �تعرية �ايضا يع.-

�الY?اثي� �خطاب �من �ا�خفية �*جزاء �اكتشاف �;ي �،فيلزم � �الخيالية �والY?كيبية ا�تنوعة

                                                 
با�،�بy?وت�دار�الساAAAAي�،طي�،طي�،طي�،ط____    1111     ك�التنويرين�و*صوليyن�;ي�او با�،�بy?وت�دار�الساهاشم�صالح�،معا ك�التنويرين�و*صوليyن�;ي�او با�،�بy?وت�دار�الساهاشم�صالح�،معا ك�التنويرين�و*صوليyن�;ي�او با�،�بy?وت�دار�الساهاشم�صالح�،معا ك�التنويرين�و*صوليyن�;ي�او ررررهاشم�صالح�،معا         ....123123123123،�ص،�ص،�ص،�ص2010201020102010،�،�،�،�1111رررر

س�الكهنوتية�و�:  :  :  :  لسكوGستيكيةلسكوGستيكيةلسكوGستيكيةلسكوGستيكية�ا�ا�ا�ا    ____2222 س�الكهنوتية�و�تع.-�بالفلسفة�السكوGستيكية�بالتعاليم�الفلسفية�ال�-�كانت�تعطى�;ي�ا�دا س�الكهنوتية�و�تع.-�بالفلسفة�السكوGستيكية�بالتعاليم�الفلسفية�ال�-�كانت�تعطى�;ي�ا�دا س�الكهنوتية�و�تع.-�بالفلسفة�السكوGستيكية�بالتعاليم�الفلسفية�ال�-�كانت�تعطى�;ي�ا�دا ررررتع.-�بالفلسفة�السكوGستيكية�بالتعاليم�الفلسفية�ال�-�كانت�تعطى�;ي�ا�دا

�فلسفة� �ويدشن �عل��ا -æçيق� �لكي ت �ديكا �جاء �عشر،و�ال�- �العاشر�و�السابع �القرنyن �بyن وبية ��و �فلسفة�الجامعات �ويدشن �عل��ا -æçيق� �لكي ت �ديكا �جاء �عشر،و�ال�- �العاشر�و�السابع �القرنyن �بyن وبية ��و �فلسفة�الجامعات �ويدشن �عل��ا -æçيق� �لكي ت �ديكا �جاء �عشر،و�ال�- �العاشر�و�السابع �القرنyن �بyن وبية ��و �فلسفة�الجامعات �ويدشن �عل��ا -æçيق� �لكي ت �ديكا �جاء �عشر،و�ال�- �العاشر�و�السابع �القرنyن �بyن وبية ��و ررررالجامعات رررر

هذا�هذا�هذا�هذا�. . . . ة�لكي�تت
ءم�مع�مبادئ�العقيدة�ا�سيحيةة�لكي�تت
ءم�مع�مبادئ�العقيدة�ا�سيحيةة�لكي�تت
ءم�مع�مبادئ�العقيدة�ا�سيحيةة�لكي�تت
ءم�مع�مبادئ�العقيدة�ا�سيحيةينبينبينبينب����ي�تطويع�الفلسفة�اليونانيي�تطويع�الفلسفة�اليونانيي�تطويع�الفلسفة�اليونانيي�تطويع�الفلسفة�اليوناني: : : : بمع.�ºآخربمع.�ºآخربمع.�ºآخربمع.�ºآخر............جديدة�كما�هو�معلومجديدة�كما�هو�معلومجديدة�كما�هو�معلومجديدة�كما�هو�معلوم

�الزمان �ذلك �;ي �السائد �التعليم- �أو�*تجاه ساني �ا�د �أو�للمذهب ،� �السكوGئية �للفلسفة �الحر;ي º.ع��الزمانهو�ا �ذلك �;ي �السائد �التعليم- �أو�*تجاه ساني �ا�د �أو�للمذهب ،� �السكوGئية �للفلسفة �الحر;ي º.ع��الزمانهو�ا �ذلك �;ي �السائد �التعليم- �أو�*تجاه ساني �ا�د �أو�للمذهب ،� �السكوGئية �للفلسفة �الحر;ي º.ع��الزمانهو�ا �ذلك �;ي �السائد �التعليم- �أو�*تجاه ساني �ا�د �أو�للمذهب ،� �السكوGئية �للفلسفة �الحر;ي º.ع�و�و�و�و�............ررررهو�ا

�الثالث�عشر�،و�لم�يتخشب�إ�Gفيما� يخية�;ي�البداية�،أي�;ي�القر �الثالث�عشر�،و�لم�يتخشب�إ�Gفيما�الواقع�أن�هذا�التيار�كان�يع@?�عن�حاجة�تا يخية�;ي�البداية�،أي�;ي�القر �الثالث�عشر�،و�لم�يتخشب�إ�Gفيما�الواقع�أن�هذا�التيار�كان�يع@?�عن�حاجة�تا يخية�;ي�البداية�،أي�;ي�القر �الثالث�عشر�،و�لم�يتخشب�إ�Gفيما�الواقع�أن�هذا�التيار�كان�يع@?�عن�حاجة�تا يخية�;ي�البداية�،أي�;ي�القر ننننالواقع�أن�هذا�التيار�كان�يع@?�عن�حاجة�تا رررر

هذه�مناقشة�سكوGستيكية،�أي�عقيمة�و��Gهذه�مناقشة�سكوGستيكية،�أي�عقيمة�و��Gهذه�مناقشة�سكوGستيكية،�أي�عقيمة�و��Gهذه�مناقشة�سكوGستيكية،�أي�عقيمة�و��G: : : : للللذات�مع.�ºسلذات�مع.�ºسلذات�مع.�ºسلذات�مع.�ºسلEEEE-،�فنقو-،�فنقو-،�فنقو-،�فنقو" " " " سكوGستيكاسكوGستيكاسكوGستيكاسكوGستيكا""""عندئذ�اصبحت�كلمة�عندئذ�اصبحت�كلمة�عندئذ�اصبحت�كلمة�عندئذ�اصبحت�كلمة�و�و�و�و�. . . . بعدبعدبعدبعد

�م�èا �م�èاجدو �م�èاجدو �م�èاجدو 
حظة�التجريبية�و�حركة�الواقع. . . . ىىىىجدو�
حظة�التجريبية�و�حركة�الواقعأو�قل�إ�Þا�شك
نية�جامدة�مفرغة�من�الحياة�،أو�منقطعة�عن�ا�
حظة�التجريبية�و�حركة�الواقعأو�قل�إ�Þا�شك
نية�جامدة�مفرغة�من�الحياة�،أو�منقطعة�عن�ا�
حظة�التجريبية�و�حركة�الواقعأو�قل�إ�Þا�شك
نية�جامدة�مفرغة�من�الحياة�،أو�منقطعة�عن�ا�ثم�ثم�ثم�ثم�............أو�قل�إ�Þا�شك
نية�جامدة�مفرغة�من�الحياة�،أو�منقطعة�عن�ا

سطو�إuى�عقيدة�مقدسة�ع�ى�يد�السكوGستيكا�بعد�أن�خ سطو�إuى�عقيدة�مقدسة�ع�ى�يد�السكوGستيكا�بعد�أن�ختحولت�فلسفة�أ سطو�إuى�عقيدة�مقدسة�ع�ى�يد�السكوGستيكا�بعد�أن�ختحولت�فلسفة�أ سطو�إuى�عقيدة�مقدسة�ع�ى�يد�السكوGستيكا�بعد�أن�ختحولت�فلسفة�أ تحولت�فلسفة�أ
ُُ ُُ

و�هكذا�و�هكذا�و�هكذا�و�هكذا�. . . . لعت�عل��ا�الصبغة�ا�سيحيةلعت�عل��ا�الصبغة�ا�سيحيةلعت�عل��ا�الصبغة�ا�سيحيةلعت�عل��ا�الصبغة�ا�سيحيةرررر

سطو� سطو�أصبح�أ سطو�أصبح�أ سطو�أصبح�أ �Êحد�أن�ينتقد�تعاليمه" " " " كاهنا�مقدساكاهنا�مقدساكاهنا�مقدساكاهنا�مقدسا""""ررررأصبح�أ �Êحد�أن�ينتقد�تعاليمه�Gيجو �Êحد�أن�ينتقد�تعاليمه�Gيجو �Êحد�أن�ينتقد�تعاليمه�Gيجو سطو�الحقيقي. . . . زززز�Gيجو سطو�الحقيقيو�لم�تعد�له�ع
قة�كبy?ة�بأ سطو�الحقيقيو�لم�تعد�له�ع
قة�كبy?ة�بأ سطو�الحقيقيو�لم�تعد�له�ع
قة�كبy?ة�بأ أنظر�أنظر�أنظر�أنظر�. . . . ررررو�لم�تعد�له�ع
قة�كبy?ة�بأ

وبي""""�;ي�كتابه��;ي�كتابه��;ي�كتابه��;ي�كتابه�39393939،هاشم�صالح�ص�،هاشم�صالح�ص�،هاشم�صالح�ص�،هاشم�صالح�ص� وبيمدخل�إuى�التنوير��و وبيمدخل�إuى�التنوير��و وبيمدخل�إuى�التنوير��و ابطة�العق
نيyن�""""ررررمدخل�إuى�التنوير��و ابطة�العق
نيyن�،�دار�الطليعة�للطباعة�و�النشر�و� ابطة�العق
نيyن�،�دار�الطليعة�للطباعة�و�النشر�و� ابطة�العق
نيyن�،�دار�الطليعة�للطباعة�و�النشر�و� رررر،�دار�الطليعة�للطباعة�و�النشر�و�

uالعرب�،الطبعة��وuالعرب�،الطبعة��وuالعرب�،الطبعة��وu264264264264صصصص،�،�،�،�2007200720072007،�الطبعة�الثانية�،�الطبعة�الثانية�،�الطبعة�الثانية�،�الطبعة�الثانية�2005200520052005ى�ى�ى�ى�العرب�،الطبعة��و....        
�ط    ____3333 �لبنان، �بy?وت �القومي �*نماء �صالح،مركز �هاشم �علمية،تر �قراءة �*س
مي �الفكر ، �اركو �طمحمد �لبنان، �بy?وت �القومي �*نماء �صالح،مركز �هاشم �علمية،تر �قراءة �*س
مي �الفكر ، �اركو �طمحمد �لبنان، �بy?وت �القومي �*نماء �صالح،مركز �هاشم �علمية،تر �قراءة �*س
مي �الفكر ، �اركو �طمحمد �لبنان، �بy?وت �القومي �*نماء �صالح،مركز �هاشم �علمية،تر �قراءة �*س
مي �الفكر ، �اركو ،�،�،�،�2222ننننمحمد

    9999،ص،ص،ص،ص1996199619961996
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�ا �عرفة،� �بالتحليل �للفكر�،ونشرها �العامة �يتمثل�"لبنية �للتفكيك ºæ)ق*� �الهدف ان

يخية�ومعرفة�كيف�تشكلت� ربإتاحة�معرفة�أفضل�للظواهر�البشرية�و*جتماعية�والتا

�مؤكدة �وتطهy?ية ية �تحر �بوظيفة �يقوم �انه �كما "روانبت
1

�التفكيك . �كآلية�يا�نهجية ة

�� �،ولزحزحة �للفكر�*س
مي �التقليدية �الفيلوسس �اك¾?�ا�نهجية يخانية �التا رلوجية

 .علمية�من�ا�نهجية�العقائدية�او�*يمانية�*ستس
مية

مة� �� زلقد�شكلت�جدلية�الع
قة�بyن�مفهوم�الحقيقة�وا�جاز�جوهر�منطو ق

عة�،حيث�يعمل� الفكرية، �متنا زال�-�عصفت�باÊمة�إuى�وقتنا�الراهن�،وقسم§�ا�إuى�فر ق

�ع�ى�إقصاء�خر�، منyن�إقامة�جسكل�م�èما � �ع�ى �وقفزا �بyن�تأويلyن�ليس�إ�Gوثبا زو ر

ل�مع�الواقع�والبحث�عن�ا�عرفة� �يجعل�تطابق�ا�عرفة�بالنص�ا�ؤ ولك
م�متغy?�،مما

�،ما� �والتناقضات قات �إ�Gا�فا �يفر �أن ��Gيمكن �،كما �اليوتوبيا �من �،ضربا رالخالصة ز

 . دامت�طبيعة�اخت
ف�التأويلyن�تضاديا��Gتنوعيا

�العف �و8نسانية�الخطاب �*جتماعية �العلوم �ا�ناهج �ع�ى �انفتح �الذي ق
ني

�انتقاله�من�نقد�العقل�*س
مي�اuى�نقد�النص�ّبآليات�جديدة�،عر ا�عاصرة، نف�اركو

��ا عه �مشر �عن �يتخ�ى �ان �،دو �خطابه �نقد �او و*س
مي �الدوغمائيات�ن �بنقد تعلق

� �منغلق.ا�نغلقة �وسياج �مY?سبة �طبقة �اركو �عند يخية،نفالنص �تا ف �معا ر�يحمل  ر

لح�ع�ى�ا�ناهج�ا�عاصرة��عرفة�جوهر�ا�أجعلته�من�طرف�العديد�ثابتا�ومقدسا�ومن�هذ

وتركيب�بنية�جديدة�له�،لفهم�الY?اث�*س
مي�.النص�واخY?اق�سياجه�وفتح�انغ
قا�ته��

�وبقواعد� �ابستمولوجيا �العقل �،وانفتاح �والتشريح �التفكيك �اوجب يخيا �تا را�نغلق

 .ية�لطرح�القراءة�التفكيكية�بتناولها�للمقدسات�والعقائد�منهج

�التأويلية� سة �ا�ما �تطرح �وهنا �ا�قدس �النص �نقرأ �كيف �سؤال �ينبثق رومنه

� ºتسم� �وما �والY?جمة�"بقوة �،والنقد �كالفهم �آليات �يضم �الذي �التطبيقي بالتأويل

قيود�ال�-�فرضت�والتفكيك�والحفر�،قراءة�تعمل�ع�ى�فك�النص�الY?اثي�او�الدي.-�من�ال

"عليه�من�قبل�*صوليات�ا�نغلقة�
2
. 

�القدسية� �حالته �من �*س
مي �الY?اث �افراغ �ع�ى �اركو �،يؤكد �لذلك نتبعا

�عموما، �الY?اثي �النص �وعن �ا�قدس �النص �عن �والتسامي �التعاuي �ونزع  والتبجيلية

                                                 
�ا�صدر�نفسه�،�ص    ____1111 �ا�صدر�نفسه�،�صمحمد�اركو �ا�صدر�نفسه�،�صمحمد�اركو �ا�صدر�نفسه�،�صمحمد�اركو     10101010ننننمحمد�اركو

    1111    ____� �،دار�كنو �لوغوس �،مجلة �اركو �عند �الحداثة ع �مشر �ونقد �الفكر�النقدي ،� �القادر�بودومة �عبد �،دار�كنو �لوغوس �،مجلة �اركو �عند �الحداثة ع �مشر �ونقد �الفكر�النقدي ،� �القادر�بودومة �عبد �،دار�كنو �لوغوس �،مجلة �اركو �عند �الحداثة ع �مشر �ونقد �الفكر�النقدي ،� �القادر�بودومة �عبد �،دار�كنو �لوغوس �،مجلة �اركو �عند �الحداثة ع �مشر �ونقد �الفكر�النقدي ،� �القادر�بودومة زعبد زو زو زو     للنشر،للنشر،للنشر،للنشر،ننننو

�،�جويلية� �،�جويلية�الجزائر�،العدد�*و �،�جويلية�الجزائر�،العدد�*و �،�جويلية�الجزائر�،العدد�*و         22222222،ص،ص،ص،ص2012201220122012للللالجزائر�،العدد�*و
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�معا يþي �والتا �الفكر �الجانب �تحمل � �ال�- �الظواهر �من �العديد �يحمل رفالY?اث  ،ي

ثوذ *�� رفالنصوص�تحتاج�للتأويل�التطبيقي�لفهمها�وإبعادها�عن�العقو ;ي�حyن� كسيةل

سة�التأويلية�تمنح�آ  .ليات�فهم�النص�ومدلوGته�وجوهرهرا�ما

�الصعب� �،فمن �حقيقته �اخفاء �ع�ى ته �قد �;ي �النص �مYن �قوة �تكمن رهنا

�وال �يختلف º.ع��،فا �بالنص �و�Þائية �مطلقة ة �بصو �رالتحكم �اخت
فاتعبy?�عنه  ،يزداد

يþي�بحفر� رفالY?اث��Gيقرأ�إ�Gتأويليا��،للتأويل�مكانة�;ي�فهم�حقيقة�الوHي�والY?اث�التا

�الي �يدعوا �ما �وهذا �القرآوالتفكيك �الحدث �قراءة ة �بضر �اركو وره �وفكريا،ن يخيا �تا  رني

بطه� �و �القدسية �ونزع �وكسر�*نغ
ق �ال
مفكر�فيه �واستخراج �قراءته �اuى روالدعوة

 .ليات�ومناهج�علمية�ابستمولوجيةرفة�العلمية�ا�عاصرة�بآبا�ع

يخ�ا�عرفة�*نسانية�للفكر�،تنطلق� يخانية�الفكر�،كآلية�حفرية�;ي�تا رأهمية�تا ر

سة� �;ي�مما �نجدها �النصوص�بمنهجية�تفكيكة�تأويلية�،لعملية�الفهم�،كما رمن�قراءة

� �اظهار�ا�جموعة �;ي �والفلسفات �والثقافات �الديانات Îي �من�رمؤ �استقت �ال�- العرقية

ن�ا�شY?ك�للعقائد�ومن�ال
عقائد�ال�-�استغلها�ا يخ�;ي�ت@?ير�الهيمنة�والقوة�ومخز  .رلتا

�Gي�الذي�uاوية�التعا �الفكر�من� زهنا�تنبثق�نظرية�ا�ع.�ºعن�القراءة�ال�-�تحو ل

� يخيته �تا �عن �أقدس�،ريتحرك�انطولوجيا �تحو �ال�- يخية �التا �القو �ع�ى �يقوم للكن رى

�الق �التأسيس �حكايات �عن ��Gتنفصل مزية � صدة �ا �اuى �الوهية �وأك¾?ها ريم حكايات�_ر

ة� ية�بالضر ورأسطو 1ر
 _. 

�و نتطرح�فكرة�اعادة�فحص�ظاهرة�الوHي�خارج�*طار�العقائدي�أي�تأويليا�دو

� �أركو �،فكرية�ومعقولية�،حيث�يقو نايديولوجية �محاكمة�كل�التفسy?�: ل �علينا ينب�ي

"والذي�كان�قد�واجه�مسألة�العقل�8لÓ-) مسي6ي�وإس
مي�من���ودي�و( التقليدي�
2

، 

�ïا �بلو �ا�عايy?�ال�- �ضوء �ع�ى �،روذلك �التواصل �للغة �الحديثة �ا�سائل��الفلسفة هاته

�;ي�فعل�التفسy?�والتأويل�للنص�يوليه�العقل� بمكانة�الوHي�أو�العقل�موجودة�ضمنيا

-Óل*. 

                                                 
�،�نافدة�ع�ى�*س
م،ترجم�صياح�الجهيم،دار�عطية�للنشر،�بy?وت،لبنان،�ط    ____1111 �،�نافدة�ع�ى�*س
م،ترجم�صياح�الجهيم،دار�عطية�للنشر،�بy?وت،لبنان،�طمحمد�اركو �،�نافدة�ع�ى�*س
م،ترجم�صياح�الجهيم،دار�عطية�للنشر،�بy?وت،لبنان،�طمحمد�اركو �،�نافدة�ع�ى�*س
م،ترجم�صياح�الجهيم،دار�عطية�للنشر،�بy?وت،لبنان،�طمحمد�اركو     23232323،ص،ص،ص،ص1،19961،19961،19961،1996ننننمحمد�اركو

�،�من�*ج§�اد�اuى�نقد�العقل�*س
مي�،ترجمة�هاشم�صالح�،ددار�الساAAAAي�،بy?وت،طي�،بy?وت،طي�،بy?وت،طي�،بy?وت،ط____    2222     �،�من�*ج§�اد�اuى�نقد�العقل�*س
مي�،ترجمة�هاشم�صالح�،ددار�السامحمد�اركو �،�من�*ج§�اد�اuى�نقد�العقل�*س
مي�،ترجمة�هاشم�صالح�،ددار�السامحمد�اركو �،�من�*ج§�اد�اuى�نقد�العقل�*س
مي�،ترجمة�هاشم�صالح�،ددار�السامحمد�اركو ،�،�،�،�1991199119911991    1111ننننمحمد�اركو

        94949494صصصص
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    ::::قراءة�النص�الدي.-�وخطاب��نسنة�قراءة�النص�الدي.-�وخطاب��نسنة�قراءة�النص�الدي.-�وخطاب��نسنة�قراءة�النص�الدي.-�وخطاب��نسنة�) ) ) ) جـجـجـجـ

تبطت�;ي�العقود�*خy?ة� رإن�قراءة�النص�الدي.-�;ي�الخطاب�العربي�*س
مي�ا
ّ

ع� �بمشر �عرفت �ال�- � �*نسانية �ال;oعة �او �*نسنة �،بمصطلح �العشرين �القر ومن ن

� �،الذي �اركو �حمد� نالفكر �شهادة�اشتغي �لنيل �قدمها حة �اطر �;ي �*نسنة �ع�ى ول

اه�،بعنوان�نزعة��نسنة�;ي�الفكر�الع كما�ترجمها�" جيل�مسكويه�والتوحيدي:ربي�ردكتو

�الفكر� �;ي �الفلسفي �موقفه �ليبyن ��نسنة �مصطلح �اركو �اقY?ح �،حيث � �صالح نهاشم

 .و8س
مي�العربي�

�أدعو�" �ثم�لكي �عهد�*دب�و�دباء �;ي ها دها �ا �بعد �الغائبة �تلك�*بعاد راuى ز

�خاصة �الفكر�العربي �;ي �الفلسفي �موقف �احياء ة �ضر �اuى �عامة�وربإلحاح �و8س
مي

�شام
�نقديا، �بمصy?�*نسان�اعتناء ال�بأنه��Gسبيل�اuى�*عتناء  زوكنت�اعتقد�و�Gأ

�الفلسفي�عن�افاق�ا�ع.�ºال�-�يقY?حها�العقل�ويدافع�ع�èا �التساؤ لمنy?ا،بدو "ن
1
. 

�تفكيك �،تعت@?�عملية �لذلك �عق
ني تبعا ،�إيديولوجيا إنساني -الفكر�بشكل

س� يوالفكر 8نساني لدمجاو الثقا;ي والتوسع *نفتاح �ا�دا ���ا دهرت �ا رمثلما ز

 ظهرت ال�- ا�نافسة لالعقو كل تصفي راحت ال�- الضيقة ا�حلية السكوGستيكية�سابقا

 .العق
نية  ا�رحلة ;ي

�تبدو�أن  8ن�æ- الخطاب جعلت قد للغرب النجاحات�التكنولوجية ومن�هنا

 إG الساحة ;ي يبقى لم و هللا مات كما 8نسان قد�ماتل "؛�هامشية تبدو 8نسية عةال;oو

ادات  8نتاجية و التق.- التقدم طريق عن السيطرة واسY?اتيجيات الجماعية القوة رإ

"*قتصادية
2
. 

ى�العالم و ا�ناهج و تتبع�ا�ضامyن"   معايy? و ا�عرفية �نظمة و ا�سلمات و ؤر

سطي العق�ي بالفضاء خاصةال والعقائد �حكام إط
ق و التأويل  دمجها يمكن G ،والقر

 إجراء بعد إG *قتصادية و السياسية و القانونية و والعلمية الفكرية حداثتنا داخل

".عل��ا� كبy?ة مراجعات و تعدي
ت
3

 

                                                 
،    محمدمحمدمحمدمحمد____1111 ،أركو ،أركو ،أركو ك    ننننأركو كمعا كمعا كمعا     ،،،،1 1 1 1 طططط    بy?وت،بy?وت،بy?وت،بy?وت،    الساالساالساالساAAAAي،ي،ي،ي،    داردارداردار    صالحصالحصالحصالح    هاشمهاشمهاشمهاشم    8س
مية،��ترجمة،8س
مية،��ترجمة،8س
مية،��ترجمة،8س
مية،��ترجمة،    السياقاتالسياقاتالسياقاتالسياقات    ;ي;ي;ي;ي    �نسنة�نسنة�نسنة�نسنة    أجلأجلأجلأجل    منمنمنمن    ررررمعا

    13131313    صصصص 2001  2001  2001  2001 عامعامعامعام
2

،    محمدمحمدمحمدمحمد    ____ ،أركو ،أركو ،أركو     العربي،العربي،العربي،العربي،    الثقا;يالثقا;يالثقا;يالثقا;ي    ا�ركزا�ركزا�ركزا�ركز    القومي،القومي،القومي،القومي،    مركز8نماءمركز8نماءمركز8نماءمركز8نماء    صالح،صالح،صالح،صالح،    هاشمهاشمهاشمهاشم    علمية،�ترجمة،علمية،�ترجمة،علمية،�ترجمة،علمية،�ترجمة،    قراءةقراءةقراءةقراءة    8س
مي8س
مي8س
مي8س
مي    الفكرالفكرالفكرالفكر    ننننأركو

    77 77 77 77 صصصص 1992 1992 1992 1992عامعامعامعام    ،،،،2 2 2 2 طططط    البيضاء،البيضاء،البيضاء،البيضاء،    الدارالدارالدارالدار    بy?وت،بy?وت،بy?وت،بy?وت،

ك    ،،،،ننننأركوأركوأركوأركو    محمدمحمدمحمدمحمد____2222 كمعا كمعا كمعا     73 73 73 73 صصصص    8س
مية،�ا�صدر�السابق8س
مية،�ا�صدر�السابق8س
مية،�ا�صدر�السابق8س
مية،�ا�صدر�السابق    السياقاتالسياقاتالسياقاتالسياقات    ;ي;ي;ي;ي    �نسنة�نسنة�نسنة�نسنة    أجلأجلأجلأجل    منمنمنمن    ررررمعا
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عة�ال;o يخص فيما نأركو لرأي تماما مختلفا رأيا حنفي حسن عند نجد

ية يابغ يفسر 8نسان�،حيث قيمة و 8نسانية ترد�"بأ�Þا ل0نسان ا�عاصرة العربية ؤالر

ة� أن ىير هو �،و"القديم الY?اث ;ي مستقل �بحث 8نسان غياب إuى أساسها ;ي رصو

ت 8نسان  والعقائدية اللغوية �غلفة و رالقشو و �ستار من الكثy? خلف رتوا

�،ووفر و العلوم أقسام بyن تفلطح 8نسان وأن ،و8لهية والتشريعية  بyن حوصر عها

ة أن نظره ;ي ذلك وتعليل قضاياها و مسائلها  آن أنه هللا�،و ع�ى 8س
مية�تركزت رالحضا

 ."8نسان�نفسه علم" إuى "هللا علم" من القطب لتحويل �وان

ماتنا أهم ع�ى نقæç- لكبذ �،أG زأ كمقولة� 8نسان غياب üي و الحديثة

"القديم الY?اث ;ي مستقل كعلم ابهلغي ا�عاصر�،نظرا الوجدان ;ي مستقلة
1

�،فالخطاب�

��ïتم�ب �يمتد�عن�ثقافة�دينية�ال�- �دي.- �با�Rوليس�لالعربي�;ي�اصله�*و جة�*وuى رد

�مفكرا�فيه�بنسبة�باëنسان ن،كما�أشار�حسن�حنفي�أن�*نسان�ال
مفكر�فيه�او�يكو

�;ي�الY?اث�العربي�*س
مي� �م�oyبyن�عدة�أنواع.ضئيلة�جدا  8نسانية ال;oعات من هنا

حانية علمانية� دينية�أو تلوينات ذات أنواع وüي واحدا، نوعا وليس "فلسفية أو ور
2
. 

ح الدي.- فا�وقف  �نسنة��،صيغته صيغ من معينة إ�Gبصيغة يسمح G وللر

ة ان داخل رمحصو �بكل العقائدي النظام رجد �، الخاص  مبدأ ليس 8نسان إن"دين

 للفاعلyن ا�عقدة للفعالية متدرج هو�نتاج إنما ثابتا�،و تأسيسيا اجوهر ليس و تفسy?يا

"8نسان إنسانية و البشر تصوغ ال�- üي الفعالية فهذه البشريyن
3

.  

ة�ويتب.�º فأنسنة �من�*سطو را�عرفة�والفكر�تجعل�من�العقل�*نساني�يتحر ر

�بحدا ة �النصث§�رالحضا �بعلمنة �اركو �اسماه �ما �،وهذا �وعلمن§�ا �من�نا �اخراجه �؛أي

�العلم-� �وا�نهج �والحفر �التفكيك �،بآليات �منفتحة �فكرية �اطر �اuى �ا�غلق سياجه

� �،*بستيم- �ëعادة �يحتاج �باÊخص �و8س
مي �العربي وثهالخطاب �مو �قراءة�رقراءة

 .نقدية�تحليلة�تأويلياتية�و

 �  قيفيةالتث والقيمة �سئلة طرح أو لللتساؤ التأويل�كفن علم إن "نأركو"ليقو

 يدخ
 لم إنما .8س
مية – العربية الساحة إuى بعد لم�يدخ
 بي�èا فيما التأوي
ت لصراع

                                                 
        

    ،،،،2 2 2 2 طططط    لبنان،لبنان،لبنان،لبنان،    النشر،النشر،النشر،النشر،    وووو    للطباعةللطباعةللطباعةللطباعة    التنويرالتنويرالتنويرالتنوير    داردارداردار    العربية،العربية،العربية،العربية،    الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة    ;ي;ي;ي;ي    تأويليةتأويليةتأويليةتأويلية    قراءاتقراءاتقراءاتقراءات    والحقيقة،والحقيقة،والحقيقة،والحقيقة،    التأويلالتأويلالتأويلالتأويل    حرب،حرب،حرب،حرب،    ع�يع�يع�يع�ي____1111

    71717171صصصص    ،،،، 1995  1995  1995  1995 عامعامعامعام

    
،    محمدمحمدمحمدمحمد        ____2222 ،أركو ،أركو ،أركو ك    ننننأركو كمعا كمعا كمعا     44 44 44 44 صصصص    فسهفسهفسهفسه8س
مية،�ا�صدر�ن8س
مية،�ا�صدر�ن8س
مية،�ا�صدر�ن8س
مية،�ا�صدر�ن    السياقاتالسياقاتالسياقاتالسياقات    ;ي;ي;ي;ي    �نسنة�نسنة�نسنة�نسنة    أجلأجلأجلأجل    منمنمنمن    ررررمعا
    46 46 46 46 صصصص    نفسه�،نفسه�،نفسه�،نفسه�،    ا�صدرا�صدرا�صدرا�صدر....    ____3333
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 الخاصة القليلة *ستثناءات بعض إG اللهم الجامöي أو�التعليم العلم- البحث ساحة

"ا�ستمر الحذر و الحيطة الoYام ع�ى ا�ج@?ة لكن و الجريئة الشخصيات ببعض
1
. 

عه سياق ;ي نأركو نجد  �الحالة:يسميه ما بyن يمoy العربي للفكر التأوي�ي ومشر

 Le cercle مرحلة، التأويلية الحالة تشكل حيث التأويلية، والدائرة التأويلية

herméneutique ن الدائرة ع�ى سابقةyن�الحالتyب�  ا�عرفة بyن قالفر هو قالتأويلية�والفر

ثو الحقيقة تفضل ال�- ا�طلقة الدينية �حالة ذكسيةر�  للحقيقة الفلسفي النقد وبyن

  .ا�ع.º إنتاج عملية أشكلة ع�ى يعمل الذي

ذاتا� نفسه يعت@?، ا�وHى بالنص ا�ؤمن ئالقار أن نجد" التأويلية الحالة ففي

ة مستقلة  8س
مي�مضطر الو×ي إن .هللا لك
م الصحيح القانوني ا�ع.º تحديد ع�ى رقاد

 نجد التأويلية�حيث الدائرة ;ي لالدخو ح�º ح��Þ�ºاي§�ا�،أي يةالتأويل الحالة يعيش Êن

ح �أركو ا�وضوعية والر ن،فيقو  يشك
ن اللذان هما الفهم و *عتقاد أن نعلم نحن" :ل

 الدائرة هذه داخل ;ي نفهم لكي نؤمن أن و نؤمن لكي نفهم أن التأويلية�،أي الدائرة جدلية

ح كل�فعاليات تتموضع "والر
2
. 

ر " :بقوله التأويلية الدائرة و التأويلية الحالة بyن 
قةالعتكمن�  أو وإن�ا�ر

�إضاءة كل قبل و أوG يستد×ي التأويلية الدائرة إuى التأويلية الحالة من *نتقال  �æ-ء

ح�ا�نغمسة أن – التأويلية الحالة أي – �وuى الحالة ;ي ن
حظ .�نطولوجية ا�سألة  والر

 تنظy? عن�كل مستقلة البداية ;ي �نطولوجيا ،كانت الجميع لومتنا ;ي أنطولوجيا ;ي

ي  ;ي ن
حظ النصوص،لكن من ا�ستنبطة بالقوانyن كاملة ثقة تثق (فلسفي أو ثيول̄و

 عن الناتجة ،للمعاني) الشك�ي التفحص أن (التأويلية الدائرة حالة) الثانية الحالة

ي مرمى كل حذف إuى يؤدي �وuى العملية "ثيول̄و
3

. 

�أن ?yثذ غ �عل��ا�ر* �يصطلح �ما �والفهم �العقل سطية �القر �او ووكسية

ة عدم üي" :عنده العقلية بالدوغمائية ه تغيy? ع�ى الشخص رقد  العق�ي، أو يالفكر زجها

ط�ا�وضوعية تتطلب عندما ة عدم ،و ذلك� والشر  حقل تركيب أو ترتيب إعادة ع�ى رالقد

                                                 
    

1
،    محمدمحمدمحمدمحمد    ____ ،أركو ،أركو ،أركو يخ    التأصيل،نحوالتأصيل،نحوالتأصيل،نحوالتأصيل،نحو    استحالةاستحالةاستحالةاستحالة    وووو    �صوuي�صوuي�صوuي�صوuي    الفكرالفكرالفكرالفكر    ننننأركو يختا يختا يختا     داردارداردار    صالحصالحصالحصالح    هاشمهاشمهاشمهاشم    ترجمة،ترجمة،ترجمة،ترجمة،    8س
مي،8س
مي،8س
مي،8س
مي،    للفكرللفكرللفكرللفكر    آخرآخرآخرآخر    ررررتا

    ....261 261 261 261 صصصص 1999  1999  1999  1999 عامعامعامعام    ،،،،1 1 1 1 طططط    بy?وت،بy?وت،بy?وت،بy?وت،    الساالساالساالساAAAAي،ي،ي،ي،
،    محمدمحمدمحمدمحمد    ____2222 ،أركو ،أركو ،أركو     ....280 280 280 280 صصصص    التأصيل،�ا�صدر�السابقالتأصيل،�ا�صدر�السابقالتأصيل،�ا�صدر�السابقالتأصيل،�ا�صدر�السابق    استحالةاستحالةاستحالةاستحالة    وووو    �صوuي�صوuي�صوuي�صوuي    الفكرالفكرالفكرالفكر    ننننأركو
،    محمدمحمدمحمدمحمد    ____3333 ،أركو ،أركو ،أركو يخ    ننننأركو يختا يختا يختا     ....134 134 134 134 صصصص    8س
مي،�ا�صدر�السابق8س
مي،�ا�صدر�السابق8س
مي،�ا�صدر�السابق8س
مي،�ا�صدر�السابق    العربيالعربيالعربيالعربي    الفكرالفكرالفكرالفكر    يةيةيةيةررررتا
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"بفاعلية�أك@? ا�شكلة هذه اuى�حل �ïدف،  واحدة �شكلة لحلو فيه�عدة تتواجد ما
1

 ،كل

�تتوقف محمد عند فهمه و تأويله إعادة إuى للY?اث��ïدف نقدية قراءة ة ع�ى نأركو  ورضر

ية �بعاد إيضاح ها و الدي.- للفكر ر�سطو  .8س
مي العقل ;ي�تشكيل ردو

سطي�*س
مي�،G فالخطاب  ينةا�د دولة إحياء إuى فقط يسöى والدي.-�القر

�الرسو ال�- ط وإنما -ص- لأسسها �،أي ال�- ا�ثالية الدينية والشر  الفكر أن أنتجها

يحذف� " -نأركو نظر ;ي – به ويختص الدي.- النص ع�ى يشتغل الذي �صوuي�السلفي

ية �بعاد كل  أو�التطبيقي العم�ي ا�ع.º استخ
ص أجل من الرمزية والدGGت ر�سطو

 والقانونية ا�عايy?�الشعائرية ذات والصيغ التعابy? ;ي والتوظيف مارل
ستث القابل ا�باشر

"يولوجيةالث و السلوكية و �خ
قية و
2

 واعيا نيكو G 8س
مي العربي للY?اث تأويل ،كل

ي ربدو اك عن البعد كل بعيدا ،يظل 8س
مي العقل بنية تشكيل ;ي رالعامل��سطو  رإد

يخية  هو�نموذج نأركو حسب القرآني الخطاب Êن الفكر أو عقلال هذا ;ي رالجوانب�التا

?yي للتعب  .ر�سطو

يخية�الY?اث�والقراءة�الحداثية) ) ) ) دددد يخية�الY?اث�والقراءة�الحداثيةالنص�والتأويل�بyن�تا يخية�الY?اث�والقراءة�الحداثيةالنص�والتأويل�بyن�تا يخية�الY?اث�والقراءة�الحداثيةالنص�والتأويل�بyن�تا     ::::ررررالنص�والتأويل�بyن�تا

�القراءة� �طريق �عن �أشكل§�ا �تتم �وكيف �النصوص �مسألة �اركو نيشرح

�و�حفرية �ابستيمية �علمية �بمنهجية �والتأويلية �الوH" التفكيكية �مساءلة �يريد ي��اذا

�التفكy?�فيه، �ا�ستحيل �دائرة �ضمن �يقع �ا�وضوع �هدا �ان �يعلم �انه �مع  وأشكلته؟

�الحادي�عشر�ا�ي
دي "نبالنسبة�للY?اث�*س
مي�مند�القر
3

.  

�يؤشكل �عندما �ذلك �إنتاج كل نيكو  عن لالتساؤ طريق عن للمع.º عملية

 أشكال من شكل أي علتج ،ال�- ا�ختلفة و*كراهات العقلية ا�واقف و اللغوية ليات

º.ع� صحته ع�ى لل@?هنة قاب
 متحركا�،أو صدفويا�،أو ظرفيا�،أو عابرا�،أو مضامينه أو ا

 ا�ع.º لحو لللتساؤ الفلسفي التجذير هذا فيجهل الحديث ما�قبل التفسy? أما .خطأه أو

"ا�ع.º آثار أو
4

�;ي� �وسج�èم �ا�سلمو �تخلف �سبب �üي �اركو �حسب �الفهم ن�،طريقة ن

ج�دوغمائي�مغلق�حيث�انه�دخل�الو×ي�*س
مي�;ي�انظمة�تقليدية�فقهية�ولد�ع�èا�سيا

سطي  .وعقل�اس
مي�قر

                                                 
،    محمدمحمدمحمدمحمد        ____1111 ،أركو ،أركو ،أركو     ....05 05 05 05 صصصص    علمية،�ا�صدر�السابقعلمية،�ا�صدر�السابقعلمية،�ا�صدر�السابقعلمية،�ا�صدر�السابق    قراءةقراءةقراءةقراءة    8س
مي،8س
مي،8س
مي،8س
مي،    الفكرالفكرالفكرالفكر    ننننأركو
،    محمدمحمدمحمدمحمد    ____2222 ،أركو ،أركو ،أركو يخية    ننننأركو يخيةتا يخيةتا يخيةتا     ....23 23 23 23 صصصص    8س
مي،ا�صدر�نفسه8س
مي،ا�صدر�نفسه8س
مي،ا�صدر�نفسه8س
مي،ا�صدر�نفسه    العربيالعربيالعربيالعربي    الفكرالفكرالفكرالفكر    ررررتا
وث�اuى�تحليل�الخطاب�الدي.-،�ا�صدر�السابق�ص    ____3333 �،القران�من�التفسy?�ا�و وث�اuى�تحليل�الخطاب�الدي.-،�ا�صدر�السابق�صمحمد�اركو �،القران�من�التفسy?�ا�و وث�اuى�تحليل�الخطاب�الدي.-،�ا�صدر�السابق�صمحمد�اركو �،القران�من�التفسy?�ا�و وث�اuى�تحليل�الخطاب�الدي.-،�ا�صدر�السابق�صمحمد�اركو �،القران�من�التفسy?�ا�و ررررمحمد�اركو     12121212نننن
    54 54 54 54 صصصص    ا�صدر�نفسه�،ا�صدر�نفسه�،ا�صدر�نفسه�،ا�صدر�نفسه�،    ____4444
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س لم القرآني النص�فإذ  الثانوية أو ا�حيطة الحافة�أو الدGGت رمنظو من ريد


 ع�ى ومفاهيمها �لسنيات�الحديثة أدوات لتطبيق جدا قليلة محاوGت إG توجد" ف

�القديم للمعجم لتناز أي تقديم ندو من يالقرآن الخطاب  التفسy? أما .ال
هوتي

-æ�ثوذك ا يزال ف
 ر�  ب
غية وسيلة بصفته�مجرد للمجاز التقليدي بالتحديد رمحصو

  .تجميله أو �سلوب تحلية هدفها

 G و القامو<æ- ا�ع.º بحسب و حرفي§�ا ع�ى كلمات�القرآن يأخذ التفسy? هذا

 القرآن يفسر عندما )ا�عاني ظ
ل أي( ا�حيطة أو الحافة �الدGGت*عتبار بعyن يأخذ

سها قد ومن�كان ثوب الكندي الناقد أن ا�علوم N. FRYE بالنسبة رد اة رنو  رفراي�للتو

ها و�ناجيل "الكبy? الرمز تمثل رباعتبا
1

�هللا�هو�لغة� �ك
م �يمثل �الذي �الدي.- فالنص

ية�متعالية��لها�مع.�ºمتعاuي�ايضا�،فالخ مزية�أي�اسطو ية�و رطاب�القراني�ذو�بنية�مجا ر ز

ة�قراءة�وتأويل�النصوص�ا�قدسة �تأتي�ضر �;ي�التقليد�ورا�ع.�ºومن�هنا �اعتقالها ن�دو

 .ا�غلق

اة ى�خر التأسيسية النصوص مثل مثله فالقرآن  حسب 8نجيل و ركالتو

 التعقيد ىومست نفس ع�ى يتحتو ىأخر نصوص جملة من نصا إG ليس" أي�أنه نأركو

ة اة :الغزيرة و روا�عاني�الفوا  الهندية، أو للبوذية ا�ؤسسة النصوص و �ناجيل و ركالتو

يخية بتوسعات حظي ىالك@? النصوص هذه من تأسي�æ- نص وكل  يحظى قد و معينة رتا

"ا�ستقبل ;ي ىأخر بتوسعات
2

. 

�الخيال يأخذ أن عليه ا�عاصر 8س
مي للفكر جديد تأويلكل�  ا�جاز، و ربدو

ة  Êن ا�ع.º آثار و بyن�ا�ع.º دائما يمoy أن يجب كما نأركو حدده الذي بالشكل رو�سطو

 .التأويل ;ي آليات *جتماعية�üي و 8نسانية العلوم ;ي الجديدة بمعان��ا ا�فاهيم هذه

�ëسقاطات ش�Ê ºنواع قابلة نصوص üي التأسيسية النصوص أن أي  ما

 �جيال بأن لتقو النظرية�ال�- أقصد" :بقوله ا�ع.º ;ي نظريته نأركو يلخص و والY?جمات

ن -السياسية و��يديولوجيات �حزاب إتباع من أو -ا�ؤمنyن من ا�ت
حقة  ويفسر

�،كل بأشكال التأسيسية النصوص �حاجياته مختلفة ف و مداركه و بحسب  وظر

"عصره
3

�أركو ، نيقو uي�،�Þ�Gائي 
مك وجود ع�ى يلح نفسه القرآن " أن ل  محفوظ زإلÓ-،أ

                                                 
،    محمدمحمدمحمدمحمد    ____1111 ،أركو ،أركو ،أركو وث    التفسy?التفسy?التفسy?التفسy?    منمنمنمن    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    ننننأركو وثا�و وثا�و وثا�و     32323232الدي.-�ا�صدر�السابق،صالدي.-�ا�صدر�السابق،صالدي.-�ا�صدر�السابق،صالدي.-�ا�صدر�السابق،ص    الخطابالخطابالخطابالخطاب    تحليلتحليلتحليلتحليل    إuىإuىإuىإuى    ررررا�و
،    محمدمحمدمحمدمحمد    ____2222 ،أركو ،أركو ،أركو     36 36 36 36 صصصص    التأصيل،�ا�صدر�السابق،التأصيل،�ا�صدر�السابق،التأصيل،�ا�صدر�السابق،التأصيل،�ا�صدر�السابق،    استحالةاستحالةاستحالةاستحالة    وووو    �صوuي�صوuي�صوuي�صوuي    الفكرالفكرالفكرالفكر    ننننأركو
،    محمدمحمدمحمدمحمد    ____3333 ،أركو ،أركو ،أركو وبا،    8س
م،8س
م،8س
م،8س
م،    ننننأركو وبا،أو وبا،أو وبا،أو     28 28 28 28 صصصص    الغرب،ا�صدر�السابق،الغرب،ا�صدر�السابق،الغرب،ا�صدر�السابق،الغرب،ا�صدر�السابق،    ررررأو
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ض�بصفته ع�ى لم;o وHي وجود ع�ى و الكتاب أم ;ي  وا�مكن ا�رئي، و ا�تج�ي الجزء ر�

?yمكن و لغويا عنه التعب� صفات إحدى بصفته ال
�Þائي هللا ك
م من جزء هو و قراءته ا

 .1"هللا

بعد� إدخال يع.- إنما و ك
م مجرد ليس قمخلو القرآن بأن" لونجد�ايضا�القو

 يع.-�إدخالهما إنه .هللا صنع من G البشر صنع من هما و ا�شكلة طرح ;ي اللغة و لثقافة

 ��ا�،وذلك الرسالة�ا�وHي Gستم
ك لا�بذو بالجهد يتعلق ما ;ي *عتبار بعyن أخذهما أو

لية *عY?اف أيضا يع.- " جهد�*ستم
ك ;ي مساهمته و العقل وبمسؤ
2
. 

يþي و العلم- الو×ي تع.- الوHي�بأ�Þا �أنسنهتطرح هنا  بالنصوص�الدينية، رالتا

 الخطاب إنما �Þ�Gائيته�،و و كليته ;ي أي إط
قيته ;ي 8لÓ- الك
م ليس نأركو ��م فالذي

 مكتوبة البداية�،ثم ;ي شفوية لغة�بشرية ;ي ا�تجسد و عمودية حركة وفق لا�;o القرآني

 عن�ظاهرة القداسة هالة نزع هو غرضه و للوHي فهمه ;ي يودني نأركو أن أي.ذلك بعد

 .التعاuي و التقديس آليات تعرية خ
ل ككل�،من يالنبو الخطاب و الوHي

اسةف اسة الوHي رد بته تع.- علمية رد اجتماعية� و لغوية تركيبة بصفته رمقا

يخية، عصبيات و جماعات طرف من مؤطرة  يشع وفسر و علم و قبل قد كان فما " رتا

�أن 8س
مية و ا�سيحية و ال��ودية السياقات ;ي الوHي بصفته عليه س ينب�ي  أو ريد

ب يخية قبل من مدعمة لغوية اجتماعية تركيبة بصفته منهجيا ريقا �التا  رالعصبيات

يخ إuى باGنتماء حساسو8 ا�شY?كة "الجميع لدى ا�شY?ك النجاة رتا
3

�اعادة�.  نحي�èا�تكو

يخية�وس
مي�ع�ى�ضوء�أحقراءة�كل�الY?اث�* السوسيولوجية�ردث�ا�ناهج�اللغوية�والتا

�الغرب� �مع �وباÊخص �الدينية �الY?اثات �بقية �مع نة �مقا �احداث �أي رو*نY?بولوجية

يخية�عن�مرحلة�*س
م ة�تا را�سي6ي��وذلك�بتقديم�صو  .ر

ادة أن نجد هكذا" الكتاب� مرتبة إuى به التسامي و العادي الكتاب إع
ء رإ

�ïا تبلغ �قدسا  أن بأننا�نستطيع تؤكد عندما التقنيع و التنكy? عملية ;ي ىالقصو وذر

 ا�صحف�،أي أن ا�سيح�،أو ا�تجسد�;ي الوHي إuى مباشرة نصل لكي �ناجيل من ننتقل

                                                 
،    محمدمحمدمحمدمحمد    ____1111 ،أركو ،أركو ،أركو وث    التفسy?التفسy?التفسy?التفسy?    منمنمنمن    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    ننننأركو وثا�و وثا�و وثا�و     22 22 22 22 صصصص    الدي.-،ا�صدر�نفسه،الدي.-،ا�صدر�نفسه،الدي.-،ا�صدر�نفسه،الدي.-،ا�صدر�نفسه،    الخطابالخطابالخطابالخطاب    تحليلتحليلتحليلتحليل    إuىإuىإuىإuى    ررررا�و
2

،    محمدمحمدمحمدمحمد    ____ ،أركو ،أركو ،أركو     عامعامعامعام    ،،،،3 3 3 3 طططط    بy?وت،بy?وت،بy?وت،بy?وت،    الساالساالساالساAAAAي،ي،ي،ي،    داردارداردار    هاشم�صالح،هاشم�صالح،هاشم�صالح،هاشم�صالح،    ترجمةترجمةترجمةترجمة    الغرب،الغرب،الغرب،الغرب،    ا�سيحية،ا�سيحية،ا�سيحية،ا�سيحية،    الدين،8س
مالدين،8س
مالدين،8س
مالدين،8س
م    وووو    العلمنةالعلمنةالعلمنةالعلمنة    ننننأركو

    61 61 61 61 صصصص            1996199619961996
،    محمدمحمدمحمدمحمد    ____3333 ،أركو ،أركو ،أركو وث    التفسy?التفسy?التفسy?التفسy?    منمنمنمن    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    ننننأركو وثا�و وثا�و وثا�و     21 21 21 21 صصصص    الدي.-،ا�صدر�نفسهالدي.-،ا�صدر�نفسهالدي.-،ا�صدر�نفسهالدي.-،ا�صدر�نفسه    الخطابالخطابالخطابالخطاب    تحليلتحليلتحليلتحليل    إuىإuىإuىإuى    ررررا�و
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 للقرآن قال
مخلو الطابع نوع من هو القرآنية النصوص كافة ع�ى ييحتو الذي ا�جلد

 .1"هللا ك
م بصفته

�نج �مستو �الY?اث�ع�ى اسة �د �;ي �اركو ىح يخيةرن �تا يþي �تا ربعدين�،بعد  كل ر

سات الثقافية العمليات �ال�- روا�ما  داخل بواسط§�ا ا�قدس الكتاب يندمج العلمية

ه *جتما×ي الجسد �دو س رويما  أي :*ستقبال أو التلقي سوسيولوجيا وثانيا فيه، ر

 .للY?اث ا�ختلفة �ثينية وأ الفئات�*جتماعية ��ا تتلقى ال�- الكيفية

?yخ*� �;ي �القو �ضمن�أليمكننا �اركو �محمد �اسسه �الذي �الفكر�النقدي نن

�ا�عر;ي� �والتأويل �التحليل �فضاء �ضمن �قراءته �وإعادة �النص �من �جعل عه ومشر

يخانية�وانY?بولوجية�من�اجل�فهم� ة�بعق
نية�ومنهجية�تا رو*بستيم-�ل;oع�عنه�*سطو ر

 .ةمكانة�النص�ا�عرفي

ة�منهجية�ابستمو �ع�ى�ثو ويؤكد�اركو ر ذلك�لوجية�;ي�الفكر�العربي�*س
مي�،ن

�العقل�والفكر�من�سياجه�الدوغمائي�ويحتضن�العلم� ربتأويل�النصوص�الدينية�ليحر

�وا�عرفة�العق
نية�،وإخضاع�النص�ل
بستيمية�الحداثية�ا�علمنة��،ونزع�ع�èا�القدسية

عه�التأوي�والتعاuي�، ي�;ي�ايصال�ا�عرفة�الكونية�*نسانية�عن�طريق�قراءة�و��دف�مشر

يخ�بعق
نية�الفهم�وحداثيته  . رالتا

    ::::قائمة�ا�صادر�وا�راجعقائمة�ا�صادر�وا�راجعقائمة�ا�صادر�وا�راجعقائمة�ا�صادر�وا�راجع

، محمد_1 وبا، 8س
م، نأركو ادات و ا�ع.º رهانات الغرب، رأو  صالح، هاشم الهيمنة،�ترجمة، رإ

 2001 عام ،2 ط بy?وت، الساAي، دار

، محمد _2  الساAي، دار هاشم�،صالح، ترجمة الغرب، ا�سيحية، 8س
م لدين،ا و العلمنة نأركو

 1996 عام ،3 ط بy?وت،

، محمد _3  ا�ركز القومي، مركز8نماء صالح، هاشم ترجمة، علمية، قراءة 8س
مي الفكر نأركو

 .1992عام ،2 ط البيضاء، الدار بy?وت، العربي، الثقا;ي

، محمد_4 يخ نحو التأصيل، الةاستح و �صوuي الفكر نأركو  ترجمة، 8س
مي، .للفكر آخر رتا

 1999 عام ،1 ط بy?وت، الساAي، دار صالح هاشم

، محمد _ 5 وث التفسy? من القرآن نأركو  صالح هاشم ترجمة، .الدي.-، الخطاب تحليل إى را�و

 2001 عام ،1 ط بy?وت، الطليعة، دار

                                                 
    82 82 82 82 صصصص    ا�صدر�نفسه،ا�صدر�نفسه،ا�صدر�نفسه،ا�صدر�نفسه، . . . .    ____1111
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، محمد_6 يخية نأركو  القومي، مركز8نماء صالح، هاشم ترجمة 8س
مي، العربي الفكر رتا

 1996.عام ،2 ط البيضاء، الدار بy?وت، العربي، الثقا;ي ا�ركز

، محمد_7  صالح هاشم ترجمة، اليوم؟ 8س
م نفهم كيف أو الدي.-، العقل نقد ;ي قضايا نأركو

 2000 عام ،2 ط بy?وت، الطليعة، دار

، محمد_8 ك نأركو  دار صالح هاشم ترجمة، 8س
مية، سياقاتال ;ي �نسنة أجل من رمعا

 2001 عام ،1 ط بy?وت، الساAي،

، محمد_9 عطية صباح ترجمة، 8س
م، ع�ى نافذة نأركو  التأليف، و الY?جمة .للنشر رالجهيم،دا

 1997 عام ،2 ط لبنان،

، محمد_10  هاشم ترجمة، التوحيدي، و مسكويه جيل العربي، الفكر ;ي �نسنة نزعة نأركو

 1997عام ،1 ط بy?وت، الساAي، دار الح،ص

ج�من�السياجات�الدوغمائية�ا�غلقة�_             ____11  �،تحرير�الو×ي�*س
مي�،نحو�الخر ومحمد�اركو ن

    1،�2011،تر�هاشم�صالح�،�بy?وت�دار�الطليعة�ط

،�نظرية�التاويل�الخطاب�وفائ�ا�ع.º،تر�سعيد�الغانم-�،�ا�ركز�الثقا;ي�العربي�_ 12 يكو � ربو ر ل

 ،�-2،�200دار�البيضاء�ا�غرب،�ط،ال

امل�والشوامل�_ 13 �الهو وهاشم�صالح�;ي�مقدمته�لكتاب�اركو �*س
م�ا�عاصر�،بy?وت�:ن لحو

  �،1�،2010دار�الطليعة�،ط

با�،�بy?وت�دار�الساAي�،ط_ 14 ك�التنويرين�و*صوليyن�;ي�او رهاشم�صالح�،معا   .،1�،2010ر

�ا_15 �اuى �القراءة �من �مفتاح،النص �الدار�محمد ،� س �ا�دا يع �النشر�والتو �شركة ،�?yرلتنظ ز

 ،1،�2000اليضاء�،ط

�دار�_16 �الدين�ابن�عربي�، �تاويل�القرأن�عند�م6ي اسة�;ي �د يد�،فلسفة�التاويل�، رنصر�ابو� ز

 ،�1983 1الوحدة�للطباعةوالنشر،�بy?وت�لبانان�،ط

دواجية�الخطاب،دن_ 17 به�يوسف�بوبريق،�الرشدية�اغY?اب�النص�وا زعبد�  �ط،دن�س،ر

اسات�والنشر�،بy?وت،�_ 18  .،1992رحسن�حنفي�،الY?اث�والتجديد�ا�ؤسسة�الجامعية�للد

�،مجلة�لوغوس�،دار�_ 19 ع�الحداثة�عند�اركو نعبد�القادر�بودومة�،�الفكر�النقدي�ونقد�مشر و

�،�جويلية� �للنشر�،الجزائر�،العدد�*و لكنو   ،2012ز

 للطباعة التنوير دار العربية، الثقافة ;ي تأويلية قراءات والحقيقة، التأويل حرب، ع�ي_20 

 . 1995 عام ،2 ط لبنان، والنشر،
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ة�استقدام؟ اه.-،�أم�ضر ة�استقدام؟الهرمنيوطيقا�الدينية�تقليد� اه.-،�أم�ضر ة�استقدام؟الهرمنيوطيقا�الدينية�تقليد� اه.-،�أم�ضر ة�استقدام؟الهرمنيوطيقا�الدينية�تقليد� اه.-،�أم�ضر رالهرمنيوطيقا�الدينية�تقليد� رر رر رر     وووور

    ----يوسف�الصديق�أنموذجايوسف�الصديق�أنموذجايوسف�الصديق�أنموذجايوسف�الصديق�أنموذجا----

    

    *ققققحنان�برقرحنان�برقرحنان�برقرحنان�برقر: : : : الباحثةالباحثةالباحثةالباحثة

    فاطم-�فتيحةفاطم-�فتيحةفاطم-�فتيحةفاطم-�فتيحة....دددد....أأأأ: : : : ا�شرفةا�شرفةا�شرفةا�شرفة

    

سال  22/12/2018 :النشر 08/10/2018 :لالقبو 01/07/2018 :ر8

 

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

�عمل�                     �وال�- �الغرب �من �الوافدة �الحداثية بات �ا�قا �إحدى رالهرمنيوطيقا

�النص�القرآني، �ع�ى ها �يسöى� ريوسف�الصديق�;ي�استثما �جديدا، �خطابا حيث�أنتج�

�نصوص� �من �موقفه �مستو �ع�ى �عنه، �ا�سكوت �وكشف �منطوقه �بسط �إuى ىا�قال

 .ونظام�الجزية� اليونانية،-وإيتيمولوجيا�الكلمات�العربية ا�ؤسسة�التفسy?ية،

 .-�الدين�–�يوسف�الصديق�-�القرآن–الهرمنيوطيقا�: كلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحية

    

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

AbstractAbstractAbstractAbstract: Hermeneutics it is One of the modern approaches which 

comes from the West, youssef seddik invested in the text of the coran, where 

he produced a new speech ,a new think, in this article we try to discuss his 

views, on the level of his decision about the institution ‘s texts interpretations, 

and the etymology of Arabic-Greek words, and the system of tribute. 

                                                 
****    ----    � �أوuى �سنة اه �دكتو �طالبة �أوuى �سنة اه �دكتو �طالبة �أوuى �سنة اه �دكتو �طالبة �أوuى �سنة اه �دكتو �8س
مية""""ررررطالبة �للفلسفة �ا�عاصرة �القراءات �8س
ميةتخصص �للفلسفة �ا�عاصرة �القراءات �8س
ميةتخصص �للفلسفة �ا�عاصرة �القراءات �8س
ميةتخصص �للفلسفة �ا�عاصرة �القراءات �""""تخصص �مهر �الحميد �عبد ��جامعة �مهر �الحميد �عبد ��جامعة �مهر �الحميد �عبد ��جامعة �مهر �الحميد �عبد ––––يييي�جامعة
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his approach remains an interpretive one, and can be readable and 

readable for many possibilities. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:  Hermeneutics- coran- youssef seddik- religion. 

 

    ::::توطئةتوطئةتوطئةتوطئة

� �الدي.- �الY?اث �من ��مم �من �و�Gأمة ات �الحضا �من ة ر�Gتخلو�حضا  Theر

religious heritageبأن�8نسان�حيوان�ناطق�� سطو-ل�فالقو �قد�يستلزم�عنه�-ربتعبy?�أ

أنه�حيوان�دي.-
∗

�أبعاد�8نسان� ال�يمثل�أحد Gاعتبار�أن�الدين�مثل�و�� �ع�ى �أيضا،
ّ ّ

ز

�الفكرة�و�Gشك�أن�مصادر�ال وتجلياته، �وا�عاصر�تعضد�هذه �الك
سيكي �بلونيه يخ ّتا ُ
ر

�آلهة� �أسماء �،فما �ودياناته �معبوداته �ابتكر�8نسان �الغابرة �الزمانية �الحقب فمنذ

�إ�Gشاهد� �اليونان �معابد �،وآلهة �ا�صرية ة �الحضا �،ومعبودات �الرافدين �ب
د ة رحضا ر

 . ُع�ى�هذا�؛شاهد�يسرد�أن�دينا�ما�كان�معتنقا�هنا

� �كالهندوسيةوعليه �الوضعية �فم�èا �وتباينت، ��ديان �اختلفت فقد
∗∗

، 

والكونفوشوسية
∗∗∗

�الث
ثة ...  �الديانات �;ي ة �ا�حصو �،ال��ودية�: روالسماوية ا�سيحية

 .و8س
م

                                                 
∗∗∗∗
الظاهرة�الدينية��Gتنطبق�فقط�ع�ى��ديان�التوحيدية�الث
ث�،أو�أديان�الوHي،�وإنما�تخص�بقية��ديان�الظاهرة�الدينية��Gتنطبق�فقط�ع�ى��ديان�التوحيدية�الث
ث�،أو�أديان�الوHي،�وإنما�تخص�بقية��ديان�الظاهرة�الدينية��Gتنطبق�فقط�ع�ى��ديان�التوحيدية�الث
ث�،أو�أديان�الوHي،�وإنما�تخص�بقية��ديان�الظاهرة�الدينية��Gتنطبق�فقط�ع�ى��ديان�التوحيدية�الث
ث�،أو�أديان�الوHي،�وإنما�تخص�بقية��ديان�« « « «     

�. . . . ييييكالبوذية�والكونفوشيوسية�وكل�تجليات�التقديس�;ي�كل�مجتمع�بشركالبوذية�والكونفوشيوسية�وكل�تجليات�التقديس�;ي�كل�مجتمع�بشركالبوذية�والكونفوشيوسية�وكل�تجليات�التقديس�;ي�كل�مجتمع�بشركالبوذية�والكونفوشيوسية�وكل�تجليات�التقديس�;ي�كل�مجتمع�بشر �ذلك�أنه��Gيمكن�أن�يوجد�مجتمع�بشر �ذلك�أنه��Gيمكن�أن�يوجد�مجتمع�بشر �ذلك�أنه��Gيمكن�أن�يوجد�مجتمع�بشر ييييذلك�أنه��Gيمكن�أن�يوجد�مجتمع�بشر

�أو�حرامننننبدوبدوبدوبدو �أو�حرام�تقديس �أو�حرام�تقديس �أو�حرام�تقديس �الغرب،دار�الساAAAAي،لبنان،طي،لبنان،طي،لبنان،طي،لبنان،طمحمدمحمدمحمدمحمد: : : : ينظرينظرينظرينظر....»»»»�تقديس �ا�سيحية �8س
م �والدين �،العلمنة �الغرب،دار�السا�أركو �ا�سيحية �8س
م �والدين �،العلمنة �الغرب،دار�السا�أركو �ا�سيحية �8س
م �والدين �،العلمنة �الغرب،دار�السا�أركو �ا�سيحية �8س
م �والدين �،العلمنة     3333نننن�أركو
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ليس�لها�مؤسس�معyن�،وüي�الكتاب�الذي�جمع�العقائد�والعادات�والقوانyن�بyن�دفتيه�،ويعتقد�ليس�لها�مؤسس�معyن�،وüي�الكتاب�الذي�جمع�العقائد�والعادات�والقوانyن�بyن�دفتيه�،ويعتقد�ليس�لها�مؤسس�معyن�،وüي�الكتاب�الذي�جمع�العقائد�والعادات�والقوانyن�بyن�دفتيه�،ويعتقد�ليس�لها�مؤسس�معyن�،وüي�الكتاب�الذي�جمع�العقائد�والعادات�والقوانyن�بyن�دفتيه�،ويعتقد�: : : : الهندوسية�الهندوسية�الهندوسية�الهندوسية�    

�من�الهندوس�أن �من�الغربيyن�وا�حققو �الباحثو uي��Gبداية�له�،وير �من�الهندوس�أنالهندوس�أنه�أ �من�الغربيyن�وا�حققو �الباحثو uي��Gبداية�له�،وير �من�الهندوس�أنالهندوس�أنه�أ �من�الغربيyن�وا�حققو �الباحثو uي��Gبداية�له�،وير �من�الهندوس�أنالهندوس�أنه�أ �من�الغربيyن�وا�حققو �الباحثو uي��Gبداية�له�،وير نالهندوس�أنه�أ ن نى ن نى ن نى ن ى ن�عديدة�زززز ن�عديدة�ه�قد�نشأ�;ي�قر ن�عديدة�ه�قد�نشأ�;ي�قر ن�عديدة�ه�قد�نشأ�;ي�قر ووووه�قد�نشأ�;ي�قر

�،والزعماء� �الشعراء �من �أجيال �أنشأته �،وقد �طويل �بزمن �ا�ي
د �قبل �،بدأت �قرنا �عشرين �عن ��Gتقل �،والزعماء�متوالية �الشعراء �من �أجيال �أنشأته �،وقد �طويل �بزمن �ا�ي
د �قبل �،بدأت �قرنا �عشرين �عن ��Gتقل �،والزعماء�متوالية �الشعراء �من �أجيال �أنشأته �،وقد �طويل �بزمن �ا�ي
د �قبل �،بدأت �قرنا �عشرين �عن ��Gتقل �،والزعماء�متوالية �الشعراء �من �أجيال �أنشأته �،وقد �طويل �بزمن �ا�ي
د �قبل �،بدأت �قرنا �عشرين �عن ��Gتقل متوالية

�والصوفيyن� �والصوفيyن�الدينيyن�،والحكماء �والصوفيyن�الدينيyن�،والحكماء �والصوفيyن�الدينيyن�،والحكماء �،مكتبة�::::ينظرينظرينظرينظر....الدينيyن�،والحكماء �،البوذية �،الهندوسية�،الجينية �،أديان�الهند�الك@? �،البوذية�،مكتبة�- �،الهندوسية�،الجينية �،أديان�الهند�الك@? �،البوذية�،مكتبة�- �،الهندوسية�،الجينية �،أديان�الهند�الك@? �،البوذية�،مكتبة�- �،الهندوسية�،الجينية �،أديان�الهند�الك@? -EEEEىىىىأحمد�شلأحمد�شلأحمد�شلأحمد�شل
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��ا�ا�ا�ا     �الجانب�العم�ي�من�الحياة�: : : : لكونفوشوسية�لكونفوشوسية�لكونفوشوسية�لكونفوشوسية �إuى �إuى�كونفوشيوس�الذي�ترك�جانب�العقيدة�واتجه �الجانب�العم�ي�من�الحياة�نسبة �إuى �إuى�كونفوشيوس�الذي�ترك�جانب�العقيدة�واتجه �الجانب�العم�ي�من�الحياة�نسبة �إuى �إuى�كونفوشيوس�الذي�ترك�جانب�العقيدة�واتجه �الجانب�العم�ي�من�الحياة�نسبة �إuى �إuى�كونفوشيوس�الذي�ترك�جانب�العقيدة�واتجه نسبة

�أك¾?�منه� �أخ
قيا �عمليا �مذهبا �الكونفوشوسية �بدأت �،ولهذا -æأك¾?�منه�� �أخ
قيا �عمليا �مذهبا �الكونفوشوسية �بدأت �،ولهذا -æأك¾?�منه�� �أخ
قيا �عمليا �مذهبا �الكونفوشوسية �بدأت �،ولهذا -æأك¾?�منه�� �أخ
قيا �عمليا �مذهبا �الكونفوشوسية �بدأت �،ولهذا -æ>>>>والسيا� �و*جتما×ي �الخلقي �8ص
ح �والسيافركز�ع�ى �و*جتما×ي �الخلقي �8ص
ح �والسيافركز�ع�ى �و*جتما×ي �الخلقي �8ص
ح �والسيافركز�ع�ى �و*جتما×ي �الخلقي �8ص
ح فركز�ع�ى

قyن�;ي�بحار�من��وهام�منكبyن�ع قyن�;ي�بحار�من��وهام�منكبyن�عدينيا�،وذلك�Êن�كونفوشيوس�وجد�قومه�غا قyن�;ي�بحار�من��وهام�منكبyن�عدينيا�،وذلك�Êن�كونفوشيوس�وجد�قومه�غا قyن�;ي�بحار�من��وهام�منكبyن�عدينيا�،وذلك�Êن�كونفوشيوس�وجد�قومه�غا اح�رررردينيا�،وذلك�Êن�كونفوشيوس�وجد�قومه�غا اح��ى�التفكy?�;ي�عالم��ر اح��ى�التفكy?�;ي�عالم��ر اح��ى�التفكy?�;ي�عالم��ر : : : : ينظرينظرينظرينظر....وووو�ى�التفكy?�;ي�عالم��ر

�،مصر� ��مانة �،مطبعة �م�èا �8س
م �وموقف �ا�قدسة ها �مصاد �;ي �الوضعية �،�ديان �إبراهيم �محمد �،مصر�إبراهيم ��مانة �،مطبعة �م�èا �8س
م �وموقف �ا�قدسة ها �مصاد �;ي �الوضعية �،�ديان �إبراهيم �محمد �،مصر�إبراهيم ��مانة �،مطبعة �م�èا �8س
م �وموقف �ا�قدسة ها �مصاد �;ي �الوضعية �،�ديان �إبراهيم �محمد �،مصر�إبراهيم ��مانة �،مطبعة �م�èا �8س
م �وموقف �ا�قدسة ها �مصاد �;ي �الوضعية �،�ديان �إبراهيم �محمد ررررإبراهيم
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عامل�8نسان�;ي�الفY?ات��وuى�مع�هذه�الديانات�تعام
�يقوم�ع�ى�التقديس�ي

�Gبالرهبة�والخوف�،إ� ?Yق�أنه�ومع�تغy?�ا�عطيات�العلمية�و�التقدم�ا�عر;ي�نو�التبجيل�ا

�كانت� �أين �كونت، �بتعبy?�أوجيست �وال
هوتية �ا�يتافoyيقية �ا�رحلة �بتجاو -æزالقا�

� �الحديث وبي �العصر��و �مع ∗∗∗∗رالبدايات
�أن� �الفكر�الغربي �استطاع �فقط �حي�èا

� �فقد �ا�عتقدات�و�ديان �أصنام ���ا �ويضرب �النقد �بداية�ُرفض«يمسك�مطرقة �منذ

»العصر�الحديث�كل�منهج�قب�ي�وكل�معطى�سابق�
1

ة� ور�هذا�ما�جعل�تأويل�الدين�ضر

�من� �الدي.- �النص �إخراج �من لو �ا�ؤ �بفضله �تمكن �منه، ��Gمناص �وسبيل نحتمية و ٌ

�الفهم��حادي�لتنقلب�الY?اتبية�و�يتم� بقة�الكهنة�وال
هوتيyن�الذي�كرسوا رسلطة�و�

هنا�فقط�اختفى�وانسدل�من�ع�ى�النصوص�الدينية�بريق�بعث�تأوي
ت��Gحصر�لها�،

ل�،�وح��ºتكذب ت�كغy?ها�من�النصوص�تنقد�،تفكك�،تؤ التقديس�،وصا
ّ ُ ُ ُ وُ  .ر

عية�التأويل�;ي�العالم�العربي�،�وهل� وفإuى�أي�مدى�يمكن�ا�صادقة�ع�ى�مشر

� �أم �العصر�، مات �وتأ �الحاجة �فرض§�ا �حتمية ة �ضر �الدي.- �اعتبار�التأويل زيمكن هو�ور

جة� رمجرد�د �استقدم�كغy?ه�من�ليات�تقليدا،–موضة–ُ
ُ

�وصفنا�  �بالغرب�كما لعا وو

�قديما�  ؟-ا�غلوب�مولع�بتقليد�الغالب�دوما–نابن�خلدو

بات� �لúحدث�وأهم�ا�قا �؛تتبعا يþي �ا�نهج�التا �إuى �هذه بتنا رسنحتكم�;ي�مقا ر ر

 .الهرمنيوطيقية،�وكذا�استخدام�ا�نهج�التحلي�ي�النقدي

يخها�،�ثم�ننتقل�سنحد رد�;ي�البدء�وبشكل�مختصر�ا�قصود�بالهرمنيوطيقا�وتا

بة�  " .يوسف�الصديق"ربعد�ذلك��قا

بة�مفاه    ----1111 بة�مفاهالهرمنيوطيقا�مقا بة�مفاهالهرمنيوطيقا�مقا بة�مفاهالهرمنيوطيقا�مقا     ::::ميةميةميةميةييييررررالهرمنيوطيقا�مقا

 تعد�ا�فاهيم�لبنات�العلوم�وماد�ïا�ف�G�-Óتمثل�وعاء��فكار�وقوال�Éا�فقط،

� �ترتكز�ع�ى �الفلسفة �كانت �،و�ا �جميعا ف �ا�عا �مفاتيح �من�ربل �كان �ا�فاهيم، فاعلية

                                                 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

�السابع�: : : : العصر�الحديثالعصر�الحديثالعصر�الحديثالعصر�الحديث     وبي�دخل�،�و�بخاصة�عصره�الحديث�،�;ي�القر �السابع�ثمة�إجماع�ع�ى�أن�الفكر��و وبي�دخل�،�و�بخاصة�عصره�الحديث�،�;ي�القر �السابع�ثمة�إجماع�ع�ى�أن�الفكر��و وبي�دخل�،�و�بخاصة�عصره�الحديث�،�;ي�القر �السابع�ثمة�إجماع�ع�ى�أن�الفكر��و وبي�دخل�،�و�بخاصة�عصره�الحديث�،�;ي�القر ننننثمة�إجماع�ع�ى�أن�الفكر��و رررر

�ع �أو�أنه �ععشر�، �أو�أنه �ععشر�، �أو�أنه �ععشر�، �أو�أنه ة�عشر�، �بالثو �وثيقا تباطا �العصر�ا �هذا �يرتبط ،� �و�فكرية ية �حضا ة �ثو �القر �ذاك �شهد ��قل ة��ى �بالثو �وثيقا تباطا �العصر�ا �هذا �يرتبط ،� �و�فكرية ية �حضا ة �ثو �القر �ذاك �شهد ��قل ة��ى �بالثو �وثيقا تباطا �العصر�ا �هذا �يرتبط ،� �و�فكرية ية �حضا ة �ثو �القر �ذاك �شهد ��قل ة��ى �بالثو �وثيقا تباطا �العصر�ا �هذا �يرتبط ،� �و�فكرية ية �حضا ة �ثو �القر �ذاك �شهد ��قل ر�ى رر رر رر رر رر رر رر ر نننن

�بالف
سفة� �يرتبط �،كما �نيوتن �و �غاليليو ات �إنجا �ع�ى �،ا�شتملyن �الفoyياء �و �الفلك �;ي �Gسيما �،و �بالف
سفة�العلمية �يرتبط �،كما �نيوتن �و �غاليليو ات �إنجا �ع�ى �،ا�شتملyن �الفoyياء �و �الفلك �;ي �Gسيما �،و �بالف
سفة�العلمية �يرتبط �،كما �نيوتن �و �غاليليو ات �إنجا �ع�ى �،ا�شتملyن �الفoyياء �و �الفلك �;ي �Gسيما �،و �بالف
سفة�العلمية �يرتبط �،كما �نيوتن �و �غاليليو ات �إنجا �ع�ى �،ا�شتملyن �الفoyياء �و �الفلك �;ي �Gسيما �،و ززززالعلمية

ت� ينيه�ديكا �،و� ت�كفرانسيس�بيكو ينيه�ديكا �،و� ت�كفرانسيس�بيكو ينيه�ديكا �،و� ت�كفرانسيس�بيكو ينيه�ديكا �،و� ركفرانسيس�بيكو رر رر رر ر Gند�: : : : ينظر�ينظر�ينظر�ينظر�. . . . نننن Gند�ر Gند�ر Gند�ر يخ�الفكر��....نننن....وووور يخ�الفكر���،تا يخ�الفكر���،تا يخ�الفكر���،تا وبي�الحديث�ررررسY?وم@?سY?وم@?سY?وم@?سY?وم@?غغغغ�،تا وبي�الحديث�و وبي�الحديث�و وبي�الحديث�و ،تر�،تر�،تر�،تر�1977197719771977----1601160116011601ررررو

�العربي�،ا�ملكة�العربية�السعودية�، �العربي�،ا�ملكة�العربية�السعودية�،أحمد�الشيباني�،دار�القار �العربي�،ا�ملكة�العربية�السعودية�،أحمد�الشيباني�،دار�القار �العربي�،ا�ملكة�العربية�السعودية�،أحمد�الشيباني�،دار�القار     17171717....،ص،ص،ص،ص1994199419941994،،،،) ) ) ) 3333ط�ط�ط�ط�((((ئئئئأحمد�الشيباني�،دار�القار
1111
يخ�ا�عتقدات�و�فكار�الدينية�،تر     يخ�ا�عتقدات�و�فكار�الدينية�،تر�مرسيا�إلياد�،�تا يخ�ا�عتقدات�و�فكار�الدينية�،تر�مرسيا�إلياد�،�تا يخ�ا�عتقدات�و�فكار�الدينية�،تر�مرسيا�إلياد�،�تا يا،::::رررر�مرسيا�إلياد�،�تا يا،عبد�الهادي�عباس،دار�دمشق،سو يا،عبد�الهادي�عباس،دار�دمشق،سو يا،عبد�الهادي�عباس،دار�دمشق،سو     ....7777....،ص،ص،ص،ص1986198619861986،،،،))))1111طططط((((ررررعبد�الهادي�عباس،دار�دمشق،سو
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�قاله� �ا�Gيف�امتثا �التعا �بضبط�ا�صطلحات،و�إقامة �البدء �البحث��كاديم- رتقاليد

دت�الحديث�مöي�،اضبط�مصطلحاتك�"فولتy?�مرة�  " .رإذا�أ

    ::::مفهوم�الهرمنيوطيقا�مفهوم�الهرمنيوطيقا�مفهوم�الهرمنيوطيقا�مفهوم�الهرمنيوطيقا�    ----1111----1111

� �كلمة �أن �ي
حظ ��وuى �الوهلة �ع�ى�" الهرمنيوطيقا"ُ;ي �دخيلة �يونانية كلمة

 و�يع.-�يفسر�و*سم Hermeneuein �الفعل�اليونانيتأتي�من�« العربي�،و�üي�اللسان�

Hermeneia يتعلق�لغويا� �ويبدو�أن�كل��ما ،�?yتفس� � Hermes اëله�هرمسب ويع.- لسو ر

  »�الرشيق�الذي�كان�يتقن�لغة�لهة�،ثم�يY?جم�مقاصدها�إuى�ب.-�البشرآلهة��و�ب
1

�

Gو�كل�من�ينتهج�هذا�الفعل�يعت@?  .و�مؤ

و�ا�كانت�الهرمنيوطيقا�üي�التأويل�،فإن�التأويل�حسب�قاموس�لسان�العرب�

�الرجوع�أو�ا�صy?�والتأويل�التفسy?�،ويأتي�« مشتق� �،و�و جع�وعاد � º.بمع� لمن�أو ّل رّ

�الجمع º.التأويل�بمع«
2

�بالتأويل� �من�ا�قصود �ا�سلمو ويرجع�«ن�وقد�اختلف�العلماء

تفسy?�الك
م�وبيان�:له�معنيان�:فالتأويل�عند�السلف�:�Éم�اخت
فهم�إuى�اخت
ف�مذاه

ل�إل��ا�الك
م� »ومعناه�سواء�وافق�ظاهره�أو�خالفه�،أو�هو�الحقيقة�ال�-�يؤ
3

�ما�يفهم�

�*هتمام�بظاهره،: هنا�أنه�هناك�طريقان�أو�اتجاهان�للتأويل� �الك
م�بدو ناتجاه�يؤ  ل

�الهدف�من�أما�*تجاه�الثاني�فيعت@?�التأويل�هو�*ل نoYام�بما�جاء�;ي�ظاهر�الك
م�،�ليكو

�ش
يرماخر� �وحسب �بل��" أبو�الهرمنيوطيقا"التأويل �النص �عتبات �ع�ى �الوقوف ليس

�وأ�Gينظر�;ي�« �ا�ؤلف �عاشه �ما �معايشة �ëعادة �النص �ؤلف� �الذهنية �الخ@?ة إعادة

�عن�قائله�أي�إعادة�تشييد�الفكر�نفسه�الخاص�بشخص�آخر� من�خ
ل�ل�قوال�بمعز

�حديثه »تأويل
4

� � �مختصرة ة �وبصو �الهرمنيوطيقا �الفهم"ر�إن �ع�ى�" فن ة �القد ر،وüي

 . استنطاق�القصد�الخفي�من�النصوص

يخ�الهرمنيوطيقا�----2222----1111 يخ�الهرمنيوطيقا��تا يخ�الهرمنيوطيقا��تا يخ�الهرمنيوطيقا��تا     ::::رررر�تا

                                                 
1111    � �الهرمنيوطيقا �إuى �مدخل �الفهم �فهم ،� �مصطفى �عادل �الهرمنيوطيقا �إuى �مدخل �الفهم �فهم ،� �مصطفى �عادل �الهرمنيوطيقا �إuى �مدخل �الفهم �فهم ،� �مصطفى �عادل �الهرمنيوطيقا �إuى �مدخل �الفهم �فهم ،� �مصطفى ية،نظرينظرينظرينظري: : : : عادل �دار�ر ،?yجادام� �إuى �أف
طو �من �التأويل ية،ة �دار�ر ،?yجادام� �إuى �أف
طو �من �التأويل ية،ة �دار�ر ،?yجادام� �إuى �أف
طو �من �التأويل ية،ة �دار�ر ،?yجادام� �إuى �أف
طو �من �التأويل ؤؤؤؤة     نننن

    . . . . 24242424. . . . �،ص�،ص�،ص�،ص2007200720072007،�،�،�،�))))1111طططط((((العربية�،�مصر،العربية�،�مصر،العربية�،�مصر،العربية�،�مصر،

،لسان�العرب�،دار�صادر،مصر�،    2222 ،لسان�العرب�،دار�صادر،مصر�،�ابن�منظو ،لسان�العرب�،دار�صادر،مصر�،�ابن�منظو ،لسان�العرب�،دار�صادر،مصر�،�ابن�منظو     194194194194....،ص،ص،ص،ص) ) ) ) �لف�لف�لف�لف....حححح((((،،،،2003200320032003،،،،))))طططط....دددد((((رررر�ابن�منظو

3333    �ºæ�ºæ�ºæ�ºæ))))مجلة�جامعة��ق،�-Óوالفق� �والفقÓ-�،مجلة�جامعة��ق�محمد�أحمد�ا�بيض�،التأويل�وأثره�;ي�*خت
ف�العقائدي�والفكر �والفقÓ-�،مجلة�جامعة��ق�محمد�أحمد�ا�بيض�،التأويل�وأثره�;ي�*خت
ف�العقائدي�والفكر �والفقÓ-�،مجلة�جامعة��ق�محمد�أحمد�ا�بيض�،التأويل�وأثره�;ي�*خت
ف�العقائدي�والفكر     ،،،،----غزةغزةغزةغزة––––يييي�محمد�أحمد�ا�بيض�،التأويل�وأثره�;ي�*خت
ف�العقائدي�والفكر

    368368368368....،ص،ص،ص،ص2006200620062006اص�،اص�،اص�،اص�،فلسطyن�،عدد�خفلسطyن�،عدد�خفلسطyن�،عدد�خفلسطyن�،عدد�خ

    105105105105....�عادل�مصطفى�،ا�رجع�السابق،ص�عادل�مصطفى�،ا�رجع�السابق،ص�عادل�مصطفى�،ا�رجع�السابق،ص�عادل�مصطفى�،ا�رجع�السابق،ص4444
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�إuى� �تعود ��وuى هاصاته �إ �جذو �إن �العصر�،بل �هذا �وليد �التأويل �يكن رلم ر

ة« �ومحاو رأف
طو سطو�،وأغسطyن�و�لوثر Ion ن �وأ رأيو »...ن
1

ة�هنا� ر�وغy?هم،وتجدر8شا

�يد×ى �اللوثريyن �أحد �هو �الدينية �النصوص �تأويل س �ما �من �أو �أن رإuى ماتيوس�"«ل

�ايلريكوس �" ف
سيوس �8طار�كتاب �هذا �;ي �ألف �ا�قدس(إذ �الكتاب �عام�) مفتاح ;ي

»،و�أسس�قاعدة�لتوسيع�نطاق�هرمينوطيقا�ال@?وتستانت�1567
2

�وهذا�ما�يدعم�فكرة�

أى�أن�الهرمنيوطيقا�ابتدأت�و�تعلقت�أساسا�" دفيد�جاس@?" بالتفسy?�والY?جمة�« رالذي�

�وحيا�إلهيا بتفسy?�النصوص�ا�قدسة;ي�ما�له�ع
قة� »ن،ال�-�يعت@?ها�ا�ؤمنو
3

��لينتهج�

� ا�نفس�ا�سار�،أين�استطاع�أن�يبث�الشك�;ي�أركان�الدين�ا�سي6ي�وبذلك�يكو نسبينو ز

تي�تط«ّأهم�من�طبق� ت�من�را�نهج�الديكا �ديكا �;ي�ا�جاGت�ال�-�استبعدها يا ربيقا�جذ ر

»منهجه،خاصة�;ي�مجال�الدين
4

�بذلك�الفيلسوف�الذي�وقف�ضد�الكنيسة� ن�،�ويكو

?yوقفة�ندية�تنم�عن�شجاعة�وإقدام�منقطع�النظ. 

� ت �"رتطو �من�"الهرمنيوطيقا �أ�Þم �ع�èم �نقو �أن �يمكن �آخرين �ف
سفة لمع

�الصحيح، �ا�سار �;ي �أش موضعوها �يك.ºولعل �وكما �الهرمنيوطيقا"ُهرهم " ّعراب

ت�) 1834-1768(ش
يرماخر« رفبتأسيسه�لهرمنيوطيقا�عامة�للفهم�مستقلة�بذا�ïا�تحر

�الدي.- ?yوالتفس� �الفيلولوجية اسات �كالد ��خر �للعلوم �تبعي§�ا �من ربذلك »ى
5
�

فش
يرماخر�هو�من�شق�طريق�التأويلية��ن�جاء�بعده�سواء�من�سار�ع�ى�نهجه�أو�من�

 .الفهخ

�ديلثاي �فلهلم �اعت@?) 1911-1833(أما �طرائق�« فقد �مجرد �والتأويل الفهم

�عن�ا�ع.�ºوعن�التعبy?�أك¾?�أصالة�من� �تY?جم�بحثا خاصة�بالعلوم�8نسانية�،بل�üي

                                                 
1111    � ?yغادام� ج �جو �هانز �عند �،التأويل ف �عا �حديد ��بن ?yغادام� ج �جو �هانز �عند �،التأويل ف �عا �حديد ��بن ?yغادام� ج �جو �هانز �عند �،التأويل ف �عا �حديد ��بن ?yغادام� ج �جو �هانز �عند �،التأويل ف �عا �حديد رررر�بن �ماجستy?((((رررر �ماجستy?مذكرة �ماجستy?مذكرة �ماجستy?مذكرة �،) ) ) ) مذكرة �قسنطينة ي �منتو �،،جامعة �قسنطينة ي �منتو �،،جامعة �قسنطينة ي �منتو �،،جامعة �قسنطينة ي �منتو     رررر،جامعة

    18181818----13131313....،�ص،�ص،�ص،�ص2009200920092009الجزائر،الجزائر،الجزائر،الجزائر،

�الدين�،تع    2222 �ومنطق�فهم �،الهرمنوطقا �الكلبايكاني �الرباني �الدين�،تع�الشيخ�ع�ي �ومنطق�فهم �،الهرمنوطقا �الكلبايكاني �الرباني �الدين�،تع�الشيخ�ع�ي �ومنطق�فهم �،الهرمنوطقا �الكلبايكاني �الرباني �الدين�،تع�الشيخ�ع�ي �ومنطق�فهم �،الهرمنوطقا �الكلبايكاني �الرباني �أهل�: : : : �الشيخ�ع�ي �أهل�الشيخ�داخل�الحمداني�،مؤسسة �أهل�الشيخ�داخل�الحمداني�،مؤسسة �أهل�الشيخ�داخل�الحمداني�،مؤسسة الشيخ�داخل�الحمداني�،مؤسسة

    34343434....،ص،ص،ص،ص2013201320132013،،،،))))1111طططط((((،،،،))))بببب....دددد((((لحق�8س
مية�،لحق�8س
مية�،لحق�8س
مية�،لحق�8س
مية�،اااا

ات�*خت
ف�،الجزائر�،::::�دافيد�جاس@?�،مقدمة�;ي�الهرمنيوطيقا�،تر�دافيد�جاس@?�،مقدمة�;ي�الهرمنيوطيقا�،تر�دافيد�جاس@?�،مقدمة�;ي�الهرمنيوطيقا�،تر�دافيد�جاس@?�،مقدمة�;ي�الهرمنيوطيقا�،تر    3333 ات�*خت
ف�،الجزائر�،وجيه�قانصو�،منشو ات�*خت
ف�،الجزائر�،وجيه�قانصو�،منشو ات�*خت
ف�،الجزائر�،وجيه�قانصو�،منشو ----21212121....،ص،ص،ص،ص2007200720072007،،،،))))1111طططط((((رررروجيه�قانصو�،منشو

22222222....    

سالة�;ي�ال
هوت�والسياسة�،تر    4444 ا،� سالة�;ي�ال
هوت�والسياسة�،ترإسبينو ا،� سالة�;ي�ال
هوت�والسياسة�،ترإسبينو ا،� سالة�;ي�ال
هوت�والسياسة�،ترإسبينو ا،� ررررإسبينو التنوير،لبنان�،::::زززز التنوير،لبنان�،حسن�حنفي،�دا التنوير،لبنان�،حسن�حنفي،�دا التنوير،لبنان�،حسن�حنفي،�دا     9999....،�ص،�ص،�ص،�ص2005200520052005،،،،))))1111طططط((((ررررحسن�حنفي،�دا

ة�،الهرمنيوطيقا�وال    5555 ة�،الهرمنيوطيقا�وال�عبد�الغ.-�با ة�،الهرمنيوطيقا�وال�عبد�الغ.-�با ة�،الهرمنيوطيقا�وال�عبد�الغ.-�با ات�*خت
ف�،الجزائر،رررر�عبد�الغ.-�با ع�عق�ي�تأوي�ي�،منشو ات�*خت
ف�،الجزائر،فلسفة�نحو�مشر ع�عق�ي�تأوي�ي�،منشو ات�*خت
ف�،الجزائر،فلسفة�نحو�مشر ع�عق�ي�تأوي�ي�،منشو ات�*خت
ف�،الجزائر،فلسفة�نحو�مشر ع�عق�ي�تأوي�ي�،منشو رفلسفة�نحو�مشر رو رو رو ،�،�،�،�2008200820082008،،،،))))1111طططط((((و

186186186186....    
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� �نفسها »الحياة
1

�يصلح� �منهجا �بل �للتفسy?�فقط ��Gآلية �التأويل �من �جعل �فديلثاي

 .للعلوم�8نسانية�

�الفهم�هيدغ«;ي�حyن�نجد� �أنطولوجيا �قوة �أن�التأويلية�üي وأن�(...) لر�يقو

�بناء�ذهنية�صاحب� �الذي�وضعه�ا�ؤلف�،وليس�إعادة º.ع�فهم�النص�ليس�كشف�ا

�ثر�،وإنما�أن�يوجد�8نسان�لنفسه�إمكانا�وجوديا�جديدا�تحت�مظلة�فهم�النص�بعد�

»أن�يواجه�النص�بالحدس�والتخمyن
2

بط� د�والفهم�والتأويل�بyن�الوجو" هيدغر"ر�لقد�

�Gهو�� �وجوده �يعكس �جديد �فهم �استحداث �;ي �8نسان �يمتلكها ة �قد رواعت@?�التأويل

 .وجود�ا�ؤلف

    ::::�إuى�العالم�العربي�إuى�العالم�العربي�إuى�العالم�العربي�إuى�العالم�العربيااااانتقال�الفكر�الهرمنيوطيقانتقال�الفكر�الهرمنيوطيقانتقال�الفكر�الهرمنيوطيقانتقال�الفكر�الهرمنيوطيق----2222

�،بل�هو� �معينة ة �أو�حضا �بأمة �لصيقا � ته�الفضفاضة رلم�يكن�الفكر�بصو ر

�استطاع ك�فيه�كافة�العقو ع�إنساني�تتشا لمشر ر ن�العرب�استقدام�التأويل�و و�ا�فكر

بغية�بعث��Þضة�أو�تأسيس�حداثة�كال�-�أقامها�الغرب،�و;ي� كغy?ه�من�ا�ناهج�وليات

� �اعت@?أن �الذي �أدونيس �قو �يحضرني �هذا �بحركة�«: لخضم �فكريا �بدأت �قد الحداثة

»التأويل
3

�وإقامة� -æ�الكن� �ال
هوت �صنم ة �مجاو �الغربيو ن �ا�فكر �استطاع �فلما ز، ن و

ات�عديدة�وإح
ل�ا رلعقل�،تمكنوا�من�تأسيس�حداثة�و�حركة�فكرية�وعلمية�أدت�لثو

 .قيم�جديدة

هناك�عدة�شخصيات�فكرية�أخذت�ع�ى�عاتقها�مهمة�نقل�التأويل�إuى�العالم�

� العربي، يد"ولعل �أبو� �كتاب" زنصر�حامد �;ي �نجده �،فنحن �القراءة� "هأهمها إشكاليات

�" وآليات�التأويل� نيسلم�بكو
ّ

�ليست�قضية�ال« �وüي �قضية�قديمة�جديدة هرمنيوطيقا

�ع�ى� �والحديث �القديم �العربي �تراثنا �;ي �ا�لح �وجودها �لها �بالفكر�الغربي،بل خاصة
ّ

»السواء
4

 . سهلة�إuى�عا�نا�العربي�نقلها�إعادة��وهذا�ما�جعل�مهمة�

� يد�"قكما�يفر �و�بyن�التفسy« : بyن�نوعyن�من�التفسy?�" زأبو� ?�رالتفسy?�با�أثو

�فالتفسy?�با�أثو ،� �أو�التأويل �طريق� :ربالرأي �عن �النص º.مع� �إuى �الوصو �إuى ل��دف

                                                 
ندان�،التأويلية�،تر    1111 ندان�،التأويلية�،تر�جان�غر ندان�،التأويلية�،تر�جان�غر ندان�،التأويلية�،تر�جان�غر ة�،دار�الكتاب�الجديد�ا�تحدة�،::::وووو�جان�غر ج�كتو ة�،دار�الكتاب�الجديد�ا�تحدة�،جو ج�كتو ة�،دار�الكتاب�الجديد�ا�تحدة�،جو ج�كتو ة�،دار�الكتاب�الجديد�ا�تحدة�،جو ج�كتو رجو رر رر رر     31313131....،ص،ص،ص،ص))))تتتت....دددد((((،،،،))))طططط....دددد((((،،،،))))بببب....دددد((((ر

2222    � �،تع �هيدغر �لتأويلية �،مدخل �ي �،تع �هيدغر �لتأويلية �،مدخل �ي �،تع �هيدغر �لتأويلية �،مدخل �ي �،تع �هيدغر �لتأويلية �،مدخل �فت6666ي �فت�ع�ي �فت�ع�ي �فت�ع�ي �،النجف،: : : : �ع�ي �معاصرة �قراءات �،مجلة �ا�وسو �هاشم �،النجف،ع�ي �معاصرة �قراءات �،مجلة �ا�وسو �هاشم �،النجف،ع�ي �معاصرة �قراءات �،مجلة �ا�وسو �هاشم �،النجف،ع�ي �معاصرة �قراءات �،مجلة �ا�وسو �هاشم     ييييع�ي

    144144144144----127127127127. . . . ،ص،ص،ص،ص2015201520152015،،،،))))1111عععع((((

3333    ،�-،�-،�-،�-EEEEات�،أبوظ ات�،أبوظ�هيثم�سرحان�،اسY?اتيجية�التأويل�الدuGي�عند�ا�عoYلة�،نادي�تراث�8ما ات�،أبوظ�هيثم�سرحان�،اسY?اتيجية�التأويل�الدuGي�عند�ا�عoYلة�،نادي�تراث�8ما ات�،أبوظ�هيثم�سرحان�،اسY?اتيجية�التأويل�الدuGي�عند�ا�عoYلة�،نادي�تراث�8ما     23232323....،ص،ص،ص،ص2012201220122012،،،،))))1111طططط((((رررر�هيثم�سرحان�،اسY?اتيجية�التأويل�الدuGي�عند�ا�عoYلة�،نادي�تراث�8ما

يد�،إشكاليات�القراءة�وآليات�التأويل،ا�ركز�الثقا;ي�العربي،ا�غرب،    4444 يد�،إشكاليات�القراءة�وآليات�التأويل،ا�ركز�الثقا;ي�العربي،ا�غرب،�نصر�حامد�أبو� يد�،إشكاليات�القراءة�وآليات�التأويل،ا�ركز�الثقا;ي�العربي،ا�غرب،�نصر�حامد�أبو� يد�،إشكاليات�القراءة�وآليات�التأويل،ا�ركز�الثقا;ي�العربي،ا�غرب،�نصر�حامد�أبو�     14141414....،ص،ص،ص،ص2005200520052005،،،،))))7777طططط((((زززز�نصر�حامد�أبو�
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يخية�و�اللغوية�ال�-�تساعد�ع�ى�فهم�النص�فهما�موضوعيا ؛أي�كما� رتجميع��دلة�التا

�أصحابه �ع�ى �أطلق �وقد �النص �هذا �ل;oول ن �ا�عاصر �والسلف�" وفهمه �السنة أهل

�التفسy?�بالرأي�فقد�،"الصالح �نأما
ُ

�؛Êن� ظر�إليه�ع�ى�أساس�أنه�تفسy?�غy?�موضو×ي

�ا�وقف، �لهذا  ّا�فسر�ينطلق�من�موقفه�الراهن�محاو�Gإيجاد�;ي�النص�القرآني�سندا

»"الف
سفة�وا�عoYلة�والشيعة�وا�تصوفة"وقد�مثله�
1
. 

كيف�يمكن� :ي�القدماء�üاا�عضلة�ال�-�لم�ينتبه�له«ليخلص�;ي�ال�èاية�إuى�أن�

�إuى �ا�ع.�ºا�وضو×ي�للنص�القرآني؟وهل�;ي�طاقة�البشر�بمحدودي§�م�و�نقصهم�لالوصو

�إuى�القصد�8لÓ-�;ي�كماله�و�إط
قته؟ »لالوصو
2

�ومهما�اد×ى�،�يظل� ي�فالفهم�البشر

�ويقر� �واحدا �تفسy?ا �،ويعyن �يحدد �،فكيف -Ó8ل� º.ع��ا �إuى �للولوج �غy?�مؤهل ّقاصرا
ٍ

�يوسف�الصديقبكونه�التفسy?��صح؟�هذا�ما�سيعمل�
∗

�G ه�مؤ و�ع�ى�معالجته�باعتبا ر

 .جديدا�للنص�القرآني�

    ::::�للمؤسسة�التفسy?ية�للمؤسسة�التفسy?ية�للمؤسسة�التفسy?ية�للمؤسسة�التفسy?يةيوسف�الصديق�ناقديوسف�الصديق�ناقديوسف�الصديق�ناقديوسف�الصديق�ناقد----3333

" هل�قرأنا�القرآن�أم�ع�ى�قلوب�أقفالها�";ي�كتابه�" يوسف�الصديق"ينطلق�

� �للقرآن �التفاسy?��وuى �ظهو �راحل� �معمق يþي �تا �استقراء رمن �كثy?�(ر �،ابن يالط@?

-Eيات�سردية�...)،القرط و�أو�كما�يسم��ا�تفاسy?�ا�ؤسسة�الدينية�،وال�-�احتكمت�إuى�مر

بقي�«و�إديولوجيات�إقصائية�،فهو�يعتقد�أن�ا�سلم�ا�عاصر�أو�أي�باحث���تم�باëس
م�

�?yه�من�فضاءات�استقر�ف��ا�التفس زيس§�دي�طريقه�;ي�التعرف�ع�ى�معاني�القرآن�وألغا

ض�الت
وة�والY?تيل��Gع� »ى�مفهوم�القراءة�الحقة�بمعناها��و;ىرع�ى�أ
3

�فالقراءة�;ي� �

� �أمثال �التفكيكيyن يدا"عرف �د �"و" رجاك س"،" ديمانلبو ستوفر�نو ركر �إساءة�" و üي

 .all reading are Misreading قراءة�

                                                 
    15151515----14141414....،ص،ص،ص،صالسابقالسابقالسابقالسابق�ا�رجع��ا�رجع��ا�رجع��ا�رجع�    1111

    15151515....ا�رجع�نفسه،صا�رجع�نفسه،صا�رجع�نفسه،صا�رجع�نفسه،ص    2222

ر�من�ب
د�الجريد�التونسية�سنة�: : : : سف�الصديقسف�الصديقسف�الصديقسف�الصديقيويويويو    ∗∗∗∗ ر�من�ب
د�الجريد�التونسية�سنة�ولد�يوسف�الصديق�;ي�تو ر�من�ب
د�الجريد�التونسية�سنة�ولد�يوسف�الصديق�;ي�تو ر�من�ب
د�الجريد�التونسية�سنة�ولد�يوسف�الصديق�;ي�تو فيلسوف�كاتب�و�مفكر�فيلسوف�كاتب�و�مفكر�فيلسوف�كاتب�و�مفكر�فيلسوف�كاتب�و�مفكر�. . . . مممم1943194319431943ززززولد�يوسف�الصديق�;ي�تو
ّّ ّّ

ات�من�....ومتخصص�;ي�*ن¾?وبولوجيا��ديان�ومتخصص�;ي�*ن¾?وبولوجيا��ديان�ومتخصص�;ي�*ن¾?وبولوجيا��ديان�ومتخصص�;ي�*ن¾?وبولوجيا��ديان� يس�،صدر�له��عديد�ا�نشو �ببا س�;ي�جامعة�السربو س�و�د ات�من�د يس�،صدر�له��عديد�ا�نشو �ببا س�;ي�جامعة�السربو س�و�د ات�من�د يس�،صدر�له��عديد�ا�نشو �ببا س�;ي�جامعة�السربو س�و�د ات�من�د يس�،صدر�له��عديد�ا�نشو �ببا س�;ي�جامعة�السربو س�و�د ررررد ر ر رر ر رر ر رر ر ننننر ّّ ّّ

� �آخرها �آخرها �آخرها �؟: ": ": ": "آخرها �القرآن�أم�ع�ى�قلوب�أقفالها �؟هل�قرأنا �القرآن�أم�ع�ى�قلوب�أقفالها �؟هل�قرأنا �القرآن�أم�ع�ى�قلوب�أقفالها �؟هل�قرأنا �القرآن�أم�ع�ى�قلوب�أقفالها �التنوير�ومحمد�" " " " هل�قرأنا �التنوير�ومحمد�عن�دار �التنوير�ومحمد�عن�دار �التنوير�ومحمد�عن�دار ع�ي�،�و�يصدر�له�عن�دار�محمد�ع�ي�،�و�يصدر�له�عن�دار�محمد�ع�ي�،�و�يصدر�له�عن�دار�محمد�ع�ي�،�و�يصدر�له�عن�دار�محمد�ييييعن�دار

�////ع�يع�يع�يع�ي �و�عن �تونس �و�عن �تونس �و�عن �تونس �و�عن �////L’L’L’L’AubeAubeAubeAubeتونس �فرنسا �فرنسا �فرنسا �""""فرنسا �ث
ث �بعد �تونس �ث
ث �بعد �تونس �ث
ث �بعد �تونس �ث
ث �بعد �تونس �سنوات �سنوات �سنوات �............سنوات �ا�نقوصة ة �الثو �ا�نقوصة ة �الثو �ا�نقوصة ة �الثو �ا�نقوصة ة �،خر�::::ينظرينظرينظرينظر".".".".ررررالثو �الصديق �،خر�يوسف �الصديق �،خر�يوسف �الصديق �،خر�يوسف �الصديق يوسف

ن�;ي�القرآن�،دار�التنوير�للطباعة�و�النشر،�تونس�،وووو ن�;ي�القرآن�،دار�التنوير�للطباعة�و�النشر،�تونس�،خر ن�;ي�القرآن�،دار�التنوير�للطباعة�و�النشر،�تونس�،خر ن�;ي�القرآن�،دار�التنوير�للطباعة�و�النشر،�تونس�،خر     ).).).).الغ
فالغ
فالغ
فالغ
ف((((،الصفحة�الرابعة�،الصفحة�الرابعة�،الصفحة�الرابعة�،الصفحة�الرابعة�2015201520152015،،،،))))2222طططط((((ووووخر

    7777....،ص،ص،ص،ص2015201520152015،،،،))))2222طططط((((النشر،لبنان،النشر،لبنان،النشر،لبنان،النشر،لبنان،فالها�،دار�التنوير�للطباعة�وفالها�،دار�التنوير�للطباعة�وفالها�،دار�التنوير�للطباعة�وفالها�،دار�التنوير�للطباعة�و�أق�أق�أق�أقيوسف�الصديق�،هل�قرأنا�القرآن�أم�ع�ى�قلوبيوسف�الصديق�،هل�قرأنا�القرآن�أم�ع�ى�قلوبيوسف�الصديق�،هل�قرأنا�القرآن�أم�ع�ى�قلوبيوسف�الصديق�،هل�قرأنا�القرآن�أم�ع�ى�قلوب    3333
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� �يحددها �كما �تقوم"والقراءة �الصديق �" يوسف �التفكيك�« :ع�ى عملية

وصلها�مع�غy?ها�من�ا�عاني�;ي�ذات�النص�مع�والY?كيب�ا�تجدد�للوحدات�ا�عنوية�ثم�

�النص �هذا �احتواها �ال�- ات �و8شا �و�حداث �والشخصيات �ا�واقع »...رتحديد
1

�-Óف�

 .قراءة�قائمة�ع�ى�شبكة�من�عمليات�التفكيك�و�إعادة�الY?كيب�وفق�فهم�معyن

�فاعلية�و ريكو"ع�ى�حد�تعبy?�الفهم�رح��ºنبلو -��يجب�أن�نع@?�العتبة�ال�« : " ر

�اللغة�بوصفها�خطابا اءها ًتقف�و »ر
2

�،�فاللغة�تتشكل�;ي�نسق�خطابي�ملغم�،�موجه�
ّ 

�ال�-�« �8جراءات �من �عدد �خ
ل �من يعه �تو �ومعاد �ومنظم �ومنتقى �مراقب �إنتاج زإنه
ّ ّ

ها�هو�الحــد�من� �دو ّيكو ر ّ�ومخاطره�والتحكم�;ي�حدوثه�ا�حتمل�بإخفاء�ماديته�سلطانهن ّ

». �والرهيبةالثقيلة
3

 .لخطاب�يكرس�إيديولوجية�ما��فا

�خطابه�،وما�ا�سكوت�عنه�؟  قفما�منطو

�الخطاب1111----3333 �الخطاب�منطو �الخطاب�منطو �الخطاب�منطو      : : : :∗4قققق�منطو

جل�انتقاداته�للمؤسسة�التفسy?ية�،�وهو�" يوسف�الصديق";ي�البداية�يوجه�

� �و�" مؤسسة"يسم��ا �القرآني �الخطاب �وجهت �م�èا�«�ÞÊا �ينله �لم �بينما �حمايته ادعت

�ال �دائرة �عن �و*نفصال �العز لسو �البشرى �بyن �قسمة ��عدل »تفكر�الكوني
5

�فقد�

�حل� �كما �التحريف �من �القرآن �حماية �بمزاعم �وقيدته �العقل �ا�ؤسسة �هذه عطلت

�التحريف�من�خ
ل� �;ي �من�التحريف�أوقعها �فخوفها ،� �السابقة بالرساGت�السماوية

ية�النص�ا�قدس�ع�ى�اثر�قراءة�إيمانية�،�ومن�خ
ل�الشبكة�*صط
حية�والرمز« جعل�

�قراءات� �إuى �ا�ؤدية �ا�مكنة �السبل �كل �،حجبت �القراءة �هذه �شكل§�ا �ال�- الغامضة

»مغايرة
6

� ثناها �توا �ال�- �القراءات �التفاسy?–ر�هذه �هنا �بالقراءات �تؤت�-وا�قصود �لم
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ّأكلها�بقدر�ما�كرست�للغموض�و*بتذال�،فصرنا�نقرأ�و�Gنقرأ�،أي�نرتل�و�Þتم�بجوانب� ُ

ف� �تدبروالصوت�ومخارج�الحر ات��دلو�ïGا�،�قراءة�عمياء�،دو نو�Gنقيم�اعتبا  .ر

� �يجد �الصديق"كما �فهو�"يوسف �القرآن �جمع �سياق �لنقد يخيا �تا رمنفذا

�ع�ى�" عثمان�بن�عفان"يشكك�;ي�صحة�عملية�جمع�ا�صحف�ال�-�قام���ا� لحيث�يقو

ضyن� �ليست�له« رلسان�ا�عا �دينية »إن�عثمان�يغتصب�لنفسه�سلطة
1

�فهل�انفرد� �

�ف 
�"ع �عفان �بن �يوسف�" عثمان �اد×ى �كما �سلطته �فرض �لي@?ر �الجمع بمسألة

 الصديق؟

� �الصديق"ويذهب �أن" يوسف �إuى �ع�ى�« كذلك �عجزت �التفسy?ية ا�ؤسسة

�أشباح��ساطy?�والثقافات� �;ي�غياهب�سكن§�ا �الخطاب�القرآني�،فألقت�بنفسها قراءة

� »الشعبية�السائدة
2

ضعه �و �كتاب�غy?�ا�سار�و�،إن�لجم�القراءة�و�حصرها �بyن�دف�- ّا

 .الهرمنيوطيقي�ا�رجو�للقراءة�القرآنية�

� �يدلل ي �الصديق"روبمنظار�أسطو �;ي�" يوسف �يونانية �كلمات �وجود ع�ى

ده�;ي�الجدو لالقرآن�ونذكر�ع�ى�سبيل�ا�ثال��Gالحصر�ما�نو ∗ر
 :�التاuي�

    �صل�اليوناني�صل�اليوناني�صل�اليوناني�صل�اليوناني    ا�صطلحا�صطلحا�صطلحا�صطلح    يةيةيةية

َّ﴿إن
ِ�الذين�آمنوا�والذِ ِ

َّ ََّ ُ َ ُين�هادوا�َ َ َ

�وا�جوس� ُوالصابئyن�والنصار َ َ ََ ْ
ى َ َ َّ َ

ِ ِ
َّ

ِوالذين�أشركوا�إن�الله�يفصل�
ْ َ َّ َُّ

ِ
َ ْ َ َ

ِ
َّ َ

�القيامة �يوم َبي�èم َ ْ
ِ
ْ َ َْ �الحج�﴾ ْ

)17( 

� لفظة�صابئة �فعل �sebÔمن = �اليوناني

�من� �،الخشية 8عجاب

�لتشمل� �،وامتدت لهة

�  .الصبابة=ىالفناء�;ي�الهو

 

ْترم��م﴿
ِ ِ ْ

ِ�بحَ �من�ِ ة ْجا
ِ ٍ َر

َ

ٍسجيل
ّ
ِ  )4 (الفيل﴾ِ

� لفظة�سجيل �الفعل �اليوناني�sigalÔمن

 الذي�يع.-��عت�و�صقلت

َّ﴿إنا �الكوثرِ َ�أعطيناك َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
 ﴾�

 )1(الكوثر

�يشتق� لفظة�كوثر G� �Êنه �دخيلة كلمة

�من� �،وüي �سالم �من فوعل

� �اليوناني  �Katharosصل

�دنس=  .نصاف�وخالص�دو

                                                 
    71717171----70707070....،ص،ص،ص،صالسابقالسابقالسابقالسابق�ا�صدر��ا�صدر��ا�صدر��ا�صدر�    1111

    149149149149----148148148148....�ا�صدر�نفسه�،ص�ا�صدر�نفسه�،ص�ا�صدر�نفسه�،ص�ا�صدر�نفسه�،ص    2222

نا�لخصنا�فيه�أهم�الكلمات�القرآنية�ذات��صل�    ∗∗∗∗ �من�انجا نا�لخصنا�فيه�أهم�الكلمات�القرآنية�ذات��صل��هذا�الجدو �من�انجا نا�لخصنا�فيه�أهم�الكلمات�القرآنية�ذات��صل��هذا�الجدو �من�انجا نا�لخصنا�فيه�أهم�الكلمات�القرآنية�ذات��صل��هذا�الجدو �من�انجا زززز�هذا�الجدو د�;ي�كتاب�يوسف�لللل د�;ي�كتاب�يوسف�اليوناني�حسب�ما�و د�;ي�كتاب�يوسف�اليوناني�حسب�ما�و د�;ي�كتاب�يوسف�اليوناني�حسب�ما�و رررراليوناني�حسب�ما�و

    ....185185185185----174174174174. . . . ،�ص،�ص،�ص،�ص" " " " هل�قرأنا�القرآن�أم�ع�ى�قلوب�أقفالهاهل�قرأنا�القرآن�أم�ع�ى�قلوب�أقفالهاهل�قرأنا�القرآن�أم�ع�ى�قلوب�أقفالهاهل�قرأنا�القرآن�أم�ع�ى�قلوب�أقفالها""""الصديق�الصديق�الصديق�الصديق�




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]126[

 

سل َ﴿وأ َ ْر
َ ْ�عل�َ َ �طy?اَ ً�م ْ َ ْ

َأبابيل﴾ ِ
ِ

َ َ�

 )3(الفيل�

�اليونانية� لفظة�أبابيل �أبوبوuي لفظة

apobolêأي�الرمي�بعيدا� 

�أيام�إ �إuى �تعود �الكريم �القرآن �;ي �الغريبة �ا�فردات �;ي �البحث �مسألة ن

أبو�عبيد�القاسم�بن�"الشافöي�ف
�يد×ي�يوسف�الصديق�أنه�أتى�بجديد�،وقد�وضع��

"س
م
1

بة�مؤداها�أن ف�أصولها�أعجمية�وسقطت�عند�العرب�فعرب§�ا��هناكر�مقا و�حر

وحول§�ا�إuى�ألفاظ�عربية�واختلطت�بالك
م�العرب�وبالقرآن��ومنه�من�قال�بكو�Þا�عربية�

 .فهو�صادق�ومن�قال�أ�Þا�أعجمية�فهو�صادق

والتأصيل� ;ي�التجديف�;ي�8تيمولوجيا�اللغوية،" يوسف�الصديق"ولم�يكتف�

�عر �يضرب �الذي �أم�ا�غرض �يعت@?ها �ال�- �اليونانية �للغة �خاضعة �ليجعلها �اللغة بية

� �به �قام �ا� �تضم سة �ا�ما �،وهاته اللغات
ُ

�مو<ºæ"ر �العقل�" س
مة �تخلف �جعل الذي

� �،و �العربية �اللغة �بسبب �حسyن"العربي �بأنه��" طه �الجاه�ي �الشعر �ا�ïم الذي

،موضوع  .لمنحو

اء�ا�ستشرقyن�أمثال� حينما�اد×ى�أن�...وغy?هم�" جاك�بy?ك"رإuى�جانب�لهثه�و

الجزية�ظلم�وف��ا�تمي�oyبyن�الناس�،الجزية�;ي��صل�ضريبة�يدفعها�أهل�الذمة�من�« 

�عن�قهر�وذل�إuى�بيت�مال�ا�سلمyن »ىال��ود�والنصار
2

�والجميع�يعلم�أ�Þا�قدر�معلوم�

سة�طقوسهم�والدفاع�ع�èم�;ي �ريدفعه�أهل�الذمة�لحماي§�م�مع�8بقاء�ع�ى�دي�èم�ومما

 .حالة�ا�ساس�بحقوقهم�

�دائرة� �من �الصديق �يوسف �أخرج �الهرمنيوطيقية �*نجرار�نحو�ا�غامرة إن

�ذكر� �عندما �خاصة �ا�بتذلة �الهرطقة �،إuى �ا�عقو �هللا�"لالتأويل �ص�ى ��كرم لالرسو

ما�محمد�إ�Gإنسان�« :ونزع�عنه�قداسة�8صطفاء�و�ساواه�بالبشر�;ي�قوله�" عليه�وسلم�

»عه�;ي�هذه�8نسانية�نشY?ك�نحن�م
3

 !! �فهل�يعقل

    ::::�ا�سكوت�عنه�ا�سكوت�عنه�ا�سكوت�عنه�ا�سكوت�عنه2222----3333

�الخليفة� �ع�ى �أبدى�يوسف�الصديق�تحام
�كبy?ا �القرآن�، ًمن�حادثة�جمع

يخ�أن�عثمان�" عثمان�بن�عفان"  لم�ينفرد�بالسلطة،) ر�æ-�هللا�عنه(ر،إذ�توثق�كتب�التا
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�استشار� �هللا«بل �،وعبد �ثابت �بن يد � �نساخ�م�èم بعة �أ �من �لجنة زوشكل �الزبy?،ر  �بن

ث�بن�هشام�وكلفهم�بنسخ�مصحف�حفصة� روسعيد�بن�العاص،عبد�الرحمن�بن�الحا

»بعدد�من�النسخ
1

;ي�عملية�الجمع�القسرية�" يوسف�الصديق"�ومنه�نفهم�أن�تشكيك�

تياب�;ي�نفوس�ا�سلمyن،�ساواة� ر�Gأساس�لها�،�بل�إن�الغرض�م�èا�التشويش�وبعث�*

عم
�بY?هات�ا�ستشرقyن�فإن�لم�يثبت�أن�القرآن�محرف�القرآن�بالرساGت�ا�حرفة�،
ً

� �8بقاء�ع�ى�مصحف�واحد�وحر قفقد�بث�ع�ى��قل�أنه�ناقص�وغy?�مكتمل�بدعو ى

 .ىا�صاحف��خر

� ?Yوالدخيل،" يوسف�الصديق"ئيج� �بالهجينة �إياها �القرآن�واصفا �لغة  ع�ى

�الحائط �عرض با �ضا �اليونانية �باللغة بطها � �بكلمات �مثل روقد �العربية�ر �اشتقاقا�ïا

د�;ي�كتاب �صيلة، "ا�فردات�;ي�غريب��القرآن" رحيث�و
2

 :�ما�نصه

    أصله�ومظانه�العربيأصله�ومظانه�العربيأصله�ومظانه�العربيأصله�ومظانه�العربي    اللفظاللفظاللفظاللفظ

�قوم�كانوا�ع�ى�دين�نوح�،وقيل�لكل� �صابئةلفظة نالصابئو

 خارج�من�الدين�إuى�دين�آخر

السجيل�حجر�وطyن�مختلط�وأصله�فيما�قيل� �سجيللفظة

<æ-�معرب  رفا

���Þار�ق �كوثرلفظة �عنه �يتشعب �الجنة �;ي ��Þر �هو يل

�-Eالعظيم�الذي�أعطاه�الن�?yوقيل�بل�هو�الخ،

 ،وقد�يقال�للرجل�السþي

 �أي�متفرقة�كقطعات�إبل�،والواحد�إبيل �أبابيللفظة

�كلمة� �،ماعدا �عربي �أصل �ذات �الكلمات �أغلب �أن �الجدو �هذا ليظهر�من

�يونانيا �وليس -æ> �فا �أصل �من �أ�Þا جح � �ال�- رسجيل �الجغرا;ي�ُر �العرب �قرب �بحكم ،�

��صل�اليوناني� لللفرس�أك¾?�من�اليونان،�ومن�ثمة�تبطل�مزاعم�يوسف�الصديق�حو

 .للكلمات�،�ونفند�بذلك�إلصاقه�العقل�العربي�باللوغس�اليوناني

�;ي�نفقات�الدولة�عن�طريق�نظام�الزكاة�،فإن� �يساهمو نوإذا�كان�ا�سلمو ن

�من�غy?�ا�سلمyن�عل��م�واجب�ا�واط يادة�مداخيلها �نفقات�الدولة�و زنة�وا�ساهمة�;ي

                                                 
�،تر    1111 يþي�وتحليل�مقار از�،مدخل�إuى�القرآن�الكريم�،عرض�تا �،تر�د يþي�وتحليل�مقار از�،مدخل�إuى�القرآن�الكريم�،عرض�تا �،تر�د يþي�وتحليل�مقار از�،مدخل�إuى�القرآن�الكريم�،عرض�تا �،تر�د يþي�وتحليل�مقار از�،مدخل�إuى�القرآن�الكريم�،عرض�تا ننننمحمد�عبد�محمد�عبد�محمد�عبد�محمد�عبد�هللاهللاهللاهللا�د ر رر رر رر محمد�عبد�العظيم�ع�ي�،دار�محمد�عبد�العظيم�ع�ي�،دار�محمد�عبد�العظيم�ع�ي�،دار�محمد�عبد�العظيم�ع�ي�،دار�::::ر

    38383838....،ص،ص،ص،ص1984198419841984،،،،))))طططط....دددد((((القلم�،الكويت�،القلم�،الكويت�،القلم�،الكويت�،القلم�،الكويت�،

�الباز،    2222 �نزار�مصطفى �الباز،�الراغب��صفهاني�،أبو�القاسم�الحسyن�بن�محمد�،ا�فردات�;ي�غريب�القرآن�،مكتبة �نزار�مصطفى �الباز،�الراغب��صفهاني�،أبو�القاسم�الحسyن�بن�محمد�،ا�فردات�;ي�غريب�القرآن�،مكتبة �نزار�مصطفى �الباز،�الراغب��صفهاني�،أبو�القاسم�الحسyن�بن�محمد�،ا�فردات�;ي�غريب�القرآن�،مكتبة �نزار�مصطفى     �الراغب��صفهاني�،أبو�القاسم�الحسyن�بن�محمد�،ا�فردات�;ي�غريب�القرآن�،مكتبة

        517517517517----9999....،ص،ص،ص،ص))))1111جججج((((،،،،))))تتتت....دددد((((،،،،))))طططط....دددد((((السعودية�،السعودية�،السعودية�،السعودية�،
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خ
ل�الجزية�،�إن�تحامل�يوسف�الصديق�ع�ى�8س
م�والنظام�8س
مي�جعله�يلتحق�

ن.ج"بغy?ه�من�ا�ستشرقyن�أمثال� �" ...مرغريت�غراهم�فy?"،و�" زفيلهاو �لم�«فــــ نا�سلمو

أس�ا�ال�تعصبا�م�èم�للد �من�ابتدع�ضريبة� ريكونوا�أو »ين�8س
مي�ل
1

��وتتسم�الجزية�

;ي�8س
م�بالعدالة�والرحمة�ف
�تؤخذ�من�فقy?�و�Gمن�ضعيف�ولو�كان�ع�ى�غy?�ملة�

� �صرف�مبالغ�من�ا�ال�لفقراء�«8س
م�،�بل�أك¾?�من�هذا رفإن�عمر�ابن�الخطاب�قر

�الكتاب »أهل
2

�أفراد� �وتعايش �8س
م �تسامح �ع�ى �يدل �إنما ��æ-ء �ع�ى �دل �إن �وهذا

 .ولة�الواحدة�مهما�تعددت�ديانا�ïم�الد

�فيه� �السy?ورة �وبث �النص �ع
مات �تحريك �üي ��وuى ل �ا�ؤ �مهمة و�����إن

�العصر، �سايرة �،� �وا�عرفية يخية �،التا �ا�نطقية �للمغالطات ºعم�� �*تباع Gر

�مؤسسة� �الدولة �عن �الدين �وفصلت �ا�دنية �الدولة �أقامت �ال�- �الغربية فالسياقات

 .تختلف�عن�8س
م�الذي�هو�دين�حياة�وآخرة�،وليس�دين�آخرة�وفقط كية،بذلك�ال
ئ

�نستحضر�مقولة� تفسy?�إن�ل« : لفيقو" عن�حدود�التأويل"النظام�"و;ي�هذا

�،ومن�أهم�هذه��صو لالقرآن�طريقة�خاصة�،تقوم�ع�ى�أصو ُعدم�البعد�;ي�التأويل�: ل

��لفاظ �عليه �تدل �الذي º.ع��ا �و�،عن �التكلف �من�تروترك �الغريب اء �و �الجر رك ي

»القرآن
3

بات� �مقا �هو�وضع �ا�ناهج �من �وغy?ها �الهرمنيوطيقا �توظيف �من ر�فالهدف

�،وتكذيب� �الناصعة �براهينه �ودحض �لتعتيمه G،� �مكنوناته �وكشف �النص ëضاءة

 .حقائقه�البينة

    ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

� ��خy?�إuى ط،�أن�نخلص�;ي �وافق�الضوابط�والشر �إذا والتأويل�أمر�محمود

ف
�يمكن� ،�Gتقبل�الجمود�كما��Gتقبل�الطبيعة�الفراغ ِالعقل�الفطن�والواعفطبيعة�

�أو� �تحليل، �دو �عشوائي �وبشكل �هكذا ا �أفكا �يستقبل �أن oY��وا �السو نللعقل ن ي
ً
ر

�،لكن�الشك�ليس�مدعاة�لهجوم�غوغائي�وعبثية�تمحيص،�أو�ح��ºشك�;ي�مصداقي§�ا

� �الللمنطق��تخضع�مطلقة،بل�بحكمة ج�عن�السليم�والحجة �للخر ��Gدعوة ،� ودامغة

�خطاب، �خطاب �كل �وفو �قراءة، �قراءة �لكل �أن �فصحيح �العربية، �اللغة و�G قأنساق

                                                 
ات�دار�مكتبة�الحياة�،لبنان�،    1111 ات�دار�مكتبة�الحياة�،لبنان�،�محمد�كامل�الحسن�ا�حامي�،الجزية�;ي�8س
م�،منشو ات�دار�مكتبة�الحياة�،لبنان�،�محمد�كامل�الحسن�ا�حامي�،الجزية�;ي�8س
م�،منشو ات�دار�مكتبة�الحياة�،لبنان�،�محمد�كامل�الحسن�ا�حامي�،الجزية�;ي�8س
م�،منشو     85858585....،ص،ص،ص،ص))))تتتت....دددد((((،،،،))))طططط....دددد((((رررر�محمد�كامل�الحسن�ا�حامي�،الجزية�;ي�8س
م�،منشو

    85858585....�ا�رجع�نفسه�،ص�ا�رجع�نفسه�،ص�ا�رجع�نفسه�،ص�ا�رجع�نفسه�،ص    2222

�،مطب    3333 �الك
مية اؤه �وآ �سيار�النظام �بن �إبراهيم ،� يدة �أبو� �الهادي �عبد �،مطب�محمد �الك
مية اؤه �وآ �سيار�النظام �بن �إبراهيم ،� يدة �أبو� �الهادي �عبد �،مطب�محمد �الك
مية اؤه �وآ �سيار�النظام �بن �إبراهيم ،� يدة �أبو� �الهادي �عبد �،مطب�محمد �الك
مية اؤه �وآ �سيار�النظام �بن �إبراهيم ،� يدة �أبو� �الهادي �عبد ر�محمد رر رر رر ر
ّّ ّّ

�والY?جمة� �التأليف �لجنة �والY?جمة�عة �التأليف �لجنة �والY?جمة�عة �التأليف �لجنة �والY?جمة�عة �التأليف �لجنة عة

    22224444....،ص،ص،ص،ص))))تتتت....دددد((((،،،،))))طططط....دددد((((مصر،مصر،مصر،مصر،    ،،،،والنشروالنشروالنشروالنشر
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دة�من�الغرب، �إعادة�أقلمة�ا�فاهيم�وليات�ا�ستو  رتوجد�قراءة�بريئة،�ولكن�علينا

 .وفق�ا�ناخ�والY?بة�العربية

    ::::ا�صادر�وا�راجعا�صادر�وا�راجعا�صادر�وا�راجعا�صادر�وا�راجع

    ::::ا�صادرا�صادرا�صادرا�صادر....1111

�الصديق،-1 �و يوسف �القرآن،خر �;ي ن �تونس، وخر �والنشر، �للطباعة �التنوير  دار

 .2015،)2ط(

�للطباعة�-2 �التنوير �دار �أقفالها، �قلوب �ع�ى �أم �القرآن �قرأنا �،هل �الصديق يوسف

 .2015،)2ط(والنشر،لبنان،

    ::::ا�راجعا�راجعا�راجعا�راجع----2222

�م�èا، -1 �8س
م �وموقف �ا�قدسة ها �مصاد �;ي �الوضعية �،�ديان �إبراهيم �محمد  رإبراهيم

 ،1985،)1ط(مانة�،مصر�،مطبعة��

�،الهندوسية�،الجينية�،البوذية�،مكتبة�ال�èضة�ا�صرية، -2 �،أديان�الهند�الك@? -Eىأحمد�شل 

 ،1984مصر،

سالة�;ي�ال
هوت�والسياسة�،تر -3 ا،� رإسبينو التنوير،لبنان�،:ز  2005،)1ط(رحسن�حنفي،�دا

4- � �التأويل �نظرية ، يكو � ربو ر �تر-ل ،º.ع��ا �وفائض �الناشر�ا�ركز�س: �الخطاب �الغانم-، عيد

 2�،2006الثقا;ي�العربي،�ط

�،تر -5 �،التأويلية ندان �غر �ا�تحدة�:وجان �الجديد �الكتاب �،دار ة �كتو ج رجو ر

 ،)ت.د(،)ط.د(،)ب.د(،

6- �?yغادام� ج �هانز�جو �عند �،التأويل ف �عا �حديد ربن �ماجستy?(ر ي�) مذكرة �منتو ر،جامعة

 ،2009قسنطينة�،الجزائر،

�جاس@?�، -7 �،تردافيد �الهرمنيوطيقا �;ي �،الجزائر،:مقدمة �*خت
ف ات �قانصو�،منشو  روجيه

 ،2007،)1ط(

الراغب��صفهاني�،أبو�القاسم�الحسyن�بن�محمد�،ا�فردات�;ي�غريب�القرآن�،مكتبة�نزار� -8

 مصطفى�الباز�،السعودية�

9- � Gند �.ن.ور �الحديث وبي �الفكر��و يخ �،تا رسY?وم@?غ �الشي1977-1601ر �،دار�،تر�أحمد باني

�العربي�،ا�ملكة�العربية�السعودية�،  1994،) 3ط�(ئالقار

�فهم -10 �ومنطق �،الهرمنوطقا �الكلبايكاني �الرباني �ع�ي �،تعالشيخ �داخل�: �الدين الشيخ

 2013،)1ط(،)ب.د(مؤسسة�أهل�الحق�8س
مية�، ،الحمداني

11- � �الهرمنيوطيقا �إuى �مدخل �الفهم �فهم ،� �مصطفى �التأوي: عادل �إuى�نظرية �أف
طو �من نل

ية�،العربية�،�مصر،  2007،�)1ط(ؤجادامy?،�دار�ر
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�*خت
ف، -12 ات �،منشو �تأوي�ي �عق�ي ع �نحو�مشر �والفلسفة �،الهرمنيوطيقا ة �با رالغ.- و  ر

 2008،)1ط(الجزائر،

13- � �هيدغر�،تع �لتأويلية �،مدخل �فت6ي �معاصرة،: ع�ي �قراءات �،مجلة �ا�وسو �هاشم  يع�ي

 2015،)1ع(النجف�،

�،العلمنة�والدين�8س
م�ا�سيحية�الغرب،دار�الساAي،لبنان،ط -14  ،3،�1996نمحمد�أركو

�لجنة� -15 �،مطبعة �الك
مية اؤه �وآ �سيار�النظام �بن �إبراهيم ،� يدة �أبو� �الهادي �عبد رمحمد ر
ّ

 ،)ت.د(،)ط.د(التأليف�والY?جمة�والنشر�،مصر،

�،منشو -16 �8س
م �;ي �،الجزية �ا�حامي �الحسن �كامل �،لبنان،رمحمد �الحياة �دار�مكتبة  ات

 )ت.د(،)ط.د(

�،تر -17 يþي�وتحليل�مقار �القرآن�الكريم�،عرض�تا از�،مدخل�إuى نمحمد�عبد�هللا�د ر محمد�:ر

 ،1984،)ط.د(عبد�العظيم�ع�ي�،دار�القلم�،الكويت�،

،لسان�العرب�،دار�صادر،مصر�، -18  )�لف.ح(،2003،)ط.د(رابن�منظو

 ،)د�ت(،�)د�ط( ،�)دب(محمد�سبي
،�دار�التنوير،�: ،�ترنظام�الخطاب: ميشيل�فوكو -19

 1968سالم�يفوت�،ا�ركز�الثقا;ي�العربي،ا�غرب،: ميشال�فوكو�،حفريات�ا�عرفة�،تر -20

�،مجلة� -21 -Óوالفق� �والفكر �العقائدي �*خت
ف �;ي �وأثره �،التأويل �ا�بيض �أحمد يمحمد

�ºæ)ن�،عدد�خاص�،-غزة–جامعة��قy�2006،فلسط، 

�،تر -22 �الدينية �و�فكار �ا�عتقدات يخ �تا �إلياد، �عباس،دار�:رمرسيا �الهادي عبد

يا،  1986،)1ط(ردمشق،سو

�الثقا;ي� -23 �التأويل،ا�ركز �وآليات �القراءة �،إشكاليات يد � �أبو �حامد زنصر

 2005،)7ط(العربي،ا�غرب،

�للنش -24 �،سينا �الوسطية �8يديولوجيا �وتأسيس �الشافöي ،� يد � �أبو �حامد  ر،زنصر

 1992،)1ط(مصر،

25- ،-Eأبوظ،� ات �8ما �تراث �،نادي �ا�عoYلة �عند �الدuGي �التأويل �،اسY?اتيجية �سرحان  رهيثم

 2012،)1ط(
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    �التواصل�الوالدية��داخل��سرة�التواصل�الوالدية��داخل��سرة�التواصل�الوالدية��داخل��سرة�التواصل�الوالدية��داخل��سرةأساليبأساليبأساليبأساليب

    

ررررحماني�شريفةحماني�شريفةحماني�شريفةحماني�شريفة: : : : الباحثةالباحثةالباحثةالباحثة
*    

ي�عبد�الحق....دددد....أأأأ: : : : ا�شرفا�شرفا�شرفا�شرف ي�عبد�الحقمنصو ي�عبد�الحقمنصو ي�عبد�الحقمنصو     **ررررمنصو

    

سال  22/12/2018 :النشر 14/07/2018 :لالقبو 24/03/2018 :ر8

 

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

� ��سر �و�التواصل �عامة �بصفة ��سرة �مواضيع �تتناو �ال�- اسات �الد يان ل ر

�;ي� �فرد �بكل �متعلقة �باعتبار��سرة �حاليا حة �ا�طر �ا�واضيع �أهم �من �خاصة وبصفة

� �الحاضن �و�üي �،ل��وا�علم وا�جتمع �كان�لذلك �تحديد�هذه من�الغرض اسة ر�الد

�ال� اسات�ا�ا�فاهيم �الد �و�تطو �بالتواصل��سر �ع
قة �لها ر- ر �برتبطةي �عام�شكل�به

�الجانب�التواص�ي�لúسرة�الجزائرية�من�أجل�تمس ىأخر�علمية�بحوث�أولية��لكخطوة

و�Zا  وا�تعلقةفهم�طبيع§�ا�ا�مoyة� يþيربمو �قام�الباحث�لذلك...ر�الثقا;ي�و�*جتما×ي�والتا

�ا �عطياتبجمع���داخلاصل��بالتورتبطة�ا �م�èان�عل0جابة��سرة، : �تساؤGت�عديدة

�و�أب �ا�ختلفة �التواصل �أساليب �مادة�نتج مما ؟...أنواعها�وأقسامها�وعادهاماüي �عنه

� �داخل �التواصل �طبيعة �ع�ى �الضوء �تسلط �تمهيدا�ا�مكونا�ïتلف�بمخ�سرةعلمية

� اسات�أخر ىلد �بصبغة�البيئة�لحور  . �ا�تمoyةيةالجزائر �سريةي�التواصل��سر

�،�أساليب�التواصل��سر�سرة: كلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحية ي�،�التواصل�،�التواصل��سر  .ي
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    ::::ملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyيةملخص�باللغة�8نجلoyية

AbstractAbstractAbstractAbstract:   The studies which deal with family issues in general and 

family communication in particular are among the most important topics 

currently being considered . This is because the family is related to every 

individual in society and is regarded  as the first teacher. The purpose of this 

study is to identify concepts related to family communication and the relevant 

studies in general as an initial step for other scientific research that could 

touch on the communicative aspect of the Algerian family in order to 

understand its distinctive nature and its cultural, social and historical heritage. 

For these reasons, the researcher tried to collect data related to 

communication within the family, to answer many questions, including: 

-         What communication methods are being used within the family? 

-         What are their distinctive characteristics? 

-         What are the categories under which these methods can be incorporated? 

-         How can these methods be divided ? and to what types ? 

   Which resulted in a scientific material that sheds light on the nature 

of communication within the family and its various components in 

preparation for other studies on family communication in the context of the 

distinguished Algerian family environment. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:  :   family – communication – family communication – family 

communication patterns. 

 

    ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

�ف�تعت@? �للطفل، �بالنسبة ��ولية �الجماعة �العمليات���سرة �تحدث �ا

اضحا�عليهمستمراوالتفاع
ت��ولية�ال�-�تY?ك�أثرا� �العوامل أحد يعت@? فالتواصل ،و�و

�هذه ،الهامة�;ي�عملية�التفاعل�ومشاركة�الحياة�والخ@?ات�اليومية �تتطو ر��خy?ة�ال�-

ى،�فرد�إuى�آخر�فيحدث�اخت
ف�;ي�التوجهات�ون�متتمايزو �ؤالر �لكل�فرد�تصو ر�ويتكو ن

 . ص�اتجاه�هذا�التواصلخا
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�التواصل�التواصليتم�oyو �أنواع �بقية �عن �وتفرد �بخصوصية ��سرة �داخل

�نموه� �تؤثر�;ي �كما �و�ديناميا، �وظيفيا � �الفرد �تكوين�شخصية �تؤثر�;ي �فاÊسرة ، ى�خر

�و �والعق�ي هرانحامد..(�و*جتما×ي*نفعاuيالجسم- �التفاعلية�البنيةو). 17: 2004 ،ز�

� �ال�- �;ي�بyنتحدث�ا�عقدة �يصعب�قولبته �خاصا ا �تصو �تجعل�التواصل�له ر�أفرادها

� �دقيققالب �وتفسy?ه�و�محدد �تحليله �ا�وضوع�كما ،���دف �هذا �حو اسات �الد ل�أن ر

ة�و �ناد رقليلة�خاصة�م�èا�العربية�ال�-�تكاد�تكو اسة�هو�لذلكن ر�كان�الهدف�من�هذه�الد

�ن�عالكشف �داخل �التواصل �عامة�سرة�طبيعة اسات�لقدو ،�بصفة �الد ر�اهتمت

�تعت@?�جزء�من�أساليب�ا�عاملة�الوالدية�يسرالغربية�بأساليب�التواصل�� �لكن�ال�-

هذه��خy?ة�صعبة�التقويم�لتعدد�أبعادها��وتعلقها�بطبيعة�الفرد�و�الطريقة�ال�-�نشأ�

يب�الفرد� �صياغة�إعادة ع�ىرعل��ا�ع�ى�عكس�طريقة�التواصل�ال�-�يسهل�م
حظ§�ا�و�تد

�إuى�مشاكل�و�نزاعات�ينتÓ- جمل�ال�-�يستعملها�لتفادي�سوء�التفاهم�الذي�غالبا�ماال

�أهميةوهنا أسرية �بوتقة� �تكمن ج �الخر �من �لنا �فهو�يسمح ��سر �التواصل اسة و�د ي ر

�برامج�توصف�السلوكيا �بناء �إمكانية �إuى �أسبا��ا �و�معرفة �تحدث�داخل��سرة �ال�-

�لك ���دف�تغيy?ها شادية�لتشخيصها �م
مح�*تصال�üي ما معرفةن�قبل�ذلك�يجب�رإ

�البحث�ف��ا�؟كيفداخل��سرة�و  ر�تطو

اسات�;ي�مجال�إن �الد اسة�تسليط�الضوء�ع�ى�تطو ر�الهدف�من�هذه�الد رر

�إuى�تع �مهأقساريف�ا�فاهيم�و�أساليب�*تصال�وق*تصال�و�تداعيا�ïا�إuى�جانب�التطر

 .و�أبعاده�و�أشكاله�

    ::::�*تصال�*تصال�*تصال�*تصالتعريفتعريفتعريفتعريف

� ىير �أبريك �كلود �Jean-Claude Abricنجو �نموذجyن �ل
تصال نموذج�: �أن

�من�مرسل،�نيتكوالذي�) 1952 (Shannonنشانو نموذج عادةو�يقصد�به�) ف.-(تق.-�

سالة أما�النموذج�الثاني�فهو�. �الراجعة�التشفy?،�فك�التشفy?�والتغذيةاة�قن،رمستقبل،�

�و �اجتما×ي �نفس �با�جال �متعلق �قدنموذج �تواصلالُ�عرف �أنه �خ
له مجموع�: �من

�موقف� �;ي ��شخاص �بyن �وا�عاني �ا�علومات �تبادل �;ي �سببا �تكو �ال�- نالعمليات

 .(Abric, 2008) اجتما×ي�معyن

    ::::��سرة���سرة���سرة���سرة�تعريفتعريفتعريفتعريف    ----1111

��فراد�تعرف �معظم �خ
لها �من �يتعلم �ال�- ��ساسية �الوحدة �بأ�Þا ��سرة

�ي �كما �مبكرة �سن �منذ �وفعال �مناسب �بشكل �مع�التواصل �التفاعل �كيفية �تعليم تم
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�أس �أفراد �من �ا�حيطyن �قبل �من �الذين�وع�ى رته،خرين ��فراد �من �مجموعة �أ�Þا

�داخ�ي�بالبيت�وهوية�للمجموعة�لهم�تجربة� رتجمعهم�ع
قة�خاصة�تنتج�من�تولد�شعو

 . (Koerner & Fitzpatrick, 2002 : 71)ماض�مشY?ك�ومستقبل�مشY?ك�

�كما �ع�ى �تعرف��سرة
ُ

�لفY?ات� �حيا�ïم �بyن��شخاص�يتشاركو �شبكة نأ�Þا

اج�أو�الدم�أو�*لoYام� �أو�غy?�ذلك،�أووطويلة�من�الزمن�;ي�ع
قة�ملزمة�كالز ن�القانو

�;ي�ماض�ويمكن �أسرة�هم�الذين�يشY?كو �إن�الذين�يعت@?ون�أنفسهم�يشكلو ن�القو ن ل

�استمرار�الع
قة�;ي�ا�ستقبل�  A,2005 :7) (نويتوقعو

    ::::يييي�سر�سر�سر�سر�التواصل��التواصل��التواصل��التواصل�تعريفتعريفتعريفتعريف    ----2222

�ا�علومات�شيفي يعرفه ���دف�تقييم �تنسيق�بyن�أفراد��سرة �ومراقبة�بأنه

    Barbato ,Graham ,Perse,2003 :125)   �هداف�والغاية�من�الع
قات

�:أنه كذلك يعرفو �فعل  وا�شاعر واC"(�ر اbراء و�ا�علوماتيتيحكل

فة  .�سرة وحدة�أعضاء�بyن وا�عر

�يكيمكن�و ��أن ���7و`� ي�سر *تصالنو� �إuىافتقار�بyن  ا`�Lل �ل
تصال

 .�جداّفعال

�يعت@? '�أنهكما �أسر �تواص�ي �بمخطط �يتجسد �معر;ي �توفy?�مصدر يبناء

�يفعلونه� �وما ن �خر �يقوله �ما �خ
ل �من �وتفسy?ها وا�علومات

(Koerner,Fitzpatrick,2004: 3). 

�هو�كل�فعل�لفظي�هذا و�غy?�لفظي�يتيح�معالجة�ي�يع.-�أن�التواصل��سر

اء�أو�مشاعر  ... را�علومات�بyن�أفراد��سرة����دف�انجاز�مهام�معينة�أو�التعبy?�عن�أ

    ::::يييي�التواصل��سر�التواصل��سر�التواصل��سر�التواصل��سرررررتطوتطوتطوتطو    ----3333

اسة�بدأ �من�خ
ل�التقدم�الهائل�;ي�مجال�د اسة�*تصال��سر �د ر�تطو ير ر

ه �باعتبا -æ)الشخ� �'رالتواصل �ال�- �ا�عتتمالعملية �تبادل �خ
لها �و�فكار��من لومات

�عوامل�أو�*تجاهاتو �لوجه�و;ي�اتجاهyن�دو ن�بyن��شخاص�بطريقة�مباشرة،�وجها

 )121 :2005أبو�عرقوب،�(... قنوات�وسيطية

�التواصل�;يMary Anne Fitzpatrick  و�تحدثت � �مجلة �نشر�;ي �لها �مقال

اسة) Journal of Family Communication) 2004 ي�سر �د رعن�تطو �داخل�لالتواص ر

�أجريت�،�سرة �ال�- اسات �الد �إuى �يعود ��سر �التواصل �تطو �أن �ع�ى �أكدت ر�وقد ي ر

�بكل� �لبنية��شبكة�التواصل��سر �التواصل�الشخ(æ-،�باعتبار�هذا��خy?�مكو يحو ن ل
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�و �الجمعيتقدمستويا�ïا �مع �خاصة �ا�يدان �هذا �;ي �العمل الشبكة� " yن�الدوليتyن�بدأ

�الشخصية �للع
قات �الشخصية" و "العا�ية �الع
قات اسة �لد �الدولية " رالجمعية

�العا�يتyن �ا�جلتyن �إuى �" باëضافة �والشخصية �*جتماعية �الع
قات مجلة�" و" مجلة

� �الشخصية �العمل�"  الع
قات �جماعة �داخل �التواصل �حو �مقاGت �نشرت لال�-

جر قام ثم) ا�ؤسسات( اسة) Berger) 1977ربا �و8التواصل ربد �اعقن�للتسويق

سة�،و*ستدGل �;ير�ثم�ركز�بحوثه�ع�ى�أساليب�التواصل�ا�ما  نجاع§�ا، ومدىق�السو

داد�عن وكشف �ا �بالتواصل�الع
ئقي�اهتمامهز�ممoyات�أنماط�التواصل�السائدة،�كما

�الصغy?ة� �الجماعات �داخل �تحدث �ال�- �التواصل �اتجاهات بة �بمقا استه �د �خ
ل رمن ر

(Fitpatrick ,2004 :168). 

يخ�التواصل�لتحو�أن�أواخر�السبعينات�نقطة�فيoYباتريك آني��مارىتر ر�;ي�تا

� �*جتماعية اسات �الد �ضمن �يندرج �أصبح �الذي ر�سر �الشخصية�والع
قاتي

) 16904 :20Fitzpatrick ,(.ففي� �وط
به�Gerald Millerميلر �فاز�جy?الد�1977سنة

�ل
تصاGت �الدولية �الجمعية �قدم§�ا  International Communication بجائزة

Associationشخاص��� �بعض �أن �كيف �تناولت �وال�- �*تصاGت �;ي اسة �د �Êحسن ر�

��الخداع�لتوسيع�شبكة�الع
قات�ا جر�حقق�كما ختلفة،نيستعملو �وط
به�Bergerربا

�مصدر�التجاذب�بyن�مت �بحو�Zم�حو �ع
قات�الحب�غy?ل;ي �أنواع�الع
قات�ومن�بي�èا

�;ي �Mary Anne Fitzpatrickمماث
،و�كان�لــاحانجال�-�تجمع�بyن�الجنسyن� اس§�ا�حو ل�د ر

اجالتواصل�بyن�� اج�طبقا�ل0يديولوجية�ال�-�وز و�إضافة�نوعية�فقد�صنفت�أنواع��ز

�إuى� �إضافة �يعيشو�Þا �ال�- �الع
قة �;ي ظيف§�م �و �الشركاء �وطبيعة ��فراد ويمتلكها

�*ستق ���ا
ليةمستويات �يتمoyون �ال�- �الع
،�والتبعية �بناء �أن �ع�ى�ينطو�تقة�ذلك

�والعاطفية �ا�عرفية �والعمليات �التفاع�ي �;ي�وكباحثة (Fitpatrick ,2004 :168)السلوك

� �تر �و�سرة اج ��ز �بyن -æ)الشخ� �التواصل ىمجال �هو�Maryو �الجيد �التواصل �أن

�إيديولوجيا، �الشركاء �فيه �يتوافق �الذي �التعبy?�هناك نوتكو التواصل �من �مساحة

�وتذكر ،ح�عن��فكار�وا�شاعرالصري جyن�يحو ل�أن�إتباع�أسلوب�الفردية�من�أحد�الز و

� �بyن�التواصل�والتفاعل�غy?�بالنسبة يجابي،�و�*ا�فتوح التواصلندو ق�إل��ا��Gيوجد�فر

اسة�*تصال�بطريقة�أك¾?�دقة�ومنهجية،�هو��خy?�أك¾?�عمقا�واأن�هذ �كمار�يساعد�;ي�د

�باختبار�ا�فاهيم �يسمح �اتصال �ع�ى �مث
�ينطو اج �فالز ي��ك¾?�تعقيدا، �بyن�تفاع�يو
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�أن �تصبح �طف
�واحدا �نضيف �عندما �ولكن جyن، : �كاýتي*تصالية �التفاع
تواعوز

 Fitpatrick ,2004 :16)9...(طفل�أم�،�طفل�أب�،�أب�أم�،�أب�أم�طفل
�بمركزية�التواصل�;ي�الع
قات�وأصبح �;ي�هذا�ا�جال�يعتقدو ن�الباحثو Êن�ن

�للتبادل�*ج �جماعة�مناسبة ها �للمعلومات�وباعتبا �كنظام�معالج� �فقد تما×ي،ر�سرة

�من�ع
قات�وتفاع
ت�تطو �يمoyه �وما �التواصل�داخل��سرة �البحث�;ي �خ
ل تربدأ

�أهمها� �ومن �الجديدة �وا�صطلحات �النظريات �من �ا�زيد �عنه �غy?�قصy?�تمخض وقت


حظة�تبادل�الرسائل�بyن��فرادمباشرة�تسمح�بمعملية�'مصطلح�التفاعل�الذي�يعت@?� '

)16904 :20Fitzpatrick ,.( 

�ل
إن    �وا�F�èي �ا�فاهيم- �البشرتصالر�التطو �السلوك �فهم �;ي �،ي�ساهم

�فإذا�تحدث�الباحث�عن�،وذلك�بتطوير�مجموعة�من�تقنيات�القياس�و�أساليب�منهجية

اسة�ال�-�تتضمن��يخلق�مزيدإنهالتفاعل�مث
�ضمن�متغy?�الزمن�ف را�من�ا�ساحة�للد

� �هذا�يسمح�ل%خرين�بتحديد�أنواع�مختلفة�Maryلمث
�الذاكرة�و�التأثy?�والخيال�و�تقو

 .), 20Fitzpatrick: 16906(�معايy?�محددة�للمفاهيم�وفق من�الع
قات،

��سرة،ما �أيضاوهذا �داخل �التواصل اسة �لد �التحديات �عما�ناهيك ر�يرفع

� �من �كل �بالدوين Fletcher(1993) تشرفليؤكده  فيسك Baldwin (1992) �و

(1991)Fisckقات،�يجب�أن�يك
اك�الع اك�*جتما×ي�و��Gسيما�إد ر�;ي�أن�8د �ع�ى�نور

-æ)الشخ� �تفسy?�السلوك ��س،أساس �التواصل اسة �د �تجاو �يع.- ر�وهذا �ع�ى�يرز

�ا�خططات�الع
ئقية �ا�عرفة�زاويتج الذي الشخ(æ- �يحدث�;ي�التواصلكما ،ىمستو

�و ���ا �عنصر�8جرائيةا�صرح �إدخال �إuى �*جتماعية �ا�واقف �;ي �استخدامها �يتم �ال�-

رحماني،� (�تعت@?�من�أهم�الخصائص�ال�-�تجمع�أفراد��سرةوال�- الذاكرة�طويلة��مد

 :إuى(1992) �قد�قسمها�بالدوينو)2014

�معرفة��شخاص�من�خ
ل��إuىوتشDeclarative Knowledge :?y  �ا�صرح���ا�ا�صرح���ا�ا�صرح���ا�ا�صرح���اا�عرفةا�عرفةا�عرفةا�عرفة

 ... �اليومية�والحياةالسمات�

�*جرائيةا�عرفةا�عرفةا�عرفةا�عرفة �*جرائية�العملية �*جرائية�العملية �*جرائية�العملية �;ي�: Knowledge Procedural �العملية ��شخاص �معرفة وتشy?�إuى

�أو�التوترات�  (Koerner & Fitzpatrick, 2002 :8)...ئحاGت�الطوار

�أن يعتقد و �نفسه �عن ا �تصو �يحمل �فرد �يشمل�والذيself schemaر�كل

� ا�ïممعرفة �وتصو �وسلوكا�ïم رخرين �هذه �انفعا�ïGم��و�توقع �إuى �إضافة السلوكات

 ...دوافعهم�و
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�بتحديد�لقد �متعلقة �بتحديات ��سر �التواصل �;ي ��ولية اسات �الد ي�مرت ر

�العميقة�وا�عقدة�داخل�تا�فاهيم�وا�تغy?ات�ومنهجيات�البحث�بسبب�طبيعة�الع
قا

اسات�و�تطويرها�من�خ
ل�تنظيم��لكن�هذه�التحديات�عملت�ع�ى�ص،�سرة رقل�الد

  . تقني�èالا�عطيات�الكثy?ة�وا�تداخلة�

    ::::�التواصل�الوالدية�التواصل�الوالدية�التواصل�الوالدية�التواصل�الوالديةأساليبأساليبأساليبأساليب    ----4444

�من�اإن �جزء �ا�تعلق�باýباء�لتواصل�أساليب�التواصل�الوالدية�üي ي��سر

�وجدـوت ،�أن�التواصل�الوالدي�له�عادة�اتجاه�واحد�من�باء�إuى��بناءإG �معا�بناءو

ة�Êساليب�التواصل، �تم�تقني�èا�من�طرف�وال�- رالعديد�من�التصنيفات�العا�ية�ا�شهو

الباحثyن�ع�ى�شكل�مقاييس�أصبحت�تستخدم�;ي�معظم�البحوث�ا�رتبطة�بالتواصل�

�بyن�باء�و�بناء،  :�أهمها�ومن ي�سر

    ::::VVVViriririrgggginia Satirinia Satirinia Satirinia Satirتصنيف�فرجينيا�ساتy?تصنيف�فرجينيا�ساتy?تصنيف�فرجينيا�ساتy?تصنيف�فرجينيا�ساتy?    ----أأأأ

�هذا��سلوبباء: Forgiveness �ا�تسامح�ا�تسامح�ا�تسامح�ا�تسامحالتواصلالتواصلالتواصلالتواصل -1 سو ن�الذين�يما �عن�،ر لو ن�يتنا ز

ن�بالوحدة�و�العجز،� ،�يشعر وحقوقهم�من�أجل�إسعاد�أبنا��م،�فهم�ضعفاء،�مY?ددو ن

�ما�يتوقعه��بناء�م�èم�بدافع�الخوف�من�النبذ �ويفعلو نيقولو  .ن

لية�أخطا��م�بل� :Blaming �أو�العتاب�أو�العتاب�أو�العتاب�أو�العتابباللومباللومباللومباللوم    التواصلالتواصلالتواصلالتواصل -2 �و�Gيتحمل�باء�مسؤ نيرمو

ا��م�وان�كانت�خاطئةنويتمسكو اللوم�ع�ى�أبنا��م  .ر�بآ

هم�أباء�تحكمهم�القواعد�والعادات�  : �Super reasonableالعق
ني�ا�فرط�العق
ني�ا�فرط�العق
ني�ا�فرط�العق
ني�ا�فرطالتواصلالتواصلالتواصلالتواصل -3

�العاطفية� �الجوانب �يتجنبو �لك�èم ��داء �;ي �عال �بمستو �يتمتعو �التقاليد نو ى ن

 )2014ي،�رحمان. (و*نفعالية�ال�-�تعت@?�جوهر�تماسك�الع
قات

�التعبy?�عنه�باستخدام�تشتيت�الفكر�و8لهاء�يتم:  indifference بال
مباGةبال
مباGةبال
مباGةبال
مباGة    التواصلالتواصلالتواصلالتواصل -4

distraction� �وGم�باء �يشعر�بهالذي 8حباط�اتجاه �الصدمات �تقليل �يتم ºح��

� �عدم �إuى �إضافة �ممكن �حد ºæ)قÊ� ةوالضغوط �مسار��حداث�رالقد �تحديد �ع�ى

�حركة �;ي �اتخاذ�ونظرا ،�دائبةوالتظاهر�أ�Þم �يتجنبو �فإ�Þم �الضغوط �من ن�لخوفهم

مة�� ات�أو�ا�واقف�الحا زالقرا  ).2014رحماني،�(ر

�تواجهها�) �Gladding )1988ج
دنغيقدم �ال�- �الضغوط �آخر�أثناء تصنيفا

 :�سرة

�هذا��سلوب�بالرضا�و�ا�وافقة�و�*ستس
م�لúبناء�يتصف :�التواصل�ا�صلح�التواصل�ا�صلح�التواصل�ا�صلح�التواصل�ا�صلحأسلوبأسلوبأسلوبأسلوب -

 .ة�التواصلية�;ي�العملي
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ّّ�التواصل�اللوام�التواصل�اللوام�التواصل�اللوام�التواصل�اللوامأسلوبأسلوبأسلوبأسلوب -  �ل%خرينانسا��ا�و�ء�بحب�السيطرة�و�تصعيد��خطايتسم: ّّ

ليةأسلوبأسلوبأسلوبأسلوب - �للمسؤ �ا�حلل لية�التواصل �للمسؤ �ا�حلل لية�التواصل �للمسؤ �ا�حلل لية�التواصل �للمسؤ �ا�حلل ��سباب�: وووو�التواصل �;ي �فيبحث �عاطفيا 
�مستق يظل

�بعق
نية�تامة  .لوالحلو

�ا�ثy?�للربكةأسلوبأسلوبأسلوبأسلوب - �ا�ثy?�للربكة�التواصل �ا�ثy?�للربكة�التواصل �ا�ثy?�للربكة�التواصل �عن�يقاطع :�التواصل �بعيدة �مواضيع �حو �بال¾?ثرة ل�خرين

مة �� � زموضوع �مواضيع ة �بإثا ��ص�ي �ا�وضوع �عن �الحديث �يتجنب �انه  جانبيةرأي

 .)2014رحماني،�(

ن��تصنيفتصنيفتصنيفتصنيف    ----بببب ن���شا;ي�و�خر ن���شا;ي�و�خر ن���شا;ي�و�خر      : : : :Chaffee et al Chaffee et al Chaffee et al Chaffee et al ((((1973197319731973))))وووو�شا;ي�و�خر

�يوجد�معيانيتكو �كل�بعد �و�;ي �أبعاد بعة �التصنيف�من�أ ر�هذا �يحددان�كل�بعد�انر

قشة�الع
قات�*جتماعية�يار�منامعيار�مدى�مناقشة�ا�واضيع�داخل��سرة�و�مع:وهما�

 :لúبناء

�الوالدان�مساحة�Êبنا��م��ناقشة�مختلف�يY?ك حيث:Consensual  �الY?ا�الY?ا�الY?ا�الY?ا����æ-æ-æ-æ-أسلوبأسلوبأسلوبأسلوب -1

�حدود �لك�èم�يضعو �بكل�حرية� ن�مو �بمناقشة�الع
قات�*جتماعية�ار �يتعلق� �;ي�ما

 .م�أبناؤه���ايقومال�-�

�حيضع :Protective �الحماية�الحماية�الحماية�الحمايةأسلوبأسلوبأسلوبأسلوب -2 �ا�واضيع��باء �مناقشة �أثناء �Êبنا��م دودا

 . ا�ختلفة�بما�فيذلك�الع
قات�*جتماعية

�هذا�النوع�من�*تصال�ببيئة�خاليا�نوعا�ما�من�يتم�Pluralistic  :oyالتعددي�التعددي�التعددي�التعددي�سلوب�سلوب�سلوب�سلوب -3

جها�  . رالقيود�أو�ا�عايy?�ال�-�تحد�من�انفتاح�*تصال�داخل��سرة�أو�خا

�*تصال�: indifference �ال
مباGة�ال
مباGة�ال
مباGة�ال
مباGةأسلوبأسلوبأسلوبأسلوب -4 �ع�ى �أبنا��م �تشجيع �ع�ى �باء �Gيعمل

 )2014رحماني،� (سواء�;ي�مناقشة��فكار�أو�فيما�يخص�الع
قات�*جتماعية

�بشكل�أو�بأخر�وصف�نإ �تحاو �التواصل��سر ل�كل�أنواع�التصانيف�حو ي ل

ضعه�;ي�قوالب�مختلفة���دف�تميoyه�Gظهار�*جابيات�و�السلبيات� ;ي�كل�والتواصل�و

شادية�مقننة�  .رصنف�من�أجل�تعزيز�*يجابيات�و�تعديل�السلبيات�من�خ
ل�برامج�ا

�التواصلالتواصلالتواصلالتواصل�أبعاد��أبعاد��أبعاد��أبعاد�----5555 ���سر ���سر ���سر     : : : : يييي��سر

�شا;ي �ماكChaffeeحدد � اكمانMcLeodلود ، بعدين�) Wackman)1973و�و

 : family communication environmentلوصف�طبيعة�البيئة��سرية�*تصالية�

�يتم�تشجيع��طفال�ع�ى�تطوير�وحماية�حيث : social-oriented  �*جتما×ي�*جتما×ي�*جتما×ي�*جتما×يالبعدالبعدالبعدالبعد -1

�معيار�بأنه �البعد�*جتما×ييعرفو. الع
قات�وتجنب�أي�مواجهة�مع�الوالدين�أو�غy?هما
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��طفال �تعليم �يتم �ال�- جة �تجنب رالد �*جتما×ي �و8ذعان��Social Conflictالصراع

 .بة�وتعزيز�احY?ام�السلطة�للكبار�واستخدام�ا�عايy?��بوية�والرقا

��فك: concept-oriented �ا�فهوم�ا�فهوم�ا�فهوم�ا�فهومالبعدالبعدالبعدالبعد -2 �التعبy?�عن �ع�ى ��طفال �تشجيع �اريتم

ة�بما ،وا�ناقشة�علنا�مع�كل��فراد ��طفال�نتيجة�لذلك�مها ر�;ي�ذلك�الوالدين�و�يطو ر

�ا�ثy?ة�للجدللة�بدياكتشاف�وجهات�نظر ات ،�;ي�القضايا �قاشات�ا�شاركة�;ي�النرومها

أ��م�وحرية�التقييم� جة�ال�-�يشجع�باء�ف��ا�أطفالهم�ع�ى�التعبy?�عن� رويعرف�بأنه�الد ر

�اشY?اط�مع;ي�كل�الجوانب�واستعمال�الحجج� ن�تطوير��فكار�الجديدة�والتواصل�دو

 (Koesten, 2004 : 228)لطاعة�السلطة�

6666----� �بأساليب�*تصال��سر ��ع
قة�أبعاد�*تصال��سر �بأساليب�*تصال��سر ��ع
قة�أبعاد�*تصال��سر �بأساليب�*تصال��سر ��ع
قة�أبعاد�*تصال��سر �بأساليب�*تصال��سر ي�ع
قة�أبعاد�*تصال��سر يي يي يي     ::::ي

�أساليب إن �تحديد �من �ا�زيد �ع�ى �تساعد ��سر �التواصل  التواصل يأبعاد

�وي�سر بعة، �ووفقار�� ن�لشا;ي �أساليب�(McLeod & Shaffee, 1973) وخر �فإن

 :التواصل�ترتبط�بأبعاد�التواصل�

البعد�(و�من�خ
له�يحصل�التأكيد�ع�ى�ك
�البعدين: Consensual �الY?ا�الY?ا�الY?ا�الY?ا����æ-æ-æ-æ-أسلوبأسلوبأسلوبأسلوب -1

�مساحة�Êبنا��م�أي) �ا�فاهيم-دالبع*جتما×ي�و  �مختلف�ناقشةن�أن�الوالدين�يY?كو

�حدودلك�èم �بكل�حرية،ر�مو �;ي�ما�يتعلق��بالع
قات�*جتماعية��ال�-�يقوم�ان�يضعو

 .أبناؤهم

�الع
قات�تظهر :Protective �الحماية�الحماية�الحماية�الحمايةأسلوبأسلوبأسلوبأسلوب -2 �بعد �ناحية �من �قلق �تواص�ي �نمط

اؤهم�ا�ختلفة�عن�القضايا��وتثبيط��أفكار��بناءجتماعية*  ,McLeod & Shaffee)ر�و�آ

1973 : 351)º.حدودبمع� �،�أثناء�مناقشة�مختلف�ا�واضيع��م�Êبناان�أن�باء�يضعو

 .بما�;ي�ذلك�الع
قات�*جتماعية

�;ي�ال�- �معايy?�التواصل�ع�ى�تطويرالتأكيد:  �Pluralisticالتعددي�التعددي�التعددي�التعددي�سلوب�سلوب�سلوب�سلوب -3 �تساعد�


قات�القوية�و�ا�تنوعة�;ي�بيئة�خالية�نسبيا�من�القيود�*جتماعية�تشكيل��مفهوم�الع

(McLeod & Shaffee, 1973 :351)ختلفة�إذ�اسة��فكار�ا ر�يتم�تشجيع��طفال�ع�ى�د

�لكن�مع�محدودية��الوالدين قناعات والتوصل�إuى�استنتاجات�و�إن�كانت�مختلفة�عن

 .;ي�الع
قات�*جتماعية�

��Gيشجع�باء�أي �Gيؤكد�هذا��سلوب�ع�ى�أي�بعد: indifference ةةةة�ال
مبا�Gال
مبا�Gال
مبا�Gال
مباGأسلوبأسلوبأسلوبأسلوب -4

 McLeod)�*جتماعيةالع
قات �بناء;ي أو أبنا��م�ع�ى�التواصل�سواء�;ي�مناقشة��فكار

& Shaffee, 1973 : 351) 
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�قدمهو �جدو �ي�ي ّفيما نشا;ي ل �ع
قة�Chaffee et al 1973) (و�وخر �يبyن

 :�بأساليب�*تصاليبعدي�*تصال��سر

�بأساليب�*تصال:  :  :  :  ))))1111((((للللجدوجدوجدوجدو �بأساليب�*تصاليبyن�ع
قة�بعدي�*تصال��سر �بأساليب�*تصاليبyن�ع
قة�بعدي�*تصال��سر �بأساليب�*تصاليبyن�ع
قة�بعدي�*تصال��سر     يييييبyن�ع
قة�بعدي�*تصال��سر

ChaffeeChaffeeChaffeeChaffee,,,,    MMMMccccLLLLeodeodeodeod,,,,    &&&&WWWWacacacackkkkmanmanmanman,,,,    1973197319731973,,,,    pppp. . . . 351351351351    

     التواص�يالتواص�يالتواص�يالتواص�ي    ا�فهوما�فهوما�فهوما�فهوم    اتجاهاتجاهاتجاهاتجاه

 منخفض مرتفع    �بعاد�بعاد�بعاد�بعاد

 

 مرتفع

ضاء أسلوب  ر8

 البعدين ع�ى �سرة تأكيد

 الحماية أسلوب

 مفهوم حساب ع�ى تؤكدالع
قات

 الع
قة

 

 اتجاه

 اجتما×ي

  تواص�ي

 منخفض

 التعددي أسلوب

 الع
قة تطويرمفهوم ع�ى �سرة تأكيد

 البيئة ;ي القويةوا�ختلفة

 ال
مباGة أسلوب

 البعدين من أيا تؤكد G �سرة

�*تصال�داخل��سرة�إuى�قسمyن�Stephen Green قسم    ::::يييي�أقسام�*تصال��سر�أقسام�*تصال��سر�أقسام�*تصال��سر�أقسام�*تصال��سر----7777

 : رئيسyن

�تبادل�:Instrumental communication �الفعال�الفعال�الفعال�الفعالالتواصلالتواصلالتواصلالتواصل -1 �إuى ���دف �تواصل وهو

 .�ا�شY?كةيوميةا�علومات،�ليتمكن�أفراد��سرة�من�أداء�وظائفهم�ال

يع.-�تقاسم�أفراد��سرة�مشاعرهم� : Affective communication �العاطفي�العاطفي�العاطفي�العاطفيالتواصلالتواصلالتواصلالتواصل -2

�أو�غضب�  ...نو�عواطفهم�;ي�الحاGت�ا�ختلفة�من�فرح�أو�حز

�ع�ى�التواصل�الفعال�يساعد�أفرادها�ع�ى�تقسيم�تعتمد ال�-أن��سرة��بعلما

�عن� �يكشف �الذي �العاطفي �التواصل �إuى ��Gيميلو �لك�èم �اليومية �وأعمالهم نمهامهم


�الع �باÊنا�قاتزالعواطف�و*نفعاGت�ويعز ر�و�يساهم�;ي�تشكيل�هوية��سرة�و�الشعو

مات��كما�أن�التواصل�العاطفي�مهم�;ي�،الجما×ي ��فراد�لكثy?�من�ا�شاكل�و� زتجاو ز

 .ال�-�قد�تعصف�باÊسرة�

    ::::يييي�سر�سر�سر�سر    �التواصل�التواصل�التواصل�التواصلأنواعأنواعأنواعأنواع    ----8888

ن�إبشتاين�وقسم �باGستناد�إuى�،ي��سرالتواصل(Epstein et al1993) وخر

هما�أساسيyن�;ي�نجاح�أو�فشل�الع
قات�داخل� رعامل�الوضوح�وعامل�ا�باشرة�باعتبا

بعة�أنوا  : ع��üي�ر�سرة،��إuى�أ

�وا�باشرالتواصلالتواصلالتواصلالتواصل -1 �وا�باشرح �وا�باشرح �وا�باشرح �الذي�التواصل: Clear and Direct communication �الوا�الوا�الوا�الواضضضضح

اضحة��Gويتم �أك¾?�فعاليةوهو ،ا�باشرةيتصف�بالوضوح�و سالة�مفهومة�و و�بتقديم� ر
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�Gو� �مباشرة�موجهة�بطريقة�نوتكو ،�و��Gتحتمل�أك¾?�من�تأويلتخميناتتطلب�اج§�ادا

�ا�قصودين�باÊم �Êنك�لم�تذهب�" �أحد�الوالدين�Gبنه�لكقو ،رلúفراد نأشعر�بالحز

�أن�أذكرك لتنجز�واجبك�دو
ُ

 ". ن

�وغy?�مباشرالتواصلالتواصلالتواصلالتواصل -2 �وغy?�مباشرح �وغy?�مباشرح �وغy?�مباشرح �هذه�نمط : Clear and Indirect communication �الوا�الوا�الوا�الواضضضضح

�واضحا�لكن� سال�له�الرسالة�موجهة نتكونالرسالة�يكو �إ ر�نحو�الشخص�الذي��Gأنو ي

�أحد�ال إنه��ن�ا�خيب�ل%مال�أن�ين��ºæ:" والدين�مخاطبا�ابنه�لأو�الحديث�عموما�كقو

ة�" بعض�الناس�إتمام�الواجبات�الخاصة���م� ك�*بن�بالضر ر;ي�هذه�الحالة�قد��Gيد ور

 .أنه�ا�قصود

يتم�oyهذا�النمط� :  Masked and Direct communication �ا��Éم�و�ا�باشر�ا��Éم�و�ا�باشر�ا��Éم�و�ا�باشر�ا��Éم�و�ا�باشرالتواصلالتواصلالتواصلالتواصل -3

Ê� �يوجه �فرادأنه �بأسلوب �لكن �وهو�ما�،غy?�واضح�معنيyن º.أك¾?�من�مع� �يحتمل �قد

� �بالرسائل�الخفية ºيسمhidden messagesبنهG� �الوالدين �أحد ��G: ل�كقو �من �ب.- يا

سه(يتعب�;ي�صغره��Gينتظر�مستقب
�باهرا�  ).ويقصد�أنه�يريد�من�ابنه�انجاز�در

�أسوأ�?يعت@ :Masked and Indirect communication �ا��Éم�و�غy?�مباشر�ا��Éم�و�غy?�مباشر�ا��Éم�و�غy?�مباشر�ا��Éم�و�غy?�مباشرالتواصلالتواصلالتواصلالتواصل -4

�ا �نفس �و�;ي �ا�عنيyن ��شخاص �إuى �فهو�غy?�موجه �التواصل �ذكر�لوقتأنواع ��Gيتم

�أحد�الوالدين�Gبنه� شباب�اليوم�كساuى�: لموضوع�الرسالة�بطريقة�واضحة�كأن�يقو

 .(Peterson & Green, 2009)للغاية�

��التواصل�الواضح�وا�باشر�هو�أفضل��نواع�Êنه�يساعد�;ي�نقل�الرسالةإن

�تشويه�أو�تأويل�ومن�ا�هم�استعماله�خاصة�;ي�ا�واقف� نمن�ا�رسل�إuى�ا�ستقبل�دو

اج�أو�بyن�باء�و��بناء�ستعصيةالحرجة�و�ا�شاكل�ا  .و�سواء�بyن��ز

    ::::يييي�سر�سر�سر�سر    �التواصل�التواصل�التواصل�التواصلأشكالأشكالأشكالأشكال    ----9999

�التواصلساتy? �فرجينياحددت �نسق �حو �نظري§�ا �ث
ثة�داخل ل�;ي � ��سرة


سال�و�استقبال�أعضاء��سرة�للرسائل�أشكال�للتواصل�من�خ رلها�ركزت�ع�ى�كيفية�إ

ها�عامل�مهم�أيضا� �بذاته;يرباعتبا  :�فكانت��شكال�التالية�،ي�تحديد�نوع�النسق��سر

�التوقع،�ا�دح، ،�الرغبةدم�قد�يع@?�عن�الرغبة�أو�عالذي :(words) �الك
مي�الك
مي�الك
مي�الك
مي*تصال*تصال*تصال*تصال -1

�بالخ
صالشك، ،التصميم �سف، ،الدهشة،�النقد�الذاتي �،ر�حب�*ستط
ع،�الشعو

�بعدم�الراحة�  ... رالشعو

 :  �S. O .F .IAمواضع��سئلة�غالبا�ع�ى��رتدو ،�كما�يوضح�فري#æ-و

 Les Sentiment - شاعر�  ا
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Les Opinions- اء�  ر�

Les Faits- ما�يحدث�   (Frechet, 1997 : 62) 

ادية�ووüي : (Body langage)�أو�لغة�الجسم�أو�لغة�الجسم�أو�لغة�الجسم�أو�لغة�الجسماللفظياللفظياللفظياللفظي�غy?��غy?��غy?��غy?�التواصلالتواصلالتواصلالتواصل -2  غy?ر�كل�الحركات�8

ادية سائل�تصل�إuى�ا�ستوغy? ر8 �،�الذي�يشكل�م�èا�مقصوداقبلر�اللفظية�ال�-�ترسل�

 :�ثمانية�أبعاد�üيلهاو

¯يا�ظهرا�ظهرا�ظهرا�ظهر*  ¯ي�الخا ¯ي�الخا ¯ي�الخا �تفاعله�مع�شريك�آخر�;ي�üي :رررر�الخا �أثناء �طريقة�وقوف�الفرد�أو�جلوسه�

  ...تيبه�طريقة�تر،،�أسلوب�اللباس�عدة�شركاء�و�يشمل�أيضا�الهندامو*تصال�أ

�الشخصيةا�سافةا�سافةا�سافةا�سافة*  �ا�ساحة �الشخصية�أو �ا�ساحة �الشخصية�أو �ا�ساحة �الشخصية�أو �ا�ساحة �وا�سافة�بيج :�أو �النفسية �ا�سافة �بyن �التفريق

�،الشخصية ها �بوالو�باعتبا �فيعرفها ��وuى �بينن' ر�أما �توجد �ال�- �وبyن�اا�سافة �كذات

�الوجدانية� �(حاGتنا فÓ-�مسافة�فاصلة�تفصل�الذات�). 589،�صفحة�2013محمود،

�ا�سافة�الشخصية�ّ،أما�حال§�ا�الوجدانية�ح��ºتتمكن�من�التعبy?�ع�èا�والتحكم���اعن

فÓ-�ا�سافة�ال�-�تفصل�بyن�ا�شY?كyن�;ي�العملية�*تصالية�بحيث�كلما�كانت�ا�سافة�

�و �*نسجام �من �نوع �هناك �يكو �والتوافقنقصy?ة �*تصالية �العملية �أحد�هو�;ي

�Gن�هذا��مر�خاضع��لثقافة�مؤشرات�*تصال�الفعال�لكن�Êيمكن�الجزم�أو�التعميم�

 .ا�جتمع�والقيم�ال�-�يتبناها�

�موجود�;ي�مختلف�الثقافات،�لكن�،الحركي �نوع�من�التواصلهو :�وا�واقف�وا�واقف�وا�واقف�وا�واقف8يماءات8يماءات8يماءات8يماءات* 

�
�مث �للتشجيع �كالتصفيق ية �شعو �تكو �قد �الحركات �هذه �أن �كما �تختلف ردGGته ن

ية�كوضع�ال ��Gشعو روأحيانا�تكو  :ومن�بyن�مظاهرها�.  رأس�ع�ى�اليد�دليل�ع�ى�ا�للن

 .�عن�طريق�اللمس*تصال -

 .�عن�طريق�العyناتصال -

 .�ال�-�تصاحب�الك
مالن@?ة -

 .�الذي�يمضيه��فراد�;ي�*تصالالوقت -

 .�الوجهتعبy?ات -

    ::::ةةةةخاتمخاتمخاتمخاتم

اسات�النفسية�;ي�مجال�التواصل�أخذت�عدة�مراحل�نإ �الد ر�مراحل�تطو ر

�ºهروتبلح��-æ)ى�التواصل�الشخuاسة�التواصل�التسويقي�إ ر�وظهرت�م
محها،�فمن�د

،�هذا��خy?�الذي�فرض�نفسه�كحتمية�لها�أهمية�كأهمية��سرة�� يإuى�التواصل��سر

�لنمو�الطفل�نموا�صحيا�لكن�طبيعة� لال�-�تعت@?�البنية��ولية�للمجتمع�و�ا�حيط��و
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�التواصل�محذا�النمو�لذلك�كان�Gبد�من�معرفة�م
سرة�ا�عقدة�قد�تؤثر�سلبيا�ع�ى�ه�

�و �ا�نوط�و فيه�ا�ؤثرة�العواملي�سر �تقويمه�ح��ºيلعب�الدو اسة�طر ر�د ق  .ر

اسات�تشجيع�إن �التواصل�داخل��سرة�رالد �;ي�ا�ساعدة�تساهمل�ال�-�تتناو

نماط��من�خ
ل�بناء�أدوات�تسهم�;ي�تحديد��بأسرتهالنفسية�للفرد�و�تعزيز�ع
قته�

� �برامج �وضع �يمكن �والتنبؤ�كما �التشخيص ���دف �طبيعة�إو�بعاد �تناسب رشادية

  .يا�جتمع�الجزائر

 

    ::::ا�راجعا�راجعا�راجعا�راجع

ه�;ي�التفاعل�*جتما×ي*تصال). 2005. (�أبو�عرقوبابراهيم -1 دن�.ر�*نساني�و�دو : 2ط�،ر�*

�للطباعة  .يا�جدGو

يعدار. لنفس*تصال�;ي�علم�ا). 2013. (جودت�شاكر�محمود -2  ز�صفاء�للطباعة�و�النشر�والتو

�النف�æ-،�أساليب .(2014) .رحماني،شريفة -3 �باGغY?اب �و�ع
ق§�ا �الوالدية �*تصال

� ة �ماجستy?�غy?�منشو سالة � �الجامعة �طلبة �من �عينة �ع�ى �ميدانية اسة رد ر �جامعة .ر

 . 2وهران

هرانسناء -4 شاد). 2004. (ز�حامد�  .القاهرة: ب�ع
ء�للكت.�الصحة�النفسيةرا
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    الخصائص�السيكومY?ية�الخصائص�السيكومY?ية�الخصائص�السيكومY?ية�الخصائص�السيكومY?ية�

�للذكاء�الوجداني----�قياس�بار�قياس�بار�قياس�بار�قياس�بار �للذكاء�الوجدانياو �للذكاء�الوجدانياو �للذكاء�الوجدانياو     نننناو

    

    *حبيش�بشy?حبيش�بشy?حبيش�بشy?حبيش�بشy?: : : : الباحثالباحثالباحثالباحث

    **لكحل�مصطفىلكحل�مصطفىلكحل�مصطفىلكحل�مصطفى....دددد: : : : ا�شرفا�شرفا�شرفا�شرف

    

سال  22/12/2018 :النشر 21/10/2018 :لالقبو 18/06/2018 :ر8

 

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

�السيكومY?ية� �الخصائص �من �التاكد �محاولة �اuى �الحالية اسة �الد ر�ïدف

�ل-�قياس�بار لذكاء�*نفعاuي��;ي�البيئة�الجزائرية�وذلك�من�خ
له�تطبيقه�ع�ى�عينة�ناو

مة�.طالب�وطالبة200قوامها� اسة�ع�ى�ا�نهج�الوصفي�وتم�استخدام�الر زاعتمدت�الد ر

�النسخة �*جتماعية �للعلوم �ع�ى�22*حصائية �توفر�ا�قياس �اuى اسة �الد ر�وتوصلت

نة�الطرفيةصدق-صدق�*تساق�الداخ�ي(معام
ت�صدق�مقبولة وكذلك��تمتعه�) ر�ا�قا

نباخ-التجزئة�النصفية(بمعام
ت�ثبات�مقبولة �من�نتائج�)والفا�كر قوهو�مايسمح�بالوثو

�ع�ى�البيئة�الجزائرية-استخدام�مقياس�بار  .ناو

 .الخصائص�السيكومY?ية-ناو-مقياس�بار: كلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحية

    

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

AbstractAbstractAbstractAbstract:  The present study aims at trying to ascertain the 

psychometric characteristics of the Bar-On scale of emotional intelligence in 

the Algerian environment through applying it to a sample of 200 students. The 
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study relied on the descriptive approach. The statistical package for social 

sciences was used. Acceptable (true internal consistency - validated peripheral          

comparison) as well as acceptable stability coefficients (alpha-alpha-

cronbach), which allows the results of using the bar-on scale to be applied to 

the Algerian environment. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:  Bar-On Scale - Socometric Characteristics. 

 

    ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

ه�ا�هم� ريعد�مفهوم�الذكاء�العاطفي�عامل�أساس�للنجاح�من�خ
ل�دو

صد� � �ع�ى ة �القد �طريق �عن �العمل، �بيئة �;ي �العاملyن �بyن �التفاعل �تشكيل ر;ي ر

�بي�èم oyالتمي� �ع�ى ة �والقد �ول%خرين �لنفسه �ا�علومات�رالشخص �واستخدام ا

�إuى�ا�عرفة� اك�والتقييم�بدقة�والوصو ة�ع�ى�8د لكدليل�للتفكy?�والعمل،�والقد ر ر

�تعزيز�النمو�العاطفي� �أجل �من �العواطف �وتنظيم �العاطفية �ا�عرفة أو�توليد

� .يوالفكر �سنة �جو�ان �1998عرفه �انفعاGته�:" �بأنه �معرفة �ع�ى �الفرد ة رقد

ته�ع�ى�ال �وقد ته�ع�ى�رواسبا��ا �يفكر�فيه�وقد بط�مشاعره�بما رتعبy?�ع�èا�وع�ى� ر

ته�ع�ى� ضبط�انفعاGته ته�ع�ى�تنظيم�حالته�مزاجية�،�وقد روالتحكم�ف��ا�وقد ر

�ومشاعر� �انفعاGت �واكتشاف �معرفة �;ي �و*بتكار�وحساسيته �والتجديد التكيف

�أداء ته�ع�ى �وفهمهم�و*تصال���م�والتأثy?�ف��م�وقد �الظاهرة ��دوار�رخرين�،

دير،". (القيادية�بنجاح�  ).31ص:2004رالد

    ::::*شكالية*شكالية*شكالية*شكالية....1111

يعت@?��مفهوم�الذكاء�الوجداني�من�ا�وضوعات�الحديثة�والجديدة�ال�-�يعود�

�ابحاث� �اuى �تعود �*وuى ه �جذو �ان غم � �*يجابي �النفس �علم �اuى ها �ظهو �;ي رالفضل ر ر

�الذكاءات�ا�تعددة �;ي دنر�ونظريته �*نفعاuي.رجا �الفرد�وللذكاء �حياة �وكبy?�;ي �بار ز�دو ر

�وحسن� �و*نفعاGت �العواطف �فهم �العاطفي �الذكاء �و*جتماعية،يتضمن النفسية

�*خرين �عواطف �فهم �وكذا �ïا �الوجداني�. رادا �الذكاء �فهوم� �النسبية �للحداثة ونظرا

فاءنه�Gيوجد�*�عدد�محدود�من�ا�قاييس�ال�-�تقيسه�ع�ى�النحو�ا�طلوب�اضافة�اuى�

�تلك�ا�قاييس�مقياس�او�قائمة�ك زو�Þا�تتمتع�بص
حية�سيكومY?ية�مقبولة�ولعل�من�ابر
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�شهرة�-بار �نال �مقياس �انه �حيث �البحث �هذا �موضوع �üي �وال�- �العاطفي �للذكاء ناو

اسة�التحقق�من�خصائصه�.عا�ية�ويتمتع�بدGGت�صدق�وثبات�عا�ية �الد رلذا�تحاو ل

 :تساؤGت�التاليةالسيكومY?ية�من�خ
ل�*جابة�ع�ى�ال

؟-دGGت�صدق�مقياس�بار ما -  ناو

؟-دGGت�ثبات�مقياس�بار ما -  ناو

    ::::الفرضياتالفرضياتالفرضياتالفرضيات

جة�مقبولة�من�الصدق-يتمتع�مقياس�بار - �بد راو  .ن

جة�مقبولة�من�الثبات-يتمتع�مقياس�بار - �بد راو  .ن

�*جرائية - يف �*جرائيةالتعا يف �*جرائيةالتعا يف �*جرائيةالتعا يف �بار: ررررالتعا �:ناو-مقياس �من �مكونة �*بعاد بندا60قائمة �ع�ى عة �زمو

 ).تم�ذكرها�;ي�التعريف�با�قياس(الستة

نة�الطرفية :صدق�ا�قياسصدق�ا�قياسصدق�ا�قياسصدق�ا�قياس -  و*تساق�الداخ�ي رتم�حساب�الصدق�بطريقة�ا�قا

نباخ :ثبات�ا�قياسثبات�ا�قياسثبات�ا�قياسثبات�ا�قياس -  وتم�حساب�الثبات�بطريقة�التجزئة�النصفية�والفا�كر

�السابقة - اسات �السابقةالد اسات �السابقةالد اسات �السابقةالد اسات �اهتمت�: ررررالد �ال�- �و*بحاث اسات �الد �من �جوعة� �عرض �ي�ي رفيما

�-من�الخصائص�السيكومY?ية��قياس�باربالتحقق�  .:ناو

اسة....2222 �للد اسة*طار�النظر �للد اسة*طار�النظر �للد اسة*طار�النظر �للد رررر*طار�النظر اسات�السابقة    يييي اسات�السابقة�والد اسات�السابقة�والد اسات�السابقة�والد     ::::رررر�والد

    :  :  :  :  مفهوم�الذكاء�الوجدانيمفهوم�الذكاء�الوجدانيمفهوم�الذكاء�الوجدانيمفهوم�الذكاء�الوجداني....1111.2.2.2.2

اسة�الذكاء�الو ،�جداني،�فقدموا�له�تعريفات�كثy?ةراهتم�العلماء�والباحثyن�بد

اج�بعض�م�èا�فيما�ي�ي��  :ريمكن�اد

ات�)  Mayer & Salovey  )1998يعرفه�ماير�و�سالو;ي� ربانه�مجموعة�من�ا�ها

�بصفة�و �و�تختص �*نفعالية �ا�علومات �بتجه�oyو�معالجة �ا�رتبطة �العقلية الكفاءات

اك�*نفعاGت�و�استخدام�*نفعاGت�;ي�تسy?�عملية�التفكy?�و�الفهم�*نفعاuي� رعامة�باد

ة�*نفعاGت�  )31ص،2008ّ.مغربي�(رو�تنظيم�و�إدا

ة�ع�ى�تفهم�نفسك�وتفهم�خرين�) Sims  )1998أما�سيمز� رفيعرفه�بانه��القد

�بطريقة�تمكنك�من�التعبy?�عن�*نفعاGت ) 108ص،2015.لزنك(�بشكل�ايجابي�جيدا

�الخوuي�و ة�الف) 2002(ىير رد�ع�ى�الو×ي�GنفعاGت�وضبطها�رأن�الذكاء�*نفعاuي�هو�قد

�ïا�و�الو×ي�بمشاعر�خرين�و �م�ع�ى�توج��ها�و�التحكم�ف��ا�ïو�انفعاGت�و�مساعد، رإدا

 ) 50ص2013،.ابو�عمشة(التعاطف�معهم�و�حل�الصراعات�و
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�ايجابي�هو�أن�)  2000(أما�دانيل�جو�ان� رفيعرف�الذكاء�*نفعال�من�منظو

ا�ع�ى�حث�نفسك�ع�ى�*ستمرار�;ي�مواجهة�*حباطات�و�التحكم�;ي�ال;oوات� �قاد رتكو ن

ة�ع�ى�تنظيم�حالتك�النفسيرو�تأجيل�إحساسك�بإشباع�النفس�و�إ منع�ة�ورضا��ا�و�القد

� �ع�ى�التعاطف�و�الشعو ا �تكو�قاد اتك�ع�ى�التفكy?�وان� ر�<�ºæأو��لم�من�شل�قد ر ر

 )37ص،2015.محدب( .باÊمل

�الجيد� اك �و8د �*نتباه �ع�ى ة �القد �*نفعاuي �الذكاء �مفهوم رويضمن ر

�بوضو �فصياغ§�ا �وفهمها �وا�شاعر�الذاتية اك�ل
نفعاGت �وإد �راقبة� �وفقا �وتنظيمها رح

�ايجابية� �اجتماعية �ع
قات �;ي �معهم �للدخو �ومشاعرهم �خرين �GنفعاGت لدقيق

-^��و�ا �*نفعاuي �العق�ي �الرAي �ع�ى �الفرد �*يجابية�، تساعد ات �ا�ها �من �ا�زيد روتعلم

� �عن. 38ص،2010.كبy?(للحياة 
�و :نق �عبده �السيد �الهادي �السيد�عبد ق وفار

 ).256ص،2006.انعثم

    ::::أبعاد�الذكاء�الوجداني�أبعاد�الذكاء�الوجداني�أبعاد�الذكاء�الوجداني�أبعاد�الذكاء�الوجداني�2222....2222    

سالو;ي"قد�حدد بعة�جوانب�üي" وماير  : رالذكاء�الوجداني�بأ

ويتضمن�التعرف�ع�ى�انفعاGت�خرين�وتعبy?�: التعرف�ع�ى�*نفعاGت :لالبعد��و* 

 .بدقة�عن�*نفعاGت�وتم�oyبyن�*نفعاGت�الصادقة�و�ا�زيفة

�الثاني*  �*نفعاGتتوظي :البعد �*نتباه�: ف �لتوجيه �*نفعاGت �استخدام وتشy?�اuى

�الحية �*نفعاGت �و�توليد �ا�وقف �;ي �ا�همة �انفعاGت�،للمعلومات �عدة �بyن جح رو�التأ

اوية�مختلفة �من� ية��مو زلر ر  .ؤ

�الثالث*  �*نفعاGت :البعد �*نفعاGت�: فهم �و�التم�oyبyن �*نفعاGت �تسمية تشy?�إuى

الخوف�فÓ-�تتضمن�الغضب�والحسد�و، غy?ة���ة�و�فهم�*نفعاGت�ا�ركبة�مثل�الا�تشا

�ما �لشخص �و�الكراهية �الحب �بyن �الجمع �مثل �ا�تناقضة و�م
حظة�، و�*نفعاGت

�*نفعال �مستو �;ي �تحدث �ال�- �، ىالتعبy?ات �مستو �مثل �الشدة �حيث º.م� ىسواء

 .uى�الغy?ةإو�أو�من�حيث�النوع�من�الحسد�أالغضب�

�الرابع*  �*نفعاGت:البعد ة �ا�شاعر�و: رإدا �تقبل �و�الغy?�وتشy?�إuى ة �السا ر�*نفعاGت

ة �، رسا �انفعاGت �و �الذاتية �*نفعاGت ة �إدا �رو �كب§�ا �دو �وطه�(نخرين س
مة

 .)2006:27،حسyن

� ز(ويذكر �و قعثمان �من�)11-10: 1998، ر �يتكو �الوجداني �الذكاء �إن نإuى

 :خمسة�أبعاد�üي
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��والب*  �*نفعالية:  لعد �انتب: ا�عرفة �ع�ى ة �ل
نفعاGت�رالقد �الجيد اك �و�8د راه

�بالع
قو �مع�الو×ي �بyن�أفكار�و�ا�شاعر�الذاتية�ا�شاعر�الذاتية�وحسن�التم�oyبي�èما ة

جيةو  .ر8حداث�الخا

�الثاني*  �*نفعاGت: البعد ة �وا�ش: رإدا �السلبية �*نفعاGت �;ي �التحكم �ع�ى ة اعر�رالقد

�أفكار�وا�شاعر� �بyن �بالع
قة �الو×ي �مع �التمي�oyبي�èما �وحسن �oyالتم� �و�حسن الذاتية

جية  .رالذاتية�و8حداث�الخا

�الثاني*  �GنفعاGت :البعد ة �و�كسب�: رإدا �السلبية �*نفعاGت �;ي �التحكم �ع�ى ة رالقد

ات�الح ياة�*جتماعية�رالوقت�للتحكم�ف��ا�وتحويلها�;ي�*نفعاGت�*يجابية�مماسه�مها

 .و�ا�هنية�بفاعلية�

ة�ع�ى�تنظيم�*نفعاGت�و�ا�شاعر��و�توج����ا��: تنظيم�*نفعاGت: البعد�الثالث*  رالقد

�واستعمال�ا�شاعر�و*إ اتقuى�تحقيق�*نجاز�والتفو ، رنفعاGت��;ي�صنع�أفضل�القرا

�*نفعو ن�بانفعاGت�مختلفة�وكيف�تتحو لفهم�كيف�يتفاعل�خر اGت�من�مرحلة�إuى�و

�  .ىأخر

اك�انفعاGت�خرين�و�التوحد�معهم�انفعاليا�: التعاطف: البعد�الرابع*  ة�ع�ى�إد رالقد ر

 .مع�فهم�مشاعرهم�و�انفعا�ïGم�و�التناغم�معها�

�;ي�خرين�و�مساند�ïم�و�التصرف�: التواصل: البعد�الخامس*  يالتأثy?�*يجابي�القو

 .معهم�بطريقة�Gئقة�

� دير�(أما �الد �ا�نعم �خمسة� ) 32-31 :2004،رعبد �حدد �قد �جو�ان �أن ىير

 : أبعاد�تتضمن

ته�ع�ى�: الو×ي�بالذات :لالبعد��و*  رو�يتضمن�معرفة�و�اكتشاف�الفرد�GنفعاGته�و�قد

ته�ع�ى�تقديراته�بتحديد�جوانب�القوة�و�، التعبy?�ع�èا�و�معرفة�أسبا��ا�و�معان��ا� رو�قد

�و�تقدير �ف��ا �بما�الضعف بط�مشاعره � �ع�ى ته �و�قد �و�عواطفه �الدقيق�GنفعاGته ره ر

 .و�الثقة�;ي�ذاته�و�إمكانا�ïا�، يفكر�فيه�

�الثاني*  �ع�ى�ضبط�*نفعاGت�و�التحكم�: تنظيم�الذات: البعد �الفرد ة رو�يتضمن�قد

� ،ف��ا ف �تتغy?�الظر �عندما �ا�زاجية �تغيy?�حالته �ع�ى ته ووقد �تنظيم�، ر �ع�ى ته رو�قد

Gالجيد�انفعا�?yت�و�أفكار�جديدة�تساعده�ع�ى�التفكGته�ع�ى�، ته�و�توليد�انفعا رو�قد

� ية �الجا ��حداث �مع �، رالتكيف �*تزان �ع�ى ته �رو�قد ف�، و�الهدوء �الظر �;ي ºوح�
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ته�ع�ى�التجديد�و�التغيy?��و�*بتكار�و��واجهة، الصعبة ته�، �متطلبات�الحياة�روقد روقد

�جدير�بثقة�خ ع�ى�ان  .رين�نتكو

تحمل�ل
نجاز�او�التحصيل�و�ا�ثابرة�وو�يتضمن�دافعية�الفرد�: الدافعية:البعد�الثالث�* 

�و�التحدي�و�ا�خاطرة�ا�حسوبة�لالضغوط�و�8حباط�;ي�سيبل�انجاز��عمال�و�التفاؤ

�ملل�أو�إجهاد�و تركoyه�و، الوعود�و�التعهدات�مع�خرينو�الoYامه�ب، نالعمل�التواصل�دو

ف�الضاغطة;ي�عمل  .وه�ح��º;ي�الظر

�الرابع*  �و�فهم�: فالتعاط: البعد �و�معرفة �اكتشاف �;ي �الفرد �حساسية و�يتضمن

�حل� �;ي �و�الفعالية �و�مساعد�ïم �معهم �و�التوحد �الدفينة �الظاهرة �خرين انفعاGت

�متطل �اتجاه �الحساسية هم �أخبا �و�متابعة ا�ïم�رمشاكلهم �و�تحف�oyقد �و�تدعيم ربا�ïم

 .لقوانyن�ا�نظمة�;ي�ا�جتمع�مدى�وعيه�باو

�الخامس*  �*جتماعية :البعد ات �ع
قات�: را�ها �تكوين �;ي �الفرد ة �مها �تتضمن رو

�معهم�و�التأثy?�ف��م�، اجتماعية�ناجحة�مع�خرين و�الفعالية�;ي�، نو�*تصال�و�التعاو

ته، و�التعامل�بحكمة�معهم�، حل�الخ
فات�او�ال;oاعات�ال�-�تنشب�بي�èم �ع�ى�أداء�رو�قد

ة�ا�ناقشات�*جتماعية�و�التوكيدية و�العمل�، ر�دوار�القيادية�بنجاح�و�الكفاءة�;ي�أدا

�oyة�فاعلية�مع�فريق�عمل�متم  .ربصو

� �من �كل �وجرين@?ج"وأشار� ن"و�" جy?الد �بار برت ور ة�" و �إدا �عن �كتا��ما ر;ي

 :السلوك�;ي�ا�نظمات�إuى�أبعاد�الذكاء�الوجداني�كالتاuي�

�ا�شاعر: ل��والبعد*  �و�ضبط �تنظيم �و �معرفة �ع�ى ة �الذين�، رالقد فاÊشخاص

ة�ع�ى�فهم�مشاعرهم�و�التحكم� �الوجداني�لد��م�القد �بقدر�عال�من�الذكاء ريتمتعو ن

 .ف��ا�

� :البعد�الثاني*  �ف��ا �?yة�ع�ى�معرفة�مشاعر�خرين�و�التأث فاÊشخاص�الذين�، رالقد

�الوجد �الذكاء �من �بقدر�عال �مشاعر�نيتمتعو �استمالة �يستطيعو �كيف �يعرفو ناني ن

ف�يمكن�ان�يحدث�ذلك  .وخرين�حولهم�و�;ي�اي�الظر

�بقدر�عال�من�الذكاء�: الدافع�الذاتي�للعمل� :البعد�الثالث*  نفاÊشخاص�الذين�يتمتعو

� نالوجداني�باستطاع§�م�تحف�oyأنفسهم�ع�ى�العمل�بجد�;ي�مختلف��نشطة�و�يقاومو

 . أي�إحباط
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�الرابعالبع*  �: د �خرين �مع ��جل �طويلة �فعالة �ع
قات �تكوين �ع�ى ة فهؤGء�، رالقد

�عاليا�من�الذكاء�الوجداني�باستطاع§�م�تنمية�ع
قا�ïم�باýخرين� ا �قد رالذين�يمتلكو ن

ر�الزمن�  ).110: 2008،مدحت�ابو�النصر�(ومع�مر

�منظو �صالح(رومن �للذكاء�) 27 : 2002،التميم- ات �مها �خمس �هناك رأن

 :وجداني�üي�ع�ى�النحو�التاuيال

اك�الذاتي*  ات�8د رمها ن�: ر �و�يشعر ك�الناس��ذكياء�كيف�يحسو وويقصد���ا�أن�يد ن ر

�;ي�نفوس� نو�ماذا�يدفعهم�و�يحفزهم�و�ما�الذي�يبعث�8حباط�;ي�نفوسهم�و�كيف�يؤثر

�?yالغ. 

�*جتماعية*  ات �با: را�ها �اتصال �بكيفية �الوتختص �إقامة �كيفية �و ع
قات�ýخرين

ابط�و�و ن�يحس�الفرد�انتباه�و�8صغاء�و�كيفية�اتصاله�باýخرين�حسب�ما�يت
ءم�أوالر

 .مع�احتياجات�هؤGء�الناس�

�: لالتفاؤ*  �الحياة �;ي �ايجابية �مواقف �بناء �خ
ل �من �الكفاءة �هذه ºو�النظر�، وتنم

غم�كل�العقبات�و�ا�صاعب� �و�محاولة�تحقيق��هداف� رللمستقبل�بتفاؤ  .ل

هاق�و�القلق�و�حاGت�: التحكم�العاطفي*  ة�من�خ
ل�التعامل�مع�8 روتتحقق�تلك�ا�ها ر

 .ال
جهاد�العصE-�و�الخ
فات�الشخصية�مع�آخرين���دوء�و�انطباعها�;ي�السلوك�

نة*  �ا�ر ات ومها �و�استعمال�: ر �ا�تغy?ات �مع �التكيف �خ
ل �من ات �ا�ها �هذه روتتحقق

نة�;ي�حل�ا�شك
ت�لوضع�خ �و�إيجادها�وا�ر ات�أخر ىيا  .ر

اسات�السابقة3333.2.2.2.2 اسات�السابقةالد اسات�السابقةالد اسات�السابقةالد     ::::ررررالد

اسة�عمر�جعيجع�وهامل�منصو---- اسة�عمر�جعيجع�وهامل�منصود اسة�عمر�جعيجع�وهامل�منصود اسة�عمر�جعيجع�وهامل�منصود ررررد     ):):):):2015201520152015((((رررر

اسة�اuى�-بعنوان�تقنyن�مقياس�بار �ع�ى�البيئة�الجزائرية؛�حيث�هدفت�الد راو ن

�بار �مقياس �من�-تقنyن �مكونة �عينة �ع�ى �تطبيقة �خ
ل �من �الجزائرية �البيئة �ع�ى ناو

187� �وتلميذة �ا) تلميذة87(تلميذ هم�من �اختيا �تم �ا�توسط �للتعليم �الرابعة رلسنة

 .بطريقة�عشوائية�بسيطة؛�ببلديةحمام�الضلعة�وGية�ا�سيلة

�بحساب�لو �;ي � �للقياس �السيكومY?ية �النظرية �ع�ى �الباحثان �اعتمد قد

�من� �للتحقق �طر �ث
ث �اعتماد �خ
ل �من �للمقياس �السيكومY?ية قالخصائص

؛الصدق�الذاتيصدق�*تساق�الداخ�ي؛الصدق�التمي(الصدق oyللتحقق�) ي� قوث
ث�طر

نباخ؛التجزئة�النصفية؛التطبيق�واعادة�التطبيق(من�الثبات  ).ومعامل�الفا�كر
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�النسخة� �*جتماعية �للعلوم �*حصائية �الحزمة �برنامج �ع�ى �*عتماد وتم

�من�خ
ل�) spss20(العشرين �مقبو oyقياس�بصدق�تمي�ل؛وتوصلت�النتائج�اuى�تمتع�ا ي

� ق �فر �معامل�ووجود �وبلغ �والدنيا �العليا �ا�جموعتyن �متوسطات �بyن �احصائية دالة

oyقياس�بصدق�*تساق�الداخ�ي�من�0.67يالصدق�التمي�؛كما�تم�التوصل�اuى�تمتع�ا

جة�ا�قياس�ككل�حيث�بلغت تباط�بyن�ابعاد�ا�قياس�ود رخ
ل�دGلة�ا  0.73:ر

�ترب �بلغ �حيث �مرتفع �ذاتي �صدق �دGلة �اuى �الباحثان �معامل�وتوصلت يع

  .0.819:الثبات

�قيمة �ع�ى �النتائج �اكدت �فقد �للثبات �واعادة�0.62بالنسبة �للتطبيق بالنسبة

 .0.51التطبيق�;ي�حyن�بلغت�قيمة�معامل�الثبات�بطريقة�التجزئة�النصفية�قد�بلغت

نباخ �وüي�قيمة�مرتفعة�تؤكد�0.67:وواخy?ا�بلغت�قيمة�الثبات�بطريقة�الفا�كر

نباختمتع�ا�قياس�بالثبات�  ).112ص:2015جعيجع،(وعال�وفق�طريقة�الفا�كر

قاق---- اسة�نادية�بوش
لق�وبو قاقد اسة�نادية�بوش
لق�وبو قاقد اسة�نادية�بوش
لق�وبو قاقد اسة�نادية�بوش
لق�وبو ززززد     ):):):):2015201520152015((((رررر

�معرفة� �اuى �العاطفي�اضافة جات�الذكاء �د �التعرف�ع�ى �اuى اسة رهدفت�الد ر

ق�;ي�الذكاء�العاطفي�تبعا�اuى�كل�من �التعليم-�والجنس:والفر  .ىا�ستو

اسة�ع�ى� مة�اما�من�امهات�*طفال�81روقد�اجريت�الد 
زا�عاقyن�عقليا�بمت

�وا�خادمة�والسعيد� �بكل�من�ا�راكز�الY?بوية�الطبية�بب.-�ثو رداو  .ن

�بار �مقياس �ع�ى �الباحثتان �الخصائص�-واعتمدت �من �تحققتا �وقد ناو

�وثبات� �صدق �بمؤشرات �ا�قياس �تمتع �اuى �التوصل �تم �حيث �للمقياس السيكومY?ية

�صدق �لحساب �واحدة �طريقة �اعتماد �وتم نة�مقبولة، �ا�قا �صدق �وüي ر�ا�قياس

�التميoy"الطرفية �اختبار�ت" يالصدق �قيمة �بلغت �الدGلة�19.65:حيث �مستو ى�عند

�عليا�0.01 جات �د �ع�ى �الحاصلyن �*فراد �بyن �تميoyية ة �قد �له �ا�قياس �ان �يع.- ربما ر

جات�دنيا�ع�ى�مقياس�بار نباخ�;ي�تقدير�الثبات�-روالحاصلyن�ع�ى�د �وطريقة�الفا�كر واو ن

 )94ص:2015بوش
لق،(0.69ت�بروقد

اسة�سليمان�صالح---- اسة�سليمان�صالحد اسة�سليمان�صالحد اسة�سليمان�صالحد     ):):):):2016201620162016((((ررررد

اسة�اuى�التحقق�من�مدى�ص
حية�مقياس�بار �ل
ستعمال�;ي�-رهدف�الد ناو

البيئة�الليبية�،حيث�تم�تطبيق�ا�قياس�ع�ى�عينة�من�ط
ب�كلية�الY?بية�بجامعة�عمر�

� �يساو291ا�ختار�بلغ�عددهم �اص�ي هم1200ي�من�مجتمع �اختيا �تم �بطريقة�رطالب�

�وكانت�النتائج�كتاuي. عشوائية  :قتم�حساب�الثبات�بث
ث�طر




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]153[

� �التطبيق �واعادة �التطبيق �بطريقة �بyن�: الثبات �الزمنية �الفY?ة �كانت حيث

تباط�بي�èا ،الثبات�بطريقة�التجزئة�النصفية�0.88رالتطبيقyن�شهرا�كام
�وبلغ�معامل�*

�سبy?مان: �بطريقة �ا�صحح تباط *� �معامل �بلغ �بلغ�الثبات� .066:ن�براورحيث �حyن ;ي

نباخ  .0.76:وبمعامل�الفا�كر

�النتائج� �وكانت �كذلك �طر �ث
ث �الباحث �اعتمد �فقد �للصدق �بالنسبة قاما

 :كماي�ي

� oyوالدنيا�:يالصدق�التمي� حيث�بلغت�قيمة�اختبار�ت�بyن�ا�جوعتyن�العليا

�الدGلة�23.58  .0.01ى�عند�مستو

�الداخ�ي �*تساق �*:صدق �بلغ �للمقياس�حيث �الكلية جة �الد �بyن رتباط ر

 .0.70و*بعاد

�الجذر�الكامن: الصدق�العام�ي �ان�ا�قياس�50.221: بلغت�قيمة �مادل�ع�ى

 ).102ص:2016سلمان،(يقيس�عام
�واحدا

اسة�الهام�خليل---- اسة�الهام�خليلد اسة�الهام�خليلد اسة�الهام�خليلد     ):):):):2005200520052005((((ررررد

اسة�خليل�اuى�معرفة�مدى�اسهام�قائمة�مقياس�بار �;ي�التنبؤ�-رهدفت�د ناو

�و �ا�واجهة �بارباساليب �مقياس �تطبيق فر�وتم�-تم �لكا �ا�واجهة �اساليب �ومقياس راو ن

�طالبا�وطالبة�من�كلية�*داب�بجامعة�ا�نوفية�لم�327التطبيق�ع�ى�عينة�بلغ�عددها�

هم  .رتبyن�كيفية�اختيا

�بار �ذكرها �ال�- �الصدق �بمعام
ت �الباحثة �والحسyن-واكتفت ) 2004(ناو

الثبات�فقد�اعتمدت�;ي�حسابه�ع�ى�معامل��والذي�استخدم�صدق�التحليل�العام�ي،اما�

� �مابyن �الكلية جة �والد �*بعاد �بyن تباط *� �قيم احت نباخ�وتر �كر رالفا ر و  0.76و0.49و

 ).86ص:2005خليل،(

اسة�القحطاني---- اسة�القحطانيد اسة�القحطانيد اسة�القحطانيد     ):):):):2103210321032103((((ررررد

�لتنمية� �مقY?ح -Eي �تد �برنامج �فعالية �ع�ى �التعرف �اuى �الحاuي �البحث رهدف

�ا اء �مد �من �عينة �ع�ى �الوجداني �الرياض�رالذكاء �بمدينة �الحكومية �الثانوية س ر�دا

اسة�ع�ى� �واعتمدت�الد روالكشف�عن�الع
قة�بyن�الذكاء�الوجداني�و*داء�الوظيفي،

تباطي  .را�نهج�التجريE-�للوقوف�ع�ى�مدى�فعالية�ال@?نامج�وا�نهج�الوصفي�*
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� �قوامها �عينة �ع�ى اسة �الد �ع�ى�60رواعتمدت �عشوائيا يعهم �تو �تم زمديرا

�للذكاء�الوجداني��بعد�-عتyن�الضابطة�والتجريبية�وتم�استخدام�مقياس�بارا�جمو ناو

 ).165ص:2013القحطاني،(ن�تم�التحقق�من�صدقه�وثباتهأ

اسة�مرجان---- اسة�مرجاند اسة�مرجاند اسة�مرجاند     ):):):):2016201620162016((((ررررد

�التنبؤ� �;ي �العقل �لعادات -Eالنس� �*سهام �عن �الكشف �اuى اسة �الد رهدفت

yرحلت�جات�الذكاء�الوجداني�لدى�عينة�من�الطالبات�ا ن�*ساسية�والثانوية�بمدينة�ربد

�" اب" �البحث�من��. اليمنية �تكونت�عينة تباطي، �الوصفي�* �الباحث�ا�نهج رواستخدم

هن�بطريقة�العشوائية�العنقودية�من�مجتمع�اص�ي�يبلغ�466  .9015ر��طالبة�تم�اختيا

�ع�ى��صدق�ا�حكمyن�-واعتمد�الباحث�للتحقق�من�ص
حية�مقياس�بار ناو

�قياس�ع�ى�مجموعة�من�الباحثyن�;ي�علم�علم�النفس�وعلوم�الY?بية�حيث�تم�عرض�ا

والقياس�النف�æ-�حيث�تم�بناء�ع�ى�ذلك�صياغة�البنود�اuى�صيغة�ا�ؤنث�باعتبار�ان�

�ث
ثي �اuى با×ي � �من �البدائل يج �تد �اعادة �اuى �اضافة �اناث �كلها رالعينة �استخراج�. ر وتم

� �من �عينة �ع�ى �الداخ�ي �*تساق �50صدق �من �قيم�طالبة �بلغت �حيث �البحث عينة

جة�الكلية�للمقياس�بyن تباط�بyن�الفقرات�والد رمعامل�* �اما�قيم�معام
ت�0.76-0.36ر

تباط�بyن�الفقرات�والبعد�الذي�تنتم-�اليه�فكانت�بyن  . 0.83-0.42را

م.-� � �بفاصل �التطبيق �واعادة �التطبيق �بطريقة �استخراجه �فتم �الثبات زاما

تباطمدته�ث
لث�اسابيع�حيث�بلغ نباخ�0.86ر�معامل�* و�و�اما�الثبات�بطريقة�الفا�كر

 ).110ص:2016مرجان،.(0.84فقد�بلغ

غد�عابدين---- اسة� غد�عابديند اسة� غد�عابديند اسة� غد�عابديند اسة� رد رر رر رر     ):):):):2016201620162016((((ر

�وكذا� ا �الوجداني�انتشا ات�الذكاء �التعرف�ع�ى�اك¾?�مها اسة�اuى رهدفت�الد ر ر

�قوامها �بلغ �ال�- �العينة �افراد �بyن ا¯ي �الز �التوافق جة ود �بمدينة�232ر وجة �و جا ز�ز و

�باردمش �مقياس �تطبيق �وتم �قصدية، �بطريقة هم �اختيا �تم �للذكاء�-رق ناو

الوجداني،وعندالتاكد�من�ص
حية�اداة�القياس�واستخراج�خصائصها�السيكومY?ية�تم�

 :*عتماد�ع�ى

نة��بyن�� �حيث�تم�اجراء�مقا oyر�الصدق�التمي من�مرتفöي�الذكاء�ونفس�27ي

�اختبار �نسبة �وجاءت �الذكاء -æçنخف�� �ا�قياس�"ت" النسبة �ابعاد �جميع �وع�ى �دالة

 .الستة
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�الثبات �معامل �بلغ �حيث �مقبولة �النتائج �حسابه��الثب 0.72وجاءت �وتم ات

نباخ  .وبمعمل�الفا�كر

�;ي�الثبات�غy?�كاف�أن�*عتماد�ع�ى�طريقة�واحدة�;ي�الصدق�وأوي
حظ� ىخر

Gستخدامإيؤدي�بنا� تماما�و
�;ي�ص
حية�ا�قياس�ل  ).8ص:2016عابدين،( قuى�الوثو

اسة�ا�يدانية....3333 اسة�ا�يدانيةاجراءات�الد اسة�ا�يدانيةاجراءات�الد اسة�ا�يدانيةاجراءات�الد     ::::رررراجراءات�الد

�قوامها::::العينةالعينةالعينةالعينة1.31.31.31.3 �عينة �ع�ى �ا�قياس �تطبيق �بجامعة�200تم �وطالبة طالب

هم�بطريقة�قصدية�م�èم�  .ان119ºîذكرا�و81رعمار�ثليFي�تم�اختيا

اسة2222.3.3.3.3 اسةاداة�الد اسةاداة�الد اسةاداة�الد     : : : : �مقياس�الذكاء�الوجداني��مقياس�الذكاء�الوجداني��مقياس�الذكاء�الوجداني��مقياس�الذكاء�الوجداني�::::رررراداة�الد

�بارأ �ا�قياس �سنة-عد �التقرير�ال) 2000(ناو �مقاييس �واعده�وهو�من ذاتي،

�واشتق� �طبقه �وقد ،� �الوجداني �الذكاء �مفهوم �عن �اجراها �ال�- �*بحاث �اuى استنادا

�مختلفة �دو �ومن � �كبy?ة �عينات �ع�ى �السيكومY?ية �ا�انيا،�: لخصائصه بريطانيا،

�كندا، جنتyن، �كاGتي. .ر* �ابعاد �خمسة �وüي �*بعاد �متعدد �مقياس الكفاءة�: وهو

�*جتماع �الكفاءة �التكيفية،الشخصية، �الكفاءة �النفسية، �الضغوط ة �ادا �كفاءة  رية،

 .كفاءة�ا�زاج�*يجابي،��كفاءة�*نطباع�*يجابي

�عجوة �طرف �من �*وuى �للمرة �العربية �اuى �ا�قياس ق�) 2003(ترجم �ر زثم

�الجزائرية��) 2006(هللا �البيئة �;ي �السيكومY?ية �خصائصه �واستخرج �الجزائر�قننه و;ي

�ع�ى)  2015.( جعيجع �من �عشوائية��669عينة �بطريقة هم �اختيا �تم �وطالبة رطالبا

 بسيطة،�بوGية�ا�سيلة

عة�ع�ى��60لف�ا�قياس�من�أيت �مو �الستة،زبندا يعتمد�ا�قياس�ع�ى� بعاد

�أ �بدائل جة�:ربعة �بد �متوسطة،وتنطبق جة �كبy?ة،بد جة �عالية،بد جة �بد رتنطبق ر ر ر

�من��ستة�،�و. �ع�ى�التواuي�1اuى4ضعيفة�وتمنح�الع
مة�من�  : بعاد�üي�أنيتكو

قام�الفقرات    *بعاد*بعاد*بعاد*بعاد قام�الفقراتا قام�الفقراتا قام�الفقراتا     ررررا

 53-43-31-28282828-17-7 الكفاءة�الشخصية

 -55-45-51-41-36-24-20-14-10-5-2 الكفاءة�*جتماعية

ة�الضغوط  58-54-49-46-39-35-26-21-15-11-6-3 ركفاءة�ادا

 57-48-44-38-34-30-25-22-16-12 الكفاءة�التكيفية

 -60-56-50-47-40-37-32-29-23-19-13-9-4-1: كفاءة�ا�زاج�العام

 52-42-33-27-18-8 كفاءة�*نطباع�*يجابي

�*حمر�اuى�البنود�السلبية**** �*حمر�اuى�البنود�السلبيةيشy?��اللو �*حمر�اuى�البنود�السلبيةيشy?��اللو �*حمر�اuى�البنود�السلبيةيشy?��اللو     ننننيشy?��اللو
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    ::::استخراج�الخصائص�السيكومY?ية�للمقياساستخراج�الخصائص�السيكومY?ية�للمقياساستخراج�الخصائص�السيكومY?ية�للمقياساستخراج�الخصائص�السيكومY?ية�للمقياس3333.3.3.3.3

    ::::صدق�ا�قياسصدق�ا�قياسصدق�ا�قياسصدق�ا�قياس----

ئيسيا�;ي�تقدير�ص
حيته�لقياس� �
اسة��يعد�عام ران�قياس�صدق�أداة�الد ر

�قياس�الصدق،�تم�اختيار�م�èا�ماي�ي�ما�وضع�من�أجل  :قه�،��و�نظرا�لتعدد�طر

    :  :  :  :  IIIInternal Consistencynternal Consistencynternal Consistencynternal Consistency::::صدق�*تساق�الداخ�ي��صدق�*تساق�الداخ�ي��صدق�*تساق�الداخ�ي��صدق�*تساق�الداخ�ي��    ----1111

جة�الكلية�،�من� ��بyن��*بعاد�و�الد تباط�بy?سو ر����تم��حساب�معامل�* نر

�
�قياس�الذكاء�الوجداني�،�أي�هل�فع� اجل�التأكد�من�مدى�توفر�الصدق�الداخ�ي�

�أ �ا�كونات�تتمع �بyن تباط �ا � �هناك �وهل �داخ�ي؟ �اتساق � �ع�ى �الحالية اسة �الد رداة ر

� جة�الكلية�له،�والنتائج�مبينة�;ي�الجدو لالفرعية�للمقياس�،�أي�*بعاد�والد  :ناهدأر

                        

*بعاد�������������������������������������                

 

جة�الكلية�  رالد

����الكفاءةالكفاءةالكفاءةالكفاءة

    الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية

الكفاءة�الكفاءة�الكفاءة�الكفاءة�

    *جتماعية*جتماعية*جتماعية*جتماعية

ة� ة�كفاءة�إدا ة�كفاءة�إدا ة�كفاءة�إدا رررركفاءة�إدا

الضغوط�الضغوط�الضغوط�الضغوط�

    النفسيةالنفسيةالنفسيةالنفسية

الكفاءة�الكفاءة�الكفاءة�الكفاءة�

    التكيفيةالتكيفيةالتكيفيةالتكيفية

كفاءة�كفاءة�كفاءة�كفاءة�

ا�زاج�ا�زاج�ا�زاج�ا�زاج�

8يجابي�8يجابي�8يجابي�8يجابي�

    العامالعامالعامالعام

كفاءة�كفاءة�كفاءة�كفاءة�

*نطباع�*نطباع�*نطباع�*نطباع�

    *يجابي*يجابي*يجابي*يجابي

تباط  **0.607 **0.753 **0.641 **0.475 **0.545 **0.264 رمعامل�*

�الدGلة�  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ىمستو

قم� � قم�الجدو � قم�الجدو � قم�الجدو � ررررالجدو جة�الكلية):):):):1111((((لللل تباط�*بعاد�بالد جة�الكلية�معام
ت�ا تباط�*بعاد�بالد جة�الكلية�معام
ت�ا تباط�*بعاد�بالد جة�الكلية�معام
ت�ا تباط�*بعاد�بالد ر�معام
ت�ا رر رر رر     ....ر

جة� تباط�دالة�مع�الد �أع
ه�ن
حظ�ان�جميع�معام
ت�* رمن�خ
ل�الجدو ر ل

تباط�ع�ى�التواuي� ،�0.264�،0.545�،0.475(رالكلية�للمقياس�،�حيث�كانت��معام
ت�*

تباطات�قوية)0.641�،0.753�،0.607 �تدل�ع�ى�وجود�ا ر،�وüي�كما�يظهر�;ي�الجدو �بyن�ل

�تكونه �ال�- �الستة �*بعاد �وبyن �للمقياس �الكلية جة �صدق�.رالد �حساب �نتائج وتتفق

� �جعيجع �السابقة اسات �الد � �نتائج �مع �الداخ�ي ) 2014(و�بوش
لق)2015(ر*تساق

�صالح �مرجان) 2016(وسليمان �*تساق�) 2016(و �صدق �كلها �استعملت �ا�Þا حيث

�مقبولة �صدق �معام
ت �اuى �وتوصلت اسة�وه.الداخ�ي �الد �اليه �ماتوصلت �نفس رو

 .الحالية

نة�الطرفية    ----2222 �أو�صدق�ا�قا oyنة�الطرفيةالصدق�التمي �أو�صدق�ا�قا oyنة�الطرفيةالصدق�التمي �أو�صدق�ا�قا oyنة�الطرفيةالصدق�التمي �أو�صدق�ا�قا oyررررالصدق�التمي     ::::يييي

�صدق� �من �التحقق �خ
لها �من �يتم �ال�- �الطر �إحدى �الطريقة قتعت@?�هذه

�أبو�ج
لة� ات�حيث�ير ى*ختبا أن�تمي�oy*ختبار�بyن�ا�تمكنyن�من�الكفايات�) 1999(ر

�من�مؤشرات�صد جات�الطلبة�ع�ى�والغy?�ا�تمكنyن�مؤشرا �ترتيب�د � �تم � �وعليه رقه،

ليا(من��ع�ى�إuى��دنى�" الذكاء�الوجداني"مقياس� جات�27ثم�اخذ�نسبة�) زتنا ر٪�من�د
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جات�الطلبة�;ي�الثلث��دنى�،�وكان�عددهم�27الطلبة�;ي�الثلث��ع�ى�و ) 54(ر�٪�من�د

جموعات�ا�ستقلة،��للمT.Test" ت"طالب�وطالبة�;ي�ك
�ا�جموعتyن�ثم�يحسب�اختبار�

�اد  :ناهلوالنتائج�موضحة�;ي�الجدو

 )54=ن(الثلث��ع�ى�
 الثلث��دنى

 ا�تغ@?ات )54=ن(

 ع م ع م

اختبار�

 ليفyن

� ىمستو

 الدGلة

اختبار�

 "ت"

جة� رد

 الحرية

� ىمستو

 الدGلة

الكفاءة�

 الشخصية
13.80 3.53 11.39 3.36 0.128 0.722 -3.629 106 0.000 

 الكفاءة

 جتماعية*
38.43 3.98 32.81 4.581 0.623 0.432 -6.788 106 0.000 

ة� ركفاءة�دا

الضغوط�

 النفسية

35.93 4.46 29.07 5.40 1.865 0.175 -7.181 106 0.000 

الكفاءة�

 التكيفية
29.43 4.02 22.13 3.46 2.009 0.159 

-

10.100 
106 0.000 

كفاءة�

ا�زاج�

8يجابي�

 العام

46.09 3.68 36.48 4.87 2.584 0.111 
-

11.567 
106 0.000 

كفاءة�

*نطباع�

 8يجابي

16.54 2.15 12.33 2.07 0.055 0.815 
-

10.336 
106 0.000 

 0.000 106 23.241 0.866 0.029 8.334 144.22 7.744 180.203 الكلية

    ********� �دال�عند�مستو �دال�عند�مستو �دال�عند�مستو         00.0100.0100.0100.01ىىىىدال�عند�مستو

� �الجدو �الجدو �الجدو �دGل§�ا�بyن�مرتفöي�ومنخفæç" " " " تتتت""""اختباراختباراختباراختبار): ): ): ): 02020202((((للللالجدو �دGل§�ا�بyن�مرتفöي�ومنخفæçومستو �دGل§�ا�بyن�مرتفöي�ومنخفæçومستو �دGل§�ا�بyن�مرتفöي�ومنخفæçومستو     -�-�-�-�ىىىىومستو

جات�ع�ى�مقياس� جات�ع�ى�مقياس�الد جات�ع�ى�مقياس�الد جات�ع�ى�مقياس�الد     """"الذكاء�الوجدانيالذكاء�الوجدانيالذكاء�الوجدانيالذكاء�الوجداني""""ررررالد

قم� � ريتضح�من�الجدو ق�ذات�دGلة�إحصائية�) 02(ل وو�الذي�يبyن�وجود�فر

� جات�مرتفعة�;ي�) 0,01(ىعند�مستو جات�الطلبة�الذين�تحصلوا�ع�ى�د ربyن�متوسط�د ر

جات�منخفضة�;ي��داة� جات�الطلبة�الذين�تحصلوا�ع�ى�د اسة��و�متوسط�د رأداة�الد ر ر

تفاع�متوسطات�وذلك� �ويظهر�ذلك�من�خ
ل�إ �ا�قياس� جة�ع�ى �الد رلصالح�مرتفöي ر

�كان� �،حيث اسة �الد �Gداة �ا�كونة �الستة ��بعاد �;ي �ا�رتفعة جات �الد �ذو رالطلبة ر ي
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�)13.80�،38.43�،35.93�،29.43�،46.09(متوسطا�ïم�ع�ى�التواuي� ي،�وإنحرافهم�ا�عيار

�لطلبة�الذين�وقد�كان�صغy)  4.46�،2.15(تراوح��بyن� نة�بقيم�8نحراف�ا�عيار ي?�مقا ر

� �بyن �تراوحت �ال�- ��دنى �الثلث �فئة �إuى �5.40(نينتمو �تشتت�) 2.07، �أن �يع.- وهذا

�عن� �وإبتعادها �ا�قياس �;ي �منخفضة جات �د �ع�ى �حصلوا �الذين �طلبة �عند جات رالد ر

" ت"�اختبار�ال�ا�توسط�كان�كبy?ا�نوعا�ما��اذا�ما�قرناه�بقيم�الفئة�العليا�،�أما�قيم

� �عند�مستو �دالة� � �) 0,01(ىا�حسوبة�كانت�كلها � �üي -حيث�كانت�أخفض�قيمة�لها

ق�ذات�دGلة�3.629-و�أع�ى�قيمة�üي�11.567 �قيم�دالة�،�تدل��ع�ى�وجود�فر وو�كلها

جات،�هذا�فيما�يخص�*بعاد�الستة�ا�كونة�للمقياس�،� رإحصائية�لصالح�مرتفöي�الد

جات�الثلث�اما�اذا�تحدثنا�ع�ى�ال جة�الكلية�لللمقياس�،�نجد�ا�توسط�الحسابي�لد رد ر

� �ا�قياس �;ي �الطلبة �من � �) 108.203(�ع�ى �معيار �ا�توسط�)7.744(يبانحراف �اما ،

جات�الطلبة�;ي�الثلث��دنى�فقدر�ب �) 144.22(رالحسابي�لد ،�) 8.33(يبانحراف�معيار

جة�الكلية�ت ق�بyن�متوسطات�الد رو�عرفة�دGلة�الفر والذي�قدر�" ت"م�حساب�اختبار�و

جة�حرية�) 23.1241(ب� �دGلة�) 106(ربد ،��وحسب�النموذج�الذي�)0.01(ىوعند�مستو

والذي�يصف�من�خ
له�الذكاء�الوجداني�،�فإن�الطلبة�الذين�حصلوا�" نبار�او"قدمه�

ة� ة�ع�ى�إدا جة�ذكاء�مرتفعة�،�والقد حات�مرتفعة�;ي�ا�قياس�فإ�Þم�يتمoyون�بد رع�ى�د ر ر ر

ة�ع�ى�التاثy?�فيمن�حولهم،�� رانفعا�ïGم�والتحكم�ف��ا�،�وفهم�مشاعر�*خرين،�ولهم�قد

جات�وبذلك�نحكم�ع�ى��صدقه� جات�ومنخفæç-�الد رإذا�فا�قياس�يم�oyبyن�مرتفöي�الد ر

oyالتمي� �ع�ى ته �جعيجع.روقد �من �كل اسات �د �منتائج �مع �النتيجة �هذه ) 2015(روتتفق

اسة�وك) 2016(وصالح�) 2016(وعابدين رلها�حملت�صدقا�تميoyيا�مقبو�Gاكدته�نتائج�الد

 .الحالية

    : : : : صدق�*تساق�الداخ�يصدق�*تساق�الداخ�يصدق�*تساق�الداخ�يصدق�*تساق�الداخ�ي    ----3333

� عندما�) 2007(رطريقة�8تساق�الداخ�ي�للبنود�تستخدم�حسب�يعقوب�النو

�الوظيفة� �لقياس ���دف �بند �كل �أن º.بمع� �البنود، �تجانس �إختبار�مدى �بصدد ننكو

�فالبن ، �البنود��خر �تقيسها �ال�- تباطه�منخفض�جدا�سواءا�ىنفسها رد�الذي�معامل�إ

جة�البعد�الذي�ينتم-�إليه�البند،��Gيمكن�8عتماد�عليه�وهو� جة�الكلية�أو�مع�د رمع�الد ر

�عن�تلك�ال�-�تقيسها�بقية�البنود�وGبد�من�إستبعاده،�لذلك� ىغالبا�يقيس�وظيفة�أخر

�و � �باGبعاد تباط�البنود �حساب�مدى�ا ،� � �الحالية اسة �الد �;ي رتم �;ي�ر النتائج�نوضحها

�ادناه  :لالجدو
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تباط    البنودالبنودالبنودالبنود    *بعاد*بعاد*بعاد*بعاد تباط* تباط* تباط*     رررر*
� �مستو �مستو �مستو ىىىىمستو

    الدGلةالدGلةالدGلةالدGلة
تباط    البنودالبنودالبنودالبنود    *بعاد*بعاد*بعاد*بعاد تباط* تباط* تباط*     رررر*

� �مستو �مستو �مستو ىىىىمستو

    الدGلةالدGلةالدGلةالدGلة

7 0.599** 0.000 3 0.384** 0.000 

17 0.652** 0.000 6 0.492** 0.000 

28 0.462** 0.000 11 0.434** 0.000 

31 0.646** 0.000 15 0.526** 0.000 

43 0.688** 0.000 21 0.418** 0.000 

صية
شخ

بعد�الكفاءة��ال
 

53 0.510** 0.000 26 0.705** 0.000 

2 0.470** 0.000 35 0.790** 0.000 

5 0.382** 0.000 39 0.574** 0.000 

10 0.523** 0.000 46 0.392** 0.000 

14 0.291** 0.000 49 0.385** 0.000 

20 0.394** 0.000 54 0.758** 0.000 

ية
اع

تم
*ج

ة�
اء

كف
�ال

عد
ب

 

24 0.436** 0.000 

 

58 0.681** 0.000 

36 0.441** 0.000 12 0.508** 0.000 

41 0.494** 0.000 16 0.380** 0.000 

45 0.425** 0.000 22 0.576** 0.000 

51 0.422** 0.000 25 0.587** 0.000 

ية 0.000 **0.726 30 0.000 **0.511 55
اع

تم
*ج

ة�
اء

كف
�ال

عد
ب

 
59 0.533** 0.000 34 0.660** 0.000 

1 0.288** 0.000 38 0.606** 0.000 

4 0.190** 0.000 44 0.656** 0.000 

9 0.559** 0.000 48 0.596** 0.000 

13 0.425** 0.000 

 

ية
يف

تك
�ال

ءة
فا

لك
د�ا

بع
 

 

57 0.631** 0.000 

19 0.493** 0.000 8 0.622** 0.000 

23 0.370** 0.000 18 0.600** 0.000 

29 0.619** 0.000 27 0.587** 0.000 

32 0.576** 0.000 33 0.400** 0.000 

ام
لع

ي�ا
جاب

8ي
ج�

�زا
��ا

ءة
فا

�ك
عد

ب
 

37 0.252** 0.000 

طباع��
*ن

بعد�كفاءة�

جابي
8ي

 

42 0.271** 0.000 
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40 0.625** 0.000 52 0.442** 0.000 

47 0.609** 0.000     

50 0.438** 0.000     

56 0.553** 0.000     

60 0.495** 0.000     

� �الجدو �الجدو �الجدو تباط�*بعاد�بالبنود�ال�-�تندرج�ضم�èا�): ): ): ): 03030303((((للللالجدو تباط�*بعاد�بالبنود�ال�-�تندرج�ضم�èا�معام
ت�ا تباط�*بعاد�بالبنود�ال�-�تندرج�ضم�èا�معام
ت�ا تباط�*بعاد�بالبنود�ال�-�تندرج�ضم�èا�معام
ت�ا     ....ررررمعام
ت�ا

�حيث� �بند �أي �إستبعاد �يتم �لم �انه �يتضح �أع
ه �للجدو �قراءتنا �خ
ل لمن

تباط�البنود جة�الكلية�للبعد�الذي�تندرج�ضمنه��دالة�ريتضح�أن�جميع�معام
ت�إ ر�بالد

تباط�موجبة�] 0.705  0.190[إحصائيا�،حيث�تY?اوح�بyن� ربمع.�ºأن�جميع�معام
ت�إ

�طردية� �ع
قة -æ�الرئي� �للبعد �الكلية جة �ود �البنود �بyن �الع
قة �تكو �وعليه ردالة، ن

� �مقياس �بنود �تجانس �يشy?�إuى �مما �الوجدا"موجبة �من�" نيالذكاء �عينة �ع�ى ا�طبق

اسة�الحالية�  .رالطلبة�;ي�الد

اسة�الحالية�****     اسة�الحالية�ثبات�ا�قياس�;ي�الد اسة�الحالية�ثبات�ا�قياس�;ي�الد اسة�الحالية�ثبات�ا�قياس�;ي�الد     : : : : ررررثبات�ا�قياس�;ي�الد

نباخمعامل�ألفا�  :و�لكر

جة�الكلية��قياس� �الفرعية�والد �الوجداني"رتم�حساب�ثبات��بعاد " الذكاء

نباخبإستخدام�معامل�ألفا�  .و�لكر

جة�الك/ / / / *بعاد�*بعاد�*بعاد�*بعاد� جة�الكالد جة�الكالد جة�الكالد نبـــــاخخخخمعامل�ألفا�معامل�ألفا�معامل�ألفا�معامل�ألفا�    البنودالبنودالبنودالبنود    ليةليةليةليةررررالد نبـــــا�لكر نبـــــا�لكر نبـــــا�لكر     وووو�لكر

 0.60 6 الكفاءة�الشخصية

 0.63 12 الكفاءة�*جتماعية

ة�الذات  0.70 12 ركفاءة�إدا

 0.794 10 الكفاءة�التكيفية

 0.715 14 كفاءة�ا�زاج�8يجابي�العام

 0.371 6 كفاءة�*نطباع�8يجابي

 0.80 60 ا�قياس�ككل

� �جدو �جدو �جدو نباخخخخ��قياس���قياس���قياس���قياس�) ) ) ) α((((معام
ت�معام
ت�معام
ت�معام
ت�) :) :) :) :04040404( ( ( ( للللجدو نبالكر نبالكر نبالكر     """"الذكاء�الوجدانيالذكاء�الوجدانيالذكاء�الوجدانيالذكاء�الوجداني""""وووولكر

�التجزئة�ا�مكنة�للمقياس�عند�تقدير�) α(يمثل�معامل�ألفا� قمتوسط�قيم�طر

ا�و�قل�تذبذبا،�وتم��حساب�معامل� �يعت@?�ا�عامل��ك¾?�دقة�وإستقرا رالثبات،�ولهذا

� �)α(ألفا �الستة ��بعاد �ع�ى �الثبات جات �د �إستخراج �طريق �عن �قياس�ر،� �ا�كونة
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جة�الكلية�للمقياس�حيث�تراوحت�معام
ت�الثبات�كما�هو�" الذكاء�الوجداني" روكذا�الد

� قم � �الجدو �;ي رموضح �) 04(ل �التناسق�] 0.80  0.371[بyن �دلي
�ع�ى �يعطي هذا

�جعيجع اسة �د �مع �تتفق �نتيجة �وüي �للمقياس، �معامل�)2015(رالداخ�ي �وجد الذي

نباخ اسة�بوش
لق�و0.67وكر نباخ�بقيمة) 2015(رد �0.69وال�-�توصلت�اuى�اuى�معامل�كر

�صالح اسة �د �) 2016(روكذا �بقيمة نباخ �كر �معامل �اuى �توصل اسة�0.76ووالذي ر�ود

�يساو) 2016(مرجان نباخ �كر �الفا �معامل �كان يحيث �;ي�0.84و �له �قيمة �اع�ى �وüي

است ضة�وüي�النتيجة�ال�-�اكد�ïا�د اسات�السابقة�ا�عر رالد  .نا�الحاليةور

    ::::الثبات�عن�طريق�التجزئة�النصفيةالثبات�عن�طريق�التجزئة�النصفيةالثبات�عن�طريق�التجزئة�النصفيةالثبات�عن�طريق�التجزئة�النصفية****    

    ):):):):معامل�جاتمانمعامل�جاتمانمعامل�جاتمانمعامل�جاتمان((((طريقة�التجزئة�النصفية�طريقة�التجزئة�النصفية�طريقة�التجزئة�النصفية�طريقة�التجزئة�النصفية�****    

    معامل�جاتمانمعامل�جاتمانمعامل�جاتمانمعامل�جاتمان    البنودالبنودالبنودالبنود    *بعاد*بعاد*بعاد*بعاد

 0.699 6 الكفاءة�الشخصية

 0.665 12 الكفاءة�*جتماعية

ة�الضغوط  0.640 12 ركفاءة�إدا

 0.824 10 الكفاءة�التكيفية

 0.670 14 كفاءة�ا�زاج�8يجابي�العام

 0.190 6 كفاءة�*نطباع�8يجابي

 0.503 60 ثبات�ا�قياس�ككل

� �جدو �جدو �جدو     """"الذكاء�الوجدانيالذكاء�الوجدانيالذكاء�الوجدانيالذكاء�الوجداني""""معام
ت�الثبات�جاتمان��قياس�معام
ت�الثبات�جاتمان��قياس�معام
ت�الثبات�جاتمان��قياس�معام
ت�الثبات�جاتمان��قياس�) :) :) :) :05050505((((للللجدو

قم� � رومن�خ
ل�الجدو  :ي
حظ�ماي�ي ) 05( ل

جة�) معامل�جاتمان(بلغت�قيمة�مؤشر�الثبات�بطريقة�التجزئة�النصفية� رللد

� �كان0,503الكلية �حyن �;ي ،� �الستة �لúبعاد �بالنسبة �:ت �الشخصية ،�)0.699(الكفاءة

�)0.665(و*جتماعية � �الضغوط ة �إدا �وكفاءة �التكيفية�). 0.640(ر، �الكفاءة �بعد � اما

)0.824 (� �8يجابي �ا�oyاج �و�كفاءة � �ب�)0.670(، �8يجابي �*نطباع � �كفاءة ت �وقد ر،

)0.190( 

���ذ �تدل�تعت@?�قيم�مؤشرات�ثبات�ا�قياس�وا�ستخرجة � �مقبولة �الطريقة ه

�من� �كل اسة �د �مع �تتفق �النتيجة �وهذه �جيدة، �ثبات �بمؤشرات �ا�قياس �تمتع رع�ى

 ) .2015(وجعيجع) 2016(ومرجان�) 2016(صالح
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�––––التجزئة�النصفية�باستخدام��معامل�الثيات�لس@?مان�التجزئة�النصفية�باستخدام��معامل�الثيات�لس@?مان�التجزئة�النصفية�باستخدام��معامل�الثيات�لس@?مان�التجزئة�النصفية�باستخدام��معامل�الثيات�لس@?مان�****     ��براو ��براو ��براو     نننن�براو

جة�الكلية/ / / / *بعاد�*بعاد�*بعاد�*بعاد� جة�الكليةالد جة�الكليةالد جة�الكليةالد     نننن�براو�براو�براو�براو----معامل�س@?مانمعامل�س@?مانمعامل�س@?مانمعامل�س@?مان    البنودالبنودالبنودالبنود    ررررالد

 0.70 6 ةالكفاءة�الشخصي

 0.669 12 الكفاءة�*جتماعية

ة�الضغوط  0.702 12 ركفاءة�إدا

 0.833 10 الكفاءة�التكيفية

 0.673 14 كفاءة�ا�زاج�8يجابي�العام

 0.198 6 كفاءة�*نطباع�8يجابي

 0.515 60 ا�قياس�ككل

قم � قمجدو � قمجدو � قمجدو � ررررجدو     نننن�براو�براو�براو�براو----قيم�الثبات�باستخدام�معامل�س@?مان�قيم�الثبات�باستخدام�معامل�س@?مان�قيم�الثبات�باستخدام�معامل�س@?مان�قيم�الثبات�باستخدام�معامل�س@?مان�) : ) : ) : ) : 06060606((((لللل

�0.51)معامل�سبy?مان(عامل�الثبات�بطريقة�التجزئة�النصفية�بلغت�قيمة�م-

�ل
بعاد �بالنسبة �بلغت �حyن �;ي �الكلية جة �الشخصية:رللد الكفاءة�.0.70الكفاءة

�الضغوط.0.66*جتماعية ة �ادا �التكيفية.0.70ركفاءة �ا�زاج�0.83الكفاءة �كفاءة

�*يجابي0.67العام �*نطبع �*نطب�0.19كفاءة �كفاءة �ان �حصلت��وي
حظ �*يجابي اع

�معامل� �ع�ى �ا�قياس �حصل �ذلك غم �و �الستة �*بعاد �بyن �من تباط �ا �اضعف رع�ى ر

�بطريقة�سبy?مان  .لصدق�مقبو

    ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

�يتمتع�بص
حية�عالية�تسمح�-�يتضح�لنا�ان�مقياس�بارسبق�عرضه مما ناو

�ا�قياس �ان �النتائج �كشفت �حيث �ا�حلية �البيئة �;ي �بنتائجه �وا�وثوقية �له�باGعتماد

جات�صدق�وثبات�عالية�حسب�النظرية�السيكومY?ية�;ي�القياس�ونستنتج�مماسبق� رد

�الوطن بوع � �مختلف �ع�ى �ا�قياس �ص
حية �من �التحقق �توسيع ة �ضر روندعو�اuى ان�.ور

*هتمام�بعلم�النفس�*يجابي�واهم�متغy?اته�يجب�ان�يأخذ�ح�oyمن�اهتمام�الباحثyن�

�والنف �الY?بوية اسات �الد �ميدان �من�ر;ي �التحقق �ويعد �وفائدة �شان �من �له �ا� سية

 .ص
حية�ادوات�قياس�تلك�ا�تغy?ات�فرعا�عن�ذلك�*هتمام

�باستخدام�- �ا�قياس �لهذا �السيكومY?ية �الخصائص �من �التحقق محاولة

�ابسط�نماذج� ه �باعتبا اش�*حادي�ا�علم� �نموذج� �للقياس�خاصة �الحديثة رالنظرية ر

 .نظرية�السمات�الكامنة
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ة�بناء�مقياس�للذكاء�الوجداني�خاص�بالبيئة�الجزائرية�والتحقق�من�محاول-

 .ص
حيته�باستخدام�العيينات�الكبy?ة

        ::::ا�راجعا�راجعا�راجعا�راجع

، دار�الفجر، الطبعة��وuى�، ) الوجداني�(تنمية�الذكاء�العاطفي�): 2008(مدحت�، ابو�النصر.1

يع�  .مصر�، القاهرة، زللنشر�و�التو

�) : 2013(ابو�عمشة�ابراهيم�باسل�. 2 رالذكاء�*جتما×ي�و�الذكاء�الوجداني�و�ع
ق§�ما�بالشعو

� �غزة �محافظة �;ي �الجامعة �طلبة �لدى �، بالسعادة ة �ماجستy?�غy?�منشو رسالة �علم�، ر قسم

هر�، النفس�كلية�الY?بية�  .زجامعة��

�خليل.3 �بار):2005(الهام �لقائمة -Eالنس� �طلب-*سهام �لدى �ا�واجهة �التنبؤ�باساليب �;ي ة�ناو

اسات�نفسية؛�العدد  .؛�القاهرة85؛�ا�جلد07رالجامعة؛د

    .السعودي، الرياض، دار�ا�عرفة�لتنمية�البشرية، التفكy?�الوجداني): 2002(التميم-�صالح�. 4

دير�عبد�ا�نعم�احمد�.5  اسات�معاصرة�;ي�علم�النفس�ا�عر;ي�) : 2004(رالد الطبعة��وuى�، رد

يع�و�ا  .مصر، القاهرة�، لطباعةزعالم�الكتب�للنشر�و�التو

�سعد.6  �بن سالة�):2013(القحطاني �الوجداني؛ �الذكاء �لتنمية �مقY?ح �برنامج رفعالية

اة؛جامعة�ابن�سعود؛الرياض�  ردكتو

�عمر. 7 �بار):2015(جعيجع �مقياس �*نسانية�-تقنyن �العلوم �الجزائرية؛مجلة �البيئة �ع�ى ناو

قلة18و*جتماعية؛العدد  .ر؛و

ا¯ي؛):2016(رغد�عابدين.8  ؛38ا�جلد ؛3العدد البعث؛ والذكاء�الوجداني�وع
قته��بالتوافق�الز

  .دمشق

�صالح.9 �بار):2016(سليمان �قياس� �السيكومY?ية �عمر�-الخصائص �جامعة �طلبة �لدى ناو

 .ي؛بنغاز9ا�ختار؛ا�جلة�الليبيبة�العا�ية؛العدد

يادة�الY?بوية�الطبعة��وuى�الذكاء�الوجداني�للق) : 2006(س
مة�و�طه�،�عبد�العظيم�حسyن�10

دن،دار�الفكر�  . ر*

ات�*جتماعية�لúطفال�ا�تخلفyن�) : 2010(كبy?�كلثوم�. 11 رالذكاء�العاطفي�و�اثره�;ي�تنمية�ا�ها

� ة �ماجستy?�غy?�منشو اسة �د رعقليا �، ر طفونيا �و�* �الY?بية �و�علوم �النفس �علم كلية�، رقسم

 .2عة�الجزائر�العلوم�8نسانية�و�*جتماعية�جام

ة�ع�ى�التفكy?�النقدي�و�الذكاء�*نفعاuي�بفاعلية�الذات�) : 2015(لزنك�احمد�. 12 رع
قة�القد

� -æالريا�� �تحقيق�أهداف�النشاط�البدني�الY?بو �، ي;ي ة �غy?�منشو اه حة�دكتو رأطر ر معهد�، و

  .3جامعة�الجزائر�،الY?بية�البدنية�و�الرياضية�
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13.� يقة �ر �لدى�الذكا) : 2015(زمحدب �الطموح �و�مستو �بتقدير�الذات �و�ع
قته �Gنفعاuي ىء

� ة�) 26 – 19(يالطالب�الجامöي�الجزائر اه�غy?�منشو حة�دكتو رسنة�أطر ر قسم�علم�النفس�، و

طفونيا�  .2جامعة�الجزائر�، كلية�العلوم�8نسانية�و�*جتماعية�، رو�علوم�الY?بية�و�*

�الع):2016(مرجان.14 �لعادات -Eالنس� �لدى�*سهام �الوجداني �بالذكاء �التنبؤ �;ي قل

؛العدد  .؛الرياض13قالطالبات؛ا�جلة�الدولية�لتطوير�التفو

الذكاء�*نفعاuي�و�ع
قته�بالكفاءة�ا�هنية�لدى�) : 2008(مغربي�عمر�بن�عبد�هللا�ا�صطفى�.15

ة�، عينة�من�معلم-�ا�رحة�الثانوية�;ي�مدينة�مكة�ا�كرمة� اسة�ماجستy?�غy?�منشو رد جامعة�،ر

�  .الرياض.ىام�القر

�بوش
لق.16 �عقليا؛مجلة�):2014(نادية �ا�تاخرين �*طفال �Gمهات �العاطفي �الذكاء ىمستو

قلة14العلوم�*نسانية�و*جتماعية؛العدد  .ر؛و
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ق§�ا�باGتجاهات�    جودة�حياة�العملجودة�حياة�العملجودة�حياة�العملجودة�حياة�العمل
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    *د�لبسيسد�لبسيسد�لبسيسد�لبسيسعماعماعماعما....أأأأ: : : : الباحثةالباحثةالباحثةالباحثة

بيعة....دددد....أأأأ: : : : ا�شرفةا�شرفةا�شرفةا�شرفة بيعة� بيعة� بيعة�     ررررخطاخطاخطاخطاشششش�

    

سال  22/12/2018 :النشر 24/09/2018 :لالقبو 04/06/2018 :ر8

 

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

اسة�إuى�معرفة�الع
قة�بهدفت نحو�التقاعد�ا�بكر�وجودة�تجاهات�* yنر�الد

اسة�ع�ى�عينة�حياة�العمل،�حيث�جرت�ال �بمنطقة�رد تقرت�يمن�أساتذة�التعليم�الثانو

قلة�الجزائر�،�استخدم�الباحث�ا�نهج�الوصفي�واعتمد�ع�ى�برنامج �;ي� SPSS20روGية�و

 :التحليل�8حصائي،�وخلصت�إuى�النتائج�التالية�

�نحو� �و*تجاهات �العمل �حياة �جودة �بyن �موجبة تباطيه �ا �ع
قة رتوجد

تباط �الدGلة�) R=0.412( رالتقاعد�ا�بكر�بمعامل�ا ،�يوجد�اتجاه�.0.05ىدال�عند�مستو

اسة�بنسبة � يوجد،% 86رموجب�نحو�التقاعد�ا�بكر�لدى�عينة�الد ىانخفاض�;ي�مستو

اسة�بنسبة� ق��ذات�دGلة�معنوية� %61رجودة�حياة�العمل�لدى�عينة�الد و�،Gتوجد�فر

                                                 
    ....]]]]....    ELELELEL....MMMMAJAJAJAJDDDD....2009200920092009@@@@GMGMGMGMAAAAILILILIL....CCCCOMOMOMOM        : [: [: [: [ال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?وني. . . . �الجزائر�الجزائر�الجزائر�الجزائر2222جامعة�الجزائر�جامعة�الجزائر�جامعة�الجزائر�جامعة�الجزائر�    ----    ****




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]166[

?yتغ�� �تعز �*تجاه �نوع �) الجنس( ى;ي �الدGلة �مستو ق�ذات�0.05ىعند �فر �توجد و�،

�ت�  ).للسن،�الخ@?ة�ا�هنية�،�الحالة�العائلية( غy?اتىدGلة�احصائية�تعز

 .جودة�حياة�العمل�،�اتجاهات�،�تقاعد�مبكر: كلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحية

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

AbstractAbstractAbstractAbstract: The study aimed at finding out the relationship between the 

trends towards early retirement and the quality of working life. The study was 

conducted on a sample of teachers of secondary education in the region of 

Ouargla, Algeria. The researcher used the descriptive approach and relied on 

the SPSS20 program in statistical analysis. There is a positive correlation 

between the quality of work life and trends towards early retirement with a 

correlation coefficient (R = 0.412) at significance level 0.05, there is a positive 

trend towards early retirement in the study sample by 86%, there is a decline 

in the quality of work life in the study sample (61%), there are no significant 

differences in the type of trend due to the gender variable at the significance 

level of 0.05, there are differences of statistical significance due to variables 

(age, professional experience, family status) 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:  Quality of Work Life, Trends, Early Retirement. 

 

    ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

�الصناعية ة �الثو �وانتشارربعد �العمالية� ى�الك@? �التجمعات �وظهو را�صانع

�تلك� �مع اة �وبا�وا �العمل ��ك@?�من �العائد �لتحقيق �اتجاه �;ي �كل اسات �الد زانطلقت ر

�وأدخلت�لية�إuى�حياة�8نسان� ة�ال�-�غy?ت�النظرة�إuى�العمل�والجهد�البشر يالثو ر

uالعمال�انطلقت�موجات�التضامن�العما� �بyن�حقو لد�العمل�النقابي�;ي�مد�وجز قي�و ر و

�والحديث �جهة �من �فئة� ومتطلبا�ïم �فتولدت �أخر �جهة �من �والعائد �8نتاجية ىعن

� �التوجه �وبدء ة يب�إuىر8دا �والتد �التكوين ة �ضر �واضحة �وبدت �البشر د ر�ا�و ور ير

�العمل�لفY?ة�من�والحديث�ع�ى�ا�سار�ا�^-�والتقاعد�الذي�يدعم�الفرد�ماديا�بعد�أدائه

الزمن،فمرحلة�التقاعد�تعد�من�أهم�مراحل�الحياة�بعد�*نشغال�التام�;ي�العمل�ع�ى�

�الفراغ� �من �فY?ة �;ي �نفسه �8نسان �يجد �و�شهر�والسنوات �و�سابيع مدار��يام
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ان�وGيريك �مو �أي�عمل�يقوم�به�حيث��ير رال
متناهية�دو ى �التقاعد�هو�*نتقال�1999ن

�ا �الحياة �من �العبوأولنشطة � رهو �ال
نشاط �إuى �النشاط  12,1999)من

labrique&moran)            وإشباع�� �ا�ادي �الجانب ��Gتع.- �العمل �قيمة �أن الواقع

�كالتقدير� �النفسية �الحاجات �إشباع �إuى �ذلك �تتعدى �بل �فقط ��ساسية الحاجات

�دوام �;ي �أنفسهم �يجدو �ا�تقاعدين �فالكثy?�من ،� �والحب �;ي�نو*نتماء �الصراع �من ة

���ا� نالوسط�العائ�ي�و�لربما�نجد�بعضهم�;ي�نشاط�باحثyن�ع�ى�أعمال�جديدة�يضطلعو

�ل �يعرفوها �لم �ال�- �وعواقبه �الفراغ �شبح �من �ا�ليئة�تنج��م �السنوات عشرات

�والهيئات�باGنشغال �الجمعيات �;ي �*نخراط �إuى �تفرغهم �عقب �ا�تقاعدو ن،فيسارع

تؤدي�أعما�Gذات�طابع�اجتما×ي�كالY?بية�الفئات�ال�-�كانت�تطوعية�،�كتلك�الخy?ية�وال

�Gها�حيث�أن�أعمالهم�?yوالتعليم�والثقافة�أو�إنساني�كالطب�و�الخدمة�*جتماعية�و�غ

 .تنتÓ-�بمجرد�ان§�اء�ع
قات�العمل�

oyك?Yال� د� إن �مو �بوصفه �الحديث �الفكر�8دار �;ي �البشر �ا�ال أس � رع�ى ي ي ر

تنافس�ع�ى�جلبه�واستقطابه�ليس�فقط�من�خ
ل�ما�تقدمه�أسا<æ-�جعل�ا�ؤسسات�ت

ات�بعد��Þاية�الخدمة�كمكافآت��Þاية� زمن�مoyات�أثناء�الخدمة�بل�تعدت�ذلك�إuى�*متيا

ح
ت�*ستجم واتب�التقاعد�ا�ريحة�وغy?رالخدمة�و �إن�هده�ا�نظمات�،ثمذلك رام�و

� �8نسان �حياة �;ي �الفY?ة �هذه �أهمية �إuىذلاأدركت �وقف �ي �ا�ؤسسة �فY?ة��جانب ;ي

�إuى�خلق�قوته، �أدت�الحاجة �و�لقد� �فY?ات�ضعفه �;ي �الوقوف�إuى�جانبه �وجب�عل��ا

ة�الصحية�لبعض��فراد� ف�البيئية�أورا�ناصب�الجديدة�من�جهة�وتراجع�القد و�الظر

� لو*جتماعية�ا�تعلقة�بالعمل�إuى�تقاعد�البعض�قبل�السن�القانونية�،�فسنت�الدو

�التق اعد�ا�بكر�تنفيذا��لسياسا�ïا�;ي�التوظيف�والحماية�*جتماعية�او�بالنظر�إuى�نقانو

 . خصوصية�بعض��عمال��

ة�وتكنولوجيا�ا�علومات�و*تصال�;ي�الوسط�العماuي� �;ي�نظم�8دا رإن�التطو ر

ïوحلقا� �الشاملة �فكر�الجودة �اس�ا،روظهو �العميل �الح@?�ا�والY?ك�oyع�ى �الكثy?�من ل

�ا �له ��داء�وتعرضت �وتحسyن �ا�نظمات �فعالية �تحقيق �اجل �من اسات �الد رلكثy?�من

� -æ�ؤس�ها،الفردي�وا �غرا � ر�وع�ى �ا�غربي د �او  حياة جودة مفهوم ظهر) 2004(روكما

 والقلق حاGت�التوتر من وليخفف التنظيم- والتطوير التغيy? سياسات ليواكب العمل

خوفا العاملyن بyن الغرب ;ي سادت ال�-
ً

للخدمات� تخفيضا أو ، ع�èم ستغناء* من 

هم �عدGت تخفيضا أو ، لهم ا�قدمة *جتماعية وا�زايا  تلك حرص بجانب ، رأجو




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]168[

 أهمية تعظيم ثم ومن العاملyن ع�ى�الoYام ا�ؤثر الوظيفي الرضا ع�ى�تحقيق ا�نظمات

د وترشيد استخدام ها البشرية رأداء�ا�وا  تدعيم ;ي ةالفعال *سY?اتيجيات أحد رواعتبا

oyالتم -æ�نظمات التناف� ).2004،3،ا�غربي.(�عمال 

� �جاءت �خلفيةلقد �ع�ى اسة �الد �تناولت� رهذه �ال�- اسات �الد �من رالعديد

�حسب� لموضوع�*تجاهات�نحو�التقاعد�وجودة�حياة�العمل�من�حيث�الجدة�;ي�التناو

�الباحث اس،علم �الد �هذه �;ي �ا�تغy?ين �بyن �الربط �الباحث اد �أ رحيث �خ
ل�ر �من ة

�العمل �باGتجاهات�نحو�التقاعد�ا�ب التعرض�إuى�جودة�حياة كر�لدى�أساتذة�وع
ق§�ا

  .يالتعليم�الثانو

    ::::8شكاليـــــــة8شكاليـــــــة8شكاليـــــــة8شكاليـــــــة----00002222

�اليومي به �تجا �خ
ل �من �الفرد ريكو �وا�عتقدات�ن ��فكار �من �العديد ة

�ح �أمو �الكثy?�من �حو رو*تجاهات �والوظيفيةل �وا�هنية �الشخصية  uىإ نظروبال،ياته

�;ي�ا�ؤسسات�ع�ى�خلفية�الحر الذي� اك�*جتما×ي�;ي�الجزائررالتغy?�الوظيفي�والتطو

�*قا �الوضع �;ي �نقلة �خ
له �من �وحققت �الY?بية �نقابات �الوظيفة�دته �لعمال جتما×ي

�*جتماعية�،�وليس�فقط�عمال�الY?بية�الوطنيةموماالعامة�ع ى�;ي�شكل�ما�يشبه�العدو

جتما×ي�الوظيفي�بyن�مختلف�فئات�العمال�،�وGن�فئة�العاملyن�;ي�نظرا�إuى�الY?ابط�*

�التنوع� �إuى �نظرا قطاع�الY?بية�من�اك@?�فئات�العمال�;ي�الجزائر�فقد�اسY?عت�انتباهنا

Êو� �بحث �كعينة �ا�بكرف��ا �التقاعد �بموضوع ��Þتم مة�الذي ننا �اثر�� �ضجة ز�أثار

م طرح�نفسه�كمتغy?�جدير�ة�العا�ية،حيث�ز*قتصادية�ال�-�مست�الجزائر�;ي�سياق�*

�تناولته �ال�- اسات �الد �لقلة �نظرا اسة ربالد �ر ا،وعليه �د دنا �أ رفقد �نحو�ر �*تجاهات سة

�ا�بكر �الثانو التقاعد �التعليم �أساتذة �العمل�لدى�فئة �حياة �بجودة �ع
ق§�ا �وقد�ي;ي

اسات�ال اسة�هذه�اموضوع��والعربية��ثل�ةربية�ا�حليغرعرضت�العديد�من�الد وال�-�رلد

�خ
ل �ت هامن اسة �الد �لهذه �النظرية �الخلفية �رشكلت �بصياغة �قمنا إشكالية�حيث

اسة�  :ع�ى�الشكل�التاuي�العامة�رالد

�جودة�حياة�العمل�لدى� التقاعد ع
قة�بyن�نوع�*تجاه�نحو هناك هل - ىا�بكر�ومستو

  .�؟يأساتذة�التعليم�الثانو

 :تفرعت�ع�èا��سئلة�التالية�وقد�

 ما�نوع�*تجاه�الذي�يكونه��ساتذة�نحو�التقاعد�ا�بكر؟ -
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�العمل - �حياة �جودة �مستو �ىما �الثانو � �التعليم �أستاذة �الدGلة�ي�عند �مستو ىعند

 �؟�0.05

ق�ذات� - �معنويةدGلة�وهل�هناك�فر إuى�متغy?ات�ى�;ي�*تجاه�نحو�التقاعد�ا�بكر�تعز

�الدGلة� )لية��،السن،�سنوات�الخ@?ة�،�الحالة�العائالجنس(  �؟0.05ىعند�مستو

اسة----3333 ض�الد اسة�فر ض�الد اسة�فر ض�الد اسة�فر ض�الد رررر�فر     ::::وووو

� �بyن �بالع
قة �ا�تعلقة �البحث �إشكالية �ع�ى �8جابة �نوع�قصد �بyن ع
قة

�التعليم�الثانو �جودة�حياة�العمل�لدى�أساتذة ي*تجاه�نحو�التقاعد�ا�بكر�ومستو �ى

اسات�ا�ماثلة�قمنا�بصياغة�الفرضيات�التالو  :ية�ربعد�*ط
ع�ع�ى�بعض�الد

-� �ع
قة �توجد �عكسية تباطيه �را �جودة�نوعبyن �ا�بكر�ومستو �نحو�التقاعد ى�*تجاه

�  .يحياة�العمل�لدى�أساتذة�التعليم�الثانو

    ::::�الجزئية�التالية��الجزئية�التالية��الجزئية�التالية��الجزئية�التالية�اتاتاتاتو�يمكن�صياغة�الفرضيو�يمكن�صياغة�الفرضيو�يمكن�صياغة�الفرضيو�يمكن�صياغة�الفرضي

-�  ،نحو�التقاعد�ا�بكرايجابي�اتجاه�ي�يتجه�أساتذة�التعليم�الثانو

�جودة�حياة��;ي���يوجد�انخفاض- � أستاذة�التعليملدى�العمل�ىمستو   .يالثانو

ق�ذات�دGلة����Gتوجد�- �إuىمعنوية�وفر  �متغy?اتى;ي�*تجاه�نحو�التقاعد�ا�بكر�تعز

�الدGلة�) �،�السن،�سنوات�الخ@?ة�،الحالة�العائلية�الجنس(  . 0.05ىعند�مستو

اسة----4444 اسةالهدف�من�الد اسةالهدف�من�الد اسةالهدف�من�الد     ::::ررررالهدف�من�الد

اسة�إuى�تحديد�طبيعة�الع
قة�بyن� -1 ا�بكر��نحو�التقاعد�نوع�*تجاهر�ïدف�هذه�الد

�جودة�حياة�العمل الكشف��ïدف�كذلك�إuى� كما،يأساتذة�التعليم�الثانولدى� ىومستو

�جودة�حياة�العمل�لدى�أساتذة�التعليم�الثانو يعن�مستو  .ى

 .�نحو�التقاعد�ا�بكر�ساتذةمعرفة�نوع�*تجاهات�ال�-�يكو�Þا� -2

��البحث�;ي�مجال�التإثراء توسيع�و -3  .لقاعد�وجودة�الحياة�ع�ى�اعتبار�جدة�التناو

4- � .تقاعدين�وا�قبلyن�ع�ى�التقاعدتوجيه�عناية�ا�ؤسسات�إuى�*عتناء�با

ة�-5  .�جودة�حياة�العمل�;ي�ا�ؤسسات�الY?بوية�ى�مستوتحسyنور�الحث�ع�ى�ضر

اسة----5555 اسةأهمية�الد اسةأهمية�الد اسةأهمية�الد     ::::ررررأهمية�الد

اسة�من�خ
ل�ما�ي�ي� �أهمية�هذه�الد رتتبلو  :ر

ا�8سهام�;ي�- وا�نظمات�ع�ى�تحسyن� مما�يساعد�ا�ؤسسات سة�جودة�حياة�العملرد

 .معامل§�ا�للعامل�و�ضمان�الصحة�النفسية�و�*جتماعية�Êفرادها
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اسة�فئة�ا�تقاعدينإثراء�ا�كتبة�ا�حلية�و -  نظرا )�التقاعد�ا�بكر(رالوطنية�بما�يوثق�لد

اسات�ف��ا�نسبيال  .رنقص�الد

- � اسة �الد �من �للتعامر*ستفادة �الحالية ية �8دا �تطوير�ليات �ا�تقاعدين�ر;ي �مع ل

���م �التكفل �تحضy?،وسبل �إuى �با�نظمات �والوصو ات� لبل �و8طا �وا�وظفyن رالعمال

 .نفسيا�واجتماعيا��رحلة�التقاعد��

حاتقديم� - �مقY?حات�عملية�و توأطر �ا�زيد�من�*هتمام�ëضفاء �تقاعدينافئة�ع�ى 

�صح§� والحفاظ �النفسيةع�ى �جو،وم �العملتحسyن �حياة �خ@?ا�ïم� دة �من و*ستفادة

    .خاصة�عند�الحديث�عن�التقاعد�ا�بكر�واستغ
ل�الطاقات�الفاعلة�لخدمة�ا�جتمع

اسات�السابقة�----6666 اسات�السابقة��الد اسات�السابقة��الد اسات�السابقة��الد     :  :  :  :  رررر�الد

العربي�وح��ºالغربي�الذي�العدد�الهائل�من�الY?اث��دبي�ا�ح�ي�و إuى بالنظر

�;ي �أنمتغy?�*تجاهات كتب Gإ، � اسات �الحياة�رالد �وجودة �با�تقاعدين �عنت ال�-

�با�قابمفهو �شحيحة�عربيا � �الواسع �هذا� مع ةنرمها �;ي اسات�و*هتمامات�الغربية رالد

بحوث�تعرضت�للع
قة�بyن� إuى رالذي�قد�يشوبه�القصو ولم�أتوصل�;ي�بحî-،ا�جال

اسات�العربية�لك�ا�بعض�ت*تجاه�نحو�التقاعد�ا�بكر�وجودة�حياة�العمل�،�وسأسرد رلد

 .�متغy?ات�البحث�إuىوالغربية�ال�-�عرضت�

اسات�العربية� اسات�العربية�الد اسات�العربية�الد اسات�العربية�الد     ::::ررررالد

اسة�ضيف****     اسة�ضيفد اسة�ضيفد اسة�ضيفد �    عاuيعاuيعاuيعاuي    عبيدعبيدعبيدعبيد    هللاهللاهللاهللا    ررررد ?yط��ا ?yط��ا ?yط��ا ?yط� التقاعد نحو ا�دنيyن ا�وظفyن اتجاهات : : : :2005200520052005ييييا

اسة هذه هدفت السعودي ا�دنية الخدمة نظام ا�بكر�;ي اء ع�ى التعرف إuى رالد  رآ

 ;ي العامة ا�راتب نيشغلو الذين السعودي، ا�دنية خدمةال نظام ;ي ا�دنيyن ا�وظفyن

اسة، هذه أهداف ولتحقيق .عشرة الخامسة إuى �وuى ا�رتبة من الدولة  استخدم رالد

 إuى الرجوع تم حيث الوثائقي ا�نهج وكذلك ا�وظفyن من لعينة ا�س6ي الوصفي ا�نهج

ثائق سج
ت  ا�كتE- �سلوب استخدم كما .نا�تقاعدي أعداد لحو ا�دنية الخدمة وو

اسات ومراجعة يالنظر 8طار لبناء اسة الع
قة ذات السابقة رالد  هذه اعتمدت .ربالد

اسة  ومعالجة لتحليل التحليل برنامج استخدام تم و البيانات، لجمع *ستبانه رالد

ات 8حصائي (Spss) *ستعانة تمت كما جمعها، تم ال�- البيانات  حصائية8 رباGختبا

ات، ا�ئوية النسب : التالية  . يا�عيار *نحراف و الحسابية، ا�توسطات روالتكرا

اسة وتوصلت  التقاعد أن ع�ى نيوافقو الدولة ;ي ا�دنيyن ا�وظفyن غالبية أن إuى رالد

اسة وجدت حيث والسلبيات، 8يجابيات من عدد له ا�بكر  التقاعد إيجابيات من أن رالد
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 البطالة، مشكلة من التخفيف ;ي ا�ساعدة الوظيفية، الفرص من عدد فy?تو : ا�بكر

 الA?Yي فرصة إتاحة الحكومية، �جهزة ;ي ا�قنعة البطالة من التخلص ;ي ا�ساعدة

ن كانوا الذين للموظفyن  العامة الخدمة تجديد ;ي ا�ساعدة الA?Yي، فرصة وينتظر

 نسبة زيادة ;ي 8سهام الحكومي، لعملل جديدة دماء إدخال ;ي ا�ساعدة وتحدي�aا،

 عمل خ
ل من ذلك و الدولة اقتصاد تنمية ;ي ا�ساعدة الخاص، القطاع ;ي السعودة

 إuى ا�تقاعدين بعض توجه الخاص، القطاع ;ي ا�ختلفة ا�هن ;ي ًمبكرا ا�تقاعدين

 العمل قسو ;ي الوافدة العمالة نسبة خفض ;ي 8سهام والخy?ية، التطوعية �عمال

 كما .الشخ(æ- لحسابه عمله خ
ل من للموظف ا�عي#æ- الوضع تحسyن السعودي،

اسة أوضحت  مثل ا�بكر التقاعد إيجابيات من عدد لحو نينقسمو العينة أفراد أن رالد

 ال�- النسبة استثمار ع�ى التشجيع ا�نتجyن، غy? ا�وظفyن من الحكومي القطاع تخلص

فاته ;ي الزيادة نتيجة فاعلية أك¾? بطريقة هتقاعد قبل ا�وظف من تقتطع �( ومصر ?yط�يا

2005،01(. 

اسة اسةد اسةد اسةد �ررررد ��جميلة�محمد�عبد�ا�حسن�اللعبو ��جميلة�محمد�عبد�ا�حسن�اللعبو ��جميلة�محمد�عبد�ا�حسن�اللعبو �اتجاهات�ا�رأة�السعودية�العاملة�: : : : هـهـهـهـ1418141814181418نننن�جميلة�محمد�عبد�ا�حسن�اللعبو

اسة�وصفية�ع�ى�عينة�من�النساء�العام
ت�بمدينة�الرياض�". نحو�التقاعد�ا�بكر� . رد

�?yلك�سعود�با. رسالة�ماجست�اسات�اجتماعية�. كلية�داب�. لرياض�جامعة�ا رقسم�د

اسة�ع�ى�عينة�عشوائية�طبقية�نسبية�،�وذلك�لعدم�تجانس�..  روقد�أجريت�هذه�الد

اسة�من�ناحية�السن�واخت
ف�جهة�العمل�ال�-�تنتم-�إل��ا�كل�فئة�،�وقد� رمجتمع�الد

� اسة �الد �مجتمع �)�موظفة330(.ربلغ �ع�ى ات �*ستما عت رو �م�èن)285(ز وقد�.موظفة

�ع�ى�ا�علومات� لاستخدمت�الباحثة�منهج�ا�سح�*جتما×ي�الذي�يساعد�ع�ى�الحصو

�للمرأة� �والثقافية �والديمجرافية �و*قتصادية �*جتماعية �بالخصائص ا�رتبطة

�نتائج�البحث�. السعودية�العاملة� �تؤدي�إuى�*تجاه�: زوكان�من�أبر o;�لك¾?ة�ضغوط�ا

    .نحو�التقاعد�ا�بكر�

- � �ا�رك¾?ة �تتحملها �ال�- �نحو�دوار�*جتماعية �اتجاهها �إuى �تؤدي �العاملة  التقاعد أة

 .ا�بكر

     . . . .كلما�كانت��سرة�محتاجة�لراتب�ا�رأة�كلما�منعها�ذلك�من�التقاعد�ا�بكر -

اسة****     اسةد اسةد اسةد         ):):):):1991199119911991 ( ( ( (والهدهودوالهدهودوالهدهودوالهدهود    الج@?الج@?الج@?الج@?    ررررد

�أخذ حيث،وأسبا��ا الكويتية ا�علمة تقاعد ظاهرة  الكويتيات ا�علمات من عينة تم

�متغy?ات استبانة واستخدمت معلمة، ( 89 ) وعددهن ا�تقاعدات  متعلقة تناولت
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ف ا�علمة بشخصية ية و*جتماعية *قتصادية ووالظر �دفعت وا�هنية رو8دا  ال�-

اسة وتوصلت ا�بكر، للتقاعد الكويتية ا�علمة  أن 1- -وأن� سنة16:تية النتائج إuى رالد

بعyن من أقل سن ;ي تتقاعد ةالكويتي ا�علمة اسية ا�واد15 خ@?ة عند عاما ر�  �ك¾? رالد

تباطا ا
ً

اسة عينة ;ي بالتقاعد ر  الY?بية ثم الفنية، ةيالY?ب ثم العربية، اللغة üي رالد

 معهد دبلوم يحملن ممن *بتدائية ا�رحلة معلمات من ا�تقاعدات وأغلب 8س
مية،

 . ا�علمات

تباطا غy?اتا�ت أك¾? أن 2- ا
ً

 *جتماعية،وا�ادة الحالة üي الكويتية ا�علمة تقاعد بظاهرة ر

اسية يسها، تقوم ال�- رالد  . العلم- وا�ؤهل �سرة، دخل ومتوسط ربتد

ف أن 3- ية والظر  ي8دار و�سلوب وا�عنوية، ا�ادية الحوافز قلة من وا�هنية ر8دا

يادة ا�تبع ف نم وغy?ها ا�علمة نصاب زو ية والظر  لطلب الكويتية ا�علمة تدفع ال�- ر8دا

 . الذاتية �سباب من أك¾? ا�بكر التقاعد

اسة****     اسةد اسةد اسةد  ا�وظفyن بyن ا�بكر ي8دار التقاعد لظاهرة �ساسية �بعاد:::: ( ( ( ( 1996 1996 1996 1996 )  )  )  ) الش
لالش
لالش
لالش
ل    ررررد

عت . الكويتيyن اسة توصلت وقد ًمبكرا، ا�تقاعدين من ( 160 ) ع�ى استبانة وزو  ىإu رالد

 أسباب وظيفية، أسباب :üي أساسية فئات خمس ;ي تنحصر ا�بكر التقاعد أن�أسباب

 من تبyن وقد الY?تيب، وع�ى صحية أسباب ثم أسرية، أسباب أسباب�اقتصادية، نفسية،

اسة نتائج ا تعكس استجابا�ïم جاءت البحث عينة من 66ما أن رالد  . ا�عاناة من ًرصو

 الدعم افتقاد وا�صاعب، النفسية بالضغوط رالشعو :�مثل3 إuى 13.1 نسبته تY?اوح

-æ�ة، و*جتما×ي، النفGمبا
اسة أظهرت وقد،والقلق السلبية�وال  دGلة ذات ع
قة رالد

�الوظيفي التعليم- ىا�ستو بyن إحصائية  �ع�ى أن بمع.º ا�بكر، التقاعد وبyن ىوا�ستو

 ;ي رغبة أك¾? الوظيفي ىا�ستو ;ي قل�و�, ا�بكر التقاعد ;ي رغبة �ك¾? هو ًتعليما

�بyن دGلة ذات ع
قة هناك يكن ولم التقاعد،  وبyن والسن الجنس يمتغy? إحصائية

�ا�بكر دالتقاع     .ي8دار

اسة****     اسةد اسةد اسةد  ته�وع
ق الوالدین Êحد ا�بكر التقاعد::::2007200720072007الرحالرحالرحالرحییییم�م�م�م�    عبدعبدعبدعبد    النظy?النظy?النظy?النظy?    عبدعبدعبدعبد    ااااییییدددد�هو�هو�هو�هوررررد

اسة تسöى :ا��مشخصیة�أبن سمات ببعض  التقاعد أثر مدى ع�ى التعرف إuى لیةالحا رالد

�وذلك أبناء ع�ى ا�بكر ن ا�تقاعدین �ربمقا الوا الذین العاملyن بأبناء §�م  قوة ع�ى زما

ق ھناك إذا�كان ما ع�ى التعرف وكذلك العمل، جات متوسط بyن وفر  ا�تقاعدین أبناء رد

�القلق �ع�ى)ومدنیyن عسكریyن( ºæ�فقالتوا -ل0نجاز الدافعیة - مقایی -æ�النف 

        .و*جتما×ي
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�حسن****     �بوك�ي �حسن اسة �حسند �بوك�ي �حسن اسة �حسند �بوك�ي �حسن اسة �حسند �بوك�ي �حسن اسة �العمل: : : : 2010201020102010ررررد �حياة �موضوع��،�،�،�،جودة �يناقش �البحث هذا

ا�. جودة�حياة�العمل�;ي�منظمات��عمال هذا�ا�وضوع�الذي�لم�يتم�البحث�فيه�إ�Gناد
ً
ر ّ

�?yاسات��جنبية�كما�يش ر;ي��دبيات�العربية�ع�ى�حد�علم�الطالب،�بل�ح��ºالد
ّRose 

et.al) 2006،61 (بط� � �يتم �ما �وغالبا �ا�وسع، �بالشكل �العمل �حياة �جودة �تتناو رلم
ً ّ ل

�وضوع�فيما�يتعلق�بالرضا�الوظيفيا
ّ

ويناقش��هذا�البحث�ا�فاهيم�ا�ختلفة�لجودة��،�

    .حياة�العمل�وبرامجه�ا�ختلفة�ال�-�تسöى�إuى�تطوير�البيئة�الوظيفية�;ي�ا�نظمات

    ****� �الفتاح �عبد �الحميد �عبد اسة �د �الفتاح �عبد �الحميد �عبد اسة �د �الفتاح �عبد �الحميد �عبد اسة �د �الفتاح �عبد �الحميد �عبد اسة �وحجم�::::2004200420042004ا�غربيا�غربيا�غربيا�غربيررررد �طبيعة �لكشف �الباحث عمد

�;ي�ا�راكز� �ا�ختلفة�ع�ى�*ستغراق�الوظيفي� �العمل�بأبعادها تأثy?�عوامل�جودة�حياة

تقاء� ة�وال�-�تسöى��لتقديم�الخدمات�الصحية�و* رالطبية�ا�تخصصة�بجامعة�ا�نصو ر

�ر�æ-�بمحافظات���ا�مستخدمة�أحدث��جهزة�الطبية�لخدمة�م
يyن�ا�واطنyن�من�ا

سعيد�بشكل�مباشر�،�ومن�محافظات�مصر� رالدقهلية�ودمياط�والشرقية�والغربية�وبو

جها�بشكل�غy?�مباشر �وخا ر�خر     . ى

اسات اساتالد اساتالد اساتالد     ::::�جنبية�جنبية�جنبية�جنبية    ررررالد

اسة****     اسةد اسةد اسةد  فقد .ا�بكر، للتقاعد ا�حفزة الخطط نحو ا�علمyن اتجاهات::::1982GGGGaryaryaryary 1982 1982 1982 ييييجارجارجارجار    ررررد

اسة هذه من ل�و الهدف كان ا�حفزة� الخطط نحو ا�علمyن تجاهاتا اختبار هو رالد

، ا�علمyن أن إuى تشy? والنتائجر،ا�بك للتقاعد  لخطط العام الفهم بقوة نويؤيدو نيوافقو

 ,ا�بكر التقاعد لخطط ا�فضلة *تجاهات إuى وباëضافة ا�بكر، التقاعد اختيار حوافز

بعة كل ث
ثة�من ع@? فقد  مئوية وبنسبةر،ا�بك تقاعدال ;ي �كيدة رغب§�م عن معلمyن رأ

�كانت إذا % 78 تبلغ ناغبو ا�علمyن أن يبد فلمر�وباختصامتاحة، الفرصة تلك ما  أو ر

 ال�- وا�كاسب ا�مoyات فإن ا�علمyن من وكثy?هم،وظائف امتداد *عتبار ;ي نواضعو

 اليةع رغبة لد��م من أسباب وكانت،السلبيات قتفو التقاعد�ا�بكر من عل��ا نيتحصلو

�تية إuى تعود ا�بكر التقاعد ;ي  فراغ وقت ع�ى لالحصو ;ي الرغبة :الY?تيب ع�ى ر�مو

يس، مهنة رتابة الوظيفة، بسبب الزائدة آخر،الضغوط مستقبل ;ي الفرصة،أك@?  رالتد

ي �هنة *جتما×ي التأييد ونقص  نحو ضعيفة رغب§�م كانت الذين ص��شخاس،أمارالتد

جعوا ا�بكر، التقاعد  موضوع ;ي التفكy? عدم :الY?تيب ع�ى تية رذلك�لúمو أسباب رفأ

 ا�كافأة التعليم، بمهنة *ستمتاع ا�انع�*قتصادي، بعيد، مستقب�ي أمر Êنه التقاعد

يس مهنة ;ي العمل من النفسية     .رالتد




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]174[

اسة**** اسةد اسةد اسةد ن    مكyنمكyنمكyنمكyن    ررررد نوآخر نوآخر نوآخر اسة هذه �ïدف::::1983MMMMcKean etcKean etcKean etcKean et 1983 1983 1983 وووووآخر  فوائد    عن الكشف إuى رالد

اسة هذه فحصت حيث.وا�ديرين للمعلمyن ا�بكر التقاعد اكلومش     من عناصر عدة رالد

دت (65) سن قبل ما ا�بكر التقاعد عناصر �و ة مجموعة لسان ع�ى ركما  من رمختا

ادو محافظات من كبy?تyن محافظتyن    معلم-  النظام تتبع إحداهما �مريكية رمدينة�كولو

 مع للرأي استط
ع يأجر حيث ا�بكر، التقاعد ;ي ا�ح�ي نظامها لها ىو�خر    الحكومي

 �وuى التحليل وبyن أجزاء ث
ثة من تكونت استبانه طريق عن ا�تقاعدين    هؤGء

 :üي هامه    رأمو تسع للمعلومات

ن عادة بكرة سن ;ي نا�تقاعدو - ر ومسر  .التقاعد ع�ى إحال§�م بقرار و

 .تنجح ما ًغالبا ا�بكر التقاعد اهباتج تدفع ال�- م�èا وا�الية الخاصة الحوافز -

س داخل الوضع ;ي �خy?ة التغy?ات - ع�ى� ا�علمyن إقبال احتمالية من زاد قد را�دا

 .التقاعد

 .ومثمرة مفيدة أعمال ;ي تقاعدهم نا�علمو يستثمر ما غالبا -

وأن� ضئيل ا�بكر التقاعد راتب أن من نيشكو مبكرة سن ;ي ا�تقاعدين ا�علمyن معظم -

 .آخر بعمل يقم لم إذا التكيف ;ي وصعوبات حالية مشاكل من يعاني ا�تقاعد

 عم
 نيجدو G قد الذين �شخاص للتقاعد�حث ا�علمyن إعداد برامج توسيع يجب -

 .للتقاعد�ا�بكر دفعهم وعدم التعليم سلك ;ي بالبقاء آخر

يات وا�ساعدة ا�بكر التخطيط - ات Gتخاذ ورضر  .ا�بكر التقاعد بشأن رقرا

لو - نا�سؤ اسة ;ي يساهموا أن يجب ا�حافظة داخل و  طرحها قبل التقاعد برامج رد

اسة****     اسةد اسةد اسةد ن    بيلبيلبيلبيل    ررررد نوآخر نوآخر نوآخر     النف�æ- *تجاه من ا�بكر بالتقاعد اهتمت فقد : : : :BBBBell etell etell etell et    1989198919891989        وووووآخر

 ع
جا نيتلقو الذين ا�ر�ºæ من لعينة و*جتماعية الصحية الحالة استقصاء تم حيث

 العمل، ترك من سنوات خمس بعد النف�æ- الطب مستشفيات إحدى ;ي �وuى    للمرة

اسة وتبyن  القيام عن عجزهم نظy? اجتماعيا تأمينا منحهم ىجر العينة من % 17رالد

 �مراض من نيعانو الذين لهؤGء كانت ا�بكر التقاعد منح �أولوية2 أن . أن كما بالعمل،

�ر�ºæ العضوية النفسية� نة الشخصية انفصام إuى يؤدي الذي الذهان وكذلك  رمقا

اسة وتبyن عصبية، من�اضطرابات نيعانو الذين ا�ر�ºæ ��ؤGء  إعادة برامج أن أيضا رالد

 طبيعة ذات كانت ما بقدر عامة برامج تكن لم التقاعد�ا�بكر يذو ا�ر�ºæ لهؤGء التأهيل

 *ضطرابية وأعراضهم خصائصهم�الشخصية مع تتناسب متخصصة
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اسة****     اسةد اسةد اسةد ن    ننننطريكسوطريكسوطريكسوطريكسوبببب    ررررد نوآخر نوآخر نوآخر اسة هذه �ïدف ::::Patric Patric Patric Patrickkkkson et alson et alson et alson et al1994199419941994 وووووآخر  الكشف إuى رالد

 أبدت وقد .ة مبكر سن ;ي التقاعد أو العمل ;ي *ستمرار تجاه ا�علمات اتجاهات عن

اسة ;ي ا�شاركات  ;ي السبب ويعود مبكرة سن ;ي التقاعد بمسألة *هتمام من 
قلي رالد

 هناك وأن كما ,ًماديا يا�غر بالخيار ليس التقاعد اهذ مثل أن ا�شاركات إحساس إuى    ذلك

 ا�علمات لدى القوية الرغبة وهو ا�بكر التقاعد ع�ى 8قبال من يمنع    آخر سبب

اسة وبينت العاملة البشرية    ىالقو ;ي با�شاركة سات أن رالد  ال�- ا�رأة ضد السابقة را�ما

اسة وحثت،ا�رأة ضد يعنصر تميoy عن تتم إنما ا�بكر    التقاعد ع�ى تشجع  رالد

 مواهب من *ستفادة ع�ى أفضل بشكل تعمل سياسات    تنفيذ ع�ى التعليمية ا�ؤسسات

 .ا�رأة يماسوG السن كبار من العاملyن

اسة****     اسةد اسةد اسةد ابر    ررررد ابرد ابرد ابرد ن�    ررررد ن�وآخر ن�وآخر ن�وآخر اسة هذه �هدفت : : : :DDDDraper et alraper et alraper et alraper et al    1996199619961996وووووآخر اء استط
ع إuى رالد      رآ

اسة وأجريت ،ا�بكر تقاعدهم أسباب لحو ا�تقاعدين ا�علمyن  من (14) ع�ى رالد

�*سكتلنديy    ا�علمyن  الفردية ا�قاب
ت أسلوب الباحث واستخدم ا�تقاعدينن

ا�ïم نا�تقاعدو    ف��ا ناقش حيثة،والجماعي  أن وتبyن،مبكر لتقاعد التقدم ;ي رقرا

س داخل العمل ضغوطات    بسبب مبكر تقاعد لتقديم نيسعو ا�علمyن  والنظام را�دا

 ككل التعليم مهنة عن رضاهم وعدمم،والتعلي الY?بية أجهزة ;ي ا�ستخدم اطيالبy?وقر

�را�دا    داخل السائدة �وضاع نتيجة وكذلك أوضاعها رلتدهو اسة وبينتس ن�أ رالد

س فقدان    إuى يؤدي م�èم الخ@?ات يذو وخاصة للمعلمyن ا�بكر التقاعد �علمyن را�دا 

ة يع.- هؤGء �ثل لتقاعدا وإن واسعة، خ@?ات اكتسبوا قد كانوا س كبy?ة    رخسا  رللمدا

ف تحسyن يتطلب وهذا س ;ي العمل وظر  يعملوا أن    الخ@?ة يذو من ا�علمyن لجعل را�دا

     .طاقا�ïم بأق(ºæ العمل ع�ى يساعدهم جو ;ي

اسة****     اسةد اسةد اسةد ن    فرانكفرانكفرانكفرانك    ررررد نوآخر نوآخر نوآخر  مشك
ت    مجموعة نيواجهو ا�علمyن أن ذكر::::FFFFrancrancrancranckkkk et al et al et al et al2007200720072007    وووووآخر

اتب ;ي ا�ساواة عدم :م�èا ذكر ا�بكر، التقاعد إuى ��م تؤدي     ا�الية، وا�كافآت والر

نة عدم بالتقاعد، الخاصة ةيالوظيف السياسات ;ي توال;oاعا الخ
فات  ونقص ومر

ف وتحسyن بالتطوير    الخاصة الخطط �الع وظر اسة وخلصتمل  تحسyن أن إuى رالد

ف يس مهنة من    تجعل سوف العمل وظر  .جاذبية أك¾? رالتد

اس****     اسد اسد اسد �ررررد �ة �ة �ة �الرائدة،:HHHHacacacackkkkman man man man &&&&    SuttleSuttleSuttleSuttle,,,,    ،1977197719771977ة �ا�نظمات ة �إدا ست �د ر�كما  ومركزر

�مسألة ��مريكي �العمل جودة الجودة �تحسي�èا حياة �ع
قا�ïا�وا وكيفية �بتحليل هتمت

    .ىمن�ا�تغy?ات�التنظيمية��خر والعديد باëنتاجية
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اسات�السابقة اسات�السابقةالتعليق�ع�ى�الد اسات�السابقةالتعليق�ع�ى�الد اسات�السابقةالتعليق�ع�ى�الد     ::::ررررالتعليق�ع�ى�الد

�الناGحظ لقد �معرض �الكبy?�الذ�;ي �الدزخم �له �تعرضت �السابقة�سااري ت

�ال �*تجاهات �عن �تكلمت �وال�- �والطالبات�عربية �الط
ب �وفئات �بالجامعة اهتمامها

<æ-�و�بدت�uي� �ا�د روالجانب�الY?بو *هتمام�بالفئات�الشابة�كا�راهقyن�ركز��ت;ي�مجملهاي

أيت�ع� ى�روحديî-�السن�أو�اهتمت�با�سنyن�وخصائصهم�النفسية�و*جتماعية�ولقد�

� �الغربية اسات �الد �بعض ة�أورالنقيض �ضر �إuى �غربية �فلسفة �أصحا��ا �اعتمد ور�ال�-

�و�همية �العطاء �مواصلة �قبيل �من �ا�سنyن �فئة �مع اسات�،التعامل �الد �جاءت رلقد

�تعرضت�رالع �ال�- �وا�حلية �الذإuىبية �الهام �اعتبار�العدد �ع�ى �ي�التقاعد�ا�بكر�قليلة

�ا�وضوع�عند�الغرب�ول استنا�للع
قة�بyن��اعلنا�لم�نجد�ف�لتكلم�حو ا�تغy?ين�ر�مثل�د

� �;ي �اعتبار�الجدة �ع�ى �فهوم�جودة� �خاصة بما � رالتناو يخيا��العملحياةل ر�وان�كان�تا

� �بالجديد �üإGليس �قليلة �عربيا ��انه اساي �عالترالد �;ي �تناولته ��ال�- ةم �وعلم�ر8دا

� النفس �ولعلنا استنا �رمن�خ
ل�د �الباب�نهذه �ولو�من��الإuىفتح �الفئة �هذه Y?ك�oyع�ى

�التناف�æ-�بyن�ا�نظمات  ك¾?�بعمالها�ح��º;ي�فY?ة�التقاعدفا�نظمة�ال�-��ïتم�أ،را�نظو

بده�خ@?اته�واهتمامه�  .زüي�ا�ؤسسات�الجديرة�بان�يقدم�لها�ا�وظف�والعامل�

اسة----7777 اسة�التعريف�8جرائي��فاهيم�الد اسة�التعريف�8جرائي��فاهيم�الد اسة�التعريف�8جرائي��فاهيم�الد     ::::رررر�التعريف�8جرائي��فاهيم�الد

لة�ما�يكونه�الفرد�العامل�من�أفكار�ومشاعر�وهو�جم ::::التقاعد�ا�بكرالتقاعد�ا�بكرالتقاعد�ا�بكرالتقاعد�ا�بكر    *تجاهات�نحو*تجاهات�نحو*تجاهات�نحو*تجاهات�نحو) ) ) ) 1111

اسة�بقياس�*تجاه�الك�ي� رنحو�التقاعد�ا�بكر��إن�سلبا�أو�إيجابا�وسنقوم�;ي�هذه�الد

�ا �نحو �*تجاه �معرفة �خ
ل �نحو�من �*تجاهات �ا�بكر، �للتقاعد �*جتما×ي لجانب

�والجسم- -æ�النف� �الص6ي �نحو�الجانب �*تجاه �ا�ادي، �نحو�الجانب�تجاه،*الجانب

استنا �د �;ي �فانه �هو* رالوظيفي،وعليه �السابقة� تجاه �ا�واضيع �حو �الفرد لاستجابة

  .�الخما<æ-صممه�الباحث�وفق��سلم�ليكرت�خ
ل�*ختبار�الذي�نالذكر�م

�العمل) ) ) ) 2222 � �حياة �العملجودة � �حياة �العملجودة � �حياة �العملجودة � �حياة �الرب  (أشار    ::::جودة  إuى تشy? العمل حياة جودة أن إuى 1999) ،جاد

�ا�خططةا�تكامل العمليات من مجموعة  مختلف تحسyن تس§�دف وال�- وا�ستمرة ة

أيضا الشخصية للعاملyن�وحيا�ïم الوظيفية الحياة ع�ى تؤثر ال�- الجوانب
ً

 يسهم والذي 

ه �وا�تعاملyن والعاملyن للمنظمة تيجيةا*سY? �هداف تحقيق ;ي ربدو  تع.-،معها ف��ا

ف العمل حياة جودة  جيدة،وقدر ومكافآت زايا�وم ومرتبات،جيد إشراف،جيدة عمل وظر

 ع
قات فلسفة خ
ل من العمل حياة جودة وتتحقق ، بالوظيفة والتحدي من�*هتمام

 أك@? فرص العاملyن ëعطاء الوظيفية الحياة جودة جهود تشجع�استخدام ال�- العاملyن
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?yساهمة وظائفهم ع�ى للتأث�اسات�فان� . ا�نظمة ىمستو الفعالة�ع�ى وا رو;ي�هذه�الد

جات�ع�ى �مقياس�ميشجان رجودة�حياة�العمل�تع.-�ما�يحققه�الفرد�من�استجابات�ود

 ....)2004(كما�قدمه�ا�غربي�عبد�الفتاح

اسة----8888 اسة�مفاهيم�الد اسة�مفاهيم�الد اسة�مفاهيم�الد   ::::رررر�مفاهيم�الد

    ::::التقاعدالتقاعدالتقاعدالتقاعد    ----1111

 عن الرجل وتقاعد فجلس، واقفا كان معناه والفعل قعد، الفعل مصدر: : : : التقاعد�لغة�التقاعد�لغة�التقاعد�لغة�التقاعد�لغة�    ----

د ��تم لم انه اي *مر،  اuى احیل أي العمل عن ا�وظف تقاعد    لوسیطا ا�عجم ;ي ربه�و

�ا�حدثة من وüي معاش،  فعل ویع.- الظاهر ;ي ياللغو ا�جتمع قبلها ال�- الكلمات

 مع.º اuى بال
تینیة�ایضا ا�صطلح Retrahere بالفرنسیة Retraite ویشy? ، *نسحاب

 .واحد ان ;ي ودخل وضعیة وهو مزدوج

 القطاع ;ي حیاته من لفY?ة عمل الذي الفرد بأنه اعدالتق العبیدي یعرفه    ::::اصط
حااصط
حااصط
حااصط
حا    ----

 )21 ،1992صنیتان بن(للتقاعد� اهله�معاشا الحكومي

 ا�رض، مخاطر ضد التامyن اuى یرمي *جتما×ي ل
حتیاط نظام هو التقاعد عامة وبصفة

هذا� ;ي *شY?اك واجبات او التامyن اقساط دفع مقابل الوفاة، العجز، الشیخوخة،

 .ا�نخرطyن طرف من النظام

 ال�- الحاGت من یعت@? التقاعد فان العمل، بع
قات ا�تعلق يالجزائر نالقانو حسب

 صاحب عن النظر بغض والعامل ا�ستخدم بyن العمل لع
قات العادیة ال�èایة یؤدي�إuى

ة�;ي  )24 ،2003جعيجع، (.التقاعد ع�ى 8حالة طلب را�باد

        ::::التقاعدالتقاعدالتقاعدالتقاعد    �مراحل�مراحل�مراحل�مراحل----

?yبر يش برر برر برر مراحل�تتطلب� ست ع�ى يینطو اجتما×ي رودو عملیة التقاعد ان اuى    انش�يانش�يانش�يانش�ي    تتتتوووور

 ،فانه وأخر شخص مابyن التقاعد Gخت
ف  ونظرا ، معها التكیف حسب م�èا مرحلة كل

أن� ا�حتمل من لیس انه كما ا�راحل�، هذه من مرحلة لكل معyن عمر تحدید یستحیل

دهاالتاuي�كما� والنح ع�ى وüي Y?تیبال وبنفس ��ذه�ا�راحل� كل��فراد� یمر �حمامة�رأو

 : )2013(عمار�

 . ثانویتyن مرحلتyن اuى تقسیمها ویمكن ، التقاعد قبل ما مرحلة : : : :�وuى�وuى�وuى�وuى    ا�رحلةا�رحلةا�رحلةا�رحلة- -1

 .بعیدة حادثة انه ع�ى التقاعد اuى ینظر حیث : : : :ا�دىا�دىا�دىا�دى    بعبعبعبعییییدةدةدةدة    مرحلةمرحلةمرحلةمرحلة-1-1

ك حیث : : : :ا�دىا�دىا�دىا�دى    قرقرقرقرییییبةبةبةبة    مرحلةمرحلةمرحلةمرحلة -2-1  .وشیكا بات التقاعد ان نالعاملو رید
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 یتطلع حیث التقاعد بدایة وüي ، التقاعدي العسل شهر مرحلة : : : :الثانالثانالثانالثانییییةةةة    ا�رحلةا�رحلةا�رحلةا�رحلة -2

ها كاف وقت لدیه یكن لم اشیاء الفردلعمل ة السفر مثل قبل من زëنجا یا رو ب ز  ر*قا

ف و;ي جیدة بصحة متمتعا ا�تقاعد نیكو ان ا�رحلة هذه ،وتتطلب والرح
ت  وظر

 .ةم
ئم واجتماعیة نفسیة

ة النشاطات تفقد حیث �مل خیبة مرحلة :الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة    ا�رحلةا�رحلةا�رحلةا�رحلة-3333 ،� *وuى جاذبی§�ا را�ذكو

 .الرابعة ا�رحلة بدء إuى قالطر ذلك ویمهد

 واقعیة أك¾? نظرة بتطویر ا�تقاعد یبدأ التكیف،عندما إعادة مرحلة : : : :الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة    ا�رحلةا�رحلةا�رحلةا�رحلة----4444

اتالخ تقلیب ذلك ;ي بما التقاعد، موضوع نحو  .أمامه ا�توفرة رصوالف ريا

 یشy?�اuى ولكن ، التغy? وجود عدم یع.- G هذا ، *ستقرار مرحلة : : : :الخامسةالخامسةالخامسةالخامسة    ا�رحلةا�رحلةا�رحلةا�رحلة----5555

ك حیث ، التغy? مع التعامل كیفیة مواطن� نیدركو كما ، م�èم التوقع ما نا�تقاعدو رید

 .لد��م والضعف القوة

 ، ایة�لحظة ;ي ا�رء یفا¯ئ قد ا�وت ان من بالرغم ، ال�èائیة ا�رحلة :السادسةالسادسةالسادسةالسادسة    ا�رحلةا�رحلةا�رحلةا�رحلة----6666

Gرحلة ان إ� قادر غy? عاجز ا�رء یصبح عندما تبدأ ، التقاعد من و�خy?ة السادسة ا

 )21 ، 2013 حمامة،( والعاجز ا�ریض ردو ویتقمص بنفسه العنایة ع�ى

    ::::التقاعدالتقاعدالتقاعدالتقاعد    �نظر�نظر�نظر�نظرییییاتاتاتات    ----

�للتقاعد هناك �النظر �الY?اث �صاغت �ال�- �النظريات �من كما� يالعديد

 :)1992،29صنییتان بن(هاقدم

 حوله�النظریة،فبقدر رتدو الذي الرئی�ºæ را�حو هو التبادل مبدأ : : : :التبادلالتبادلالتبادلالتبادلییییةةةة    �النظر�النظر�النظر�النظرییییةةةة 3 3 3 3----1111

 كذلك،تفرض الجسم- ىا�ستو ع�ى ا�فهوم هذا ویرتقي یعطي ان یجب الفرد ما�یأخذه

 (ºæ*ق الحد لیحدد جهد *خرین،یبذل مع تعامله من یعاني فرد لكل ان هذه�النظریة

 به نیسومو ما نیملكو G السن كبار فان ا�بدأ هذا من تكلفة،وانط
قا بأقل من�ا�نفعة

عای§�م  سن ;ي أصبحوا ح�º الوGدة منذ رعایة من Êبنا��م قدموه ما وتقدیرهم رمقابل�

 من تحتویه ما وفق تحلیلها یمكن *جتما×ي التفاعل انواع جمیع فان ،�ولهذا الرجولة

�،التباد عملیات  ;ي *خت
ف ان إG ، النظریة هذه ��ا تمoy ال�- القوة من وبالرغم ل

�یعد النظر وجهات ة او ربحا ف��ا  رمنظو وجه ;ي الصعوبات من الكثy? بسب رخسا

 .*نساني السلوك او�أنواع جمیع یسود وهذا التبادلیة

بالعمل�� السن اركب ع
قات جمیع رسة ا د ع�ى النظریة هذه تقوم :  :  :  : *نفصال*نفصال*نفصال*نفصالییییةةةة    نظرنظرنظرنظرییییةةةة 3 3 3 3----2222

،� جتماعیة* الع
قات من �جموعة تجسید إG هو ما فرد اي ان ونفY?ض ، و�سرة
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 ا�فهوم هذا ومن للضعف كنتیجة ، ا�ختلفة *جتماعیة *نشطة ;ي مشاركته وكذلك

 مفید وا�جتمع السن كبار بyن *نفعال هذا وان وعامة زمیة ا إل العملیات فان�هذه

 )1992،29صنییتان بن( .سواء حد جتمع�ع�ىوا� للفرد

استمرار� أهمية ع�ى *نفعالیة مفهوم عكس ع�ى النظریة هذه تقوم :  :  :  : النشاطالنشاطالنشاطالنشاط    �نظر�نظر�نظر�نظرییییةةةة 3 3 3 3----3333

تباط  نتیجة فقدوها ال�- لúدوار بدائل إيجاد أهمية وع�ى مبمجتمعه السن كبار را

�وهذه للتقاعد  اخت
ف حسب ومختلفة كثy?ة أشياء یع.- العمل ان تفY?ض النظریة ،

�تكیف ،ومن�شخاص  �هداف له یحقق بدیل عن البحث من له Gبد الفرد اجل

 .له یحققها العمل�السابق كان ال�- الشخصیة

ییییةةةة    �نظر�نظر�نظر�نظرییییةةةة 3 3 3 3----4444 مرحلة� مع یتكیف ان جهده بأق(ºæ لیحاو ا�تقاعد أن یفY?ض :  :  :  : رررر*ستمرا*ستمرا*ستمرا*ستمرا

 مزاولة  من عوضا تقاعدال قبل یزاولها ال�- لúدوار اك@? وقت اعطاء خ
ل من التقاعد

 خ
ل حیا�ïم یجعلوا ان نیحاولو السن كبار ان النظریة هذه وتشy? ، ادوار�جدیدة

 )1992،29نفس�ا�رجع(التقاعد فY?ة قبل لحیا�ïم كبy? حد اuى التقاعد�مشا��ة مرحلة

    ::::الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر    ;ي;ي;ي;ي    التقاعدالتقاعدالتقاعدالتقاعد    نظامنظامنظامنظام    ----

�ال�-�8ص
حاتو ر;ي�الجزائ *جتما×ي الضمان ع�ى�اثر�التحوGت�ال�-�عرفها�

ت ، 1983 عام استحدثت  بما محددة نتكو تكاد متكاملة شاملة وطنیة منظومة زوأفر

� التشریع إن�ثم��جيال بyن وتضامن اجتما×ي تكامل جسدته�من  8طار هذا ;ي يالجزائر

ة الدولیة *تفاقیات�والتوصیات اغلب مع بتطابقه تمoy قد  الدولیة ا�نظمة عن رالصاد

��ïدف ا�تعلقة للعمل � بالتغطیة�*جتماعیة،وال�-�  العدالة مبدأترسیخ� uىإ;ي�عمومها

� بتقدیم ا�تعلقة �حكام بتوحید *جتماعیة،وذلك اتقالحقو  هذا خص �،وقدزو*متيا

ع یة الفئة وا�شر �والتقدیر التقاعد ;ي خاصة بأحكام رالثو �ا�كافأة �سبيل . ع�ى

 .29) ،2012دیدان(

�الجزائر    ددددالتقاعالتقاعالتقاعالتقاع    تعرتعرتعرتعرییییفففف---- �الجزائرا�بكر�;ي �الجزائرا�بكر�;ي �الجزائرا�بكر�;ي  العادي،ولقد التقاعد ع�ى �جy? العامل إحالة هو::::ا�بكر�;ي

،هذا ا�شرع احدث  قد الذین ،8جراء العمال لحمایة التقاعد من النوع يالجزائر

�إuى ادية �Gعملهم�بصفة مناصب فقدان خطر نیتعرضو  و�واجهة اقتصادیة ،وÊسبابرإ

تفاعا عرفت -ال� البطالة  .29) فسه،ا�رجع�ن(مدهشا را

    ::::;ي�الجزائر�;ي�الجزائر�;ي�الجزائر�;ي�الجزائر�    ا�بكر�ا�بكر�ا�بكر�ا�بكر�    التقاعدالتقاعدالتقاعدالتقاعد    نظامنظامنظامنظام    نشأةنشأةنشأةنشأة----

� �جعيجع �;ي  أواخر ;ي ظهرت ال�- *قتصادیة �شاكلا ان'')2003(جاء

 إuى 1994 سنة الفY?ة ;ي للمؤسسات الهیك�ي التعدیل مخطط روظهو الجزائر ;ي الثمانیات
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�تشریعیة عدة الدولة ،اتخذت 1997 �  *جتماعیة ثار �عالجة وتنظیمیة إجراءات

 العددي التقلص عن الناجمة التكالیف�*جتماعیة وتحقیق *قتصادیة و8ص
حات

�فرضه نظام هو ا�سبق التقاعد العامة، با�ؤسسات  للعمال الحتم- التشریع جدید

 حلها،حیث او عجزها *قتصادیة�او ا�ؤسسات هیكلة إعادة نتیجة اقتصادیة Êسباب

 للتقاعد القانونیة بلوغهم�السن انتظار ;ي ا�سرحyن العمالب للتكفل مؤقت كحل یعت@?

ط وفق  من التقلیل إuى الذي���دف الحل ا�تقاعدین،هذا تناسب خاصة اجراءات و وشر

 التقاعد أصبح �حكام هذه فبموجب .البطالة ع�ى نیحالو سوف الذین العمال عدد

 إG احكامه تنطبق اقتصادیة،وÊ Gسباب التسریح العمال�*جراء�ضد یحم- نظاما ا�بكر�

 صاحب لنشاط والقانوني ال�èائي التوقیف او للعمال العددي التخفیض حالة ;ي

 ا�نظومة طرات��ع�ى  ال�- 8ص
حات لتعزیز جاءت الجدیدة القوانyن العمل،وكل�هذه

 حالة ;ي �جy? للعامل وأفضل واشمل أك¾? حمایة لضمان للضمان�*جتما×ي الوطنیة

�)2003،103جعيجع،(''  *جتما×ي فصلال ،� قم خ13-97ر*مر�  31/05/1997;ي ر�ا�ؤ

� ا�عدل �بالقانو �ر�ا�ؤ12-83نوا�تمم  ع�ى ینص بالتقاعد ا�تعلق02/07/1983خ�;ي

ط �ا�^- ومدة السن مجال ;ي جدیدة وشر  معاش من *ستفادة بخصوص النشاط

 :ع�ى بناء *ستفادة العامل بإمكان التقاعد،ولذلك

 التمتع مع ا�توسط يالشهر ا�نصب رتب ا من % 80 80 80 80 نسبة اي كامل تقاعد معاش -

ي�دو نالفو ط ر  *قل ع�ى سنة 32 العمل مدة اتم كان سنة،اذا 60 60 60 60 بلوغ اي السن وشر

 ع�èا ناتج

 .*جتما×ي الضمان شركات دفع -

    20202020 تعادل فص�ي عمل مدة العامل ادى اذا 50 50 50 50 سن من ابتداء النسE- تقاعد معاش -

 العمل ومدة سن تقلص *جتما×ي، الضمان شركات دفع ع�èا ناتج �قل، ع�ى سنة

 )103ا�رجع�نفسه،( .العاملة للمرأة بالنسبة بخمس�سنوات

� التقاعد من *ستفادة یتم ن� یمكن سواه،وG ندو العامل من بطلب )ا�بكر�(ا�سبق

�القرار �قبل�صدو ريكو  .تقاعدلل الوط.- قالصندو طرف من ن

 :*تي النحو ع�ى سنوات 5 حدود ;ي التامyن سنوات اعتماد من *ستفادة -

 سنة 60 60 60 60 یبلغ العامل كان اذا *ك¾? ع�ى سنوات 05 05 05 05    ----1111

 سنة 61 61 61 61 یبلغ العامل كان اذا *ك¾? ع�ى سنوات     04 04 04 04    ----2222

 سنة 62 62 62 62 یبلغ العامل كان اذا *ك¾? ع�ى سنوات 03 03 03 03    ----3333
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  .سنة 63 63 63 63 یبلغ العامل انك اذا *ك¾? ع�ى سنوات    04040404     -4

 .سنة 64 64 64 64 یبلغ العامل كان اذا *ك¾? ع�ى واحدة    سنةسنةسنةسنة   -5

    ::::السنواتالسنواتالسنواتالسنوات    هذههذههذههذه    عنعنعنعن    ووووییییY?تبY?تبY?تبY?تب

 دفع محل نتكو سنة كل عن يالشهر *جر مرات ث
ث ب یقدر تعویæç- اشY?اك دفع -

 .التعویæç- *شY?اك

قائمة� اuى منتمیا العامل نیكو ان یجب التامyن سنوات باعتماد التقاعد من *ستفادة -

قم� ع�ى سنتyن منذ العمال�العمال خ�;ي�13-97ر*قل�*مر� �ا�عدل�3/05/1997ر�ا�ؤ

�  ).2003،106جعيجع،� (بالتقاعد ا�تعلق�02/07/1983ا�ؤخ�;ي�12-83نوا�تمم�بالقانو

  ::::العملالعملالعملالعمل    حياةحياةحياةحياة    جودةجودةجودةجودة    ----2222

يف مفاهيم وتنوعت تعددت  ءالعلما نظر وجهه حسب العمل حياة جودة روتعا

 :تي النحو ع�ى ذلك وجاء ا�جال، هذا ;ي والباحثyن

 �من ع�ى يشتمل �بعاد متعدد مفاهيم- بناء أ�Þاع�ى�)  Havlovic(1991ىير

 عمل ومجموعات ومنصف، عادل وأجر أفضل، مكافأة وأنظمة العمل، ;ي والس
مة

ن، هراز  (للنمو أفضل وفرص ومتعاونة مشاركة  ). 2013 ووآخر

�هرفع وقد -æا� �  �ساسية العناصر توافر بأ�Þا العمل حياة جودة) 2008(را

 وتقاس التنظيمية البيئة ?ات�متغy نحو العاملyن لدى 8يجابيةرات�التصو بناء ;ي ا�ؤثرة

 ، *ستق
لية و التنظيم- oامو*لY الوظيفي والضمان ، الوظيفي الرضا خ
ل من

تالق اتخاذ ;ي العاملyن ومشاركة ةوالق ررا  .)æ�2008 ،64-،ار ( �داء تحقيق ع�ى رد

 عمل بيئة من ا�نظمة توفره ما تجاه العاملyن رضا حالة بأ�Þا يتيوشا عرفهايو

�،�( .ومعنوية مادية  )2015،�21ياشتيو

�ا  وا�عنوية ا�ادية العوامل ف��ا تتوافر ال�- العمل بيئة  :بأ�Þا يل@?برىوير

 بالرضا فيشعر ا�وظف ع�ى إيجابا ذلك ينعكس مما جيد، بشكل ابعادها بمختلف

 )2016،19،�يل@?برا (. ا�ؤسسة خدمة ;ي ممكن جهد أق(ºæ فيبذل الوظيفي، و�مان

 للموظفyن مناسبة عمل بيئة بتوفy? تتمثل العمل حياة جودة أن هاشم ىوير

 مستويا ع�ى لللحصو �ساسية حاجا�ïم إشباع ;ي ا�ؤسسات،وا�ساهمة داخل العاملyن

ه والذي لúداء، افضل ت ية، ترراالق اتخاذ فاعليه ع�ى ايجابيا ينعكس ربدو  ومن ر8دا

 )2017،12هاشم،(. ا�نظمة ال��ا تسöى ال�- �هداف تحقيق ثم
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يحية�ال�-�تمنحها�ا�ؤسسة�لعمالها� �أن�جودة�حياة�العمل�üي�مقدار�� رونر ى

� ن�بالسعادة �يجعلهم�يشعر �واشباع�حاجا�ïم�مما �انتما��م�ووموظف��ا و*نشراح�جراء

�الفعالية� يادة �و -æ�ؤس��ا �تطوير�و�داء �اجل �من �لد��م �ما �أفضل �ويقدمو زلها ن

 .التنظيمية��

    ::::العملالعملالعملالعمل    حياةحياةحياةحياة    جودةجودةجودةجودة    أهدافأهدافأهدافأهداف    ----

 داخل والفاعلية التنظيمية الكفاءة لزيادة بأن لالقو بمكان �همية من

 للمنظمة الرئيسة هداف� من نابعة العمل حياة جودة أهداف نتكو أن من Gبد ا�نظمة

ة تعزيز ;ي يسهم مما عام، بشكل د� لúداء، أفضل مستويات وتحقيق ا�نظمة رقد رفقد�أو

 بyنو ا�جال، هذا ;ي الباحثyن نظر وجهه حسب �هداف هذه من بعض)  2017(هاشم�

ة تحقيقها إuى تسöى ال�- �هداف زأبر )351، 2009السالم( د رإدا  لخ
 من البشرية را�وا

 :يأتي ما العمل بيئة حياة جودة تطوير برامج�

 انتماء زيادة ع�ى وا�ساعدة الجيدين، للعاملyن جذب مصدر العمل بيئة جعل - .1

 .ى�خر ا�نظمات إuى الهجرة وعدم ا�نظمة، إuى العاملyن

��Gم، العاملyن، انتماء زيادة - .2  ا�نظمة أهداف بyن والتفاعل التكامل وتحقيق وو

 .ممكن ىمستو أدنى إuى ونوعها وحجمها الحوادث عدد وتقليص دافهم،وأه

 .و8بداع والتعلم، الجودة، تعزيز ;ي ا�ساهمة - .3

 :يأتي ما) 2004،6(ا�غربي، ويضيف

 الفاعلية زيادة - الوظيفي الرضا زيادة -ا�شك
ت حل ;ي ا�شاركة -.العاملyن ثقة زيادة -

 التنظيمية

نة، أك¾? عمل قوة توفy? ;ي 8سهام - Gء ومر  ودافعية وو

ف حدد ولقد  تطبيق من ا�وظفyن أهداف) 2008(;ي�جاد�الرب�) 2011 (رعا

 :ي�ي ما العمل حياة جودة

الخ@?ات� ومواكبة وتنمية والعملية العلمية ا�ؤه
ت مع تتناسب وظائف تقلد - .1

ات�  .للموظفyنروالقد

 .الذات يحقق بما لوظيفيا والتدرج الY?قية فرص من *ستفادة - .2

 .والع
وات ر�جو من مناسب ىمستو ع�ى لالحصو - .3
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 والتقدير ا�كانة وحاجات و*جتماعية، و�منية �ساسية 8نسانية الحاجات إشباع - .4

 زيادة ;ي تساهم الوظيفية الحياة جودة فاعليه بأن لالقو يمكن اجماG و .الذات وتحقيق

 )13 ، 2008الرب، جاد( .صحيح والعكس ككل، ا�نظمة فاعلية

    ::::العملالعملالعملالعمل    حياةحياةحياةحياة    جودةجودةجودةجودة    أبعادأبعادأبعادأبعاد -

اء جهات والعلماء الباحثyن رتعددت�أ  العمل حياة جودة أبعاد لحو نظرهم وو

 :تي النحو ع�ى جاء تحديدها ;ي املحوظ اتنوع هناك أن حيث وعناصرها،

 - :تيباý تتمثل العمل حياة جودة أبعاد بأن)2009،313 (الرب جاد ىير  -

ف إتاحة  1- 
ئمة والظر�يادة 8نتاجية لتحسyن ا  . التنظيمية الكفاءة زو

ة العمالية النقابات مشاركة 2-  ف تحسyن ;ي ا�نظمة رëدا  . العاملyن وظر

 . العاملyن تارومها طموحات مع لتتما�ºæ الوظائف ءاوإثر تصميم إعادة 3-

ة رت،راالق Gتخاذ الواسع بمفهومها الفعلية ا�شاركة 4-  . ا�لكية العوائد، الذاتية، ر8دا

يب والتعلم التعليم عمليات خ
ل من الوظيفي والتقدم الA?Yي فرص إتاحة 5-  . روالتد

 .وخصوصيا�ïم العاملyن رمة ا ك ع�ى والحفاظ *جتماعية العدالة 6-

ن يالع;o أما  ;ي تتمثل اوخدم§� العمل حياة نوعية أبعاد أن بينوا فقد )2007،�69(ووآخر

ة،راطية�ديمق :تية �بعاد االق اتخاذ ;ي العاملyن ومشاركة ر8دا ف ت،ررا  عمل ووظر

 وا�كافآت، ر�جو ;ي العدالة وتحقيق وا�ودة، التآلف وتشجيع نالتعاو وتعزيز إنسانية،

?yمة وتوف
 .)للعاملyن و�مان الس

 :ي�ي كما بأ�Þا عملال حياة جودة أبعاد  )2011�،�201(ا�غربي حدد وقد

 وجماعة وا�كافآت، ر�جو نظم وعدالة ، الوظيفة وخصائص ، ا�عنوية العمل خصائص

ية والقيادة العمل، االق اتخاذ ;ي وا�شاركة الفعال، شراف8 و ر8دا  .)تررا

 بأ�Þا) 2014ما�æ-(;ي ل��اا الوظيفية�ا�شار الحياة جودة أبعاد) Brooks) 2007 بyن وقد

 ;ي العاملyن ومشاركة 8شراف نمط والشخصية، الوظيفية الحياة نتواز :نم نتتكو

 و�من العمل ع
قات العمل، أداء ;ي و*ستق
لية الوظيفية ،الخصائصارالقر اتخاذ

 . ا�هنية والصحة والس
مة الوظيفي

    ::::*تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات    مفهوممفهوممفهوممفهوم    ----3333

 :أهمها عدیدة ریفاتع ل
تجاهات

1111----� �لغة �لغة �لغة أقبل قصد، اتجاه، اتجه، وجهة،طریق اتجاهات جمعال اتجاهــــ::::لغة
ٌ

 معجم(((( توجه :

 )11 عربي،عربي، :الكا;ي
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الرفض،� أو لالقبو Gستجابات *ستعداد أو ال§�یؤو�هAllpart Allpart Allpart Allpart أل@?تأل@?تأل@?تأل@?ت عرفه :  :  :  : اصط
حااصط
حااصط
حااصط
حا----2222

 وا�واقف �شياء جمیع وجود ;ي *ستجابات وتحفز الخ@?ة، تنظمها ال�- و*ستجابات

    )518 ،2000مع
 .(*تجاه���ا یتعلق ال�-

 یحدد نسبیا ثابت مكتسب وجداني استعداد هو *تجاه    1979197919791979::::ررررااااججججحححح    عزتعزتعزتعزت    يعرفه�احمديعرفه�احمديعرفه�احمديعرفه�احمد----

�الفرد اء وسلوكه رشعو  ویمیل یح�Éا بالفرد فإذا تفصیلها، حیث من معینة موضوعات زإ

�كان نحوها� اتجاهها كان م�èا وینفر یكرهها او ایجابیا نحوها اتجاهه ال��ا،ان

. �صل ;ي مكتسب انه احیانا،حیث للتغy? قابلیة .Gتجا ال#æ- بالثبات سلبیا،ویقصد

 )136 ،2000فرج،(

 التقویم معینة،وقیم بطریقة �æ-ء،وترمز لتقویم الفرد عند كمیل *تجاه تعریف �یمكن-

 فیه مرغوب فیه،وغy? مرغوب طرفاه مدرج مقیاس ع�ى توضع ان یمكن تخضع�لصفات،

 )210 ، 1986جابر،(ية�وعاطف ةمعرفی عناصر التقویم عملیة ویتضمن

    ::::*تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات    ومكوناتومكوناتومكوناتومكونات    �خصائص�خصائص�خصائص�خصائص----

    ::::*تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات    خصائصخصائصخصائصخصائص 1 1 1 1----

    ....وأنشطة خ@?ات�و من الفرد یوجهه ما خ
ل من ومتعلمة مكتسبة *تجاهات    1111---- 1 1 1 1

 او جماعات او افراد او بأشیاء ترتبط ومواقف،وقد بمثy?ات *تجاهات ترتبط     1 1 1 1----2222

 .... اماكن

    .... البیئة موضوعات من یوجهه ما مع التفاعل نتیجة *تجاهات نتتكو    3333----1111

 یتبعها اما اتجاه تع@?عن ال�- الفرد استجابات انفعالیة،حیث خصائص ل
تجاهات     1 1 1 1----4444

ر وسر تیاح و  .... ضیق یتبعها او را

    .... والقیاس للم
حظة قابلة *تجاهات ان    5555----1111

یة *فراد سلوكیات ;ي تظهر *تجاهات بعض     1 1 1 1----6666     .... رال
شعو

�للتعدیل وüي الثبات بصفة وا�وضوعات *شیاء نحو تجاهات* تتسم     1 1 1 1----7777  خاضعة

?yف تحت والتغ  .... التعلم وظر

    .... محایدة او ایجابیة او سلبیة نتكو ان قابلة *تجاهات     1 1 1 1----8888

     . . . . معyن موضوع او �æ-ء نحو ضعیفة او قویة نتكو قد *تجاهات    9999----1111

                                                                        والوجدانیة العقلیة عناصره ال§�یؤ النف�æ-،ولهذا ال§�یؤ من حالة *تجاهات    10101010----1111

    ....)73 ، 2008 الجغیمان،( 
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    ::::*تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات    مكوناتمكوناتمكوناتمكونات----    2222        

 انه�یرتبط طا�ا *تجاه، ;ي الرئی�æ- الجانب هو العاطفي نا�كو ان : : : :العاطفيالعاطفيالعاطفيالعاطفي    نننن�ا�كو�ا�كو�ا�كو�ا�كو 2 2 2 2----1111

تباطا  ا�عرفیة،�اذا العناصر بعض یلزم ما موضوع تقویم وعند ء،ال#æ- بتقویم وثیقا را

�ضمنیا ع�ى یرتبط وان علیه، نتعرف او ا�وضوع نمoy أن ینب�ي � بأشیاء �قل ىاخر

، ومعتقدات التقویم� بyن یمoy الذي هو العاطفي فالعنصر هذا من الرغم وع�ى ىاخر

مختلفة� اشیاء عن وأحكاممعتقدات� الشخص لدى نیكو وقد العق�ي، والتقدیر *تجاüي

 یمیل�اuى الفرد یجعل انفعاuي نمكو لصاح�Éا اذا إG اتجاهات، تصبح G ولك�èا عا�ه، ;ي

 .منه ینفر او ال#æ-ء

، هذا ;ي جدا منخفضة *تجاهات بعض نجد : : : :ا�عر;يا�عر;يا�عر;يا�عر;ي    ننننا�كوا�كوا�كوا�كو 2 2 2 2----2222  فقد�یكره�افراد نا�كو

، G ا�Þم مع ما موضوعا �ما، ا�عر;ي الجانب ویتفاوت عنه، القلیل * نیعرفو  Gتجاه

 :خصائص�أساسية�üي ث
ث وفق Gتجاه ا�عر;ي نا�كو وصف ویمكن

جة :�وuى�وuى�وuى�وuى    الخاصالخاصالخاصالخاصییییةةةة 2 2 2 2----2222----1111 موضوع� عن ا�توفرة ا�عرفیة العناصر عدد إي التمیoy رد

 .*تجاه

جة : : : :الثانالثانالثانالثانییییةةةة    الخاصالخاصالخاصالخاصییییةةةة 2 2 2 2----2222----2222  .هرمي نمط ;ي العناصر هذه تنظیم اي التكامل رد

جة ا�عر;ي التكوین :لثالثةلثالثةلثالثةلثالثةاااا    الخاصالخاصالخاصالخاصییییةةةة 2 2 2 2----2222----3333  .او�خصوصی§�ا ا�عتقدات عمومیة، ربد

عية لمیو لها ال�- *تجاهات ان : : : :الالالال;;;;oو×يoو×يoو×يoو×ي    نننن�ا�كو�ا�كو�ا�كو�ا�كو 2 2 2 2----3333  اهمیة�خاصة، ذات ��ا، ترتبط ونز

*تجاه� بان یقال یساعده لكي *تجاه،او موضوع یحم- لكي بخطوات الفرد یقوم فقد

 )216-1986،210جابر،( .سلE- تجاه* ان یقال یؤدیه ان لحاو ٕایجابي،واذا

 متكاملة متداخلة مكونات ث
ث من نتتكو *تجاهات أن تم�استنتاج 1988 سنة ��و;ي

 :üي ا�كونات وهذه الفرد لدى *تجاه رتطو تشكل�مراحل

 *تجاه،�ویتضمن تكوین مراحل� من *وuى ا�رحلة نا�كو هذا یمثل : : : :ا�عر;يا�عر;يا�عر;يا�عر;ي    ننننا�كوا�كوا�كوا�كو 2 2 2 2----3333----1111

فا�ع مجموعة  .من�ا�وضوعات موضوع لحو الفرد یكو�Þا ال�- وا�عتقدات والخ@?ات را

 مراحل من الثانیة ا�رحلة نا�كو هذا یمثل : : : :*نفعاuي*نفعاuي*نفعاuي*نفعاuي    الوجدانيالوجدانيالوجدانيالوجداني    ننننا�كوا�كوا�كوا�كو 2 2 2 2----3333----2222

تیاح الفرد رشعو ویتضمن *تجاه، تكوین Gتیاح عدم أو ربا � ،الكراهية او بالحب ر*

 .ضوعاتا�و من موضوع اتجاه الرفض أو بالتأیید

 *تجاه�ویتضمن�مجموعة تكوینراحل� م من الثالثة ا�رحلة یمثل : : : :السلوكيالسلوكيالسلوكيالسلوكي    ننننا�كوا�كوا�كوا�كو3333 2 2 2 2----3333----

 بشكل�یسبق ��ا یقوم ال�- السلوكیة *نماط الفرد،او یبذلها ال�- السلوكیة *ستعدادات

ف  )48-2008،47صواقطة�( السابقتyن ا�رحلتyن ;ي لدیه شكلت و*نفعاGت،ال�- را�عا
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 :ا�ي�ي� وفقا �قسام من مجموعة إuى *تجاهات الباحثyن قسم لقد : : : :*تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات    ععععأنواأنواأنواأنوا    3333----

 : : : : ززززهرانهرانهرانهران    حسبحسبحسبحسب

 :إuىإuىإuىإuى    وتنقسموتنقسموتنقسموتنقسم    ا�وضوعا�وضوعا�وضوعا�وضوع    أساسأساسأساسأساس    ع�ىع�ىع�ىع�ى    *تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات .1

ا�جتمع،� افراد بyن وتشیع وتنتشر العمومیة، صفة لها ال�- وüي :العامةالعامةالعامةالعامة    *تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات 1-1

 .*جتماعیة والعدالة ا�ساواة نحو كاGتجاه

 نحو مثل�*تجاه الفردیة، الذاتیة النواHي ع�ى تنصب ال�- وüي : : : :الخاصةالخاصةالخاصةالخاصة    *تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات  2-1

 .واحتفا�ïGا *عیاد

    ::::اuىاuىاuىاuى    وتنقسموتنقسموتنقسموتنقسم    *فراد*فراد*فراد*فراد    أساسأساسأساسأساس    ع�ىع�ىع�ىع�ى    *تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات .2

 .ا�جتمع افرد من كبy? عدد إuى تشy? ال�- *تجاهات وüي : : : :الجماعالجماعالجماعالجماعییییةةةة    *تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات 2 2 2 2----1111

 .اخر عن فرد تمoy ال�- ت*تجاها وüي : : : :الفردالفردالفردالفردییییةةةة    *تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات 2 2 2 2----2

    ::::اuىاuىاuىاuى    وتنقسموتنقسموتنقسموتنقسم    *هداف*هداف*هداف*هداف    اساساساساساساساس    ع�ىع�ىع�ىع�ى    *تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات- .3

�وضوع� الفرد تأیید ع�ى تقوم ال�- *تجاهات وüي : : : :ا�وجبةا�وجبةا�وجبةا�وجبة    *تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات1111 3 3 3 3----� وموافقته

 .*تجاه

ضة ع�ى تقوم ال�- *تجاهات وüي : : : :السالبةالسالبةالسالبةالسالبة    *تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات 3 3 3 3----2 �موافقته� الفرد رمعا وعدم

 .*تجاه �وضوع

 ::::اuىاuىاuىاuى    وتنقسموتنقسموتنقسموتنقسم    القوةالقوةالقوةالقوة    اساساساساساساساس    ع�ىع�ىع�ىع�ى    جاهاتجاهاتجاهاتجاهات*ت*ت*ت*ت .-4

لتمسك� نتیجة الزمن، ممر ع�ى قویة تبقى ال�- *تجاهات üي : : : :القوالقوالقوالقوییییةةةة    *تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات 4 4 4 4----1111

 .له بالنسبة لقیم§�ا ��ا الفرد

� وقبولها ع�èا، التخ�ي السهل من ال�- *تجاهات üي : : : :الضعالضعالضعالضعییییفةفةفةفة    *تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات 4 4 4 4----2 لللتحو

?yف وطأة تحت والتغ  .والشدائد والظر

ییییةةةة    *تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات .-5 ییییةةةة    ررررالشعوالشعوالشعوالشعو     ::::اuىاuىاuىاuى    وتنقسموتنقسموتنقسموتنقسم    رررروال
شعووال
شعووال
شعووال
شعو

ییییةةةة    GتجاهاتGتجاهاتGتجاهاتGتجاهات 5 5 5 5----1111 � حرج ندو الفرد یظهرها ال�- *تجاهات üي : : : :ررررالشعوالشعوالشعوالشعو ناو�تحفظ،،وتكو

 .الجماعة معایy? مع متفقة

ییییةةةة    GتجاهاتGتجاهاتGتجاهاتGتجاهاتا 5 5 5 5----2 حرجا� ع�èا�ویجد یفصح وG الفرد یخف��ا ال�- *تجاهات وüي : : : :ررررال
شعوال
شعوال
شعوال
شعو

 )138 ، 1984زهران�، .(لنفسه ��ا *حتفاظ لویحاو خرين أمام ع�èا التعبy? ;ي

 :üي *تجاهات تغy? ;ي ر ا كºE ر ا دو تلعب عوامل عدة هناك     : : : :*تجاهات*تجاهات*تجاهات*تجاهات    تغy?تغy?تغy?تغy?    عواملعواملعواملعوامل    ----6666----
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;ي� اثر له التغy?، اuى الداعیة ا�علومات مصدر من الفرد موقف ان : : : :ا�علوماتا�علوماتا�علوماتا�علومات    مصدرمصدرمصدرمصدر 1 1 1 1----

و8قبال� والتغy? التقبل ع�ى هذا كل دیساع وتحY?مه، ا�صدر ;ي تثق كنت فإذا احداثه،

    ....واطمئنان بثقة علیه

ة اقناعیة قوة للمعلومات نیكو ان ینب�ي     : : : :ا�علوماتا�علوماتا�علوماتا�علومات    �طب�طب�طب�طبییییعةعةعةعة---- 2 2 2 2  ع�ى�التأثy?،وتعتمد روقد

وتشنجا�ïا� �ومنطقی§�ا ونقاؤها وطولها للمعلومات الحبكة م�èا رأمو عدة ع�ى هذه�الصفة

�ا�علومات ال�- ة*نفعالی للشحنة ویبدوا *نفعالیة، كانت� ،فكلما�ك@? �ثر تحركها

قویة،كانت� GنفعاGت مهیجة ا�علومات كانت ،فكلما�ك@? GنفعاGت مهیجة ا�علومات

 .الشدید الخوف انفعال تثy? الصدمة كانت اذا التغy?�وخاصة ع�ى واقدر التأثy? ;ي أفضل

اسات تشy? : : : :للمتلقيللمتلقيللمتلقيللمتلقي    الشخصالشخصالشخصالشخصییییةةةة    ا�مoyاتا�مoyاتا�مoyاتا�مoyات 3 3 3 3---- تأثy?� اك¾? ثقافة �*قل�فراد ان إuى رالد

تضاف� القویة، *تجاهات من للتغy? ادى ا�عتدلة *تجاهات ان للتغy?، واقل با�علومات

اك نظریة أن إuى اكه وفقا اتجاهاته ;ي النظر لیعید *نسان تدعو الذات راد  لذاته رëد

 فه،وتغy?�ظر بفعل ذاته اuى *نسان نظرة تصیب ال�- فمع�التغy?ات

----4 4 4 4 ?yتغ?yتغ?yتغ?yتغ    ?y?y?y?yن : : : :الجماعةالجماعةالجماعةالجماعة    معامعامعامعاییییG مع للتطابق مدفوع الفرد ?yجموعات معای� ینتم-�ال��ا، ال�- ا

 الفرد�ومواقفه معایy? ع�ى بأمثل تنسحب ف��ا السائدة ا�عایy? تصیب ال�- التغy?ات فان

    .وقیمه

به� ادى Gتجاهاته، مغایر باتجاه یتصل بسلوك الفرد اقام اذا : : : :مغامغامغامغاییییرررر    بسلوكبسلوكبسلوكبسلوك    القالقالقالقییییامامامام 5 5 5 5----

�بالسلوك،یقصد یكن لم هذا معه، تنسق G ال�- *تجاهات تغy? اuى السلوك  القیام

 لتعرض مهدد نیكو اتجاهاته من الفرد یغy? لم اذا و عقاب، لتحسyن او من�ثواب *فادة

 ترك اما النظریة هذه واضع وفق�فستنجر، ال�èایة ;ي سیدعوه الذي التناقض�ا�عر;ي اuى

 النتیجة هذه رسات ا الد ابدت وقد معه، �Gینسجم الذي *تجاه نع او�التخ�ي السلوك

 او بالغباء رالشعو من حالة فینا وسلوكنا،یخلق اتجاهاتنا بyن *تساق ان�عدم وذلك

ه بالذنب�وهذا رالشعو  2003الوقöي    .(.(.(.(سلوكنا مع لتنسیق اتجاهاتنا تغy? اuى یدفعنا ربدو

،280-281((((    

 *تجاهات تكوین ;ي تؤثر ال�- العوامل من الكثy? هناك    ::::هاتهاتهاتهات*تجا*تجا*تجا*تجا    ;ي;ي;ي;ي    ا�ؤثرةا�ؤثرةا�ؤثرةا�ؤثرة    العواملالعواملالعواملالعوامل----

    ::::اهمها ومن ونموها

 وتعزیزها وتشكیلها *تجاهات تكوین ;ي ا�ؤثرة العوامل اهم من *سرة تعد : : : :*سرة�*سرة�*سرة�*سرة� 1 1 1 1----

�أبنا��ا  والتنشئة الY?بیة طریق عن وذلك ا�جتمع ;ي *وuى الخلیة üي ،فاÊسرة لدى

 .*جتماعیة
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سة الطفل یلتحق : : : :ررررسةسةسةسةا�دا�دا�دا�د 2 2 2 2----  اللذان والسلوكي ا�عر;ي وتحصیله نموه لیكمل ربا�د

 ومعلمیه اقرانه مع *جتما×ي التفاعل خ
ل من جدیدة، اتجاهات تكوین یسهمان�;ي

سة، ة�ا�د روادا ر ف خ
ل من وكذلك ٕ  وا�عر;ي والعلم- يالفكر تحصیله ;ي تزید ال�- را�عا

    ))))2012�،210،الصديق(    شیئا�فشیئا

هذه� ;ي التلمیذ *تجاهات،Gن تشكیل ;ي مؤثرة قوة *صدقاء یعت@? حیث : : : :*صدقاء*صدقاء*صدقاء*صدقاء 3 3 3 3----

    ....ومعلمیه والدیه بقیم یتأثر مما اك¾? اصدقائه بسلوك یتأثر ا�رحلة

من� تنشره ما خ
ل من *تجاهات تكوین ;ي به یس§�ان G ردو لها :*ع
م*ع
م*ع
م*ع
م    �وسائل�وسائل�وسائل�وسائل 4 4 4 4----

،( ا�ختلفة الحیاة موضوعات ;ي وحقائق معلومات  )123 ، 1999يالداهر

اسة----    9999 اسة�منهج�الد اسة�منهج�الد اسة�منهج�الد     : : : : رررر�منهج�الد

�ا�نهج� �استخدمنا �و�فرضيا�ïا، اسة �الد �و�إشكالية �الحالية، اسة �الد �لطبيعة روفقا ر

اسة�الواقع�أو�الظاهرة� �ا�نهج�يعتمد�ع�ى�د اسة،�حيث�أن�هذا �الد رالوصفي�;ي�هذه ر

عبy?�النو×ي�الذي�يصف�كما�توجد�;ي�الواقع�و���تم�بوصفها�وصفا�دقيقا،�من�خ
ل�الت

قميا�يوضح�مقدار�و� رالظاهرة�و�يوضح�خصائصها،�و�التعبy?�الكم-�الذي�يعطي�وصفا�

 ).2007،74عباس،(حجم�الظاهرة�

èم� �أنواع �عدة �ع�ى اسة �الد �تضمنت �ر�وقد ��ا �الوصفية اسة �ا�سحية :ر�الد اسة �،رالد

نة تباطية،را�قا  .ر�*

اسة    ----10101010 اسةحدود�الد اسةحدود�الد اسةحدود�الد     ::::ررررحدود�الد

    ::::ةةةة�الحدود�البشري�الحدود�البشري�الحدود�البشري�الحدود�البشري----1111----10101010

قلة� �نطقة�تقرت�وGية�و� �التعليم�الثانو اسة�;ي�أساتذة رتتمثل�حدود�الد ي ر

 ع�ى�اخت
ف�تخصصا�ïم�ومقار�عملهم�

الزاوية�الزاوية�الزاوية�الزاوية�    تبسبتتبسبتتبسبتتبسبت    الالالال;;;;oلةoلةoلةoلة    تقــــرتتقــــرتتقــــرتتقــــرت    تماسyنتماسyنتماسyنتماسyن

    العابديةالعابديةالعابديةالعابدية

ين ينا�قا ينا�قا ينا�قا ا�ؤسساا�ؤسساا�ؤسساا�ؤسسا    ررررا�قا

ت�ت�ت�ت�

الY?بوية�الY?بوية�الY?بوية�الY?بوية�

حسب�حسب�حسب�حسب�
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ع�ف��ا�العينة) ) ) ) 01010101((((للللجدوجدوجدوجدو ع�ف��ا�العينةح�ا�ؤسسات�ال�-�تتو ع�ف��ا�العينةح�ا�ؤسسات�ال�-�تتو ع�ف��ا�العينةح�ا�ؤسسات�ال�-�تتو     ززززيويويويوضضضضح�ا�ؤسسات�ال�-�تتو
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    : : : : �و�ا�كانية�و�ا�كانية�و�ا�كانية�و�ا�كانية�الحدود�الزمانية�الحدود�الزمانية�الحدود�الزمانية�الحدود�الزمانية----2222----10101010

اسة�خ
ل� قلة    منطقة�تقرتب 2018سنةرأجريت�هذه�الد  �الجزائر�ر�وGية�و

اسة----11111111 اسة�عينة�الد اسة�عينة�الد اسة�عينة�الد         : : : : رررر�عينة�الد

�أو�� ��فراد �جميع �الذüي �أو��شخاص �البحث،�شياء �موضوع �يشكلو نين

�يعمم�و �أن �إuى �الباحث �يسöى �ال�- اسة �الد �بمشكلة �الع
قة �العناصر�ذات �جميع رüي

اسة  ).2007،217عباس،( رعل��ا�نتائج�الد

�ثانويات� �من �تجمع �عشوائية �عينة �عن ة �عبا �üي �الكلية اسة �الد �عينة رإن ر

قلة�     . نسyن�وبمختلف�التخصصات�الجع�ى�اخت
ف�رمنطقة�تقرت�وGية�و

�*ستط
عية    ---- اسة �*ستط
عيةالد اسة �*ستط
عيةالد اسة �*ستط
عيةالد اسة �لعناصر� :ررررالد �و�ممثلة �البحث، �مجتمع �من �جزئية �مجموعة üي

عمل�تلك�العينة�ع�ى�ا�جتمع�بأكمله�وا�جتمع�أفضل�تمثيل،�بحيث�يمكن�تعميم�نتائج�

�معالم�ا�جتمع�  ). 218ا�رجع�السابق،(لاستدGGت�حو

يع�*ستبيان�ع�ى�عينة  ة�بـ�زلقد�قمنا�بتو اسة�*ستط
عية��وا�قد ر�الد استبيان،�) 60(ر

ط��كاëجابة�منظرا�لعد) 8(�استبيان،�واستبعد�40و�قد�اسY?جع�م�èا� و�استيفا��ا�الشر

�إجابات� الخ،�حيث�أصبحت�...نع�ى�نفس�الفقرة�بأك¾?�من�بديل�أو�ترك�الفقرات�بدو

اسة�*ستط
عية     .�فردا�32رالعينة�ال�èائية�للد

اسة��أداة�ال�أداة�ال�أداة�ال�أداة�ال----13131313 اسة�د اسة�د اسة�د     : : : : ررررد

يف� �ا�تغy?ين�وبالنظر�إuى�التعا اسات�سابقة��حو رمن�خ
ل�ما�تقدم�من�د لر

اسة�� �الد ?yتغ�ر8جرائية� �بإعداد�أداة�لجمع�ا�علومات�وقياس�*تجاهات�نحو�قمنا�ي

� �العمل �حياة �لجودة �بالنسبة �اما �ا�بكر �ميشجان�اعتمدنا فقدالتقاعد �مقياس

Michigan Qwl Questionnaire .ي�ال;� �ا�غربي �الفتاح �عبد �الحميد �عبد ده �أو رذي

استه�حيث� اسة��ياس�ع�ى�عي�بقياس�ثبات�ا�ققمنارد  .الحالية�رنة�الد

�القياس    ----14141414 �Êداة �القياسالخصائص�السيكومY?ية �Êداة �القياسالخصائص�السيكومY?ية �Êداة �القياسالخصائص�السيكومY?ية �Êداة �يسöى�    ::::الخصائص�السيكومY?ية �باحث �كل �أن �فيه ��Gشك مما

جاهدا�للتأكد�من�الخصائص�السيكومY?ية�Êدواته�البحثية�و�هذا�بغية�التأصيل�العلم-�

 .�و�التأكيد�ع�ى�نتائجه�ا�توصل�إل��البحثه

�سلوك�  :الصدقالصدقالصدقالصدق -1 �جوانب �من �قياسه �يد×ي �ما �قياس �ع�ى ته �قد �إuى ريشy?�الصدق

�للسمة� �ا�نسوب �أو �ا�رتبط �الحقيقي �التباين �نسبة �بأنه �إحصائيا �ويعرف �فراد،

 ) 2005،84الجلE-.  (ا�قاسة�إuى�التباين�الك�ي�أي�أن�يقيس�ما�وضع�لقياسه

اسة�ةY?نا��ساليب�التالية�للتحقق�من�الصدق�والثبات�Êداوقد�اخ  .ر�الد
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�ال�-�:طريقة�صدق�ا�حكمyنطريقة�صدق�ا�حكمyنطريقة�صدق�ا�حكمyنطريقة�صدق�ا�حكمyن -   ة�الخ@?اء�من�بyن�الطر قيعت@?�صدق�ا�حكمyن�واستشا ر

�الكفاءة� ته��ولية�ع�ى�ذو ��،�حيث�عرضنا�*ستبيان�;ي�صو ييقدر���ا�صدق�ا�حتو رى

ا ý� �استجبنا �قد �و �البحث �مجتمع �من �وروالخ@?ة �ا�حكمyن �;ي�ء �جامعيyن اساتذة

�يلزمالتخصص �ما �تعديل �و �بحذف �قمنا �مقY?حا�ïم �ضوء �فقرات��;ي �عدد �ليصل

 .�فقرة�;ي�شكلها�ال�èائي20ا�قياس�إuى�

�الطرفية---- نة �الطرفية�طريقة�صدق�ا�قا نة �الطرفية�طريقة�صدق�ا�قا نة �الطرفية�طريقة�صدق�ا�قا نة ين�: : : : رررر�طريقة�صدق�ا�قا جات�ا�ستجيبyن�ع�ى�*ختبا رحيث�تم�ترتيب�د ر

نة�بyن� رترتيبا��تصاعديا�،�ثم�تمت�ا�قا ّ27 %��السف�ي�و�من�ا �% 27ىستو ىمن�ا�ستو

�باستخدام� �8حصائية، �دGلته �عن �الكشف �و �بي�èما �الفر �ëيجاد �ذلك �و قالعلو ي

�التاuي) ت(*ختبار ق�بyن�طر;ي�كل�اختبار�كما�هو�مبyن�و�الجدو لوحساب�الفر  :و

جة�    تتتت    2222عععع    مممم    نننن    ةةةةــــــــــــــــــــــــالعينالعينالعينالعين جة�د جة�د جة�د ررررد

    الحريةالحريةالحريةالحرية

�الدGلة� �الدGلة�مستو �الدGلة�مستو �الدGلة�مستو ىىىىمستو

0000....00000000    

جات�العلوية  1,21 85.6 06 رالد

جات�السفلية  3.63 63.3 06 رالد

 0.01عند� دالة 5 19.02

ق�بyن�ا�جموعتyن�ا�تطرفتyن�;ي�استبيان�))))02020202 ( ( ( (للللجدوجدوجدوجدو ق�بyن�ا�جموعتyن�ا�تطرفتyن�;ي�استبيان�ح�دGلة�الفر ق�بyن�ا�جموعتyن�ا�تطرفتyن�;ي�استبيان�ح�دGلة�الفر ق�بyن�ا�جموعتyن�ا�تطرفتyن�;ي�استبيان�ح�دGلة�الفر قياس�قياس�قياس�قياس�وووو�يو�يو�يو�يوضضضضح�دGلة�الفر

    *تجاهات�نحو�التقاعد�ا�بكر*تجاهات�نحو�التقاعد�ا�بكر*تجاهات�نحو�التقاعد�ا�بكر*تجاهات�نحو�التقاعد�ا�بكر

� �بعد �قيمة �) ت (حساب �برنامج �SPSS20بواسطة قيمة��ن
حظ،أن

�الدGلة�دالة�ع) 19.02=ت( �الدGلة��أي�ا،)0.000(ىند�مستو ) 0.01(ىقل�من�مستو

�أن��داة�ا�عدة�لقياس�وبالتاuي� �دال�و�عليه�يمكن�القو ل�نجد�الفر *تجاهات�نحو�ق

 .صادقة التقاعد�ا�بكر�

 واستخدمنا�نوعyن�من�الثبات:اتاتاتاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثبالثبالثبالثب    ----2222

�النصفية    الثبـــاتالثبـــاتالثبـــاتالثبـــات    ---- �بالتجزئة �النصفيةالداخ�ي �بالتجزئة �النصفيةالداخ�ي �بالتجزئة �النصفيةالداخ�ي �بالتجزئة �لúدا    ::::    الداخ�ي �بالنسبة �النتائج �هو�مبyةكانت �;ي��كما ن

�التاuي      : : : :لالجدو

عدد�عدد�عدد�عدد�    اسم�*داةاسم�*داةاسم�*داةاسم�*داة

    البنودالبنودالبنودالبنود

جية    الفرديةالفرديةالفرديةالفردية جيةالز جيةالز جيةالز معامل�معامل�معامل�معامل�    ووووالز

تباط تباط* تباط* تباط* ����رررر*

    ننننبy?سوبy?سوبy?سوبy?سو

    للللتصحيح�الطوتصحيح�الطوتصحيح�الطوتصحيح�الطو

    ننننسبy?مان�براوسبy?مان�براوسبy?مان�براوسبy?مان�براو

اداة�قياس�*تجاه�نحو�

 التقاعد

20 10 10 0.65 0.80 

اداة�قياس�جودة�حياة�

 العمل

36 18 18 0,83 0.90 
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� �جدو �جدو �جدو تباط�بyن�نصفي�تتتتيويويويوضضضضح�قيم�معام
ح�قيم�معام
ح�قيم�معام
ح�قيم�معام
) ) ) ) 03030303((((للللجدو تباط�بyن�نصفي��* تباط�بyن�نصفي��* تباط�بyن�نصفي��* اسةياس�متغy?ات�ياس�متغy?ات�ياس�متغy?ات�ياس�متغy?ات�أداتي�قأداتي�قأداتي�قأداتي�قرررر�* اسةالد اسةالد اسةالد     ررررالد

�ل � �الثبات �معامل � �حساب � �تم �لبعدما �النصفية � �بالتجزئة بواسطة�مقياس

�*تجاه���قياس�بعد�التصحيح)0.80 (�بلغ�معامل��الثباتyنللمقياسSPSS20  برنامج�

�يؤكد�ثبات�ا�قياس�ا�عد�ا�بكر� نحو�التقاعد �ودال�مما � �موجب�مقبو لوهو�معامل�

�الثبات�)0.90 (بلغ�معامل� البحث�،كما لدى�عينة�ا�بكر��قاعدالت س�*تجاه�نحولقيا

��ودال�مما�يؤكد��جودة�حياة�العمل���قياسبعد�التصحيح ل�وهو�معامل��موجب�مقبو

 .�البحث� لدى�عينةجودة�حياة�العمل��س�ثبات�ا�قياس�ا�عد�لقيا

نباخخخخ    ---- نباالثبات�الداخ�ي�بطريقة�ألفا�لكر نباالثبات�الداخ�ي�بطريقة�ألفا�لكر نباالثبات�الداخ�ي�بطريقة�ألفا�لكر         ::::ووووالثبات�الداخ�ي�بطريقة�ألفا�لكر

�لكر- �ألفا �معامل �تطبيق �عند �لقياس �ا�عد �ا�قياس �نحو�التقاعد�ونباخ�ع�ى *تجاه

�يؤكد�ثبات�ا�قياس�) 0.78(�بلغ�معامل�الثباتا�بكر لو�هو�معامل�موجب�ودال�و�مقبو

 .ويع@?�عن�اتساقه�الداخ�ي

�ا�قياس�ا�عد�لقياس- نباخ�ع�ى �لكر �العمل�وعند�تطبيق�معامل�ألفا �حياة بلغ��جودة

�يؤكد�ثبات�ا�قياس�ويع@?�عن�و�هو�معامل) 0.90(معامل�الثبات ل�موجب�ودال�و�مقبو

 .اتساقه�الداخ�ي

�;ي�استخ
ص� �استعمالهما �ان�ا�قياسyن�صادقان�و�ثابتان�ويمكننا لومنه�يمكن�القو

 .ا�علومات�من�مجتمع�البحث

�ا�ستخدمة -15 �8حصائية �ا�ستخدمة�ساليب �8حصائية �ا�ستخدمة�ساليب �8حصائية �ا�ستخدمة�ساليب �8حصائية �كمية�  :�ساليب � �نتائج �ع�ى �هو�الحصو �م�èا لوالهدف

�ومنا �تحليل �من �تمكننا اسة �الد �فرضيات �من�و،رقشة �مجموعة �استخدام �تم لقد

�وبرنامج�الحزم�2007ّ�ساليب�8حصائية�،�و�تم�*عتماد�;ي�ذلك�ع�ى�برنامج�*كسل�

و�اشتملت��ساليب�8حصائية�ا�ستعملة�;ي�8SPSS 20حصائية�;ي�العلوم�*جتماعية�

�ماي�ي �ع�ى ��ساسية اسة �ا�ئوية :رالد �. النسب �ال;oعة�يمقاي، t-test) ت(اختبار س

 .،�تحليل�التباين�نتباط�بy?سور�معامل�*،ا�ركزية

اسة��ساسية----16161616 اسة��ساسية�الد اسة��ساسية�الد اسة��ساسية�الد اسة� :رررر�الد اسة�ا�يدانية�*ستط
عية�و�تمحيص�ود ربعد�تطبيق�الد ر

اسة��ساسية�ال�-�شملت�ع�ى� ) 150(ر�داة�من�حيث�الصدق�والثبات�جاءت�عينة�الد

�عشوااستاذا �بطريقة هم �اختيا �العشوائية�ر�تم �والعينة اسة �الد �لطبيعة �نظرا رئية

�) *حتمالية( �Êن�يكو �نفسها �الفرصة �ا�جتمع �من�أفراد �لكل�فرد �ف��ا �يكو �ال�- نüي ن

�إل��م فyن�و�يمكن�الوصو �جميع�أفراد�البحث�معر لأحد�أفراد�العينة،�و�يكو عباس،�. (ون
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2007،220(� �للمج، �و�ا�مثلة �للعينة �ال�èائي �العدد �أصبح �و�بذلك ��ص�ي ) 122(تمع

قلة�مختلف�ثانويات�منطقة�تقرت� �منأستاذا  .الجزائرروGية�و

    ::::مناقشة�وتفسy?�النتائج�مناقشة�وتفسy?�النتائج�مناقشة�وتفسy?�النتائج�مناقشة�وتفسy?�النتائج�عرض�عرض�عرض�عرض�----17

  _� �تنص �وال�- ��وuى �وتفسy?�الفرضية �أساتذة� :مناقشة �يتجه �أن نتوقع

� �الثانو �يالتعليم �ا�بكرايجابي�اتجاه �نحو�التقاعد �قمنا�� �الفرض �وGختبار�صحة ،�

�ال �متوسط�باستخدام �ع�ى �*عتماد �تم �حيث �و*بعاد �ا�قياس �ومتوسطات ات رتكرا

� �الجدو �;ي �هو�موضح �كما �نوع�وطبيعة�*تجاه لالبعد�ومتوسط�ا�قياس�للحكم�ع�ى

 :التاuي

عدد� �بعاد

 الفقرات

متوسط�

 ا�قياس

تكرار�

*تجاه�

 ا�وجب

تكرار�

*تجاه�

 السالب

نسبة�

*تجاه�

 السالب

نسبة�

*تجاه�

 ا�وجب

نوع�

 *تجاه

 موجب 89.34% 10.65% 13 109 15 5 *جتما×ي

-æ�موجب 84.42% 15.57% 19 103 15 5 النف 

 موجب 76,72% 3.27% 4 118 15 5 الص6ي

 موجب 93.44% 6.55% 8 114 15 5 الوظيفي

جة� رالد

 الكلية

 موجب %86 %14 17 105 60 20

قم � قمجدو � قمجدو � قمجدو � ررررجدو اسة�ع) ) ) ) 04040404((((لللل اسة�عح�نتائج�استجابات�عينة�الد اسة�عح�نتائج�استجابات�عينة�الد اسة�عح�نتائج�استجابات�عينة�الد �ى�مقياس�*تجاهات�نحو��ى�مقياس�*تجاهات�نحو��ى�مقياس�*تجاهات�نحو��ى�مقياس�*تجاهات�نحو�رررريويويويوضضضضح�نتائج�استجابات�عينة�الد

    التقاعد�ا�بكرالتقاعد�ا�بكرالتقاعد�ا�بكرالتقاعد�ا�بكر

�ان�الفرضية�*وuى�محققة�وبالتاuي�*  �يمكننا�القو لمن�خ
ل�النتائج�النسبية�بالجدو ل

�لدى� �متواجد �ا�وجب �*تجاه �ان �ن
حظ ،� �الصفرية �ونرفض �البديلة �الفرضية نقبل

�التوجه�العام�للعينة�ايجابيا�نحو�التقاعد �ا�بكر�;ي�حyن�نالعينة�بنسبة�كبy?ة�مما�كو

�با�شاعر� �نفسره �وهو�ما -Eالسل� �;ي�*تجاه -æ�فت�للبعد�النفG� �معنو �ظهو يGحظنا ر

�إuى� �ي;oعو �والذين �بالتوظيف �العهد -îحدي� �تأثy?�فئة �وكذلك �نحو�العمل ن*يجابية

*ستمرار�;ي�العمل�بدل�ال;oوع�إuى�التقاعد�*�أننا�نسجل�اثر�الحراك�*جتما×ي�حاليا�

�موض وع�التقاعد�ع�ى�اتجاهات�ا�ستجيبyن�كتوجه�عام�للمنتسبyن�إuى�الوظيفة�لحو

�أك¾?�من� �اuى �التقاعد �سن �;ي �الزيادة �إمكانية �عن �الحكومة �إع
ن �بعد �خاصة العامة

�2018 -2017ستyن�سنة�وقد�Gحظنا�فع
�إقدام�عدد�هائل�من��ساتذة�;ي�السنوات�
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� �مع اسة �الد �اتفقت �وقد �ا�بكر �التقاعد �ضيفدرع�ى  عاuي عبيد هللا راسة

?yط� ).2005،01(يا

�جودة�حياة�انخفاض يوجد :مناقشة�وتفسy?�الفرضية�الثانية��وال�-�تنصمناقشة�وتفسy?�الفرضية�الثانية��وال�-�تنصمناقشة�وتفسy?�الفرضية�الثانية��وال�-�تنصمناقشة�وتفسy?�الفرضية�الثانية��وال�-�تنص****     ى�;ي��مستو

��أستاذة�التعليم��لدى�العمل� حيث�اظهر�التحليل�8حصائي�ما�هو�موضح�;ي� .يالثانو

�التاuي�  :لالجدو

    اداة�قياساداة�قياساداة�قياساداة�قياس    النسبة�ا�ئويةالنسبة�ا�ئويةالنسبة�ا�ئويةالنسبة�ا�ئوية    اتاتاتاتررررـــــــراـــــــراـــــــراـــــــراالتكــــــالتكــــــالتكــــــالتكــــــ

    مرتفعمرتفعمرتفعمرتفع    منخفضمنخفضمنخفضمنخفض    مرتفعمرتفعمرتفعمرتفع    منخفضمنخفضمنخفضمنخفض    جودة�حياة�العمل�وابعادهاجودة�حياة�العمل�وابعادهاجودة�حياة�العمل�وابعادهاجودة�حياة�العمل�وابعادها

�جودة جة�الكلية�مستو ىالد  %38.5 %61.5 47 75 ر

ف�العمل�ا�عنوية  %33 %67 40 82 وظر

 %71 %29 87 35 خصائص�الوظيفة

�وا�كافات  %92 %8 112 10 ر*جو

 %61 %39 74 48 جماعة�العمل

 %1 %99 01 121 اسلوب�الرئيس�;ي�*شراف

ات  %23 %77 28 94 را�شاركة�;ي�القرا

قم� � قم�جدو � قم�جدو � قم�جدو � ررررجدو اسةيويويويوضضضضح�ح�ح�ح�) ) ) ) 05050505((((لللل �جود�حياة�العمل�وابعادها�لدى�عينة�الد اسةمستو �جود�حياة�العمل�وابعادها�لدى�عينة�الد اسةمستو �جود�حياة�العمل�وابعادها�لدى�عينة�الد اسةمستو �جود�حياة�العمل�وابعادها�لدى�عينة�الد ررررمستو     ىىىى

�العمل� �حياة �جودة �مستو �;ي �انخفاض �ن
حظ �الجدو �خ
ل ىمن ل

جة�%61.5بنسبة ر�حيث�تم�حساب�عدد�*ستجابات�ال�-�كانت�اقل�من�متوسط�الد

� �وüي �ل
ستبيان �ونرفض��استج75الكلية �محققة �الفرضية �ان �القو �يمكن �ومنه لابة

�حالة� �اuى �استنادا �النتيجة �أن�نفسر�هذه �ويمكن ،� �البديلة �ونقبل �الصفرية الفرضية

عدم�الرضا�ال�-�يعرفها�قطاع�الY?بية�و�هو�ما�Gحظناه�من�سجاGت�نقابية�;ي�السنوات�

�ا�ع �العمل ف �ظر �انخفاض �*بعاد �خ
ل �من �بوضوح �ون
حظ �وأسلوب�و*خy?ة نوية

�� تفاع�;ي�مستو ات�وüي�جوانب�معنوية�;ي�حyن�سجلنا�ا ى8شراف�و�ا�شاركة�;ي�القرا ر ر

� يأبعاد��جر�وجماعة�العمل�وخصائص�الوظيفة�ذلك�أن�ا�شكل��ك@?�لúستاذ�الثانو

�بyن� �الجيد �والتواصل �8شراف �و�أساليب �للعمل �ا�عنوية ف �الظر �هو�تحسyن واليوم

� �وا�وظف ة �اليا;ي�.ر8دا �س
مة ندة �و �سعيد �بن �محمد اسة �د � �مع اسة �الد رواتفقت ر ر

 ). 2004(و�عبد�الحميد�عبد�الفتاح�ا�غربي�) 2017(
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ق�ذات�دGلة���Gتوجود:وال�-�تنصوال�-�تنصوال�-�تنصوال�-�تنصالثالثة�الثالثة�الثالثة�الثالثة�مناقشة�وتفسy?�الفرضية�مناقشة�وتفسy?�الفرضية�مناقشة�وتفسy?�الفرضية�مناقشة�وتفسy?�الفرضية�****     �;ي�معنوية�و�فر

�إuى �،الحالة��،�السن،�سنوات�الخ@?ةالجنس(  �متغy?اتى*تجاه�نحو�التقاعد�ا�بكر�تعز

� �) العائلية �الدGلة �مستو �تغy?�الجنس� 0.05ىعند� �*حصائي �اظهر�التحليل �حيث ،

)�ºîي) ذكر،�انuالتا�  :لحسب�ما�جاء�;ي�الجدو

تجاه�نحو�*

 التقاعد
))))TTTT((((    

جة� جة�د جة�د جة�د ررررد

�الدGلة    الحريةالحريةالحريةالحرية �الدGلةمستو �الدGلةمستو �الدGلةمستو     الدGلةالدGلةالدGلةالدGلة    ىىىىمستو

�-ذكر(الجنس

�ºîان( 
1.7 

 

 0,05غy?�دالة�عند� 0,086 120

قمللللجدوجدوجدوجدو قم� قم� قم� ق�;ي) ) ) ) تتتت((((*ختبار*ختبار*ختبار*ختباريويويويوضضضضح�ح�ح�ح� )  )  )  ) 06060606((((رررر� ق�;يلحساب�الفر ق�;يلحساب�الفر ق�;يلحساب�الفر *تجاه�نحو�التقاعد�ا�بكر�*تجاه�نحو�التقاعد�ا�بكر�*تجاه�نحو�التقاعد�ا�بكر�*تجاه�نحو�التقاعد�ا�بكر�    وووولحساب�الفر

    حسب�الجنسحسب�الجنسحسب�الجنسحسب�الجنس

� �الجدو �خ
ل �من �قيمة. لن
حظ �غT) 1.7 (�?y �تأن �مستو �عند ىدالة

� 0.05الدGلة �الدGلة �مستو �0.086ىGن �الفرضية��0.05اك@?�من �نرفض �فإننا �وعليه

حث�محقق�،�حيث�انه��وبالتاuي�فان�الفرض�الذي�افY?ضه�البالصفريةا البديلة�ونقبل

لم�يظهر�أي�اثر��تغy?�الجنس�ع�ى�*تجاه�نحو�التقاعد�ا�بكر�وهو�;ي�تقديرنا�يرجع�إuى�

�وقد�جاءت� �والواجبات�اuى�حد�ما ف�والحقو �و8ناث�;ي�الظر �بyن�الذكو قالتساو وي ر

اسة�محمد�بن�عبد�الرحمن��السماعنة� اسة�سعيد�) 2008(رهذه�النتيجة�موافقة�لد رود

 ). ه1422(شويل�الغامدي�احمد�ال

اuى��41سنة�،�من�40اقل�من�(�كما�اظهر�التحليل�8حصائي��تغy?�السن�بفئاته�الث
ث�-

50� �،اك@?�من �بواسطة� ANOVAوباستعمال) �سنة�50سنة ��حادي �التباين �تحليل

SPSS20للنتائج�التالية�: 

مجموع�مجموع�مجموع�مجموع� 

    ا�ربعاتا�ربعاتا�ربعاتا�ربعات

جة� جة�د جة�د جة�د ررررد

    الحريةالحريةالحريةالحرية

متوسط�متوسط�متوسط�متوسط�

    ا�ربعاتا�ربعاتا�ربعاتا�ربعات

�    ))))فففف((((قيمة�قيمة�قيمة�قيمة� �مستو �مستو �مستو ىىىىمستو

    دGلةدGلةدGلةدGلةالالالال

 838.5 2 1677.029 بyن�ا�جموعات

داخل�

 ا�جموعات

7748.84 119 65,11 

  121 9425.86 ا�جموع�الك�ي

12.87 0.000 

ق�بyن�متوسطات� )  )  )  )  ANANANANOVOVOVOVA A A A((((يويويويوضضضضح�نتائج�تحليل�التباين��حادي�ح�نتائج�تحليل�التباين��حادي�ح�نتائج�تحليل�التباين��حادي�ح�نتائج�تحليل�التباين��حادي�) ) ) ) 07070707( ( ( ( للللجدوجدوجدوجدو ق�بyن�متوسطات�الفر ق�بyن�متوسطات�الفر ق�بyن�متوسطات�الفر ووووالفر

    حسب�السنحسب�السنحسب�السنحسب�السن
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ق�دالة�عند�مستو) 07(من�خ
ل�الجدولرقم� ىتبyن�ان�الفر وهو� ) 0.000( و

�اقل�من� وعليه�فان�الفرض�غy?�محقق�نرفض�الفرضة�الصفرية�ونقبل�) 0.05(ىمستو

�دال�لصالح�الفئة�اك@?�من�البعدي) TuKey(البديلة�ومن�خ
ل�اختبار ق�تبyن�ان�الفر

�دGلة ويبدو�من�الطبيöي�ان�ت;oح�هذه�الفئة�اuى�*تجاه�)  0.00(ىخمسyن�سنة�بمستو

�ات�م�èا�مسم�ºنحو�التقاعد�نظرا�للسن�ا نة�بحديî-�السن�لعدد�من�*عتبا رتقدمة�مقا ر

اسة��سعيد�شويل�الغامدي� رترك�ا�جال�للشباب�وقد�جاءت�هذه�النتيجة�موافقة�لد

اسة�عبد�الرحمن�سماعنه�) ه1422(  ).2008(رود

�سنوات�،�10اقل�من�(�و�اظهر�التحليل�8حصائي��تغy?�الخ@?ة�ا�هنية��بفئاته�الث
ث�-

�ا11من� �تحليل�التباين��حادي� ANOVAوباستعمال�) �سنة�20سنة�،اك¾?�من�u20ى

 :�لنتائج�التاليةSPSS20بواسطة�

مجموع�مجموع�مجموع�مجموع� 

    ا�ربعاتا�ربعاتا�ربعاتا�ربعات

جة� جة�د جة�د جة�د ررررد

    الحريةالحريةالحريةالحرية

متوسط�متوسط�متوسط�متوسط�

    ا�ربعاتا�ربعاتا�ربعاتا�ربعات

�    ))))فففف((((قيمة�قيمة�قيمة�قيمة� �مستو �مستو �مستو ىىىىمستو

    الدGلةالدGلةالدGلةالدGلة

 507.38 2 1014.77 بyن�ا�جموعات

داخل�

 ا�جموعات

8411.09 119 70,68 

  121 9425.86 ا�جموع�الك�ي

7.17 0.001 

قم � قمجدو � قمجدو � قمجدو � ررررجدو ق� )  )  )  )  ANANANANOVOVOVOVA A A A((((يويويويوضضضضح�نتائج�تحليل�التباين��حادي�ح�نتائج�تحليل�التباين��حادي�ح�نتائج�تحليل�التباين��حادي�ح�نتائج�تحليل�التباين��حادي�) ) ) ) 08080808( ( ( ( لللل ق�الفر ق�الفر ق�الفر     ووووالفر

    بyن�متوسطات�حسب�الخ@?ة�ا�هنيةبyن�متوسطات�حسب�الخ@?ة�ا�هنيةبyن�متوسطات�حسب�الخ@?ة�ا�هنيةبyن�متوسطات�حسب�الخ@?ة�ا�هنية

قم� � رمن�خ
ل�الجدو ق�دالة�عند�مستو) 08(ل ىتبyن�ان�الفر وهو� ) 0.001( و

�اقل�من� وعليه�فان�الفرض�غy?�محقق�نرفض�الفرضية�الصفرية�ونقبل�) 0.05(ىمستو

�دال�لصالح�الفئة�اك¾?�من�البعدي) TuKey(لة�ومن�خ
ل�اختبارالبدي ق�تبyن�أن�الفر

�دGلة وقد�جاءت�النتيجة�متوافقة�مع�نتيجة�متغy?�السن�)  0.01(ىعشرين�سنة�بمستو

üي�الفئة�*قرب�لتكوين�اتجاهات�نحو�) أك¾?�من�عشرين�سنه�خ@?ة(و�حيث�أن�الفئة�

العمل�و�يبدو�من�الطبيöي�ان�ت;oح�هذه�الفئة�التقاعد�عموما�ع�ى�اعتبار�عدد�سنوات�

ب�كبy?�;ي�ا�توسط� �نسجل�تقا �*�اننا نة�بغy?ها �مقا راuى�*تجاه�نحو�التقاعد�ا�بكر� ر

بي�èا�وبyن�الفئة�الثانية��فالسن�القانوني�وعدد�سنوات�العمل�يجع
ن�ا�وظف�يفكر�;ي�

�موافقة �النتيجة �هذه � �وجاءت �افY?ضنا �ما �وهو�عكس �عبد�التقاعد �محمد � اسة ر�لد

 ). 2008(الرحمن�السماعنة�
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) اعزب،�مoYوج،�مطلق(�و�يظهر�التحليل�8حصائي��تغy?�الحالة�العائلية�بفئاته�الث
ث�-

 :�لنتائج�التالية��SPSS20تحليل�التباين��حادي�بواسطة� ANOVAوباستعمال�

مجموع�مجموع�مجموع�مجموع�    

    ا�ربعاتا�ربعاتا�ربعاتا�ربعات

جة� جة�د جة�د جة�د ررررد

    الحريةالحريةالحريةالحرية

متوسط�متوسط�متوسط�متوسط�

    ا�ربعاتا�ربعاتا�ربعاتا�ربعات

�    ))))فففف((((قيمة�قيمة�قيمة�قيمة� �مستو �مستو �مستو ىىىىمستو

    دGلةدGلةدGلةدGلةالالالال

 305.62 2 611,25 بyن�ا�جموعات

داخل�

 ا�جموعات

8819.61 119 74.07 

  121 9425.86 ا�جموع�الك�ي

4.12 0.019 

ق� )  )  )  )  ANANANANOVOVOVOVA A A A((((يويويويوضضضضح�نتائج�تحليل�التباين��حادي�ح�نتائج�تحليل�التباين��حادي�ح�نتائج�تحليل�التباين��حادي�ح�نتائج�تحليل�التباين��حادي�) ) ) ) 09090909((((للللجدوجدوجدوجدو ق�الفر ق�الفر ق�الفر     ووووالفر

    بyن�متوسطات�حسب�الحالة�العائليةبyن�متوسطات�حسب�الحالة�العائليةبyن�متوسطات�حسب�الحالة�العائليةبyن�متوسطات�حسب�الحالة�العائلية

قم� � رمن�خ
ل�الجدو ق�دالة�عند�م) 09(ل وهو�) 0.019(ىستووتبyن�ان�الفر

�اقل�من� وعليه�فان�الفرض�غy?�محقق�نرفض�الفرضية�الصفرية�ونقبل�) 0.05(ىمستو

�دال�لصالح�الفئة�البعدي) TuKey(البديلة�ومن�خ
ل�اختبار ) مطلق(ق�تبyن�أن�الفر

�دGلة �;ي�العادة�;ي�حاجة�)  0.013(ىبمستو نبالنظر�اuى�خصوصية�هذه�الفئة�وال�-�تكو

�إعالة�عائلت �لعب�إuى �،وبالنسبة�ل0ناث�فان��م�يصبح�ع�ى�عاتقها رyن�;ي�حال�الذكو

نت�بالفئات� �أ�Þا�أك¾?�حرجا�إذا�ما�قو �لدى�هذه�الفئة�ال�-�نر �الوالدين�مما�يكو ردو ى ن ر

�غy?ها�� �اك¾?�من �ا�بكر� �نحو�التقاعد �*تجاه �اuى �ت;oح �الفئة �هذه �فان �وعليه � ى�خر

اسة  )   .ه1422( �سعيد�بن�أحمد�شويل�الغامدي�روجاءت��هذه�النتيجة�موافقة�لد

تباطيه�عكسية�توجد�ع
قة� ::::وال�-�تنصوال�-�تنصوال�-�تنصوال�-�تنصالعامة�العامة�العامة�العامة�مناقشة�وتفسy?�الفرضية�مناقشة�وتفسy?�الفرضية�مناقشة�وتفسy?�الفرضية�مناقشة�وتفسy?�الفرضية�    ---- �نوعبyن�را

�التعليم�الثانو �جودة�حياة�العمل�لدى�أساتذة ي*تجاه�نحو�التقاعد�ا�بكر�ومستو �ى

� �0.05ىعند�مستو �برنامج� �فقد�اظهر�التحليل�8حصائي�بواسطة ،�SPSS20معامل��

اسة� �الد ?yن�متغyب� تباط�بy?سو ر* ير تباط�موجب�ودال�عند�)    ((((RRRR====0000.412.412.412.412ن ر�وهو�معامل�ا

�الدGلة� �الدGلة�وهو�اقل�من�) 0.000(ىمستو �وقد�جاءت�هذه�النتيجة�0.05ىمستو

خ
ف�ما�افY?ضناه�بالرغم�من�وجود�ع
قة�قوية�*�ا�Þا��طردية�ويمكننا�ان�نرجع�هذه��

�اتج �ان �اuى �;ي�النتيجة �ايجابية �جاءت �ا�بكر�ال�- �نحو�التقاعد �البحث �مجتمع اهات

يادة�السن�القانونية� زعمومها���تضعه�;ي�خانة�ا�oyات�خاصة�;ي�ظل�توقيف�العمل�به�و

�ا�تغy?ين� �وGن �الحياة �معايy?�جودة �مع �طردية �ع
قة �;ي �جعله ��مر�الذي للتقاعد

ع�ى��قل�ع�ى�احد�جوانب�هذه�مركبyن�يصعب�ضبطهما�ضبطا�دقيقا�إ�Gأننا�وقفنا�

اسة�  .رالع
قة�،�ع�ى�الرغم�أننا�لم�نصل�و�;ي�حدود�علمنا�إuى�ما�يتوافق�مع�هذه�الد
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    ::::خ
صةخ
صةخ
صةخ
صة----18181818

-� �إuى اسة �الد �خلصت �العمل�ر�ختاما �حياة �جودة �بyن �موجبة تباطيه �ا �ع
قة رتوجد

تباط �) R=0.412( رو*تجاهات�نحو�التقاعد�ا�بكر�بمعامل�ا الدGلة�ىدال�عند�مستو

اسة�بنسبة.0.05  يوجد،% 86ر،�يوجد�اتجاه�موجب�نحو�التقاعد�ا�بكر�لدى�عينة�الد

� �بنسبة اسة �الد �عينة �لدى �العمل �حياة �جودة �مستو �;ي رانخفاض �،Gتوجد� %61ى

?yتغ�� �تعز �نوع�*تجاه �;ي �ذات�دGلة�معنوية ق� ىفر �الدGلة�) الجنس( و ىعند�مستو

�إحص0.05 �دGلة �ذات ق �فر �توجد �تغy?اتو�،� �تعز �،الحالة�( ىائية �الخ@?ة للسن،

 ).العائلية

 :التالية��وعليه�فانا�نقY?ح�التوصيات�::::توصياتتوصياتتوصياتتوصيات----19191919

�العامل�- �تقديم �لضمان �الثانو �التعليم �أساتذة �لدى �العمل �حياة �اطر�جودة ي�دعم

 .أق(�ºæما�يمكن��ؤسسته

�القرار�وتفعيل�الحوار�;ي��الY?ك�oyأك¾?�ع�ى�الجوانب�ا�عنوية�،التحف�oyوا�شاركة�;ي�اتخاذ-

 .ش��ºمستويات�*تصال

 .�استثمار�الكفاءات�والطاقات�وتشجيعها�أثناء�فY?ة�العمل�وبعد�تقاعدها-

 .�التخطيط�ا�سبق�للتقاعد�والتحضy?�له�نفسيا�وماديا�-

    ::::قائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجع

اسات�باللغة�العربية اسات�باللغة�العربيةا�راجع�والد اسات�باللغة�العربيةا�راجع�والد اسات�باللغة�العربيةا�راجع�والد     ::::ررررا�راجع�والد

،�محمد�عبد - . �نحو�جودة�حياة�العمل�;ي�بلدية�غزةاتجاهات�العااملyن. 2015ياشتيو

اسات�لúبحاثمجلة�جامعة�القدس�ا�فتوحة� يةر�والد  .58-15)3(1،�و*قتصادية ر8دا

� ،التقاعد1992 صنیتان�محمد بن - اسات با�ركز�العربي النشر دار،دط،  �منية رللد

یب   .بالریاض روتد

- � �حسن ان �مر وال@?بر �الوظيفيةد .2016ي �الحياة �جودة �ظاهرة�رو �من �الحد �;ي

اسات�العليا�غزة� ة�والسياسة�والد ر*حY?اق،�اكادمية�*دا  . ر

�السلوك مدخل 1986جابر الحمید عبد جابر - اسة  ال�èضة ،دار4*نساني،ط رلد

 العربیة�القاهرة�

- � �الرب �2008جاد �الوظيفية �الحياة �جودة �محمد �سيد ،QWLعمال��� �منظمات �;ي

يع�العصرية�،�دط�،�دار�ال�èض  .*سماعيلية�مصر،�زة�العربية�للنشر�والتو
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- � �محمد �سيد �الرب �منظمات�2009جاد �;ي �وتطبيقا�ïا �متقدمة ية �ادا �موضوعات ر،

 .الكتب�ا�صرية�*سماعيلية�،�مصر�،�دار�1*عمال�الدولية�،�ط

 بحث �عمال، قطاع شركات ;ي الوظيفة الحياة جودة"،1999محمد الرب�سيد جاد -

 .العلمية للجنة مقدم

ات�وا�قاييس�النفسية�والY?بوية�2005الجلE-�سوسن�شاكر - ر�،�أساسيات�بناء�*ختبا

 .القاهرة�

 ط�، د يالنفس�الY?بو علم،2008محمود ع�ي ال6ي وعبد هللا عبد بن محمد الجغیمان -

 .السعودیة �سرية التنمیة مركز

�، ;ي للتقاعد القانوني النظام،2003حسyن جعیجع -  شهادة لنیل رسالةالجزائر

ة ا�اجسY?;ي ة ا�الیة�و�ر*دا  رغy?�منشو

لدى� ا�سبق التقاعد قرار اتخاذ ;ي العوامل بعض مساهمة مدى، 2013حمامة�عمار -

سyن سة نظرهم وجهة من را�د  شهادة�ا�اجستy? لنیل رسالة،الجزائر الوادي میدانیة ر،دا

ة�غوالتنظیم،� العمل النفس علم  .ر�منشو

 .الجزائر بلقیس ،دار ط�، ،د ا�عاشات مدونة2012 ، مولود دیدان -

الكندي1 العام،ط النفس علم،مجید ،الكبی�æ-�هیب1999احمد� حسن يالداهر -  ردا

یع نشرلل دن زوالتو  .ر�

- � �بهجت -æجلس�) 2008(را���ا �;ي �العمل �حياة �بجودة �وع
ق§�ا �التنظيم- العدالة

 .88-55) : 1(ا�جلد�) 1(القومي�للرياضة�مجلة�البحوث�العدد�

- � ،� �دانيا �العابدين ين � �جمال، �ابو�دولة زاهر�بسام، �حياة�2013ز �جودة �واقع �تقويم

ة�الجودة�الشاملة�;ي�ا�ؤسسات�التعليمية� اسة�ميدانية�( رالعمل�الداعمة�لتطبيق�ادا رد

� �ال
ذقية �مدينة �;ي �الحكومية �الثانوية س �ا�دا �للبحوث�) رع�ى �تشرين �جامعة مجلة

اس  .86-67) 3(ا�جلد) 35(ات�العلمية�العدد�روالد

- � �خليل -æالوظيفي�2014ما�� �*داء �مستو �ع�ى �واثرها �الوظيفية �الحياة �جودة ى،

اس حة( �تطبيقية�ع�ى�الجامعات�الفلسطينية�ةرللعاملyن�د ة�وأطر اه�غy?�منشو ر�دكتو ) ر

 . جامعة�قناة�السويس�مصر

جودة�حياة�العمل�وأثرها�;ي�تنمية�*ستغراق�،2004عبد�الحميد�عبد�الفتاح� �ا�غربي-

يق ية�،�العدد�الثاني�جامعة�الزقا اسات�والبحوث�التجا زالوظيفي�مجلة�الد ر  ر
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د��2007ا�غربي�عبد�الحميد�عبد�الفتاح�- ات�السلوكية�والتنظيمية�لتنمية�ا�وا ر،�ا�ها ر

ة� يع�ا�نصو رالبشرية�،�ا�كتببة�العصرية�للنشر�والتو  ز

سyن اتجاهات، 2014عدمحمدعمادس - س ;ي را�د  محافظة ;ي العامة الثانویة را�دا

ی ل،العدد�*و 30 ،ا�جلد دمشق جامعة ،مجلة ا�بكر التقاعد نحو دمشق  . ار،سو

 2 ط السلسلة الرقم- ،ا�ستقبل2011عربي الكا;ي�عربي، جممع -

 ياته�وتطبیقاتهأساس النف�æ- يالY?بو والتقویم القیاس2000 ع
م محمود الدین ص
ح -

  القاهرة العربي الفكر ،دار 1 ،ط ا�عاصرة وتوج��ات

ات �تنمیة،2008الكریم عبد ولید صواقطة -  عمان1 ،ط 8بدا×ي التفكy? رمها

علم من *تجاهات 2012 صدیق�حسyن -  ،ا�جلد جامعة�دمشق ،مجلة *جتماع رمنظو

ی 28  . ار،سو

�احمدع�ي - �وصالح �ع�ي �سعد o;إ2007يالع� �منظمات�، �;ي �الفكر �ا�ال أس � ة يدا ر ر

دنعمال� يع�عمان�� �العلمية�للنشر�والتو ر ر،�دار�الباز ز  يو

ن - ،�مدخل�إuى�مناهج�البحث�;ي�الY?بية�و�علم�النفس،�2007وعباس�محمد�خليل�وآخر

يع�و�الطباعة،�عمان1ط  ز،دار�ا�سy?ة�للنشر�و�التو

ف�ط�،علم�النفس�الصنا×ي�وال1988فرج�عبد�القادر�طه -  .�القاهرة�6رتنظيم-�دار�ا�عا

 لنشر قباء القاهرة�،�دار ط، د ، الحدیث النفس علم لاصو2000 طه القاد عبد فرج -

یع  ..زوالتو

�سعيد - �مؤيد �دار�إثراء�2009السالم �تكام�ي، �اسY?اتيFي �مدخل �لبشرية د �ا�وا ة ر،إدا ر

يع،�عمان  . زللنشر�والتو

س معلم- تجاها ،2008 الرحمن عبد محمد بيان سماعنة -  ;ي الحكومية الثانوية را�دا

�نحو– الضفة شمال محافظات  ا�تغy?ات بعض وأثر ا�بكر التقاعد فلسطyن

  . -الوطنية النجاح عليه،جامعة

 ;ي�مدینة ا�بكر التقاعد نحو ا�علمyن اتجاهات،2001الغامدي الشویل احمد�سعيد�-

سا رسالة ا�تغy?ات ببعض وع
قته ا�كرمة مكة شاد�النف�æ- ;ي ماجسY? لةر،  ر*

 سمات ببعض تهو�ع
ق الوالدین Êحد ا�بكر التقاعد -عبد�الرحیم عبد�النظy? ویداھ -

  2007العلم-� البحث لخدمات العا�یة النظم �،مركزابنا��م شخصیة
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 فاعليه ع�ى العمل حياة جودة أبعاد ،�أثر2017هاشم�عي��ºæعبد�الرحمن�ابو�حميد� -

ا اتخاذ ية�;ي ترالقرا بغزة�،�بحث�مقدم�لنيل�شهادة�ا�اجستy?�;ي� �ق(ºæ جامعة ر8دا

ة� ة�الجامعة��عمالرادا   .�بغزة�8س
ميةر�كلية�التجا

-öي�الوق -æق�للنشر دار ،1 ،ط النفس علم ;ي �مقدمة2003را� یع والشر  �عمان.زوالتو


 ىسلو *م@?ت،ترجمة Gم@?ت،وGس ولیم -� ،دار1جتما×ي،ط* النفس علم،1989ا

ق   .القاهرة والشر

اسات�� اسات��ا�راجع�والد اسات��ا�راجع�والد اسات��ا�راجع�والد     ::::جنبيةجنبيةجنبيةجنبيةررررا�راجع�والد
- Dominique Morin&Guy Labrecque L’impact de l’identification comme retraité sur 

l’adaptation psychosociale des retraités de 53 à 59 ans. Université Laval 1998. 

- Roch Chouinard la motivation et l’adaptation psychosociale des élèves au secondaire des 

liens étonnants avec le milieu socioéconomique Université de Montréal2007. 

- Bruce Teron ; La retraite : Une question d’adaptation et d’occasions à saisir. 

ScotiaMcLeod.2009 

- CÉCILE LA VOIE ; L'ADAPTATION À LA RETRAITE ET LE BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE: 

ÉTUDE LONGITUDINALE. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC2001 

- CHIROL Stéphanie ; Etude du lien entre l’attention et l’adaptation psychosociale chez des 

élèves entre 6 et 8 ans en fonction du sexe A l’université Bordeaux 2. ;2012. 

- Claude Fortier et sylvain fi Fillion ; adaptation a la retraite  

des ex-employés de l’état québécois ; université de Laval.1999. 

- Dayoro zoguchi arnouo Kévin  ;les coédition de vie des retraités de code d’ivoire, université 

de cocody 2008  . 

- Robet leonord;le travail et le temps .INRACT.1998. 

- Patricia vendramine ;enquête ; temps et travail ;temps sociaux , rythmes de travail, 

université centre de recherche travail2007    

-  Hanoch livneh . and Richard f artonaK psychosocial adaptation  to cronic illness and 

Disability ; journal of counseling et development winter2005 v83. 

    ::::ا�واقع�*لكY?ونيةا�واقع�*لكY?ونيةا�واقع�*لكY?ونيةا�واقع�*لكY?ونية
- http://www.nesasy.org/-psyche-285/86146792?tmpl=component&print= 

- http://www.ahewar.org/debat/print.art.asp?t=0&aid=296299&ac 

- http://www.abahe.co.uk/benifits-of-trends-toward-goals/Print.html 

- http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=5267 

- http://psycnet.apa.org/journals/cbs/36/3/244/ 

- http://www.pild.erudit.org. 

http://www.nesasy.org/-psyche-285/86146792?tmpl=component&print=1&page
http://www.ahewar.org/debat/print.art.asp?t=0&aid=296299&ac=2
http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=5267
http://psycnet.apa.org/journals/cbs/36/3/244/
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شاديأثر�برنامج�أثر�برنامج�أثر�برنامج�أثر�برنامج� شاديإ شاديإ شاديإ �ع
¯ي�;ي�التخفيف�من�حدة�بعض��ع
¯ي�;ي�التخفيف�من�حدة�بعض��ع
¯ي�;ي�التخفيف�من�حدة�بعض��ع
¯ي�;ي�التخفيف�من�حدة�بعض�ررررإ


    ييييت�السلوكية�لدى�عينة�من�ت
مذة�الثانوت�السلوكية�لدى�عينة�من�ت
مذة�الثانوت�السلوكية�لدى�عينة�من�ت
مذة�الثانوت�السلوكية�لدى�عينة�من�ت
مذة�الثانوا�شك
ا�شك
ا�شك
ا�شك

بيدة....دددد بيدةا�اHي�ز بيدةا�اHي�ز بيدةا�اHي�ز     *ووووا�اHي�ز

    

سال  22/12/2018 :النشر 24/06/2018 :لالقبو 28/05/2018 :ر8

 

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

اسة�إuى�التق(æ-�عن �الد ال�-�تط�ى� بعض�ا�شك
ت�السلوكية رهدفت�هذه

شادي�ا) ة(ع�ى�تلميذ لع
¯ي�ا�قY?ح�;ي�التخفيف�من�را�رحلة�الثانوية،�وأثر�ال@?نامج�8

<æ-. حد�ïا . روتتمثل�هذه�ا�شك
ت�;ي�السلوك�العدواني،�وقلق�*متحان،�والغش�ا�د

اسة�إuى�التأكد�من� ا�رحلة�) ة(تلميذعند��تلك�ا�شك
ت�تواجد�كلرحيث�خلصت�الد

اسة،�تم�التخفيف�من�حد�ïا. الثانوية �وقد�.روبعد�تطبيق�ال@?نامج�ا�قY?ح�ع�ى�عينة�الد

� �بعد �ذلك، �من �والبعدية�إجراءتأكدنا �القبلية �ا�قياس �تطبيق جات �د �بyن نة ر�مقا ر

ة�التقييم�ال�èائي�لل@?نامج،�وكذا� يادة�ع�ى�نتائج�تفريغ�استما روالتتبعية�ع�ى�الحاGت،� ز

�سلوك� �لتحسن تياحهم �ا �أبدوا �الذين ��مو �وأولياء ��ساتذة �م
حظات �من رانط
قا ر

ا<æ-أبنا��م�وتحصيلهم�ال  .رد

�مفتاحية �مفتاحيةكلمات �مفتاحيةكلمات �مفتاحيةكلمات �الغش�: كلمات �*متحان، �قلق �العدواني، �السلوك �السلوكية، ا�شك
ت

شادي�الع
¯ي،�تلميذ <æ-،�ال@?نامج�8 را�د  .يمرحلة�التعليم�الثانو) ة(ر

    

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

AbstractAbstractAbstractAbstract:  The purpose of this study has been to investigate some 

behavioral problems of secondary school students (in particular, aggressive 

behavior, exams stress and fraud in schools), and the impact of the proposed 

                                                 
ت    ----    **** ��تيا تجامعة�ابن�خلدو ��تيا تجامعة�ابن�خلدو ��تيا تجامعة�ابن�خلدو ��تيا ررررجامعة�ابن�خلدو     ::::ال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?وني. . . . مخ@?�وسائل�التقمخ@?�وسائل�التقمخ@?�وسائل�التقمخ@?�وسائل�التق((((æ-�وتقنيات�الع
ج�ل
ضطرابات�السلوكيةæ-�وتقنيات�الع
ج�ل
ضطرابات�السلوكيةæ-�وتقنيات�الع
ج�ل
ضطرابات�السلوكيةæ-�وتقنيات�الع
ج�ل
ضطرابات�السلوكية،�،�،�،�نننن

]]]]doctoratpsydoctoratpsydoctoratpsydoctoratpsy@@@@ggggmailmailmailmail....comcomcomcom.[.[.[.[    




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]202[

guidance and therapy program, in order to lessen their effect. As such, the 

study has concluded that secondary school students suffer from all these 

behavioral disorders. The implementation of the program on a selected 

sample reduced the intensity of bad behavior and its reliability was confirmed 

by a comparative analysis between the pre and post-program results as well as 

the satisfactory conclusions of the program final evaluation survey, in addition 

to the positive feedback from the teachers and parents of the study sample, 

justified by the improved academic results.. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:  the behavioral problems, the aggressive behavior, the stress of 

exams, the school fraud, the guidance and therapy program, the student of 

secondary school. 

 

    ::::�مقدمة�مقدمة�مقدمة�مقدمة----1111

�ا�ضطربة �نموه �مرحلة �بحكم �نفسيا �صراعا س �ا�تمد �ا�راهق ًيعيش ً �إذ�.ر

�داخل� �السلوكية �ا�شك
ت �حو �والنفسية �الY?بوية اسات �الد �من ?yالكث� لتوصلت ر

سة،�إuى�وجود�ع
قة�قوية�بyن�السلوك�ومرحلة�ا�راهقة  .را�د

�يول��ا�-و�Gتزال-لقد�كانت�مشك
ت�السلوك�و �واحدة�من�أهم�ا�سائل�ال�-

�عناية�خاصة �يواجههم�هو�انتشا. نا�ربو �بشكل�كبy?،رإذ�أن�أصعب�ما �مما�جعلها ها

�وقيم�ا�جتمع �الY?بو يتشكل�عامل�تحد�للنظام �يسلكها�إن�ا�شك
ت�. ً �ال�- السلوكية

ن(بعض�الت
مذة�;ي�القسم�تؤثر�سلبا�ع�ى�خرين� م
ء،�أساتذة،�ومدير وأولياء،� مما�) ز

�لد��م -æ>ا �الد �التحصيل �مستو �تدني �إuى �فيؤدي �التعليمية، �العملية �ع�ى رينعكس . ى

ونذكر�من�هذه�ا�شك
ت�الشغب،�والسرقة،�والعدوان،�و*عتداء�الجن�æ-،�و8دمان�

�<æ-ع�ى�ا ات�والتدخyن،�وإت
ف�ا�متلكات�العامة،�وقلق�*متحان،�والغش�ا�د رخد ... ر

  .ي�*نضباط�الصفع�ىوال�-�تؤثر�

�تلك� �من �جزء �ع�ى �الضوء �لتسليط اسة �الد �هذه �جاءت �هذا، �أجل رومن

شادي�وخطة� ،�مع�تصميم�برنامج�إ را�شك
ت�السلوكية�لدى�عينة�من�ت
مذة�الثانو ي

�أ �من �منظمة، �لدينا�ع
جية �توفرت �بعدما �وذلك �حد�ïا، �من �أو�التخفيف �الحد جل
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�ا�راهق �يجن��ا �ال�- �وا�كاسب �فيه، �غy?�ا�رغوب �السلوك �شيوع �عن �هذا�بيانات �من

  .،�والتدعيمات�السابقة�وال
حقة�ال�-�تسهم�;ي�تقويتهالسلوك

    ::::أسباب�اختيار�ا�وضوعأسباب�اختيار�ا�وضوعأسباب�اختيار�ا�وضوعأسباب�اختيار�ا�وضوع    ----2222

�التوجيه�*  يد�ا�كتبة�الجامعية�وكذا�مستشار يتز اسات�و <æ-�بالوطن،�بد شاد�ا�د رو8 ر ر

�خاصة� �ا�بكر���م، �والتكفل �الت
مذة �من �الخاصة �للحاGت �والع
ج -æ)للتق� وأدوات

يا)ا�راهقة(وأ�Þم�;ي�مرحلة�حساسة�من�النمو� �ع�ى�اجتياز�امتحان�البكالو ر،�ومقبلو   .ن

كزنا�ف��ما�ع�ى�تناولنا�للمشك
ت�السلوكية�;ي�ا�رحلة�الثانوية�جاء�;ي�مرحلتyن�أين�ر* 

�ع
¯ي� شادي �إ �برنامج �وبناء �ا�شك
ت �تلك �عن -æ)للتق� �معلوماتي �م@?مج رتصميم

شاد،�ع
ج(للتكفل���ا�   ).رإ

�الوطنية*  �الY?بية ة ا �و �;ي �سابقة ة �مستشا ربصف�- �حمزر ،ً� �للقطاع�ل.- ير�السابق زالو

شادي�ع
¯ي�للتكفل�بمشك
ت�ت
مذة�ا�رحلة�الثا لية�تقديم�برنامج�إ رمسؤ  . نويةو

    ::::أهمية�ا�وضوعأهمية�ا�وضوعأهمية�ا�وضوعأهمية�ا�وضوع    ----3333

�نحو�تطوير�*  �الثانوية�ستدفع �داخل �حل�بعض�ا�شك
ت�السلوكية �;ي إن�ا�ساهمة

عدم�*نضباط،�والقلق،�(العملية�التعليمية�;ي�ب
دنا،�Êن�القضاء�ع�ى�بعض�ا�ظاهر

سة �ا�د �داخل �تلك�)روالعدوان �تجويد �إuى �وا�ديرين سyن �ا�د �انصراف �إuى �سيؤدي ر،

 . العملية

�خلق�شخص�*  إن�خلق�مؤسسة�تربوية�سوية�تخلو�من�*ضطرابات�السلوكية�يع.-

دهار  . زيحY?م�خر�وحقوقه،�إذ�أن�الهدف�من�الY?بية�هو�تحقيق�النمو�والتكامل�و*

�توظيف�*  �إuى �عل��ا �با�سئولyن �دفع �والذي �الY?بية، �لعصرنة �تربويا �طوقا هناك

�-æ> شاد�ا�د ين�;ي�8 رمستشا ر �ومن�أجلر �مستويا�ïم،�معرفة�توجيه�سلوك�الت
مذة،

�حديثة �تربوية �بأساليب �مشاكلهم ��ïتم�. وحل �الوطنية �الY?بية ة ا �و �أن �ذلك º.رومع ز

�التعليمية �عناصرها �لجميع سية �وا�د �النفسية �ا�ربي(ربالصحة �أن�...)التلميذ، Gإ� ،

الوا�متأثرين�بمجتمعهم   .زا�شكل�يكمن�ف��م�كو�Þم�ما�

ا    ----4444 اأهداف�الد اأهداف�الد اأهداف�الد     ::::سةسةسةسةررررأهداف�الد

�أك¾?�من�*  �مخالفات �من �يعانو �الثانو �التعليم �ت
مذة �أن �من �التحقق نمحاولة ي

  .مشك
ت�سلوكية

) ة(محاولة�التحقق�من�أن�السلوك�العدواني�هو�من�ا�شك
ت�السلوكية�لدى�تلميذ* 

  .ا�رحلة�الثانوية
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�قلق�*متحان�لدى�تلميذ*    .مرتفعا�رحلة�الثانوية�) ة(ىمحاولة�التحقق�من�أن�مستو

�بyن�*  ا ��ك¾?�انتشا �ا�شك
ت �من ،-æ> �ا�د �الغش �سلوك �أن �من �التحقق رمحاولة ر

�ويوجد�تنوع�;ي��سباب� ، �الثانو �والY?بوية(يت
مذة �و*جتماعية، ا�ؤدية�) الشخصية،

�يوجد�تنوع�;ي�التقنيات�والوسائل ا�ستعملة�فيه،�و;ي�) التقليدية�والحديثة(إليه،�كما

  ).الشخصية،�و*جتماعية،�والY?بوية(إجراءات�الحد�منه

�للتخفيف�من�حدة�*  �ا�قY?ح �الع
¯ي شادي 8� �ال@?نامج �فعالية �مدى �معرفة رمحاولة

 . ا�رحلة�الثانوية) ة(بعض�ا�شك
ت�السلوكية�لدى�تلميذ

        ::::8طار�العام�للمشكلة8طار�العام�للمشكلة8طار�العام�للمشكلة8طار�العام�للمشكلة    ----5555

�الجميع �يعرفها �كثy?ة �بأعباء �تنوء �مؤسساتنا �أصبحت �خ
ل�. لقد ومن

نا�معاي ،�ع
وة�ع�ى�تخصصنا�;ي�مجال�علم�النفس،�وشعو رشتنا�اليومية�للواقع�الY?بو ي

�بعض�شيوع،�كلم�تكن�متفشية�من�قبلبأن�الجيل�الجديد�أخذ�يتجه�نحو�انحرافات�

�بعض� �كظهو �أو �ا�متلكات، �أو ��ساتذة �أو �النفس �اتجاه �العدوانية رالسلوكات

×ي،�خاصة�مع�تف#æ-�القلق�وسيطرته�اضطرابات�التكيف�النف�æ-�و*نفعاuي�و8جتما

�وا�هنية سية �وا�د ��سرية �الحياة �جوانب �جميع �جديدة�...  رع�ى سات �مما رأو�كظهو ر

�سلوك� سة �بمما �وذلك �الثانوية، �داخل �السلوكي �نحو�*نحراف �خطy?ا �منحا رأخذت
ً

�الY?بوية �مبادئ�منظومتنا ºوح�� �وقيمنا �ديننا �مع �والذي�يتنا;ى ،-æ> �وÊجل. رالغش�ا�د

تعدد�هذه�الحاGت�لدى�أطفالنا�ومراهقينا�بالخصوص،�وتنوع�أوجه�*ضطراب�لد��ا�;ي�

اس§�ا،�وطرح�أسباب�حدو�Zا� سنا�عموما،�وبثانوياتنا�بشكل�خاص،�كان�Gبد�من�د رمدا ر

  :ومن�هنا�تم�صياغة�إشكالية�وفرضية�البحث�كالتاuي. واقY?اح�الع
ج�ا�ناسب�لها

اسة    ----6666 اسةإشكالية�الد اسةإشكالية�الد اسةإشكالية�الد     : : : : ررررإشكالية�الد

شادي�الع
¯ي�ا�قY?ح�;ي�خفض�حدة�: الية�الرئيسيةالية�الرئيسيةالية�الرئيسيةالية�الرئيسية8شك8شك8شك8شك رما�مدى�فاعلية�ال@?نامج�8

؟  يبعض�ا�شك
ت�السلوكية،�لدى�عينة�من�ت
مذة�التعليم�الثانو

  :التساؤGت�الفرعيةالتساؤGت�الفرعيةالتساؤGت�الفرعيةالتساؤGت�الفرعية

�أك¾?�من�ا�خالفات�أم�من�ا�شك
ت�السلوكية؟ -أ   يهل�يعاني�ت
مذة�التعليم�الثانو

؟هل�يعت@?�السلوك�العدو -ب  ياني�من�ا�شك
ت�السلوكية�لدى�ت
مذة�التعليم�الثانو

�قلق�*متحان�لدى�تلميذ -ت   ا�رحلة�الثانوية؟) ة(ىما�مستو
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�ت
مذة� -ث �بyن ا ��ك¾?�انتشا �ا�شك
ت �من -æ> �ا�د �الغش �اعتبار�مشكلة �يمكن رهل ر

،�وهل�يوجد�تنوع�;ي�أسبابه،�والتقنيات�ا�ستعملة�فيه،�وكذا �إجراءات�يالتعليم�الثانو

  الحد�منه�من�وجهة�نظر�الت
مذة�أنفسهم؟

شادي�الع
¯ي�ا�قY?ح�للتخفيف�من�حدة�بعض�ا�شك
ت�السلوكية� -ج رما�ال@?نامج�8

؟ �الثانو يلدى�عينة�من�ت
مذة�الطو   ر

        ::::التعريفات�8جرائية�للمصطلحات��ساسية�للبحثالتعريفات�8جرائية�للمصطلحات��ساسية�للبحثالتعريفات�8جرائية�للمصطلحات��ساسية�للبحثالتعريفات�8جرائية�للمصطلحات��ساسية�للبحث    ----7777

�ا�قY?ح    ----أأأأ �الع
¯ي شادي 8� �ا�قY?حال@?نامج �الع
¯ي شادي 8� �ا�قY?حال@?نامج �الع
¯ي شادي 8� �ا�قY?حال@?نامج �الع
¯ي شادي 8� �ا::::ررررال@?نامج ��وتعرفه �بأنه �إجرائيا لباحثة
ً

�من�" مجموعة

�?yباشرة�وغ�شادية�والتقنيات�الع
جية�ا ر�نشطة�والخ@?ات�و8جراءات�والخدمات�8

�الباحث�مع�مجموعة�من�الت
مذة�ا�شكلyن،� �يستخدمها �وال�- �ا�خطط�لها، ا�باشرة،

ال�-�بقصد�إحداث�تغيy?�متوقع�;ي�سلوكهم،�والتخفيف�من�حدة�ا�شك
ت�السلوكية�

�م�èا�بقدر�8مكان،�وذلك�;ي��Þاية�مدة�ال@?نامج،�وكذلك�من�أجل�مساعد�ïم�ع�ى� نيعانو

،�والتوافق�والصحة�النفسية  .يتحقيق�النمو�السو

�الثانو) ) ) ) ةةةة((((تلميذتلميذتلميذتلميذ    ----بببب �الثانوالتعليم �الثانوالتعليم �الثانوالتعليم �عن�: ييييالتعليم �و�Gيزيد�عن�15الذي��Gيقل�عمره سنة،�18سنة،

استه �منتظما�;ي�د رويكو  .ن

�السلوكية    ----تتتت �السلوكيةا�شك
ت �السلوكيةا�شك
ت �السلوكيةا�شك
ت �تو: ا�شك
ت �ةالباحثعرف �بأ�Þا �السلوكية �ا�شكلة �إجرائيا
ً

ا�شك
ت�"

�وبعض� �أنفسهم �نظر�الت
مذة �وجهة �من �الثانوية، �ا�رحلة �;ي ا �وتكرا �ك¾?�حدوثا
ً
ر

ً

� �الت
مذة(يالعاملyن�;ي�الحقل�الY?بو ن،�وأولياء�أمو ،�مدير رأساتذة،�مرشدو و وال�-��G) ن

�ا�جتمع ضا �Gضاهم�و رتنال� �ا�شكل. ر جة �مقياس�ا�شك
ت�السلوكية�روتعت@?�د �ع�ى ة

�حادة� �ل
ضطراب"يلدى�ت
مذة�التعليم�الثانو �ل
ضطرابمؤشرا �ل
ضطرابمؤشرا �ل
ضطرابمؤشرا أي�يتطلب�الع
ج�ا�تخصص� ("مؤشرا

�الثانوية �ل
ختبار�)خارج �الكلية جة �الد بت �قا �إذا ر، جة320320320320ر �هذه�. ر�د �تراوحت �إذا أما

جة�بyن� شا�شكلة�السلوكيةا�شكلة�السلوكيةا�شكلة�السلوكيةا�شكلة�السلوكية،�فهو�تعبy?�عن�تواجد�320320320320وووو 250250250250رالد اد�ر،�ال�-�تتطلب�8

جة�كلية�أقل�من�. والع
ج�داخل�وخارج�الثانوية ،�250250250250ربينما�إذا�حصل�ا�سY?شد�ع�ى�د

� �مؤشر�لتواجد �فإنه �السلوكية �ا�خالفة �السلوكية �ا�خالفة �السلوكية �ا�خالفة �السلوكية �فقط�ا�خالفة �وا�رافقة شاد 8� �تتطلب �وال�- رعنده،

     ::::وتتمثل�ا�شك
ت�السلوكية�;ي�مقياسنا�فيما�ي�يوتتمثل�ا�شك
ت�السلوكية�;ي�مقياسنا�فيما�ي�يوتتمثل�ا�شك
ت�السلوكية�;ي�مقياسنا�فيما�ي�يوتتمثل�ا�شك
ت�السلوكية�;ي�مقياسنا�فيما�ي�ي. داخل�الثانوية

�السلوك�العدواني    ----أأأأ �السلوك�العدوانيمشكلة �السلوك�العدوانيمشكلة �السلوك�العدوانيمشكلة ه��ع�يإن�اط
×: مشكلة �من�اعتبا �مكننا �العديد�من��بحاث، رى

�?yباشرة�وغ�سات�السلوكية�العدوانية�البدنية�واللفظية�والرمزية،�ا رمجموعة�من�ا�ما

ا�باشرة،�وال�-�تتسم�بعدم�الرفق�;ي�إلحاق��ذى�بالذات،�أو�باýخرين�أو�با�متلكات،�
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� �اللسانية، �والسلطة �الجسم �قوة �فيه �تغلب ، �وم§�و �مندفع �العقل�ربشكل �قوة ع�ى

 .و�خ
قيات�8نسانية

�*متحان    ----بببب �قلق �*متحانمشكلة �قلق �*متحانمشكلة �قلق �*متحانمشكلة �قلق �حالة�: مشكلة �أ�Þا �أي �والتوقع، �بالخوف �تتصف �نفسية �حالة üي

�انفعال� �بتوتر�وحدة �مصحوبة �*متحانات، �قبل�وأثناء �بعض�الت
مذة ?Yتع� يانفعالية

�يؤث �مما �الY?ك�oyا�طلوب�أثناء�*متحان، �تتداخل�مع ًر�سلبا�وانشغاGت�عقلية�سالبة،

 .ع�ى�ا�هام�العقلية�;ي�ذلك�ا�وقف

<<<<æ-æ-æ-æ-    ----جججج �بأنه�سلوك�ةعرف�الباحثتو: ررررمشكلة�الغش�ا�دمشكلة�الغش�ا�دمشكلة�الغش�ا�دمشكلة�الغش�ا�د -æ> �سلوك�الغش�ا�د ر�إجرائيا
ً

�أو�*ختبار�بطريقة� �*متحان �أسئلة �إجابة �نقل �;ي �ويتمثل ، �الثانو �تلميذ �به ييقوم

�بنفسه�أو�حصل�عل��ا�من�ال �وجه�كتابية،�شفوية،�أو�إيحائية�كان�قد�أعدها نغy?�دو

 .*متحان�بغية�النجاح/حق،�أثناء�تأديته�Gختبار

اسة    ----8888 اسةفرضيات�الد اسةفرضيات�الد اسةفرضيات�الد     ::::ررررفرضيات�الد

�بأن�الا�يمكن�::::الفرضية�الرئيسيةالفرضية�الرئيسيةالفرضية�الرئيسيةالفرضية�الرئيسية شادي�الع
¯ي�ا�قY?ح�لقو يخفض�من�سرل@?نامج�8

  .يحدة�بعض�ا�شك
ت�السلوكية�لدى�عينة�من�ت
مذة�التعليم�الثانو

        ::::الفرضيات�الفرعيةالفرضيات�الفرعيةالفرضيات�الفرعيةالفرضيات�الفرعية

�أك¾?�من�ا�خالفات�أم�من�ا�شك
ت�السلوكيةيعاني�ت
مذة�التع -أ   .يليم�الثانو

 .ييعت@?�السلوك�العدواني�من�ا�شك
ت�السلوكية�لدى�ت
مذة�التعليم�الثانو -ب

�قلق�امتحان�مرتفع) ة(يعاني�تلميذ -ت   .ىا�رحلة�الثانوية�من�مستو

ا�بyن�ت
مذ -ث <æ-�من�ا�شك
ت��ك¾?�انتشا ريعت@?�سلوك�الغش�ا�د . ية�التعليم�الثانور

�والY?بوية(ويوجد�تنوع�;ي��سباب� �تتنوع�) الشخصية،�و*جتماعية، �كما ا�ؤدية�إليه،

ا�ستعملة�فيه،�وبالتاuي�تتنوع�إجراءات�الحد�) التقليدية�والحديثة(التقنيات�والوسائل�

  .حسب�الت
مذة�أنفسهم) الشخصية،�و*جتماعية،�والY?بوية(منه�

اس    ----9999 اسأصالة�الد اسأصالة�الد اسأصالة�الد     ::::ةةةةررررأصالة�الد

�جوانب -أ �من�عدة �إليه �التطر �تم �قد �موضوع �هو�تناو �هذا �بحثنا �;ي قإن�الجديد : ل

من�تناوله�من�الجانب�) ع�ى�حد�علمنا(إ�Gأننا�لم�نجد�;ي��بحاث... تربوية،�اجتماعية

 .التق(æ-�والع
ج: العيادي�وبحديه

� -ب� �خصيصا �معد �ا�شك
ت، �لع
ج �ا�قY?ح �الع
¯ي شادي 8� �ال@?نامج رحلة�رأن

�حسب�البيئة�الجزائرية  .يالتعليم�الثانو
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بع� -ج اسة�*ستط
عية�للبحث�شملت�عينة�من�عدة�وGيات�ممثلة�للجهات�� رأن�الد ر

ية�;ي�هذا� اسات�ا�وا نة�بباAي�الد زمن�الوطن،�وبالتاuي�فإن�نتائجها�أقرب�للتعميم�مقا ر ر

 .ا�جال

اسات�ا�شا��ة��وضوع�البحث    ----10101010 اسات�ا�شا��ة��وضوع�البحثالد اسات�ا�شا��ة��وضوع�البحثالد اسات�ا�شا��ة��وضوع�البحثالد     ::::ررررالد

اسا----أأأأ اسا�الد اسا�الد اسا�الد     ::::ت�ا�شا��ة��وضوع�ا�شك
ت�السلوكيةت�ا�شا��ة��وضوع�ا�شك
ت�السلوكيةت�ا�شا��ة��وضوع�ا�شك
ت�السلوكيةت�ا�شا��ة��وضوع�ا�شك
ت�السلوكيةرررر�الد

اسة    ---- اسةد اسةد اسةد � ::::2000200020002000))))((((ع�يع�يع�يع�ي    الس
مالس
مالس
مالس
م    عبدعبدعبدعبد    ع�يع�يع�يع�ي    ررررد  با�شك
ت وع
ق§�ا �قران جماعة"بعنوان

س ط
ب من ا�راهقyن لدى وا�زاجية السلوكية  ."الثانوية را�دا

اسة هدف  نتيجة نا�راهقو م�èا يعاني ال�- السلوكية ا�شك
ت عن الكشف: رالد

 .السوية غy? �قران جماعة ىإG uنتما��م

اسة  ط
ب من ا�راهقyن من )50( وقوامها �وuى ا�جموعة من تكونت وقد  :رعينة�الد

س وال�-� الثانية ا�جموعة ومن ،السوية �قران لجماعة ا�نتمyن الثانوية را�دا

س ط
ب من ا�راهقyن من أيضا) 50(قوامها  غy? ران�ق لجماعة ا�نتمyن الثانوية را�دا

  .السوية

اسة أدوات اسة هذه ;ي استخدمت وقد: رالد  مقياس"و ،"الشباب مشك
ت قائمة" رالد

 ."*كتئاب

اسة اسة نتائج أظهرت وقد: رنتائج�الد ق وجود رالد  ;ي ،ا�جموعتyن بyن إحصائيا دالة وفر

?yت يمتغ
 .وا�زاجية السلوكية ا�شك

�Gكار - اسة�شار �Gكارد اسة�شار �Gكارد اسة�شار �Gكارد اسة�شار للللد  ."اضطرابات�التصرف�والسلوك"بعنوان�): Charles Lagard)2013  رررر

اسة ،�)TCC(محاولة�إعطاء�تعريف�جامع�مانع��شك
ت�التصرف�والسلوك: رهدف�الد

�والوسائل�من�اجل�التكفل�به  .قمع�اقY?اح�مجموعة�من�الطر

اسة �الد �: رأدوات �العقلية �*ضطرابات �لتصنيف ��مريكي ،�)DSM-IV R(الدليل

وبي�ل
ضطراب بة�التحليلية�)CIM-10(ات�النفسية�والعقليةرالتصنيف��و �دليل�ا�قا ر،

 ). CFTMEA(النفسية

اسة �الد �التصرف�: رنتائج �اضطرابات �فهوم� �شامل �تصو �تقديم �اuى �الباحث رتوصل

 ...).نفسيا،�طبيا،�اجتماعيا(والسلوك،�كما�اقY?ح�العديد�من�سبل�التكفل�به

اسات�ا�شا��ة��وضوع�السلوك�العدواني----بببب اسات�ا�شا��ة��وضوع�السلوك�العدواني�الد اسات�ا�شا��ة��وضوع�السلوك�العدواني�الد اسات�ا�شا��ة��وضوع�السلوك�العدواني�الد     ::::رررر�الد

�الخطيب    ---- �محمد اسة �الخطيبد �محمد اسة �الخطيبد �محمد اسة �الخطيبد �محمد اسة � ):):):):2015201520152015((((    ررررد �ل"بعنوان �العدواني �االتنمر�والسلوك �،لط
بدى

 ."�قرانوسلوك�محاولة�السيطرة�ع�ى�
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اسة ،�مع�اقY?اح�)السلوك�العدواني�بyن�الط
ب(محاولة�وصف�سلوك�التنمر: رهدف�الد

 .ع
¯ي�لهذه�الظاهرة برنامج

اسة تعزيز�السلوك�*يجابي،�(لتقنيات�تمكن�الباحث�من�تجريب�العديد�من�ا: رنتائج�الد

ات� راستخدام�لوحة�النجوم،�استخدام�التعاقد�السلوكي،�التجاهل�ا�تعمد،�تعليم�ا�ها

�الزائد،� �التصحيح ، �العز م، �الحا �النظام �ع�ى �التأكيد �ف��ا، �والتحكم ل*جتماعية ز

شادي�ع
¯ي،�) النمذجة�بعرض�أمثلة�لطفل�أو�مراهق�من�نفس�سنه رضمن�برنامج�إ

سم  .ركنه�من�التقليل�من�هذا�السلوك�;ي�ا�دا

----    � �سيلyن �بايس اسة �د �سيلyن �بايس اسة �د �سيلyن �بايس اسة �د �سيلyن �بايس اسة � ):):):):BBBBais Cais Cais Cais Céééélinelinelineline))))2014201420142014    ررررد �لدى�الطفل�"بعنوان �والتشرد العدوانية

 ."وا�راهق

اسة �الد �ا�راهق،�: رهدف �لدى �النفسية �*ضطرابات م§�ا، �وأ �ا�راهقة �حو -æ)زالتق ل

 .ل�العنف�الجن�æ-العنف�كاضطراب�وكرد�فعل�;ي�مرحلة�ا�راهقة،�عرض�لحاGت�حو

اسة اسة�إuى�النتائج�التالية: رنتائج�الد  :رخلصت�الد

،�وüي�حساسة�جدا -  .لأن�مرحلة�ا�راهقة�üي�مرحلة�التحو

د�الفعل�ا�فضل�;ي�هذه�ا�رحلة�أن�-  .ر*ندفاعية�üي�

�قد�تولد��أن�- �الطفولة�وا�راهقة، �مرحلة �تحدث�;ي �ال�- بعض�*ضطرابات�النفسية

 .سلوكات�عنيفة

��Gتعت@?�عنفا�-;ي�بداي§�ا–كل�السلوكات�الجنسية�ال�-�تصدر�من�الطفل�وا�راهق��أن�-

 .جنسيا

اسات�ا�شا��ة��وضوع�قلق�*متحان    ----تتتت اسات�ا�شا��ة��وضوع�قلق�*متحانالد اسات�ا�شا��ة��وضوع�قلق�*متحانالد اسات�ا�شا��ة��وضوع�قلق�*متحانالد     ::::ررررالد

اسة�أضواء�عبد�الكريم    ---- اسة�أضواء�عبد�الكريمد اسة�أضواء�عبد�الكريمد اسة�أضواء�عبد�الكريمد  التحصيل ;ي التحضy? أسئلة استخدام اثر"بعنوان� ):):):):2007200720072007((((    ررررد

يخ ادةم ;ي �ساسية الY?بية كلية طلبة لدى *متحان وقلق  ."ا�عاصر رالتا

اسة  *متحان وقلق التحصيل ;ي التحضy? أسئلة استخدام اثر ع�ى التعرف: رهدف�الد

يخ مادة ;ي �ساسية الY?بية كلية طلبة لدى  .ا�عاصر رالتا

اسة يخ قسم/الثالثة ا�رحلة طالب�وطالبة�من) 84(تكونت�من�: رعينة�الد  كلية ;ي رالتا

 .الY?بية

 *متحان قلق مقياس ة،�وكذافقر  (28)من نمكو تحصي�ي اختبار دادإع: أدوات�البحث

 .فقرة (45)من نمكو

اسة اسة�ع�ى: رنتائج�الد  :رأسفرت�الد
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 ومتوسط ،التجربيبة ا�جموعة تحصيل متوسط بyن إحصائية دGلة وذ قفر وجود

 .التجريبية ا�جموعة ولصالح الضابطة ا�جموعة تحصيل

جات متوسط بyن صائيةإح دGلة وذ قفر وجود عدم  طلبة لدى *متحان قلق رد

 .والضابطة التجريبية ا�جموعتyن

اسة وأوصت يس ;ي التحضy? أسئلة استخدام بأهمية رالد يخ رتد  زيادة اجل من رالتا

 .الطلبة لدى *متحان قلق من ليلقوالت التحصيل ىمستو

اسة�شينك�    ---- اسة�شينك�د اسة�شينك�د اسة�شينك�د شادي برنامجفعالية�"بعنوان�: ))))SchenSchenSchenSchenkkkk) ) ) ) 1998199819981998ررررد  الفنيات بعض يتضمن رإ

 ."قلق�*متحان لخفض ا�ساعدة

اسة �الد �: رأدوات �م�èا �الفنيات �بعض �الباحث �العض�ي *سY?خاءاستخدم  ومواجهة،

 القلق مواقف مواجهة ع�ى الط
ب وتشجيع *متحانات، عن العق
نية غy? �فكار بعض

 .*ستذكار عادات وتحسyن *متحانات، من ا�رتفع

اس �الد �يعت@?�: ةرنتائج �*متحان �قلق �أن �إuى اسة �الد  ،عادية نمائية صعوبةروتوصلت

 .قلق�*متحان خفض ;ي فعاليته ال@?نامجكما�أثبت�. نفسيا مرضا وليس

<<<<æ-æ-æ-æ-----ثثثث اسات�ا�شا��ة��وضوع�الغش�ا�د اسات�ا�شا��ة��وضوع�الغش�ا�د�الد اسات�ا�شا��ة��وضوع�الغش�ا�د�الد اسات�ا�شا��ة��وضوع�الغش�ا�د�الد ر�الد رر رر رر     ::::ر

----    � �ويزة �شريكي اسة �د �ويزة �شريكي اسة �د �ويزة �شريكي اسة �د �ويزة �شريكي اسة �: ))))2014201420142014((((ررررد �نظر�"بعنوان �وجهة �من يا �البكالو �امتحان �;ي رالغش

ا �بوGية�بومرداسرالت
ميذ،�د  ."يسة�ع�ى�عينة�من�ت
ميذ�السنة�الثالثة�ثانو

اسة �الد �: رعينة �بلغت �عشوائية �) 320(عينة �ثانو �الثالثة �السنة �من �وتلميذة يتلميذا

 .جميع�الشعب

�البحث �: أداة �من �يتكو �إعدادها �من �استبيانا �الباحثة �تقيس�) 87(ناستعملت فقرة،

يا�أسباب�الغش�;ي�امتحان�ال: ث
ثة�أبعاد �إجراءات�الحد�من�–�تقنيات�الغش�–ربكالو

 . الظاهرة

� �استعمال �خ
ل �من �8حصائية ��دوات �بعض �استعملت : وüي) 22الطبعة (spssكما

ف� �كو�جر ، �براو �سبy?من �معادلة نباخ، �كر �ألفا �معامل �ا�ئوية، �النسب ات والتكرا نو ر

 .سمرنوف،�اختبار�فريدمان،�واختبار�مان�وت.-

اسة اسة�إuى�مجموعة�من�النتائج�نذكر�م�èاخل: رنتائج�الد  :رصت�الد

�متعلق� - -æ)هو�شخ� �ما �فم�èا �الغش�;ي�*متحان، يوجد�تنوع�;ي��سباب�ا�ؤدية�إuى

� يبذات�التلميذ،�وم�èا�ما�هو�اجتما×ي�متعلق�بأسرة�ومحيط�التلميذ،�وم�èا�ما�هو�تربو

س�التلميذ�وأجواء�تنظيم�واجتياز�امتحان�ال يارمتعلق�بوضعية�تمد  ...ربكالو
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�هو�حديث� - �ما �وم�èا �هو�تقليدي، �ما �فم�èا �أن�تقنيات�الغش�متنوعة، توظيف�(كما

 ).التكنولوجيا�;ي�الغش

�هذه� - �من �للحد �و*قY?احات �8جراءات �من �مجموعة اسة �الد �عينة �قدمت روقد

 .الظاهرة

اسة - اسةد اسةد اسةد مانوفسكيررررد مانوفسكي�ر مانوفسكي�ر مانوفسكي�ر سةا� ردو"بعنوان�: ))))Romanows Romanows Romanows Romanowskkkki i i i ))))2008200820082008 وووو�ر  رةهلظا التصدي ;ي رد

 ".الغش

اسة  وعدم ،العلمية �مانة وضعف قلة يüو :الغش وجوه بعض الباحثيحدد�: رنتائج�الد

. م
ءزلل الواجبات لوح،�علوماتا� ويرزوت،�الطالب إل��ا عرج -�ال عراجوا� صادرا� ذكر

اسة وذكرت  التعليمية ؤسساتا� ;ي الغش رةهظا تف#æ- ;ي 
مٌت جهات عدة أن رالد

�دا� عا�جتم ومؤسسات العبادة رودو اÊسرةك سةوا�ني اسة Gحظت كما. رد  بأن رالد

سا� ;ي �مانة وعدم الغش موضوع  دارنح* ددات�محضوء ع�ى يناقش أن كنيم ردا

ت. والثقا;ي �خ
Aي اسة روأشا  معظم أن كذلك الغش رةهظا تف#æ- أسباب من أن إuى رالد

 ع�ى لالحصو هتعليم من يريد والطالب yن،منتج y Gنمس§�لك واأصبح عا�جتم أفراد

 .يدالج التعليم G فقط والوظيفة �موال

شادية�الع
جية    ----جججج اسات�ا�شا��ة��وضوع�ال@?امج�8 شادية�الع
جيةالد اسات�ا�شا��ة��وضوع�ال@?امج�8 شادية�الع
جيةالد اسات�ا�شا��ة��وضوع�ال@?امج�8 شادية�الع
جيةالد اسات�ا�شا��ة��وضوع�ال@?امج�8 رالد رر رر رر     ::::ر

اسة�أمجد    ---- اسة�أمجدد اسة�أمجدد اسة�أمجدد شادي برنامج فعالية مدى"بعنوان�: ))))2006200620062006((((    جمعةجمعةجمعةجمعة    ا�جيدا�جيدا�جيدا�جيد    عبدعبدعبدعبد    عزاتعزاتعزاتعزات    ررررد  رإ

اما ;ي مقY?ح �حدة للتخفيف رالسيكود �ا�شك
ت من  ا�رحلة لط
ب سلوكيةال بعض

 . "8عدادية

اسة هدف اما ;ي مقY?ح برنامج فعالية مدى ع�ى التعرف :رالد  حدة من للتخفيف رالسيكود

 .8عدادية ا�رحلة لط
ب السلوكية ا�شك
ت بعض

اسة عينة طالبا (24) من تكونت :رالد
ً

 تجريبية �وuى مجموعتyن، إuى تقسيمهم تم 

 12)(وقوامها

هم تم حيث طالبا، (12) وقوامها ضابطة ثانيةوال طالبا،  من طالبا (160) بyن من راختيا

سة فح رمد � رذكو جات أع�ى ع�ى حصلوا ممن ل
جئyن،) ج(8عدادية� ر  مقياس ع�ى رالد

 .السلوكية ا�شك
ت

اسة ). الباحث تصميم�(السلوكية� ا�شك
ت مسح نموذج الباحث استخدم: رأدوات�الد

اما ;ي ا�قY?ح لوكية،�وال@?نامجالس ا�شك
ت مقياس  ).الباحث إعداد�(رالسيكود

اسة اسة�ع�ى�النتائج�التالية: رنتائج�الد  :رأسفرت�الد
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ق وجود - حدة� ;ي والضابطة التجريبية ا�جموعتyن أفراد بyن إحصائية دGلة ذات وفر

امي ال@?نامج تطبيق بعد السلوكية، ا�شك
ت وعة�ا�جم أفراد ع�ى ا�قY?ح رالسيكود

 .التجريبية

ق وجود -  ا�شك
ت حدة ;ي التجريبية ا�جموعة أفراد لدى إحصائية دGلة ذات وفر

 . السلوكية ا�شك
ت �قياس والبعدي القب�ي بyن�التطبيق السلوكية،

ق وجود عدم -  ا�شك
ت حدة ;ي التجريبية ا�جموعة أفراد لدى إحصائية دGلة ذات وفر

 .السلوكية ا�شك
ت �قياس شهرين، بعد والتتبöي لبعديا السلوكية،�بyن�التطبيق

بالو�    ---- �كا �جوuي اسة بالو�د �كا �جوuي اسة بالو�د �كا �جوuي اسة بالو�د �كا �جوuي اسة رد رر رر رر �: ))))Julie CarballoJulie CarballoJulie CarballoJulie Carballo    ) ) ) ) 2015201520152015ر �بالفن�"بعنوان �ع
¯ي �برنامج تقييم

اسيا�بانجلY?ا ات�الفنية�لدى�الت
ميذ�الفاشلyن�د رëظهار�*بتكا  ."ر

اسة �الد �: رهدف �الف.- �الجانب �يركز�ع�ى �ع
¯ي �برنامج �وتقييم �من�تطبيق �عينة ع�ى

ن�اضطرابات�سلوكية� فرط�الحركة،�تشتت�الذهن،�العدوانية،�(والت
ميذ�الذين�يظهر

،-æ>ا  ...).رالفشل�الد

اسة �الد �) 09: (رعينة �ع�ى �تحتو �من�الفئة�) 169(يمؤسسات�تربوية، �وتلميذة، تلميذا

� �وسلوكي)سنة16-05(العمرية �عاطفي �سند �إuى �يحتاجو �والذين �تقدير�-ن، حسب

 .-�النفسيةأخصائي§�م

اسة اسة�ما�ي�ي: رنتائج�الد  :رأظهرت�الد

ا�تحسنا�;ي�تصرفا�ïم�) % 37(أن� - ومن�الت
ميذ�الذين�تلقوا�هذا�النوع�من�الع
ج�أظهر

 . بجميع�أنواعها،�حسب�تقدير�أساتذ�ïم�;ي�القسم

 .قد�شهدوا�انخفاض�محسوس�;ي�ا�شك
ت�*نفعالية) % 41(أن� -

 .خفاض�محسوس�;ي�ا�شك
ت�السلوكيةقد�شهدوا�ان) %  15(أن� -

سة�وا�جتمع) %  24(أن� -  .رمن��ساتذة�صرحوا�بتغy?�سلوكات�ت
مذ�ïم�;ي�ا�د

اسات�ا�شا��ة��وضوع�البحث �الد اسات�ا�شا��ة��وضوع�البحثتعليق�عام�حو �الد اسات�ا�شا��ة��وضوع�البحثتعليق�عام�حو �الد اسات�ا�شا��ة��وضوع�البحثتعليق�عام�حو �الد ررررتعليق�عام�حو     ::::لللل

اسات السابق العرض خ
ل نم  استنتاج يمكن عل��ا والتعليق السابقة رللد

 :تي

اسات هذه نإ - ،مرحلة تناولت ال�- رالد �الثانو  ع�ى التعرف باب من تناول§�ا ي�التعليم

شادية وال@?امج لالحلو وضع ندو السلوكية ا�شك
ت اسة ىسو ،لها والع
جية ر8  رد

 يعطي ما وهذا واحدة، سلوكية مشكلة ع�ى اقتصرت وال�- ) 2003 حطب، أبو ياسyن(

اسة اوزنو ى�ك@?أهمية الحالية رالد
ً

 .?@أك 
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ت - اساتال نتائج رأشا ق هناك أنإuى� رد  ا�شك
ت ;ي و8ناث رالذكو بyن جوهرية اوفر

 .رالذكو لصالح السلوكية

اسات معظم أن - � سلوب��ىوجدو فعالية ع�ى أكدت رالد �الع
¯ي شادي  ;ير8

وخصوصا معها، تعاطى ال�- و*ضطرابات ا�شك
ت حدة من التخفيف
ً

 حالة ;ي 

�الباحث فسرتو .و*نفعالية السلوكية *ضطرابات  باAي عن �سلوب هذا بتمoy ذلكة

ته ;ي �ساليب  ،بالتقليد ا�حاطة الجماعية وا�شاركة ،*نفعاuي التنفيس ع�ى رقد

ها ;ي السلوك تعديل متي ال�- وا�حاكاة  . رإطا

اسات ;ي العينات معظم أن - ت السلوكية ا�شك
ت تناولت ال�- السابقة رالد  لحو رتمحو

سةا قبل ما ت
ميذ �الجامعي أو *بتدائية ا�رحلة أو ر�د  ت
مذة إuى قتتطر لم بينماة،

اسات بعض ىسو يةثانوال ا�رحلة اسة هذه يعطي ما وهذا ،رالد خما رالد
ً

كبy?ا ز
ً

 بأهمية 

 .تناولها ال�- ا�رحلة

شادية ال@?امج معظم أن -  ?كةا�شY و�ساليب را�حاو من العديد إuى تستند والع
جية ر8

اما، ا�ناقشات، مثل  ا�وسيقى القصة، الجماعية، �لعاب ا�حاضرات، رالسيكود

 .والغناء

اسات معظم أن -  �تلكحصر إuى هدفت السلوكية ا�شك
ت ع�ى أجريت ال�- رالد

��اèع ق(æ-والت ا�شك
ت شادية ال@?امج وضع ندو،  بعض باستثناء لها، والع
جية ر8

اسات  .مجتمعنا �تختلف�عنمجتمعات;ي� ولكن،�@?امجل�تلك�اوضعت ال�- رالد

اسات منثة�الباح تاستفاد - شادية ال@?امج أسلوب لحو ال�- السابقة رالد  وكذلك ر8

اسة أسئلة صياغة ;ي السلوكية، ا�شك
ت اسة، ومشكلة رالد  8طار صقل و;ي رالد

 بناء و;ي ائية،8حص و�ساليب و�دوات، 8جراءات، مجال و;ي ��ما، الخاص يالنظر

شادي ال@?نامج  .النتائج تفسy? و;ي إعداده، تم الذي السلوكية ا�شك
ت ومقياس ،ر8

اسة    ----11111111 اسةحدود�الد اسةحدود�الد اسةحدود�الد     : : : : ررررحدود�الد

اسة�*ستط
عية (�2014ماي��03جانفي�إuى�غاية�08من�: الحد�الزمانيالحد�الزمانيالحد�الزمانيالحد�الزماني    ---- ،�)ربالنسبة�للد

� �ث
ثة �والفردي �الجما×ي �بشق��ا ��ساسية اسة �الد �دامت �من�أ) 03(ربينما شهر،

;ي�حyن�استمرت�مرافقة�ومتابعة�الحاGت�طيلة�. �30/01/2016إuى�غاية�10/10/2015

س�إuى�غاية�ماي�) 03( اسية(رأشهر،�ابتداء�من�شهر�ما  ). ر�Þاية�السنة�الد

�ا�كاني    ---- �ا�كانيالحد �ا�كانيالحد �ا�كانيالحد �*ستط
عية: الحد اسة �الد �رشملت �لـــــــ �التابعyن ��طوار�الث
ثة ��10ت
مذة

�� �للجهات �ممثلة �وüيوGيات �الوطن، �من ة،�: ربع �تيبا �بجاية، �سطيف، زخنشلة،
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�تم;?است �بشار، �سعيدة، �عyن�تموشنت، قلة، �و �الجزائر�. ر*غواط، �عنيت�وGية ُبينما

ياد(العاصمة� �بن� زثانوية�طار اسة�) ق  . �ساسيةربالد

 .يت
مذة�التعليم�الثانو: ييييالحد�البشرالحد�البشرالحد�البشرالحد�البشر    ----

        ::::�البحث�البحث�البحث�البحثإجراءإجراءإجراءإجراء    ----12121212

اسة�*ست    ----أأأأ اسة�*ستإجراءات�الد اسة�*ستإجراءات�الد اسة�*ستإجراءات�الد ��163باختيار�عينة�استط
عية�قوامها�ت�الباحثةقام: ط
عيةط
عيةط
عيةط
عيةررررإجراءات�الد

� �لـــــ �تابعyن �الثانو �التعليم �مرحلة �من �وتلميذة يتلميذا
ً

بع�10 �� �الجهات �من ر�وGيات

�التعليم� �ت
مذة �لدى �السائدة �السلوكية �ا�شك
ت �وترتيب -æ)التق� �بغرض للوطن،

ة��مع�مديري�-�التكوين�والتعليم�اتحيث�برمج. يالثانو ا ي�بو �العام�والتكنول̄و رلثانو ز ي

�علم� �;ي �وباحثyن �مختصyن �أطره �قا�ة، �بوGية �تكوينيا �وطنيا �ملتقا �الوطنية الY?بية
ً

�غرار� �ع�ى �العيادي �التوجيه��ستاذالنفس �مستشار �لفائدة �محمد، �مكي ي�الدكتو ر

�من� <æ-�وا�^-�ا�ختصyن�;ي�علم�النفس�العيادي،�والقادمو شاد�ا�د نو8 ر ية�من��و35Gر

�أدوات�وتقنيات�التدخل� اسة�الحالة(لالوطن،�حو أمام�ا�شك
ت�السلوكية�) رتقنيات�د

�بتطبيق�ما�تم�اكتسابه�;ي�. داخل�ا�ؤسسة�الY?بوية) خاصة�العنف( نثم�كلف�ا�تكونو
ُ

ضة�عل��م�;ي�الوGيات�ال�-�) ت
مذة�من��طوار�الث
ثة(ذلك�ا�لتقى�ع�ى�الحاGت� وا�عر

�عل� عوا زو �قلق�ُ �العدواني، �اختيار�السلوك �من �مكنتنا �ال�- �النتائج �ع�ى �فحصلنا �ا،

 . *متحان�والغش�;ي�*متحان�كمشك
ت�سلوكية�تستد×ي��ولوية�;ي�التدخل�والع
ج

سة) ) ) ) 1111((((للللالجدوالجدوالجدوالجدو سةيلخص�مواصفات�العينة�ا�در سةيلخص�مواصفات�العينة�ا�در سةيلخص�مواصفات�العينة�ا�در     ::::وووويلخص�مواصفات�العينة�ا�در

 العدد�حسب��طوار�التعليمية

 ابتدائي النسبة متوسط سبةالن يثانو النسبة
 النسبة

عدد�

 الحاGت
 الوGية

34,62% 18 32,69% 17 32,69% 17 09.71 

%% 

 خنشلة 52

26,23% 16 32,79% 20 40,98% 25 11.40 

% 

 سطيف 61

 بجاية 66 12.33 17 25,76% 30 45,45% 19 28,79%

ة 50 09.34 17 34,00% 22 44,00% 11 22,00%  زتيبا

 �غواط 68 12.71 18 26,47% 27 39,71% 23 33,82%

قلة 44 08.22 18 40,91% 12 27,27% 14 31,82%  رو

 تموشنت.ع 46 08.59 15 32,61% 22 47,83% 09 19,57%

 سعيدة 32 05.98 01 3,13% 16 50,00% 15 46,88%
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 بشار 47 08.78 09 19,15% 24 51,06% 14 29,79%

 تم;?است 69 12.89 32 46,38% 13 18,84% 24 34,78%

 ا�جموع 535 169 31,59% 203 37,94% 163 30,47%

اسة��ساسية    ----بببب اسة��ساسيةإجراءات�الد اسة��ساسيةإجراءات�الد اسة��ساسيةإجراءات�الد اسة،�فقد�::::ررررإجراءات�الد ر�أما�بالنسبة�للعينة�الحقيقية�وال�èائية�للد

شادية�الع
جية�الجماعية،�و15بلغت� اسة�8 ر�تلميذا�وتلميذة�بالنسبة�للد �حاGت�05ر

شادية�الع
جية�الفردية،�والذين�تم اسة�8 رمن�الت
مذة�بالنسبة�للد هم�ممن�ر ر�اختيا

�مراعاة� �مع �ا�صمم، �السلوكية �ا�شك
ت �مقياس �ع�ى جات �الد �أع�ى �ع�ى رحصلوا

�حيث �من �اختيار�العينة �عند �: التمثيل �ا�ستو �العمر، �الجنس، �ا�شك
ت، ىحدية

-æ>ا نة�القبلية�والبعدية�والتتبعية�بyن�القياسات... رالد  . روذلك�للتأكد�من�إمكانية�ا�قا

�التالية� اسةلوالجداو  :رتوضح�مواصفات�عينات�هذه�الد

يلخص�مواصفات�العينة�ال�-�خصت�بتقنyن�وتكييف�أداة�البحثيلخص�مواصفات�العينة�ال�-�خصت�بتقنyن�وتكييف�أداة�البحثيلخص�مواصفات�العينة�ال�-�خصت�بتقنyن�وتكييف�أداة�البحثيلخص�مواصفات�العينة�ال�-�خصت�بتقنyن�وتكييف�أداة�البحث) ) ) ) 2222((((للللالجدوالجدوالجدوالجدو
ُُ ُُ

    

    ):):):):مقياس�ا�شك
ت�السلوكيةمقياس�ا�شك
ت�السلوكيةمقياس�ا�شك
ت�السلوكيةمقياس�ا�شك
ت�السلوكية((((
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41371110  14  3  2  9.8  4  12  15  12  4  11  15  12  421393  

شادية�الع
جية�الجماعيةيليليليل) ) ) ) 3333((((للللالجدوالجدوالجدوالجدو اسة�* شادية�الع
جية�الجماعيةخص�مواصفات�عينة�الد اسة�* شادية�الع
جية�الجماعيةخص�مواصفات�عينة�الد اسة�* شادية�الع
جية�الجماعيةخص�مواصفات�عينة�الد اسة�* رخص�مواصفات�عينة�الد رر رر رر     ::::ر
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اسة�العيادية�الع
جية�الفردية) ) ) ) 4444((((للللالجدوالجدوالجدوالجدو اسة�العيادية�الع
جية�الفرديةيلخص�مواصفات�عينة�الد اسة�العيادية�الع
جية�الفرديةيلخص�مواصفات�عينة�الد اسة�العيادية�الع
جية�الفرديةيلخص�مواصفات�عينة�الد     ::::رررريلخص�مواصفات�عينة�الد
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    ::::منهج�البحثمنهج�البحثمنهج�البحثمنهج�البحث    ----12121212

شادية�الع
جية�الجماعية،�بينما�اعتمد� اسة�* ُطبق�ا�نهج�التجريE-�ع�ى�الد
ر ر

ُ

اسة�الحالة اسة�العيادية�الفردية�ع�ى�منهج�د ر;ي�الد  .ر

اسةأدوأدوأدوأدو    ----13131313 اسةات�الد اسةات�الد اسةات�الد     ::::ررررات�الد

اسة�ا�سحية�*ستط
عية: نموذج�مسح�ا�شك
ت�السلوكيةنموذج�مسح�ا�شك
ت�السلوكيةنموذج�مسح�ا�شك
ت�السلوكيةنموذج�مسح�ا�شك
ت�السلوكية    ----أأأأ روهو�الذي�وظف�;ي�الد ُ. 

�. ��دف�إuى�قياس�ا�شك
ت�لدى�ت
مذة�الثانوية: : : : مقياس�ا�شك
ت�السلوكيةمقياس�ا�شك
ت�السلوكيةمقياس�ا�شك
ت�السلوكيةمقياس�ا�شك
ت�السلوكية    ----بببب نتكو َ

ته��ولية،�وقد�تم�تجريبه�ع�ى�عينة�مكونة�من�) 140(هذا�ا�قياس�من� رفقرة�;ي�صو

)42 (� �من�تلميذا �طلب �حيث ،� �الجزائر �بوGية ياد � �بن �طار �ثانوية �من وتلميذة
ُ

ز ق

�) ة(التلميذ �بوضع�ع
مة �اختيار�واحد�من�ث
ث�(*) 8جابة�عل��ا، �أحيانا،�(ع�ى دائما،

. �تمت�ا�عالجة�8حصائية�لجوانب�قياسه،�ومدى�اتساقها�وترابطها�مع�بعضثم). أبدا

� �إuى �ال�èائية ته �صو �;ي �ا�قياس ºÓ(فقرة) 118(روانت .� �حذف ت�). �فقرة22تم روتمحو

 : �بعاد�الرئيسية�للمقياس�;ي

GأوGأوGأوGأو
ًً ًً

 . �بندا28: مجموع�الفقرات�ال�-�تقيسها�هو: : : : ا�خالفات�السلوكيةا�خالفات�السلوكيةا�خالفات�السلوكيةا�خالفات�السلوكية :  :  :  : 

 . �بندا40: مجموع�الفقرات�ال�-�تقيسها�هو: : : : مشك
ت�السلوك�العدوانيمشك
ت�السلوك�العدوانيمشك
ت�السلوك�العدوانيمشك
ت�السلوك�العدواني: : : : ثانياثانياثانياثانيا

ثالثاثالثاثالثاثالثا
ًً ًً

 . �بندا39: قيسها�هومجموع�الفقرات�ال�-�ت: : : : مشك
ت�قلق�*متحانمشك
ت�قلق�*متحانمشك
ت�قلق�*متحانمشك
ت�قلق�*متحان :  :  :  : 

ابعاابعاابعاابعا
ًً ًً

<<<<æ-æ-æ-æ- :  :  :  : رررر �ا�د �الغش �ا�دمشك
ت �الغش �ا�دمشك
ت �الغش �ا�دمشك
ت �الغش �هو: : : : ررررمشك
ت �تقيسها �ال�- �الفقرات �11: مجموع �(�بندا ييحو

�أسئلة� �وجود �مع �إجابة، �اختيار�أك¾?�من �يمكنه �أن �ع�ى �متعدد، �من اختيار�إجابة

�ع�ى�). مفتوحة �إuى�أن�أسئلة�اختيار�إجابة�من�متعدد�تحتو ة�هنا يوتجدر�*شا ) 87(ر

�. فقرة �) 44(م�èا -æ> �ا�د �الغش �أسباب �و*جتماعية15:الشخصية(رتقيس ،:07�،

 .فقرة�تقيس�تقنيات) 19(،�و)22:ويةوالY?ب
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� �والحديثة13:التقليدية(الغش �و)06:، �منه�) 24(، �الحد �إجراءات �تقيس فقرة

 ). 17:،�والY?بوية04:،�و*جتماعية03:الشخصية(

اسة�*ستط
عية،�وكذا�وقد�تم�تقسيم�هذا�البعد�إuى�فقرات،�اعتمادا�ع�ى�نتا رئج�الد

اسات�ا�شا��ة�للموضوع  . رع�ى�الد

�الع
¯ي    ----تتتت شادي 8� �الع
¯يال@?نامج شادي 8� �الع
¯يال@?نامج شادي 8� �الع
¯يال@?نامج شادي 8� �حدة�: : : : ررررال@?نامج �من �هو�التخفيف �إعداده، �من -æ>سا�� الهدف

� �الثانوية �ا�رحلة �ت
مذة �لدى �السلوكية �ا�شك
ت �(بعض �15من وقد�). �سنة�20إuى

 :ُصمم�;ي�شقyن

GأوGأوGأوGال: : : : أو� �الع
¯ي شادي *� �الال@?نامج �الع
¯ي شادي *� �الال@?نامج �الع
¯ي شادي *� �الال@?نامج �الع
¯ي شادي *� �: : : : جما×يجما×يجما×يجما×يررررال@?نامج �م�èا �نظريات �عدة �ع�ى �يقوم نظرية�نظرية�نظرية�نظرية�والذي

� -æ� -æ� -æ� -æ����النف� �النفالتحليل �النفالتحليل �النفالتحليل �النف�æ-(التحليل �8سقاط �8نفعاuي، �الجشطالت�و). التنفيس �الجشطالت�نظرية �الجشطالت�نظرية �الجشطالت�نظرية نظرية


حظة،�التعلم�(النظرية�السلوكية�النظرية�السلوكية�النظرية�السلوكية�النظرية�السلوكية�و). *ستبصار(�التعلم�با�حاكاة�أو�التقليد،�التعلم�با

ة�حل�ا�شك
ت�واتخاذ�القرار  ).العمود�الث
ثي(�عرفية��عرفية��عرفية��عرفية�النظرية�االنظرية�االنظرية�االنظرية�اوكذا�). ربالنمذجة،�مها

�فيه �ا�ستعملة �الفنيات �بyن �السلوكي: ومن �الجماعية-التعاقد �الواجبات�-�ا�ناقشات

��دوار-�النمذجة-ا�;oلية �للسلوك-�*سY?خاء-�لعب �الذاتي �-�التقويم �الشعو ر�تنمية

�ا�سئولية �ا�ر-بتحمل �وأسلوب �والرياضية، �والتعاونية �الY?ف��ية ��لعاب ح��أسلوب

 ). الفكاهة(

�وفعاليته �ال@?نامج �وفعاليتهتقويم �ال@?نامج �وفعاليتهتقويم �ال@?نامج �وفعاليتهتقويم �ال@?نامج �ع�ى�: : : : تقويم �حصة، �كل �بعد �للجلسات �تقييمها �;ي �الباحثان اعتمد

�الشمسية شادي�الع
¯ي�فقد�. طريقة�الدائرة �بالنسبة�للتقييم�ال�èائي�لل@?نامج�8 رأما


حظات�ا�قدمة�-اعتمدنا�فيه�ع�ى�القياس�القب�ي�والبعدي�والتتبöي�لúداة�ير�وا ر�التقا

� يyنمن �و8دا �و�ساتذة �الت
مذة �جلسات�-رقبل �أثناء �ا�باشرة �الباحثان �م
حظة

ة�التقييم�ال�èائي�لل@?نامج-ال@?نامج   .ر�استما

شادي�العيادي�الع
¯ي�الفردي: : : : ثانياثانياثانياثانيا شادي�العيادي�الع
¯ي�الفرديال@?نامج�8 شادي�العيادي�الع
¯ي�الفرديال@?نامج�8 شادي�العيادي�الع
¯ي�الفرديال@?نامج�8 
حظة�وا�قابلة�العيادية،�: وأدواته: : : : ررررال@?نامج�8�ا

� �السلوكية �للمشك
ت �الدولية �التشخيصي(القائمة ية �ل
ضطرابات�رالبطا �العا�ية ة

اسة�الحالة)السلوكية  . ر،�ود

شادي�الع
¯ي�ا�قY?ح) ) ) ) 5555((((للللالجدوالجدوالجدوالجدو شادي�الع
¯ي�ا�قY?حيلخص�محتويات�ومراحل�بناء�ال@?نامج�8 شادي�الع
¯ي�ا�قY?حيلخص�محتويات�ومراحل�بناء�ال@?نامج�8 شادي�الع
¯ي�ا�قY?حيلخص�محتويات�ومراحل�بناء�ال@?نامج�8     ::::رررريلخص�محتويات�ومراحل�بناء�ال@?نامج�8

�ا�عتمدة�أثناء�كل�8جراءات الجلساترقم�وترتيب� مراحل�ال@?نامج

 جلسة
ب�ي��ïيئة�ا�جموعة�للتطبيق�الق جلسة�ما�قبل�ال@?نامج مرحلة�ما�قبل�ال@?نامج

 التمهيدية) 01(الجلسة� )كسر�الجليد(مرحلة�البدء�

 )03(و) 02(الجلسة مرحلة�*نتقال

شادي�الع
¯ي  رتطبيق�ال@?نامج�8
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 )15-4(وتشمل�الجلسات مرحلة�البناء

 التطبيق�البعدي�للمقياس )16(الجلسة�
 )الختامية(مرحلة�التقييم�

ة�التقييم�ال�èائي�رتطبيق�استما )17(الجلسة�

ر� مرافقة�ومتابعة�الحاGت  مرحلة�ما�بعد�ال@?نامج �أشهر�من�التطبيق3وبعد�مر

 التطبيق�التتبöي�للمقياس لقاء��Þائي )جلسة�ا�تابعة(

اسة�ومناقش§�ا    ----13131313 اسة�ومناقش§�اعرض�نتائج�الد اسة�ومناقش§�اعرض�نتائج�الد اسة�ومناقش§�اعرض�نتائج�الد     ::::ررررعرض�نتائج�الد

اسة�*ستط
عية    ----أأأأ اسة�*ستط
عيةنتائج�تطبيق�الد اسة�*ستط
عيةنتائج�تطبيق�الد اسة�*ستط
عيةنتائج�تطبيق�الد مذتنا�;ي�تم�تقسيم�ا�شك
ت�السلوكية�لدى�ت
: : : : ررررنتائج�تطبيق�الد

سالة� رالوطن�استنادا�ع�ى�أداة�القياس�ال�-�تم�إعدادها�وتقني�èا�من�طرف�الباحثة�;ي�

    .العا�ية�للمشك
ت" موني"ا�اجستy?،�وال�-�كانت�تحاكي�قائمة�

  
    يبyن�نتائج�تمرير�*ستبيان�ع�ى�العينة�*ستط
عيةيبyن�نتائج�تمرير�*ستبيان�ع�ى�العينة�*ستط
عيةيبyن�نتائج�تمرير�*ستبيان�ع�ى�العينة�*ستط
عيةيبyن�نتائج�تمرير�*ستبيان�ع�ى�العينة�*ستط
عية) ) ) ) 1111((((التمثيل�البيانيالتمثيل�البيانيالتمثيل�البيانيالتمثيل�البياني

اسة��ساسية -أ اسة��ساسيةنتائج�الد اسة��ساسيةنتائج�الد اسة��ساسيةنتائج�الد  :�شقyنإuىسمها��وال�-�نقررررنتائج�الد

� اسة �الد �لنتائج شاديةربالنسبة �الجماعيةر8 �حسب�: �الع
جية �سنعرضها وال�-

 :القياسات�الث
ث

يبyن�نتائج�الحاGت�ع�ى�مقياس�ا�شك
ت�السلوكية�قبل�تطبيق�ال@?نامج�يبyن�نتائج�الحاGت�ع�ى�مقياس�ا�شك
ت�السلوكية�قبل�تطبيق�ال@?نامج�يبyن�نتائج�الحاGت�ع�ى�مقياس�ا�شك
ت�السلوكية�قبل�تطبيق�ال@?نامج�يبyن�نتائج�الحاGت�ع�ى�مقياس�ا�شك
ت�السلوكية�قبل�تطبيق�ال@?نامج�) ) ) ) 6666((((للللالجدوالجدوالجدوالجدو

    ):):):):القياس�القب�يالقياس�القب�يالقياس�القب�يالقياس�القب�ي((((

القياس�(نتائج�الحاGت�ع�ى�مؤشرات�ا�قياس�

 اسم�الحالة الرقم
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 234 36 69 78 51  محمد 01




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]218[

 315 51 96 99 69  جزيل 02

 336 57 108 107 64  زين�الدين 03

 337 58 97 111 71  سعيد�عادل 04

 278 71 56 98 53  عبد�الحكيم 05

 346 83 76 112 75  آمال 06

 315 86 96 64 69  شيماء 07

 299 43 84 108 64  عبد�ا�الك 08

 280 43 86 89 62  كريم 09

 283 46 64 107 66  هاجر 10

11 ?y289 74 94 72 49  من 

 294 68 81 89 56  أكرم 12

 268 74 87 65 42  أمyن 13

 273 82 51 84 56  ع
ء�الدين 14

 289 63 60 100 66  حسyن 15

�نسب� �حسب اسة �الد �عينة �لدى �ا�شك
ت �ترتيب �أن �نستنتج ، �الجدو �خ
ل رومن ل

��وuى�وuى�وuى�وuىا�رتبة�ا�رتبة�ا�رتبة�ا�رتبة�كانت�متفاوتة،�أين�احتلت�) القياس�القب�ي(تواجدها�قبل�تطبيق�ا�قياس�

-æ> �ا�د �الغش �%)66.67(رمشكلة �احتلت �بينما ،� �الثانية �ا�رتبة �الثانية �ا�رتبة �الثانية �ا�رتبة �الثانية �السلوكية�ا�رتبة ا�خالفات

�العدواني �السلوك �و%)60(ومشكلة ،� �و�خy?ة;ي �الرابعة �و�خy?ةا�رتبة �الرابعة �و�خy?ةا�رتبة �الرابعة �و�خy?ةا�رتبة �الرابعة �قلق�ا�رتبة �مشكلة

 %).53.33(*متحان

� اسة �للد �الفرضيات�الفرعية �تتحقق ��وuى(رومن�هنا، �الفرعية �الفرضية �وال�-�)عدا ،

�سلوكية،� �مخالفات G� �مشك
ت �من �يعانو �الثانو �التعليم �ت
مذة �أن �ع�ى ننصت ي

<æ-،�والعدوانية،�وقلق�*متح: وتتمثل�;ي اسة�. انرمشكلة�الغش�ا�د روهذا�ما�يتفق�مع�د

�Gكار�و2000)(ع�ي الس
م عبد ع�ي �شار اسة لد �معاناة�)2013(ر �إuى �توصلتا �اللتان ،

� �مشك
ت �من �الثانوية �ا�رحلة �اضطرابات–ط
ب �من �وأحيانا �السلوك�-بل �;ي

 .والتصرف
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يويويويوضضضضح�نتائج�الحاGت�ع�ى�مقياس�ا�شك
ت�السلوكية�بعد�تطبيق�ال@?نامج�ح�نتائج�الحاGت�ع�ى�مقياس�ا�شك
ت�السلوكية�بعد�تطبيق�ال@?نامج�ح�نتائج�الحاGت�ع�ى�مقياس�ا�شك
ت�السلوكية�بعد�تطبيق�ال@?نامج�ح�نتائج�الحاGت�ع�ى�مقياس�ا�شك
ت�السلوكية�بعد�تطبيق�ال@?نامج�) ) ) ) 7777((((للللالجدوالجدوالجدوالجدو

    ):):):):لقياس�البعديلقياس�البعديلقياس�البعديلقياس�البعدياااا((((

القياس�(نتائج�الحاGت�ع�ى�مؤشرات�ا�قياس�

 اسم�الحالة الرقم

ت�
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جة� رالد

 الكلية

 183 40 50 45 48 محمد 01

 257 42 81 73 61 جزيل 02

 315 60 89 96 70 زين�الدين 03

 308 61 75 97 75 لسعيد�عاد 04

 236 75 53 63 45 عبد�الحكيم 05

 302 75 70 96 61 آمال 06

 237 61 58 60 58 شيماء 07

 312 54 74 115 69 عبد�ا�الك 08

 229 58 68 62 41 كريم 09

 240 58 49 72 61 هاجر 10

11 ?y263 81 70 59 53 من 

 246 74 64 67 41 أكرم 12

 258 81 67 59 51 أمyن 13

 220 61 42 68 49 ع
ء�الدين 14

 285 71 68 85 61 حسyن 15

اسة،�أين�احتل� ،�نستنتج�أن�ترتيب�ا�شك
ت�تغy?�لدى�عينة�الد رومن�خ
ل�الجدو ل

<æ-    1111ا�رتبةا�رتبةا�رتبةا�رتبة �ا�د �%)40(رالغش �احتل �بينما �العدواني    2222ا�رتبةا�رتبةا�رتبةا�رتبة، ،�%)26.67(السلوك

 %).13.33(ا�خالفات�السلوكية�وقلق�*متحان    3333ا�رتبةا�رتبةا�رتبةا�رتبةو

شادي�الع
¯ي� رومن�هنا،�تتحقق�الفرضية�الرئيسة،�وال�-�نصت�ع�ى�فعالية�ال@?نامج�8

ا�قY?ح�;ي�التخفيف�من�حدة�بعض�ا�شك
ت�السلوكية�لدى�عينة�من�ت
مذة�التعليم�

اسة�. يالثانو اسة�جوuي�) 2006( جمعة ا�جيد عبد عزات أمجدروهذا�ما�يتفق�مع�د رود

بالو �وظ)2015 (ركا �اللتان شادية�، �و8 �الع
جية �التقنيات �بعض �الباحثان �ف��ما رفا
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�معاناة� �من �التخفيف �;ي �التقنيات �تلك �فعالية �إuى �توصلتا �وقد �والفن، اما ركالسيكود

سة اسة�من�ا�شك
ت�السلوكية�ا�در وعينة�الد  .ر

نة�بyن�نسب�تواجد�ا�شك
ت�ع�ى�ا�قياس�خ
ل�القياسات�الث
ث نة�بyن�نسب�تواجد�ا�شك
ت�ع�ى�ا�قياس�خ
ل�القياسات�الث
ثعرض�مقا نة�بyن�نسب�تواجد�ا�شك
ت�ع�ى�ا�قياس�خ
ل�القياسات�الث
ثعرض�مقا نة�بyن�نسب�تواجد�ا�شك
ت�ع�ى�ا�قياس�خ
ل�القياسات�الث
ثعرض�مقا  :ررررعرض�مقا

نة�ببyن�نسب�تواجد�ا�شك
ت�خ
ل�القياسات�الث
ث) 2(�التمثيل�البياني  ريبyن�مقا

<æ-�مع��ضئي
ان
حظ�تجاوب،�)2(ومن�خ
ل�التمثيل�البياني� ر��شكلة�الغش�ا�د

� �الع
¯ي، �بالال@?نامج �رغم �من �انخفاض �نسبة �الث
ثتواجده �القياسات  بعد

  .)القبلية�والبعدية�والتتبعية(

أشهر�من�تطبيق�أشهر�من�تطبيق�أشهر�من�تطبيق�أشهر�من�تطبيق�) ) ) ) 03030303((((�شك
ت�السلوكية�بعد�ث
ثة��شك
ت�السلوكية�بعد�ث
ثة��شك
ت�السلوكية�بعد�ث
ثة��شك
ت�السلوكية�بعد�ث
ثة�نتائج�الحاGت�ع�ى�مقياس�انتائج�الحاGت�ع�ى�مقياس�انتائج�الحاGت�ع�ى�مقياس�انتائج�الحاGت�ع�ى�مقياس�ا

  ):):):):القياس�التتبöيالقياس�التتبöيالقياس�التتبöيالقياس�التتبöي((((ال@?نامج�ال@?نامج�ال@?نامج�ال@?نامج�

          

    �القياس�التتبöي�القياس�التتبöي�القياس�التتبöي�القياس�التتبöيأثناءأثناءأثناءأثناءيبyن�نتائج�الحاGت�ع�ى�ا�قياس�يبyن�نتائج�الحاGت�ع�ى�ا�قياس�يبyن�نتائج�الحاGت�ع�ى�ا�قياس�يبyن�نتائج�الحاGت�ع�ى�ا�قياس�) ) ) ) 3333((((التمثيل�البيانيالتمثيل�البيانيالتمثيل�البيانيالتمثيل�البياني

� �البياني �التمثيل �خ
ل �)3(من �عينة�ن
حظ، �لدى �السلوكية �ا�شك
ت �ترتيب �أن

� �ما �نوعا با اسة�كانت�متقا رالد جات�منخفضة�ر ربyن�القياس�القب�ي�والتتبöي،�ولكن�بد

شادي�الع
¯ي�بنوعيه     .رمما�كانت�عليه�قبل�تطبيق�ال@?نامج�8
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اسة� اسة�بالنسبة�لنتائج�الد اسة�بالنسبة�لنتائج�الد اسة�بالنسبة�لنتائج�الد شاديةرررربالنسبة�لنتائج�الد شادية8 شادية8 شادية8 اسة�الحالة((((�الع
جية�الفردية�الع
جية�الفردية�الع
جية�الفردية�الع
جية�الفرديةرررر8 اسة�الحالةد اسة�الحالةد اسة�الحالةد وسنعرضها�حسب�): ): ): ): ررررد

    :الحاGت

اسة�العيادية�) ) ) ) 8888((((للللالجدوالجدوالجدوالجدو اسة�العيادية�يبyن�نتائج�القياسات�الث
ث�ع�ى�حاGت�الد اسة�العيادية�يبyن�نتائج�القياسات�الث
ث�ع�ى�حاGت�الد اسة�العيادية�يبyن�نتائج�القياسات�الث
ث�ع�ى�حاGت�الد ع�ى�مقياس�ع�ى�مقياس�ع�ى�مقياس�ع�ى�مقياس�رررريبyن�نتائج�القياسات�الث
ث�ع�ى�حاGت�الد

    ::::ا�شك
ت�السلوكيةا�شك
ت�السلوكيةا�شك
ت�السلوكيةا�شك
ت�السلوكية

القياس�القياس�القياس�القياس�((((نتائج�الحاGت�ع�ى�مؤشرات�ا�قياس�نتائج�الحاGت�ع�ى�مؤشرات�ا�قياس�نتائج�الحاGت�ع�ى�مؤشرات�ا�قياس�نتائج�الحاGت�ع�ى�مؤشرات�ا�قياس�

    القياساتالقياساتالقياساتالقياسات    ررررقم�الحالةقم�الحالةقم�الحالةقم�الحالة
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ن
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جة� جة�الد جة�الد جة�الد ررررالد

    الكليةالكليةالكليةالكلية

 234 36 69 78 51  القياس�القب�ي

 *وuى 183 40 50 45 48  القياس�البعدي

 181 47 45 47 42  لقياس�التتبöيا

 289 63 60 100 66  القياس�القب�ي

 الثانية 256 71 65 72 48  القياس�البعدي

 / / / / /  القياس�التتبöي

 346 83 76 112 75  القياس�القب�ي

 302 75 70 96 61  القياس�البعدي

 193 42 48 64 39  القياس�التتبöي الثالثة

 315 86 96 64 69  �القب�يالقياس

 237 61 58 60 58  القياس�البعدي

 177 49 45 42 41  القياس�التتبöي الرابعة

 294 68 81 89 56  القياس�القب�ي

 246 74 64 67 41  القياس�البعدي

 189 49 56 46 38  القياس�التتبöي الخامسة

�تعان �كانت �الحاGت �معظم �أن �نستنتج ، �الجدو �هذا �من �من�لوانط
قا ي

�والفردي �الجما×ي �بشقيه �ال@?نامج �من �استفاد�ïا �قبل �جدا، �حادة �سلوكية . مشك
ت

�العادي�وذلك�بعد�تطبيقه،�ما� ىبينما�انخفض�نوعا�ما�وجود�تلك�ا�شك
ت�إuى�ا�ستو
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�الحالة �ركز�) 2(عدا� �دخولها �بسبب �ال@?نامج �تستمر�;ي �لم �ب§�مة�إعادةال�- �الY?بية

 . السرقة

��خy?�وبع شادي�و;ي 8� �ال@?نامج �حصص �من اسة �الد �حاGت �استفادة رد ر

�وا�عر;ي،� ،-æ�والنف� ي، جر �والر �السلوكي، �الع
ج �من �ا�ستنبطة �التقنيات زوبعض و

يس�والطاقم�ةوانط
قا�من�متابعة�ا�رشد... والجشطال�- ير�هيئة�التد ر،�وم
حظات�وتقا ر

�ال �إuى�إقرار�أولياء�أمو �للمؤسسة،�وكذا�استنادا ر8دار �أبنا��محاGت�بتحسن�سلوك�ي

شاديyن� 8� �ال@?نامجyن �هاذين �فعالية �ع�ى �الحكم �للباحثة �يمكن سية، �ا�د رونتائجهم ر

�والجما×ي(الع
جيyن �حاGت�) الفردي �لدى �السلوكية �ا�شك
ت �حدة �من �التخفيف ;ي

اسة  .رالد

اسة،�ما�عدا� رومن�هنا�يمكننا�الحكم�ع�ى�تحقق�وصحة�جميع�فرضيات�الد

�� �الفرضية ت �أشا �كلها �البحث �نتائج �Êن �الثانوأن إuىروuى �التعليم عينة�(ي�ت
مذة

اسة �) رالد �سلوكية �اضطرابات �وأحيانا �مشك
ت �من �سلوكية–نيعانو �مخالفات G-�

<æ-�ع�ى�اقل�تقدير،�و;ي�بعض� شاد�ا�د رتستد×ي�التكفل�النف�æ-�و8 �تتطلب��حيانر

 . تكف
�طبيا�استشفائيا�من�اجل�التكفل���ا


اسةخ
خ
خ
خ �الد اسةصة �الد اسةصة �الد اسةصة �الد �تم�التأكد�: : : : ررررصة �إذ �تحقق�أغلب�فرضيا�ïا، �إuى �الحالية، اسة رخلصت�الد

ة�عند�تلميذ ا�رحلة�الثانوية،�وقد�تم�التخفيف�من�) ة(رمن�تواجد�كل�ا�شك
ت�ا�ذكو

شادي�الع
¯ي�بنوعيه،�وقد�تأكدنا�من� رحد�ïا،�بعدما�طبقنا�ع�ى�الحاGت�ال@?نامج�8

�والب �القب�ي �القياس �بعد �ع�ى�ذلك �ع
وة �السلوكية، �ا�شك
ت �قياس� �والتتبöي عدي

ير�أساتذة �الحاGت�ا�وادرتقا �هذه سو ن�الذين�يد ًر �القسمُ �م
حظات�الطاقم��;ي �وكذا ،

�تحسن� �عن ضاهم �و �إعجا��م �أبدوا �الذين �الت
مذة �أمو �أولياء �إuى �إضافة ، ر8دار ر ي

�إيجا �انعكست �وال�- �Êبنا��م، �و*نفعالية �النفسية ا<æ-الحالة �الد �تحصيلهم �ع�ى . ربا

�تقديم�مجموعة�من�*قY?احات�والتوصيات�ال�-�تخدم�إuىوقد�خلص�البحث�;ي��Þايته�

 .البحث�العلم-�والY?بية�بكل�مقوما�ïا

اسة اسةتوصيات�واقY?احات�الد اسةتوصيات�واقY?احات�الد اسةتوصيات�واقY?احات�الد     ::::ررررتوصيات�واقY?احات�الد

  :üي ��ا، *هتمام ينب�ي ال�- التوصيات من مجموعة إuى البحث خلص: توصيات�البحثتوصيات�البحثتوصيات�البحثتوصيات�البحث    ----أأأأ

ة - يدهم نفسيyن رشدينم تعيyن ورضر سيyن�خاصة�;ي�*بتدائي،�مع�تز ومد  باÊساليب ر

ات من ا�ناسبة   .ومقاييس راختبا
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س خاصة حجرات تخصيص - ;ي� استخدامها يمكن ح�º ا�تعددة، بالوسائل مجهزة ربا�دا

شاد برامج تنفيذ  .النف�æ- ر8

 شأ�Þا من اءات�ال�-8جر كافة متخذة الحاuي البحث نتائج الY?بوية ا�ؤسسات تفعيل -

شادي ال@?نامج تطبيق  .الع
¯ي ر8

شادية، بال@?امج *هتمام - ها ر8 �واجهة التعليمية ال@?امج من �Gيتجزأ جزءا رواعتبا 

اسية ا�شك
ت  . رالد

- oyك?Yاتيجيات ع�ى ال?Yشادي التدخل برامج ;ي والوقاية التنمية اس  بخصوص ر8

اسية ا�شك
ت  . خاصة بصفة ةوالسلوكي رالد

شادية بال@?امج *هتمام -   .السلوكية ا�شك
ت ع
ج ;ي لفائد�ïا ا�صغرة الجماعية ر8

شادي والتدخل *كتشاف - �ا�بكر ر8  مشك
ت وجود إuى تشy? ال�- للحاGت الع
¯ي

اسية شادية ا�ساعدة لتقديم �وuى، مراحلها وسلوكية�;ي رد  . ا�ناسب الوقت ;ي ر8

*متحان� ضغط لتخفيف النقطة، جانب إuى للتقييم ىأخر مؤشرات إتخاذ ع�ى العمل -

 .الت
ميذ به يشعر الذي ال§�ديد وتقليل

ة - يد ع�ى العمل ورضر  استثمار كيفية: إuى ترشدهم بأدلة الثانوية ا�رحلة ت
ميذ وتز

 .ل
متحان و*ستعداد الوقت�وتسيy?ه،

يس *هتمام - ات ربتد اسية، ا�ناهج ;ي تحان*م رمها  لها الت
ميذ تطبيق ع�ى والعمل رالد

اس§�م ;ي  . *متحانات و;ي رد

شاد برامج أثر بقاء من للتأكد متابعة إجراء - يب�والع
ج ر8  وتطبيق الوقت، مع روالتد

ات  . العملية الحياة ;ي ا�كتسبة را�ها

شادية برامج إعداد - هذه� ;ي أبنا��م لدى *متحان ققل تقليص ;ي �ساعد�ïم للوالدين رإ

 . التعليمية ا�رحلة

 . قلق�*متحان ترشيد ;ي ردو - التعليمية ال@?امج خ
ل من - ل0ع
م نيكو أن ع�ى العمل -

�الت
مذة ردو تفعيل �أولياء ة، �ساتذة مع اجتماع �بyن وتعزيز رو8دا  البيت الثقة

سة  .روا�د

<æ- ا�رشد ردو تفعيل - ل
متحان،� *ستعداد كيفية ع�ى الت
مذة اعدةمس ;ي را�د

 . عنه الناجم القلق من والتخفيف

 عباده ع�ى رقيب هللا بأن ،)ة(الداخ�ي�عند�التلميذ الضمy? وتنمية �خ
Aي الوازع إحياء -

 .أعمال من نفيما�يأتو لهم، حسيب
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سة مدير قيام - يسية،�بوضع الهيئة أعضاء مع نبالتعاو را�د  بداية منذ نوعية مجبرا رالتد

،-æ>ا <æ-�;ي�كل�مراحله�ومستوياته تعليمات لحو رالعام�الد  .رالغش�ا�د

ضه�مع الغش، مخاطر لتوضيح الدينية الندوات إقامة -  القيم ومع الدين مبادئ روتعا

�الY?بوية،  وجعله وأخ
قه، الحنيف الدين بتعاليم باGلoYام الت
مذة وتوعية والغايات

سها  .�اليوميةحياته ;ي ريما

- oyك?Yمذة تكريم ع�ى ال
� داخل وسلوكهم�وأنشط§�م أدا��م ;ي ا�تفوقyن الت  القسم،

قة ;ي ع�ى�أدا��م وليس  .فقط *متحان رو

- ?yمذة تذك
لسو وحبيبنا بقدوتنا الت  .وسلم عليه هللا ص�ى محمد هللا ر

 ظاهرة تعالج هادفة، برامج إعداد ;ي ا�ختلفة، 8ع
م وسائل من *ستفادة إمكانية -

سة الغش  والسلوكي،�مع�إع
م التحصي�ي مستواه وع�ى ،)ة(التلميذ ع�ى وتأثy?ها ر;ي�ا�د

 .*متحانات ;ي غشه حالة ;ي اب�èم لها يتعرض ال�- باëجراءات باء

ات عن *بتعاد ع�ى �ساتذة تشجيع - سية ر*ختبا ��ÞÊا را�د  ع�ى تساعد ا�فاجئة،

�فض
 بyن الغش رةانتشار�ظاه  ا�ستويات ذات ا�قالية �سئلة اعتماد عن الت
مذة،

 . والنقد كالتحليل�والY?كيب العليا

ي نظام تطوير - �البيداغ̄و �مكانا G بحيث ل
متحانات، التقويم �مع� للغش يY?ك ف��ا،

 . فيه و�دوات�الحديثة الوسائل استخدام

�الباحثان،�üي�إمكانية�توظيف�من�أهم�*قY?احات�ا: : : : اقY?احات�البحثاقY?احات�البحثاقY?احات�البحثاقY?احات�البحث    ----بببب ل�-�يقدمها

� �قائمة �اواستغ
ل �السلوكية، �خالفات� �ال�- �ع�ى�تصميمتم �استنادا �وإعدادها ها

�من� �النوع ���ذا �واحتكاكنا �إ�امنا �ع�ى يادة � �عل��ا، �اطلعنا �ال�- �وا�راجع اسات زالد ر

�عم� �بحكم �اب يا�واضيع، �;ي �تطبيقها �اقY?حت �أين �الوطنية، �الY?بية ة ا رو �ؤسسات�ز

تأينا�بعد�بحث�وتمحيص�. يالY?بوية�خاصة�;ي�مرحل�-�التعليمyن�ا�توسط�والثانو روقد�ا

� �كلمة �سلوكية"استعمال �" مخالفة �سلوكية"بدل �حيث�" مشكلة �من �تتعدى G� �ÞÊا

�و�Gع�ى� �ا�ؤسسة، �;ي �الجو�السائد ��Gتؤثر�ع�ى �بسيطة �سلوكات �تتجاو �أن زالحدة

�ص �من ة �صو �تمثل �بل �شخصية�رأفرادها، �ع�ى �يط�ى �الذي �والعصيان �التمرد رو

س) ة(ا�راهق �ع�ى�. را�تمد ºوح�� �خرين �ع�ى �تأثy?ها �يتعدى �ال�- �ا�شك
ت عكس

م�لتصبح�اضطرابا�سلوكيا�يعرقل�ع�ى� زممتلكات�ا�ؤسسة�الY?بوية،�بل�وقد�تتعقد�وتتأ

<æ-) ة(ا�راهق �وا�د �و*جتما×ي، ،-æ�النف� �ا�وج... رتكيفه �الجهود �لوقاية�وتعد هة

الت
مذة�من�الوقوع�;ي�السلوكات�الخاطئة�أهم�بكثy?،�من�الجهود�ال�-�تبذل�لع
ج�تلك�
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���ا �و*لoYام ليا�ïم �سؤ� ��طراف �جميع �معرفة �الوقاية، �أسس �ومن و;ي�. والسلوكات،

�التلميذ �ومسئولية �عناصرها، �بجميع سة �ا�د ليات �تحديد�مسؤ �تم �السياق رهذا ،�)ة(و

�وفقا�لتصنيف�ا
ً

ة�الY?بية�الوطنية،� ا دة�;ي�القائمة�ا�قY?حة�حاليا�ع�ى�و رخالفات�الوا زر

�من�خمس �تتكو �من�حيث�الطبيعة�) 05(نوال�- �بي�èا �تختلف�فيما مخالفات�سلوكية،

�تلميذ �حق �;ي �اتخاذها �الواجب �8جراءات �ع�ى �تحتو �كما �حد�ïا، جة �ود يوالنوع ) ة(ر

�الذي�يقY?فها،�وüي�مرتبة�تصا   . عديا�من��قل�حدة�إuى��ك¾?�حدةيالتعليم�الثانو

    ::::قائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجع

GأوGأوGأوGأو
ًً ًً

    : : : : باللغة�العربيةباللغة�العربيةباللغة�العربيةباللغة�العربية    ا�صادر�وا�راجعا�صادر�وا�راجعا�صادر�وا�راجعا�صادر�وا�راجع /  /  /  / 

 . الكريم القرآن -

 .الحديث�والسنة�النبوية�الشريفة -

1- � يسابن �رإد �حسن �خفض�). 2008-2009(، �;ي �انفعاuي �عق
ني شادي �إ �برنامج �خفض�فعالية �;ي �انفعاuي �عق
ني شادي �إ �برنامج �خفض�فعالية �;ي �انفعاuي �عق
ني شادي �إ �برنامج �خفض�فعالية �;ي �انفعاuي �عق
ني شادي �إ �برنامج ررررفعالية

�لدى�عينة�من�ط
ب�ا�رحلة �لدى�عينة�من�ط
ب�ا�رحلةالسلوك�الفوضو �لدى�عينة�من�ط
ب�ا�رحلةالسلوك�الفوضو �لدى�عينة�من�ط
ب�ا�رحلةالسلوك�الفوضو اه�;ي�علم��الثانوية�الثانوية�الثانوية�الثانويةييييالسلوك�الفوضو سالة�لنيل�شهادة�الدكتو ر،� ر

شاد�نف�æ-،�جامعة�أم�القر ىالنفس،�تخصص�إ ر
ّ

 .ا�ملكة�العربية�السعودية. 

2- � �سعد شود، � �السلوك�). 2007-2006(رآل جة �د �خفض �;ي -æالسلوك�� جة �د �خفض �;ي -æالسلوك�� جة �د �خفض �;ي -æالسلوك�� جة �د �خفض �;ي -æ����نف� شادي �إ �برنامج �نففاعلية شادي �إ �برنامج �نففاعلية شادي �إ �برنامج �نففاعلية شادي �إ �برنامج رفاعلية رر رر رر ر

�الثانوية �ا�رحلة �ط
ب �لدى �الثانويةالعدواني �ا�رحلة �ط
ب �لدى �الثانويةالعدواني �ا�رحلة �ط
ب �لدى �الثانويةالعدواني �ا�رحلة �ط
ب �لدى �العدواني اه �الدكتو �شهادة �لنيل ة �منشو سالة � ر، ر �الفلسفة،�ر ;ي

 .ا�ملكة�العربية�السعودية. جامعة�نايف�للعلوم��منية

3- � �جمعة �ا�جيد، �وعبد �عزت، �برنامج�). 2005(أمجد، �فعالية �مدى �برنامج �فاعلية �برنامج�مدى �فعالية �مدى �برنامج �فاعلية �برنامج�مدى �فعالية �مدى �برنامج �فاعلية �برنامج�مدى �فعالية �مدى �برنامج �فاعلية مدى

�للتخفيف�من�حدة�بعض�ا�شك
ت�السلوكية�لط
ب�ا�رحلة� اما شادي�مقY?ح�;ي�السيكود �للتخفيف�من�حدة�بعض�ا�شك
ت�السلوكية�لط
ب�ا�رحلة�إ اما شادي�مقY?ح�;ي�السيكود �للتخفيف�من�حدة�بعض�ا�شك
ت�السلوكية�لط
ب�ا�رحلة�إ اما شادي�مقY?ح�;ي�السيكود �للتخفيف�من�حدة�بعض�ا�شك
ت�السلوكية�لط
ب�ا�رحلة�إ اما شادي�مقY?ح�;ي�السيكود رإ رر رر رر ر

سالة�ماجستy?،�كلية�علم�ا8عدادية8عدادية8عدادية8عدادية  .غزة. لنفس،�الجامعة�8س
ميةر،�

ي،�أحمد� -4 �سنة(زأو سية). ندو سيةا�راهق�والحياة�ا�د سيةا�راهق�والحياة�ا�د سيةا�راهق�والحياة�ا�د الشركة�ا�غربية�للطباعة�. ا�غرب.1ط. ررررا�راهق�والحياة�ا�د

 .والنشر

تشخيص�اضطرابات�الشخصية،�مرجع�;ي�علم�النفس�العيادي�تشخيص�اضطرابات�الشخصية،�مرجع�;ي�علم�النفس�العيادي�تشخيص�اضطرابات�الشخصية،�مرجع�;ي�علم�النفس�العيادي�تشخيص�اضطرابات�الشخصية،�مرجع�;ي�علم�النفس�العيادي�). 2013(حدار،�عبد�العزيز� -5

-æ-æ-æ-æ����شاد�النف شاد�النفو* شاد�النفو* شاد�النفو* يع. الجزائر. 1ط. ررررو* �للنشر�والتو زجسو  . ر

6- �ºIيح�، <<<<æ-�وحل�الصراعاتæ-�وحل�الصراعاتæ-�وحل�الصراعاتæ-�وحل�الصراعات). 2000(يحجاز . القدس. ررررا�ساعد�;ي�التعامل�مع�العنف�ا�دا�ساعد�;ي�التعامل�مع�العنف�ا�دا�ساعد�;ي�التعامل�مع�العنف�ا�دا�ساعد�;ي�التعامل�مع�العنف�ا�د

��وسط�للديمقراطية�وال
عنف  .قمركز�الشر

7- � �الرحيم �عبد �وا�راهقة). 1991(حمودة، �وا�راهقةالطفولة �وا�راهقةالطفولة �وا�راهقةالطفولة �والع
ج----الطفولة �النفسية �والع
ج�ا�شك
ت �النفسية �والع
ج�ا�شك
ت �النفسية �والع
ج�ا�شك
ت �النفسية ). ن.د(. �ا�شك
ت

 .القاهرة

8- � �محمد �النف). 2006(خاني، �ا�ريض �فحص �اuى �النفا�رشد �ا�ريض �فحص �اuى �النفا�رشد �ا�ريض �فحص �اuى �النفا�رشد �ا�ريض �فحص �اuى �حلE-�: لبنان. 1ط. سانيسانيسانيسانيا�رشد ات رمنشو

 . الحقوقية

يع. تعديل�السلوك�8نسانيتعديل�السلوك�8نسانيتعديل�السلوك�8نسانيتعديل�السلوك�8نساني). 2003(الخطيب،�جمال� -9  .زمكتبة�الف
ح�للنشر�والتو
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اد،�فيصل� -10 س�والجامعات). 2002(رخy?�الز س�والجامعاتظاهرة�الغش�لدى�طلبة�ا�دا س�والجامعاتظاهرة�الغش�لدى�طلبة�ا�دا س�والجامعاتظاهرة�الغش�لدى�طلبة�ا�دا  ).م.د (.دار�ا�ريخ. ررررظاهرة�الغش�لدى�طلبة�ا�دا

11- � �نسيمة د، �و). 1996(وداو �وا�راهقyن ��طفال �ومشك
ت �وا�راهقyن ��طفال �ومشك
ت �وا�راهقyن ��طفال �ومشك
ت �وا�راهقyن ��طفال ِِمشك
ت �ف��اِِ �ا�ساعدة �ف��اأساليب �ا�ساعدة �ف��اأساليب �ا�ساعدة �ف��اأساليب �ا�ساعدة . عمان. أساليب

دنية  .رالجامعة��

;ي�الطب�النف;ي�الطب�النف;ي�الطب�النف;ي�الطب�النف����æ-�وعلم�النفس�ا�رæ-�وعلم�النفس�ا�رæ-�وعلم�النفس�ا�رæ-�وعلم�النفس�ا�ر����æ-�8كلينيكيæ-�8كلينيكيæ-�8كلينيكيæ-�8كلينيكي). 1994(الدويدار،�عبد�الفتاح� -12
ّّ ّّ

: بy?وت. 

 .دار�ال�èضة�العربية

بي،�محمد� -13 شاديالنموذج�النموذج�النموذج�النموذج�). 2012(ور شادي8 شادي8 شادي8 اسات�. يييي�لقلق�*متحان�;ي�الوسط�الY?بو�لقلق�*متحان�;ي�الوسط�الY?بو�لقلق�*متحان�;ي�الوسط�الY?بو�لقلق�*متحان�;ي�الوسط�الY?بورررر8 رمجلة�د

ات�والخدمات�التعلميةمركز�البصy?ة. نفسية  .93.ص). 07. (ر�للبحوث�و*ستشا

شاديفاعلية�برنامج�فاعلية�برنامج�فاعلية�برنامج�فاعلية�برنامج�). 2004-2003( ساي6ي،�سليمة -14 شاديإ شاديإ شاديإ �قلق�*متحان�لدى�ررررإ �قلق�*متحان�لدى��لخفض�مستو �قلق�*متحان�لدى��لخفض�مستو �قلق�*متحان�لدى��لخفض�مستو ىىىى�لخفض�مستو

�ثانو �الثانية �السنة �ثانوت
مذة �الثانية �السنة �ثانوت
مذة �الثانية �السنة �ثانوت
مذة �الثانية �السنة <æ-ييييت
مذة �ا�د �النفس �علم �ماجستy?�;ي �شهادة �لنيل سالة � ر، جامعة�. ر

قلة  .رقاصدي�مرباح�بو

،�إج
ل� -15 يع: القاهرة. م�النفس�الع
¯يم�النفس�الع
¯يم�النفس�الع
¯يم�النفس�الع
¯يعلعلعلعل). 2000(ىسر  .زعالم�الكتب�للنشر�والتو

�العزيز -16 �عبد <<<<æ-æ-æ-æ-). 2004. (سعيد، �ا�د �ا�دالتوجيه �ا�دالتوجيه �ا�دالتوجيه �الفنية،�----ررررالتوجيه �أساليبه �النظرية، �الفنية،��مفاهيمه �أساليبه �النظرية، �الفنية،��مفاهيمه �أساليبه �النظرية، �الفنية،��مفاهيمه �أساليبه �النظرية، �مفاهيمه

دن. 1ط. وتطبيقاته�النظريةوتطبيقاته�النظريةوتطبيقاته�النظريةوتطبيقاته�النظرية يع: ر�  .زدار�الثقافة�للنشر�والتو

اسات�;ي�الع
ج�النف����æ-æ-æ-æ-). 1999(سليمان،�عبد�الرحمن� -17 اسات�;ي�الع
ج�النفبحوث�ود اسات�;ي�الع
ج�النفبحوث�ود اسات�;ي�الع
ج�النفبحوث�ود ،�القاهرةال. رررربحوث�ود : لجزء��و

قهراء�الشر  .ز

18- � �هللا �عبد ، �سلوك�). 2008-2007(يالشهر �مستو �خفض �;ي �*نتقائي شاد 8� �سلوك�فعالية �مستو �خفض �;ي �*نتقائي شاد 8� �سلوك�فعالية �مستو �خفض �;ي �*نتقائي شاد 8� �سلوك�فعالية �مستو �خفض �;ي �*نتقائي شاد 8� ىىىىفعالية رررر

اه�;ي�علم�النفس،�جامعة�نايف�العنف�لدى�ا�راهقyنالعنف�لدى�ا�راهقyنالعنف�لدى�ا�راهقyنالعنف�لدى�ا�راهقyن ة�لنيل�شهادة�الدكتو سالة�منشو ر،� ر ر

 .ا�ملكة�العربية�السعودية. للعلوم��منية

�لويزة -19 �*متحان). 2014-2013( شويكي، �*متحانالغش�;ي �*متحانالغش�;ي �*متحانالغش�;ي �منه،�----الغش�;ي �اجراءات�الحد �تقنياته، �منه،�أسبابه، �اجراءات�الحد �تقنياته، �منه،�أسبابه، �اجراءات�الحد �تقنياته، �منه،�أسبابه، �اجراءات�الحد �تقنياته، أسبابه،

�التعليم�الثانو �نظر�ت
ميذ �التعليم�الثانومن�وجهة �نظر�ت
ميذ �التعليم�الثانومن�وجهة �نظر�ت
ميذ �التعليم�الثانومن�وجهة �نظر�ت
ميذ �الY?بيةييييمن�وجهة �علوم �;ي اه �دكتو �لنيل�شهادة سالة � ر، جامعة�. ر

و �و oyبت� زمولود�معمر ي  .ي

�أيمن� -20 مطبعة�مركز�جامعة�القاهرة�: القاهرة. اتخاذ�القرار�وحل�ا�شك
تاتخاذ�القرار�وحل�ا�شك
تاتخاذ�القرار�وحل�ا�شك
تاتخاذ�القرار�وحل�ا�شك
ت). 2013(عامر،

 .�ا�فتوحللتعليم

يدة� -21 نة----العنف�;ي�ثانويات�العاصمةالعنف�;ي�ثانويات�العاصمةالعنف�;ي�ثانويات�العاصمةالعنف�;ي�ثانويات�العاصمة). 2008-2007(زعبد�الرحمان،�بو اسة�مقا نة�د اسة�مقا نة�د اسة�مقا نة�د اسة�مقا ر�د رر رر رر سالة�ر ر،�

 .جامعة�الجزائر. مقدمة�لنيل�شهادة�ا�اجستy?�;ي�علم�النفس�*جتما×ي،�قسم�علم�*جتماع

ن� -22  .دار�الراتب�الجامعية: بy?وت. الع
ج�السلوكيالع
ج�السلوكيالع
ج�السلوكيالع
ج�السلوكي). 1997(والغامدي،�كمال،�وآخر

ات. *متحانات،�مشك
�ïا�وطرائق�مواجه§�ا*متحانات،�مشك
�ïا�وطرائق�مواجه§�ا*متحانات،�مشك
�ïا�وطرائق�مواجه§�ا*متحانات،�مشك
�ïا�وطرائق�مواجه§�ا). 2009 (و8عدادلجنة�الY?جمة� -23 �العربية�ر8ما

 .دار�الكتاب�الجامöي: ا�تحدة

�ناصر� -24 <<<<æ-æ-æ-æ-). 2014(مoyاب، �ا�د �الوسط �;ي �العنف �ا�دمؤشرات �الوسط �;ي �العنف �ا�دمؤشرات �الوسط �;ي �العنف �ا�دمؤشرات �الوسط �;ي �العنف �الوطنية�: الجزائر. ررررمؤشرات ا�ؤسسة

�ا�طبعية  .نللفنو

 يكولوجية�الغش�;ى�8متحاناتيكولوجية�الغش�;ى�8متحاناتيكولوجية�الغش�;ى�8متحاناتيكولوجية�الغش�;ى�8متحاناتسسسس .)2015(محمد،�ا�هدى�. مقال�الكY?وني�د -25
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�مجال� �;ي �الباحثyن �طرف �من �كبy?ا �اهتمام �ا�دني �ا�جتمع �موضوع يعرف

� �وفق�التصو �عق
ني �عمومي �مجال �وقيام �بناء �أهم�مكونات ه �باعتبا رالسوسيولوجيا ر

�البيئة� �;ي �ا�دني سات�ا�جتمع �مما � �لفهم �محاولتنا �يستد×ي ��مر�الذي� ،-æ>رالهابرما

ات�ال�-�أنت سات�الجمعوية�وا�دنية�حراكا�رالعربية�والتصو رجت�لفهمه�حيث�تعرف�ا�ما

�ع�ى� �سواء �التحوGت �هذه �عن �منعزلة �والجزائر�ليس �8نسانية �ا�جتمعات �;ي نوعيا

سة �التنظيم�أو�ا�ما رمستو     .ى

سات: كلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحية  .را�جتمع�ا�دني،�مجال�عمومي،�الجمعيات،�العمل�ا�دني،�ا�ما

    

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

AbstractAbstractAbstractAbstract:  a great number of sociologists are immensely interested in 

their researches in the topic of civil society, considered as the most important 

component in establishing a rational public space according to Habermas 

views. a fact which urged us to try understanding civil society practices in the 

arab world context and to approach the perceptions produced around the 

                                                 
****    ----    � ع �مشر �ضمن � �خامسة �سنة اه �دكتو �طالب �الجزائر�، �معسكر، �اسطمبوuي �مصطفى �جامعة ع �مشر �ضمن � �خامسة �سنة اه �دكتو �طالب �الجزائر�، �معسكر، �اسطمبوuي �مصطفى �جامعة ع �مشر �ضمن � �خامسة �سنة اه �دكتو �طالب �الجزائر�، �معسكر، �اسطمبوuي �مصطفى �جامعة ع �مشر �ضمن � �خامسة �سنة اه �دكتو �طالب �الجزائر�، �معسكر، �اسطمبوuي �مصطفى وجامعة ور ور ور *ع
م�*ع
م�*ع
م�*ع
م�""""ر
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issue. our interest to the topic is motivated mainly by all the changes that 

humanity is going through either on organization or practices-Algeria is also 

concerned-revealing very interesting trends in civil society activities. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:  civil society, civil work,Practices..Public space, Associations. 

 

    ::::�مقدمة�مقدمة�مقدمة�مقدمة----5555

غن� �يو �الباحث �أنتجه �الذي �العام �ا�جال �مفهوم �تناولت �ال�- اسات رالد ر

�ذكر�هابرماس�ا�نتم ?Yسة�النقدية�اتفقت�ع�ى�فكرة�أساسية�أنه�دائما�ما�يق ن-�إuى�ا�د ر

�العامة� �الحياة �;ي -æ>هما��سا رمفهوم�ا�جال�العمومي�مع�مفهوم�ا�جتمع�ا�دني�لدو

�وا�جتمع� �الدولة �بyن �الوسيط �لدو �أدا��م �وüي �ف��ا، �يشY?كان �ال�- �للوظيفة ا رواعتبا ر

�ا�ج �بخصوص �اللبس �هابرماس �وضح �مجال�فقد �بناء ط �شر �إحدى �بأنه �ا�دني وتمع

عمومي�يقوم�ع�ى�العق
نية�;ي�نقاش�قضايا�الشأن�العام�وأن�ا�جال�العام�هو�مفهوم�

نة�مع�مفاهيم�قريبة�منه�" أشمل،�حيث�أنه� رينب�ي�إعادة�موقعة�الفضاء�العمومي�مقا

رنة�مع�هذا�أو�منافسة�له�مثل�ا�جال�وا�يدان،�وبالخصوص�مفهوم�ا�جتمع�ا�دني�مقا

�Êنه�يستوعب�*خت
فات�ا�كونة�للمجتمع� ي�خy?�نعت@?�أن�مفهوم�الفضاء�العمومي�ثر

� �اجتماعية(ا�دني �حركات �سياسية، �جماعات �خاصة، �تنظيمات ويجعل�) جمعيات،

�للفهم �قابلة �ضم�èا �*لoYام �وأشكال �الهيئات �هذه �تشكل �نا�æ-،�"(سy?ورات محمد

�ا�كونة�،�فا�جتمع�ا�دني�ي)21:2014 ط��خر ىعد�مرحلة�أساسية�;ي�تشكلها�مع�شر و

�نشأ�ïا� �;ي �العق
نية �ع�ى �وتستند س �تما �معينة �ديمقراطية �ëنتاج �العمومي رللمجال

ي§�ا  .رواستمرا

مفهوم�ا�جتمع�ا�دني�;ي�البيئة�الغربية�ال�-�نشأ�ف��ا�يحمل�دGGت�ومحاوGت�

æ>جتمع�السيا�-�ا�تمثل�;ي�السلطة�السياسية،�تأسيسه�من�أجل�توظيفه�كوسيط�ين�ا

�مؤشرات�ال�-�تدل�ع�ى�بناء� زوا�جتمع�التفاع�ي�القائم�ع�ى�ا�واطنة�كإحدى�أهم�وأبر

سة� �ما� �فعلية �ساحة �إuى �تحتاج �العمومي �ا�جال �فمتغy?ات �الحديث، �بشكلها ردولة

�من� �تقY?ب �عاطفية ��Gوجدانية �عق
نية �أسس �وفق �لكن �السلطة �ضد �ا�وجه النقد

 . بويةالشع

�العمل �هذا �ا�تغy?ات�ا�كونة�نناقش�;ي �جزئيته �العمومي�و;ي �ا�جال �مفهوم

�� �وفهم�لهذا يخية �التا �تكونه �سy?ورات �تتبع �نحاو �الذي �ا�دني �ا�جتمع رخy?�م�èا ل
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�الذي�يعد�نشاط�مجموعة�من��فراد� ات�ال�-�فسرت�ظاهرة�العمل�الجمعو يالتصو ر

�لتحقيق�أهداف�معينة�حس �بشكل�تطو×ي �خy?ية،�(ب�نوع�الجمعية�وأهدافها ثقافية،

� �حقوقية �من�) الخ... سياحية، �مجموعة �طرح �من �*نط
ق �سنحاو �أننا لحيث

ط�التأسيسية��وuى��فهوم�: 8شكاليات�ال�-�يمكن�أن�تساعدنا�;ي�التحليل وما�üي�الشر

�ا�ج �نفهم �كيف �ا�فهوم؟ �من �الجزائر �ا�جتمع �وضعية �üي �ما �ا�دني؟ تمع�يا�جتمع

ساتيا�خاصة�;ي�الفY?ة�التنويرية�وامتدادا�ïا�ال�-�أثرت�ع�ى�باAي�ا�جتمعات� را�دني�مما

�النقاش�اuى� �Gنتقال �ا�فهوم �حو �الغربية ات �التصو �ساهمت �مدى �أي �اuى ؟ ل�خر رى

 الساحة�العربية؟�

بة�النظرية�للمجال�العام�للباحث� ات�ا�قا رقمنا�خ
ل�العمل�بتوظيف�تصو ر

� �كو �ال�-�نهابرماس �ا�فاهيم �أهم �بyن �من �ا�دني �ا�جتمع �معه �تعاملنا �الذي ا�فهوم

سة� �وتفسy?�ا�ما �فهم �وحاولنا �وظيفيا �نقدي �عام �مجال �لبناء -æ�ئي � �شرط رشكلت ر

 .ا�دنية�والجمعوية�;ي�هذا�8طار

يخية�للمجتمع�ا�دني� يخية�للمجتمع�ا�دني�صy?ورة�التا يخية�للمجتمع�ا�دني�صy?ورة�التا يخية�للمجتمع�ا�دني�صy?ورة�التا     نموذجانموذجانموذجانموذجاأأأأ    الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر... ... ... ... ررررصy?ورة�التا

� �سوسيولوجييحتل �كظاهرة �ا�دني �8نساني�ا�جتمع يخ �التا �;ي ة �متجذ رة ر

�ال�-� بطه�بتأسيس�الدولة�الحديثة، �;ي�حقل�علم�*جتماع�خاصة�عند� رأهمية�ممoyة

ة�التنقيب� �أن�ضر ورلطا�ا�ناضل�الكثy?�من�ا�فكرين�الغربيyن�من�أجل�قيامها�حيث�نر ى

ة�منهجية�ومعرفية��Gبد�م�èا �ا�فهوم�ضر ور;ي�سياقات�تكو  .ن

�مفهوم�ا�جتمع�ا�دني�بالنسبة�للمرحلة�بداية�سننطلق�;ي�ال ربحث�عن�جذو

يخية�8غريقية�القديمة�فقد�كان�ينظر�إuى�ا�جتمع�ا�دني أنه�كمنويلث�ا�واطنyن�" رالتا

سته�;ي�إطار�ا�واطنة يدان،"(را�دنية�حيث�أن�الدولة�8غريقية�ما ،�لقد�)14:2007زلي�ى�

سة�; �ا�ما رلعبت�ا�واطنة�كمفهوم�وع�ى�مستو �عنصر�مهم�لتأسيس�ى �بداية�تشكلها ي

�أخ
قية� �قاعدة �إقامة ر �من�الضر �أنه �أف
طو ?yف� �بالدولة، �عرف �جديد يتنظيم ن وى

�الدولة� �لسلطة �الدائم �خضوع �;ي Gإشكا� �نجد �سوف �الطرح �هذا �;ي �لكن صلبة

يات��خ
قية�عن�طريق�قادة�غy?�منتخبyن  .وروالضر

�8غريقي �للمجتمع �تقسيمه �خ
ل �أف
طو �ننظرة �دو �يحو �طبقات ن�إuى ل

تأسيس�الفع�ي�للمجتمع�ا�دني�حيث�أن�من�يملك�ا�ال�ومجموعة�من�الف
سفة�üي�

� نمن�تحدد�صy?ورة�ا�جتمع،�ن
حظ�;ي�كتابات�معظم�ا�فكرين�الغربيyن�والعرب�يتفقو

�ا�جتمع�ا�دني�;ي�ع�ى�أن� �ا�رحلة�8غريقية�رظهو سة�والتصو رلم�يكن�مكتم
�;ي�ا�ما ر
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�والوظ � �الفY?ة�يفة �منذ �ا�دني �ا�جتمع �يعنيه �ما �مع �تطابق �لنا �ينتج �أن �يمكن بشكل

�8غريقية� ة �الحضا �;ي �بتواجده ن �يقر �*جتما×ي �العقد �ف
سفة �ف@?و رالتنويرية، و ز

�ا�دينة�والتمدن�;ي�بدايات�تشكله تباطاته�بظهو Gر  .ر

� �يعد �ال�- �ا�فاهيم �بyن �من �ا�دني �ا�جتمع �إمفهوم �علينا عطا��ا�يستحيل

�للفاعلyن� �*جتما×ي �الحراك �بعملية �مرتبط �Êنه �مطلق �بشكل �ومحدد �دقيق تعريف

حركة��فراد�بyن�مستويات�" *جتماعيyن�حيث�يمكن�تعريف�الحراك�*جتما×ي�بأنه�

جات�التدرج�*جتما×ي� �"(رمختلفة�ع�ى�د �)382: 2000معن�خليل�العمر، ،�?yخ�� هذا

�وضع�تعريف�دقيق�يؤدي�إuى�تحوGت�مجتمعالذي� �دو نية�تحو �ففي��للمجتمع�ا�دنيل

ة� �الحضا �أما �ما�وصف�بكلمات�تع@?�عنه�مثل�ا�جتمع�الرشيد، را�رحلة�اليونانية�ك¾?ا

�وقام� �بالعبودية �تمoyت ية �8م@?اطو �تأسيس �أن �الكتابات �معظم �اتفقت مانية رالر و

� �ع�ى �*جتما×ي �ا�قيدة" النظام �وا�واطنة �الهرمي �شامل�أساس�التدرج �النظام �وتب.-

اتية�الخاضع�للدولة بو رالكو يدان،"(ر �)14:2007زلي�ى� ر،�بناء�الدولة�الذي�يتطلب�حضو

�أساس� �ع�ى �قيامه مانية �الر ة �والحضا �اليونانية ة �الحضا �;ي oyتم� �ا�دني وا�جتمع ر ر

�بyن� �طفيف �تفاوت �هناك �أن �ولو �ا�جتمع �ع�ى �الوصاية �مبدأ �وسيادة الخضوع

تyن  .رالحضا

�ا�ج �العقد�عرف �ف
سفة �قدمه �ا� �جديدة �نظرة ز�وتأسيس �بر �ا�دني وتمع

*جتما×ي�خ
ل�الفY?ة�التنويرية�ال�-�حدثت�;ي�فرنسا�أعطت�نفسا�جديدا�للبحث�;ي�

ساته�السلوكية،�فمن� �العلوم�8نسانية�و*جتماعية�لفهم�الواقع�ا�عيش�;ي�مما رحقو ل

�اه �*جتما×ي �العقد �ف
سفة �;ي �ا�فكرين �أهم �هو�بyن �ا�دني �ا�جتمع �بموضوع تماما

�لوك� �) John Locke(نجو �به �لضمان�" حيث�قصد �الذي�دخله��فراد ذلك�ا�جتمع

ة� �الطبيöي،�لكن�غياب�السلطة�القاد رحقوقهم�ا�تساوية�ال�-�تمتعوا���ا�;ي�ظل�القانو ن

Gلذلك�اتفق�هؤ�، سا�ïم�لهذه�الحقو قع�ى�الضبط�;ي�ا�جتمع�الطبيöي�كان���دد�مما ء�ر

�الحقو �لهذه �تكوين�ذلك�ا�جتمع�ا�دني�ضمانا هy?،"(ق�فراد�ع�ى موقع�:2005زأحمد�

� ضع�)الكY?وني �و ��فراد �من �مجموعة �هو�تناز �*جتما×ي �العقد �تصو �أساس و، لر

 .ممثلyن�لهم�لبناء�توافق�يسöى�لتشكيل�تنظيم�عق
ني

�ب �العقد�*جتما×ي�كان�مرهو سة�الفرد�لحقوقه�قبل�ظهو نإن�مما ر السلطة�ر

�الفاعلyن� �عل��ا �تمرد �وال�- ،-Ó8ل� �التفويض �من �شرعي§�ا �ا�ستمدة الكنسية

�الطبيöي�الذي�يقر�بحرية�الفرد�8نسان�" *جتماعيyن�لتشكيل� نبداية�سلطان�القانو
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ية� ة�ال@?جوا �8نسان،�ال�-�فجر�ïا�الثو زباسم�العقل�وا�نطق�وسيادة�القومية�وحقو ر ق

� �بشكل �ودعمت ية*نجلoyية �ال@?جوا �الفرنسية ة �الثو �اندGع �مع زقو ر توفيق�ا�دني،�"(ي

�تكوين�)39:1997 ���دف�إuى �با�جتمعات�8نسانية �تكوين�مجتمع�مدني �;ي �العق
نية ،

�;ي� �أو�الدولة �ا�لك �أو�هيمنة �السياسية �السلطة �هيمنة �عن �تمام �بعيد �عام مجال

-æما�� �إuى �اهتمت���ذين�ا�فهومyن اسات�ال�- �الد �كانت�تعت@?هما�رالحقيقة �غy?�بعيد

 .وجهان�لعملة�واحدة�ل
لتباسات�النظرية

تباطات�تكونه�;ي�ا�رحلة� �ا�جتمع�ا�دني�من�خ
ل�ا �توماس�هوبز�حو رتصو ل ر

سطو�" اليونانية� لم�يكن�ا�جتمع�ا�دني�) Thomas Aquinas (�وأوكيناس)Aristote(رمع�أ

�الدولة���د �ابتدعته ��æ-ء�مصطنع �لكنه �طبيعيا ف�تشكيل�وتنظيم�مجتمع�مدني�أمرا

ف�السياسية يدان،"(وكما�تراه�م
ئم�للظر ة�اليونانية�)2007:17زلي�ى� ر،�كما�أن�الحضا

�العام� �الشأن �قضايا �بمناقشة �ا�شاركة �;ي �الحق �امت
ك �بعدم �تمoyت مانية ووالر

ية�والف
سفة� زللجميع،�القليل�م�èم�من�يملك�صفة�ا�واطن�وأغل�Éم�من�الطبقة�ال@?جوا

�العقد�ف ركانت�محاوGت�للحفاظ�ع�ى�الوضع�القائم�بكل�عناصره،�;ي�حyن�يؤكد�تصو

ج�الفرد�عن�الدولة�ليواجهها� ة�خر و*جتما×ي�ع�ى�متغy?�ا�لكية�الفردية�الخاصة�بضر رو

�هوبز� �غرار�توماس �ع�ى �وحقوقه، �حريته �للحفاظ�ع�ى �منه �)Thomas Hobbes(وعيا

ة� �;ي�ضر ورالذي�ير تمع�ا�دني�والسيا<æ-�بناءا�ع�ى�عقد�ابرمه��فراد�الجمع�بyن�ا�ج" ى

�الوكيل،د�س"(فيما�بي�èم ?y114:يمحمد�ابراهيم�خ.(  

أي�أن�ا�جتمع�ا�دني�يقوم�ع�ى�أساس�الدولة�ال�-�تبقى�دائما�تحت�تصرفها�

د�الحديث�" حيث�يقصد�به�) الليفيتان(وهو�ما�أسماه�هوبز� �و راسم�وحش�أو�تنyن�بحر ي

اة �التو �;ي �فهم�تحوGت�"رعنه �تركزت�اهتمامات�الباحثyن�بعد�فY?ة�عصر��نوار�ع�ى ،

�-æ>الفكر�السيا� �بتطو �توفيق�ا�دني �وصفها تبطت�كما �ا �ال�- يخيا �تا �ا�دني را�جتمع ر ر

اللي@?اuي�بمختلف�مكوناته�الفلسفية�والسياسية،�وكذلك�نواحيه�التطبيقية�ال�-�مهدت�

�وا�عاصر� �الحديث �ا�دني �ا�جتمع �اللي@?الية�" لوGدة �الخطابات �من �يع.- �كان فقد

ية�للدولة�وüي�ال�-�تحد�من�سلط§�ا�: والك
سيكية�صفتyن�أساسيتyن زصفة�القوة�ا�وا

ا�قيدة،�وال�-�يجب�أن�تظل�مقيدة�عن�طريق�فاعلية�مؤسسات�ا�جتمع�ا�دني�وصفة�

يدانا�للفعل�التنظيمان�الوسطية�فان�كل�التوجهyن�ينظران�إuى�ا�جتمع�ا�دني�بوصفه�م

�الدولة �سلطة �تدخل �من �يحد �الذي �الديمقراطي �يوسف�"(الحر حسyن

�للمجال�)27:2016بوك@?، �الوظيفية �الفعلية �النقدية سة �ا�ما �لتصو �هذا �لنا �ينتج ر، ر
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�مواجهة� �وظيفة �وتحقيق �ا�دني �ا�جتمع �تشكيل �أساس �النقد �عملية �لتصبح العام


نية�التواصليةا�جتمع�السيا<æ-�مواجهة�عادلة�تقوم�ع�ى�العق. 

�ا�دني� �للمجتمع �الطوباوية ية �بالر �التسليم �عدم ة �بضر �التنبه �يجب ؤلكن رو

�ا�جتمع� سات �ما� �مجا�Gمفتوحا �السياسية �السلطة �تY?ك �أن �جدا �السهل �من روأنه

 .ا�دني�بل�تسöى�لY?ويضه�والتغلغل�;ي�جوهره�لتقويضه�وتنميطه

�جتمع��مريكي��ا�شهده�من�تحوGت�ا�جتمع�ا�دني�بشكل�حديث�يظهر�;ي�ا

�قاعدة�يجب�*تفاق�حولها،�حيث� لأسمالية�متوحشة�يقوم�ع�ى�سلوك�ا�واطنة�كأو ر

�ابرuي� �الواحد�" ا�فكر�القيادي�ا�حافظ�أنه�) Don Eberly(نع@?�دو نمع�اقY?اب�القر

ن�ظهر�مصطلح�جديد�;ي�النقاش��مريكي�السيا<æ-�حام
�معه�توقا�جماعيا� ووالعشر

ة�دهشة�Êمة ر�تبحث�توجه�جديد،�ذلك�ا�صطلح�هو�ا�جتمع�ا�دني�وهذا�من�شأنه�إثا

�فاعت@?�البديل� �التقدمية، �*جتماعية �الحركات �بذو �نتيجة �يعت@?ونه �الذي يyن راليسا ر

�ا�ستبد �"(قالوحيد�للدولة�التسلطية�والسو : 2015عبد�الرحمان�عبد�القادر�شاهyن،

�إح)19 18 �ا�دني �ا�جتمع �اعت@?ا �من�، �تتخذ �ال�- �الديمقراطية سة �مما �دعائم ردى

�النظام� �مخلفات �ظل �;ي �خاصة ��مريكي �ا�جتمع �جميع �به �يلoYم �شرطا ا�واطنة

�جy?مي� �الكاتب �وصف �قد �كما ��مريكي �ا�جتمع �كبy?�;ي �بشكل �نجح �الذي الرأسماuي

 .ا�جتمع�ا�دني�بأنه�أملنا��خy?�و�فضل )JEREMY RIFKIN(ريفكن�

�تحد �خ
ل �دو�توكفيل �إسهامات �نجد ��مريكي �ا�جتمع �عن  Alexis de(ثنا

Tocqueville(� ��مريكي، �للمجتمع ساتي �ا�ما �الواقع �تحليل �ع�ى �عمل ومدى�"ر�الذي

�اخت
ف� �ع�ى �والنوادي �انجاز�الجمعيات �خ
ل �من ه �Êدوا �ا�دني �ا�جتمع سة رمما ر

� �لقيام -æ�ئي � �كعامل �التطوع �مبدأ تكاز�ع�ى �و* رأنواعها �نفسه�ر �يحم- �مدني مجتمع

�"(بنفسه �الدين، �م6ي -æ27: 2011/2012بيا�(� �تكو �لذاته �الفرد �حماية �أن �أي ن،

 .قباGنخراط�;ي�هياكل�ا�جتمع�ا�دني�مثل�الجمعيات�لحمايته�من�السو

�جميع� �يسيطر�ع�ى �كان �الذي �والكهنوت �8طار�الدي.- �ع�ى ية �ال@?جوا زتمرد

�تيار�ديمقراطي�يتيح�للجميع�ا�شاركة�;ي�ميادين�الحياة�*جتماعية�والتوجه�ن حو�تب.-

ة�الصناعية� �بالثو رقضايا�الشأن�العام�بطريقة�تعاقدية�خاصة�مع�تزامن�هذا�التحو ل

�ومالكي�وسائل�8نتاج�مما� �الع
قات�العمالية، �أتاحت�نزعة�جديدة�ع�ى�مستو ىال�-

�واجهة�أسال� يب�الدولة�للهمyن�ع�ى�يأدى�إuى�التفكy?�;ي�تب.-�تشكيل�مجتمع�مدني�مواز

سات�الجمعوية  .رالتنظيمات�ا�دنية�وا�ما
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�تنتج� �ال�- �مختلف�ا�واضيع �حو �كباحثyن�;ي�مجال�السوسيولوجيا لقراءتنا

�*جتماعية،� �للظاهرة ي �السوسيول̄و �الفهم �تحقيق �;ي غبة � �üي �ا�عيش �الواقع رداخل

ي خية�ال�-�تنال�جزءا�مهما�;ي�رومفهوم�ا�جتمع�ا�دني�كغy?ه�من�الظواهر�*جتماعية�التا

�تزامن�مع� ه أواخر�السبعينات�من�بلدان�" رح�oyنقاش�ا�جتمع�العربي،�حيث�أن�ظهو

ية� �ال@?جوا �أوساط �اليسار�أك¾?�من �أوساط �;ي قة �مفا �وبصفة �ا�شر �قبل زا�غرب ر ق

�و;ي�عموم�العالم�العربي�إ�G;ي�فY?ة� ىاللي@?الية�ولم�يتوسع�هذا�النقاش�;ي�أوساط�أخر

Gقة،�"(حقة ا �ز رفy?و ر �التعامل�مع�متغy?�ا�جتمع�ا�دني�)23: 2014ز ،�من�الصعب�جدا

يخية�للمفهوم��Gيمكن� ربتحديد�بدايات�تشكله�;ي�البيئة�العربية�حيث�أن�الصy?ورة�التا

�أنه� � �مادام �لديناميكية �وتعرض �تحو �بل �عمليا، �مستحيل �وهذا �ستاتيكية �تبقى لأن

�ا�عادلة�*جتماعية  .�للفاعل�*جتما×يريشكل�محو

� �أن�تزايد�اهتمام�ا�ثقفyن�العرب�با�جتمع�ا�دني �;ي�سياق�تراجع�"كما ي@?ز

سات�الدولة�العربية�التعسفية�وإخفاقا�ïا�حيث� ر8عجاب�بالدولة�القومية�وبحكم�مما

ز�حركات�اجتماعية� وفقدت�الدولة�الوطنية�الحد��دنى�من�شرعي§�ا�فنتج�عن�ذلك�بر

سات�وفاعلyن�اجتماع ريyن�جدد،�مما�دفع�بالفكر�العربي�إuى�تعميق�النظر�;ي�أشكال�ا�ما

�الجديدة �"(*جتماعية ،o;الك� �ا�نطقة�)203: 2001ع�ي �;ي �ا�دني ز�ا�جتمع �بر ?Yاق� و، ن

�دائما�قولبته�;ي�نمط�معyن�لخدمة� لالعربية�بالصراع�مع�السلطة�السياسية�ال�-�تحاو

�التاسع�عشر�شهد�ا�جتمع�العربي�"أهدافها�وتكريس�الهيمنة،�حيث�أنه� نبداية�من�القر

ية�انعكست�ع�ى�بنية�ا�جتمع�ا�دني�العربي�الذي�أصبح� شكل�بنيانا�هجينا�يرتغy?ات�جذ

�جهاز�الدولة� �ع�ى �ا�هيمنة �الحاكمة �النخبة �استغلت �فقد �و�Gهو�قديم ي�Gهو�عصر

�ا �;ي �والتجديد�لنفسها �ا�دني�لتخليد�هيمن§�ا ،�"(لحكمتناقضات�ا�جتمع نبرهان�غليو

،�فمن�مصلحة�النخب�الحاكمة�وا�سيطرة�ع�ى�أجنحة�السلطة�أن�يعيش�)733: 2001

�أهدافها� �تحقيق �أجل �من �Gستغ
له �وال
تنظيم ºæالفو�� �من �حالة �ا�دني ا�جتمع

 .خاصة�;ي��نظمة�الشمولية�ال�-�تتخوف�ع�ى�شرعي§�ا�من�الحركات�*جتماعية

يخي ات�التا �تصو �طرح ربعد �نتب.�ºر �العربية�سوف �البيئة �;ي �ظاهر�ا�فهوم� ة

�ا�دني� �ا�جتمع �;ي �يتمثل �الذي استنا �د �ومحو �جدير�باGهتمام �نموذج �عن رالحديث ر

�مهم�وهو�أن� يخية�لتشكله�وعليه�سوف�نطرح�تساؤ �التا �الصy?ورة �لتناو لبالجزائر، رل

�استجابة��ÞGيار�النظم�*شY?اكية�وظهو ر�الرأسمالية�وسيادة�زمادام�ا�جتمع�ا�دني�بر

�معسكر��مريكي�بحلفائه�ع�ى�ا�عسكر�السوفي�-،� قالنظام�العالم-�الجديد�;ي�ظل�تفو




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]236[

� �الحديث �بشكلها �الدولة �تسلط �قيف�واجهة �نفسر �ظل�كيف �;ي �مدني �مجتمع ام

 �بالجزائر؟�الريع معطيات�اقتصاد

�*لتباسات� �من ?yالكث� �فيه �الجزائر �للمجتمع �*قتصادي �النمط يإن

يخيا� �تا �ا�دني �ا�جتمع �إuى �نتطر �سوف �لذلك ساته �ومما �نوعه �حو روالتناقضات قر ل

-æ>ن�السياyدني�وب� .لنتمكن�من�تحديد�نظرة�ع
ئقية�بyن�الحقل�*قتصادي�وا

� �الجمعو �العمل �بتأسيس تبط �الجزائر�ا �;ي �ا�دني �ا�جتمع �تأسيس يبداية ر

�*ستعم �الفY?ة �إuى �تعود �ال�- �الجمعوية �والتنظيمات �مع ية ن�"را �العشر �القر وبداية ن

ياضية�لسكان��هاuي�;ي�مدينة�معسكر�1912وتحديدا�سنة� �جمعية� ر�أين�تم�إنشاء�أو ل

�الثانية،� �الحرب�العا�ية �بعد �ما �تكوين�الجمعيات�منذ�منتصف�الث
ثينات�إuى وتزايد

�آخر �بعدا �الجمعيات �تكوين �الجزائر�أخذ �التحرير�;ي �حرب �اندGع �بوGفة"(ومع ،�حدة

يخية�عمل�ا�حتل�الفرن�æ-�ع�ى�فتح�ا�جال�)85: 2010/2011 ر،�خ
ل�هذه�الفY?ة�التا

ياضية� � �مث
�جمعيات �مدنية �وتنظيمات �جمعيات �لتشكيل ��هاuي �أمام �ضيق ربشكل

�;ي�طبيعة�وأهداف�الجمعيات�ال�-�سعت� لا�ثال�الذي�أتى�;ي�*قتباس،�لنشهد�تحو

�وحشوها �تعزيزها �الوط.- �التحرير �ضد�ج�Éة �والعسكر -æ>السيا� �النضال ي�بأفكار

 .*ستعمار�الفرن�æ-�ومحاوGت�إيصال�القضية�الوطنية�إuى�خارج�الوطن

� �الجزائر يخ �الكثy?�للتا �قدم �هللا�الذي �سعد �أبو�قاسم �الباحث �أكد يلقد ر

� �أن �قال �الجزائر �ا�جتمع �لصy?ورة يخية �التا �محطات �توثيق �ع�ى يوعمل معظم�" ر

،�الجمعيات�والنوادي�ال� �القر �مرة�كانت�خ
ل�العشرية��وuى�من�هذا ن-�ظهرت�Êو ل

�نوعyن�من�الجمعيات�ا�دعومة�من�الحكومة�العامة� ىأما�قبل�ذلك�فلم�يكن�يوجد�سو

�الخy?ية� �ا�ساعدات يع �تو �ع�ى �8شراف �تتوuى �ال�- �الخy?ية �الجمعيات �وüي زأيضا

�*حتيا �جمعيات �والثانية �ا�دن، �;ي �الفقراء �ع�ى �من�والصدقات �عادة �تتألف �ال�- ط

�العجاف �السنوات �;ي �الف
حyن �لحماية عyن �"(را�زا �هللا، �سعد ،�)314: 1998أبو�قاسم

د�فعل�طبيöي�من�مجتمع�تم� � ي�الذي�سيكو رتخوف�ا�ستعمر�من�تغلغل�الفكر�التحر ن ر

� �التحر �إuى �تدعوا سائل �لتمرير� �الجمعيات �استغ
ل �ع�ى �والعمل �حريته راغتصاب ر

 .يلطة�والقمع�*ستعماروالتمرد�ع�ى�الس

ية�مثل� �كانت�تنشط�خ
ل�الفY?ة�*ستعما ركما�أنشأت�جمعيات�محلية�أخر ى

"� �ا�سلمyن �إفريقيا �شمال �ط
ب �19912جمعية �الجزائريyن �8خوة �جمعية ،1922�،

�الهداية� �1932جمعية �ا�عهد�8س
مي�للتضامن�*جتما×ي �جمعية �الكشافة�1946، ،
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تمoyت�بطابع�ا�قاومة�) 99 98: �2014/2015اخوان�جهيدة،�شاوش"(8س
مية�وغy?ها

ي�من�قبضة�ا�ستعمر�الفرن�æ-�خاصة�ما�قامت�به�جمعية�العلماء� رونشر�الو×ي�التحر

� �الجمعيات �ظهو �بداية �فان يخية �التا �البحوث �فحسب را�سلمyن، �مرحلة�"ر ;ي

� يخ �الصدر�بتا -æ�فرن� �بقانو ية ر*ستعما �كيفية05/071901نر �يوضح �إنشاء��الذي

مع�بقاء�أي�جمعية�تنشط�تحت�) 204: 2015ين�يح�ºIفاطمة�طعام�عمر،�"(الجمعيات

الرقابة�ا�شددة�ل
ستعمار�الفرن�æ-�تخوفا�من�حدوث�انزGقات�تستعمل�ضد�السلطة�

 .الفرنسية�ا�حتلة

�الحركات� �مستو �ع�ى Gالجزائر�تحو� �عرفت �*ستق
ل �بعد �ما �مرحلة ىأما

�العملية�السياسية�عن�*جتماعية�ال�-�خرجت�إ �;ي ة�إشراكها ورuى�الشارع�لتندد�بضر

ولعل�أهم�ما�يم�oy " 1988طريق�مجاGت�ا�شاركة�ا�دنية،�وذلك�;ي�مرحلة�الثمانينات�

سة�واستعماله�كوسيلة� �مصطلح�ا�جتمع�ا�دني�كمفهوم�وكمما �هو�ظهو �الفY?ة رهذه ر

�ال �الحادة مة �� �من ج �والخر �ل
نتقال �السلطة �طرف زمن �أطراف�و �يعيشها �كان -�

ن�ا�جتمع ضة،�للمطالبة�بحقهم�;ي�ا�شاركة�;ي�تسيy?�شؤ وا�عا بن�ي6ي�فاطمة�طعام�"(ر

�علنيا�وخفيا�)205: 2015عمر،� ن،�الصراع�بyن�ا�جتمع�ا�دني�وا�جتمع�السيا<æ-�يكو

�ا�جتمع� يض �تر �ع�ى �الشمولية ��نظمة �جميع �وتحاو �تعمل �حيث �الوقت �نفس و;ي ل

 .منة�عليه�من�عدة�منطلقات�وتبعات�تمويلية�وإيديولوجيةا�دني�والهي

�1990خ
ل�سنة� ت�السلطات�الجزائرية�قانو ن�أصد خ�;ي�90/31" ر �04ر�ا�ؤ

� �الجمعيات�1990سبتم@? �ëنشاء �قويا �دفعا �أعطى �الذي �وهو �بالجمعيات �متعلق

�ا�دني �ا�جتمع �بوGفة،"(وتنظيمات �8ص
حات�)88: 2010/2011حدة �هذه �برغم ،

�كل�تنظيم�مدني�إ�Gأنه�بقي�عمل�ا�جتمع�ا�دني�ضيق��فق� لا�دنية�و*نفتاح�حو

�لتحقيق�أهداف�الدولة�الوطنية� يحيث�تم�oyباكتساح�النخبة�ا�أدلجة�للعمل�الجمعو

�،-æ>السيا� �النظام �لعقيدة �دعم �من �بل �وتشييد �بناء �من �ايجابي§�ا �;ي ��Gنفهمها ال�-

� �ا�د"فأصبح �ا�جتمع �ع�ى ��حادي�يغلب �النظام �إشراف �تحت �الشك
ني �طابع ني

�حالة� �وأن ة، �و8دا �والجيش �السلطة جال �و �ا�ال جال � �من �كل �بتآمر رالقديم، رر

��حزاب� �يد �تجعلها �ومالية �إيديولوجية �تعبئة �حالة �;ي �غالبا �üي الجمعيات

�;ي�)17: 2000العيا�æ-�عنصر،�"(والسلطة ي،�مرحلة�الفو��ºæال�-�مر�ا�جتمع�الجزائر

�ا يلتسعينيات�نتيجة�لتوقيف�ا�سار�*نتخابي�الذي�نتج�عنه�آليا�جمود�العمل�الجمعو

قابة�شديدة�من�طرف�الدولة�ع�ى�التنظيمات�ا�دنية  .رو
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�ترابطية� �تداعيات �الجزائر�له �;ي -æ>السيا� �بالحقل �ا�دني �ا�جتمع ع
قة

�يد�من�يملك�باGنتقال�الديمقراطي�الذي�حاولت�السلطة�السياسية�تجميده�ليبقى�;ي

ية�وتم�استعمال�الجمعيات�لتمرير�خطابات�إيديولوجية�نظامية�بالنسبة� رالشرعية�الثو

� �" لنا، ��خy?ة �ا�دة �;ي Gإ� �شيوعا �يعرف �الجزائر�لم �;ي �ا�دني �1995-1988ا�جتمع

قة،�"(وتحديدا��Þاية�الثمانينات�وبداية�التسعينيات ا �ز رفy?و ر ،�ما�هو�شائع�)23: 2014ز

�الفY?ة �الذي�يعد�;ي يخية�إuى�ن�من�نشاط�ا�جتمع�ا�دني�هو�العمل�الجمعو ي�التا ر

�oyة�حيث�تم �بانفجار�منقطع�النظy?�وفيض�فريد�" زأحد�أوجهه�البار يالفضاء�الجمعو

�أكتوبر� �أحداث �بعد �وذلك �قبل �الجزائر�من �تشهده �1988لم �صدو �بعد ر�وتحديدا

خ�;ي� �اللي@?اuي�ا�ؤ رالقانو ط�تأسيس�وتنظيم�الجمعيات،��وا�ت04/12/1990ن وضمن�شر

�قد�أصاب�عددا�كبy?ا�من� رغy?�أننا�Gحظنا�;ي�السنوات��خy?ة�نوع�من�ال@?ودة�والفتو

�الحديثة� �خاصة �البطيء �مو�ïا �نقل �لم �إن �العموم �ع�ى �حيا�ïا �شل �مما الجمعيات

�"(م�èا اس، �توجيه�)13:2005رعمر�د �الفY?ة�عمدت�السلطة�السياسية�إuى ،�خ
ل�هذه

تحوير�أداء�ا�جتمع�ا�دني�والعمل�ع�ى�نشر�قيم�*شY?اكية�و*لoYام�بمبادئ�الحزب�و

ية  .رالواحد�لضمان�إعادة�إنتاج�نفس�الفكر�ا�ؤسس�ع�ى�الشرعية�الثو

�القنوات� �لفتح �التسعينيات �مرحلة �خ
ل �السياسية �السلطة �عملت كما

مة�العنف�ا�سلح�الذي�خلف�الكث y?�من�ا�عاناة�الدموية�زا�دنية�من�أجل�استيعاب�أ

سة��نشطة�ا�دنية�خاصة�ال�-�كانت�تحمل� ربyن�أبناء�الشعب�الواحد�وتخوف�من�مما

�;ي�جوهر�ا�جتمع�ا�دني� �نشهد�تحو �خلفيات�سياسية�هذه��خy?ة�جعلتنا ل;ي�طيا�ïا

مة�العنيفة�ال�-� �� �لتجاو ع�وط.- زليصبح�حامل�لرسائل�الدولة�من�أجل�بناء�مشر ز و

�الفعل�" �الجزائر�حيث�أن�مرت���ا �;ي�قلب�الفضاء�العام،�ويحتو يالفضاء�الجمعو ي

�وموقف� �فعل �ع�ى �طياته �;ي �يحمل �ما �أو�هدف �قضية �حو �أو�8سهامي ل8لoYامي

-æ>اس،�"(سيا  ).27: 2005رعمر�د

�توظيف� �إuى �*ستق
ل �بعد �ما �مراحل �كل �خ
ل -æ>السيا� �النظام عمل

� �ع�ى بائنه � �بوضع �ا�دني را�جتمع �ال�-�ز �الط
بية �الجمعيات �خاصة �الجمعيات ئاسة

�كبy?�;ي�نشر�إيديولوجية�وأعراف�ومبادئ�الحزب�الواحد�إ�Gأننا�نشy?�;ي�هذه� رلعبت�دو

يخ�ا�دني،�أن�الجامعة�عرفت�تنوع�;ي�8يديولوجيات�مما�جعلها�تعيش� را�رحلة�من�تا

جودها،�فبالنسب ة�إuى�أغلب�الباحثyن�وحاGت��صراع�دائم�ëثبات�كل�جماعة�موقفها�و
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�عرفها� �ال�- �والفكرية �السياسية �الفY?ات �أخصب �من �وقبلها �التسعينيات �فY?ة تظل

 .الفضاء�الجامöي

�نتيجة� �الجمعيات �إنشاء �;ي �تنوعا �تعرف �ال�- �الحالية �ا�رحلة وخ
ل

�ظهرت� �الجمعيات �قانو �وتعديل �بوتفليقية �مرحلة �عرف§�ا �ال�- �القانونية ن8ص
حات

�ج �عدة ت ��خy?ة�زوبر �سنوات �;ي �تأسست �ال�- �الخy?ية �الجمعيات �خاصة معيات

سة�نشاطات�مساعدات�مادية�Êفراد�الم  ر�ما

ات�النظرية��فهوم�ا�جتمع�ا�دني ات�النظرية��فهوم�ا�جتمع�ا�دنيالتصو ات�النظرية��فهوم�ا�جتمع�ا�دنيالتصو ات�النظرية��فهوم�ا�جتمع�ا�دنيالتصو     ::::ررررالتصو

�ا�جتمع� �فهوم� �النظرية ات �التصو �نستعرض �العنصر�أن �هذا �;ي رسنحاو ل

�الغربية�وب �البيئة �ع�ى�ا�دني�لدى�ا�فكرين�ا�ؤسسyن�للمفهوم�;ي ا�قابل�س;?كز�أيضا

�بمفهوم�ا�جتمع�ا�دني�;ي�البيئة� ���تمو �و�Gيزالوا نأهم�ا�فكرين�العرب�الذين�اهتموا

 .العربية

يرجع�الكثy?�من�ا�هتمyن�وا�فكرين�أن��سباب�ال�-�أدت�ل
هتمام�بموضوع�

با�الغربية،�وال�-� �الحركات�*جتماعية�;ي�أو را�جتمع�ا�دني�هو�نتيجة�ظهو بدأت�تنظم�ر

ات�الدولة�غy?�"و�ïيكل�نفسها�خارج�إطار�الدولة�مشكلتا�بذلك�� زخطا�دفاعيا�ضد�تجاو

�الجمعيات� �بواسطة �وا�نظمة �حديثا �نالها �ال�- �وحرياته �الفرد �حقو �ع�ى قا�@?رة

،�حيث�يفهم�ا�جتمع�ا�دني�أنه�)25: 2015عبد�الرحمان�عبد�القادر�شاهyن،�"(الطوعية

ع�عن�حريات�الفرد�ضد�الدولة�خاصة�عند�بداياته��وuى�حماية�عنصر�فعال�;ي�الدفا

 .قالفرد�من�تدخ
ت�الدولة�;ي�السو

�توماس�هوبز�أن�ا�جتمع�ا�دني� لم�يكن�أمرا�طبيعيا�مثل�ما�هو�الحال�" ىير

سطو� �أ �)Aristote(رمع �ابتدعته�(Thomas Aquinas) �وأوكيناس �مصطنع ��æ-ء ولكنه

�قامت�بتنظيم�وت �ال�- ف�الدولة �للظر �م
ئما �تراه وشكيل�بل�وخلق�مجتمع�مدني�كما

�"(السياسية يدان، � �ال�-�)17: 2007زلي�ى ية��وuى �للر ية�مغايرة �الطرح�ر �يمثل�هذا ؤ، ؤ

�أي� -æ>من�طرف�السيا� �ف��ا �متحكما �ليصبح�أداتا �ا�دني �ا�جتمع �أدلجة تعدت�فكرة

�النموذ �وفق �ا�فهوم �عرض �لوك �جو �هوبز�يحاو �عكس �وع�ى نالدولة ي�ل �التصو رج

� �ا�دني �فيعت@?�ا�جتمع �ويتسم�" �مريكي، �الدولة �فيه ��Gتتحكم �وفرديا عم
�طوعيا

�ع�ى� �للحفاظ �طوعيا �ا�دني �ا�جتمع �جماعات �تتضامن �أن �ويحدث بالديمقراطية،

يدان،�"(الحرية�والنظام�وا�متلكات ،�تتما��ºæطبيعة�ا�جتمع�ا�دني�)18 17: 2007زلي�ى�

��مريك �النموذج �تسمي§�ا�;ي جة �لد �بالرأسمالية �يتسم �الذي �*قتصاد �نوع �مع ري
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ب�ا�جتمع�ا�دني�تدخ
ت�الدولة� اسات،�حيث�يحا رالرأسمالية�ا�توحشة�;ي�أغلب�الد ر

 .;ي�ا�لكية�والحرية�ال�-�يتحصل�عل��ا�الفرد�مادام�;ي�وسط�ديمقراطي�معyن

� �التنوع �ظل �;ي �خاصة �ا�دني �ا�جتمع �مفهوم �حو ى �الر لتتعدد �ؤ يالنظر

ية� �ال@?جوا �أن �ير �ماكس �فمث
�كار �*جتماع �علم �حقل �;ي �للباحثyن ي زو8يديول̄و ى ل

ي،� رتأخذ�وكالة�وحق�الوصاية�من�ا�جتمع�ا�دني�وهذا�ما�يشكل�عقبة�أمام�التغيy?�الثو

ية�وانتفاضة�العمال�الكادحyن�ضد� �ال@?وليتا ة سyن�بالثو رحيث�أن�ماركس�من�ا�هو ر و

�ا �*قتصادية �وتحديث�النظم �صy?ورة �أن �نر �الفكرة �مناقشة �;ي �لكن ىلرأسمالية،

النظام�الرأسماuي�لذاته�سمح�له�بالتواجد�;ي�ا�حيط�العالم-�والنجاح�لت
قيه�مع�فكرة�

�بل� �أنه��Gوجود�لنموذج�واحد�لها ىالحرية�مع�النظم�السياسية�الديمقراطية�ال�-�نر

سا�ïا�من�طر  .ف�الفاعلyنرهناك�عدة�ديمقراطيات�تختلف�حسب�مما

�فوكو �ميشل �اهتم �ا�دني� )Michel Foucault(وقد �ا�جتمع �بمفهوم أيضا

�فهم�من�بyن�ا�فكرين�الذين� �بالحق�والحرية �ا�تعلقة ��ساسية �أحد�ا�حاو ه رباعتبا ر

�أن� ن�من�استعماGت�ا�فهوم�;ي�الواقع�ا�عيش�حيث�يقو ليحذر ة�" و رالتسليم�بالصو

ة�ضد�الحكومة�أو�ا�ثالية�للمجتمع�ا�دني�بأن ره�مكان�حقيقي�للنضال�وا�قاومة�والثو

سة� �يشك
ن�العمق�بالنسبة�للمفهوم�وا�حرك�للمما رح��ºالدولة�فالحرب�وصراع�القو ى

�"(السلطوية �بوك@?، �يوسف �أشكال�)34 33: 2016حسyن �;ي �ا�دني ز�ا�جتمع �بر و،

ف�مسا�ة�بل�شهد�صرا ع�بyن�الفكر�التقليدي�ومختلفة�ع@?�فY?اته��وuى�لم�يوجد�;ي�ظر

�التسلطية� سا�ïا ات�الدولة��ما �وا�ؤسس�والفاعلyن�للحد�من�تجاو �ا�قر رللدولة�üي ز ر

 .يا�تضمنة�للعنف�الرمز

قراءتنا�للمجتمع�ا�دني�جعلتنا�نقف�ع�ى�قضية�مهمة�تطرح�نفسها�كانشغال�

�وأسبقية�كل�م -æ>السيا� �ا�دني�وا�جتمع �ا�جتمع �ع
قة �وميداني�وüي �ع�ى�ينظر �èما

�يمكن� �أننا �نقو �سوسيولوجيا �اللبس �لفك �لكن �يبدو�فلسفيا �الطرح �صراحة لخر،

سته�ع�ى�خر�خاصة� �كل�م�èما�مما رفهم�هذا�الY?ابط�;ي�إطار�فهمنا�للهيمنة�ال�-�يحاو ل

�مؤدلجة،�نابعة�من�ا�جتمع�السيا<æ-�لتتفيه�ا�جتمع�ا�دني�بالرغم� نالهيمنة�ال�-�تكو

�أنطو �حسب �أنه �من -æ#غرام� �البيئة� " )Antonio Gramsci(نيو �مكونات �أهم أحد

� �ا�دني �ا�جتمع �وهما �فوقيyن �مستويyن �وجود �ليشy?�إuى �خاصة(الفوقية، ) تنظيمات

� -æ>السيا� �ا�سيطرة�) الدولة(وا�جتمع �فالطبقة �الهيمنة �وظيفة �ع�ى �ينطويان حيث

�ا �هيمن§�ا س �تما �ثانية �جهة �ومن �ا�جتمع، �ع�ى �سيطر�ïا س رتما �خ
ل�ر �من �باشرة
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�فهوم�الهيمنة�)24: 2001/2012بيا�æ-�م6ي�الدين،�"(الدولة�-æ#نظرة�أنطونيو�غرام�،

ية�تحقيقه�من�خ
ل�توظيف�ا�جتمع�ا�دني�كإيديولوجية�ممنهجة� �ال@?جوا زال�-�تحاو ل

�إuى�آلية�من�آليات�السيطرة�وإخضاع�ا�جتمع،�فبالنسبة�له�أن�ا�جتمع�ا�دني� لليتحو

� �فضاء �للمجتمع�هو -æ>سا�� �هدف �أن �ع�ى �نكز �أننا �كما �8يديولوجيات Gنتشار

 .السيا<æ-�هو�تحطيم�وظيفة�ا�جال�العام�من�خ
ل�تطويع�أداء�ا�جتمع�ا�دني

س§�ا� �كل�الجماعات�مما �تحاو �تبيyن�الهيمنة�ال�- �ع�ى -æ#ريعتمد�فكر�غرام ل

� �ا�دني �ا�جتمع �أن �ير �فهو �لذلك �ا�جتمع �"ىع�ى �ëقامة �ثقافية�ساحة هيمنة

�8ع
م� سائل �و �والجامعات س �وا�دا �العائ
ت �خ
ل �من �تتج�ى ووإيديولوجية ر

�السلوكيات� �تحديد �;ي �أهمي§�ا �لها �ا�ؤسسات �هذه �جميع �Êن �الطوعية والجمعيات

�"(السياسية�للمواطنyن ،�تحقيق�الهيمنة�)27: 2015عبد�الرحمان�عبد�القادر�شاهyن،

�مأسس§�ا�وفق�إيديولوجيات�ا�جتمع�السيا<�G�-æتتحقق�ال�-�يسöى�ا�جتمع�ا�دني�إuى

�?yبي� �وصفه� �*ستعانة�با�ؤسسات�ا�جتمعية�خاصة�النسق�8ع
مي�الذي�طا�ا ندو

�ïا�ع�ى�حمل�مضامyن�إع
مية�وتأثy?ها�ع�ى�ا�تلقي،�فوقف� ديو�بالقوة�الناعمة�لقد ربو ر

�مفهوم�ا�جتمع�ا�دني�فبالنسبة��ق �هابرماس�حو لتصو بة�ا�جال�العام�ال�-�تؤمن�ر را

ك�ا�ب.-�ع�ى�العق
نية�وا�صلحة�العامة�للشأن�العام ك�لكن�التشا ة�التشا ربعبا ر  .ر

�مؤشرات� �ع�ى �تحتو �مركبة �كوحدة �العام �ا�جال �مفهوم �ع�ى ي*شتغال

�كانت�تقام�نقاشات�وبحوث� �ما �البحوث�العربية�ليس�بالجديد�بل�دائما مفاهيمية�;ي

�متغy?�ا�جتم ة�فهمية�لتشكي
ته�ع�ا�دني،�الذي�نحن�لحو و�لوجود�ربصدد�إعطاء�صو

�ا�فهوم ات�حو تأينا�تخصيص�أهم�التصو لا�فهوم�;ي�حقل�*شتغال�العربي�ا ر  : ر

�;ي� بطه �و �لسنوات�طويلة �ا�دني �ا�جتمع �مفهوم �ع�ى راشتغل�برهان�غليو ن

ق�ديمقراطي،�حيث�كثy?�من��حيان�بالبيئات�الديمقراطية�والسöي�لتوظيفه�لبناء�نس

ه�مجموعة�ا�ؤسسات�" يعت@?ه� رمفهوما�مفتوحا�ليتضمن�ب.-�ومؤسسات�تقليدية�واعتبا

ها�الوحدة��ساسية� روالفعاليات�و�نشطة�ال�-�تحتل�مركزا�وسيطا�بyن�العائلة�باعتبا

�ناحية،� �من �ا�دني �ا�جتمع �;ي �القيم- �والنظام �*جتما×ي �البنيان �عل��ا �ي�èض ال�-

� �أخروالدولة �ناحية �من �الرسمية �الصبغة �ذات �وأجهز�ïا �م6ي�"(ىومؤسسا�ïا -æبيا�

،�وضع�ا�جتمع�ا�دني�;ي�حالة�وسيط�بyن��سرة�بما�تحمله�)31: 2011/2012الدين،�

�ا�رتبطة� ساته �مما �;ي �يتجسد �كتنظيم -æ>السيا� �وا�جتمع �لفاعلyن �تكوينات رمن

�إيديولوجية�أسبق ية�الدولة�ع�ى�ا�جتمع�ا�دني�ربمؤسسات�الدولة،�يحمل�هذا�التصو
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سات�ا�رتبطة�باÊنشطة�خارج��سرة�كنموذج�حيث�ن
حظ�أن��سرة�اليوم�تم� روا�ما

ها  .زتجاو

ة�الذي�يفY?ض� ا�أك¾?�واقعيتا�الذي�قدمه�عزمي�بشا ريمكننا�أن�نعرض�تصو ر

�لخ" أن�ا�جتمع�ا�دني� �تنشأ �ال�- ثية�وغy?�الحكومية 8�?yعن�تنظيمات�غ� ة رعبا دمة�ر

�Êعضا��ا �ا�شY?كة �ا�بادئ �أو �"(ا�صالح �الدين، �م6ي -æ32 31: 2011/2012بيا�(�،

�ا�بادئ� �وجود �فكرة �;ي �هابرماس �وتصو ة �بشا �عزمي �تصو �بyن ?yالكب� ر*قY?اب رر

�وجود� ية �وضر �التداولية �الديمقراطية ع �بمشر �إيما�Þم �من �تتغذى �ال�- ورا�شY?كة و

 .خy?ةوفعالية�ا�جال�العام�لقيام�هذه��

    ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

�اهتمام�بمفهوم�ا�جتمع� �تعاقبت�ع�ى �إuى�مجهودات�الباحثyن�ال�- �نظرنا إذا

ا�دني�فإننا�ن
حظ�فكرة�مشY?كة�وüي�اعتبار�ا�فهوم�أنه�يع.-�كل�تنظيم�مستقل�عن�

يع� �مشا �ضد �8نسان �حقو �عن �حاجز�دفا×ي �ëيجاد �محاولة �;ي -æ>السيا� را�جتمع ق

�والسياسي �السو �الديمقراطية�قوإيديولوجيات ��نظمة �أن �إuى �التنبيه �يجب �لكن ة،

�السلطة� �ضد �الوقوف �قادر�ع�ى �مدني �مجتمع �بناء �;ي �معايy?�معينة �وفق الناجحة

�وبالتاuي� �وتسليعه �العام �ا�جال �استغ
ل �إمكانية �توجد �الوقت �نفس �و;ي السياسية

ج�إuى�تب.-�نظم�التحكم�;ي�ا�جتمع�ا�دني،�كما�أن�دوا×ي�بناء�مجتمع�مدني�عق
ني�يحتا

�الح �تعيشها �ال�- �الريعية ��نظمة �من شدا �أك¾?� ��خy?�اراقتصادية �هذا �الجزائرية، لة

�النشاط� �يحاو �مدني �نشاط �كل �بالجزائر�لتتفيه -æ>السيا� �للمجتمع �الفرصة ليعطي

 .خارج�8طار�ا�رسوم�له�سابقا

�الواقع�ا�عيش� ساته�;ي له�صلة�ران�الوقوف�ع�ى�متغy?�ا�جتمع�ا�دني�ومما

مباشرة�بفكرة�امكانية�تأسيس�مجال�عمومي�;ي�الجزائر�أو�لنقل�إعادة�مأسسة�والنظر�

�-æ>السيا� �بالحقل �وع
ق§�ا �دني� �ا�جتمع �نسق �داخل سا�ïم �ومما ��فراد �أداء ر;ي

� �مستو �ع�ى �ا�ح�ي �مجتمعنا �;ي سات�ا�وجودة �ن
حظ�ا�ما �حيث�أننا ىو*قتصادي، ر

G� �وا�دني �الجمعو �وهيمنة�يالتنظيم ي �8يديول̄و �توظيف �وحبيسة �بسيطة الت ز�

 .ا�جتمع�السيا<æ-�ع�ى�ا�جتمع�ا�دني

يقوم�ا�جتمع�ا�دني�ع�ى�مبدأ�الدفاع�عن�ا�صالح�ا�شY?كة�ا�هددة�دائما�من�

� ىطرف�تسلط�السلطة�السياسية�وهيمن§�ا�ع�ى�ا�جتمع�بشكل�ك�ي�خاصة�ع�ى�مستو
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�انت �ظل �;ي �العربية،كذلك �سواء�ا�جتمعات �الجمعيات ساء �لر �الزبائ.- ؤشار�التوظيف

�ع�ى�الشرعية�السياسية�وتدعيمها�أو�استخدامها�كوسيلة�للضبط�*جتما×ي  . لللحصو

    ::::قائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجعقائمة�ا�راجع

�ا�دني. 1 �ا�جتمع �هو �ما �العنصر، -æلندوة�: العيا�� �مقدمة قة �و رالجزائر�نموذجا،

� اسات �د �قسم �تنظيم �ا�دني، �و�ا�جتمع �القومي ع را�شر �كلية�و �و*جتماع، الفلسفة

ية،�  .�2000ماي،�7/12رداب�والعلوم�8نسانية،�سو

�العلوم�. 10 �مجلة �ا�جتمعية، �ا�شاركة �تفعيل �;ي �ا�دني �ا�جتمع �دو ،� �فy?و قة ا رز ز ر ر

 .2014،،�جامعة�سطيف،�الجزائر18*جتماعية،�العدد�

يدان،�ا�جتمع�ا�دني�والنموذج��مريكي�والتنمي. 11 ة�;ي�العالم�الثالث،�الجمعية�زلي�ى�

2007�عرفة�والثقافة�العا�ية،�ا�صرية�لنشر�ا. 

يع،�.12 �للنشر�والتو ق �دار�الشر �ا�عاصر، �*جتماع �علم �معجم �العمر، �خليل زمعن و

 .1�،2000ط

بي،�كتاب�جما×ي�الفضاءات�نا�æ-�محمد.13 ر،�الفضاءات�العمومية�ضمن�السياق�ا�غا

�ا�غا �البلدان �;ي �والثقافية،�رالعمومية �*جتماعية ��ن¾?وبولوجيا �;ي �مركز�البحث بية،

 .2013،�)الجزائر(وهران�

اسات�. 14 سة�*جتماعية،�مركز�د رع�ي�الك;o،�من�8عجاب�بالدولة�اuى�اكتشاف�ا�ما ر

 .2�،2001الوحدة�العربية،�ط

سة،�ا�: شاهyن�عبد�الرحمان�عبد�القادر�،�ا�جتمع�ا�دني. 15 ركز�العربي�رالنظرية�وا�ما

اسات�السياسية،�ط  .2015،�بy?وت،�1رلúبحاث�والد

�الجزائر. 16 �واقع�ا�جتمع�ا�دني�;ي اسة�ميدانية�لجمعيات�: شاوش�إخوان�جهيدة، رد

اه،�جامعة�محمد�خيضر�بسكرة،�الجزائر،� حة�لنيل�شهادة�الدكتو رمدينة�بسكرة،�أطر و

2014/2015. 

ة�السياسية�;ي�الوطن�العربي،�اتحاد�الكتاب،�توفيق�ا�دني،�ا�جتمع�ا�دني�والدول. 17

1997. 

�الوكيل�محمد�ابراهيم�،�ا�جتمع�ا�دني  .18 ?yنة�مصر�فرنسا�: يخ اسة�تحليلية�مقا رد ر

اسات�العربية،�  .2015رسعودية،�مركز�الد

يخ�الجزائر�الثقا;ي،�دار�الغرب�*س
مي،�ط. 2  .1�،1998رأبو�قاسم�سعد�هللا،�تا
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3 .�هy?،�ا ،�1377قومات�النظرية��فهوم�ا�جتمع�ا�دني،�الحوار�ا�تمدن،�العدد�زأحمد�

12/01/2015 :    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=50376 

اس. 4 ية�;ي�ال�عمررد واقع�وآفاق،�: جزائرر،�الظاهرة�الجمعوية�;ي�ظل�8ص
حات�الجا

 .28�،2005مجلة�إنسانيات،�العدد�

�مجلة�بن�ي6ي�فاطمة�و�ط. 5 ، �ا�جتمع�الجزائر �واقع�الحركة�الجمعوية�;ي يعام�عمر،

اسات�*جتماعية،�العدد�  .2015،�جوان�11رالبحوث�والد

بوك@?�حسyن�يوسف�،�مفهوم�ا�جتمع�ا�دني�عند�ميشل�فوكو�بyن�تقنيات�الحكم�. 6

 .�18�،2016ا�قاومة،�مجلة�تبيyن،�العدد�وإمكانية

�التنمية�. 7 �;ي ه �ودو �العربي �ا�غرب �دو �;ي �ا�دني �ا�جتمع �الدين، �م6ي -æربيا� ل

ة�لنيل�شهادة�ا�اجستy?،�جامعة�محمد�خيضر�بسكرة،� رالسياسية،�مذكرة�غy?�منشو

 .2011/2012الجزائر،�

،�بناء�ا�جتمع�ا�دني�العربي .8 �العو: نبرهان�غليو جية،�بحث�ردو رامل�الداخلية�والخا

اسات�الوحدة� ه�;ي�تحقيق�الديمقراطية،�مركز�د رضمن�بحوث�ندوة�ا�جتمع�ا�دني�ودو ر

 .2�،2001العربية،�ط

�شهادة�. 9 �لنيل �*ستعمار�وبعد�*ستق
ل، �إبان �ا�دني �ا�جتمع �واقع � ،� �حدة بوGفة

 .2010/2011ا�اجستy?،�جامعة�حاج�لخضر�باتنة،�الجزائر،�

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=50376
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    �و�اشكالية�تحديد�الهوية�بالجزائر��و�اشكالية�تحديد�الهوية�بالجزائر��و�اشكالية�تحديد�الهوية�بالجزائر��و�اشكالية�تحديد�الهوية�بالجزائر�الشبابالشبابالشبابالشباب    و×يو×يو×يو×ي

    ;ي�ظل�التغy?�و�الصراع�القيم-;ي�ظل�التغy?�و�الصراع�القيم-;ي�ظل�التغy?�و�الصراع�القيم-;ي�ظل�التغy?�و�الصراع�القيم-

�العو�ة�و�الحداثة�منمنمنمن �العو�ة�و�الحداثة��منظو �العو�ة�و�الحداثة��منظو �العو�ة�و�الحداثة��منظو اسة----رررر�منظو اسةد اسةد اسةد     ----�ميدانية�ميدانية�ميدانية�ميدانيةررررد

    

    *وسيلة�عيساتوسيلة�عيساتوسيلة�عيساتوسيلة�عيسات....دددد

    

سال  22/12/2018 :النشر 24/09/2018 :لالقبو 29/03/2018 :ر8

 

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

�تعالج قة�هذه �الشإشكالية رالو �لدى ��الهوية ، �الجزائر �فهم�لوتحاويباب

ïا �التغيy?�من�خ
ل�إعادة�سY?اتيجيات�و*�مرتصو ى�ا�عتمدة�من�قبلهم�للتكيف�مع�قو

�تأثy?ات�عوامل�ظل ;ي�ذلك�يتم. �تستجيب��تطلبات�العصركي §�م�هويتشكيل أو بناء

�نحو� �ا�وجهة �الدولة �والسياسات �التعليم- �النظام �مثل جية؛ �وخا �داخلية رعديدة

ة�التقنية�;ي�عالم�و;ي�والحداثة�العو�ة�وكذلك�تأثy?ات�ظاهرتي�.الشباب ر�مقدم§�ا�الثو

�*جتما×يوسائط�وع
م8 �ساعدت لقد. �التواصل �الشباب ��خy?ة �تطوير�ع�ى�هذه

�;ي�ظل�التحوGت�العميقة�ال�-�يشهدها�ا�جتمع���ا�ا�حافظة�علوكيفية ��وي§�م،الو×ي�

�تحقيق�الحداثة�;ي الشباب رغبة�اجتماعية�تمoyها��ذلك�ضمن�سy?ورةيحدث. يالجزائر

� �جديد �مجتمع �والعلم-يسايروبناء �التق.- �بذات وا�حافظة ،ر�التطو �ع�ى�الوقت

ة ك¾?�ا�واضيع��أحد وية�الهتمثل. الخصوصية�الثقافية�والهوية�الوطنية �ل
هتمام�رإثا

� اسات;ي �برالد �بالذات� كو�Þا خy?ة،��الفY?ة�;ي�خاصة�السوسيولوجية، تع@?�عن�الو×ي

�أ�Þا�موضع�كما. �الجماعات�أو�ا�جتمع�ككلأو فراد��لدى سواءالثقافية�و*جتماعية�

�بس �أو �*جتماعيyن، �للفاعلyن �ا�تاحة �الفرص �بفعل �ومتنوعة �متعددة �ببتأثy?ات

�لها�;ي�ظل� �بما�;ي�والتغy?�الثقا*جتماعية التحوGتنالضغوط�و8كراهات�ال�-�يتعرضو

�الجزائر;ي �ا�جتمع �يشهده �الذي �القيم- �الصراع �بسبب�التفاعل�يحدث. ي�ذلك �ذلك

                                                 
    ].].].].aissataissataissataissat....wassilawassilawassilawassila@@@@yahooyahooyahooyahoo....frfrfrfr [ [ [ [::::ال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?وني. . . . أستاذة�محاضرة،�جامعة�عبد�الحميد�بن�باديس،�مستغانمأستاذة�محاضرة،�جامعة�عبد�الحميد�بن�باديس،�مستغانمأستاذة�محاضرة،�جامعة�عبد�الحميد�بن�باديس،�مستغانمأستاذة�محاضرة،�جامعة�عبد�الحميد�بن�باديس،�مستغانم    ----    ****
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�العو�ة�حينا �وتأثy?ات �جهة، �من �والY?اث ��صالة �متطلبات �آخر�بyن �حينا �والصدام

قة�هذه�8شكاليات�ا�تعلقة�تعالج    .ىوالحداثة�من�جهة�أخر �بناء�الهوية�بموضوعر�الو

� �معطيات اسةع�ى اهالةبرس خاصة �ميدانيةرد �أجريت ر�دكتو �من �عينة ��200ع�ى

�ليدجدلية�التق"�وسيلة،�عيساتيمكن�الرجوع�اuى�(شابا ي�والحداثة�;ي�ا�جتمع�الجزائر

� �تلمسان-الشبابي �بوGية �ميدانية اسة �د �القيم- �للتغy?�والصراع بة رمقا حة�"ر �أطر و،

�وهران �جامعة �*جتماع، �علم اه �التحميل2ردكتو ابط � :univ.www:// http-ر،

30-25-10-22-03-2017-596/06-44-10-02-02-2017/fr/php.index/dz.2nora ( .ويقع�

�اللغة�والدينأهم�من�أساسيyن عاملyنالY?ك�oyبخاصة�ع�ى� كما�. �مقومات�الهوية�هما

�قوالفر بالحداثة،�وبالعو�ة�ا�تحركة�;ي�ع
قة�الهوية�الحدود�تسليط�الضوء�ع�ى�سيتم

قة�إuى�8جابة�ع�ى�مجموعة�من�التساؤGت� كما. �الشباباتربي�èما�;ي�تصو رتطمح�الو

� �بي�èا؛ �كيفمن �الجزائر �الشباب �ال�-�التغy? سy?ورة ضمن ه�هويتع�ىي�سيحافظ

� �والحداثةا�جتمعيشهدها �تأثy?�العو�ة �نفس�هل�و؟�تحت �üي �بالعو�ة �الهوية �ع
قة

� �اة؟�الحداثبإشكاليةع
ق§�ا �هويته �تشكيل �إعادة �الشباب �بإمكان �من��هل نط
قا

؟�أم�أنه�مضطر�إuى�بناء�هوية�جديدة� يالخصوصية�الثقافية�والقيمية�للمجتمع�الجزائر

��صالة� �متطلبات �بyن �التوفيق �بإمكانه �أم �والعو�ة؟ �الحداثة �تطلبات� تستجيب

    والحداثة�معا؟�

�مفتاحية �مفتاحيةكلمات �مفتاحيةكلمات �مفتاحيةكلمات �االهوية،: كلمات �الحداثة، �العو�ة، �الدين،  ،�*جتما×يلتغy?�اللغة،

 .لقيم-ا الصراع

    

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

AbstractAbstractAbstractAbstract:  This paper addresses the problematic issue of identity 

among young Algerians. It attempts to understand their perceptions and the 

strategies they adopted to cope with the forces of change. This might be 

achieved through reconstructing their identity or building new one in 

accordance to the requirements of the era. Such process takes place under the 

effects of many internal and external factors. These include among others 

education and youth-oriented state policies, as well as globalization and 

modernity in their various manifestations. Especially the impact of the 
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technological revolution in the world of social media and communication. The 

latter have helped young people to develop awareness of their identity, and 

learn how to preserve it in light of structural changes taking place in the 

Algerian society. All this happens within a social process caracterised by the 

youths’ desire to live in a modern society that adheres to technical and 

scientific development, while maintaining in the same time the cultural 

specificities and national identity. No doubt, Identity is one of the most 

interesting topics in sociological studies, especially in recent times. It is an 

expression of cultural and social awareness, whether among individuals, 

groups, or society as a whole. It is also the subject of multiple and diverse 

influences to which it is exposed be that in the form of opportunities available 

to social actors. Or because of the pressures and constraints they face given 

social transformation and cultural change; including the clash of values 

resulting from interaction and confrontation between the requirements of 

authenticity and tradition on the one hand, and the impact of globalisation 

and modernity on the other. Such problematic issues related to the topic of 

identity will be addressed using data from a field study conducted on a sample 

of 200 Algerian youths. Focus will be particularly placed on two of the most 

fundamental elements of identity in Algerian society; language and religion. It 

is also interesting to explore the moving boundaries of identity in relation to 

globalization and modernity in the youths’ perceptions. The paper aims to 

answer a range of questions including; Can Algerian youth preserve their 

identity amidst the process of change in society and given the impact of 

globalisation and modernity? Is the relationship of identity to globalisation the 

same as that of identity to modernity? Can young people reshape their identity 

on the basis of cultural values and particularisms characterising Algerian 

society? will they be forced into building new identity in response to the 
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requirements of modernity and globalisation? Or will they succeed in 

marrying the two together in a harmonious way. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: Identity, Language, Religion, Globalisation, Modernity, Social change, 

clash of values. 

 

    ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

�وة�مجموعجلبت �العو�ة �بي�èا �الظواهر�من �الحداثة�من �تأثy?ا�ïا�بمختلف

*� �من��فكار�وضع�ع�ى�بساط�البحث�*تصال�وع
مخاصة�تكنولوجيا �متنوعا ا ر�تيا

�و نةوالتحليل �والهرا�قا �الشباب�الثقافات �لفئة �بالنسبة �خاصة �. ويات �صبحأفلقد

�الراه �الوقت �;ي �الهوية �نخطاب �للجدلأهم�من �ا�ثy?ة �تشهده�مع ،�ا�فاهيم �ما

عة�;ي�مختلف�ا�يةا�جتمعات�العربي �وما�يتطلب�م�èا�ادين،ر�من�تحوGت�متتالية�ومتسا

� �تحديات �أماممن �ع�ى �*نفتاح ة �ع) الغرب (خرور�ضر �ا�حافظة �هذه�وكيفية �ى

�أي�وال�-�كانت�;ي�القديم�ترفض�وية،اله �;ي�خصوصي§�ا�الثقافية�خاصة�تدخل وأل�تحو

��إذا �تعلق �مر�ما �خ
ل �من �لتحو�بالدين، �uىإ�الهوية �الصراع �يخلق �نتيجة�عائق

�عن� �الذات�العاجزة اكإلتمث
ت �بالتاuيرد �فأصبحت فضه، �التغy?�و �وعملية �ر�الجديد

� �تطبق �إيديولوجيات �عن ة �رعبا �;ي�رضأع�ى �تطلب �ما �فقط، مزية � �بطريقة ر�الواقع

�نوع�من�القطيعة�ليس�مع�حداثإ�لهذه�التغy?ات�ومواكبة�الشباب�منالوقت�الراهن�

�لهذه�ليدية�مع�طريقة�التفكy?�التقنماإ،�و... �دين،�بمكونا�ïا�*ساسية�من�قيمثقافةال

� �اعتبار �ع�ى �والتعنأالعناصر، �*نغ
ق �تتطلب G� �بتغÊ��?yصب�الهوية �متغy?ة �Þا

�فÓ-�غy?�جامدة،�بل�،�الهوية�بوصفها�ظاهرة�اجتماعيةلةأ�مسإuى�ما�نظرنا�إذاالثقافة،�

�وتتغy?�تبعا�للتغy?ات  . �والتحوGت�ال�-�يشهدها�ا�جتمعرتتطو

��وهنا �الشباب�الساعية�فرادر�يكمن�دو �فئة �;ي�التغيy?�ا�ستمر�uىإ�خاصة

�هوي§�م �ع�ى �ع�،ا�حافظة �و�والعمل �الغy?�والتجديد �ع�ى �*نفتاح �الحداثة�مواكبةى

�ا�جمماأ ،�من�مظاهر�العو�ةو*ستفادة �يشهده �من�مظاهر�التغy?،�تمع�ما ي�الجزائر

�وتحدث�نهناو �التقنية ة �الثو �ال�-ر�عن �ع�ى �الشباب �بذا�ïم�التعرف�ساعدت �والو×ي

� �مقابل �ليقو .خروهوي§�م يكو � ر�بو ر �هوية�الهوينإل �üي ��الذاتية تكونت�" ذات"ة
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ت�أعمال أحضانوتعلمت�;ي� �تطبقها�ع�ى�ذا�ïانأر�الثقافة�ال�-�اختا
1
�إ�G�Gتفهم�وüي 

� �فهمخر�إuىبالرجوع �من �لنتمكن �وفهمه �عليه ر �الخصوصية�إثبات�ونا�و�وا�ر

�عدم�الفصل�بyن�الفكر�والفعل�;ي�جميع�فمن .الثقافية ر ي�الضر �;ي�الوسط�شكالهأو

*نساني
2

�º.جتمع�وسلوكات�نهأ�بمع�اسة�Gإ أفراده��Gيمكن�فهم�ا ر�من�خ
ل�فهم�ود

ا�ïم ات�وقيم�خاصة�به�مرتبطة�بثقافة�مجتمعه،�üي�ال�-�. رتصو رفكل�فرد�يملك�تصو

�يقوم� �الفرد �أن �أي �سلوكه، �انماط �وبالتاuي اته �وتصو �أفعاله دود � �;ي �وتتحكم رتحدد ر

ات�وسلوكات  . ربY?جمة�قيمه�إuى�أفعال�وتصو

�و�إننت�الثقافة�بنية�ف�كافإذا �تلك�فعالز�الرمو سات�üي�ال�-�تقو ي�وا�ما ر

�تطب �تشكل�;ي �وبالتاuي �وتمoyها �يقهاالثقافة �الواقع �لفهم�ا�جتمع�نأ أي". الهوية"�ع�ى

يخه�وثقافته�وحركيته�Gبد�من�محاولة�فهم�الفعل�خاصة�ما�يتعلق�ب �وع�ى�.الشبابروتا

�?yساب� د �تعبy?�ادوا �نأرحد �ثقافة ��كل �بالرمزية �ومثقلة �الثقافية(محملة ح��º) زالرمو

السلوك�البسيط�م�èا
3

ديو�  . ي�ما�اسماه�برأس�ا�ال�الرمزوأر�ما�يصفه�بو

�يت" �ال�- �*جتماعية �والقيم �الخلقية �الصفات �من �مجموعة �لقاهافالثقافة

�والثقافة�ع�ى�هذا�üي�ا�حيط. �;ي�الوسط�الذي�ولد�فيهوuيأالفرد�منذ�وGدته�كرأسمال�

ة�معينة�... الذي�يشكل�فيه�الفرد�طباعه�وشخصيته �ا�حيط�الذي�يعكس�حضا -Óرف

"والذي�يتحرك�;ي�نطاقه�*نسان�ا�تحضر
4

 .�ويشكل�من�خ
له�هويته

اسة �شكاليةإ رفد �ع
ق§�ا �;ي �بالعو�ة�الهوية �;ي �يتم �إشكالية إطار�والحداثة

� �و;ي �إطارالخصوصية، �ا�لتبسة �الع
قة �هذاuىإ�هذه �بطبيعة��يومنا �تتعلق �وال�-

� �الفلسفية، �وخلفيا�ïا هل�üي�. �الشباب�م�èاوموقف تحديا�ïا�ووالعو�ةالحداثة�نفسها

�ك �هل�تحدث�تمونيةحركة �ذاتية؟ �وثقافية �قيمية �اشيا�بمنظومة �نموذج�حضار ي�مع

�من�ا�حددات�الثقافية�الخاصة�طلق�üي�نموذج�حداثي�ينمأ�قوته؟�أثبتغربي�مهيمن�

�القي �وا�نظومة �الحداثة ع �مشر �لتب.- �هل �للمجتمع؟ �الذاتية �لغاءإ يجب العو�ةوومية

�الجزائر �للمجتمع �الوطنية �والهوية �الثقافية �يمكن�مأ يالخصوصية �كيف �العكس؟
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EEEEdition dition dition dition MMMMinuitinuitinuitinuit,,,, Paris Paris Paris Paris,,,, 1967 1967 1967 1967,,,, P52. P52. P52. P52.    
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�والتأثy?ات�وما�تفرضه�من�للشباب�ا�حافظة�ع�ى�الهوية�الوطنية�;ي�ظل�هذه�التغy?ات

�ع
ق§�ا؟تحديات �;ي �للهوية �الشباب ات �تصو �üي هم العو�ة؟�و،�بالحداثةر�ما �رباعتبا

  .�العصرمواكبة�تسöى�اuى�التغيy?�وال�-الفئة�

�مختلفف �التحوGت�هذه �;ي�عادةإ إuى �بالشبابدفعت�والتغy?ات �النظر

���بكثy?�من�التحليل�والنقدفاهيممجموعة�من�ا �مفهوم�الهوية�سهاأر�وا�راجعة�وع�ى

�البعض�صعوبة�تحديد�. "وما�يثy?ه�من�جدل ?yن�الهوية�أوىفyالخصوصية�ع�ى�وأ�تعي�

�عيدص �يعت@?�الكثy?ون �حيث �أن�الواقع، ي �اديول̄و �مصطلح �الهوية �منه�ك¾?أ�مفهوم

�وكل�،�تجسيدها�من�خ
ل�الدين�واللغةوأ�الهوية�يمكن�التعبy?�ع�èا�ن�Êكعلم-،�وذل

� �لذلك�يمكن��جتمع�واحد�وتوظيفهاهذه�خصائص�متغy?ة�حسب�طريقة�استخدامها

يخيا�يبدلنأ "ر�هويته�حسب�ا�راحل�ا�ختلفة�تا
1

�وبالتاuي.  �التطر ق�سنحاو �إشكالية إuىل

�والدين،�ليس�غة�عنصرين�يشك
ن�;ي�مضمو�Þما�الهوية�وهما�اللهمأالهوية�من�خ
ل�

ين�وحيدين�و ينهمأ�كإنماركمصد  . ر�مصد

�وميداني�للهويةموجزموجزموجزموجز----1111 �وميداني�للهوية�نظر �وميداني�للهوية�نظر �وميداني�للهوية�نظر     ::::يييي�نظر

تبط�مفهوم�الهوية�بالثقافة�وأدا�ïا�üي�اللغة �بعض�علماء�*جتماع�را ى،�إذ�ير

مة�هوية مة�الثقافة�üي�;ي��ساس�أ زوالسياسة�إن�أ ز
2

�إuى�هوية�ثقافية�.  لوالهوية�تتحو

� �التمي�oyبyن �Êغراض �تستخدم �ثقا;ي" هم"و" نحن"عندما �أساس �مجموع�. "ع�ى إ�Þا

�معرفة�وتحديد�مفهومهم�عن� �*جتماعيو �يستطيع�الفاعلو �بواسط§�ا نالظواهر�ال�- ن

"ا�ïمذو
3

 .-Óف�جوده�ا �عن�غy?ه،�وهذا�*خت
ف�هو�ختلفو�إحساس�الفرد�بفردانيته�و

�تحركه�ضمن�ثقافتهفهالذي�يعر �;ي �نفسه �بمدى�اقY?ابهويشعر ،�ع�ى �كان�سويا        �إذا

�مجتمعهأو �;ي �ا�عتمدة �الثقافية ية �ا�عيا �القيم �منظومة �عن تباطها�. ر�ابتعاده �ا رو;ي

�تت"بالثقافة�فان� اسب�*نسان�الهوية �الذي�يشكل�ر -æا���ا ين�هما وغذى�من�مصد ر

�هيجل�ث
ثي�*بعاد وافده،�باعتبار�ان�*نسان�كما�يقو لو . ما�æ-�وحاضر�ومستقبل: ر

�ابن�خلدو �يقو �كما �او�البيئة�*جتماعية نوا�صدر�الثاني�هو�ا�جتمع *نسان�ابن�: ل

                                                 
1111        ororororgggg....WWWWiiiikkkkipeiaipeiaipeiaipeia....arararar....WWWWWWWWWWWW. . . . وسوعة�    ويكيبيدياويكيبيدياويكيبيدياويكيبيديا. . . . �العربية�الحرة�العربية�الحرة�العربية�الحرة�العربية�الحرةا�وسوعةا�وسوعةا�وسوعةا
،�صراع�القيم�التقليدية�والعصرية،�مذكرة�لنيل�شهاعيساتعيساتعيساتعيسات    2222 ،�صراع�القيم�التقليدية�والعصرية،�مذكرة�لنيل�شها�وسيلة،�*تصال�والثقافة�;ي�ا�جتمع�الجزائر ،�صراع�القيم�التقليدية�والعصرية،�مذكرة�لنيل�شها�وسيلة،�*تصال�والثقافة�;ي�ا�جتمع�الجزائر ،�صراع�القيم�التقليدية�والعصرية،�مذكرة�لنيل�شها�وسيلة،�*تصال�والثقافة�;ي�ا�جتمع�الجزائر ����دةدةدةدةيييي�وسيلة،�*تصال�والثقافة�;ي�ا�جتمع�الجزائر

    ....2010201020102010عة�وهران،�عة�وهران،�عة�وهران،�عة�وهران،��*ستاذ�لقجع�عبد�القادر،�جام�*ستاذ�لقجع�عبد�القادر،�جام�*ستاذ�لقجع�عبد�القادر،�جام�*ستاذ�لقجع�عبد�القادر،�جامشرافشرافشرافشرافإإإإا�اجيستy?�;ي�علم�*جتماع،�ا�اجيستy?�;ي�علم�*جتماع،�ا�اجيستy?�;ي�علم�*جتماع،�ا�اجيستy?�;ي�علم�*جتماع،�
3333    GGGGenevienevienevienevièèèève ve ve ve VVVVinsonneauinsonneauinsonneauinsonneau,,,, Culture et comportement Culture et comportement Culture et comportement Culture et comportement,,,, 2 2 2 2°°°°    EEEEditionditionditiondition,,,, C C C CUUUURSRSRSRSUUUUSSSS,,,, Armand Colin Armand Colin Armand Colin Armand Colin,,,, Paris Paris Paris Paris,,,, 2003 2003 2003 2003,,,,    

p179.p179.p179.p179.    
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"بيئته
1

�الجوهر�الثابت� تجريدي�كمفهوم�فلسفي��Identitéالهوية�وتعرف.  او�"ع�ى�ا�Þا

�وحدة�الذات "حقيقة�ال#æ-ء�من�حيث�تمoyه�عن�غy?ه�وتسم�ºايضا
2

�üي�.  فالهوية�إذا

إ�Þا�ا�كان�. �;ي�ثقافته،�كما�أن�ثقافته�تتحرك�فيهيتحركيجعل�الفرد�. شبه�واخت
ف

�نفسه �نظر�خر�وللشخص �;ي �ل
نا "ا�مثل
3

�ليش، ة �تا ة�،�غy?هبهر�تدعوه �تا ر�وتدعوه

�;ي�أخ �كفرد �وجوده �ليؤكد �مجتمعه �ثقافة �;ي �الذوبان �وعدم �إبراز�فردانيته �إuى ىر

�بثقا �التمسك �أخر �جهة �ومن �غy?هافةىا�جتمع، �عن �ليمoyها �üي�. �مجتمعه فالهوية

�التجانس� �وتحقيق �*ندماج �ع�ى �الفرد ة �قد �إuى �باëضافة �ثقافية �مرجعية رامت
ك

جموعة�من�العناصر�أساسها�اللغة�والدين�الداخ�ي،�إ�Þا�جزء�من�الذات�تتفاعل�ف��ا�م

�للتمي�oyبyن�نحن. "والقيم ها�صيغة�تحديد�فئو يو�ت@?ز�الهوية�الثقافية�باعتبا هم،�وهو�/ر

�الثقا;ي �*خت
ف �ع�ى "تمي�oyقائم
4

�منظومة�.  �;ي �مهما �جانبا �مع�خر�يشكل فتفاعلنا

ة�عنا �ماعيةار�التنشئة�*جتغy?�أن�مس. "رالقيم�ال�-�نحملها�و;ي�أنماط�السلوك�الصاد

�ع�ى� ة �والقد �بالهوية �ينمو�8حساس �أين �بالحرية، �و8حساس �التفرد �من �يبدأ رإنما

�الفكر�والفعل �;ي "*ستق
ل
5

�الجماعية،�.  �الهوية �نوعyن، �بyن �*جتماع ويم�oyعلم

�الذاتية والهوية
6

�مY?ابطان �أما�فالهوية. �وهما �ا�تشا��yن، ��فراد �بyن �تجمع �الجماعية

�تقوم�به�البيئة�الثقافية�;ي�تشكيل�ا �ما لهوية�الذاتية�فÓ-�تم�oyالفرد�عن�غy?ه،�وهذا

�الفردية �الجماعية. "الهوية �تشكل�الهوية �ال�- �üي �،فالثقافة و�Gيمكن�أن�". نحن"�إ�Þا

�البحث�عن�هوية� �هوية�جماعية�والعكس،�أو�ع�ى��قل�بدو �هناك�ثقافة�بدو نتكو ن ن
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3333    BBBBenchehida Ahmedenchehida Ahmedenchehida Ahmedenchehida Ahmed,,,,    LLLLes paradoes paradoes paradoes paradoxxxxes de la fonction scopies de la fonction scopies de la fonction scopies de la fonction scopiqqqque dans la personnalisationue dans la personnalisationue dans la personnalisationue dans la personnalisation,,,,    EEEEd CRASCd CRASCd CRASCd CRASC,,,,    

1995199519951995,,,, p 162. p 162. p 162. p 162.    
4444        DDDDenys Cucheenys Cucheenys Cucheenys Cuche,,,,    LLLLa notion de ca notion de ca notion de ca notion de culture dans les sciences socialesulture dans les sciences socialesulture dans les sciences socialesulture dans les sciences sociales,,,, Approches Approches Approches Approches,,,, Casbah  Casbah  Casbah  Casbah ééééditionditionditiondition,,,, Al Al Al Alggggerererer,,,,    
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"جماعية
1

�يتم�oyال�-�السلوك�ماطافة�üي�مجموع�القيم�وا�عتقدات�وأنفإذا�كانت�الثق. 

�أي�جعل�،�وا�عايy?�قائمة�بذا�ïاقيم��ا�مجتمع�عن�غy?ه،�فان�الهوية�üي�جعل�هذه�ال

ات� �كتصو �الواقع �;ي �تجسيدها �خ
ل �من �وا�كان �الزمان �;ي �موجودة �الثقافة رهذه

ية�فهوية. "وانماط�سلوك�ضمن�كل�ما�يشهده�العالم�من�تحوGت ر�*نا�تمثل�ع
قة�حوا

�نقطة�(...)  �الذاتي�يتأسس�;ي �والو×ي �تتواصل�مع�*خرين، �كما �مع�ذا�ïا تتواصل�*نا

� �ا�ستو �تقاطع �نقطة �و;ي �*خرين، �مع �ا�شY?ك �للتفاهم �*فقي �ا�ستو ىتقاطع ى

�نفسها �ذا�ïا �مع �الذاتي �للتفاهم "العمودي
2

�اuى� �الرجوع �*خر�ثم �مع �الع
قة �;ي �اي

�ان�يتم�نسيان�هوية�*ناالذ ويؤكد�ليفي�. نات�;ي�ع
قة�ديالكتيكية�ل
نا�و*خر�لكن�دو

�;ي� " Cl. Lévi-StraussسY?وس �لúخر �بالنسبة �الواحدة �تنشا �8نسانية �الثقافات ىأن

�الهوية �أساس �ع�ى �الغy?ية �مع "ع
قة
3

�صابر�.  �الدين �م6ي �ا�فكر�العربي �أصاب ولقد

�العا�ية�للشعوبأن�الهوية�الث"عندما�قال� üي�. ققافية�üي�مبدأ�ثابت،�حق�من�الحقو

� ات��خر �الحضا �التعامل�والتفاعل�مع �تع.- �ولك�èا �والتقوقع، �للعزلة ىليست�مرادفا ر

�التنوع �العطاء، �ع�ى ة �ضد�الذوبانوüي... رمن�منطلق�القد إ�Þا�. �ضد�التماثل�الثقا;ي،

�والتفتح،�وتقبل��نماط�الثقافية�ال عا�ية،�ولك�èا�;ي�الوقت�نفسه�تدعو�نتقبل�التعاو

�ع�ى� �والحفاظ ��ساسية �مقوما�ïا �بتقوية �ذلك �ف��ا، �8سهام �ع�ى ة �القد �تملك رإuى

..."قيمها
4

�الحداثةو  �مفهوم �داومب. �هو�نفس �به ��Gنع.- �هنا �وعدم�نالسكو�الثبات

سمح��تالهويةو. �ال�-�تم�oyا�جتمع�عن�غy?هصيةالتغy?،�ولكن�الثبات�من�حيث�الخصو

ضة�مع�مصلحة� �ترد�وترفض�كل�القيم�ا�تعا �بينما ربتأقلم�أفراد�ا�جتمع�مع�ا�حيط،

�من�عناصر�تنوير�الذاتثارفÓ-�خزان�للحقائق�الثابتة�تؤلف�إ. ا�جتمع �وهو�ما�.�كبy?ا

�الثقافة� �ع�ى �ا�حافظة �ا�Þا �ع�ى �الهوية �فهوم� هم �تصو �;ي �كذلك �العينة �افراد راكده

جة�*و �و*نفتاح�ع�ى�التغيy?ثم�ثاني�اختيار�كان�. % u85,5ى�وذلك�بنسبة�رالوطنية�بالد

ة�%�68تل��ا�نسبة�،%�81,5بنسبة�الخصوصية*خر�مع�ا�حافظة�ع�ى� ور�تؤكد�ع�ى�ضر

�?yاخذ�القيم�رذ�مع�اخد�الحلكنالتغي�º.فقط*يجابية�من�قيم�الثقافة�الغربية�بمع�،�

�لúمن�و*ستقرار�وهذا�كان�*ختيار�الرابع�ع�ى�اعتبار�ان�الهوية�üي�الدعامة�*ساسية

                                                 
1111    MMMMustapha Cherifustapha Cherifustapha Cherifustapha Cherif,,,, Jean Sur Jean Sur Jean Sur Jean Sur,,,, Jac Jac Jac Jacqqqques ues ues ues BBBBererererqqqqueueueue,,,,    OOOOrientrientrientrient----    OOOOccidentccidentccidentccident,,,,    EEEEdition ANdition ANdition ANdition ANEEEEPPPP,,,, Al Al Al Alggggerererer,,,, 2004 2004 2004 2004,,,, p 128 p 128 p 128 p 128---- 129. 129. 129. 129.    

ات�الجمل،�ط    2222 غن�هابرماس،�ا�عرفة�وا�صلحة،�ترجمة�حسن�صقر،�منشو ات�الجمل،�ط�يو غن�هابرماس،�ا�عرفة�وا�صلحة،�ترجمة�حسن�صقر،�منشو ات�الجمل،�ط�يو غن�هابرماس،�ا�عرفة�وا�صلحة،�ترجمة�حسن�صقر،�منشو ات�الجمل،�ط�يو غن�هابرماس،�ا�عرفة�وا�صلحة،�ترجمة�حسن�صقر،�منشو ر�يو رر رر رر     ....111189898989،�ص،�ص،�ص،�ص2001200120012001،�مصر،�،�مصر،�،�مصر،�،�مصر،�1111ر
3333    MMMMondher Kilaniondher Kilaniondher Kilaniondher Kilani,,,,    IIIIntroduction ntroduction ntroduction ntroduction àààà l l l l’’’’anthropoloanthropoloanthropoloanthropologgggieieieie,,,,    EEEEdition PAdition PAdition PAdition PAYOYOYOYOTTTT,,,,    LLLLausanneausanneausanneausanne,,,, 1989 1989 1989 1989,,,, p 277. p 277. p 277. p 277.    

ي    4444 يحاذة�الخو يحاذة�الخو يحاذة�الخو ف، ، ، ، الY?جمة�قديما�وحديثاالY?جمة�قديما�وحديثاالY?جمة�قديما�وحديثاالY?جمة�قديما�وحديثا، ، ، ، رررر����ششششحاذة�الخو فدار�ا�عا فدار�ا�عا فدار�ا�عا     ....183183183183ص�ص�ص�ص�، ، ، ، 1988198819881988، ، ، ، تونستونستونستونس، ، ، ، سوسةسوسةسوسةسوسة، ، ، ، رررردار�ا�عا
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� �ا�لحق. (%63,5بنسبة �اuى �الرجوع �فما). يمكن �تصو �بyن �ع
قة �هو�وجود ر�ن
حظه

�والعلم-� �الثقا;ي �ا�ستو اد � �كلما �بحيث�انه ،-æ>ا �الد ىالهوية�عند�الشباب�وا�ستو زى ر

ة�*نفتاح�ع�ى�*خر�والتغيy?�لك داد�وع��م�بضر رللشباب،�كلما�ا ن�مع�ا�حافظة�ع�ى�وز

�الوطنية �كان�. الهوية �وهذا �ومقاومته فضه �التغيy?�و �من �التخوف �تع.- G� رفالهوية

��و;ي�نفس�الوقت��Gتع.-،%11*ختيار�السادس�الذي�ع@?ت�عنه�نسبة�بسيطة�وüي�

�وما�ع@?ت�عنه�*قلية�،الشباب�ما�اكد�عكسه�وهو*نغ
ق�وعدم�التواصل�مع�*خر�

�اuى�التغيy?�والحداثة�ع�ى�. %1,5البسيطة�جدا�وüي� نوبالتاuي�نفس�*فراد�الذين�يسعو

غم�كل�نيةو×ي�تام�بأهمية�ا�نظومة�الثقافية�القيمية�للمجتمع�;ي�تشكيل�الهوية�الوط ر�

�هالتأثy?اتالتحوGت�والتحديات�و �الشباب،�وذلك�من�خ
ل�تحديد�ؤGء�ال�-�يشهدها

جالشباب �وخا �داخليا �الثقافة �مختلف�ر�لúولويات �;ي �الهوية �استحضار �وبالتاuي يا،

�تغيy?�الوضع� �;ي غب§�م �و �افراده، �وطموحات �ا�جتمع �هوية �مع �يتسق �بما رالخطابات

�ع�ى��ïمر�من�خ
ل�قد�ومن�ثمة�استيعاب�التحوGت�والتأثy?ات،�*فكار�اوGبتغيy? قائمال

�فيما�يمكن�ويةاله�وتتمثل�هذه�،�التمازج�والتناغم�الثقا;يواحداث ،تمثل�هوية�ا�جتمع

�يشمل�والذي ،�القيم��ساسية�للثقافة�الذي�ينبثق�من�النظام�السائدنسقبأن�نسميه�

فالع
قة�بyن�الثقافة�والهوية�قائمة�ع�ى�. كل�أنحاء�الثقافة�ويتسرب�إuى�كل�جزء�م�èا

�انتاج �وعملية �الذات �بyن �الع
قة �الفاعلةاساس ز�الذات �بر �اي . �وا�فكرةو�الثقافة،

º.دابمع� �تنشا �الهوية �الفاعلyن�خل�ان �موقع �يحدد �الذي �و*جتما×ي �*طار�الثقا;ي

ا�ïم�ويوجه�سلوكا�ïم �الكس�ميتشيل�ي. "روتصو ة�    Mucchieliىكما�ير ر�أن�الهوية�üي�عبا

�تسمح� �ال�- �ا�صطفاة �والذاتية �و*جتماعية �ا�ادية �مركب�من�العناصر�ا�رجعية عن

�*جتما×ي �للفاعل �خاص "بتعريف
1

�الصد.  �هذا �;ي�دو;ي �الثقافة �وضعية �وبم
حظة

�عبا �üي �وال�- �للتناقضاترةالجزائر�ا�تغy?ة، �مساحة �عن�،�عن ة �عبا �الهوية �أن ر�وبما

مة�هوية�;ي�الج �تعود�إuى�زائرزمركب�من�العناصر�ال�-�تمثل�الثقافة،�فهل�هناك�فع
�أ

مة�الثقافية  .متجددة�متغy?ة�و�بالتاuي�فالهوية�متغy?ة�و�فالثقافة ؟ز�

    ::::يييي�مظاهر�الهوية�وتمث
�ïا�لدى�الشباب�الجزائر�مظاهر�الهوية�وتمث
�ïا�لدى�الشباب�الجزائر�مظاهر�الهوية�وتمث
�ïا�لدى�الشباب�الجزائر�مظاهر�الهوية�وتمث
�ïا�لدى�الشباب�الجزائر----2222

�اهمها�اللغة،�الديـن،�التقاليد�ن�الهوية�الثقافية�للمجتمع�متعددة�وممكونات

يخو*عراف� اسة�ع�ى�مكونyن�اثنyن�فقط�هما�الدين�... روالتا رقمنا�باGقتصار�;ي�هذه�الد

                                                 
، ، ، ، الجزائر�والعو�ةالجزائر�والعو�ةالجزائر�والعو�ةالجزائر�والعو�ة، ، ، ، دوuيدوuيدوuيدوuيفعاليات�ا�لتقى�الفعاليات�ا�لتقى�الفعاليات�ا�لتقى�الفعاليات�ا�لتقى�ال، ، ، ، ))))الهوية�العربية�نموذجاالهوية�العربية�نموذجاالهوية�العربية�نموذجاالهوية�العربية�نموذجا((((العو�ة�وإشكالية�الهوية�العو�ة�وإشكالية�الهوية�العو�ة�وإشكالية�الهوية�العو�ة�وإشكالية�الهوية�، ، ، ، �الدين�بومهرة�الدين�بومهرة�الدين�بومهرة�الدين�بومهرةررررنونونونو    1111

    ....55555555ص�ص�ص�ص�، ، ، ، 1999199919991999جامعة�قسنطينة،�كلية�العلوم�8نسانية�و�*جتماعية،�قسم�علم�*جتماع،�نوفم@?�جامعة�قسنطينة،�كلية�العلوم�8نسانية�و�*جتماعية،�قسم�علم�*جتماع،�نوفم@?�جامعة�قسنطينة،�كلية�العلوم�8نسانية�و�*جتماعية،�قسم�علم�*جتماع،�نوفم@?�جامعة�قسنطينة،�كلية�العلوم�8نسانية�و�*جتماعية،�قسم�علم�*جتماع،�نوفم@?�
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�واهمي§�م �العنصرين �هذين �مكانة �وفهم �للتعرف �تكوواللغة �;ي �وثقافة�ينا �شخصية

�ليقو. �تحديد�الهوية�الوطنية;ي�وكذا�اهمي§�ما�،يالشباب�الجزائر ي�ا�فكر�عابد�الجابر

�و*نشطار�الذين�" �الثنائية اء �إ �سواء �العمل؟ �ما �السؤال �عن �الصحيح �الجواب زأن

اء�*خY?اق�الثقا;ي�واديولوجية�العو�ة تنطلق��يجب�أن�،زتعان��ما�الثقافة�العربية،�أو�إ

��مر� �تعلق �سواء �Êنه �ذلك �نفسها، �العربية �الثقافة �داخل �من�العمل ��æ-ء �كل وقبل

�الفعل� �استطاع �ا� �الداخ�ي �لو�Gالضعف �انه �ا�ؤكد �فمن �أو�بغy?ه، �الثقا;ي با�جال

ة�ال�-�تجعل�منه�خطرا�ع�ى�الكيان�والهوية س�تأثy?ه�بالصو ¯ي�أن�يما رالخا ر "ر
1

وهذا�. 

�يؤكد�أن�هدف�ال �بعد�ما . �للمجتمعاتافية�الثقالخصوصية�والهوياتعو�ة�هو�إلغاء

�ومحاولة�ا�زج�فكل ي�من�ي
حظ�واقع�ا�نظومة�الثقافية�والقيمية�;ي�ا�جتمع�الجزائر

مة�ثقافية،�،الشباب لدى�وقيم�الحداثة�خاصة�قليديةبyن�الثقافة�الت ز�يؤكد�أن�هناك�ا

�العم �التحوGت �خ
ل �من �هوية مة �أ �صل�Éا �;ي �الذات�زتتضمن �ع�ى �تطرأ �ال�- يقة

�أي. معيةالج �الذي�نسيكونو الشباب�أن �القيم- �ا�زيج �أساس �ع�ى �منقسمyن �حتما

yجتمع�ب��هناك�ة،�الحداثي�قيم�الثقافة�التقليدية�والغربيةنيشهده�ا ن�وبالتاuي�لن�يكو

�أن�الهوية�الجزائرية�تحمل�;ي�طيا�ïا�مكونات�مختلفة� ىحس�بالهوية�الوطنية،�أو�باÊحر

مة�هوية فكان�البحث�. زستؤدي�حتما�إuى�خلق�نوع�من�الصراع�والذي�قد�يوصل�إuى�أ

�مراعاة�ا�تغy?ات�ال�-�طرأت�ع�ى�تلك� نعن�الهوية�ال�-�ولد�من�اجلها�هذا�الصراع�دو

�القيم- �*متصاص �بفعل �هوية�ومن ،الهوية �بyن �صار�شديدا �الذي �التناقض �خ
ل

�ا�عصرنةزائرالج �والهوية �تمامال. ��صلية �العكس �كان اسة �الد �نتائج �اكدته �ما . ركن

�اuى�الحداثة�وتب.-�قيم�جديدة�حديثة،�*�ان�هناك� غبة�الشباب�الوصو لفبالرغم�من� ر

رغبة�;ي�نفس�الوقت�;ي�ا�حافظة�ع�ى�قيمهم�التقليدية�ال�-�تشكل�;ي�*ساس�مصدر�

عامة،�الجزائريyن�و�بصفة�"�الذي�يؤكد�أن�Quandt    وهنا�نتفق�مع�وليام�كوانت. هوي§�م

���وي§�م،�وهذا�إuى�حد�كبy?�بسبب�طبيعة�نضالهم�من�اجل�*ستق
ل " يلهم�حس�قو

��Gيظهر�أ�Þم�"ويضيف�;ي�محل�آخر� 
حظyن،�فالجزائريو�نغم�ما�صرح�به�كثy?�من�ا ر

                                                 
قم�1111 � �عدد �بy?وت، �ا�ستقبل�العربي، �مجلة حات، �عشر�أطر �الثقافية، �والهوية �العو�ة ، �الجابر قم��محمد�عابد � �عدد �بy?وت، �ا�ستقبل�العربي، �مجلة حات، �عشر�أطر �الثقافية، �والهوية �العو�ة ، �الجابر قم��محمد�عابد � �عدد �بy?وت، �ا�ستقبل�العربي، �مجلة حات، �عشر�أطر �الثقافية، �والهوية �العو�ة ، �الجابر قم��محمد�عابد � �عدد �بy?وت، �ا�ستقبل�العربي، �مجلة حات، �عشر�أطر �الثقافية، �والهوية �العو�ة ، �الجابر رررر�محمد�عابد وووو يييي

228228228228�، ،�،�فيفر ،�،�فيفر ،�،�فيفر     ....21212121،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1998199819981998يييي،�فيفر
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�ا�سائل�الثقافية �كلهم�;ي�هوية�جزائرية،�و�G. لمنقسمyن�بشكل�ضيق�حو نبل�يشY?كو

..."اليةتوجد�حركة�انفص
1

 . 

    ::::�كأساس�للهوية�كأساس�للهوية�كأساس�للهوية�كأساس�للهويةاللغةاللغةاللغةاللغة        ----1111----2222

�تتخذ�من�ما �ال�- �هو�ظاهرة�ا�زج�اللغو �;ي�ا�جتمع�الجزائر ي�شد�انتباهنا ي

�بyن� �وتواصل �تخاطب �أداة �الفرنسية �والكلمات ات �بالعبا �الجزائرية �اللهجة رمزج

Þبل�أك¾?�من�ذلك�إ� ة��الرغب�ايالجزائريyن،�وüي�حالة��Gتع@?�فقط�ع�ى�مy?اث�استعمار

ة� �ضر �إuى �يدفع �وهو�ما �والحداثة، �والعصرنة �التكنولوجيا �متطلبات �مع �التواز ور;ي ي

دواج�اللغو(تقنyن�وتنظيم�هذه�الظاهرة� يالتعدد�و* بطريقة�تخدم�مصلحة�ا�جتمع�) ز

�ظاهرة�اجتماعية�وموضوع�مسائ
ت�فلسفية�ومنطقية،�تعمل�ع�ى�حفظ�فاللغة    .ككل

� �من �ونقله �لúمة �الثقا;ي وث �ال�-�را�و ��خر ف �وا�عا �الY?اث �وتحصيل �ýخر، ىجيل ر

�8نسان �فا�نظومة ....يحتاجها �تؤثر�;ي�" �اللغوية �تراكي�Éا �بل�أيضا ليس�فقط�مفردا�ïا

ية�أهلها�للعالم�و;ي�كيفية�مفصل§�م�له،�وبالتاuي�;ي�طريقة�تفكy?هم إننا�نفكر�. ؤطريقة�ر

æ#ال� �نتكلم �نف-ءكما �üي �الك
م �ع�ى تنا �قد �يع.- �ع�ى�ر�الذي تنا �قد �تحدد �ال�- رسها

?yالتفك"
2

اته�ونمط�تفكy?ه�.  رفالفرد�يتأثر�باللغة�ال�-�يتكلمها�ويمتد�هذا�التأثy?�إuى�تصو

�ثقافته �من �مهما �جزءا �تشكل ��ÞÊا �بyن�اللغة�هناك    �أنأي    .وسلوكاته، �وطيدة �ع
قة

ثقافة��أداة�لنقل�الüيوالثقافة�ذلك��ÞÊا�ليست�مجرد�وسيلة�للتخاطب�والتواصل�بل�

�لجميع عاء �عاداتوو �من �الثقافة �هذه �تشمله �أ،�ما �قيم، ،?yتفك� �طر �نماطق�تقاليد،

ات�ومناهج�حياة   ...رسلوك�وتصو

�و*متثال�فاGندماج �لغ§�ا �معرفة ��æ-ء �كل �قبل �üي �لها �و*متثال �ثقافة �;ي

�ف��ا و*ندماج
3

���ذ.  ��ساافاللغة �و�داة �الثقافة �وعاء �التنشئة�سية�üي �عملية �;ي

�وثقافة�،*جتماعية �وهويته �انتماءه �مع �يت
ءم �بما �الفرد �بناء �خ
لها �من �يتم �ال�-

�خاصية�إنسانوüي. مجتمعه ها �باعتبا �تنجم�عن�ظواهر�الفكر�يةر�أهم�مظاهر�الثقافة

اته ك�فيه��Þاإ(...) �ا�شاركة�بyن�الذوات�رضيةفاللغة�تمثل�ا. روتصو ر�الوسط�الذي�تشا
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اكي�و�ليس�فقط�;ي�ا�ع.ت،الذوا يا�انفعالية�نماإر�º*د يضمن�(...) ؤ�;ي�ا�ع.�ºالشامل�لر

�الفهم�ا�ت �تقوبادل،لنا فراد�بyن��م�ا�شاركة�ال�-
1
�القاعدة�خلق�. �من�هذه �وانط
قا

�;ي�الفكر�والثقافة�واللغة �تمزقا �،ي*ستعمار�;ي�ا�جتمع�الجزائر �ظل�قائما �إuى�وهو�ما

�من�خ
ل�*مoYاج� �هذا يدواج�اللغو�*وأوقتنا �نشر�اللغة�. ز �ع�ى فلقد�عمدت�فرنسا

  .و�فكار�الفرنسية

�ليقو إذ �كتابه �;ي -Eن� �بن �8س
مي"�مالك �العالم ��فكار�;ي "مشكلة
2

لقد� "

�ظاهرة�خاصة�نتيجة�للظواهر�السابقة�ومن�بي�èا. �*ستعمار�العديد�من�الظواهرحدثأ

�ال�-�ترك�أثرها�ومفع دواج�اللغو يوüي�ظاهرة�* ولها�ا�باشر�ع�ى�الظواهر�الثقافية�;ي�ز

�هذه�البلدان�مصر. الب
د �;ي�(...)لأو دواجية��Gمثيل�لها ز،�والبلد�الثاني�الذي�يعيش�ا

�بالنسبة�للشباب،� �الواقع�خاصة �بمجرد�م
حظة �وهو�واضح�جدا العالم�هو�الجزائر،

�ك �امتدت�إuى �وإنما �الجامöي �لم�تتوقف�عند�حد�ا�جال�الفكر ل�ا�جاGت�يحيث�إ�Þا

�للمجتمعىخرالحيوية�� �اليومية �مث
�ليس��ÞÊا�فاستعمال. �والحياة �الفرنسية �اللغة

��أو ةمعيار�للحداث جة �بالد �نتيجة �بلوuىر�التقدم �وهو�ما -æ�ستعمار�الفرن
�أكدته�ل

قم��ى�عجابةنتائج�8 �üي�وuىالفئة��. �فئ�-إuى�كان�هناك�انقسام�تقريبا. 9ر�السؤال�

بما�ذلك�قد�يرجع��كمعيار�للحداثة،رنسيةتعت@?�استعمال�اللغة�الف 49,5% �العلم�uىإر�و

�تقوم�;ي�� �. جنبية�ع�ى�اللغات��ساسوالتقنية�ال�- �%50,5مقابل�الفئة�الثانية�وüي

�العكس ا�للحداثة�استعمال�اللغة�الفرنسية�Gنأ ،ىال�-�تر �هذا�نأما�يؤكد�. ر�يعت@?�معيا

دواج�اللغو يةزا�زج�و* ر�هو�نتيجة�التأثر�با�رحلة�*ستعما دواج�هنا�هو�وبالتاuي .ي Gز�فا

�أخطر �القاعدuىإل�بكثÊ�?yنه�تحو دواج�شعE-�ع�ى�مستو ى�ا �وبعد. �العريضة�للمجتمعةز

�*ستعمار�ع �مرحلة �من جها �مسانتوخر �من 
�اللغة�لةأ�الجزائر�طوي �وع
قة �اللغة

 . بالهوية

ح�;ي�هذه�الحالكن �الشباب�للغة�;ي�خضم�هذا�و�السؤال�ا�طر رلة�هو�تصو

Gك�من�التحو?Yع�ع��م ،تا �نفسه�و�بينته�النتائج�هفما    ؟...�;ي�تشكيل�الهويةبأهمي§�ا وو

�لكن�داخل�هذه�%�50,5اللغة�ا�ستعملة�üي�اللهجة�بنسبة�نأما�ن
حظه�;ي�الواقع�وهو�

                                                 
�ح    1111 �ترجمة �وا�صلحة، �ا�عرفة �هابرماس، غن �ح�يو �ترجمة �وا�صلحة، �ا�عرفة �هابرماس، غن �ح�يو �ترجمة �وا�صلحة، �ا�عرفة �هابرماس، غن �ح�يو �ترجمة �وا�صلحة، �ا�عرفة �هابرماس، غن �مصرسنسنسنسنرررر�يو �الجمل، ات �منشو �مصر�صقر، �الجمل، ات �منشو �مصر�صقر، �الجمل، ات �منشو �مصر�صقر، �الجمل، ات �منشو �طرررر�صقر، �ط، �ط، �ط، ،�،�،�،�2001200120012001    ا�انيا،ا�انيا،ا�انيا،ا�انيا،،،،،1111،

    ....188188188188صصصص
�شعبو،�دار�الفكر�ا�عاصر،�دمشق،��شعبو،�دار�الفكر�ا�عاصر،�دمشق،��شعبو،�دار�الفكر�ا�عاصر،�دمشق،��شعبو،�دار�الفكر�ا�عاصر،�دمشق،�حمدحمدحمدحمدأأأأ�8س
مي،�ترجمة�بسام�بركة،��8س
مي،�ترجمة�بسام�بركة،��8س
مي،�ترجمة�بسام�بركة،��8س
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�،صطلحات�فرنسية�مجرد�موأ�بyن�اللغة�العربية�والفرنسية�يج�هناك�مزنأاللهجة�نجد�

�اللغة�%�11مقابل�،%31وهو�ما�تأكده�نسبة� �الفص6ى،�ونسبة�العربيةن�ممن�يتكلمو

� �باللغة�الفرنسية% 7,5قليلة�وüي �النسبة��،ن�يتحدثو �;ي�خy?ة�لكن�ح��ºهذه ن�تكو

ة�عن�خلط�بyن�العربية�والفرنسيةحيانبعض�� �أم�سلبية�يجابيةإ�هذه�مoyة�فهل. ر�عبا

�مؤشر ها �للمثاقفةرباعتبا -æ>وأسا� �. �أوuي يشل ك� �ما �يقو رإذ ر �السلوك��ك¾?�"ل مفهوم

�أن�إصابة�الخطاب�;ي�مجتمعاتنا�. تعبy?ا�من�وجهة�إكلينيكية�تبقى�اللغة ليمكن�أن�نقو

"يY?جم�جيدا�حال§�م�ا�رضية
1

 . 

مةفكل �أ �عن �مع@?ة �جديد �بشكل �تظهر�اللغة �ي. ز�مرة �غرام#æ-��لقوكما

Gramsci " يع.-�أن�هناك�مجمكل�مرة�تظهر�بش� �وعةكل�أو�بآخر�إشكالية�اللغة،�هذا

�التكوين� ابط�أك¾?�متانة،�وأك¾?�والطبقةرمن�ا�شاكل�;ي�طو ية�لوضع�ر و�ا�وجهة�الضر رو

� �يكو �آخر�عندما º.أو�بمع� �الوطنية �الشعبية �والطبقة �ا�وجهة �الجماعات �بyن نجدية

�الثقافية �الهيمنة �تنظيم "إعادة
2

�الل.  �شكل �يؤكده �ما �ا�جتمع�وهو �;ي �السائد غة

بما�عن�بداية�حدوث� ،�والذي�يع@?� رالجزائر �لكن. �من�التفكك�;ي�الفكر�والثقافةنوعي

�بالرغمو �نأ�من �ا�ستعملة ة�اللغة �مركبةرعبا �لغة ات��عن �وعبا �جزائرية �لهجة ر�من

�نهأ إG ،ي�الثقافة�;ي�ا�جتمع�الجزائرع�وهو�عنصر�من�العناصر�ال�-�تعكس�واق،فرنسية

�ما�إذا�كانت�هناك�إمكانية�استبدال13جابة�عن�سؤال�;ي�8 �اللغة�العربية�بلغة�ل�حو

�أجنبية �مقابل�% 86 ع@? ،ىأخر ، �أخر �بلغة �العربية ض§�م�Gستبدال�اللغة ى�عن�معا ر

3,5 %� �حyن�نسبة �;ي �نسبة�بسيطة�جدا، �وüي �من�الشباب��G% 10,5نممن�يوافقو

�هذه�زف@?و    .ة�وال�-�تشكل�تقريبا�كل�العينة�نسبع�ىأ�لذلك،�وبالتاuي�ما���م�هو�ن�تمو�

� �الضخمة �كان�% 86النسبة �فع
�ما �تعكس �العربية �باللغة �التمسك �تع@?�عن �وال�-

�السؤال �هذا �عن �8جابة �من �فبعد .متوقعا �اللغو دواج *� ي�م
حظة �وهذا�للشبابز

�است بدال�اللغة�ل*ستعمال�ا�فرط�للغة�ا�ختلطة�ا�ركبة،�كنا�نتوقع�عدم�ا�باGة�حو

�ا �كانت �النتيجة �لكن �لúفراد، �بالنسبة ��فراد�. لعكسالعربية �و×ي �لنا �يؤكد وهو�ما

�لل �وكأساس �الثقافة، �معالم �من �كمعلم �إل��م �بالنسبة �وأهمي§�ا �اللغة �هويةبمكانة
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�كما�يع@?�لنا�عن�البعد�العاطفي�للثقافة�والهوية�الوطنية�،يالثقافية�للمجتمع�الجزائر

 . ;ي�تحقيق�ذلكوأهمية�اللغة�

�G� سة �ومما �حياة �طريقة �üي �جوهرها �;ي �الثقافة �أن �نöي �أن �ينب�ي رلكن

�مرآة��مة،�وع�ى�هذا��ساس�يجب�إعادة�النظر�إ�Þا. �;ي�القضايا�ا�عنوية�فقطنحصرت

�أساسا�كوسيلة�للثقافة��Gغاية،�وإعطاء��همية� �والتعامل�معها بشان�اللغة�وأهمي§�ا

يمكن�اعتبار�"و. فظ،�أي�Gبد�من�محاولة�استخ
ص�وفهم�ا�ع.�ºأو�Gوuى�للمع.�G�ºلل

فبواسطة�(...). الثقافة�كمجموعة�من��نظمة�الرمزية�أين�تتمركز�اللغة�;ي�ا�رتبة��وuى�

ه،�التعبy?�وإظهار�انفعاGته،�يؤثر�ويتأثر�بغy?ه�من�أفراد�اللغة ر�يمكن�للفرد�صياغة�أفكا

� �إليه، �ينتم- �الذي �وهويتها�جتمع �وقيمه �بثقافته �8نساني �ا�جتمع �أساس ."أ�Þا
1
�

�وحدة�إ�Þا�نتاج�ثقا;ي،�،قط�الدGلة�ففاللغة��Gتع.-��صوات�والصرف�والنحو�أو�علم

�عناصرها �وترابط �الثقافة �هوية �تكوين �;ي �أساسية �وüي �والقيم، ح �وثراء�،والفكر�والر

�من�الن �والدGليةاحيةبني§�ا �أو�ال. �الرمزية �بمسالة�فالتعلم ��Gيرتبط �أخر �بلغة ىتكلم

�بل�يتخذ��فراد�من�هذه�اللغة�،�*نتماء�إuى�ثقافة�معينةأن�شن�و�Gيقلل�مالهوية لغاءإ

 . �تعزيز�هوي§�مبالتاuي�وجسرا�يمك�èم�من�بلوغ�خر�والتواصل�معه�بلغته��صلية


�بyن�اللغة�ف �من�الهويةو�يمكن�نفي�الع
قة �üي     �فاللغة.�مركبا�ïازأبر�ال�-

ها�همأ�كأحد�تأتي �Êهمي§�ا�ودو ر�العناصر�;ي�تكوين�وتحديد�الهوية�;ي�ا�جتمع�الجزائر ي

�عل �وا�حافظة �الفرد �تحديد�هوية �. ��ا;ي �ليست�مجرد -Óلب�،�للتواصلأداةف� �بل�üي

�ايداةأ أو فاللغة�ليست�شك
�. "وجوهر�الفرد �قالب�إ�Þا ضا،ى�فحسب،�بل�üي�محتو

"فكارتصاغ�به��
2

ي�;ي�تشكيل�الهوية�و �واللغة. رعامل�محو �اجتماعية�تتطو ر�ظاهرة

باستمرار�كأي�نشاط�إنساني�آخر،�فÓ-�ليست�جامدة�بل�تتغ�ÞÊ�?yا�تستعمل�من�قبل�

�آخر�ومفاهيم�أخر�تواجهالأجي �يفسر�استعمال�اللغة�الفرنسية�وهذا .ى�عا�ا �ما بما ر�

�اثراءا�للهوية�والثقافة�مابر�نماإ�فقدان�للهوية�و�ى��Gيع@?�عفهذا. لدى�الشباب �إذان�يكو

� �Ferdinand de Saussureاعت@?�دو�سوسy?�ولقد .�ذلك�من�الجانب�*يجابيuىإما�نظرنا�

                                                 
1111 Jean Caune Jean Caune Jean Caune Jean Caune,,,, Culture et communication Conver Culture et communication Conver Culture et communication Conver Culture et communication Converggggences thences thences thences thééééorioriorioriqqqques et lieuues et lieuues et lieuues et lieuxxxx de m de m de m de méééédiationdiationdiationdiation,,,, P P P PUG,UG,UG,UG, 1995 1995 1995 1995,,,, p  p  p  p 

15.15.15.15.    
    ....�184184184184ص�ص�ص�ص�مرجع�سابق،�مرجع�سابق،�مرجع�سابق،�مرجع�سابق،،،،،�نايت�بلقاسم�;ي�ظل�العو�ة�نايت�بلقاسم�;ي�ظل�العو�ة�نايت�بلقاسم�;ي�ظل�العو�ة�نايت�بلقاسم�;ي�ظل�العو�ةسمسمسمسمقاقاقاقا�الهوية�و*نية�عند�مولود��الهوية�و*نية�عند�مولود��الهوية�و*نية�عند�مولود��الهوية�و*نية�عند�مولود�سؤالسؤالسؤالسؤال        2222
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� �من �منظم �نسق �وüي �اجتماعية �مؤسسة ��فكارالع
مات اللغة �للتعبy?�عن
1
�وüي .

  .�الY?اكم�و*ستمرار�والنموخاصيةكغy?ها�من�مظاهر�الثقافة�تتم�oyب

�-يع. �قيم§�ا �وتكتسب ، �تتغy?�وتتطو �اللغة ºمادة�*جتماعيةر�ح�� �كو�Þا �من

�لكن�وثقافته،�واللغة�üي�هوية�ا�جتمع�.�بشكل�أدق��Gأداةو*تصال  عبy?للتفكy?�والت

ة�اعتمدت�ع�ى�لغ§�ا�;ي�. ;ي�نفس�الوقت��Gيع.-�ذلك�*نغ
ق رفكل�ا�جتمعات�ا�تطو

فالتخ�ي�عن�اللغة��صل�نوع�من�فقدان�الهوية�. ��اإبراز�وتحقيق�هوي§�ا�وا�حافظة�عل

?yالتغ� �عملية �;ي �تجنبه �ويحاولو �الشباب �يرفضه �وهو�ما �التبعية �وتأصيل . نوالذات

�اللغ �بyن �Êةفالع
قة �ذلك �عميقة، �والهوية �وسيلة�ن�والثقافة �مجرد �ليست �اللغة

�ومن ،�بل�üي�أداة�لنقل�الثقافةلتواصل،للتخاطب�وا فاللغة�. �للهوية-سا<æأر�ثمة�كمحو

�ال�-�ة�ذلك�أن�الفرد�يتأثر�باللغ،�والثقافة�لها�ع
قة�بالهويةافة،لها�ع
قة�متينة�بالثق

اته��ونمط�تفكy?ه�وسلوكاته  . ريتكلمها،�يمتد�هذا�التأثy?�إuى�تصو

        اباباباب�الدين�كمصدر�للهوية�لدى�الشب�الدين�كمصدر�للهوية�لدى�الشب�الدين�كمصدر�للهوية�لدى�الشب�الدين�كمصدر�للهوية�لدى�الشب----2222----2222

�فهم�ا�نطق�الذي�يحكممن .-�والهوية��السلوك�الديل�خ
ل�هذا�الجزء�نحاو

�نأ�كيف�،الدينية �الهوية �مرتبط�ببناء �الدي.- �الشباب�من�خ
ل�مختلف�لدى�البعد

?yجتمع�الجزائراتالتغ��خ
ل�ما�ترسخ�;ي�فاGهتمام���ذا�ا�وضوع�من. ي�ال�-�يشهدها�ا

� �ا�شY?ك �سم
حظةوالحس �;ي �مظاهر�التغy?�*جتما×ي �وتأثy?�لوك�بعض �الشباب،

ة�والعو�ة ظاهرة �ال�-��Gهر�هذه�ا�ظا،�من�قيمره�نشuىإ*ع
م�و*تصال�بما�تسöى� رثو

�خ
ل�تعميقها�لو×ي�الشباب�مما�ن�كذلك�منماإ�و�ا�نتحدث�فقط�ع�ى�سلبياïأنيمكن�

�مختلف�uىإ أدى �مقابل �وهوي§�م �الدينية �قيمهم �حو �لد��م �جديدة ية �ر ل�انبثاق ؤ

جية �الخا �والتأثy?ات اï. رالتغy?ات �تصو �ع�ى �انعكس �الحياة�رما �;ي �الدينية �للظاهرة �م

تباطه�با�،ي�الجزائرلشبابا لدى�واقع�الدين��لفهميدفع ما ،اليومية �نظومةر�وما�مدى�ا

�الوطنية �والهوية �،الثقافية ��أنن�كو �لها �الشباب ��همية�فئة �;ي�وuى�الديمغرافية

،�كما�  ،?�*جتما×ي�عملية�من�عمليات�التغyيأ�الفئة�الرئيسية�;ي�أ�Þايا�جتمع�الجزائر

�مثل�*طار��وüي �الثقافية �للهوية�*جتماعية، �الرمز �انشغال�والدينيةي�للبناء �بحكم

 ... �بالبحث�عن�الهوية�وتشكيلهاا�من�غy?هك¾?أهذه�الفئة�

                                                 
1111 Armand et  Armand et  Armand et  Armand et MMMMichichichichèèèèle le le le MMMMattelartattelartattelartattelart,,,,    HHHHistoire des thistoire des thistoire des thistoire des thééééories de la communicationories de la communicationories de la communicationories de la communication,,,, Collection R Collection R Collection R Collection REEEEPPPPEEEERRRRE,E,E,E,    LLLLa a a a 

DéDéDéDécouvertecouvertecouvertecouverte,,,, Paris Paris Paris Paris,,,, Troisi Troisi Troisi Troisièèèème me me me ééééditionditionditiondition,,,, 2004 2004 2004 2004,,,, P46. P46. P46. P46.    
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�وع�ى�لفرد�هو�ا�ؤثر�;ي�سلوك�االدينف ر�;ي�ا�جتمع�الجزائر . �الشبابأسهمي

� �أنوبما �ينتم- �الجزائر �لخصوصيته�س
مي،جتمع��8ا�إuىي�ا�جتمع -æ�الرئي� ن�فا�كو

�الذي�يحدد�ويضبط�القيم�ويسH�?yيوالثقافية�والقيمية�وهويته�هو�الدين�بجانبه�الر

سةأو�التطبيقي�للدين�جانب�الشباب�ويؤثر�;ي�قواعد�السلوك،�ومن�ثمة�الفكارأ . ر�ا�ما

�ففإذا �النظر �ا�ستو �ع�ى ي�Gحظنا �انإى �ا�جتمع �;ي �السائدة �üي�القيم �تلك�يلجزائر

�*س
مي �الدين �من �الواقع. ا�ستمدة ��لكن �بداية �;ي �لنا �يبyن بما �مرر� ة �ىخرأر�صو

جية،�وانتشار�لقي �مرمغايرة�تماما�;ي�ظل�كل�ما�يشهده�ا�جتمع�من�تحوGت�وتأثy?ات�خا

ضة�مع�ثقاف �الحديثة�ا�ختلفة،�كنولوجيا�ïا�كالعو�ة�بته�وقيمتهرجديدة�مختلفة�ومتعا

�أحد��Gوال�- �أن�يستطيع �السلبية �سواء �فئة�وأ�ينكر�تأثy?ا�ïا �ع�ى �خاصة �*يجابية،

 . �الدينية�ال�-�نشأوا�عل��االقيمالشباب،�وكيفية�تعاملهم�معها�للمحافظة�ع�ى�

�اسY?اتيجية�وقائم فاهتمامنا �البحث�;ي ات�ع�ى �الشباب�;ي�حد�ذا�ïم�رتصو

� �قنفسهم،أعن �ع�ى �ا�حافظة �يحاولو �العو�ة� يمهمن�وكيف �قيم �مقابل الدينية

ا�ïم�خ
ل�من الحداثة،و ح�.�عامل�;ي�تشكيل�الهويةأهم�كللدين رتصو �ا�طر و�فالتساؤ ل

�يمك ��نهو�كيف �ا�عطى �*س
م �بyن �مقتضيات�ص�ي�التوفيق �وبyن �للهوية �الثابت

العصر�وتغy?اته؟
1
�بحكم. �الفرد�الجزائر �;ي�حياة �أساسيا ا ي�فالدين�يلعب�دو �ثقافته�ر

فالدفاع�. �الغربيةوالحداثة العو�ة�;ي�تأثy?�ساس�تكمن�;ي��زمةو�. ربية�و8س
ميةالع

وث�ككل،�و�لصالة،�عن��فية،عن�الدين�هو�بمثابة�الدفاع�عن�الهوية�الثقا �هذار�وا�و

� �*س
مية �فك¾?��üيفا�جتمعات �لها �فبالنسبة ���وي§�ا، �القيم�نإ�وعيا �عن �التخ�ي

�الهوية�الدينيةوألتخ�ي�عن�الدين��معناه�االثقافية
2

�مع.�ºالو×ي�كطريقة�للحياة�فهو. 

،�وهو�الوحدة�الهامة�كعامل�من�عوامل�ترابط�الشعوب  . يبyن�ما�هو�مادي�وما�هو�معنو

"� �إuى �البنيات�والع
قات�نهأفباëضافة �بناء �اجتماعية�فهو���دف�إuى �ظاهرة

�الحضروالسلوكات �الوسط �;ي �التقليدية "ي�*جتماعية
3

�وميادين� ��وساط �ومختلف

�للفرد �*جتماعية �. الحياة �خاصة �الحاuي �الوقت �;ي �الجديدة�بالنسبةفالدين �لúجيال

�الذي�خذأ ةالشاب ي�من6ى�مغاير�عن�النظام�التقليدي،�وهو�ما�تأكد�مع��ستاذ�فريد�عز

�ليعيد �ذلك �تجاو ��جيال�بل �ع�ى �فقط �تأثy?ه �يكن �لم �التعليم �عامل �أن �إuى �زتوصل

                                                 
،�مرجع�سابقة،ة،ة،ة،�الهوية�و*نية�عند�مولود�قاسم�نايت�بلقاسم�;ي�ظل�العو��الهوية�و*نية�عند�مولود�قاسم�نايت�بلقاسم�;ي�ظل�العو��الهوية�و*نية�عند�مولود�قاسم�نايت�بلقاسم�;ي�ظل�العو��الهوية�و*نية�عند�مولود�قاسم�نايت�بلقاسم�;ي�ظل�العو�سؤالسؤالسؤالسؤال        1111 ،�مرجع�سابق�اعمال�ا�لتقى�الوط.-�*و ،�مرجع�سابق�اعمال�ا�لتقى�الوط.-�*و ،�مرجع�سابق�اعمال�ا�لتقى�الوط.-�*و     ....لللل�اعمال�ا�لتقى�الوط.-�*و

2222    OOOOliver Royliver Royliver Royliver Roy,,,,    LLLLa Sainte a Sainte a Sainte a Sainte IgIgIgIgnorancenorancenorancenorance,,,,    LLLLe temps de la relie temps de la relie temps de la relie temps de la religgggion sans cultureion sans cultureion sans cultureion sans culture,,,,    EEEEdition de Seuildition de Seuildition de Seuildition de Seuil,,,, paris 8 paris 8 paris 8 paris 8,,,, P176. P176. P176. P176.    
3333    MMMMustafa ustafa ustafa ustafa BBBBoutefnouchetoutefnouchetoutefnouchetoutefnouchet,,,, Syst Syst Syst Systèèèème social et chanme social et chanme social et chanme social et changgggement social en Alement social en Alement social en Alement social en Algégégégérierierierie,,,,    OOOOPPPPU,U,U,U, p 81. p 81. p 81. p 81.    
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�الجزائر �;ي �برمته �الدي.- �الحقل �*ط
ع�. تشكيل �من �التعليم �بفعل �الشباب فتمكن

ا�باشر�ع�ى�ا�صادر�الدينية�ا�كتوبة،�مك�èم�من�اكتشاف�حقل�دي.-�واسع�ومتنوع،�وأن�

�متعدد �8س
مي �الحقل �داخل �الدينية ات �إس
م�ة،ر*ختيا سة �بمما �لهم �سمح ر�وهذا

�ب �و;ي �آبا��م �إس
م �عن �معهيختلف �قطيعة �;ي ��حيان �هذا�. عض -æ�يكت� �هنا ومن

*خت
ف�صراعا�بyن�الجيلyن
1

�الذي�تلعبه�وسائل�8ع
م�و*تصال�.  رباëضافة�إuى�الدو

�الق �خ
ل �من �و*نY?نت �الفضائيات �عل��ا�نواتخاصة �*هتمام �أصبح �ال�- �العربية

�بنسبة� �تحتويه�من�برامج�دينية% 41.5مoYايدا �القنو. �بما ���تم���ا�وüي ات��وuى�ال�-

�واكتساب� �الدينية �التعاليم �ع�ى �و*ط
ع �معرفة �;ي �تساعده �وال�- �الجزائر يالشباب

�الشباب�ي§�افت�ع�ى�صبحأ�وال�-�%25ثم�تل��ا�القنوات�الدينية�بنسبة�. القيم��خ
قية

ك��وهو�ما�حاولنا�معرفته�من�خ
ل�طرح�كذل.�Gكتشاف�الدين�*س
مي�وقيمهمتابع§�ا

قم�لسؤالا �67ر� هموuيأل�ع�ى�الشباب�كتساؤ  .ر��عرفة�مكانة�الدين�;ي�تصو

بةفكانت �ومتقا �. ر�النتائج�متوقعة �نسبة �أع�ى �نجد �أن�تطبيق� % 36إذ ىتر

ية،� � % �34,5تل��ا�ثاني�نسبة�ثمورمبادئ�وشعائر�الدين�8س
مي�üي�عملية�ضر �نهألتقو

�مفهوم�ناقص. ياختيار بيلكن�تبقى�كلمة�اختيار ��مر�يتعلق�بالنسبة�مار�وغy?�واضح�و

�بالنسبة�لتطبيق�بعض�الشعائر�وأ�لبعض�القيم��خ
قية،�*كY?اثللمستجوبyن�بعدم�

�% �29,5ثم�ثالث�نسبة�وüي�ة،الديني بما�نألتقو �و ، ر�تطبيق�الشعائر�الدينية�اجبار ي

�الحالة �هذه �;ي �ي*جبار �ا�عاملة �;ي �التعصب �به �اأو��Gيقصد �تطبيق �و�;ي �نماإلدين

�الشباب�من�مختلف�أ�نش-ا�حافظة�ع�ى�القيم�التقليدية�الدينية�وال� �واكتس�Éا �عل��ا

�ا ��لتنشئةمؤسسات �ذلك �;ي �بما �ا. سرة�*جتماعية �يبقى �حياة�لدينلكن �;ي ة ور�ضر

ا�ïمليهإالفرد�يستند� �بمكانة�فرادو�كيد�هو�و×ي��. ر�كقيمة�موجهة�لسلوكهم�وتصو

وهو�ما�يعكس�ا�كانة�الهامة�. �الدينية�;ي�تشكيل�الهويةيم�القهميةأ�والدين�الحقيقية،

�والهوية� �الشخصية �مقومات �من ه �باعتبا �الجزائر �الفرد �حياة �;ي �الدين �يحتلها رال�- ي

�;ي�تحديد�الرابط�*جتما×ينالوطنية،��ا�تلعبه�القيم�الدينية�م �مع�التأكيد�ع�ى�،ر�دو

ها�بشكل�أو�بآ خر�;ي�مختلف�مجاGت�الحياة�اليومية�من��سرة�رنقل�هذه�القيم�وحضو

إuى�التعليم�إuى�السياسة،�بل�ح��º;ي�مجال�البحث�العلم-�نفسه
2

 . 
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�جداإذ �كبy?ا �الدينية �بالظاهرة �*هتمام �مؤخرا �تع@?�عن�نهإ. �أصبح �حركة

�ا �وثقافة �*جتماعية �بالهوية �ترتبط �ثقافية �جتمع،مطالب" � ��مة�جلأمن بط ر�

�مع �طوا�جتمع �انقطع �الذي �والثقا;ي يþي �التا �وحيث�يلةر�ماضيه ية، �*ستعما ر�الفY?ة

"يعمد�*ستعمار�الفرن�æ-�إuى�تشويه�الهوية�ومسح�الY?اث�الثقا;ي�للمجتمع�الجزائر
1

،�

وعليه�يتأكد�لنا�و×ي��فراد�بمكانة�اللغة�والدين�8س
مي�كمعلمyن�أساسيyن�;ي�تحديد�

�و �الثقافية �من�خ
ل�الشباب فهوية. طنية�الوالهويةالخصوصية ºتظهر�ح�� ي�الجزائر

�تمسكه�يظهر�من�خ
ل�ما والعصرية�بyن�قيم�الثقافة�التقليدية�شهالتناقض�الذي�يعي

� �التقليدية �ووالدينيةبالقيم �فالتمسك. �التغيy?مواكبة�خاصة �الدينية �بالنسبة�بالقيم

ض�مع�الحداثة�Gللشباب�  . %74 نسبةعنه��ع@?ت�مار�يساهم�;ي�التخلف�و�Gيتعا

�ا�نظومة�القيمية�والدينية�والهوية�الوطنية�و;ي�نفس�الوقت�تحقيق�ولتعزيز

�º.بد�من�الحداثةمعG�،التقليدية�للمجتمع�صلية�نبدأ�بغرس�هذه�القيم��أن�الصحيح�

�م ���ا �تقوم �الذي �الدو �وهو �الشباب، �ع�ى �تأثy?ات �من �لها �التنشئة�ؤسساتر�ا

� �وع�ى �ينظر�. سرة��أسهار*جتماعية �Êنه �uىإوكذا �دينية�الالتقليدية الثقافية�القيم

�� ها �شخصية�وخصوصية�وهساسرباعتبا �عليه º.جتمع�ككلوية�الذي�تب��وا . �الفرد

��الدينيأ�والY?اث�التقليد�يتم�خارج�نطاق�نأ�تب.-�الحداثة�والتغي�G�?yيمكن�uىإ öيفالس

��إذ .�الهويةالغاءو �نقسرة�تعمل �ع�ى �للشباب��جاهدة �*صلية �التقليدية �القيم ل

�القادر�لقجع �عبد �*ستاذ �ذكر�ذلك �كما �الدينية �بالقيم �يتعلق �ما �خاصة . وترسيخها

�الرئي�æ-�لنظام� �الشباب�القيمنفاGتجاهات�الدينية�üي�ال�-�تشكل�ا�كو �ال�-�يتلقاها

�� �ا�جتسرة،من �;ي �العيش �لطر �بالنسبة �الشباب �ع
قات �;ي �الوقت �نفس مع�ق�و;ي

� �وتنظمها �تسy?ها �ال�- �ا(...) والقواعد �التنشئة  ة�كمرحلسرة�تمر�ع@?��لدينيةفأسس

وليةأ
2

�º.ها��ب�القيم�الدينية�ال�-�يتبناها�الشبانأ�بمع �مصد ر�;ي�ا�جتمع�الجزائر �لوي

�القيم�سماهأ�وهو�ما�سرة،هو�� �بعملية�التواصل�الدي.-�لفهم�تطو ر�*ستاذ�فريد�عز ي

؟�لدى�الشباب�الجزالدين�هو�وضع�ومكانة�فما. نيةوا�واقف�الدي �يمكن�التغيy?�هل يائر

                                                                                                         
HHHHaddad addad addad addad ((((dirsdirsdirsdirs)))),,,,    AlAlAlAlgggger er er er 50 50 50 50 ans aprans aprans aprans aprèèèèssss,,,,    EEEEtat destat destat destat des savoirs en sciences sociales et humaines  savoirs en sciences sociales et humaines  savoirs en sciences sociales et humaines  savoirs en sciences sociales et humaines 1954195419541954---- 2004 2004 2004 2004,,,,    Actes Actes Actes Actes 

de Symbosium de Symbosium de Symbosium de Symbosium 2004200420042004,,,,    EEEEd CRASCd CRASCd CRASCd CRASC,,,,    OOOOranranranran,,,,    2008200820082008,,,,    PP PP PP PP 85858585---- 89 89 89 89،،،،    
    ....170170170170ص�ص�ص�ص�، ، ، ، مرجع�سابقمرجع�سابقمرجع�سابقمرجع�سابق، ، ، ، �جيال�والقيم�جيال�والقيم�جيال�والقيم�جيال�والقيم، ، ، ، يييي�فريد�عز�فريد�عز�فريد�عز�فريد�عزمحمدمحمدمحمدمحمد        1111

2222    LLLLaaaakkkkjaa Abdeljaa Abdeljaa Abdeljaa Abdelkkkkaderaderaderader,,,, in  in  in  in HHHHerverververvéééé Cellier Cellier Cellier Cellier,,,, Abla Roua Abla Roua Abla Roua Abla Rouagggg----DDDDjenidijenidijenidijenidi,,,, Al Al Al Algégégégérierierierie----FFFFrancerancerancerance,,,, Jeunesse Jeunesse Jeunesse Jeunesse,,,,    VVVVille eille eille eille et t t t 

MMMMarararargggginalitinalitinalitinalité,é,é,é, Chihab  Chihab  Chihab  Chihab ééééditionsditionsditionsditions,,,, 2008. 2008. 2008. 2008.    PP 52PP 52PP 52PP 52----53.53.53.53.    
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�الحداثة �ا�حافظة�ووبناء �الوطنية �الهوية �انط
قا�ع�ى �سسأ�من �تصو �;ي ر�دينية

 ؟��...الشباب

�للشباالدين �ب�بالنسبة �يعت@?�من �الجزائر �ا�جتمع �تشكيل�سسأ أهمي�;ي

�همأ أن�مولود�قاسم�كان�ع�ى�و×ي�با�فكر نأ�سبيل�ا�ثال��Gالحصر�وجدنا�ع�ىو. الهوية

�üي�فئة�الشباب،�ال�-�تسöى��تتخذ�من�الدين�*س
مي�منهجا�لها�;ي�الحياةنأ يجبفئة�

ي�والعو�ة،�وتبحث�دوما�ع�ى�ش�التغيy?�وتعيuىإدوما� �التكنول̄و ر�وسط�مغريات�التطو

ه � �تعيش �وكأ�Þا �هو�جديد، �ما �والدينينااركل �التقليدية �القيم ��بyن �ومغريات�التطو رة

ي �والتكنول̄و �بفالشبا... العلم- ة�uىإ�يسöى �الثو �هذه �باستعمال ر�التغيy?�والتجديد

�;ي ºو*تصال�والتكنولوجياتالعظم� �الدينية�Gكتشاف ،�*ع
م �القيم �ع�ى �والتعرف

�قراءة�وفهم�الدين�عادةإ�بداية�الو×ي�لدى�الشباب�بأهمية��هناك�نوع�مننأ أي أك¾?،

 . يحة�صحقةوبطري

�نجد لذا �دوما �موجها �قاسم �مولود �الشباب uىإ�خطاب هم �ساسأر�باعتبا

�
اعيا�بوحافظانريد�شبابا�متمسكا�بدينه،�"ا�ستقبل�قائ �إنيتهو��قومات�شخصيته،�و

�بتقصy?ه�فيه�وبتجرده�عنهصالته،أوهويته�و �بتعلقه�بذلك�كله،��Gمباهيا ا "ر�وفخو
1

 .

�فرحات�عباس� ة�*س
مية�واللغة�العربية،�وكان�يركز��احY?ام�Gبد�منأنهىوير ر�الحضا

�ن �مسقطةع�ى ها �باعتبا �*س
م �الYلةأر�احY?ام �مجال �;ي �*جتماعية�?قية�جوهرية

� �وير �والتقدم�العلم-�هو�خy?�صالة�الذي�يجمع�بyن��ني�اليابانموذج�النأىبالجزائر،

�ا�جالثالم �هذا �. �;ي �ير �كان �وتضييعسبابأ أهم أنىكما �هو�;ي��التخلف �الوقت

معاكسة�تقاليد�الشعوب
2

لكن�. �ا�حافظة�ع�ى�الهويةاء�والتخوف�و*نغ
ق�تحت�غط

� �والدوضحتهأما �اللغة �بأهمية �الشباب �و×ي �هو�مدى �الهويةين�النتائج �تشكيل �،�;ي

�والت �من�هذين�العنصرينغيy?والبناء �مقومات�،�انط
قا �ع�ى �ا�حافظة �اي�التغيy?�مع

 . �والهويةفةالثقا

�نجح�;ي�بناء�هوية�جزائرية�واضحا�جتمعف كما�(...) �موحدة�مةأ�وةي�الجزائر

� �هوية �ع�ى �إس
ميةدافع �حديثة �أي(�جزائرية �ع�ى �قائمة �جديدة �،�دينيةسسأ�هوية

� �وحديثة �اعتبار�معاتقليدية �تغy?�ونأ�ع�ى �مع �متغy?ة �ا�جتمع�لتحو�الهوية �ثقافة

�الف�-�كانت�له�السلطة�) (...)�ثابتة�ترفض�التغيy?وأوليست�جامدة� ي�فا�جتمع�الجزائر

                                                 
ن�الدينية،�صالة،صالة،صالة،صالة،أأأأ�و�و�و�وإنيةإنيةإنيةإنية�قاسم�نايت�بلقاسم،��قاسم�نايت�بلقاسم،��قاسم�نايت�بلقاسم،��قاسم�نايت�بلقاسم،�مولودمولودمولودمولود        1111 ة�التعليم�*ص�ي�والشؤ ا ات�و ن�الدينية،��منشو ة�التعليم�*ص�ي�والشؤ ا ات�و ن�الدينية،��منشو ة�التعليم�*ص�ي�والشؤ ا ات�و ن�الدينية،��منشو ة�التعليم�*ص�ي�والشؤ ا ات�و و�منشو ور ور ور ررررر     ....120120120120،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1975197519751975زززز

2222 Abbas  Abbas  Abbas  Abbas FFFFerhaterhaterhaterhat,,,,    LLLLe jeune ale jeune ale jeune ale jeune algégégégérienrienrienrien,,,,    LLLLa jeune para jeune para jeune para jeune parqqqqueueueue,,,, Paris Paris Paris Paris,,,, 1931 1931 1931 1931,,,, P132. P132. P132. P132.    
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�والعالم�الصنا×ي�الحديثس
م�هوية�جديدة�تلحم�بyن�8غةوالوسائل�لصيا
1

�وبالتاuي�،

�السياسة�سسأ�تعد�من�إنما�هو�موجود�ليست�وليدة�الساعة،�وافعملية�البناء�ع�ى�م

�الجزائر�م �;ي �. �القدمنذالحداثية �لنركوألفالدين�*س
مي�يقو كل�وقت�ولكل��صالح

يخةمرحل ر�من�التا
2
 . 

�الشبابززززمةمةمةمةأأأأ�الهوية�و�الهوية�و�الهوية�و�الهوية�ويةيةيةيةشكالشكالشكالشكالإإإإ----3333 �الشباب�القيم�;ي�تصو �الشباب�القيم�;ي�تصو �الشباب�القيم�;ي�تصو     ::::رررر�القيم�;ي�تصو

�وية�الهشكاليةإ تطرح �ا�تغy?ات �من �جموعة� هاأ�نتيجة �التحوGت�زبر

�والتأث �y?اتوالتغy?ات �ال�- جية �يشهدهار�الخا �وال�- ، �الجزائر �تمس�صبحتأي�ا�جتمع

�التقليدية �والقيمية �الثقافية �والقيم-�فاÊ. بنياته �للتدفق�الثقا;ي �مواجهة �;ي �باتوا فراد

�حداثية لعو�ة
3

�الث.  �ساعدت ةفلقد �والتكنولوجيات�رو �و*تصال �*ع
م �;ي ºالعظم�

�و �و*نY?نتأسهار�ع�ىالحديثة �ذاï،�الفضائيات �اكتشاف �ع�ى �وقيمهم��م�الشباب

�،الدينية �بمدى �ا�نظهمي§�اأ�والو×ي �بناء �والومة�;ي �للمجتمع، �بأهم��القيمية و×ي

. �سلبياأو�سواء�ايجابيا�هوي§�ا�تمس�ثقاف§�ا�ونأ�يمكن�ل�-�القضايا�اهمأخصوصيا�ïا�و

�وا�جتمع�ففي �بالذات �الو×ي �معالم �الجزائر �الشباب �لدى �انبثقت �الو×ي �هذا ي�عمق

�التقلي �خصوصيةبما ديةومنظومته �من �ال�و،�تحمله ة �باýخر�وضر �رتحاوور�الو×ي

�ثقافته �وفهم �معه �الو;ي ،والتفاعل �الهوية �ع�ى �ا�حافظة �الوقت هذه�. وطنية�نفس

ف�والتغy?ات�داد�تظهر�من�خ
ل�اشتنماإ�تنتج،�وأو�تصنع�أنالهوية�ال�-��Gيمكن� و�الظر

،�وال�-�يمكن�ا�يعيشها�ويشهدهنأال�-�يمكن� �تتأثر�;ي�حالة�حدوث�نأي�ا�جتمع�الجزائر

 . الصراع�القيم-

عة�وا�تفاوتةهذه �داخلية�حيان�;ي�بعض��نك�كذلك�لم�تر�التحوGت�ا�تسا

�ع�ى�،ا�نشأ �*نفتاح �كالعو�ة، �العوامل �من �جموعة� �نتيجة �الخارج �من �جاءت �بل

� �والتكنولوجيات �و*تصال �*ع
م �;ي ºالعظم� ة �الثو هذه�... الحديثةرالعالم،

�ديناميكية�التواصل�بyن�الثقافات�ا�ختلفة�من�خ
ل�انتشار�ساسأالتكنولوجيات�üي�

التقنية
4

�التغuى�إإضافة  �;ي �والدائمة �ا�ستمرة �الجزائر �الشباب غبة ي� �قيما�يy?ر �وتب.-

                                                 
1111 Kepel. Kepel. Kepel. Kepel.G,G,G,G, Jihad Jihad Jihad Jihad,,,,    ExExExExpansion et pansion et pansion et pansion et DéDéDéDéclin clin clin clin de lde lde lde l’’’’IIIIslamismeslamismeslamismeslamisme,,,,    GGGGallimardallimardallimardallimard,,,, 2000 2000 2000 2000,,,, P169 P169 P169 P169,,,,    � ، �محمد�فريد�عز �عن� ، �محمد�فريد�عز �عن� ، �محمد�فريد�عز �عن� ، �محمد�فريد�عز ييييعن�

بة�للتغy?�*جتما×ي�والسيا<<<<æ-�;ي�الجزائر،�æ-�;ي�الجزائر،�æ-�;ي�الجزائر،�æ-�;ي�الجزائر،� بة�للتغy?�*جتما×ي�والسيا*جيال�والقيم،�مقا بة�للتغy?�*جتما×ي�والسيا*جيال�والقيم،�مقا بة�للتغy?�*جتما×ي�والسيا*جيال�والقيم،�مقا             ....175175175175،�ص�،�ص�،�ص�،�ص��2008200820082008ديسم@?��ديسم@?��ديسم@?��ديسم@?��سابق،�سابق،�سابق،�سابق،مرجعمرجعمرجعمرجعرررر*جيال�والقيم،�مقا
2222 Reli Reli Reli Religgggionionionion,,,, (Ar (Ar (Ar (Arkkkkoun)oun)oun)oun),,,, Tome 2 Tome 2 Tome 2 Tome 2,,,,    EEEEncyclopedia ncyclopedia ncyclopedia ncyclopedia UUUUniversalisniversalisniversalisniversalis,,,,    FFFFrancerancerancerance,,,, 2010. 2010. 2010. 2010.    
3333 Jean Jean Jean Jean----Pierre Pierre Pierre Pierre WWWWarnierarnierarnierarnier,,,,    LLLLa mondialia mondialia mondialia mondialisation de la culturesation de la culturesation de la culturesation de la culture,,,, Rep Rep Rep Repèèèèrererere,,,,    LLLLa a a a DéDéDéDécouvertecouvertecouvertecouverte,,,, paris paris paris paris,,,,    1999. P1999. P1999. P1999. P22222222....    
4444 Jean Jean Jean Jean----Pierre Pierre Pierre Pierre WWWWarnierarnierarnierarnier,,,,    LLLLa mondialisation de la culturea mondialisation de la culturea mondialisation de la culturea mondialisation de la culture,,,,    OOOOp citp citp citp cit,,,, P P P P25252525....    
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�. جديدة �üي �التغيy?�إذافما �لهذا �الشباب �هؤGء ات �-�ال�*سY?اتيجية ي�üومار�تصو

�كيف�؟�الوطنيةالهويةو لثقافية�;ي�مسار�التغيy?�للمحافظة�ع�ى�الخصوصية�ااسيتبناه

� �الشباب �والتأثy?ات��ايالجزائرليحاو �التغy?ات �مختلف �ظل �;ي �لهويته لتأسيس

جية؟�ما�مدى�وع� ��مرالخا هم�للوصو ل�وتصو جح�بyن�uىإر ر�التغيy?�;ي�ظل�الهوية�ال�-�تتأ

 ؟...الثبات�والتغy?�;ي�ع
ق§�ا�بالعو�ة�والحداثة

مة�نهإ دواج�الثقا;ي�والقيم-�إ�Gأن�ذلك�لم�يؤدي�إuى�أ ز�وبالرغم�من�هذا�* ز

��حسا�عاليا�هوية�;ي�ا ،�بل�إن�الجزائريyن�عامة�والشباب�خاصة�يملكو نجتمع�الجزائر ي

�بالتقليد�. ��وي§�م �تتشكل G� �الثقافية �الهوية �أن �ع�ى �التأكيد �يبقى �ذلك غم � رلكن

�Gو� �الظواهر�كالعو�ة، �من �مجموعة �جراء �من �تحدث �قد �ال�- �والتبعية و*ست
ب

�والثقافة �الذات �ع�ى �و*نغ
ق �والخلق،�ب... بالتقوقع �والتجديد �العطاء �من �تتشكل ل

ها�جزء�من�فكرة�الثقافة �،الذات ع�ىفالهوية�ليست�عامل�تجزئة�أو�انغ
ق�. رع�ى�اعتبا

�ذوا�ïم�من�خ
ل�ع
قا�ïم�مع�خر� �بالتعرف�ع�ى �*جتماعيو �يقوم�الفاعلو نوإنما ن

��العناصر�ا �مع �تتطابق �وال�- �والدائمة، �ا�ستمرة �الديناميكية �طريق �;ي�عن حيطة

�ا�ستمروالتجديد�وال�-�تؤدي�إuى�التغيy?�تلفة،ا�جتمع�ا�خ
1

��Gيجب�نهأوهذا�معناه�. 

�التمسك�بالهوية� �الذات�باسم �ع�ى �و*نكفاء �و*نطواء �نحو�العزلة �ا�جتمع أن�يتجه

�وانتشار�التعص -æا���ا �وعبادة �الخمو �إuى �حتما �سيؤدي �فهذا �عل��ا، �بيةلوا�حافظة

 . الخلق�والتجديدو*متناع�عن�

�أبداوالهوية�. �بتغy?�هذه�الثقافةy?ة�وبالتاuي�فÓ-�متغ،�مرتبطة�بالثقافةفالهوية

� �جامدة �متجددة�ساكنةوأليست �،�بل �يستطيع �جيل �تلك�عادةإ�فكل �وترجمة �خلق

�فقدان�مع.�ºالهوية �والحركة�ال�-�يشهدها�ا�جتمع�لكن�دو نالهوية�من�خ
ل�التطو 2ر
 .

�و*نغ
ق�ع�ى�الذات�ب�ليست�مرادفا�للتعصفالهوية. للتغy?�والتحوفÓ-�تساير�عملية�ا

�تدعو� Gىوuوإ� ºح�� ��إن�ذلك �Êمر�تعلق �ن�بالدين، �التغy?�يحث كذلك�الدين �ع�ى

ي�وا�عر;ي�وهو�ما�ع@?ت�عنه�نسبة� �العلم-�والتكنول̄و . %46روالحوار،�ومواكبة�التطو

�uىإ�يسöى�لدين�انأج�العقل�والدين،�و�دينية،�üي�نتاسسأ�تقوم�ع�ى�الحداثة نأ كذلك

ة�والحداثة �الشباب�;ي�التغy?�كما�ع@?�. �هو�الدينسسهاأ أهمف. �و*نفتاحرالحضا رفدو

                                                 
1111    GGGGenevienevienevienevièèèève ve ve ve VVVVinsonneauinsonneauinsonneauinsonneau,,,, Culture et comportement Culture et comportement Culture et comportement Culture et comportement,,,,    OOOOp citp citp citp cit,,,, p 141. p 141. p 141. p 141.    
2222    LLLLa a a a MMMMondialisation et son impact sur la culture islamiondialisation et son impact sur la culture islamiondialisation et son impact sur la culture islamiondialisation et son impact sur la culture islamiqqqqueueueue,,,,    Actes du colloActes du colloActes du colloActes du colloqqqque internationalue internationalue internationalue international,,,, Al Al Al Alggggerererer,,,,    
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� �نسبة �ذلك �%82عن �فرادأ�من �;ي �يكمن �الشباب �مع�لالدخو�العينة �العو�ة �;ي

�يؤكد�بالفعل� �التقليدية،�وهو�ما ن��نوع�محدوثيا�حافظة�ع�ى�قيم�ا�جتمع�الجزائر

�� �العو�ة�وايجابيا�ïا�;ي�بسلبيات�مما�خلق�الو×ي�لدى�الشباب�فكارىالتغy?�ع�ى�مستو

 �واحد�;ي�تشكيل�الهوية�الوطنية؟نآ

    ::::اشكالية�الهوية�وتحديات�العو�ةاشكالية�الهوية�وتحديات�العو�ةاشكالية�الهوية�وتحديات�العو�ةاشكالية�الهوية�وتحديات�العو�ة----1111----3333

�خشكاليةإ تشكل ��إذا اصة�الهوية �تعلق �مر�ما �بالعو�ة�وع
ق§�ا�بالدين

�د�تعو،ومعقدا ا�واسعاموضوع � إuى�دائما �أوالع
قة �;ي�/س
مإ�الثنائية، حداثة�خاصة

�تعيش �ال�- �الحالية �ا�رحلة �ا�جتمعاتهاسياق
1

� �الجزائرسهاأر�وع�ى �Êن. ي�ا�جتمع

�العا�ية �معناها �التغy?فإذا. العو�ة �عملية �العو�ةمواكبة ،ر�التطو،�كانت  ،�العصر،

�نإلدينية�خاصة،�ف�التقليدية�االقيم�تتطلب�تب.-�قيما�جديدة�متناقضة�مع�الحداثة

�لدى��إuى�يؤدي�إشكا�Gيطرح�هذا وهذا�(...) �;ي�ا�جتمع�فرادن�حدوث�نوع�من�ال
تواز

�بالحداثة�والعو�ة �الدين�*س
مي�وع
قته �يقال�حو �الحداثي�لعقلفا. لمن�خ
ل�ما

�نهأ�كمنهج�تفكy?�غربي�يعت@?�العو�ةو بط�مناهج�العقل�الحداثي�باÊمو ر�من�ا�ستحيل� ر

بما�الصراعو �من�كل�عمليات�رالقيم�الدينية،�وبالتاuي�هذا�ما�يخلق�نوع�من�التخوف�و

�ا�حافظة�ع�ى�uىإ�يشهدها�ا�جتمع،�وبالتاuي�يؤدي�نأالتغy?�ال�-�يمكن� ى�*نغ
ق�بدعو

�نوع�من�العلمانية�ا�فرطةنتاجإ�فالعو�ة���ذا�ا�ع.�ºتعمل�ع�ى�(...)الهوية
2

 . 

�الشباب�للكن �وكيفية�التعامل�وقفهم�الذي�ستحدد�مهولعو�ة�ر�يبقى�تصو

قم�فراد��إجابةففي�. معها �السؤال� �مع�فصل�الدين�عن�الدولة؟�نتأهل�: 90ر�ع�ى

فالقيم�. ��Gتقبل�فصل�الدين�عن�الدولة%�76,5نسبة�وüي�ع�ىأ. كالتاuيكانت�*جابات�

�;يل��اإ�القيم�ال�-�يستند�أهمالدينية�تعد�من� �تحديد�ما�هو�مرغوب�ي�الشباب�الجزائر

�و ا�ïم �تصو �اتجاها�ïم، �تحديد �وبالتاuي �هو�مرفوض، فالدين�. �سلوكا�ïمأنماطروما

�،*س
مي �الشباب�الجزائر ي�و;ي�تصو �التغيy?،�لكن�وفق�مبادئ��لم�يكن�ضدخاصةر

�ا�جتمع�قد�حافظ�. �*نط
ق�من�القيم�*صلية�للمجتمعيأ. معينة ن��ذا�الشكل�يكو

. �;ي�ركب�الحداثة?yويته�وقام�بإثرا��ا،�و;ي�نفس�الوقت�استطاع�السع�ى�خصوصيته�وه

�?yشكلفإن آخروبتعب��للهوية�ومن�ذات�ا�جتمع،�ة�الحداثة�تنطلق�من�القيم�الدينية�ا

ï ��ارلكن�;ي�نفس�الوقت�هذه�ا�نظومة�القيمية�التقليدية�والدينية�تعاد�صياغ§�ا�ومحو

                                                 
1111    IIIIpidpidpidpid,,,, P4 P4 P4 P43333....    
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�الرهان�الذي�يس�öباÊح،ربمنطق�الحداثة،�وهذا�هو�الدو �الشباب�;ي�ا�جتمع�ليهإ ىىر

 . يالجزائر

�بyن�فالع
قة �لدين،ا: �ا�عادلةطرافأ�متبادلة �والحداثة �العو�ة �ذاإ�الهوية،

�ننظر�اتعاملن �ولم �بإيجابية، �طرف �كل �نظر�سلبية��الإ�مع �وجهة �من �أحدف
�. �فقط

�نعيد�الY?اث�هذا�نماإ�و�عن�تراثه�وعن�خصوصيته�وهويته،�العينةفرادأ أكدينسلخ�كما�

�بنائه�عادةإ�من�التحليل�والنقد،�Gستكشافه�وقراءته�قراءة�حية،�خصبة،�جديدة�بنوع

� �الحداثة، �للمجتمع�عادةإ وبالتاuيبمنطق �الثقافية �والخصوصية �الدين سة ر�مما

�من�خ
ل�نوع�من�التنوير�الذي�يقوم�ع�ى�يأ. �بطريقة�جديدة�عا�ية�مبتكرةيائرالجز

ج�من�سيطرة�الغy?�هر�الحر�للعقل،�واسY?جاع�*نسان�لنو*ستخدام و�الخاص�والخر

ز�الذات�وإuى �للمجتمع،�ليدية�با�نظومة�القيمية�التقمر�تعلق��إذا�ح��ºوإشرافها،و�بر

هانماإ�وإلغا��الكن�ليس�من�خ
ل�  . ز�تجاو

�نإ �يقو �التنوير �منحنركوأل�هدف �الحمايات��هو �جميع �البشر ي�العقل

�مواصلة سبابو� �من �تمكنه �والثقا;يال�- �ا�عر;ي �كل�1نركوأف. �*نتاج �من �وخ
فا

� �والتأوي
ت �ال�-التفسy?ات �فهو�من �كتاباته �م�èا ن�ك¾?أ�تعاني ��Gير �الذين و�ا�فكرين

�عن�القيم�الدينيةالحداثة �الهوية�ال�-و. ل�بمعز �و�بالتاuي�ا�حافظة�ع�ى ºكانت نإ�ح� 

 إG... �من�لغة�ودين��وقيمo،�وما�يشكل�حصيلة�ا�جتمع�التفرد�والخصوصية�والتمyتع.-

ة�مواكبة�نÊ. �*نغ
قإuى��Gتدعو�أ�Þا ر�كل�هذه�العناصر�ليست�ثابتة�بل�متغy?ة�ومتطو

�وت. للعصر�الحاuي �بناء �بإعادة �يسمح �ما �العصر،�شكيلوبالتاuي �متطلبات �وفق �الهوية

�قابلة�للتكيف�وفق�ىخرفالهوية�üي���وبالتاuي�تقليدية،�تكييف�الثقافة�والقيم�العادةإ

?Yوااتيجياتاس�?yوالتغ�  .لتجديدل�التحو

�يشهدها�فا�جتمع �ال�- �والتحوGت �التغy?ات �عن �بمعز ��Gيعيش ل�الجزائر ي

�;ي�عصر�جديد،�عصر�التقنيات�والتكنولوجيات�الحديثة،�. العالم لفهو�بصدد�الدخو

�التغيy�?y?ورةوüي�ص �من�الداخلنأ�بد�من��Gإيجابيان�حتمية،�ولكي�يكو �Gبد�و ،ن�يكو

��Gمس§�لكyن �كفاعلyن �فيه �ا�شاركة �. من ��Gيحدث �ثابت��الهويةبجعلوهذا �معطى

�... ل�التغy?�والتحويرفض �تجاذإبالعكس، �تعيد�كية�ديناميهل��Gيمكن �ال�- �الثقافة

ناصر��التناغم�بyن�القيم�والعحداثإ�بالتواصل�والحوار�والتفاعل،�وية�وخلق�الهوحياءإ

                                                 
، ، ، ، دار�السادار�السادار�السادار�الساAAAAيييي، ، ، ، تر�هاشم�صالحتر�هاشم�صالحتر�هاشم�صالحتر�هاشم�صالح، ، ، ، �هو�الفكر�*س
مي�ا�عاصر�هو�الفكر�*س
مي�ا�عاصر�هو�الفكر�*س
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�تأويل�القيم�التقليدية�والثقافة�;ي�ضوء�عادةإمن�خ
ل�. �والجديدةلتقليديةالقديمة�ا

 . �العصرباتالتغy?ات�الحاصلة�ومتطل

�وبالتاuي �القو �نأل�يمكن �بyن �جدليالعو�ة�الع
قة �ع
قة �üي  إذا ة�والهوية

�ردناأ �م�èا �بالهويةفإشكال. يجابيةإ بطرقة�*ستفادة �وع
ق§�ا �و��العو�ة ��ال�-زمةية

�تظهر�;ي�هذه�الع
قة�ليست�حكرا�فقط�ع�ى�ا�جتمعات�ا�تخلفة،�بل�شهد�ïا�نأيمكن�

وبية �الغربية�*و ركذلك�الدو �الثقافية�خاصة،�تقوم�لعو�ةفالنظرة�الشاملة�والعامة�ل. ل

�استبعاد�*نتاج�الثقا;ي�والقيم-�من�سياقه�الخاصساسأع�ى�
1
�وتشكل�نتجأ�الذي�أي 


�اله،�وبالتاuي�من�ا�جتمع�ككل،�بمع.�ºتتجاهل�تماما�كيف�تشكل�هذمن�خ ل�ا�حصو

�م �ليشكل يخية �التا �ا�راحل �مختلف �ع@? �والقيم- �وهويتهرجعيةرالثقا;ي . �ا�جتمع

�مجموعة�من�الظواهر�ال�-�تناقض�وتصارع�وتعكس�;ي�بعض�*حيان�نتجتأفالعو�ة�

�للحداثة�;ي�الغرب،�مما�لقاعدة�الرئيسيةالقيم�التقليدية�Êي�مجتمع،�وال�-�كانت�üي�ا

مة�حدوث�إuى أدى �امتدت�فراد�هوية�لدى��زأ �العالم�الثالث�لدو uىإ�;ي�الغرب�وال�-

مةفتحولت�(...)  �مع.ºزمةأ إuى�الهوية�زأ
2

 . 

�والتكنولوجيات�همأ من �و*تصال �*ع
م �هو�تأثy?�وسائل �مظاهر�العو�ة

مة�Êي�مجتمع�و×يلتغy?�*جتماوا. الحديثة�خاصة�ع�ى�فئة�الشباب 
�Êيز�يعت@?�صفة�م

�يشهدها� �ال�- �الحالية �ا�رحلة �تتطل�Éا �ختلف�التجديدات�ال�-� �وتعت@?�كنتيجة ثقافة،

yالتغ�?yبكث� �التأثy?�بذلك�يفو قالعالم،�فيكو �مامأ�ال�-�كانت�تحدث�قديما،�خاصة�?اتن

� �العو�ة �ظاهرة �ïارتطو �*نالتقنية ربثو �شبكة . �بالثقافة�ترتبطالهويةف. Y?نت�وتوسع

?yبتغ�?yتتغ�-Óها هاف �خ
ل�تغy?�من�كفاعلyن�فراد�ذلك�و×ي��احب�صذاإ�لكن�روتطو

فاëنسان�يتفاعل�ويتعامل�مع�محيطه�الطبيöي�و*جتما×ي�من�خ
ل�وسيط�" . فكار�

�ا �ع�ى �الذهن �هذا �ينتجه �وما �ومتدادهو�الذهن �ومفاهيم�ا�كان�الزمان ات �تصو ر�من

�*نسان�فاع
،�. ثقافة�وال�-�تشكل�;ي�تراكمها�ما�نسميه�بالحكام،أقيم�وو نوبذلك�يكو

º.ا�ع�ى�تمثل�العالم�من�حونأ بمع �قاد ر�يكو �أجل�والحكم�عليه�;ي�ذات�الوقت�من�لهن
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� �أوتغيy?ه �دمجه وأ�تحويله، �ذاته �(...) �;ي �الثقافة �الذات�Gإفما �امoYاج �حصيلة

"با�وضوع
1

 . �الهويةلتاuيبا�واقعيا،�فتتشكل�

�تكنولوجياف �و*تصال �مجموعة تطرح�*ع
م �التحديات �فئة�مامأ�من

� �خاصةالشباب �يتعلق �بإشكالية�فيما �جديدة�مع�الهوية، �قيم �من �بنشره �تقوم �ما

�تشكل�;ي��جتمعمختلفة�عن�القيم�التقليدية�للم �وال�- ، �خصوصيته ساسي�الجزائر

�الوطنية �وهويته �و��Gمن�بالرغم ،الثقافية اكدة �ليست� �اليقyن�من�أن�الثقافة رعلمنا

�باستمراردةجام �الواقع�*جتما×يومحاولة ،�بل�دينامكية�ومتغy?ة . �تكييف�الذات�مع

��Gيجب�انكار�أنه إ�Gتكنولوجيا�*ع
م�و*تصال�حهافبالرغم�من�السلبيات�ال�-�تطر

�وفتح�أبواب�ل،وير�العق�هناك�نوع�من�*يجابيات�ال�-�جلب§�ا�الفضائيات�كآلية�لتننأ

�يتابعها� �ال�- �الدينية ��مر�بالقنوات �تعلق �إذا �الفكر�خاصة �وتفتيح �8نسانية ا�عرفة

�،الشباب �والدين �الحداثة �بyن �الع
قة نة��م�ساعد�Þïا�أأي. �الهويةو�وفهم �مقا ر�ع�ى

�ةعادوإ�وا�حافظة�عل��ا�ويرها�الثقافة�وتطتغيy? وبالتاuي. �مجتمعهم�بغy?هاهويةثقافة�و

 ...�انط
قا�من�الهوية�*صليةتشكيل�هوية�جديدة

ات    ----2222----3333 اتتصو اتتصو اتتصو     ::::اثةاثةاثةاثة�الشباب�للهوية�;ي�ع
ق§�ا�بالحد�الشباب�للهوية�;ي�ع
ق§�ا�بالحد�الشباب�للهوية�;ي�ع
ق§�ا�بالحد�الشباب�للهوية�;ي�ع
ق§�ا�بالحدررررتصو

�ال �سؤاuي �فهم �الجزء �هذا �;ي �الجدليةحداثةلسنحاو �وع
ق§�ما . �والهوية

�صالة��وأ فالY?اث �قيم �من �يشمله �التفتح�"�وما �وا�ضمو �الحد �بحكم نتتضمن

�نسان�*نغ
ق�والتجمد�بل�üي�بقاء�*�ليستصالة��أن إذ. قدم�والتروالعا�ية،�التطو

�ينسجم�مع� �بما �للركب�*نساني �ومسايرته ،?yبالغ� �من�احتكاكه هو�هو�مع�*ستفادة

�عناصر �شخصيته، �ويتناغم�مع�مفهوم �عنصراذإ�ذاته �ذلك�فقط�يكو �يقدم�ن�بتمoyه

�الفكر�*نساني �;ي �مساهمته �وبدونه �العا�ية ة �ب#æ-ءر�والحضا "�Gي¾?��ا
2

 .�G� فاÊصالة

�والتع �الجمود �ليست ��ÞÊا �والتفتح �العو�ة �مع �،صبتتنا;ى �والتخلف �عن�و*نغ
ق

� �التقدم �üي �بل �العالم-، ، مام��إuىالركب �ا�تمoyإثبات�وزوال@?و �تتضمن�،�الوجود

ة�التفتح�والعا�ية�والتجديد�وا�عاصرة  . وربالضر
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�أن�يبقى�*نسان�وأن�üي�صالة� "نأ�مولود�قاسم�كذلك�لويقو �إبنن�يكو

� �دو �غy?هنأنعصره �نسخة "�يصبح
1

�مقولة�، �ضوء �ع�ى �ا�قولة �هذه �قراءة �فحاولنا

Domenachيتوافق�معه�حينما�قال�ذا�وهو�;ي�ه�º.ع��أو�يعت@?�حديثا�كل�فاعل�أنه�ا

�يتوافق�مع�عصرهنهأفرد�ثبت�
2

 .º.ة بمع لية��عم�ى�استيعاب�الواقع�و�*بتعاد�عورضر

-æا��ة�الو. التشبث�ا�تشدد�با . �;ي�نفس�الوقتا�ا�æ-�بالحاضر�و×يوروهذا�معناه�ضر

�الشباب�معناها� �مع�ا�حافظة�ع�ى�الثقافة�خر�و*نفتاح�ع�ى�التغيy?رفالهوية�;ي�تصو

�،الوطنية �العصر�مواكبة�التغيy?�معناه�نإ�نفس�الوقت�فو;ي ،%�81,5نسبة�كدتهأ�ما

�،% �83,5بنسبة�صليةقيم���المع�ا�حافظة�ع�ى �الجديد�uىإل��خذ�بالقديم�والوصو

لية�وخل% 80,5بنسبة� ح�8قو�،�ا�سؤ وبالتاuي�الو×ي�. % �75,5بنسبة�بتكار�و8بداعو�ر

�وال �التغيy?�الداخ�ي ة �عملوربضر �والقيم، �الثقافة �داخل �بواقع�يأ�كفاعلyن �الو×ي

�والق �الثقافية �ومنظومته �الجزائر �وةيمييا�جتمع �الوطنية �أهمي§�ا�وهويته �عادةإ�;ي

  .البناء

��الهويةف �ا�تعدد �الديناميكي �بطابعها �ومتغy?ة�،بعاد�تعرف �متحولة -Óف�

وبالتاuي�. باستمرار�وبطريقة�مرنة�مما�يجعلها�عرضة�ëعادة�الصياغة�والتشكيل�الدائم

�الذي�يقوم�به�مختلف�الفاعلyن �خاصة�رفÓ-�ليست�مطلقة�بل�نسبية�من�خ
ل�الدو

� �الشباب �ا�جتمعات;يفئة �كل �تشهدها �يعت@?�حتمية �الذي �التغy?�*جتما×ي . �عملية

�ا �بyن�الحداثة، �ترابطية �و. �والتغy?�*جتما×يلهويةوعليه�فهناك�ع
قة ºكانت�نإفح��

� �التناقضات، �بعض �تتخللها �والعو�ة �الهوية �بyن �Êنالع
قة �تسöى �سيادة�uىإ�العو�ة

�ما�تعاملنا�مع�ذاإ الحداثة�ع
قة�ترابطية�بyن�الهوية�وهناك نأ إG هوية�واحدة�عا�ية،

�ليس�يأ��Gتأخذ�نفس�مفهوم�العو�ة،�أ�Þا�ع�ى�اعتبار�*يجابيمفهوم�الحداثة�بمعناها�

  .�هوياتبالتاuي�حداثات�مختلفة�وإنما�واحدة�واثةحدهناك�

�فمن �وجدنااليةشكإ�خ
ل�البحث�;ي �التفكا�نمطها�الحداثة �م�èا�أك¾? ?�y;ي

�التجديد�ا�ستمرمكانيةإ�الو×ي�بذا�ïا�والبحث�;ي�إ�Þامفهوما،�
3

�فÓ-�الدفع�للتغيy?�لكن�

ما�هو�(�من�التقليد�قا�عن�الجديد،�انط
�طريقة�للتغيy?�والبحثوأ ،انط
قا�من�الذات

�ن�الحداثة�عرضة�Êأليست�التقليد،�ألكن�م��ºيبد. جديدا�ويصبح�لليتحو ودفعه) كائن
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�� تصبح �ىخرüي �تدعو�دائما -Óف� �بذلك�uىإ�تقليدا؟ �لتصبح �التقليد ز�التغيy?�وتجاو

�للتغيy?إيديولوجيا
1

�انط
قا -æا���ا �يأ�من �ëعادة �حلقة �ضمن º.بمع� �إنتاج�الY?اث،

فمoyة�. ا�اليوم�سيصبح�;ي�مرحلة�ما�تقليدثة�ذلك�الY?اث،�وبالتاuي�ما�يشكل�حداحياءإو

� �الحالة �هذه �;ي �نأالحداثة �الجديد�هذا �جديد �لصالح ل �يز �مؤقت �آخرو�هو�دائما

 . �نقوم�بتجديدهاىأخر�لثقافة�وقيم�أيحديث،�

�اينأ لكن �لحالة�هو�موقع�الهوية�;ي�هذه غبةي�بالنسبة�للمجتمع�الجزائر �رو

�هشباب �تقوم�باÊساس�ع�ى�ما��ا�ع.��ºذا والهوية الحداثة؟�ف...�جديدةهوية uىإل�الوصو

 ت@?�;ي�ذلك�الدين�الذي�يعبما�القيمية�للمجتمع��نظومة�ا�*نط
ق�منيأ. هو�موجود

�الهويةسسأ أهم �مكن�ا�فمن. �تشكيل �من �انط
قا �دينية�أسسل�التغيy?�والتحو

�توهمأف. إس
مية �ال�- �جها�ا�شاكل �جو �الفيلسوف �ع@?�ع�èا �كما �الحداثة ن�مفهوم

�الحدا يار�هو�فهم �ثةربود �خ
ل �من �وذلك �مقصودها، �والدين��القصاءإ�بنقيض Y?اث

�ونف �الحداثة، �باسم �والعق
نيةالدين يخاصة �العلم �إذ. �باسم �ع�ى �الكشف �نأ�تم

�نفسها �العق
نية �عن �عق
نية �يقل G� الدين
2

�من�.  �انط
قا �البناء ة �ضر وروبالتاuي

 . الخصوصية�الثقافية�للمجتمع

�بوهنا �اعتبار�yن�تكمن�الع
قة �ع�ى �والهوية، �تقوم�مننأ�الحداثة  �الحداثة

� �ا�جتمع ��أيداخل �عمل �خ
ل �فراد�من �الشبابوهنا�كفاعلyن �دو �أهمف. ر�يكمن

�التمازج�القيم-�هو�uىإ�ال�-�دفعت���م�سباب� نة�بyن�محاولة�محاولة�خلق�هذا ز�ا�وا

�ومالقي ، �الجزائر �للمجتمع �لكن�مع��قيمي�التقليدية �بöي�*عتبار�القيم�خذ�الحداثة

�م-�فسبب�التغy?�و*مoYاج�القيبالتاuيو. �عل��اا�حافظة�و�تشكيل�الهويةإعادة�والدينية

�الثقا;ي�و �العلم-�نماإوليس�التقليد�والغز �ا�قومات واستيعاب وا�عر;ير�مواكبة�التطو

�العمل�ةيالثقاف �خ
ل �من ���وي§�م �الشباب �و×ي �يؤكد �ما ، �الجزائر �للمجتمع ي�والهوية

�التغ �وبالتاuي �ذا�ïا، �التقليدية �الثقافة �ا�حافظ?yداخل �مع �الهوية�ةر�والتطو �ع�ى

 . والخصوصية�الثقافية

ة�... �مشاركة�الفرد�كفاعللتغيy?،�بالحديث�عن�الكن �نتحدث�بالضر ورفإننا

ها�;ي�سy?ورة�الحداثة�وبالتاuي�عن�الهوية�;ي�ع
ق§�ا�بالحداثة ففاعلية�. رعن�الثقافة�ودو

ا ه�وتصو رالثقافة�تكمن�;ي�ضبط�سلوك�الفرد�وتحديد�مسا �يفÓ-�تشكل�البناء�الذ. تهر

                                                 
1111    IIIIpidpidpidpid,,,, P15. P15. P15. P15.    
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� �وبالتاuييصوغ�شخصية�*فراد �;ي�مهأ ومن. �سلوكهمنماطأ�تتحدد �ممoyات�الحداثة

�الحالة� �هو�ع�تعمل�ع�ى�نقل�ا�جتم�Þاأ أي. �تراكميةأ�Þاهذه �من�مجتمع�تقليدي�كما

� �uىإموجود �لكن �التقدم �;ي �يعلوه �حديث �جديد �هو�كائنباGنط
ق�مجتمع وüي�. �مما

� �جدليةسيةساأصفة ��. �الحداثة�;ي �ىخروا�oyة �üي �التغy?ات�نأ�ا�همة �هذه �كل

� �وتحوGت �تغy?ات �üي �أي داخلية،والتحوGت �من �ا�نظومة�منو ع،�ا�جتمصلأ�نابعة

�و �الثقافية �*عتبار�الخصوصية �بعyن �آخذا �التقليدية �ع�ى�محافظاالثقافية �بالتاuي

� �خ
ل �من �اسY?اتيجعادةإهويته �وفق �تت�تشكيلها �جديدة �متطلبات�ما�ºæيات �مع

 ...�من�الخارجوضة�من�مقتضيات�مجتمعه�وليست�حداثة�مفريأالحداثة،�

    خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

�تبن��ا�üي�هوية�الحداثة��*سY?اتيجيات�ال�-�يسöى�الشباب�الهمأ من يجزائر

�العو�ةو �هوية �عادةإ أي. ليس �جديدة �هوية �الثقا;ي�ة�مبنيلكن�تشكيل وث �ا�و ر�ع�ى

،�و�القيمومةا�نظو �ينتهجه�شباب�العالم�العربي�نأ�ما�يجب�هذايية�للمجتمع�الجزائر

�الهويةف. ككل �ثابتة �تدعو�أو�ليست Gو� �uىإ�ساكنة �متغy?ة�بل ،و*نغ
ق�التعصب

�فÓ-�سy?ورة�*نتاج�هوية�الحداثة�و�Þاإ. �مواكبة�التغيy?إuىومنفتحة�وتدعو� ، ي�الرمز

� �للتجددة،�متغy?بعادأذات �وقابلة �الفعال�و�منفتحة �والتواصل �وليست�،*بتكار،

�هذا��Gأن�Gبد�من�التأكيد�لكن. ل�غy?�قابلة�للمساس�والتحوثابتة قيمةك أوكمعطى�

� �الثقافبداأيع.- �والخصوصية �القيمية �ا�نظومة �عن �و*نس
خ �خاصة�ية،�التخ�ي

�نماإو. ي�عامل�;ي�تشكيل�هذه�الهوية�;ي�ا�جتمع�الجزائرهمأعندما�نتحدث�عن�الدين�ك

�التعبy?نإ-محاولة�خلق� �نوع�من�التبادل�والتفاعل�والتناغم�عن�طريق�عملية�-�صح

�ودليةج �الذاتية �الهوية �. خر�بyن �ع�ى �تبحث �ال�- �الهوية �وسط�ثباتإهذه �ذا�ïا

جية،�والتأثy?ات لفمختلف�الهويات�ومن�خ
ل�مخت �*ستفادة محاولةر�والتحديات�الخا

ة�العو�ة�والثإيجابياتمن�  . �هوية�جديدةتشكيل�بناء�وإعادة�التقنية�;ي�رو

�للتغيyثبتأ فالشباب �ا�تواصل �سعيه �من �الحديثة�?�وبالرغم �القيم �وتب.-

� �نهأ إGالجديدة، �بأهمية �تام �و×ي �ساسية��ا�كونات�ع�ى �وع�ى �اللغة�سهاأر�للهوية

�العلم-�ووأهمية. والدين ديدة�من��بداية�مرحلة�جمثبتا�خاصة،�يالفكرر�مواكبة�التطو

خ
ل�تبنيه�لخطاب�معتدل�قائم�ع�ى�الدمج�والتكامل�الغy?�مضر�بالخصوصية�الثقافية�

مة�وأ�بذلك�لحدوث�الصراع�و*غY?اب�باومقومات�الهوية�الوطنية،�ومتجن ز�ما�نسميه�بأ

جة��. ةالهوي �ع�ى�حقائق�موضوعية�متعلقة�بواقع�وثقافة�وuىرهذا�الخطاب�القائم�بالد
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�التقليدية�الجزائر�جتمعا �وقيمه �،ي �جهة �الشباب�ىخرأ�ومن �طموحات �ع�ى �قائم

ا�ïموت �رصو �مواكبة�العصر�والحداثة�بكل�ما�تطرحه�هذه�uىإل�لعملية�التغيy?�والوصو

� . �التحولية�من�تأثy?ات�وتحدياترحلةا

�إثبات�محاولyن�خرين�ع
قات�الشباب�مع�ذوا�ïم�ومع��ذلك�من�خ
لكل

�لتحقيق�الذات،�وذلك�عن�طريق�تطوير�مجموعة�من�ليهإ ندت�مرجöي�يسطارإهوي§�م�ك

�*سY?اتيجيات �الهوية، �التعامل�مع �;ي �مع�يأ�الجديدة �وتتواز ºæتتما�� ى�هوية�جديدة

?yاتالتغ� �الذي �الجديد �والواقع تهأ�الحاصلة �التغy?اتزفر �،�هذه �الهوية�اعتبار�ع�ى

�وغy?�ثابتة ��uىإ�الذي�دفعهم�مر��،متغy?ة �القبو �ووية�ل�عدم �هوية�نماإ�جاهزة، �بناء

�والتغy?ات�ال�-�يعيشو�Þا �،يجديدة�قائمة�ع�ى�الخصوصية�الثقافية�للمجتمع�الجزائر

� �;يوالرغبة �جديد، �مجتمع �هو�حديثيأ�بناء �هو�تقليدي�وما �ما �ف��ا �يتفاعل . �هوية

ة�ع�ى،فبناء�الهوية�وتعزيزها�تقوم�ع�ى��فراد�الشباب�خاصة  ر�كفاعلyن�من�خ
ل�القد

�و �والتجدد �الدائم،�عادةإ�وإحياء*ستمرار �التقليدية �والقيم �والثقافة �الY?اث �خلق

 قفالفر .�والحداثةدة�ومع�ا�تغy?ات�الجديخر�القائم�ع�ى�التفاعل�مع�النقديوالحوار�

�نموذج�ثقا;ي�هوية،�الع
قة�بyن�العو�ة�وال;ي �والحداثة�والهوية�هو�;ي�طغيان�وسيادة

�ليس�هناك�ةلكن�بالنسبة�للحداث. �عا�ية�Þاأ أي ،بالنسبة�للعو�ة واحد�وهو�ما�يحدث

�و �واحدة �فلكل�نماإحداثة �وبالتاuي �الخاصة �حداثته �مجتمع �لكل �مختلفة، �حداثات

�هويته �.مجتمع �تسöى G� �وإلغاء إuى�فالحداثة �وإعادة نماإ�الهويات �ا��اثرإ�بنا��ا

 .قوتجديدها،�وهنا�يكمن�الفر

 

    ا�لحقا�لحقا�لحقا�لحق

قمللللجدوجدوجدوجدو قم� قم� قم� �الشبابمممم: : : : 1111رررر� �الشبابفهوم�الهوية�;ي�تصو �الشبابفهوم�الهوية�;ي�تصو �الشبابفهوم�الهوية�;ي�تصو     ررررفهوم�الهوية�;ي�تصو

ا<æ-ىا�ستو  ر�الد

 جامöي يثانو متوسط ابتدائي
 

�الوطنية�الهوية

�لك :  تع.-

�اختيار�( يمكن

 أك¾?�من�إجابة
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

�ع�ى�ا�حافظة 

 الثقافة�الوطنية
12 6,0 % 22 11,0 % 46 23,0 % 91 45,5 % 171 85,5 % 

در�من��الحاخد

�الثقافة� قيم

 الغربية

10 5,0 % 16 8,0 % 43 21,5 % 67 33,5 % 136 68,0 % 

�وعدم�*نغ
ق   1 0,5 % 1 0,5 % 1 0,5 % 3 1,5 % 
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�مع� التواصل

?yالغ 

�الدعامة

�لúمن� *ساسية

 و*ستقرار

8 4,0 % 18 9,0 % 39 19,5 % 62 31,0 % 127 63,5 % 

�من�التخوف

فضه� �و ?yرالتغي

  هومقاومت

2 1,0 % 3 1,5 % 6 3,0 % 11 5,5 % 22 11,0 % 

ة �للتمي�oyورضر

 عن�*خر
6 3,0 % 11 5,5 % 19 9,5 % 40 

20,0 

% 
76 

38,0 

% 

?yالتغي�

�مع� و*نفتاح

�ع�ى� ا�حافظة

 الثقافة�الوطنية�

12 6,0 % 20 10,0 % 43 21,5 % 88 
44,0 

% 
163 

81,5 

% 

قم� � قم�جدو � قم�جدو � قم�جدو � ررررجدو     كمعيار�للتقدم؟كمعيار�للتقدم؟كمعيار�للتقدم؟كمعيار�للتقدم؟استعمال�اللغة�الفرنسية�استعمال�اللغة�الفرنسية�استعمال�اللغة�الفرنسية�استعمال�اللغة�الفرنسية�  :   :   :   : 2222لللل
 السن

��25أuى�أقل�من��18 من

 سنة

�من�قل�إuى�أ25 من

 �سنة30

��35اقل�من��30 من

 سنة

 �العاما�جموع

أيك�هل�;ي ر�

استعمال�اللغة�

الفرنسية�يعت@?�

ا�للتقدم  % العدد % العدد % العدد % العدد رمعيا

 % 33,5 67 % 14,0 28 % 12,0 24 % 7,5 15 نعم .1

 % 32,0 64 % 8,0 16 % 10,5 21 % 13,5 27 �مانوعا .2

3. G 24 12,0 % 31 15,5 % 14 7,0 % 69 34,5 % 

 % 100,0 200 % 29,0 58 % 38,0 76 % 33,0 66 �العاما�جموع

قم�للللجدوجدوجدوجدو    ---- قم�� قم�� قم��     اللغة�ا�ستعملة�عند�الشباباللغة�ا�ستعملة�عند�الشباباللغة�ا�ستعملة�عند�الشباباللغة�ا�ستعملة�عند�الشباب: : : : 3333رررر�

-æ>ا �الد را�ستو  ى

 جامöي يثانو متوسط يابتدائ
 �العاما�جموع

�ال�-�اللغة

يفضل�

استعماله

ا�;ي�

 الحديث
 % العدد % العدد % العدد

الع

 دد
 % العدد %

�اللغة .1

 العربية
1 0,5 % 3 1,5 % 6 3,0 % 12 6,0 % 22 11,0 % 

�اللغة .2

 الفرنسية
1 0,5 % 2 1,0 % 6 3,0 % 6 3,0 % 15 7,5 % 

 % 50,5 101 % 23,0 46 % 14,0 28 % 8,5 17 % 5,0 10 اللهجة .3

 % 31,0 62 % 18,5 37 % 9,0 18 % 3,0 6 % 0,5 1 مزيج .4
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�ا�جموع

 العام
13 6,5 % 28 14,0 % 58 29,0 % 

10

1 
50,5 % 200 100,0 % 

قم� � قم�جدو � قم�جدو � قم�جدو � ررررجدو     الرأي�الشباب�;ي�حالة�استبدال�اللغة�العربيةالرأي�الشباب�;ي�حالة�استبدال�اللغة�العربيةالرأي�الشباب�;ي�حالة�استبدال�اللغة�العربيةالرأي�الشباب�;ي�حالة�استبدال�اللغة�العربية  :   :   :   : 4444لللل

 الجنس

 أنºî 2 ذكر 1
سمية�إذا �العاما�جموع ر�قامت�السلطات�بجعل�لغة�أجنبية�كلغة�

 .بد�Gمن�العربية
 % العدد % العدد % العدد

ض  % 86,0 172 % 42,0 84 % 44,0 88 رتعا

 % 3,5 7 % 2,0 4 % 1,5 3 توافق

 % �ï�G 9 4,5 % 12 6,0 % 21 10,5تم

 % 100,0 200 % 50,0 100 % 50,0 100 �العاما�جموع

قم�للللجدوجدوجدوجدو قم�� قم�� قم�� �: : : : 5555رررر� �مكانة�الدين�لدى�الشباب�الجزائر �مكانة�الدين�لدى�الشباب�الجزائر �مكانة�الدين�لدى�الشباب�الجزائر     ييييمكانة�الدين�لدى�الشباب�الجزائر
 العدد العدد  �أن2ºî  �ذكر1 

   النسبة العدد النسبة العدد )س
ميالدين�8( �الشعائر�الدينية�تطبيق

 % 34,5 69 % 20,0 40 % 14,5 29 ياختيار

 % 29,5 59 % 10,5 21 % 19,0 38 يإجبار

ر يضر  % 36,0 72 % 19,5 39 % 16,5 33 و

Total général 100 50,0 % 100 50,0 % 200 100,0 % 

قم�للللجدوجدوجدوجدو قم�� قم�� قم��     سك�بالقيم�الدينية�وع
قته�بالحداثةسك�بالقيم�الدينية�وع
قته�بالحداثةسك�بالقيم�الدينية�وع
قته�بالحداثةسك�بالقيم�الدينية�وع
قته�بالحداثةالتمالتمالتمالتم :  :  :  : 6666رررر�

 السن

�أuى�أقل�من��18 من

 �سنة25

�إuى�أقل�من�25 من

 �سنة30

��35اقل�من��30 من

 سنة

 �العاما�جموع

�ان�التمسك�هل ى�تر

بالقيم�الدينية�

للمجتمع�يساهم�;ي�

ض� رالتخلف�و�يتعا

 % العدد % العدد % العدد % العدد مع�الحداثة

 % 8,0 16 % 3,5 7 % 3,0 6 % 1,5 3 نعم

 % 18,0 36 % 4,0 8 % 6,5 13 % 7,5 15 �مانوعا

G 48 24,0 % 57 28,5 % 43 21,5 % 148 74,0 % 

 % 100,0 200 % 29,0 58 % 38,0 76 % 33,0 66 �العاما�جموع

قم��للللجدوجدوجدوجدو قم��� قم��� قم���     فصل�الدين�عن�الدولةفصل�الدين�عن�الدولةفصل�الدين�عن�الدولةفصل�الدين�عن�الدولة : : : :7777رررر�

ا<æ-ىا�ستو  ر�الد

 جامöي يثانو متوسط بتدائيا
 

Q90�

هل�

أنت�

مع�

فصل�
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
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الدين�

عن�

الدول

 ة�؟

 % 8,5 17 % 3,5 7 % 2,5 5 % 2,5 5 % 0,0  نعم

�نوعا

 ما
4 2,0 % 1 0,5 % 8 4,0 % 17 8,5 % 30 15,0 % 

G 9 4,5 % 22 11,0 % 45 22,5 % 77 38,5 % 153 76,5 % 

ا�جم

�وع

 العام

13 6,5 % 28 14,0 % 58 29,0 % 101 50,5 % 200 100,0 % 
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    ::::ييييكأقلية�;ي�ا�جتمع�الجزائركأقلية�;ي�ا�جتمع�الجزائركأقلية�;ي�ا�جتمع�الجزائركأقلية�;ي�ا�جتمع�الجزائر    الهوية�الزنجيةالهوية�الزنجيةالهوية�الزنجيةالهوية�الزنجية

ْْلديوان�لعبيد�بمدينة�معسكرلديوان�لعبيد�بمدينة�معسكرلديوان�لعبيد�بمدينة�معسكرلديوان�لعبيد�بمدينة�معسكر    �نموذجية�نموذجية�نموذجية�نموذجيةقراءةقراءةقراءةقراءة(((( ْْ
ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ

ِِ ِِ ( 

TheTheTheThe    BBBBlaclaclaclackkkk    IIIIdentity as dentity as dentity as dentity as MMMMinorityinorityinorityinority    in Alin Alin Alin Alggggerian Societyerian Societyerian Societyerian Society    

( Typical Readin( Typical Readin( Typical Readin( Typical Readingggg of  of  of  of DDDDiwan  iwan  iwan  iwan  LLLL’’’’abid abid abid abid ––––    MMMMascaraascaraascaraascara    City City City City ----))))    

    

    *للللقاسم-�بتوقاسم-�بتوقاسم-�بتوقاسم-�بتو: : : : الباحثةالباحثةالباحثةالباحثة

        **ييييطيطيطيطيEEEE-�غمار-�غمار-�غمار-�غمار....دددد....أأأأ: : : : �شرف�شرف�شرف�شرفاااا

    

سال  22/12/2018 :النشر 28/06/2018 :لالقبو 23/03/2018 :ر8

 

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

�تحليله��وضوع�;ي�مجال�الهوية�وال�-�                 قة�العلمية�تتضمن�قراءة �الو رهذه

�الزنج �او�الجماعة �الزنFي �الرجل �فهم �من �كنموذج�تتشكل �وذاكر�ïم سا�ïم �بمما رية

�جزء�كاقليو �عرض �تم �وعليه ،� �الخاصة �وتقاليدهم �عادا�ïم �خ
ل �من �ا�جتمع، �;ي ة


حظة��اسة�موضوعية�وع@?�تقنية�ا�قابلة�،�باÊخص�تقنية�ا رنسE-�من�ا�وضوع��و�بد

با�شاركة�،�وذلك�مع�طرح�اسئلة�اولوية�وعشوائية�ع�ى�ا�بحوثyن�من�اصحاب�العينة�

�ا�تواجد �بعض�الفر �وبانتقاء سة قا�در �و �كو �بمدينة�معسكر�، �محليا فة �وا�عر نة �–و

� �*خy?ة �الغربية�-هذه �الجهة �ا�ستو �ع�ى �التقليدي ث *� �هذا �ع�ى ى�*ك¾?�محافظة ر

� �يؤديه �أن �يمكن �الذي �الفعال �الدو �ولن@?ز ، �الجزائر ّللمجتمع ر �الديوان" ي كما�" اهل

�Zم�الثقا;ي�بالعرف�السائد�لد��م� �انفسهم�;ي�التعامل�مع�إ ريسمو و�لنبyن�;ي�نفس�. ن

سات�اuى�يومنا�هذا�؟�   .رالوقت�ما�مدى�تمسكهم���ذا�النوع�من�الطقوس�وا�ما

                                                 
يخية....----معسكر�معسكر�معسكر�معسكر��جامعة��جامعة��جامعة��جامعة�––––�كلية�العلوم�*نسانية�و�العلوم�*جتماعية��كلية�العلوم�*نسانية�و�العلوم�*جتماعية��كلية�العلوم�*نسانية�و�العلوم�*جتماعية��كلية�العلوم�*نسانية�و�العلوم�*جتماعية�----    **** يخيةعضوة�بمخ@?�البحوث�*جتماعية�و�التا يخيةعضوة�بمخ@?�البحوث�*جتماعية�و�التا يخيةعضوة�بمخ@?�البحوث�*جتماعية�و�التا . . . . ررررعضوة�بمخ@?�البحوث�*جتماعية�و�التا

    ]]]]frfrfrfr....yahooyahooyahooyahoo@@@@kkkkasmibatoulasmibatoulasmibatoulasmibatoul: [: [: [: [ال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?وني
    ....�جامعة�معسكر�جامعة�معسكر�جامعة�معسكر�جامعة�معسكر––––�عميد�كلية�العلوم�*نسانة�و�العلوم�*جتماعية��عميد�كلية�العلوم�*نسانة�و�العلوم�*جتماعية��عميد�كلية�العلوم�*نسانة�و�العلوم�*جتماعية��عميد�كلية�العلوم�*نسانة�و�العلوم�*جتماعية�----    ********
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ْلعبيد� �ديوان–الزنجية�    الهوية: كلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحية
ِ
ْ َ

 .ي�ا�جتمع�الجزائر–

    

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

Abstract: This scientific   paper gets to include a reading analysis of 

the identity as topic, Which consists of understanding the Negro man  or  

Negros  group their practices and their memories as a model and as a minority 

in Algerian society,  Through their customs  and their  own traditions, so we 

were presenting  in this part of substantive description by the remote 

observation technique , especially    participant observation  at  whom ,and to 

ask  for their some random questions  from this sample studied , and by  some  

selection of  groups in Mascara city , - this last one – it’s the most preserve for 

their  heritage traditional in the western  of Algeria, and to highlight  the role 

effective that could be played by "People of  Diwan " or  " Ahle  El -Diwan " as 

they call themselves in dealing with their cultural  and by their custom . At the 

same time to show their how can their. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: The Black Identity Identity – Algerian Society –Diwan L’A3bid. 

 

    ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

لثقافة�و;ي�الوقت�الفرد�كائن�ثقا;ي�و�فاعل�اجتما×ي�بامتياز�فهو�صانع�لن�إ

�ليست�نتاجا�فردذاته�هو�مصنوع���ا�،�و�Gن�الثقافة
ً

ه ريا�يختا
ً

�ويوجهه�حيث�ما�شاء�،�

�وسياسية �واجتماعية يخية �وتا ف�طبيعية �ضمن�ظر �الثقافات�تتكو روإنما و �اذن�üي. ن

�بل�üي�فلسفة�من�فلسفات�الحياة�،�ما�يع.-� : رمصطلح�أو�تراث�تراكم-�ع�ى�مر�العصو

سات �او�أي�مما ها�كل�نشاط�فكر �او�مزيج�يندرج�;ي�إطا را�Þا�مكو ير  .ن

لتفاعل�مع�ب.-�جنسه،�اuى�ا�هذا�الكائن�*جتما×ي�معجة��الحاتمن�ثم�جاء

ية�ع�ى�جميع��صعدة�و�نساق سياسيا،�ثقافيا،�:  روما�نعيشه�حاليا�من�تحوGت�جذ

� �يعت@?�كمرجعية�.....اجتماعيا �الذي �الدي.- �النسق �منه � �ذلك، �ع�ى �خy?�دليل ،� الخ

تصال�بyن�ب.-�البشر�عن�طريق�ُاساسية�;ي�التحليل��عند�ا�فكرين�،و�عليه�يب.�ºهذا�*
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�اسا<æ-�;ي� نالتواصل�مع�بعضهم�البعض�،�لكن�قبل�كل�هذا�Gبد�من�عنصر�اهم�ومكو

واضيع�ا�ثy?ة�وال�-�افاضت�*ق
م�;ي�ا�كو�Þا�من�" الهوية"صنع�هذا�*نسان�،�*�وüي�

ي  .الحقل�او�التحرير�السوسيول̄و

ة�واضحة�بعد�،�وح��ºف
�احد�ينكر�اليوم�آن�موضوع�الهوية��لم�يطرح ر�بصو

�،�مر�الذي�� ، �سبيل�العرض�الفلسفي��Gالجوهر �كان�ع�ى � يوإن�طرحت�فإن�طرحها َ

اد� اوية��مغلوقة�و�ضيقة�و��Gيسمح�لها�بالتقدم�اك¾?�من�ذلك،�مما� زجعلها�تنحصر�;ي� ز

*مر�اك¾?�تعقيدا
ً

. 

�انفا�؛� و;ي�هذا�السياق�ا�ذكو
ً

قة�العلمية�ونر �;ي�هذه�الو رحاو �أن�نامن�جهتل

اسة�أبعادها�ن �من�خ
ل�د ردرج�قراءة�مرجعية�لهوية�جماعة�كأقلية�;ي�ا�جتمع�الجزائر ي

Yيع� �فهم�ما �مع �الهوية�من�غموض�،والثقافية �هذه �عليه�ي? �Êعو لكرهان�للموضوع� ّ

�فيه�ضئيل�جدا�،�وع�ى�سبيل�الذكر� غم�أن�الحقل�النظر يوأسöى�للتعمق�فيه�اك¾?�،� ر ّ

�ميدا اسة �د �رسنقدم �عن �البحث �غمار �;ي �لنخوض ي �سوسيول̄و �بمنظو هذه�رنية

�عايش§�ا� �ال�- �بالبيئة �تأثرت �فلقد ،� �الخاصة س§�ا �ومما �طريق§�ا �لها �كو را�جموعة ن

ح��هو�  :ووامoYجت�بما�يمoyها�عن�غy?ها�وبالتاuي�8شكال�ا�طر

سات�*حتفالية�ال�-�ت" ديوان�العبيد: "ما�الذي�نقصده�بــ� - صاحبه�هذا�ر،�وما�üي�ا�ما

وث�ثقا;ي�بyن�*جيال�؟ �ليبقى�كمو رالطقس�;ي�ا�جتمع�الجزائر  ي

    ::::الفرضيةالفرضيةالفرضيةالفرضية

�لعبيد"يعت@?�           ْديوان ْ َ
�;ي�"  �الزنجية �الهوية �ع�ى �للمحافظة �ثقا;ي �مخز نبمثابة

 .يا�جتمع�الجزائر

اسة        �مفاهيم�مفاهيم�مفاهيم�مفاهيمتحديدتحديدتحديدتحديد اسةالد اسةالد اسةالد     : : : : ررررالد

�تبقى�الزنوجة�تلك�ا:   IdentityBlack  الهوية�الزنجيةالهوية�الزنجيةالهوية�الزنجيةالهوية�الزنجية -أ نلهوية�ا�قسمة�ع�ى�اساس�اللو

با� راو�بأصحاب�البشرة�السوداء�;ي�كل�مجتمعات�بما�ف��ا�ح��ºا�جتمعات�ا�تقدمة�،كأو

؛� يوأمريكا�او�ا�جتمعات�العربية،�وبالحديث�ع�èا�مباشرة�يتبادر�;ي�ذهن�الفرد�الجزائر

�او �السمراء، �اي�افريقيا �*فريقية؛ ة �من�القا �القادم �*سود �العبد�رذلك�الرجل �ذلك

هنا�يع.-�الخادم�" العبد"الذي�تم�جلبه�من�هناك�ايام�الفY?ة�الكولونيالية�وما�قبلها،�و�

سة�،�تقوم� لسيده، وففي�مجتمعنا�مث
�هذه��*قلية��الزنجية�ا�تواجدة�با�نطقة�ا�در

بالتمي�oyبي�èا��و�بyن��بعض�السود�*خرين��ع�ى�اساس�شدة�او�قلة�اسوداد�البشرة�او�

�ع� �ا�ستجوبyن �احد �يقو �حيث �العر �اساس لى �الحر�: "ق �*سود �بyن �فرقا �هناك ان
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ة�وجنو��ا� �ا�نتسب�اuى�س
لة�العبيد�الذين�تم�جل�Éم�من��غرب�القا رو*سود�العبد�

�*سياد �او�خدمة ة �التجا �التفرقة�"ر��دف �;ي �ا�بحوثyن �بعض � �به � �صرح � �ما �وهذا ؛

�ا�تواجدة�بحنوب�الج ار�،و�ذلك�;ي�التفريق�بينه��قباGخص�;ي�الفر رزائر�بالضبط�;ي�اد

يخ��يتحدث�عن�هذه�*قلية�ع�ى� روبyن�الرجل�القادم�من�الب
د�*فريقية�،��ولو�ان�تا

�العبيد�الذين�تم�استعبادهم�خ
ل�العصر�الوسيط�بداية�من�ا�Þا �تنحدر�من�س
لة

� سماة�بالسودان�الغربي��م��من�أفريقيا�السوداء،�باGخص�افريقيا�الغربية�وا�16نالقر

� �عن�نفسه�) 62: 2014.الطالب،م�(قديما �التصو �ذهن�ا�بحوث�هذا �لكن�يبقى�;ي ر،

 .وعن�*خرين�ا�حيطyن�به

حم�ا�يدان�و;ي�طياته�:   Diwan  l’A3bid ديوان�العبيدديوان�العبيدديوان�العبيدديوان�العبيد -ب ريحمل�هذا�ا�فهوم�داخل�

�السه � �من �نوع �انه �ع�ى �به �يقصد �حيث ؛ �والرمو �ا�عاني �من �او�زالعديد �الليلة رات

سات�طقوسية�لها�افتتاح�قبل�بدايته� �مصحوبا�بمما ض�الواقع�،�يكو ر*حتفال�ع�ى�ا نر

�او�ا�عز �ا�قطوعات �من �مجموعة �يتضمن �انه �كما ��Þايته، �بعد �تسم�ºواختتاما وفات

طريقة�"كن�تعمم�ع�ى�ا�Þا�§�ا�الخاصة�،لقلها�نهج�خاص�،وكل�فرقة�تتمتع�بطري" �براج"

ط"او�" قناوية
ْ

�الطاء� -" ريق�قناوة وثة�ع�ى�حد�تعبy?هم�،�تتنوع� -نبسكو را�عتمدة�وا�و

�من�اجله�هذا�الديوان�او�Êي�سبب�يقام�له�؛�بمع.�ºاخر��ن� نمناسباته�حسب�ما�يكو

�هذه�ا�أدبة�أو�بأي�كيفيه�يتم�احياءها�،�يستمر�لساعات��و�لكن� نو;ي�اي�مقام�ستكو

�صباحا -Óوينت� �ا�غرب �بعد �يبدأ �مبادعامة �يتوفر�ع�ى �اتباعها�، �يجب �ومنهجية ئ

قص،�جذب�،غناء،�واحY?امها سات�طقوسية�من� ر،�كما�انه�يتضمن�بداخله�عدة�مما ر

 .  الخ.......عزف�،حضرة�

اسة اسة8طار�ا�يداني�للد اسة8طار�ا�يداني�للد اسة8طار�ا�يداني�للد     ::::رررر8طار�ا�يداني�للد

ة� ران�وصف�هذه�الظاهرة�بدGلة�و�صيغة�اجتماعية؛�يجعل�من�ا�وضوع�عبا

�خ �من �ا�يداني �الواقع �Êحداث �نقل �ترجمته�عن �وبالتاuي ،� �ا�بحوثyن سات �مما ر
ل

�هو� �ا�وضوع� �هذه �;ي �تم�عرضه �اي�ان�ما �؛ اسة �الد �لتوضيح�اهمية �علمية ربصيغة

اسة�معمقة�، �اداة�;ي�هذا�البحث�كانت�    رفقط��جزء��من�د 
حظة�"لو�عليه�ان�أو�ا

،�ع�((((كأهم�وسيلة�;ي�تسجيل�و�تدوين�العناوين��"  با�شاركة ،�ع�العسكر ،�ع�العسكر ،�ع�العسكر تمت�،�،�،�،�))))44444444: : : : 2004200420042004....ييييالعسكر

�هذه�العينة� �ا�تواجدة�بمدينة�معسكر،�كو �مجموعات�من�الفر بع� نبالضبط�مع�ا ق ر

�مع� �بمشاركتنا �فع�ي �حضو �هناك �اخر�كان º.بمع� �لتفسy?�مصادر�ا�علومات؛ رم
ئمة

�ام� �الدينية �م�èا �سواء �و�اياهم فة �ا�عر �السنوية �*حتفاGت �من �ا�بحوثyن وطقوس
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�البحث �منا �تطلب �،بحيث �مناسبة�الثقافية �كل �;ي �ا�يدانية �ا�شاركة �ا�وضوع �لفهم

� �الوعدة �اuى �للديوان �الليلة �السهرة �من �السابع�ا. منظمة �ليلة ،� �الشعبانية لليلة

�النبوو �ا�ولد ،� �الهجر مضان �شهر� �من يالعشرين ي �تقنية�.....ر �اuى �باGضافة وغy?ها،

�و" ا�قابلة" �*مو �بعض �و�لدعم �ا�بحوثyن �مع �للتواصل � �الغامضة��ركطريقة ا�فاهيم

ة� �ا�علومات�ا�ذكو رحو  .نفا�آل

    ): ): ): ): ييييالهوية�القناوية�;ي�ا�جتمع�الجزائرالهوية�القناوية�;ي�ا�جتمع�الجزائرالهوية�القناوية�;ي�ا�جتمع�الجزائرالهوية�القناوية�;ي�ا�جتمع�الجزائر((((سوسيولوجيا�الهوية�الزنجية�سوسيولوجيا�الهوية�الزنجية�سوسيولوجيا�الهوية�الزنجية�سوسيولوجيا�الهوية�الزنجية�

�اصبح� �حيث ،� ºش�� �مجاGت �;ي ة �الصدا �موقع �حاليا �الهوية �مفهوم ريحتل

اللفظ�يستعمل�;ي�ا�جال�العلم-�ليدل�ع�ى�اشياء�عامة�و�بد��ية�،�مما�يجعله�يع.-�اي�

æ�� ��ص�ي �العلم- �إ�Gمفهومه �بساط� -ء �طرح�ع�ى � �بالغموض�و�التعقيد �يتسم وÊنه
ُ

�?yتعددة�*ختصاصات�،�و�;ي�هذا�الصدد�نش�اسة�;ي�الكثy?�من�*عمال�ا رالبحث�و�الد

�السوسيول̄و �من�*عمال�ذات�*تجاه �ان�عددا �الثقافية�اuى �الهوية �قد�ركزت�ع�ى ي

ولوجيتyن��بyن�يدي�الدولة�تستعملهما�عند�فشل�سياق�الهوية�الوطنية��بصف§�ما�ايديو

�  .ياي�مسار�تنمو

الت�;ي� " :" Malek Chebelمالك�شبل�"يشy?�الباحث� �ما �الهوية زان�مسالة

�عرضة� �وبقيت ،� �متأخر�جدا �عهد �الباحثyن�اuى �قبل �من �ظلت�مهملة �ا�Þا �كما بداي§�ا

جعلنا�نستبyن�ا�Þا�تعود�اuى�نقاش�كما�ا�Þا�معقدة�،�و�*هتمام���ا�سي.......... للتشويش

�  ).24: 1996.حدية،�م�()"  الندوات�العامة�(ىع�ى�مستو

اك� �اد �;ي �تفاوت �ذلك �عن �نجم �فقد �السوسيولوجية �الكتابات �خ
ل رومن

�اuى�تحليل��ا�اuى��الهوية�*ثنية�او�الجماعية،� ناشكالية�ومسالة�الهوية�وما�يوليه�الباحثو

ط�الثقافية�و�هو�اهتمام�لم�يأتي�اعتبا �بسبب�صعوبة�محاولة�ضبط�الشر �بل� وطيا،

ية� �استمرا �تضمن � �ال�- �الجماعية �الهوية � �تأتي ،� �مجتمع �انتاج �Gعادة ية رالضر ور

الجماعة��او�ا�جتمع�كما�ترسم�;ي�الزمن�حدودها�داخل�وسطها�*جتما×ي�و�الطبيöي�

ريناها�مع�ا�بحوثyن�،�و�يبدوا�ان�من�خ
ل�ا�قاب
ت�ال�-�اج ) . 28:  1996.حدية،�م�(

ن���ذه�الدونية�و�النقص�ثقافيا�و�اجتماعيا�،�حيث�ان�هذا�� الرجل�وهم�فع
��يشعر

جا�للشارع�ليظل�اسودا�كهوية�وعنوان؛� �باحتفاGته�وطقوسه�خا رالزنFي�يتفسح�و�يجو ل

�وإسماعها��لúخر�بصوت� ��م�èا��تحقيق�الذات�*صلية�من�قرع�الطبو لوذلك�بعدة�طر ق

ية،�وüي�نفسها�ٍعال�و� جل�;ي�حركات�فلكلو Êيدي�والقفز��باÊرجد�صاخب،�مع�ضرب�با ر

� �اجY?ار�نحو�هوية �;ي �تكو �بما �والصحراء(نسلوكات�اشبه �السوداني�(او�) الغابة قالعر
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ة��) القديم �ع@?�*سطو �الجزائر �ا�جتمع �هذا �داخل �يعيشو �أ�Þم ºæ�نن� G� �و ر، ي ن

باح� "ا�ؤسسة�;ي�*نتماء�اuى�الصحابي�الصالح ص�ى�هللا�ا�رافق�للنE-�محمد�" رب
ل�بن�

  .عليه�وسلم

�*س
مية� �الهوية �لقب �;ي �الفكر�الدي.- �هذا �جذو �ظهو �بداية �;ي رونس§�ل ر

�ا�بحوثyن� �اسماه �فما �؛ �بسيطة�وعادية �الرجل�الزنFي�من�حياة �هذا �عاشه� نسبة��ا

� �ب
ل"فرقة �الب
لية"او�" سيدنا �متنوع" ُفرقة �تسميات �;ي�او�عدة غبة �Gهو�إ� �ما رة

�ا�تعددة�;ي� ادت�منه�تلك�الفر �بشرته�السوداء�،�حيث�ا ة�مكتوبة�داخل�لو قاستعا رن ر

بة� �هامش�العر �دو وا�جتمع�ان�تكو ن نالب
ليو"�،�بعد�ان�أضل�هؤGء�والدينن هوي§�م�"  ِ

�ا�Þم�يفتقدو�Þا�;ي�الب
د��ا�عيش�،فذا�ïم�اشبه�بما� ن;ي�قلب�افريقيا،�بل�وح��ºيحسو

�مدائح�نبوية�وأولياء� �ëنشاد� �بداية� �كانت� �قاحلة�م�èا �بقطار�تعطل�;ي�صحراء نتكو

 .وغy?هم. ... ......صالحyن�وأبطال�سابقyن

�يعت@?� �حيث ،� �الفانوني �الطرح �حديثنا �سياق     ننننفرانز�فانوفرانز�فانوفرانز�فانوفرانز�فانو""""ا�فكر�ُنذكر�;ي

FFFFrantz rantz rantz rantz FFFFanonanonanonanon "  "  "  " ��،اسات�ال�-�تعرف�ما�بعد�*ستعمار ا�;ي�الد روجها�بار ر
ُ ً

ز
ً

غم�ان�تحليله�

� للم�يتلق�الY?حيب�;ي�ح�oyالفكر�العربي�،*�انه�خلص�;ي�صياغة��الهوية�حو عY?اف�*ّ

��عن�ا �نمطية ة �لصو �وا�زيف ض �ا�فر �التحر ة �وضر �وخر، ��نا �بyن رتبادل و ر رو

�بyن� �كانت �النموذجية �قراءته �ان �بيد �لها، �ع
جا �العنف �ان أى � را�ستعمرين،و�الذي

�السيد�و جدل�قضية �او�*سود �;ي�،الزنFي �وا�ادي� �العدل�الرمز �;ي �نظرية �üي ي�بما

�دونات�الفلسفية�الفانونية�باÊخص�;ي�تحليله�فا�،"بيضاء�وأقنعة�سوداء�بشرة " :كتابه

اسة�موضوع�الهوية ّلسياسة�*عY?اف�ال�-��تشكل�مدخ
�مناسبا�لد ر
ً ً

ّ�الذي�كرس�له��و

� �اعماله �;ي �كبy?ا جهدا
ً ً

�كط.  �عمل �عندما �مستشفى �;ي �لسنوات -æ�نف� ) بليدةال(بيب

ة��،�كما�))))FFFFrantzrantzrantzrantz    ,,,,    FFFF    . . . . 2013201320132013    ::::63636363((((بالجزائر�� �العنصرية�كظاهرة�مرئية�;ي�صو راصبح�ير ّ ى

يفعل�كل�ما�بوسعه�حyن�يصل�: "فقد�وصف�8نسان�الزنFي،�بأنه. *غY?اب/*ست
ب

�متباهيا �لكي�ينفي�هويته�الزنجية،�فY?اه�يقو إuى�فرنسا
ً

،�أما�هو�ّإن�الزنوج: ل ّ�إفريقيو ن

ّفإنسان�مهذب�تشرب�ا ّ
بية،�وإن�كان�ملونا ة��و ّلحضا ر ��و�يع.-؛ ))))115115115115: : : : 1971197119711971. . . . كوت،�دكوت،�دكوت،�دكوت،�د(((( ر

�فإن�هذا �أبيض، �قناعا �وجهه �ع�ى �واضعا �البشرة، �للو �أهمية ��Gيعطي �الزنFي ّ�أن ًّ ً
ن

�العاجز�عن� �الزنFي �التعويض �عن �ببحث �يكو �الحالة �هذه �;ي �الزنFي نتفسy?�سلوك

�ذكو �رتحقيق �وسياسيا �واجتماعيا �اقتصاديا يته
ً ً ً

�اوالجنسو �بالرياضة �يعوضها �  .ّال�-
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هذا�*ست
ب،�والذي�يعاني�منه�8نسان�الزنFي�ومن�يماثله�ما�يقصده�هنا�من�وعليه�

�;ي�الوضعية�الدونية  .نيكو

سم-�خاص،� � ربالتاuي�ان�هذه�الجماعة�القناوية�و�كل�ما�تحمله�سواء�من�ز ي

?yؤشرات�و*بعاد�الرمزية�للهوية،�او�تراث�مادي�أو�غ��مادي�يع@?��ويشرح�لنا�بوضوح�ا

�الذات� �اuى �بالعودة جة �ممز � �انتاج�صنع�هوية �Gبد�من�اعادة �ينجح�هؤGء ووعليه�كي

قصات�الجسد�و�الفاظ� ر*فريقية�مع�امت
ك�هوية�اس
مية�موسومة�;ي�دقات�الطبل�و

 .غنائية

ِِديوان�لعبديوان�لعبديوان�لعبديوان�لعب((((سوسيولوجيا�ديوان�الزنوج�سوسيولوجيا�ديوان�الزنوج�سوسيولوجيا�ديوان�الزنوج�سوسيولوجيا�ديوان�الزنوج� ِِ
ْْ ْْ ْْ ْْ

ْْيديديديد ْْ((((::::        

ان�كل�ما�تحمله�من�" الجماعة�القناوية"تعت@?� بالرجوع��وضع�هذه�الجماعة�،

وث�هو�فن�ثقا;ي�ودي.-�له�خصائصه�ذات��صل�*فريقي�،�حيث�ان�ابعاده�تكمن� رمو

عة�;ي�ب
د�ا�غرب�العربي�ع�ى�وجه�الخصوص،�و�بyن� ة�السمراء�ا�و ز;ي�الoYاوج�بyن�القا ر

�*صلية�8فري كمؤسسة�كما�تم�" الديوان"قية�و�العربية�8س
مية،�بل�ان�هذا��رالجذو

ساته� جة�لجراح�ا�ا�æ-��ليم�وا�رسخة�;ي�مما رتسميته�له�مرجعيات�من�الثقافة�ا�ا ز

�يع@?� امي�مأساو �نتوج�يعيد�صنع�قالب�د� �فهو�مركب� يوطقوسه�الفنية�التابعة�له، ر

يحية�متسلسة�،ت عرض�لنا�قصص�Êبطال�ومؤس�æ-�وفيه�بشكل�من�فيلم�او�مقاطع�تر

لúحداث�بطولية�،�و�;ي�نفس�الوقت�تشخص�حاGت�نفسية�لبعض�ا�ر���ºæيقصدونه�

�لهوي§�م� �يجسدو �ا�Þم �كما ،� �*جتما×ي ºاو�ح�� Hي �او�الر �الجسدي �الع
ج ن��دف و

�وذكر�السلف� �الصالحyن �*ولياء �بعض ر�ع�ى �ا�ر �خ
ل �من �فيه �*س
مية والدينية

�توضح�طريقة�الصالح��مع�* �لثقافة�اخر ىنبياء�ا�رسلyن�لذلك�،�بل�وح��ºاديان�اخر ى

 .العيش�القديمة�ال�-�كانوا�يعيشو�Þا�;ي�الب
د�*فريقية

�الكل� �ذلك �عن ة �عبا �يكو �بما �اشبه �ا�ؤسسة �هذه �ان �القو �يمكن راذا ن ل

�ا�Y?اكم�من�اجزاء�مصنفة�او�متسلسلة� *حداث�له�مقاطع�تتضمن�غناءاا�ركب�او�
ً

�

دا�وح��ºعطاء�من�*خر�،�ذو�طابع�مادي�و�Gمادي،�يحكي�و قصا�وجذبا�و� طربا�وآGت�و
ً
ر

ً ً
ر

ية   .رمجموعة�من�النماذج�*سطو
� �السياق �نفس �عن �الحديث �يتم�" الديوان"و;ي �خ
لها �من يعت@?�مؤسسة

الحفاظ�ع�ى�هذه�الهوية�الضائعة�او�الهوية�ا�مزقة�ليتم�اسY?دادها�؛��ÞÊا�حق�مسلوب�

�بال �هذه �ان ،� �ال��م �الديوانية"نسبة �يحمل�" ا�ؤسسة �الذي �الكل �ذلك �عن ة رعبا

مانه�*�æ-�اسمه....العادات،�التقاليد�،�العرف� رالخ،�مكانه�و ة�عن�" ا�حلة: "ز روهو�عبا
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�فوقه� �مع�قبة�تكو ،� �الزاويا �لونه�*خضر�ا�عتمد�لدى�جميع �يكو �ما نمسكن�غالبا ن

�يرمز�للدين�8س
م �مما �لكن�البحث�ا�يداني�لم�يبyن�ان�هناك�احيانا، � �له�مقام، ي،

�ان�هذه�الجماعة�لم�يكن� نضريحا�به،�و�هذا�ما�يبyن�التناقض�هوياتي�عند�هؤGء،�كو

�الصحابي�الجليل� اة�مع�حضو رلها�وجود�با�وا ابح" ز ،��بحيث�لم�يسبق�لهذه�"رب
ل�بن�

سات�ان�ذكرت�انذاك�كهوية�عرقية�للزنوج،�و�مع�ذلك�ف �تلك�*حداث�را�ما نهم�يربطو

�ا�دح� �;ي �باÊخص �الطقوس �تأدية �اثناء ���ا �يستنشدو �اي �؛ ة �*ساطy?�ا�ذكو نمن ُ ر

 .وا�ناداة�بأسما��م�و�بما�يربطهم�به

ع�ى�حسب�قولهم�ا�رجع��ع�ى،�» سيدي�ب
ل«كما�يعت@?�مقام�وليس�ضريح�

Hي�لقناوة،�كتسمية�لهم��و�كنعت�مح�ي�من�قبل� افراد�سكان�ا�دينة�وومقام�*ب�الر

سة اوية�او�محلة�استحضرناها،�Gحظنا�انه��Gوجود�لضريحه�كوuي،�بل�.  وا�در زففي�كل�

� �السنو �ا�وسم �شهر�شعبان �من �والعشرين �السابع �;ي �تحتضن �ال�- �الزاوية يتوجد

� �ا�نتسبة �للمجموعات ة �والحا �القوية �ا�وسيقى �ايقاع �وع�ى �القناوية �ىuإرللطائفة

، الهبات�والصدقات�للزاوية ا�دن�لجمع �نخبة�من�*تباع�;ي�جوGت�بyنالطائفة،�تخرج

قاء ي�ا�م�oyذي�*لوان�الحية،�خصوصا�الحمراء�والز ربلباسها�الفلكلو  . ر

�تستنجد���ذه�الهوية�القديمة� وعليه�تبقى�هذه�ا�جموعة�وGتزال�تحس�ا�Þا

يخية،�فهم�بحاجة�GسY?جاعها�،� �تا ر*صيلة�ال�-�لها�جذو �ترسيخها�ع@?�ر نلهذا�يحاولو

الخ�ليتوائم�مع�عادات�و�تقاليد�،،،،احياء�الطقوس�*حتفالية�الدينية�م�èا�و�موسمية�

� �ا�ح�ي �او�.ا�جتمع �النبو �ا�ولد �احياء ،� �*ضرحة ة �كزيا �ا�ثال �سبيل �ع�ى يو ر

َالشعبانية" َ
ِ

ْ َ
مضان�من�السنة�الهجرية،�و" الرمضانية"و"  أهم�رنسبة�اuى�شهر��شعبان�و�

�ه �أنفا، ين �ا�ذكو �الشهرين �هذين �بyن �ان �ذلك �افتتاح�ر;ي �;ي �جوهريتان �بوابتان ما

�بالنسبة�لهم�؛�وما�نعنيه�هنا�ان�شهر�شعبان�هو�الغلق�و ياغ
ق��العام�ا�ي
دي�والهجر

�الثاني�فهو�شهر�الفتح�او�فتح�الطقوس�ال�-� اي�شهر�التوقف�عن�هذه�الطقوس�،اما

�لنفهم�ان�الشهر�الثاني�اغلق�عل��ا�سابقا�بإحكام� ىمع�بداية�السنة�الجديدة،�او�باÊحر

 .هو�شهر�محرمات�او�ممنوعات�

�طريق� �عن سات �مما �;ي �بالدخو �يكو �الفتح �ان �ذكره �سبق �مما رنقصد ل ن

¯ي�ال
مرئي؛�اي�;ي�عا�نا�الخاص�،�وذلك�بإنشاء�ع
قة� رالطقوس�Gستقبال�العالم�الخا

�Gستقباله ائية �ا�او �الكائنات �هته�ربyن �مع �سلمية �صداقة �ولنخلق �بل ،� ض *� �ع�ى را

�او�بغية�تحقيق�هدف�معyن�او�تلبية�حاجة� اح�ال
ملموسة�،�وح��ºنتجنب�أذي§�ا و*ر
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�الدنيوية�ا�تعلقة�بالحياة�*نسانية اج�،�ع
ج�العقمربشرية�من�*مو ،�و��كالشفاء�،�الز

لجسدي�او�اي�مرض�لم�مي
د��æ-ء،�تخفيف�من�*Gم�و�الضغوط�النفسيةو�الع
ج�ا

 . و�ماشبه�............يستطع�الطب�تشخيصه�او�ع
جه�

�
�ف يونس§�ل�هنا�جانبا�للحديث�عن�هذه�*قلية�ا�تواجدة�با�جتمع�الجزائر

جة� راحد�ينكر�ان�هؤGء�عاشوا�عنصرية�وتمي�oy;ي�كل�ا�جتمعات�بنظرة�دونية�من�الد

� �ا�جتمع �;ي �ت.الثانية يخية �التا �الحقبة �البياناترو �و �كتب �من �ذلك السبا×ي�(وضح

؛�اي�هذه�ا�ؤسسة�من�ان�" ديوان�لعبيد"بالرغم�من�هذا�،�لم�يمنع��،�)117 : 1999،م

كل�برج��" *براج�" تتوفر�ع�ى�مقاطع�تتضمن�ع�ى�مجموعة�من�*غاني�او�ما�يسمونه�

�ي �فهم ،� ن�م�èا �ا�نحدر �كانت�من�قبائلهم �معينة �قبيلة �اuى عت@?ون�وتنسب�من�خ
له

�هذا،�وع�ى�مر�اك¾?�من� �اuى�يومنا �لـها �،�6ِانفسهم�احفادا �ع�ى�ذكرها ن��Gيزالو ن�قر و

ف�وحسب�الرقصة�ا�تبعة،����ا�مجموعة�من�قوانyن� وتعرف�حسب�ترديد�الغناء�ا�عز

يلزم�سلكها�لعدم�الوقوع�;ي�اخطاء�او�اضرار�او�اذية�،��ÞGا�تعود�ع�ى�صاح�Éا�او�اهلها�

�بالع �او دبةبالندم �الد �اما �قولهم، �;ي �يع@?ون �كما َكس ْ ْر
�وهو� : َ -Eشع� فهو�مصطلح

ب ُاالدا ِر داب� : َّ ُالطبال،�أما�الد ْر َّ ُ َّ دبة�üي�الخضوع: َّ رصوت�الطبل،�;ي�حyن�أن�الد ِ
ْ َّ ُ ْ عمر�(.  َ

 .  )782 :  2008.،ا

� �الباحث �الصدد ���ذا �الخياط"يتحدث �له�" سليم �مقال �عن � استه �د ر;ي

�لل �تزامنية بة �من�ربمقا �كان �ما �أن �،موضحا �ب
ل �سيدي �ديوان �حو �الهوياتي عمل
ً

ل

�البلدان�8فريقية،� �أدuى�به�8ستعمار�;ي �كان�سببه�ما عنصرية�عرقية�لهذه��قلية�،

�وال�-�ظهرت�ع�ى� �الصوفية، �الحركات�والطوائف�والطر �نفس�الوقت�كان�ظهو قو;ي ر

�اعت@?ها �كما �مؤسسات �بظهو �للدين، ي �8يديول̄و را�ستو �تركيب�ى �إعادة �هو�ضمن

�النخب� �واجهة� �فعالة �وقناة �وحيد �كحل �ف��ا �الدين �أصبح �حيث �التقليدي، ا�جتمع

�السود �مؤسسة �üي �ا�ؤسسات �هذه �وإحدى �  Salim 88-71:   (الكولونيالية،

khiat,2003(. 

� �القناوية"وعليه �يسم�º" الليلة �بما �بدءا �طقوسية، �عتبات �عدة �إuى تنقسم

قصة�احت ويقتصر�أداؤها�موسيقيا�بالقراقب� فالية�وإع
ن�لبداية�الليلة،ر*ستعراض�و

مزيا�مثق
،�مع�احY?ام�تام�لY?اتبية� �ال�-�لها�موقعا� رالحديدية�والة�القم@? ؛�»ا*براج�«ي

م��ولياء� رأي��ركان�الطقوسية�او�ا�قاطع�ا�وسيقية،�تذكر�ف��ا�مناقب�الصلحاء�ومكا

��ا �هذه �ان �كما ��سياد، ��ساطy?�وبطولة �بثقل �محملة �قوية �ايقاعات �ذات وسيقى
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ث�الحض ëبا� �ومشحونة �القدم، �;ي ��فريقي�والعربي�ا�عاش�روا�عتقدات�ا�وغلة . يار

�وبالجزائر�و �قناوة، �وبا�غرب �باëسطنباuي، �تونس �;ي �ا�وسيقى �من �النوع �هذا ºيسم

  .الخ.....الديوان�وقناوة،�وبليبيا�وبمصر�الزار�

�اكما�ان�آلة� يخ��هنا�üي�امy?ة�*Gت�ا�وسيقية�،�GOMBRIيلقم@? ريرجع�تا

ن،�فÓ-�مصنوعة�من�ا�واد�أولية�م�èا�الخشب�والجلد� ووجودها�إuى�اك¾?�من�خمسة�قر

اع�خشE-�طوله�حواuي� نان�له�ذ � ة�عن�صندو رذات�اوتار،�يمكن�وصفها�ع�ى�ا�Þا�عبا ر قر

عة�من�الحديد�عند��Þاية�تثبت�به�جلجلة�معدنية�مصنو .�سم�تقريبا15مY?�وعرضه�

�يختلف� �*وتار�، �وايقاع �القم@? �لحركة �اهoYاز�مساو نyن �و� �لتصدر�صوتا يا�قبض ي ر

��
�مستطي 
�شك �ياخذ � �وجنوبا Gالجزائر�شما� �غرب �ففي �منطقة �كل �حسب شكله

� �،سعيدة،�: كمدينة �مستغانم ،� ت �تيا �،وهران، �،تلمسان �بلبعاس ،� رمعسكر

�كقسنطينة�،�وغy?هم�،نفسه�بمملكة....بشار �فهو�دائر �الجزائر ي�ا�غرب�،�اما�بالشر ي ق

�.....بسكرة �كما �بتونس�نفس�ال#æ-ء، ºشخص�وح�� يY?بع�ع�ى�عرش�هذه�*لة�ليعزفها

ْا�علم"اسمه� َ َ ْ.  

وعليه�يبقى�الواقع�ا�يداني�ا�توفر�لدينا�;ي�هذا�ا�حيط�الثقا;ي�الخاص�يحيا�

�للهوية، مزا �يمنح� �ويستمر�وهو�ما �و�;ي رفيه �هذه �با�جتمع���ظل سات�الطقوسية را�ما

ٍنجد�ان�الرجل�*سود�بأفعاله�الحاضرة�و�بقوة�;ي�معظم�ا�ناسبات�بوحه�عام�،�ا�ح�ي�
�الهوية� ºوح�� �ا�حلية �بالهوية �التمسك �ناحية �من �أك¾?�تعقيدا اسة �د �هذه �جعل ما

ً
ر

ت�و�تفاعل�داخل�ا�فقودة�الدينية�م�èا�و�الثقافية،�وال�-�عملت�ع�ى�صنع�و�بناء�ع
قا

�;ي�اعادة�انتاج� رالجماعة�وا�جتمع�معا،اما�مؤسسة�الديوان�فÓ-�ال�-�قامت���ذا�الدو

ها يب�;ي�ان�هذا�. رهذه�العملية�مع�مجموعة�من�افعال�لها�وظائف�تؤمن�إستقرا �
رف

ْالعبد�" الديوان�مرآة�لهوية�الجماعة�،�وقد�سöى��الرجل�*سود�او� ْ ع�ى�اللسان�ا�ح�ي�" َ

ساته�التقليدية�وجد�ف��ا�مخزنا�ثقافيا�هائ
�من�لل سة��ع�ى�احتضان�مما منطقة�ا�در
ً ً

ر و

� يشأنه�يعت@?�حام
�غy?�نافذ�من�هموم�الناس�واعبا��م�،�كما�يتضمن�*بداع�الشفو

سات� رببعده�*فريقي،�والذي�تدخل�فيه�ا�عتقدات�والعادات�والتقاليد�وا�راسيم�وا�ما

�o;ي�هذاالشعبية��بمثابة�كuاليم�;ي�عصرنا�الحا�-æجاعه�مع�ما�?Yو;ي�. مفقود�يتم��اس

ة�ضمنية�*�ان�مبعث�الفرد�ا�عاصر�الحديث�هو�لجوءه�اuى�الطقوس� �اشا رهذا�القو ل

�له �العجز�uي �لواقع �يأتي�استجابة �،انما �ا�ؤسسة ة �ل
سطو ِا�وافقة حيث�تلخص�. ر

ية�عندهم�ا�راحل�ال�-�مر وهذه�ا�عتقدات�*سطو  . ا���ا�ر
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    ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

�أن�نذكر�هذه�الرمزية�ا�باشرة�بشكل�واضح�;ي�مبدأ�أن�ثمة� لومن�نافلة�القو

�;ي� �الناشئة �ا�ؤسسة �وبyن �*سود �القناو �الرجل �الهوية �بyن �وقوية �اعتباطية يع
قة

ّالحفاظ�عل��ا�،و�ما�يمكن�قوله��ان�الذاكرة�الجماعية�للرجل�*سود�وال�-�تعت@?�الجهاز�

الجبار�ال
ّ �من�التآكل�و�8ضمح
لّ �يحفظها �بما �ا�تواترة �العملية � ّذي�يؤمن�هذه إنما�. ّ

ّ

�أن� �هذا �يع.- �الحاضر، �;ي �الهوية �تشكل �وصياغة �تركيب �اuى �القناوية �الجماعة ّتعيد ّ

ّالهوية�ا�ستلبة�تحتاج�إuى�أن�تكتشف�ع�ى�نفسها،�وأن�يتم�*عY?اف���ا�وبحقوقها،�;ي� ّ

هذه�الحالة�تتشكل�جزئيا�
ً

اك�الخاطئ�أو�ا�شوه�الذي� ّباGعY?اف�أو�بغيابه،�وكذلك�باëد ر

�باعY?افه�تستعيد� �للو×ي�وGكتمال�الذات�Êنه �إمكانية�وحاجة �مع ن�عنا ويملكه�خر

الهوية�جزءا�من�وع��ا
ً

. 

ن�ثقا;ي�كبy?�يحمل�معاني�عدة�تجعله�"  الديوان"كما�يصبح� ة�عن�مخز وعبا ر

�وثقي
�با�عاني�وال �واسعا ثا �ي@?ز�من�خ
له�را ساته�طقوسية، �مما رعادات�والتقاليد�;ي

�،بل�و�يثبت� �ل
جداد �او�مرجعية �ا�فقودة �كتعبy?�عن�الهوية �للجماعة البعد�8فريقي

ث�والذي�يمoyهم�عن� رعقائد�متعددة�ومختلة�ومتنوعة�فيه�Êصاحب�وحاملyن�هذا�*

الغy?هم�من�*فراد�من�خ
ل�إعادة�إحياء�ا�ناسبات�ومحافظة� �م�èا�ما�.وعليه�من�الز

� �لديوان �ا�تبنية �بأسماء �كذلك oyل"يتم
�ب �" سيدي �العبيد"او �" ديوان ديوان�"او

ب
ل�بن�"،�و�ا�يجمع�هذه�*سامي�من�هويات�مختلفة�انتماء�للصحابي�السيد�"يالقناو

�الداكنة،�"رابح �ذو�البشرة �*سود �الرجل �اuى �الجنوب �من �القادمة �*فريقية �والهوية ،

كما�يوضح�هويته�كعبد�مملوك�لسيده�او�التفاوت�الطبقي�ا�خلف�من�*ستعمار�و�من�و

 .العبودية�بصفة�عامة�

اسة اسةهوامش�الد اسةهوامش�الد اسةهوامش�الد     ::::ررررهوامش�الد

    : : : : ا�راجع�العربيةا�راجع�العربيةا�راجع�العربيةا�راجع�العربية

�و�ا�كونات�و�الخصائص�). "2014(الطالب�محمد�عبد�العزيز -1 رالشخصية�السودانية�الجدو

اسة�ان¾?وبولوجية�نفسية�(و�السمات��  . دار�عزة�الخرطوم�:ن�السودا) ". رد

�عبود�عبد�هللا� -2 يا". منهجية�البحث�العلم-�;ي�العلوم�*نسانية�)" 2004. (يالعسكر دار�: رسو

?yالنم . 

�مصطفى -3 �والهوية)." 1996.(حدية �*جتماعية �الشيخ: تر". التنشئة �بن دار�: الرباط. محمد

ات�كلية�*داب�و�العلوم�*نسانية  .رالنجاح�الجديدة�منشو
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سة    أخ
قياتأخ
قياتأخ
قياتأخ
قيات سةمما سةمما سةمما     �8ع
مي�;ي�الجزائر��8ع
مي�;ي�الجزائر��8ع
مي�;ي�الجزائر��8ع
مي�;ي�الجزائر�العملالعملالعملالعمل    ررررمما

        *ع
مية*ع
مية*ع
مية*ع
مية;ي�ظل�فلسفة�النظريات�;ي�ظل�فلسفة�النظريات�;ي�ظل�فلسفة�النظريات�;ي�ظل�فلسفة�النظريات�

    

    *بغداد�بن�ديدةبغداد�بن�ديدةبغداد�بن�ديدةبغداد�بن�ديدة....دددد

    

سال  22/12/2018 :النشر 25/06/2018 :لالقبو 20/12/2017 :ر8

 

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

�;ي�الجزائر�ع@?�لطة�الس�ال�-�مرت���اراحلللم قراءة�ا�قال�اuى�محاولة�خلص

سات�وأخ
قيات�معينة�ع�ى� رالدساتy?�والقوانyن�ال�-�انبثقت�من�خ
لها�اuى�تشكيل�مما

� �ع�ى ها �وآثا �فلسفمدىر*ع
م، �خ
ل �من �وهذا �ككل، �8ع
مي �العمل �ة�مصداقية

� �أثناء�،*ع
ميةالنظريات �سواء �الحاكمة �السلطة �تصرفات �حقيقة �عكست �ال�-

ال�العمل�8ع
مي�ينتظر�استيعا��ا�لوس زائل�*ع
م�أو�تحريرها،�وماهية�العوائق�ال�-�ما

 .للتخلص�م�èا�ح��ºيستطيع�تأدية�الرسالة�8ع
مية�بكل�مصداقية

سة�8ع
مية: كلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحية لية�اخ
قيات ؛�الحرية؛را�ما  .8ع
ميةو�*ع
م،�ا�سؤ

    

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

AbstractAbstractAbstractAbstract:  The article concluded with an attempt to read the stages of 

power in Algeria through the constitutions and laws that emerged through the 

formation of certain practices and ethics on the media, and their effects on the 

credibility of the media work as a whole, and this through the philosophies of 

media theories, The media, or the media, and what are the obstacles that 

                                                 
تطوير�جامعة�سعيدة�تطوير�جامعة�سعيدة�تطوير�جامعة�سعيدة�تطوير�جامعة�سعيدة�: : : : مستغانم�الجزائر،�ا�خ@?مستغانم�الجزائر،�ا�خ@?مستغانم�الجزائر،�ا�خ@?مستغانم�الجزائر،�ا�خ@?جامعة�عبد�الحميد�بن�باديس�جامعة�عبد�الحميد�بن�باديس�جامعة�عبد�الحميد�بن�باديس�جامعة�عبد�الحميد�بن�باديس�،�،�،�،�علم�اجتماع�اتصالعلم�اجتماع�اتصالعلم�اجتماع�اتصالعلم�اجتماع�اتصالباحث�;ي�باحث�;ي�باحث�;ي�باحث�;ي�    ----    ****

� �الفلسفة �فرقة �الفلسفة �فرقة �الفلسفة �فرقة �الفلسفة �*لكY?وني. . . . سعسعسعسعییییدةدةدةدة    الطاالطاالطاالطاھھھھر،ر،ر،ر،    موGيموGيموGيموGي....دددد    جامعةجامعةجامعةجامعة    و8نسانية،و8نسانية،و8نسانية،و8نسانية،    *جتماع*جتماع*جتماع*جتماعییییةةةة    العلومالعلومالعلومالعلوم    كلكلكلكلییییةةةةفرقة �*لكY?ونيال@?يد �*لكY?ونيال@?يد �*لكY?ونيال@?يد     ::::ال@?يد
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media work is still waiting to get rid of so that he can play the media message 

with credibility. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:  media practice; freedom; media ethics; media responsibility. 

 

    ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

�وعيا�تحتاج �وفقها �تY?ك �مساحة �لها �تضمن �حرية �اuى �8ع
مية سة ر�ا�ما

�-^�لية�عند�الضمy?�ا ط�قانونية�يكفلها�،�الصحفيلدىوومسؤ و�ويتطلب�ذلك�توفر�شر

��ا �بالحقو �للمطالبة �وسöي �نظال �طريق �*�عن �ذلك �و�Gيتأتى �القائم، �هنيةقالنظام

� �عديو�خ
قية �مراحل �الجزائر�ع�ى �مرت �وقد �فلسفة�دة، �تضمنت �*ستق
ل �بعد

�طب �من�،�السلطةق§�اشمولية �وبمزيد �بالتعددية �الشعبية �ا�طالبة �ثانية �مرحلة �ثم

�والباحث�سيسلط�الضوء�ع�ى�كل� �خلق�مساحة�أوسع�للعمل�8ع
مي، الحريات�مما

� �نظرية �تب.- �م�èا �كل �تمثل �ال�- �ل
حداث �قراءة �;ي �تب.�ºمرحلة ��وuى �فا�رحلة معينة،

�ال �إنعكس�ع�ى�و×ي �التعددية،�مما º.اكية؛�ثم�تب?Yلتهع�وجصحفيالنظام�أنذاك�*ش�

سات�معينة� �*م
ءات�السلطوية�من�فرض§�ارمدركا�لكل�مرحلة�ع�ى�حدا،�تخلل§�ا�مما

�الحريات �من �زيد� �مطالبات �اuى �الشعبوية ادة 8� �وسعت �للتحوGت�؛رجهة �نظرا

�اوفر�;ي�الضغط�يبا�كان�للعمل�8ع
مي�نص،عية�و*قتصادية�ال�-�عرف§�ا�ب
دنا*جتما

    ةةةة�النظري�النظري�النظري�النظريقراءةقراءةقراءةقراءة�ال�ال�ال�الماماماما: �و;ي�هذا�الصدد�نطرح�8شكالية�التالية،ع�ى�التغيy?�نحو�*فضل

ÊÊÊÊقيات
سات�ا�ا�ا�اخ
قياتخ
قياتخ
قياتخ سات�ما سات�ما سات�ما �للهيمنة�تكريستكريستكريستكريس�8ع
مية��;ي�الجزائر�من�خ
ل��8ع
مية��;ي�الجزائر�من�خ
ل��8ع
مية��;ي�الجزائر�من�خ
ل��8ع
مية��;ي�الجزائر�من�خ
ل�رررر�ما �للهيمنة��النظام�السلطو �للهيمنة��النظام�السلطو �للهيمنة��النظام�السلطو يييي�النظام�السلطو

    ع
مية؟ع
مية؟ع
مية؟ع
مية؟ال�-�تحد�من�الحرية�8ال�-�تحد�من�الحرية�8ال�-�تحد�من�الحرية�8ال�-�تحد�من�الحرية�8

ثت" �مرو �والتلفزيو �8ذاعة �*ستق
ل �نن�الجزائر�غداة �والتلفزيو ن�8ذاعة

-æ�فرن RTE la ي�عام�الخدمات�تأسست�مصالح�البث�حيث;� �8�1944ذاعية�بفرنسا

� �عام �;ي �19458وصدر�مرسوما �احتكار�الخدمات �حق �الدولة �;ذاعية�يمنح  ي�ممثلة

�8ذاعة �عام �و;ي -æ�الفرن� �عمومية�1959ن�والتلفزيو �مؤسسة ��خy?ة �هذه �اصبحت

"يذات�طابع�صنا×ي�وتجار
1
. 

�غداة �*ستعمار �لللقانو �تخضع �8ع
مية سة �ا�ما �كانت ي�*ستق
ل ن ر

ث�والذي�يسمح�با�لكية�الخاصة�لوسائل�*ع
م، جميع�التدابy?�ال�-�اتخذت�" ...را�توا

                                                 
1111    MMMMarlene coulomb arlene coulomb arlene coulomb arlene coulomb GGGGull: ull: ull: ull: LLLLes informations tes informations tes informations tes informations téééélllléééévisvisvisvisééééssss,,,,    EEEEdition puff paris 1995dition puff paris 1995dition puff paris 1995dition puff paris 1995,,,,P14P14P14P14    
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� �1962قبل �الصادر�سنة �الصحافة �حرية �قانو �ع�ى�1881ن�لتطبيق �ينص �والذي ،

�صحف�-1: �بحيث�أصبحت�توجد�ث
ثة�أنواع�من�الصحفحافة،ا�لكية�الخاصة�للص

�للحكومة� �للحزب�-2تابعة �لكية�خاصة-�3صحف�تابعة� "�صحف�تابعة
1

�ويبدو�ان�،

اسة� �بل�نكاية�;ي�*م@?يالية�موضوعية،راختيار�النهج�*شY?اكي�;ي�الجزائر�لم�يكن�ع@?ة�د

�وفقط ية �*جتما×ي�" ،ر*ستعما �والتوجه �*شY?اكية �الفلسفة �هذه �بالطبع ض روتتعا

� �كس
ح �*ع
م �لوسائل �متخذين �العمالية�;يل
ع
م، �والتوعية �الطبقي �النضال

"ومكافحة�*م@?يالية�والرجعية
2
�فالقضاء�ع�ى�ا�لكية�معناه�تجريد�للقلم�الحر�وتوج��ه� 

سة�8ع
مية�ل �للما ذا�وجب�معرف§�ا�من�الوجهة�*كادمية�رلذا�عرفت�السلطة�تقزيما

 .وكذا�قراءة�ل
حدث�;ي�نفس�الوقت

�تكن�بعد" �لم �لك�èا �نوعية �نقلة �الجزائرية �الصحافة �عرفت �قد �*ستق
ل

�*ستدمار�الثقا;ي �مخلفات �نتيجة ية �جذ Gو� �: رشاملة بع�% 86حوuي �و ��ميyن ر�من

ز�بعض�ا�ثقفyن�ا�تعلمyن�فقط�بالعربية،�انعدام�الخ@?ة�;ي�مجال�*ع و
م�اليومي،�وبر

يyن� �بعض�مراكز�القرار�وبمعظم�) ا�فرنسyن�خاصة( راليسا �متواجدين�;ي الذين�كانوا

وسائل�*تصال�ا�كتوبة�والسمعية�والبصرية،�حيث�تركوا�بصما�ïم�واضحة�;ي�توجه��ا�

�ا�ا �ترك�oyالدعم �خاصة، �العربي �*ع
م �و�ïميش �محاصرة ي، �و�يديول̄و دي�ياللغو

ة�بالفرنسية "روالف.-�ع�ى�الصحف�الصاد
2

 

    : : : : �النظرية�السلطوية�;ي�8ع
م�النظرية�السلطوية�;ي�8ع
م�النظرية�السلطوية�;ي�8ع
م�النظرية�السلطوية�;ي�8ع
م----1111

�8ع
مي�" �للنظام �الفكر �الوعاء -æ>الفكر�السيا� �;ي �السلطة �نظرية يتشكل

�الن �وتنظر�هذه ، �الدولة�ظريةيالسلطو �أمو �وأن �للدولة، �تابعا �بوصفه �الفرد ر�إuى

�;ي�يد�الحاكم�الذي�يستمد�قوته� "ونفوذه�من�الحق�8لÓ-نومقاليدها�تكو
3(1)
. 

�القانونيةوقد �والنصوص �*مريات ºوح��?yالدسات� �خ
ل �الجزائر�من  �مرت

او ،�1967امرية�مثل �التسلط�ع�ى�*ع
م�وتوجهيه؛بتكريس �*ع
م�لسنة�ورمر ن�بقانو

                                                 
هy?�إحدادن----    1111 هy?�إحدادن� هy?�إحدادن� هy?�إحدادن�     ....96969696،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�2014201420142014مدخل�لعلوم�*ع
م�و*تصال،�ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،�الجزائر،�مدخل�لعلوم�*ع
م�و*تصال،�ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،�الجزائر،�مدخل�لعلوم�*ع
م�و*تصال،�ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،�الجزائر،�مدخل�لعلوم�*ع
م�و*تصال،�ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،�الجزائر،�: : : : زززز�
يخ�الصحافة�الجزائرية�ا�كتوبة،�ط: : : : �فضيل�ديليو�فضيل�ديليو�فضيل�ديليو�فضيل�ديليو----    2222 يخ�الصحافة�الجزائرية�ا�كتوبة،�طتا يخ�الصحافة�الجزائرية�ا�كتوبة،�طتا يخ�الصحافة�الجزائرية�ا�كتوبة،�طتا     134134134134،�ص،�ص،�ص،�ص2014201420142014،�دار�هومة،�الجزائر،�،�دار�هومة،�الجزائر،�،�دار�هومة،�الجزائر،�،�دار�هومة،�الجزائر،�1111ررررتا
يخ�الصحافة�الجزائرية�ا�: : : : فضيل�ديليوفضيل�ديليوفضيل�ديليوفضيل�ديليو    ––––3333 يخ�الصحافة�الجزائرية�ا�تا يخ�الصحافة�الجزائرية�ا�تا يخ�الصحافة�الجزائرية�ا�تا     ....136136136136كتوبة،�ا�رجع�السابق،�صكتوبة،�ا�رجع�السابق،�صكتوبة،�ا�رجع�السابق،�صكتوبة،�ا�رجع�السابق،�صررررتا

ة،�قسم�علوم�8ع
م�و*تصال،�: : : : أح
م�بايأح
م�بايأح
م�بايأح
م�باي    ----2222 ة،�قسم�علوم�8ع
م�و*تصال،�معوقات�حرية�الصحافة�;ي�الجزائر،�مذكرة�ماجستy?�غy?�منشو ة،�قسم�علوم�8ع
م�و*تصال،�معوقات�حرية�الصحافة�;ي�الجزائر،�مذكرة�ماجستy?�غy?�منشو ة،�قسم�علوم�8ع
م�و*تصال،�معوقات�حرية�الصحافة�;ي�الجزائر،�مذكرة�ماجستy?�غy?�منشو ررررمعوقات�حرية�الصحافة�;ي�الجزائر،�مذكرة�ماجستy?�غy?�منشو

ي،�قسنطينة،�الجزائر،� ي،�قسنطينة،�الجزائر،�جامعة�منتو ي،�قسنطينة،�الجزائر،�جامعة�منتو ي،�قسنطينة،�الجزائر،�جامعة�منتو     ....32323232،�ص،�ص،�ص،�ص2007200720072007ررررجامعة�منتو
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ة�النظام،�ا�النظام�ع�ى�وسائل�*ع
م�واستخدامهسيطرة؛�بتأكيد�1982 ر�;ي�تلميع�صو

�يعت �بحيث ،?yغ�G� �موظف �مجرد �تعمل@?�الصحفي �*مر�الذي�ضيتقو�ع�ى �حريته

 . �الو×ي�داخل�ا�جتمعيص�ع�ى�تقللباينعكس�س

�;ي�ا�جتمع�وطبقا" ا�هاما س�دو ر�لنظرية�السلطة��Gيمكن�للصحافة�أن�تما ر

�مراقب§� �أو �السلطة �بنقد �السيطرة�ا،سواء �أدوات �من �أداة �الصحافة �تكو ن�حيث

� �أ�Þا �أي ��وضاع�السياسية، �تكريس ���دف �ا�حكوم �إuى �الحاكم �من �ا�علومات تنقل

" القائمة�وإخفاء�الشرعية�ع�ى�السلطة�السياسية
2
. 

ساء�فكل ؛�ما�حدث�بالفعل�;ي�تلك�الحقبة�ابتداءا�من�*ستق
لوهذا ؤ�الر

ا�لوسائل�*ع
م�أ�Þا�تابعة�للدولة�وتخضع�لها،�وبالتاuي� والذين�تعاقبوا�ع�ى�الحكم�نظر

�Gي�من�تفرض�الرقابة�ع�ى�وسائل�üة�*تصال� ا روجود�لرقابة�أص
؛�بل�الدولة�ع@?�و ز

�للعمل�وتسيy?هاخصي�الY?إعطاء*ع
م�ا�ختلفة�ع@?� سة�،�أيضا�لها �يفرض�مما ر�مما

 .معينة�يفرضها�النظام�القائم

�أكد" oy8نجل�-æ>هذا�بقولهعن شريداني�السيا�" :� �بدو نإنه�خy?�لنا�أن�نكو ن

ية،�ومن�بر�ان� ا لية�الو �ب
�حرية�صحافة،�و�فضل�أن�نحرم�من�ا�سؤ رمن�أن�نكو ز و ن

�الضرائب�من�أن�نحرم�حرية�الصحافة،� �ومن�حق�التصويت�ع�ى الحرية�الشخصية،

" ىخر�ذلك�أنه�يمكن�لهذه�الحرية�وحدها�أن�تعيد�لنا�جميع�الحريات�
(1)
. 

سة�يرهن�التنمية�*تقويض قتصادية،�باعتبار�أن�ر�الحرية�8ع
مية�;ي�ا�ما

�بكل� ها �من�مصاد �نقل�ا�علومة �لها �تخو �تعت@?�سلطة �ذا�ïا �بحد سة�8ع
مية را�ما لر

شفافية�وأمانة�ومصداقية،��مر�الذي�يضفي�عل��ا�ثقة�لدى�ا�واطن�;ي�وسائل�*ع
م،�

�*ع
م �حرية �أهمية �بمدى �8نساني �الو×ي �ترقية �;ي �تساهم �أ�Þا �السلطة�،ع�ى -Óف�

رابعة�ال�-�تراقب�الحكومة�وتنقل�كل�تحركا�ïا�للشعب�بكل�امانة،�فأي�تسلط�عل��ا�ال

ادة�الشعبية�بحد�ذا�ïا  .رمعناه�تضييق�ليس�ع�ى�الحريات�فقط�بل�وع�ى�8

�8ع
م،�" �هو�إ�Gانعكاس�للنظام�العام�القائم�فيه�هذا والنظام�8ع
مي�ما

�أن�ستطيعلك�ي�السائد�;ي�ا�جتمع،�ف
�نوالنظام�8ع
مي�ما�هو�إ�Gجزء�من�النظام�ا

�بyن� �الفصل �غياب �;ي �الصحافة �حرية �وعن �8ع
مية �ا�ؤسسة �استق
ل �عن نتكلم

                                                 
(1)(1)(1)(1)

    –––– Robert Ravine  Robert Ravine  Robert Ravine  Robert Ravine &&&& Jean Ja Jean Ja Jean Ja Jean Jaqqqques Seuerues Seuerues Seuerues Seuer,,,, droit de l droit de l droit de l droit de l’’’’homme et liberthomme et liberthomme et liberthomme et libertéééé de la personne de la personne de la personne de la personne,,,, 2 2 2 2èèèèmemememe
    ééééditionditionditiondition,,,,    LLLLitecitecitecitec,,,,    

ParisParisParisParis,,,, 1997 1997 1997 1997,,,, PP PP PP PP    :4:4:4:4,,,,5555    
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�8نسان�و;ي�غياب�ا�جتمع� قالسلطات،�و;ي�غياب�الحريات�الفردية،�و;ي�غياب�حقو

�تعسفي �نظاما�إع
ميا�حرا�داخل�نظام�استبدادي�سلطو يا�دني،�فكيف�نتصو " ر
(2)
. 

�خ
ل�ما�مر�عليه�*ع
م�غداة�*ستق
ل�يتضح�جليا�القبضة�الحديدة�من

�النظام�السائد�üي�أن�*ع
م� �يراه �فالحرية�معدومة�وكل�ما ية، ؤللنظام�وشمولية�الر

��Gالعكس �النظام �ال،وظيفته�خدمة �من�حريات�فاGنغ
ق�ع�ى �الصحافة�تأميم�يبدأ

�م �أ�Þا �بحجة �السلطة �يد �;ي �وجعلها �تحتاج�اuى�الخاصة �الشعبية ادة Gفا� �عامة، رلكية

�بكل�شفافية�مجريات�عمل� �وتنقل�لها �وآمالها، �عن�هومها �تع@?�من�خ
لها منابر�حرة

الحكومة،�والتسلط�ع�ى�*ع
م�هو�سمة��نظمة�العربية�بعد�نيل�استق
لها�مباشرة،�

�تب �فاGنق
بات�العسكرية �بي�èا، �فيما �كانت�تتنازع�السلطة ��ÞGا �من�*ستي
ء�وهذا دأ

،ع�ى�مب.8�ºذاعة�والت ة�،�مما�يؤكد�أهمي§�ا�;ي�ا�خيال�السيا<æ-�العربينلفزيو ر�فÓ-�عبا

�وتوجهيه� �*ع
م �ع�ى �ع@?�تسلط �ا�تلقي، �اuى �باGع
م �القائم �من �اوامر�يت
قاها عن

 .خدمة�للمصالح�السياسية�الضيقة

"oyم�العربي�بأحادية�*تجاه�إذ�أنه�يتديتم
فق�من��ع�ى�إuى��سفل،�من��8ع

�;ي� �أو�ا�شاركة �الصدى جع � �عملية �;ي �ا�ستقبل �مشاركة �الجماهy?�دو �إuى رالسلطة ن

تyن�واعتماد� والعملية�8ع
مية،�والتدفق��حادي�يؤدي�بطبيعة�الحال�إuى�التكرار�والر

�و*خت
ف� �التعدد �حساب �ع�ى �وهذا �واحدة، �وفلسفة أي�واحد �و �نظر�واحدة روجهة

�" وجود�;ي�ا�جتمعا
(2)
. 

�*ع
م�فاGيديولوجيا �من �حساسيته �الجزائر�üي �;ي �*ع
م �سيطر���ا �ال�-

�ا�تلقي،�عامبوجه �فكل�ما�يع@?�عنه�النظام�يعت@?�،ر�فقد�حدد�كل�ما�يكتبونه�للجمهو

ئية� ية�وفلسفة�النظام�üي�السائدة،�مما�يؤدي�انحصار�ا�قر ومادة�إع
مية�أحادية�الر ؤ

 .رمهوعند�الج

�ا�ادة�ضعف" �استy?اد �ع�ى �العربية �التلفزيونات �واعتماد �وكيفا �كما �8نتاج

�تكووالثقافة 8ع
مية �ال�- �عن�ن�ا�علبة �البعد �كل �وبعيدة �غربية ��حيان �معظم �;ي

�وا�ج
ت� �الصحف �يخص �ما �واهتماما�ïم، �وهمومهم �وتقاليدهم ?yالجماه� عادات

                                                 
،�مجلة�،�مجلة�،�مجلة�،�مجلة�2003200320032003،�،�،�،�4444،�،�،�،�3333،�العد�،�العد�،�العد�،�العد�19191919حرية�الصحافة�;ي�ظل�التعددية�السياسية�;ي��الجزائر،�ا�جلد�حرية�الصحافة�;ي�ظل�التعددية�السياسية�;ي��الجزائر،�ا�جلد�حرية�الصحافة�;ي�ظل�التعددية�السياسية�;ي��الجزائر،�ا�جلد�حرية�الصحافة�;ي�ظل�التعددية�السياسية�;ي��الجزائر،�ا�جلد�: : : : محمد�قy?اطمحمد�قy?اطمحمد�قy?اطمحمد�قy?اط    ––––((((2222))))

    ....119119119119----118118118118::::صصصص....جامعة�دمشق،�صجامعة�دمشق،�صجامعة�دمشق،�صجامعة�دمشق،�ص
    ....�120120120120ا�رجع�نفسه،�ص�ا�رجع�نفسه،�ص�ا�رجع�نفسه،�ص�ا�رجع�نفسه،�ص––––((((2222))))
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تمادا�كليا�ع�ى�وكاGت��نباء�العا�ية�;ي��خبار�والجرائد�فنجد�معظمها�يكاد�يعتمد�اع

ة� �أك¾?�خطو �;ي�إقرار�تبعية�أخر ة�هذه�التبعية�من�جهة�أخر رالدولية�وتكمن�خطو ىر ى

" الخ@?يةتتمثل�;ي�القيم�
(1)
. 

�ف��ا��Gتع@?�عنه،�ضعف �ا�تلقي�الذي�ير ف�الجمهو ى�*ع
م�;ي�الجزائر�وعز ر و

� �فريسة �جعله �الذي �الغربي،ل
ع
ممما �الفرصة �8ع
مية�لفرض�استغل �التبعية

�القوة�8ع
مية�وتحريرها ية�مستخدما �والهيمنة�والغلبة�الحضا �ع@?�،روالسيطرة �وهذا

 .�محليا
مياستy?اد�مواد�إع
مية�;ي�تلك�الفY?ة�بدل�تشجيع�*ستثمار�الف.-�و*ع

    : : : : �النظرية�اللي@?الية�النظرية�اللي@?الية�النظرية�اللي@?الية�النظرية�اللي@?الية----2222

�ضرتفY?ض" �اللي@?الية �النظرية �من�ور�هذه �مستقلة �اتصال �وسائل �وجود ة

س��صالح�الهيئات�الرأسمالية�;ي� �الحا ة�ع�ى�القيام�بدو رالناحية�*قتصادية،�والقاد رر

�ل �ا�بادئ �هذه �تطبق �ال�- �الرأسمالية �الدو �ففي �الحكومة، �وسائل�ملمواجهة �تعد

�*تصال�;ي�يد�السلطة�بل�وسيلة�للتعبy?�عن�كافة�وجهات�نظر�أفراد�ا�جتمع،�;ي� قسو

حرة�لúفكار�واعتناقها�والتعبy?�ع�èا�بكامل�الحرية،�ومعرفة�الحقائق�والسöي�إل��ا�;ي�كل�

�أو� ف،�وكشف��خطاء�وتوجيه�النقد�للسلطة�السياسية�أو�أي�مسئو ل�وقات�والظر و

�ع�ى� �سابقا �كان�م�èا �ما �وسائل�*تصال�مرفوضة�سواء �فالرقابة�ع�ى ،-æ>حزب�سيا

�تقع�فيه�الوسيلة�هو�من�حق�القضاء�وحده�كما�أن� نإالنشر�أو�Gحقا�له،� زأي�تجاو

�إذن�أو�ترخيص يع�متاح�لكل�شخص�أو�جماعة�دو نحق�النشر�والتو " ز
(2)
. 

�بعد �سنة �أكتوبر �الشمولية��1988أحداث �للنظرة افضا � �الشعب ر�خرج

�لباوفلسفة�النظام�الواحدة؛�مطا �1989ر�بالحرية�والتعددية،�فاستجاب�النظام�بدستو

�التعددية�8ع
مية�وإمكانية�امت
ك�وسائل�*ع
م،�وبدأها�بالصحافة�وكانت�ررقالذي�

�التعبy?�من� ،�واستطاع�الجمهو أت�النو ق�والخ@?�والوطن�من�أوuى�الجرائد�ال�-� رالشر ر رو

� � �عنخ
لها �القطاعات؛ �كل �;ي �والحديث�مشك
ته �و�مشاكل�التنمية�عن �ا�حلية

ة� بة�*حتكار�;ي�را�واطن�اليومية�كالسكن�*نا رالعمومية�توفy?�الحاجيات��ساسية�محا

�-æ>السيا�?yي��حقه�;ي�التعبuا��وا  الخ...يالسلع�الفساد�8دار

                                                 
    ....�121121121121نفسه،�ص�نفسه،�ص�نفسه،�ص�نفسه،�ص––––((((1111))))
ية،�جريدتي�*تصال�السيا*تصال�السيا*تصال�السيا*تصال�السيا<<<<æ-�;ي�الجزائر�ا�æ-�;ي�الجزائر�ا�æ-�;ي�الجزائر�ا�æ-�;ي�الجزائر�ا�: : : : �بن�صالح�جعفر�بن�صالح�جعفر�بن�صالح�جعفر�بن�صالح�جعفر––––((((2222)))) ية،�جريدتي�ي�لرئيس�الجمهو ية،�جريدتي�ي�لرئيس�الجمهو ية،�جريدتي�ي�لرئيس�الجمهو ررررعالجة�8ع
مية�للملف�الصعالجة�8ع
مية�للملف�الصعالجة�8ع
مية�للملف�الصعالجة�8ع
مية�للملف�الص6666ي�لرئيس�الجمهو

�جامعة� �و*تصال، �8ع
م �علوم �قسم �8س
مية، ة �والحضا �8نسانية �العلوم �كلية �أنموذجا، �جامعة�الخ@?�والشعب �و*تصال، �8ع
م �علوم �قسم �8س
مية، ة �والحضا �8نسانية �العلوم �كلية �أنموذجا، �جامعة�الخ@?�والشعب �و*تصال، �8ع
م �علوم �قسم �8س
مية، ة �والحضا �8نسانية �العلوم �كلية �أنموذجا، �جامعة�الخ@?�والشعب �و*تصال، �8ع
م �علوم �قسم �8س
مية، ة �والحضا �8نسانية �العلوم �كلية �أنموذجا، ررررالخ@?�والشعب

    ....55555555،�ص،�ص،�ص،�ص2013201320132013وهران،�وهران،�وهران،�وهران،�
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�أما" مر�الدكتو محا محا محا �تع.-�النعيم-�النعيم-�النعيم-�النعيم-ززززحا �الصحافة �حرية �أن ?yفراد�:" ى�ف�� حق

�ومعرفة� �ف��ا، �ونشرها ا��ا �آ �والتعبy?�عن ���ا �والعمل �إصدار�الصحف �;ي روالجماعات

�بواسط§�ا،�ونقل �وتثقيفهم �ا�واطنyن �وتنوير �بموضوعية �وا�علومات ��خبار �ونشر

�خ
لها �من �ونقدها �سياس§�ا �ومناقشة �والخاصة �العامة �الهيئات �ع�ى �وذلك�،والرقابة

�;ي�ا�جتمع،�ويتم�ذلك�خارج�جميع� ضمن�تعددية�صحافية�تمثل�*تجاهات�السائدة

�و �وا�ؤشراتالضغوط �والجماعات ��فراد �أو��من �الصحفية �ع�ى �الواقعة الهيئات

�*لoYام� �ضمن �هذا �كل �مهامه، �أداء �عن �الصحافة �صرف �إuى �والهادفة الصحفي

�للمجتمع�و8نسانية� �الحقيقية �العليا �ا�وضوعية�والصدق�وا�صلحة �تجاه با�سئولية

�قوانyن�عادلة�غy?�متعسفة،�ومشرعة�;ي ا�ضمونةوتجاه�خصوصيات��فراد�وكرام§�م�و

ية�بتقديم�ا�ساعدات�oاماطيا�و;ي�مواثيق�شرف�ا�هنة�والYديمقر ر�ا�جتمع�وأجهزته�8دا

سال§�ا ها�;ي�أداء� رللصحافة�وتحصي�èا�وضمان�استمرا "ر
1
. 

�وتم ها�;ي�قانو سة�العمل�8ع
مي�ع@?�إقرا ن�ضمان�مما ر ،�والذي�كفل�1990ر

�صاقوانyنللصحفي�� �;ي�والحريةدر�ا�علومة،�ل�تحميه�;ي�أدائه��هامه،�وال�-�م�èا�الوصو

�ضغوط  . نالكتابة�الصحفية�وغy?ها�من�القوانيyن�ا�هنية�ال�-�تحفزه�لتحرير�مقاGته�دو

�ذهب�" ºح�� �8ع
م �بحركة �وثيقا تباطا �ا �ترتبط �الديمقراطية سة �ا�ما رإن ر

البعض�إuى�وصف�8ع
م�بأنه�ا�حرك��سا<æ-�لY?سيخ�ا�فاهيم�الديمقراطية�وتنمي§�ا،�

�الرأي،�وقال�إن�الديمقراطية�üي�سبيل�نشوء�8ع
م�بينم ا�خالف�البعض�خر�هذا

"�مفاهيمه�وإقرار�سلطاته�ا�جتمعيةرتطوو
(2)
. 

ضية�فالحرية�8ع
مية�مرتبطة�بتوفر�مساحة�الديمقراطية�ح��ºتوفر�لذا �ر�

�8عا�ناسبة �تعت@?�السلطة �خ
لها �ومن �حقيقية، سة �والتعبy?�ع@?�مما 
م�ر�للحرية

�من� ا �متحر �كان �كلما �8ع
مي �فالنسق �للمجتمع، �وظيف§�ا �تقدم �مستقلة رمؤسسة

ه�ع�ى�أكمل�وجه�والعكس�صحيح�تماما،�إذ�التدخل� ساته�;يرالضغوط�قام�بدو ر�مما

�مهامه �منهيعرقل �ا�رجوة ��هداف �تحقيق �وتابعا،�;ي �موجها �تعمل�. �ويصبح لذا

 .لحرية�ا�طلقة�;ي�القيام�بوظائفهالديمقراطيات�الغربية�ع�ى�إعطاء�8ع
م�ا

                                                 
م�النعيم-    ----    1111 م�النعيم-حا م�النعيم-حا م�النعيم-حا يع،�القاهرة،�: : : : ززززحا يع،�القاهرة،�حرية�الصحافة�;ي�لبنان،�العربي�للنشر�والتو يع،�القاهرة،�حرية�الصحافة�;ي�لبنان،�العربي�للنشر�والتو يع،�القاهرة،�حرية�الصحافة�;ي�لبنان،�العربي�للنشر�والتو     26262626،�ص،�ص،�ص،�ص1989198919891989ززززحرية�الصحافة�;ي�لبنان،�العربي�للنشر�والتو
2222----    yأمyأمyأمyنأم ن?�سماح�حزج�عبد�الفتاح�وآخر ن?�سماح�حزج�عبد�الفتاح�وآخر ن?�سماح�حزج�عبد�الفتاح�وآخر اسات�الوحدة�81111ع
م�وتشغيل�الرأي�العام�وصناعة�القيم،�ط8ع
م�وتشغيل�الرأي�العام�وصناعة�القيم،�ط8ع
م�وتشغيل�الرأي�العام�وصناعة�القيم،�ط8ع
م�وتشغيل�الرأي�العام�وصناعة�القيم،�ط: : : : وووو?�سماح�حزج�عبد�الفتاح�وآخر اسات�الوحدة�،�مركز�د اسات�الوحدة�،�مركز�د اسات�الوحدة�،�مركز�د رررر،�مركز�د

    ....359359359359،�ص،�ص،�ص،�ص2013201320132013العربية،�بy?وت،�لبنان،�العربية،�بy?وت،�لبنان،�العربية،�بy?وت،�لبنان،�العربية،�بy?وت،�لبنان،�
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�أستاذ�الفكر�*" د�بجامعة�شيكاغو�جتما×يىير دإدوا دإدوا دإدوا �8ع
م�الحر�أن�شلس��شلس��شلس��شلس�ررررإدوا

�ذات� �سلطة ات �امتيا �الحكومات �فهو�ينكر�ع�ى �الحكومة، �شرعية �تفويض �;ي زساهم

�وإن�عدم�شرعية� �للمطالب، �اختيار�البدائل�وتسويقها �التعقل�;ي سة �مما �ع�ى رسيادة

�أو�غy?�فاعلية�يقلص�من�8يمان�بشرعي§�ا،�وغy?�عفإن�الض. فاعلي§�االسلطة�يضعف�

�الذي�كانت�قد� �تأثy?ات�ع�ى�الو×ي�السيا<æ-�الشامل، فاعلية�أو�شرعية�السلطة�لهما

�الو×ي�الذاتي�الفردي� يهيأت�له�السلطة�بأوقات�سابقة،�وهذه�العملية�بحد�ذا�ïا�تقو

�ا�جتمع�إuى� كل�مؤلف�من�أفراد�منفصلyن�مهتمyن�بمصالح�ئÊفراد�كثy?ين�لك�èا��Gتجز

�الوظائف� �طريق �عن �الو×ي �هذا �لتعزيز �ل0ع
م �الفاعل �الدو �ويأتي رشخصية،

"الديمقراطية�ال�-�يمكن�أن�يؤد��ا�;ي�ا�جتمع
1
. 

قابة�تعمل � �تفرض �إذ �السلطة، �ص
حيات �تقليص �ع�ى �8ع
مية ر�الحرية

ع
مية�ا�ختلفة�ع�ى�نوعية�ا�جتمع�وشفافية�ع�ى�عملها،�وهذا�حرصا�من�ا�ؤسسات�8

�Þا�قصد� �ع�ى�أعمال�الحكومات�وكيف�تتصرف�;ي�شؤ ،�وهذا�ح��ºيطلعوا �يجر وبما ي

فاه  .�ا�واطنيةرتحسي�èا�والعمل�ع�ى�

ف�عن�"  وويمكن�ل0ع
م�الحر�أن�يظهر�دوا×ي�8ص
ح�وموجباته�;ي�تلك�الظر

قصص�الفساد�ال�-�تشعلها�طريق�الكشف�عن�مواضع�الفساد�السيا<æ-�للسلطة،�إن�

�ساعدت�ع�ى�تحريك�8ص
ح�;ي� ?yي�وسائل�*تصال�الجماهAستقلة�وبا�يالصحف�ا

�ع�ى� �ف��ا �باللوم �تلقي �ال�- �*قتصادية مات �� �أن �كما �السياسية ��نظمة �من زعدد

�يمكن�أن�تسهل�حدوث�التغيy?،�ويمكن�لتلك�القصص�أن�الهزيلةالسياسات�الحكومية�

"ع�ى��جندة�الحكوميةتضع�8ص
ح�
(1)
. 

�;ي�إن �ا�واطن �يشعر���ا �حقيقية �اقتصادية �تنمية �من �الحر�يمكن �8ع
م

uالذي�يعمل�ع�ى�القضاء�ع�ى�ىحياته�اليومية،�وال�-�تدعو�إ�-æ>ح�و8نتاج�السيا
�8ص

�;ي�ا�جتمع،�من�جراء�عدم�وجود�مؤسسات�إع
مية�حرة�ومستقلة �،يالفساد�ا�ستشر

�التج �ع�ى�*�أن �فرضت �أمنية �مشكلة �اuى �الجزائر�أدت �;ي �الوليدة �الديموقراطية ربة

�امتدت�لسنوات،�وطبعا�كان�*ع
م�ضحية�;ي�تلك� ئالنظام�القائم�اع
ن�حالة�طوار

�العمل�،الفY?ة �وبتجميد �ا�سلحة، �الجماعات �طرف �من �الصحفيyن �باغتيال �وهذا

�*ع
م  .نبقانو

                                                 
    ....63636363----62626262::::صصصص....�ا�رجع�نفس��ا�رجع�نفس��ا�رجع�نفس��ا�رجع�نفس�هههه،�ص،�ص،�ص،�ص––––((((1111))))
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�ا�رحلعرفت" �هذه �الجزائر�فY?ة��بـة�الجزائر�;ي �و�دخو �الطوار لإقرار�حالة ئ

�التشريعية� �*نتخابات �من ��و �الدو �نتائج �اثر�إلغـاء �ع�ى ،� يخها �تا �من لحساسة ر ر

� �التاسع�فيفر �;ي �و�ت1992يالتعددية �الذي�دجمي�، �8ع
م �وقانو ن�العمــل�بالدسـتو ر

�تأثر�قطـاع�الصحافة�سلبا�بإقروقد . 1990كرس�حريـة�الصحافـة�فـي�
ً

� ئار�حالة�الطوار

ئـيس�الحكومة�آنذاك�حيـث؛�)1992(،ففي�هذه�السنة�بالذات �عبد�الس
م��عبد�الس
م��عبد�الس
م��عبد�الس
م�بلعيدبلعيدبلعيدبلعيدر�أقـدم�

�حل�ا�جلس��ع�ى�ل0ع
م�،ليفتح�بذلك�البـاب�واسـعا�أمــام�مضايقــات�واسعـة�ع�ى�ع�ى

�الY?اجع�الرسم-�عن�القوانyن�ال�-�أقرت�حريـة�الصحافـة�فيما�سبق�،كان�إن، الصحافـة

�أسرة�حجةب �يست¾ن �لم �الذي �،وهو�الوضـع ��م.- �الوضع ة �وخطو �ا�رحلــة ر�صـعوبة

الصحافة�ال�-�فقدت�عشرات�الصحفيyن�و�فـي�مختلـف�البيانات�الرسمية�ال�-�كانت�

"تعقب�كل�اغتيال�،يشيد�الخطاب�الرسم-�بتضحيات�الصحفيyن
1
. 

ء�وشبكة�ا�علومات�إن�حجم�ا�علومات�ا�تداولة�وا�نقولة�ع@?�وكاGت��نبا" 

�أهمية�8ع
م�وا�وقع�الذي� �إuى �تشy?�جميعها ء، ووقنوات�البث�ا�رئي�وا�سموع�وا�قر

�القرار�والتأثy?�;ي� �صنع �;ي �وكذلك �الديمقراطية، �والحالة سة �ا�ما �تفعيل �;ي رتحتله

ة�ع�ى�جميع�ا�عنيyن�باëع
م�تحديد�مجاGت� وراتجاهاته،�وهذه��همية�فرضت�بالضر

�ا�ضاد،�است �8ع
م �ع�ى �الرد �;ي �استخدامه �ذلك �و�ك¾?�من �بلحظة، �لحظة خدامه

سات�ومستويا�ïا،�وبالتاuي�نتائجها�وكثy?ا�ما� رالذي�من�ا�مكن�جدا�أن�يشوه�حقيقة�ا�ما

"قيل�إن�الكلمات�أي��فكار�أم�ºæçمن�قوة�الس
ح
(2)
. 

�و;ي �قوةاع
ن�مرحلة �8ع
مية سة �للما �كان �الطوار ر�حالة �من�ئ ºæçام�

�دموية،� �احداث �من �يجر �فيما �العام �تنوير�الرأي �استطاعات �فلقد �نفسه، يالس
ح

�نحو� -æç��عن�ا �عزما �يث�èم �لم �*�أن�ذلك �*ع
م �لرجال هابيyن �اس§�داف�8 غم رو ر

يا�;ي�النفوس  .رالقضاء�ع�ى�صوت�الرصاص�وإبقاء�صوت�الحوار�وا�صالحة�و*مل�سا

�*إن �ع�ى �الحر�يرد �و*نقسام��8ع
م �تثy?�البلبلة �ال�- �وا�زاعم فY?اءات

�ع@?� ادت �أ �وال�- �العربية �الخاصة �القنوات �لبعض �حدث �كما �الفتنة، �بغية رالداخ�ي

�إuى� لاستضافة�بعض�الوجوه�السياسية�ال�-�تريد�ا�صالح�الشخصية�الضيقة�للوصو

                                                 
�عبد�القادر----    1111 �عبد�القادر�قندو �عبد�القادر�قندو �عبد�القادر�قندو �الصحافة�ا�طبوعة�;ي�الجزائر�بعد�*ستق
ل،�مجلة�العلوم�8نسانية�و*ج: : : : زززز�قندو �الصحافة�ا�طبوعة�;ي�الجزائر�بعد�*ستق
ل،�مجلة�العلوم�8نسانية�و*جتطو �الصحافة�ا�طبوعة�;ي�الجزائر�بعد�*ستق
ل،�مجلة�العلوم�8نسانية�و*جتطو �الصحافة�ا�طبوعة�;ي�الجزائر�بعد�*ستق
ل،�مجلة�العلوم�8نسانية�و*جتطو تماعية،�تماعية،�تماعية،�تماعية،�ررررتطو

قلة،�19191919العدد�العدد�العدد�العدد� قلة،�،�و قلة،�،�و قلة،�،�و     ....138138138138،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�2015201520152015رررر،�و
�حامد––––((((2222)))) �حامد�حميد �حامد�حميد �حامد�حميد �كلية�: : : : �حميد �الثاني، �العدد �8ع
مي، �الباحث �مجلة �والتحريض، �الدعاية �بyن �والديمقراطية �كلية�8ع
م �الثاني، �العدد �8ع
مي، �الباحث �مجلة �والتحريض، �الدعاية �بyن �والديمقراطية �كلية�8ع
م �الثاني، �العدد �8ع
مي، �الباحث �مجلة �والتحريض، �الدعاية �بyن �والديمقراطية �كلية�8ع
م �الثاني، �العدد �8ع
مي، �الباحث �مجلة �والتحريض، �الدعاية �بyن �والديمقراطية 8ع
م

    ....20202020،�ص،�ص،�ص،�ص82006200620062006ع
م،�جامعة�بغذاذ،�حoyران�8ع
م،�جامعة�بغذاذ،�حoyران�8ع
م،�جامعة�بغذاذ،�حoyران�8ع
م،�جامعة�بغذاذ،�حoyران�
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�الواحد �*جتما×ي �النسيج �بyن �والفتنة �العداء �ع@?�بث �8ع
م��تفضلذا. السلطة ل

�العام �وتنوير�الرأي �*فY?اءات �هذه �ع�ى �الجزائر�للرد �;ي �بعض�،الخاص �كانت �وقد

 .*ستيوهات�ا�شبوهة�تثy?�أسئلة��Gطائل�م�èا؛�كمن�يقتل�من؟

    ::::�نظرية�ا�سئولية�*جتماعية�نظرية�ا�سئولية�*جتماعية�نظرية�ا�سئولية�*جتماعية�نظرية�ا�سئولية�*جتماعية----3333

"� �بدأ �لأولقد �القر �من �الثاني �الربع �;ي �الصحفية �للمسئولية ن�تحسس

�ا�فهوم �وعرف �الث
ثينات�العشرين، �سنوات �;ي �ح�oyالوجود ز�إuى �وبر �مضامyن و�;ي

�لتنظيم� �الصحفي �الحقل �;ي �العاملو �ت
Aى �عندما -æا���ا �القر �من بعينات نو� ن ر

�الوسط� �عن �الطفيليyن �وإبعاد �العالم- �الصحفي �التخصص �أسس ضع �و وصفوفهم،

اسات��كاديمية�منذ� تسعت��;ي�جامعة�واشنطن،�وا1869رالصحفي،�وبدأت�تنشأ�الد

�العالم�قاطبة "للتشمل�دو
(1)
. 

سة�8ع
مية�باGخ
قيات�احY?اما�للمتلقي؛�و;ي�نفس�إن ر�الرجوع�للعمل�وا�ما

� �للضمy?�الصحفي، �ايقاضا �حدود�تطفلyن�ا�واستبعادالوقت �وضع �وكذا �ا�هنة، �ع�ى

�*س �;ي �ا�عالم �للهمينة�تثمارواضحة �فرصة �تY?ك G� ºح�� �8ع
مية، �والصناعة

طرة،�ع@?�تداخل�ا�ال�مع�السياسة،�واهمال�للوظيفة�ال�-�سخر�من�أجلها�خدمة�والسي

�من�ا�جتمع�فئةللمصلحة�العامة،�وليس�ل ى�ضيقة�من�ا�جتمع�تستغل�الفئات��خر

�أو� �ع@?�*ع
م، �قيمه�أ�Þاوتتحكم�ف��ا �وتعلو�فو �ا�جتمع �;ي ق�تستفز�مشاعر��غلبية

�كسر�الطاب �بحجة �ومعتقداته �جوعاداته �تكبح �ال�- �بالحرية �متحججة �مامحاوهات

قابية� ة�من�هيئة� �صاد لية�قبل�كل�شHI،�لذا�فالقوانyن�والتشريعات�ال�-�تكو را�سؤ ر ن و

�بمثابة�الضمy?��خ
Aي� م
��م،�تكو نمستقلة�متكونة�من�اع
ميyن�محY?فيyن�ينتخ�Éم� ز

�ليس�بم ��خ
قية �تعمل�وفق�سلط§�ا �الحقل، �;ي �إع
مية سة وجب�التوجيه�رÊي�مما

ج�وعدم�;ي�ا�ؤسسات�8ع
مية؛�وإنما�تذكy?ا�بالواجب��خ
Aي�ا�^-��دخلوالت و�الخر

ض�بالعمل� �من�ا�فر �تدفع �من�القوانyن�ال�- �ع@?�سلة �ا�تفق�عليه -^�وعن�*يطار�ا

 . 8ع
مي�وتقوم�بY?شيده

يال�وصو��Gالصناعات�8ع
مية�العم
قة�تقطع�اليوم�أشواطا�وتسy?��مإن"

إuى�أبعد�نقطة،�كما�أن�التأثy?�ع�ى�اتجاهات�الرأي�العام�والتحكم���ا�بات�من�ا�سائل�

�جماع �مسئولية سة �مما �إuى �السöي �إن �ب�aا، �من �Gبد �ال�- �ا�صلحة�يةرالخطرة �باسم

                                                 
((((1111))))

�الباحث�8ع
مي،�العدد��الباحث�8ع
مي،�العدد��الباحث�8ع
مي،�العدد��الباحث�8ع
مي،�العدد�،�مجلة،�مجلة،�مجلة،�مجلة2003200320032003أخ
قيات�ا�هنة��الصحفية�;ي�العراق�بعد�نيسان�أخ
قيات�ا�هنة��الصحفية�;ي�العراق�بعد�نيسان�أخ
قيات�ا�هنة��الصحفية�;ي�العراق�بعد�نيسان�أخ
قيات�ا�هنة��الصحفية�;ي�العراق�بعد�نيسان�: : : : �أحمد�عبد�الم�جيد�أحمد�عبد�الم�جيد�أحمد�عبد�الم�جيد�أحمد�عبد�الم�جيد----

    ....72727272،�ص،�ص،�ص،�ص2006200620062006الثاني،�كلية�8ع
م،�جامعة�بغداد،�حoyران�الثاني،�كلية�8ع
م،�جامعة�بغداد،�حoyران�الثاني،�كلية�8ع
م،�جامعة�بغداد،�حoyران�الثاني،�كلية�8ع
م،�جامعة�بغداد،�حoyران�
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�وحر�وغy?�خاضع� �مستقل �إع
م �ع�ى �الحصو �;ي �ا�واطن �وحق �للمجتمع، لالعليا

"ات�*قتصادية�الجديدةللضغوطات�أو��يديولوجي
(1)
. 

�من�ا�ؤكد�أننا��Gنستطيع�*ستغناء�عن�*ستثمار�;ي�*ع
م،�ولكنه�;ي�بات

لية�ا�لقاة�ع�ى�عاتق�هاته�ا�ؤسسات�8ع
مية�الخاصة�أو� ونفس�الوقت�أصبح�للمسؤ

�الذي� �التجار �الربح �فقط �وليس �العليا؛ �ا�صلحة �مراعاة �ا�فتوح �ا�ال �الرأس يذات

�تبحث�عنه�حصر�* ع
م�;ي�الY?فيه�الذي�يعمل�ع�ى�تسطيح�ذهنية�ا�شاهد،�وهو�ما

�نظمة�التسلطية�ال�-�تدعم�أصحاب�ا�ال�من�أجل�*ستثمار�;ي�*ع
م�ع@?�قوانyن�

ادته�الحرة�ع@?�توظيف�*ستي
ءمشبوهة�الغرض�م�èا� ر�ع�ى�عقل�ا�شاهد�واستي
ب�ا

�ا �يعز �مما �الY?فيه �الهائل�من �تسلالكم �;ي �ا�شاهد �يرغب �ال�- ��ساسية �ليطلقضايا

-æ>تسيطر�،الضوء�عل��ا�كقضايا�الفساد�ال�-�تشغل�الرأي�العام�بشكل�أسا�ºوهذا�ح��

جال�ا�ال�و*ع
م�;ي� �الرداءة�;ي�الرسالة�تكريسر�نظمة�التسلطية�ع@?�التحالف�مع�

�ا�تلقي  .ر8ع
مية�ا�وجهة�للجمهو

�إuى�وضع�لجنة�حرية�8ع
م�وأدت�تلك�*نحرافات�ا"  نل�-�حذر�م�èا�ا�ختصو

�شخصت��وضاع(Hutchens))))    هوتشoyهوتشoyهوتشoyهوتش�oyبرئاسة��ستاذ�1947سنة� �نادت�،�ال�- �وال�-

أت�أن�الجماهy?�من�الحكومة��Gيكفي�ل �ضمانربمسئولية�وسائل�8ع
م�*جتماعية،�و

8� �وسائل باب �فأ �ا�ساواة، �قدم �ع�ى ��فراد �التعبy?�لجميع �;ي�رحرية �يتحكمو نع
م

لذلك�أكدت�اللجنة�ع�ى�. تسيy?�وجهات�النظر،�و;ي�الحقائق�ال�-�تعرض�ع�ى�الشعب

�انحراف� �لرصد �هيئة �بإنشاء �وطالبت �مسئولية �تقابلها �حرية �كل �أن الصحفيyن

�غموض�;ي�تحديد�هذه�النظرية،�Êن�البعض�يعت@?�أنه��Gمسئولية��ظل;يالصحافة�و


سائل�8ع �يفتح�نافذة�للحكومة��إنموللصحافة�و ن�لم�تكن�محددة�قانونا،�وأن�القانو

�فإن�أي�توجيه�لوسائل� �العواقب، �غy?�محدودة �النافذة �وهذه �الصحافة، �أداء �راقبة

�مسئولة� �الصحافة �لتكو �البعض �وير �اللي@?الية، �مع �يتناقض �إكراها، �يعد ن8ع
م ى

ويجب�أن�... ��شياء�السلبيةيجب�أن�تدافع�ع�ى�الجوانب�8يجابية�أك¾?�من�الY?ك�oyع�ى

                                                 
ا�خاطر�ا�رتبطة�بأخ
قيات�العمل�8ع
مي،�مجلة�الباحث�8ع
مي،�كلية�8ع
م،�جامعة�ا�خاطر�ا�رتبطة�بأخ
قيات�العمل�8ع
مي،�مجلة�الباحث�8ع
مي،�كلية�8ع
م،�جامعة�ا�خاطر�ا�رتبطة�بأخ
قيات�العمل�8ع
مي،�مجلة�الباحث�8ع
مي،�كلية�8ع
م،�جامعة�ا�خاطر�ا�رتبطة�بأخ
قيات�العمل�8ع
مي،�مجلة�الباحث�8ع
مي،�كلية�8ع
م،�جامعة�: : : : �كاظم�ا�قدادي�كاظم�ا�قدادي�كاظم�ا�قدادي�كاظم�ا�قدادي––––((((1111))))

ان� ان�بغداد،�العدد�الثالث،�Hي�ز ان�بغداد،�العدد�الثالث،�Hي�ز ان�بغداد،�العدد�الثالث،�Hي�ز     ....61616161،�ص،�ص،�ص،�ص2007200720072007رررربغداد،�العدد�الثالث،�Hي�ز
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�?yتفس� �;ي �الغموض �وصحافة�ا�سئولية نظريةيواجه �متعددة، �بصحافة �*جتماعية

"للخدمة�العمومية�تفتح�صفحا�ïا��ختلف�التوجهات�ا�وجودة�;ي�الرأي�العام
(1)
. 

�لذا �*ع
م �وكما�2012ن�تحت�ضغط�من�8ع
ميyن�تم�*فراج�عن�قانو ،

ه�ل§�دئة�الرأي�العام،�وكما�أن�لحكوميالعربي�;ي�التسريع�اساهمت�موجة�الربيع� ر�Gصدا

�2011*حداث�الداخلية�كإحتجاجات�الزيت�والسكر�;ي� ر�أعطت�الضوء��خضر�لظهو

�الخاص،�لذا�وح��ºيتم�تنظيم�هذا�القطاع�تم�استحداث�هيئة�قطاع ي�السمöي�البصر

�مراقب �مهم§�ا �وال�- ، �البصر �السمöي �لقطاع �الضبط �8ع
مية�يسلطة �ا�ؤسسات ة

�احY?امها،�و;ي�تغييب� �ا�عايy?��خ
قية�ال�-�عل��ا ط�يحدد�لها والخاصة�وفق�دفY?�شر

�سلطة�الضبط�للصحافة�ا�كتوبة،�مما�يخلق�جوا�من�التوجيه�لها�من� رغy?�م@?ر�لصدو

�ع@?� �*شهارطرف�السلطة ير �كشف"�العمومي، ، *تصال�زو �جمال�كعوان،�يالجزائر

� �;ي60أن �الصدو �عن �توقفت �مند الجزائر ر�صحيفة �;ي �ا�الية مة �� ،�2014ز�بداية

ات�ا�ختفية� جع��سباب�إuى�. �أسبوعية�43جريدة�و26رموضحا�أن�من�بyن�ا�نشو روأ

�وتقلص �الب
د، �;ي �ا�الية مة �وقد ،2."الحكومية 8ع
نات ز� �من �كل �اغ
ق �قناتي�تم

�الخاصة� �القنوات �بغلق �وال§�ديد �السياسية �ال@?امج �ع�ى �التضييق �مع الخ@?�والوطن

،�ولحد�الساعة�لم�يتم�*عY?اف���ا �الجزائر يبحجة�ا�Þا�اجنبية��Gتخضع�اuى�القانو  ؛ن

�أي�تمثيل�»يهيئة�ضبط�السمöي�البصر«�عن�أما �فاعت@?�بوجمعة�أنه��Gيوجد�ف��ا ،
ّ

�مضيفا �فوقية، ات �بقرا �معينو �أعضاءها �أن �و�Gسيما م^-،
ً

ر ن ّ �أي�«: ّّ �لها �أن �Gّأعتقد

�Gنه�Ê�،صفة�قانونية
ّ

�ينظم�عمل�القطاع �سمöي�بصر وجود�لقانو
ّ

ي وما�حصل�أخy?ا�. ن
ً

ات�للقنوات�الخاصة،�ليس�قانونيا من�توجيه�إنذا
ً

ّمع�العلم�أن�اعتماد�هذه�القنوات�. ر

ط ميله�;ي�قسم�8ع
م�;ي�الجامعة��ك
م.وهو�من�الخارج�وليس�لد��ا�دفاتر�شر ز�أيده� ّ

نفسها،�8ع
مي�جمال�بوعجيم-،�موضحا�أنه�
ّ ً

»� يبصراحة�هيئة�ضبط�السمöي�البصر

�الجديد�يج�oyفتح�قنوات� �السمöي�البصر ي�Gتعمل�;ي�فضاء�قانوني،�بدليل�أن�قانو ن ّ

�أجنبية �قنوات �üي �الحقيقة �;ي �لك�èا ، �جزائر �قانوني �بوعاء �تعمل ّخاصة �إن�. ي ّكذلك
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م،�مرجع�سابق،�صع
م،�مرجع�سابق،�صع
م،�مرجع�سابق،�صع
م،�مرجع�سابق،�صالعلم�الثالالعلم�الثالالعلم�الثالالعلم�الثال: : : : يييي�قادر �الدوuي�لث�والقانو �الدوuي�لث�والقانو �الدوuي�لث�والقانو     ....21212121ننننث�والقانو
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�م �الهيئة �هذه نعينوأعضاء �و "،1.ّ �البصر �السمöي �ضبط �سلطة �تم�9ي�تضم �أعضاء

�èتعيي-æ>ئا � �بمرسوم �الرئيس�: رم �بي�èم �من �أعضاء �خمسة ية �الجمهو ئيس � رعyن ر

�?yن�آخرين�غyن�اثنyئيس�مجلس��مة�و�عضوي روعضوين�اثنyن�غy?�بر�انيyن�يقY?حهما�

ئيس�ا�جلس�الشعE-�الوط.- �الهيئة�يخرجها�عن�أداء�وتسييس ،2" . ربر�انيyن�يقY?حهما�

�ا�فر ها �باعتبا �ال��ا �ا�وكلة ومهامها �هر �تكو �ان �غy?�معينة�يئةنض �مستقلة قابية ر�

�تليفزيونية� �قناة �انشاء خصة � �ان �وكما �القطاع، �;ي �ا�شتغلyن �من �ينتخبو رأعضا��ا ن

*� ة ا �و �من �تستخرج �*ن �لحد ال رما �القطاع�تصالزز �ع�ى �السلطة �هيمنة �يؤكد �مما

*� رامات��استبدل�الحبس�للصحفيyن�بالغ2012 ع
من8ع
مي�وتوج��ه،�كما�أن�قانو

داعا�يخضعه�لكي��Gللصحفيا�الية�الضخمة،�وهذا�ح��ºيشخصن�العقوبة�ويجعل� ر�

� �حرية، �بكل �عمله س �نحو�تجنب�مماريما �ويدفعه �8ع
مي �لعمله سته �مما �من ر�يحد

العقوبات�ا�الية�ال�-�تثقل�كاهله�وطبعا�تربك�ا�ؤسسة�8ع
مية�الخاصة�ال�-�دخلت�

مات� �عباءة�السلطة�ل
ستفادة��وال�ا�اليةز;ي�دوامة�* �تج@?ها�ع�ى�دخو ل-�üي��خر ى

ية�;ي�الحقل�8ع
مي  .رمن�*شهار�العمومي�ح��ºتستطيع�*ستمرا

اشدي�بكلية�علوم�8ع
م�و*تصال�ب@ن�ليقو" ر�أستاذ�8ع
م�السيد�كمال�

�: " نعكنو م��;ي�إطار�حق�ا�واطن�;ي�8ع
-�كانت�به�مادة�تنص�صراحة�1990نإن�قانو

�ع�ى�إلزام�مؤسسات�القطاع�العام�بتوفy?�معلومات�كاملة�وموضوعية�للرأي�العام�من�-

�يجعل�الصحفي�الصحفي، العملخ
ل� �مما �ا�ادة، �الجديد�أغفل�هذه ن�لكن�القانو

�غy?�أخ
قية،�كشراء�ا�علومة�با�ال،�أو�استعمال�ا�هنة�كأسلوب� قيلجأ�إuى�وسائل�وطر

�ع�ى�ا�علومة، �;ي�صحة�ا�علومة�وصدقها،�لضغط�للحصو ي�خاصة�فيما�يتعلق�بالتحر

مما�يؤدي�إuى�نشر�معلومات�بإمكا�Þا�أن�تضر�باÊشخاص�وا�ؤسسات،�وكذا�ا�صلحة�

�متتالي �قضائية �متابعات �;ي �الصحفي �تدخل �أخر �جهة �ومن العامة،
ُ ".ةى

3
،�?yفتوف�

�ا �حرية �;ي �ا�واطن �حقو �من �حق �هو �8ع
مية �ا�ؤسسات �من �قا�علومة للوصو

�تعطيل�لل �معناه �واغفالها سةللمعلومة، �اuى�رمما �يدفعه �مما �عند�الصحفي، �8ع
مية
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�صحفي��Gي �للمعلومة�أو�أنه�يقدم�مستو �ملتوية�للوصو ىسلوك�طر ل �اuى�تطلعات�رAىق

�النهج� �ع�ى �الجزائر�ويؤكد �;ي �8ع
مية سة �ا�ما �أمر�يضر�بأخ
قيات �وهو را�تلقي،

�وعودته�من�  .جديد بثوبيالسلطو

�ع�ى" �قدم �وا�علوماتية �ا�علومة �حو �العالم �براهيم-�"ل�إثر�ا�لتقى براهيم

�و*تصال" �و*ع
م �السياسية �العلوم �بمعهد �جامöي �معوقات�الجزائر استاذ �بعنوان

�ي�ي �فيما �ملخصة �النامية �الدو �;ي �دساتy?�: لا�علومة �ع�ى �Gتحو �النامية �الدو يأن ل

�ع�ى �تنص �اكيفية وقوانyن �حرية�ل�وصو �وجود �عدم �حرية �بكل �للمواطن �علومة

�التلف �طرف �من �ا�علومة �احتكار �ا�علومة، �صدر� �و*ذاعات زيوناتلالوصو

�من�،الوطنية �الفرص �نفس �منحها �لتعبy?�وعدم �السياسية ات �التيا �كل �تمكyن رعدم

�فضاءات �;ي �الحكومات �غy?�*ع
مية، طرف �صدر�ا�علومة� �الصحفيyن �وصو ل�حق

�بعد�ذلك�اuى�نقطة�مهمة�إ�Gوüي�الصحافة�قانورمؤط "والبy?وقراطية قنا�ثم�نتطر
1
. 

    ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

�يعمل ��منية �ا�شكلة �عن �الحديث �الجزائر�اuى �;ي �السلطو �كل�;يي�النظام

�العربي� �تمخضت�عن�الربيع �ال�- �يؤكد�أن��حداث�العا�ية�و8قليمية ºح�� مناسبة؛

هاب،�وهذا�الت@?ير��م.-�ليس�له�*�منعع�ى�*ع
م�أن�يستوع�Éا�ويتجند��كافحة� �نار8

هاب،� 8� �مكافحة �بحجة �ل
ع
م �الجديدة �القانونية �بالصياغة �القبو �وهو رواحد ل

�ا�واطن�وفوتكشف�نية�النظام�ع�ى�محاولته�*قناع�انه�الوحيد�القادر�من�خ
ل�عز

ة�ل�-واعن�اللعبة�السياسية�وعدم�ثقته�;ي��حزاب�ال�-�أضعفها�النظام،� ر�لم�تعد�قاد

�ºح�� �لتحالفه�مع�*ع
م�الذي�اضطر�لهذا ع�ى�مواجهته�;ي�الحم
ت�*نتخابية�نظرا

�إعطاء�الضوء��خضر� يستفيد�من�*عY?اف�القانوني�به�كهيئة�إع
مية�محلية،�وكذا

�عباءة�نم �اuى �القائم�Êصحاب�ا�ال�لشراء�مؤسسات�إع
مية�مفلسة�وضمها �النظام

ها�8ع
مي�;ي�تنوير�الرأي��العام�اuى�مجرد�النظام،�وهذا� �مؤسساترع@?�انحرافها�;ي�دو

�ينالها� -^��ا �تعمل�وفق�ضمy?ها �ال�- �ا�ؤسسات�8ع
مية �اما إع
مية�ترف��ية�وفقط،

العقاب�ع@?��ïميشها�القانوني�وكذا�حرما�Þا�من�*شهار�العمومي�وح��ºالخاص�منه�Êن�

�ا�قام� جاGت�ا�ال�أصحاب�ا�ال���مهم�;ي �ومن�يتمرد�من� �النظام�ع�èم، ºæ� � ر�و ر ل

ع@?�التحالف�مع�شخصيات�سياسية�;ي�الجوGت�السياسية�سواء�ال@?�انية�أو�ا�حليات�

                                                 
1111 brahimbrahmi :le droit a l brahimbrahmi :le droit a l brahimbrahmi :le droit a l brahimbrahmi :le droit a l''''information a l information a l information a l information a l éééépreuve parti unipreuve parti unipreuve parti unipreuve parti uniqqqque et de lue et de lue et de lue et de l'é'é'é'état dtat dtat dtat d''''ururururggggence ence ence ence éééédition sace dition sace dition sace dition sace 

libertlibertlibertlibertéééé 2002 p172 2002 p172 2002 p172 2002 p172    




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]303[

يعه�*قتصادية،�إن�اضعاف�ا�ؤسسات�8ع
مية� رفسيجد�نفسه�معز�Gح��ºعن�مشا

�تعامل�*خ
قيات�او�ïميشها�يعد�هيمنة�وسيطرة�وحدا�للحرية�8ع
مية�وتعديا�ع�ى�

�الديموقراطية،�إن�فلسفة�النظام�القائم�عودة�للسلطوية�;ي�ثوب�تتد×ي� ل��ا�;ي�الدو

� �تكو �والذي �يثy?�الجدل �بما �ومل�kا �القانونية �الفراغات �من �مستفيدة ، �التحر نفيه ر

�إع
مية�حرة �كمؤسسة ها ��Gتستطيع�لعب�دو �ال�- �ا�ؤسسات�8ع
مية �له �؛رضحية

��بالتنظيم�الحقل�8ع
مي�فالرقابة�ا �تعد�سياسية�محضة�و�Gع
قة�لها سة�عل��ا رما

ها�الرقابي�ع�ى�اكما�تدعيه�السلطة؛�بل�هو�سيطرة�عل��ا�وإخضاع�له ر�واخراجها�من�دو

� �السائد�اuى �أو�مؤسسات�ضعيفة��Gمؤسساتالنظام -æ>السيا� �فلك�النظام �;ي ر�تدو

ها�وتنتظر�أن�ينالها�العقا ب�اما�بالحرمان�من�*شهار�أو�الغلق�بحجة�رتستطيع�تأدية�دو

مات�اقتصادية� Êضحية�� زالتدخل�;ي�ال@?امج�الساسية�ع@?�السب�والشخصنة،�أو�تكو ن

ها�ويجعو�Þا� رمزمنة�ويطالها�8ف
س�والغلق�وتباع�لرجال�ا�ال�الذين�يخرجو�Þا�عن�دو

�;ي�فلك�النظام،�فالثالوثية�الشهy?�مال�سلطة�اع
م�;ي �رتابعة�وتدو ي�النظام�السلطو

ة�منمطةىواخراج�للمحت  .ر�الرسالة�8ع
مية�بصو

    ::::ا�راجعا�راجعا�راجعا�راجع

    ::::�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربية�باللغة�العربيةا�راجعا�راجعا�راجعا�راجع    ----أأأأ

ة،�قسم�علوم�: �بايأح
م -1 رمعوقات�حرية�الصحافة�;ي�الجزائر،�مذكرة�ماجستy?�غy?�منشو

ي�محمد�قy?اط ة�حرية�الصحافة�;ي�ظل�التعددية�السياسي: ر8ع
م�و*تصال،�جامعة�منتو

 2007،�مجلة�جامعة�دمشق�،�قسنطينة،�الجزائر،�3�،4�،2003،�العد�19;ي��الجزائر،�ا�جلد�

�د-2 اق، �الر �عبد �هيم � �السامو/ز�انتصار�إبرا �حسام ��داء�: لصفد �تطو �الجديد ر8ع
م

 2011،�الدار�الجامعية�للطباعة�والنشر�والY?جمة،�بغداد،�العراق،�1والوسيلة�والوظيفة،�ط

ن�أمy?�سم-3 ،�81ع
م�وتشغيل�الرأي�العام�وصناعة�القيم،�ط: واح�حزج�عبد�الفتاح�وآخر

اسات�الوحدة�العربية،�بy?وت،�لبنان،�  2013رمركز�د

�جيد-4 �الم �عبد �: �أحمد �نيسان �بعد �العراق �;ي �الصحفية � �ا�هنة �مجلة�2003أخ
قيات ،

oyم،�جامعة�بغداد،�ح
 2006ران�الباحث�8ع
مي،�العدد�الثاني،�كلية�8ع

�لرئيس�: �بن�صالح�جعفر-5 �للملف�الص6ي �الجزائر�ا�عالجة�8ع
مية �;ي -æ>تصال�السيا*

�8س
مية،� ة �والحضا �8نسانية �العلوم �كلية �أنموذجا، �الخ@?�والشعب �جريدتي ية، رالجمهو ر

 2013قسم�علوم�8ع
م�و*تصال،�جامعة�وهران،�

6-?yم�و*ت: �إحدادنزه
 2014صال،�ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،�الجزائر،�مدخل�لعلوم�*ع
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8ع
م�والديمقراطية�بyن�الدعاية�والتحريض،�مجلة�الباحث�8ع
مي،�العدد�: �حميد�حامد-7

 ،2006الثاني،�كلية�8ع
م،�جامعة�بغذاذ،�حoyران�

م�النعيم--8 يع،�القاهرة،�: ز�حا  1989زحرية�الصحافة�;ي�لبنان،�العربي�للنشر�والتو

ا�خا�طر�ا�رتبطة�بأخ
قيات�العمل�8ع
مي،�مجلة�الباحث�8ع
مي،�كلية�: �كاظم�ا�قدادي-9

ان�  2007ر8ع
م،�جامعة�بغداد،�العدد�الثالث،�Hي�ز

يخ�الصحافة�الجزائرية�ا�كتوبة،�ط: �فضيل�ديليو-10  2014،�دار�هومة،�الجزائر،�1رتا

�القادرزقندو -11 �ا�طبورتطو: �عبد �*ستق
ل�الصحافة �الجزائر�بعد �;ي �العلوم�،عة �مجلة

قلة،�819نسانية�و*جتماعية،�العدد�  2015ر،�و

    �باللغة�الفرنسية�باللغة�الفرنسية�باللغة�الفرنسية�باللغة�الفرنسيةا�راجعا�راجعا�راجعا�راجع    ----بببب
1- brahimbrahmi :le droit a l'information a l épreuve parti unique et de l'état d'urgence 

édition sace liberté 2002  

2- Marlene coulomb Gull: Les informations télévisés, Edition puff paris 1995 

3– Robert Ravine & Jean Jaques Seuer, droit de l’homme et liberté de la personne, 2ème 

édition, Litec, Paris, 1997 

    ::::�*لكY?ونية�*لكY?ونية�*لكY?ونية�*لكY?ونيةا�واقعا�واقعا�واقعا�واقع    ----جججج
1   1   1   1   ----    https://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://www.alaraby.co.u.alaraby.co.u.alaraby.co.u.alaraby.co.ukkkk/medianews/medianews/medianews/medianews        
    2222----        http://www.arav.dz/ar/http://www.arav.dz/ar/http://www.arav.dz/ar/http://www.arav.dz/ar/    

3333----        http://www.startimes.com/http://www.startimes.com/http://www.startimes.com/http://www.startimes.com/????tttt====35443470354434703544347035443470    

4444----        https://www.elhttps://www.elhttps://www.elhttps://www.el----massa.com/dzmassa.com/dzmassa.com/dzmassa.com/dz 

 

https://www.alaraby.co.uk/medianews
http://www.arav.dz/ar/
http://www.startimes.com/?t=35443470
https://www.el-massa.com/dz
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    �;ي�القنوات�الجزائرية�الخاصة�;ي�القنوات�الجزائرية�الخاصة�;ي�القنوات�الجزائرية�الخاصة�;ي�القنوات�الجزائرية�الخاصةا;يا;يا;يا;ي�الثق�الثق�الثق�الثقننننا�ضموا�ضموا�ضموا�ضمو

اسة�تحليلية�ل@?نامج�الفهرس�بقناة�الجزائرية اسة�تحليلية�ل@?نامج�الفهرس�بقناة�الجزائرية�د اسة�تحليلية�ل@?نامج�الفهرس�بقناة�الجزائرية�د اسة�تحليلية�ل@?نامج�الفهرس�بقناة�الجزائرية�د     �وان�وان�وان�وان    رررر�د

    �2013201320132013ف@?اير��ف@?اير��ف@?اير��ف@?اير��11111111إuى��إuى��إuى��إuى��2012201220122012ماي��ماي��ماي��ماي�21212121من�الفY?ة�من�الفY?ة�من�الفY?ة�من�الفY?ة�

    

ة�حياة: : : : الباحثةالباحثةالباحثةالباحثة ة�حياةشرا ة�حياةشرا ة�حياةشرا ررررشرا
*    

    **بوعمامة�العربيبوعمامة�العربيبوعمامة�العربيبوعمامة�العربي....دددد: : : : ا�شرفا�شرفا�شرفا�شرف

    

سال  22/12/2018 :النشر 21/10/2018 :لالقبو 04/06/2018 :ر8

 

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

�قناة� �;ي �ا�ضامyن�الثقافية�و�دبية �الكشف�عن�طبيعة �إuى اسة ر�ïدف�الد

�الذي�تلعبه�القنوات��وانالجزائرية �تبيان�الدو الخاصة�;ي�تحقيق�التلفزيونية�ر،�وكذا

من�خ
ل�دعم�الثقافة�وتنمية�ا�جاGت�ا�رتبطة�) القوية(الرسالة�8ع
مية�*يجابية�

�والY?ويج�لفعل�القراءة�عموما�لتدخل�بذلك�ا�نتجات�الثقافية���ا�من�فكر� نوأدب�وفنو

�هذا� �;ي �حاولنا �وقد �الرفوف، �حبيسة اق �أو �مجرد �و�Gتبقى �التفاعل �مرحلة رو�دبية

�ال@?نامج��دبي�والثقا;ي� ;ي�هذه�القناة،�" الفهرس"نالسياق�التعرض�إuى�تحليل�مضمو

�و �ا�س6ي �با�نهج اسة �الد �تستعyن اسة�رإذ �الد �تسöى �ا�ضمو �تحليل �أداة �خ
ل رمن ن

� �من �مكونة �قصدية �نمطية �اختيار�عينة �وتم مة، 
�ال �البيانات �من�9999زلجمع �حلقات

�ما�،@?نامجال �*عتبار�وغالبا �بعyن �الجزائرية �التجربة �تأخذ �أ�Þا اسة �الد �هذه ر�وتزعم

�ع@?�ال �ا�ضاف �الثقا;ي �الخطاب �قيمة �Gستخ
ص �العامة �بأوضاعها قنوات�نستشهد

 .الخاصة�الجزائرية

                                                 
�مستغانم،----    **** �باديس �بن �الحميد �عبد �بجامعة �مؤقتة �وأستاذة � اه �دكتو �مستغانم،�طالبة �باديس �بن �الحميد �عبد �بجامعة �مؤقتة �وأستاذة � اه �دكتو �مستغانم،�طالبة �باديس �بن �الحميد �عبد �بجامعة �مؤقتة �وأستاذة � اه �دكتو �مستغانم،�طالبة �باديس �بن �الحميد �عبد �بجامعة �مؤقتة �وأستاذة � اه �دكتو �8ع
مية�    رررر�طالبة اسات �8ع
مية�مخ@?�الد اسات �8ع
مية�مخ@?�الد اسات �8ع
مية�مخ@?�الد اسات ررررمخ@?�الد

    ].].].].comcomcomcom....ggggmailmailmailmail@@@@cherrarahayatcherrarahayatcherrarahayatcherrarahayat [ [ [ [::::ال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?وني. . . . يةيةيةيةو*تصالو*تصالو*تصالو*تصال
********    

اسات�8ع
مية�و*تصالية،��بجامعة�عبد�----1111 ئيس�مخ@?�الد اسات�8ع
مية�و*تصالية،��بجامعة�عبد��أستاذ�محاضر�;ي�قسم�علوم�8ع
م�و*تصال،� ئيس�مخ@?�الد اسات�8ع
مية�و*تصالية،��بجامعة�عبد��أستاذ�محاضر�;ي�قسم�علوم�8ع
م�و*تصال،� ئيس�مخ@?�الد اسات�8ع
مية�و*تصالية،��بجامعة�عبد��أستاذ�محاضر�;ي�قسم�علوم�8ع
م�و*تصال،� ئيس�مخ@?�الد ر�أستاذ�محاضر�;ي�قسم�علوم�8ع
م�و*تصال،� رر رر رر ر

    ].].].].comcomcomcom....ggggmailmailmailmail@@@@larbisiclarbisiclarbisiclarbisic [ [ [ [::::ال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?ونيال@?يد�*لكY?وني،�،�،�،��الجزائر�الجزائر�الجزائر�الجزائر----الحميد�بن�باديس�مستغانمالحميد�بن�باديس�مستغانمالحميد�بن�باديس�مستغانمالحميد�بن�باديس�مستغانم
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�مفتاحية �مفتاحيةكلمات �مفتاحيةكلمات �مفتاحيةكلمات �النخبوية؛�: كلمات �الثقافة �؛ �الثقافية �ال@?امج �الثقافية؛ �ا�ضامyن الثقافة؛

 .قناة�الجزائرية

    

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

AbstractAbstractAbstractAbstract: The study aims to reveal the nature of the cultural and 

literary contents in Algerian channel, as well as to show the role played by 

private TV channels in achieving the positive media message(strong) through 

the support of culture and the development of related fields of thought, 

literature and arts and the promotion to  the act of reading in general to 

interfere the cultural and literary products the interaction stage and do not just 

remain as a confined papers, in this context, we attempted to analyze the 

content of the literary and cultural program "ELFAHRESS", in this channel, the 

study uses the survey method through the content analysis tool , the study 

seeks to collect the necessary data, it was chosen an intended stereotyped 

sample consisting of 9 episodes of "ELFAHRESS" program  highlighting  the 

topics that discussed in the program, as well as the global values that 

employed in it, the analysis form was designed and to ensure its validity and 

consistency in the analysis of the sample content ..  

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:  culture, cultural contents, cultural programs, elite culture, 

Algeria channel. 

 

    ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

�مجال �الثقا;ي�يعد �الفعل �لتكوين ��ساسية �ا�نابع �أحد �و*تصال �8ع
م

خ
فها�من�وسائل�ائل�ال�-�تحمل�ف��م�الثقافة�ع�ى�إللمتلقyن،�وذلك�عن�طريق�الوس

�الوسائل �هذه �أحد �التلفزيو �يعد �والذي �بصرية �وسمعية �ومسموعة ففي� "  نمكتوبة

� �الدو �بعض �;ي �العلمية ��صوات �فيه �تعالت �الذي �لالوقت �التلفزيو �ناعية نالغربية

�أو� �الثاني �مي
ده �العربية �ا�نطقة �;ي �التلفزيو �يعيش �الحتمية، ��Þايته �ع�ى نبتأكيدها
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� �القوية �ا�ستأنفة "لنقل�نشأته
1

سائل�ثقافية� � �توجيه ��خy?�ع�ى ر�حيث�يحرص�هذا

 .عامة�لعموم�الجماهy?�ا�شاهدة�بغاية�التأثy?�والتأثر

�;ي�نشر� �دو ريلعب�التلفزيو الثقافة�وا�عرفة�بyن�أفراد�ا�جتمع،�ويعت@?�اليوم�ن

ة،�فاëنسان�يحصل� رأك¾?��جهزة�تأثy?ا�فهو�يخاطب�العyن�و�ذن�معا�بالصوت�والصو
ً

� �الحركة�أك¾?�من�أي�حاسة�) %30(ع�ى من�معلوماته�عن�طريق�العyن�فالعyن�تجذ��ا

� �إuى�ساحة�التواصل�8ع
مي�وبوووو،�،�،�،� 2ىأخر ما�يحمله�من�إ��ار�وتأثy?�نحyن�دخل�التلفزيو

ة�أحدث�تحو�Gجماهy?يا�;ي�ترتيب�أولويات�الع
قة�بyن�ا�واطن� –رمباشر�لفعل�الصو

�الصوت� �تفاعل �من �تحمله �بما �الجمهو �;ي ��ك¾?�تأثy?ا �8ع
مية �والوسيلة را�تلقي

ة� 3روالصو
. 

�أبوا �هو�خر�فتح �و8نوالتلفزيو �السياسية �وللنخب �للمبدعyن �جتماعيةبه

�لد �8والثقافية �من �وتمكينه �التأثy?ية �قوته �طبقاعم �مختلف �بyن �وفئات�نتشار ت

�بكل�ا�جتمع،�فهو�ليس�وسيلة�ا ينتشار�نخبوية�أو�متخصصة،�بل�هو�اليوم�جهاز�شعبو

�مديات� �اتسعت �لهذا �ا�جتمع، �شرائح �لكل �خطابه �;ي �والشعبية �الشمولية متطلبات

��وبالتاuي�التعامل�بyن�النخب�والشاشة،� �عن�الوسائل�التواصلية��خر ىتم�oyالتلفزيو ن

�نقطة� �التلفزيو �وأض6ى �وتفاصيلها �دقائقها �بكل �وتغطي§�ا �الحياة �نواHي �كل صد � ن;ي ر

�بyن� �التفاعل �دائم �ومن@?ا �الثقافية �والتقاطعات �الفكرية �التماث
ت �تجمع �ال�- اللقاء

� �والسياسية �الفكرية �وا�رجعيات �*تجاهات �من. 4مختلف �كل �ا�ثقف�وأصبح

هم�والY?ويج�لها �;ي�هذا�الفضاء�للدفاع�عن�أفكا روالسيا<æ-�وا�فكر�وا�حلل�يتناقشو  .ن

ي�إuى�تضاعف�عدد�ال قنوات�التلفزيونية�العربية�فقد�أدى�الoYاحم�التكنول̄و

�أ �أوجهكأحد �البلدان� زبر �هذه �والجزائر�كأحد �العربي، �العالم �;ي �8ع
مي لالتحو

�بع �ا�جال�خصوصا �ال�-�د�خاضت�هذا �عدد�من�القنوات�التلفزيونية�الخاصة فتحها

�ëيجاد�مساحة�لها�حيث�سعت�هذه�القنوات��;ي�الساحة�8ع
مية�الجزائرية،�ظهرت

� �الجزائرية �قناة �الفضائيات �ضمن�هذه �من �ال@?امجية، �شبك§�ا �;ي �تقدمه ،�وانع@?�ما

                                                 
----�،-æ�،-æ�،-æ�،-æت،: : : : ة�;ي�القنوات�العربية�ة�;ي�القنوات�العربية�ة�;ي�القنوات�العربية�ة�;ي�القنوات�العربية�ييييننننال@?مجة�التلفزيوال@?مجة�التلفزيوال@?مجة�التلفزيوال@?مجة�التلفزيو�نصر�الدين�العيا�نصر�الدين�العيا�نصر�الدين�العيا�نصر�الدين�العيا����GGسس�والدúاسة�تحليلية�ل اسة�تحليلية�لúسس�والدGGت،د اسة�تحليلية�لúسس�والدGGت،د اسة�تحليلية�لúسس�والدGGت،د ����س،�س،�س،�س،�....ب،�دب،�دب،�دب،�د....�د�د�د�دررررد

....362362362362ص�ص�ص�ص�
1111        

،�تكنولوجيا�*تصال،�القاهرة،�دار�الفكر�العربي،�ط---- ،�تكنولوجيا�*تصال،�القاهرة،�دار�الفكر�العربي،�ط�عبد�الحميد�شكر ،�تكنولوجيا�*تصال،�القاهرة،�دار�الفكر�العربي،�ط�عبد�الحميد�شكر ،�تكنولوجيا�*تصال،�القاهرة،�دار�الفكر�العربي،�ط�عبد�الحميد�شكر ....129129129129ت،�صت،�صت،�صت،�ص....،�د،�د،�د،�د1111يييي�عبد�الحميد�شكر
2222        

��صباح�صباح�صباح�صباح3333 �العربي �الوطن �;ي �الفضائي �8ع
م ��ياسyن، �العربي �الوطن �;ي �الفضائي �8ع
م ��ياسyن، �العربي �الوطن �;ي �الفضائي �8ع
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�ال �ال@?امج �بي�èا �من �ا�تلقي �تثy?�ذائقة �مضامyن �تقدم �أن �أحد�محاولة �كو�Þا ثقافية

�والسينما� �كا�سرح �ا�جاGت �كافة �تغطي �أن �تحاو �ال�- �القليلة �ال@?امجية ل�شكال

�التشكيلية�وا�سائل�الفكرية�و�دبية  .  نوالفنو

�نصر� �الدكتو ���ا �قام �ال�- اسة �الد رو;ي ��العيا�æ-دينالر �ال@?مجة�، لحو

اسة�تحليلية�لúسس�-ة�;ي�القنوات�العربية�ينالتلفزيو �إuى��الباحث�توصل،��والدGGترد

أن�ال@?امج�الثقافية��Gتح�ºæçبمكانة�مرموقة�;ي�بنية�شبكة�برامج�القنوات�التلفزيونية�

ي�العامة،� استه�بسؤال�محو رإذ�خلصت�نتائج�د كان�السبب�يرتبط�بالتغيy?�إن�عن�ما�ر

تستخدم�الذي�طرأ�ع�ى�الثقافة،�وتمردها�ع�ى��شكال�القديمة�وا�حتويات�ال�-�كانت�

ع�ى��قد�هيمنت� culture de  flotالثقافة�الطافحة�;ي�مقاله�أن�لتصنيفها؟��ويضيف�

�ع�ى� ت�الغلبة�ف��ا�للبعد�الY?فيÓ-�والتسلو �العالم�وصا يالشاشة�الصغy?ة�;ي�جل�دو رل

حساب�البعد�التعليم-�والتثقيفي
1
. 

�طبيعة� �ع�ى �التعرف �خ
لها �من �نحاو �إط
لة �هذه استنا �د �تعد لوعليه ر

صد�أهم�القيم��وان��ضامyن�الثقافية�ا�تضمنة�;ي�برنامج�الفهرس�بقناة�الجزائريةا ر�و

ا�تداولة�فيه،�ومن�أجل�ذلك�حاولنا�ضبط�8شكالية�مع�بيان�التساؤGت�الفرعية�وذكر�

اسات�ا�شا��ة��وضوعنا�وبيان�منهج� اسة،�كما�عرضنا�بعض�الد رأهمية�وأهداف�الد ر

�وتطرقنا �وأدا�ïا، اسة ��دبيات�رالد �أهم �فيه �مستعرضyن �النظر �ا�قY?ب �إuى ي�كذلك

اسة �ا�وضوع،��وانتقلنا�إuى�الجانب�التطبيقي�من�خ
ل�عرض�وتحليل�نتائج�الد رحو  .ل

    ::::ننننثالوث�الثقافة�و�دب�والتلفزيوثالوث�الثقافة�و�دب�والتلفزيوثالوث�الثقافة�و�دب�والتلفزيوثالوث�الثقافة�و�دب�والتلفزيو    ----1111

غبته�الداخلية� تبط�فعل�القراءة�بحاجة�8نسان�إuى�إشباع�فضوله�وتلبية� را ر

�يدو �وما �ذاته �معرفة �الدائم�ر;ي �حبه ضاء ëف�وذلك� ب�ومعا �من�أفكار�وتجا ر�حوله ر ر

�نحو�ل
ستط � �فلو�توجهنا � �والتأمل، ةا�جتمعات
ع �وصو ر�ا�تطو �أع�ى�ال�- �إuى لت

جات�الرAي�والتقدم،�نجد�أ�Þا�� سة�رد ها�Gبد�م�èايومية�رأيقنت�أن�القراءة�مما ر�باعتبا

�نحو�ا �تقودها �ال�- ائيالقاطرة �فا�فكر�والر ،oyولتم� -æ�سولر�الفرن� �سولرفيليب �سولرفيليب �سولرفيليب �G " ل�يقوززززفيليب

لكن��عرفة�القراءة�يجب�أن�نعرف�كيف�نكتب�إ�Gإذا�كنا�نعرف�كيف�نقرأ،�يمكن�أن�

�والحذر �اليقظة �فن �الحقة �والقراءة �الرائع، �الحياة �فن �üي �القراءة "نعيش،
2

  ���������������

�توظيو �خ
ل �من ��حاسيس �تخاطب �أصبحت �ال�- �ا�تعددة �الوسائط �طغيان ف�مع

                                                 
....�368368368368نصر�الدين�العيا�نصر�الدين�العيا�نصر�الدين�العيا�نصر�الدين�العيا����æ-،�مرجع�سبق�ذكره،�صæ-،�مرجع�سبق�ذكره،�صæ-،�مرجع�سبق�ذكره،�صæ-،�مرجع�سبق�ذكره،�ص----

1111
        

26262626،ص�،ص�،ص�،ص�2002200220022002،�الكويت،�يناير،،�الكويت،�يناير،،�الكويت،�يناير،،�الكويت،�يناير،517517517517،�مجلة�العربي،�عدد،�مجلة�العربي،�عدد،�مجلة�العربي،�عدد،�مجلة�العربي،�عدد��اذا�نقرأ��اذا�نقرأ��اذا�نقرأ��اذا�نقرأ�بسام�بركة،�بسام�بركة،�بسام�بركة،�بسام�بركة،----
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� �يستعمل�الصو �الذي �كالتلفزيو �سابقة �فY?ات �;ي �سائدا �كان �عما �مختلفة رإمكانات ن

�تراجعت�مكانة�الكتاب�ولم�يعد�،�و�ضواء�و�لوان�و�صوات�ا�ثy?ة�ال�-�تشد�ا�تلقyن

يحظى�بقيمته�الحقيقية
1
.   

� �رغم �إذلككل �يعطي �الذي �الثقيلة �الوسائل �أحد �التلفزيو �يبقى ا�ن، رعتبا

خت
ف��ع�ى�إبشكل�عام�وبالخصوص�الثقافة�النخبوية��ال�-�تخاطب�ا�ثقفللثقافة�

� �فإن �الغرض �لهذا جاته، �وتد �سنوات�" رمستوياته �واضح �بشكل �أكد �الوط.- ا�يثاق

�حرصه�الشديد�ع�ى�أن�الصحافة�و8ذاعة�،السبعينيات�;ي�إطار�بناء�الدولة�الجزائرية

فيعة�والتلفزة�ومعها�الوسائل�السمعية�البصرية��بج رميع�أنواعها�ملزمة�ع�ى�نشر�ثقافة�

�ا�واطن �لدى �الفكر �ا�ستو فع � �مع يمشوقة ى " ر
2

�التثقيفي� �الدو �ندرج �أن �ويمكن ر،

�ع�ى�النحو�التاuي :نللتلفزيو
3

 

�ويرصد�الحياة�الثقافية�وينقلها�إuى�الجماهy?�الواسعة،�: نقل�الثقافةنقل�الثقافةنقل�الثقافةنقل�الثقافة    ---- نيواكب�التلفزيو

�يده �ان�تبذل�مقابل�ذلك�أي�جهد�أو�لويعرفها���ا�ويجعلها�;ي�متناو نا،�و;ي�م;oلها�ودو

 .نفقات،�كما�يساهم�;ي�نقل�ا�علومات�الغزيرة

�الثقافة    ---- يج �الثقافةتر يج �الثقافةتر يج �الثقافةتر يج �بالقضايا�: ووووتر �ا�هتمyن �دائرة �توسيع �إuى �الطريقة ���ذه �الثقافة �نقل أدى

يج�ا�واد�الثقافية�ونشرها�ع�ى�أوسع�نطاق�ممكن،�وهنا�نأخذ� والثقافية�وبالتاuي�إuى�تر

�Êعمالهم�الفكرية�من�كتب�مثال� جو نال@?امج�الثقافية�ال�-�تعرض�مثقفyن�وأدباء�ير و

اسة�ضمن�هذه�ال@?امج  .روأشعار�وغy?ها�والذي�يعد�برنامج�الفهرس�قيد�الد

�أن�يقدم�مادة�ثقافية�غنية�وغزيرة�ومتنوعة،�: تنويع�ا�ادة�الثقافيةتنويع�ا�ادة�الثقافيةتنويع�ا�ادة�الثقافيةتنويع�ا�ادة�الثقافية    ---- ناستطاع�التلفزيو

�ثقافة�ال جة�و×ي�ومستو ىتتناسب�مع�د  .رجمهور

�الثقافة�ملكا�للجماهy?،�وأخرجها�من�: إعطاء�طابع�ديمقراطي�للثقافةإعطاء�طابع�ديمقراطي�للثقافةإعطاء�طابع�ديمقراطي�للثقافةإعطاء�طابع�ديمقراطي�للثقافة    ---- نجعل�التلفزيو

�لشريحة� �معينة �قوالب �;ي �وتقدم �معينة، �موضوعات �;ي ة �محصو �كو�Þا �ومن رعزل§�ا،

 .محددة�من�الناس

                                                 
ه�;ي�خدمة��دب،�جامعة�با¯ي�مختار،�عنابة،مجلة�ا�قال،�العدد�----1111 �ودو ه�;ي�خدمة��دب،�جامعة�با¯ي�مختار،�عنابة،مجلة�ا�قال،�العدد�سلم�ºمغربي،�8ع
م�الثقا;ي�بالتلفزيو �ودو ه�;ي�خدمة��دب،�جامعة�با¯ي�مختار،�عنابة،مجلة�ا�قال،�العدد�سلم�ºمغربي،�8ع
م�الثقا;ي�بالتلفزيو �ودو ه�;ي�خدمة��دب،�جامعة�با¯ي�مختار،�عنابة،مجلة�ا�قال،�العدد�سلم�ºمغربي،�8ع
م�الثقا;ي�بالتلفزيو �ودو ررررسلم�ºمغربي،�8ع
م�الثقا;ي�بالتلفزيو نننن

    269269269269الخامس،صالخامس،صالخامس،صالخامس،ص

�لبناء�*شY?اكية،�ص�1976197619761976ا�يثاق�الوط.-��ا�يثاق�الوط.-��ا�يثاق�الوط.-��ا�يثاق�الوط.-�---- �الك@? �لبناء�*شY?اكية،�ص،�الباب�الثالث،�ا�حاو �الك@? �لبناء�*شY?اكية،�ص،�الباب�الثالث،�ا�حاو �الك@? �لبناء�*شY?اكية،�ص،�الباب�الثالث،�ا�حاو �الك@? ىىىى،�الباب�الثالث،�ا�حاو  . . . .101101101101رررر
2222        

اسات�تلفزيونية،�ا�كتبة�8ع
مية،�دمشق،�ط---- ،�د اسات�تلفزيونية،�ا�كتبة�8ع
مية،�دمشق،�ط�أديب�خضو ،�د اسات�تلفزيونية،�ا�كتبة�8ع
مية،�دمشق،�ط�أديب�خضو ،�د اسات�تلفزيونية،�ا�كتبة�8ع
مية،�دمشق،�ط�أديب�خضو ،�د رررر�أديب�خضو ....11111111،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1998199819981998،�،�،�،�1111رررر
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�والتلفزيو    ---- �والتلفزيوتقديم�ا�ادة�الثقافية�بشكل�ف.-�مناسب�لهذه�ا�ادة،�والجمهو �والتلفزيوتقديم�ا�ادة�الثقافية�بشكل�ف.-�مناسب�لهذه�ا�ادة،�والجمهو �والتلفزيوتقديم�ا�ادة�الثقافية�بشكل�ف.-�مناسب�لهذه�ا�ادة،�والجمهو ننننتقديم�ا�ادة�الثقافية�بشكل�ف.-�مناسب�لهذه�ا�ادة،�والجمهو معتمدا�;ي�: رررر

ذلك�ع�ى�لغة�تعبy?ية�خاصة،��مر�الذي�جعل�هذه�ا�ادة�ومن�خ
ل�الشكل�التلفزيوني�

 .رالذي�تقدم�به�إuى�الجمهو

�ترك�oyانتباه�: ترك�oy*نتباهترك�oy*نتباهترك�oy*نتباهترك�oy*نتباه    ---- �من �مكنته ، �التلفزيو سها �يما �*ختيار�ال�- �عملية نإن ر

�و; �يريد، �ال�- �وبالكيفية �يريد، �ال�- �الثقافية �القضايا �ع�ى �الواسع �الوقت�رالجمهو ي

�الذي�يريد  .رالذي�يريد،�وأيضا�للجمهو

�لغته�التعبy?ية�الخاصة،�: إبداع�مادة�تلفزيونية�جديدة�وخاصةإبداع�مادة�تلفزيونية�جديدة�وخاصةإبداع�مادة�تلفزيونية�جديدة�وخاصةإبداع�مادة�تلفزيونية�جديدة�وخاصة    ---- نحyن�امتلك�التلفزيو

�تعالج�قضايا،�وتمتلك�أشكا�Gومضامyن�خاصة،� أصبح�يقدم�مادة�ثقافية�خاصة�به،

�وكلغة�تعبy?ية �كتقنية،�وكجمهو رمناسبة�للتلفزيو  .ن

،�إن�ا�لف�الثق نا;ي��ا�يرتبط�بوسائل�8ع
م�التقليدية�وبالخصوص�التلفزيو

� �الذي�يخصص�له�التلفزيو نفإنه�بذلك�يندرج�تحت�مفهوم�أو�مسم8�ºع
م�الثقا;ي

�ثقا;ي�متنوع�من�برامج�وحصص�وفقرات� �بقنواته�العمومية�والخاصة�محتو ىالجزائر ي

�وإبراز�ا �إحياء �إعادة �إuى �تسöى �ما �م�èا �الطابع�وأخبار�ثقافية �ذات �وم�èا �ا�ح�ي لY?اث

�العالم،��ويمكن�أن�نعرف� ىالوط.-�والدوuي،�وال�-�تحيط�بالقضايا�الثقافية�ع�ى�مستو

� �الثقا;ي �;ي�" 8ع
م �الحاصلة ات �والظواهر�والتطو ��حداث �يعالج �الذي �8ع
م رأنه

�نو×ي�مع.-�ومهتم�بالشأن�الثقا;ي " رالحياة�الثقافية�ويتوجه�أساسا�إuى�جمهو
1

 . 

    ::::نننن8ع
م�الثقا;ي�;ي�الجزائر�من�خ
ل�التلفزيو8ع
م�الثقا;ي�;ي�الجزائر�من�خ
ل�التلفزيو8ع
م�الثقا;ي�;ي�الجزائر�من�خ
ل�التلفزيو8ع
م�الثقا;ي�;ي�الجزائر�من�خ
ل�التلفزيو    ----2222

�التلفزيو �جعل �قوالب�    نلقد �;ي �تقديمها �خ
ل �للجماهy?�من �ملكا الثقافة
ً

�الباحثان� �دفع �التأثy?�البار �وهذا �من�الناس، س�زمعينة�لشريحة�محددة س�غر س�غر س�غر     جرم@?جرم@?جرم@?جرم@?وووووغر

GROS  GROMBER    ëأن� �وير �بالتحليل�للغرس�الثقا;ي، ºيسم� �ا�دخل�ىبتكار�ما �هذا

اسات�التجريبية��و;ي�هذا�8طار�نجد�أن� �وخاصة�الد رأفضل�من�أشكال�التحليل��خر ى

�تشكل�مفاهيم� �التلفزيو �الثقافية�ال�-�يعرضها �التعرض�ا�كثف�لúفكار�والصو نهذا ر

�ا�شاهد�ع�ى�GROMBERجرن@?�جرن@?�جرن@?�جرن@?�الواقع�*جتما×ي�لدى�ا�شاهدين،�وقد�وصف� ل�حصو

�بالغرس�الثقا;ي�والذي�يعرفه�ع�ى�أنه�عملية�تعلم�عر�æ-�الثقافة�من�خ
ل�التل نفزيو

اما� �;ي�غy?�و×ي�الحقائق�ال�-�تقدمها�الد روغy?�معتمدة،�حيث�يكتسب�مشاهد�التلفزيو ن

                                                 
�ا�تخصص----    1111 ،8ع
م �خضو �ا�تخصصأديب ،8ع
م �خضو �ا�تخصصأديب ،8ع
م �خضو �ا�تخصصأديب ،8ع
م �خضو �8ع
مية�: : : : ررررأديب �،ا�كتبة �العلم- �السكاني، �الثقا;ي، ،-æمية�
�8ع �،ا�كتبة �العلم- �السكاني، �الثقا;ي، ،-æمية�
�8ع �،ا�كتبة �العلم- �السكاني، �الثقا;ي، ،-æمية�
�8ع �،ا�كتبة �العلم- �السكاني، �الثقا;ي، ،-æالريا����� �الريا*قتصادي، �الريا*قتصادي، �الريا*قتصادي، *قتصادي،

    63636363،ص،ص،ص،ص1111،�ط،�ط،�ط،�ط2003200320032003،دمشق،،دمشق،،دمشق،،دمشق،
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�الذهنية�عن�العالم�الحقيقي �. رالتلفزيونية�ال�-�تصبح�أساسا�للقيم�والصو نفالتلفزيو

اته�الكبy?ة�ع�ى� رانط
قا�من�إمكانياته�وقد
ً

التأثy?�أصبح�ا�شكل��هم�لثقافة��فراد
1
. 

�غداة�*ستق
ل�لقد باëع
م�والثقافة،�حيث�صدر�;ي� ي�اهتم�ا�شرع�الجزائر

قم�1968نوفم@?�1 والذي�ينص�ع�ى�إنشاء�مراكز�للثقافة�و8ع
م�) 68/266(ر�ا�رسوم�

ة�8ع
م��هد ا �تحت�إشراف�و �وتكو رع@?�مختلف�وGيات�القطر�الجزائر ز ن فها�توظيف�ي

ات�اëع
م والثقافةكل�الوسائل�ا�مكنة�لY?قية� �الوضع�أولهاأولهاأولهاأولهار،�انطلقت�من�عدة�اعتبا

�مصادر�التوجيه،� �تعدد �ثم �8ع
م، �وسائل �ع�ى �8شراف دواجية �ا �عن �الناتج زالشاذ

�تركها�*ستعمار�;ي�مجال�التعليم�والثقافة�بشكل�ثان��اثان��اثان��اثان��او �يكمن�;ي�الY?كة�الثقيلة�ال�-

يجيا�ع�ى�نشاطا�ïا�ع�ى�عام،�وأخy?ا� ة�8ع
م�يستحوذ�تد ا رخلق�مجال�اهتمام�آخر�لو ر ز

بط�8ع
م�بالثقافة� رحساب�الوظيفة�8ع
مية،�ثم�نستطيع�أن�ن
حظ�ديناميكية�;ي�

ة�8ع
م�والثقافة� ا ة�ا�ركزية�لو رمن�خ
ل�التعديل�الجديد�الذي�أدخل�ع�ى�8دا �22(زر

�فع
�الب.)1975جانفي� ) �º)06الثقافية�بشكل�ملحوظ،�إذ�نص�ع�ى�وجود�ز،�وقد�عز

�بينما� �ا�هام�ا�تعلقة�باëع
م، �مديرية�واحدة�فقط�تتوuى �م�èا نمديريات�مركزية�تتكو

�ا�ختلفة �والفنية �الثقافية �بالنشاطات �القيام � �مهام ��خر �ا�ديريات �أن�. ىتتوuى كما

ثقافة�مثل�مديرية�السينما�لبعض�هذه�ا�ديريات�الحق�;ي�التدخل�;ي�8ع
م�باسم�ال

�ال�-�تتوuى�توجيه�النشاطات�الثقافية�عن�طريق�� ف
م�;ي�الوسائل�يوالسمöي�البصر

�البصرية  السمعية
2

 .� �8ع
م�لسنة �قانو �مادته�الخامسة�) 1990(نبينما فإنه�نص�;ي

� �أن �يحتاجه�"ع�ى �ما يج �تر �و;ي دهار�الثقافة �ا �;ي ك �تشا �وأجهزته �8ع
م وعناوين ز ر

��إطار�ا �;ي �والY?فيه �والثقا;ي ي �التكنول̄و �التطو �إuى �والتطلع �8ع
م �مجال �;ي رواطنyن

�العال �ثقافات �الحوار�بyن �وترقية �الوطنية �"مالقيم �ا�ادة �نصت �كما �أن�) 13(، ع�ى

أجهزة�8ذاعة�الصوتية�ا�سموعة�التابعة�للقطاع�العام�;ي�قنا�ïا�ا�تخصصة�;ي�بث�"

�والتكفل �الشعبية �الوحدة�الثقافات �وترسيخ �لتبليغ �الشعبية �اللهجات �كل �باستعمال

" يالوطنية�والقيم�العربية�و8س
مية�;ي�ا�جتمع�الجزائر
3
 . 

                                                 
....�11111111ا�رجع�نفسه،�ص�ا�رجع�نفسه،�ص�ا�رجع�نفسه،�ص�ا�رجع�نفسه،�ص----

1111        
ة،----2222 ة،�صالح�بن�بو ة،�صالح�بن�بو ة،�صالح�بن�بو         ....18181818صصصص        ،،،،1996199619961996،�د،ط،�،�د،ط،�،�د،ط،�،�د،ط،�لجزائر،�جويليةلجزائر،�جويليةلجزائر،�جويليةلجزائر،�جويلية�،ا�،ا�،ا�،اوسائل�8ع
م�;ي�الجزائر�بعد�*ستق
لوسائل�8ع
م�;ي�الجزائر�بعد�*ستق
لوسائل�8ع
م�;ي�الجزائر�بعد�*ستق
لوسائل�8ع
م�;ي�الجزائر�بعد�*ستق
ل    زززز�صالح�بن�بو

قم���عن�وثيقة�ق��عن�وثيقة�ق��عن�وثيقة�ق��عن�وثيقة�ق---- �8ع
م� قم�انو �8ع
م� قم�انو �8ع
م� قم�انو �8ع
م� ررررانو س�07070707،،،،))))90909090((((نننن س��ما س��ما س��ما 1990199019901990رررر�ما
3333        
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    ::::8ع
م�الثقا;ي�;ي�الجزائر�من�خ
ل�القنوات�الخاصة8ع
م�الثقا;ي�;ي�الجزائر�من�خ
ل�القنوات�الخاصة8ع
م�الثقا;ي�;ي�الجزائر�من�خ
ل�القنوات�الخاصة8ع
م�الثقا;ي�;ي�الجزائر�من�خ
ل�القنوات�الخاصة    ----3333

�ا�دير�العام� �فإن �الجزائر �التلفزيو �;ي �الثقافية �ال@?امج �واقع يبخصوص ن

�الجزائر �للتلفزيو يالسابق �ن ��السيد �ي �ي �ي �شوAAAAي �حبيب �شوحمراو �حبيب �شوحمراو �حبيب �شوحمراو �حبيب  �العام�ديرا� حاليا�وهو�-ييييحمراو

،�ويرجع�موضوع�بحثنا،�إذ�قناة�لل �الجزائر ياعY?ف�بغياب�ال@?امج�الثقافية�;ي�التلفزيو ن

السبب�;ي�ذلك�للفY?ة�العصيبة�ال�-�مرت���ا�الجزائر�وال�-�تسم�ºبالعشرية�السوداء،�إذ�

هاب�ال�-�عايش§�ا�الييييحمراوحمراوحمراوحمراويعت@?� �تأثy?�كبy?�ر�أن�فY?ة�8 جزائر�;ي�التسعينات�كانت�لها

� منذ�سنوات�ونحن�نعمل�ع�ى�عامل�الY?فيه�"لع�ى�ال@?امج�الخاصة�بالثقافة�حيث�يقو

ف� عب،�والظر ف�عصيبة�وكان�هناك�تشنج�و ات،��وuى�أن�ب
دنا�مرت�بظر وGعتبا رو ر

�ا �محلها �تحل �وأن �الثقافية �ال@?امج �إقصاء �;ي �الوحيد �العامل �تكن �لم ل@?امج�الصعبة

� �الجزائر �الثقافية�ال�-�يقتæç-�من�خ
لها�التلفزيو يالY?ف��ية،�بل�ح��ºغياب�السو ن ق

ية�فقط� �بالتغطية�8خبا ،�ولم�يكتفي�التلفزيو رحاجياته�كما�تفعل�التلفزيونات��خر ن ى

�نعت@?� �Êننا افقها�8شهار�والدعم�ا�اuي، رللنشاطات�الثقافية�والفكرية�الجزائرية�ولكن�

� �ا�سرح�أنفسنا �مجال �فمث
�;ي �الثقا;ي �النشاط �دعم ر �الضر �ومن �ثقافية يمؤسسة و

�حقو ?Yيش� �أن �عليه ض �ا�فر �من �كان �بينما �ا�سرHي �العمل �أنتج �التلفزيو يفإن ق�ون

�ثم�إن�التلفزيو �كل�أسبوع�Êن�ذلك�نالبث�ا�سرHي، �;ي ��Gيمكن�أن�ي@?مج�مسرحية

" عمل�مسرHي) 52(يتطلب�
1. 

نوات�التلفزيونية�أن�تفرض�نفسها�و;ي�فY?ة�وجoyة�إستطاعت�بعض�تلك�الق

�للمشاهد �وتنقله �تعرضه � وذلك�من�خ
ل�ما �البحث�عن�مساحات�لها�، فعملت�ع�ى

جة�معت@?ة�من� �وكذلك�تلبية�حاجات�النخب��لها،�متابعة�ا�واطنرلبث�حصصها�ونيل�د

�العـام �للرأي �تقديمها �خ
ل �من �سواء �الجزائرية  ا�انشغا�ïGأو�التعبy?�عن الثقافية

خصيص�وسائل�8ع
م�والتعريف�بمنتوجها،�وحyن�نتكلم�عن�8ع
م�الثقا;ي�إنما�نع.-�ت

�اخت
ف �فضاءع�ى �وتنوعها �ا�جاGت�اها �مختلف �;ي �و8بدا×ي �و�دبي �ا�عر;ي �للجانب

غباته�من�خ
ل�ما��إuى��تطلعات�ا�شاهد�تسöى�إuى�*ستجابةوال�-،�الثقافية ر�وتحقيق�

ات�ا�لف��ومن�بyن�هذه�الحاجن�خدمات�إع
مية�تشمل�معظم�جوانب�حياته،توفره�م

  .ا�ستحدثةالثقا;ي�الذي�تباين�موقعه�ومساحته�;ي�هذه�القنوات�

                                                 
�الخميس�----1111 �يوم � �الجزائرية، �الثقافية �8ذاعة ، �الجزائر �التلفزيو �;ي �الثقافية �ال@?امج �الخميس�ي، �يوم � �الجزائرية، �الثقافية �8ذاعة ، �الجزائر �التلفزيو �;ي �الثقافية �ال@?امج �الخميس�ي، �يوم � �الجزائرية، �الثقافية �8ذاعة ، �الجزائر �التلفزيو �;ي �الثقافية �ال@?امج �الخميس�ي، �يوم � �الجزائرية، �الثقافية �8ذاعة ، �الجزائر �التلفزيو �;ي �الثقافية �ال@?امج �حبيب�شوAAAAي، �حبيب�شو�حمراو �حبيب�شو�حمراو �حبيب�شو�حمراو ي�حمراو ن يي ن يي ن يي ن ي

    ساساساسا21:0021:0021:0021:00،�،�،�،�2017201720172017////03030303////22222222،�،�،�،��سا��سا��سا��سا�22:0022:0022:0022:00




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]313[

�;ي�ا�لتقى�الوط.-�الثالث�ب �وGية�نوأجمع�ا�شاركو قلة�حو لو ا�نتوج�الثقا;ي�"ر

�;ي�القنوات�الفضائية�والشبكات�الرقمية م�الثقا;ي�;ي�الفضائيات�،�أن�8ع
"يالجزائر

� �من �يعاني �احتواء��" �GيرAى"و" الركود"الجزائرية �ع�ى ته �قد �وعدم �الجمهو رلتطلعات ر

�إع
ميا �الثقا;ي �ا�شهد وتنشيط
ً

�الثقا;ي�  �للمنتوج �نموذجية �برامج �وضع �يتطلب مما

� �العابد �سكينة �واعت@?ت �الثقا;ي، �8ع
م �نظومة� �جديدة بة �وكاتبة�رومقا �باحثة وüي

�بصح � �و*تصال �8ع
م �;ي �جامعية �أستاذة �وأيضا �فية �جامعة بأنه�) 03(قسنطينة

8� �من �وبالرغم �القانو �تعديل �الجزائر�بعد �شهد�ïا �ال�- �الرائدة �8ع
مية ننط
قة

�الفضائية� �القنوات �عديد �ظهو �أفر �مما �البصر �السمöي �وقانو �ل0ع
م رالعضو ز ي ن ي

ة�ا�واطن�لها،�إ�Gأنه�لوحظ�أن�ال@?امج�تمكنت�من�استقطاب�قدر�من�اهتمام�ومتابع

�أك¾?�-حس�Éا-الثقافية�تتم�oyبسطحي§�ا،�حيث�أن�ا�شاهد� ن�و;ي�كثy?�من��حيان�يكو

�بي�èا �من �عدة �Êسباب �عليه، �يعرض �مما �وعمقا ثقافة
ً

�الثقافية�"غياب" النخب

�و" استبعاد"و �القيمية �" تغييب"ا�نظومة �وكذا �التنمو مفهوم�" تسطيح"يمنهج�8ع
م

8ع
م�الثقا;ي��واقY?حت�إص
ح�السياسات�الثقافية�بوضع�خطط�إسY?اتيجية�قائمة�

ع�ى�استيعاب�العملية�8ع
مية�و*ستثمار�;ي�ا�ضامyن�الثقافية�من�خ
ل�وضع�برامج�

� �للمنتوج�الثقا;ي �الثقافيةونموذجية �ا�نظومة التعامل�بإيجاب�مع
1� أى�من�جهته�، ر�و

� �عيادي �محاضر�بوهو�دكتسعيد � �رو �البليدة �و*تصال�جامعة �8ع
م �تخصص �;ي

ة�و�تمكن�;ي�قراءة�"أن�8ع
م�الثقا;ي�كذلك� سة�صحفية�بل�يحتاج�إuى�مها رليس�مما ر

��خر �وبا�جتمعات �الجزائر �بمجتمعنا �الخاصة �الثقافية ى�ن¾?بولوجيات واعت@?�أن�" ي

�تخلف" �أي لية �" ومسؤ �ا�جال �هذا �كل";ي �ع�ى �كاملة �القنوات�تقع �ع�ى �القائمyن

ض" الفضائية�الجزائرية ا�ع�ى�8ع
م�الثقا;ي�ويعوا�"�أن�-حسبه-والذين�من�ا�فر ويركز

ة�وضع�قواعد�لúمن�الثقا;ي�مما�يمكن�من�تقديم�ثقافة�جزائرية�أصيلة�تجعل� وربضر

�إيجابية �مواطنة �ثقافة �يكسب "ا�واطن
2

�بالجزائر�;ي �الثقا;ي �8ع
م �قنواته��ويبقى

�الY?فيه�والتسلية�اصة�يشكل�وGدة�جديدةالخ �ويصارع�كي�ينال�حصته�;ي�وقت�ط�ى

 .ع�ى�ا�نتجات�التلفزيونية�وبرمجة�القنوات�
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اسة----4444 اسة�أهداف�الد اسة�أهداف�الد اسة�أهداف�الد     ::::رررر�أهداف�الد

�الباحث،�� �يريده �عما �ل0جابة �يسöى �معyن �إشكال �من �تنطلق اسة �د �أي رإن

 : والذي�يحدد�;ي�أهداف�مرسومة�وبحثنا�هذا�يريد�التعرف�ع�ى

�ا�ضامالتع - �طبيعة �ع�ى �ع�ىرف ض �ا�عر �الفهرس �برنامج �;ي �ا�عالجة �قناة�وyن

 وانالجزائرية�

 وانرصد�القيم�الثقافية�ا�تناولة�;ي�برنامج�الفهرس�بقناة�الجزائرية� -

�بقناة� - �الفهرس �برنامج �;ي �وا�وظفة �ا�نتهجة �8قناع �وأساليب �آليات �عن البحث

 وانالجزائرية�

 .�;ي�برنامج�الفهرس�بقناة�الجزائرية�وان�نوع�اللغة�ا�ستخدمة -

اسة    ----5555 اسةأهمية�الد اسةأهمية�الد اسةأهمية�الد     : : : : ررررأهمية�الد

��ïتم�بالبحث�عن�كيفية�معالجة�قناة� اسة�من�كو�Þا رتنطلق�أهمية�هذه�الد

�الثقا;ي��دبي�ا�قدم�وانالجزائرية� ى�Êهم�القضايا�الثقافية�و�دبية�من�خ
ل�ا�حتو

�من� �يعت@?�التلفزيو �إذ �والعربي، �الجزائر نللمشاهد �عونا�ي �تمثل �ال�- �الثقيلة الوسائل

�تركت�بصمة� �ال�- �ع�ى�نطاق�واسع�من�خ
ل�خصوصيته ها �الثقافة�وانتشا رلحضو ر

واضحة�ع�ى�نوعية�ا�ادة�ال�-�يقدمها�بحيث�جعل�من�الثقافة�ملكا�للجماهy?�وأخرجها�

    .من�عزل§�ا�ومن�القوالب�الك
سيكية�ال�-�كانت�تنقل���ا

    ::::لتساؤGتلتساؤGتلتساؤGتلتساؤGتبناء�8شكالية�وصياغة�ابناء�8شكالية�وصياغة�ابناء�8شكالية�وصياغة�ابناء�8شكالية�وصياغة�ا    ----6666

�ومواد�� �مضامyن �من �ا�ستحدثة �التلفزيونية �القنوات � �بعض �تقدمه �ما إن

�للنقد� �عرضها �مما � �الطرح، �;ي تجالية *�ºزاجية�وح���وا �العفوية �قائمة�ع�ى رمختلفة

�كذلك،�ما�جعلها��Gتؤدي� رالشديد�أحيانا�من�طرف�ا�ختصyن�وح��ºمن�طرف�الجمهو

�وتظهر ها�أحيانا�وتخلق�النفو ردو �مملة،�والدليل�;ي�هذا��أننا��Gنملك�برامج�ثابتة�أو�ر

�بدايات� �إuى جعنا �لو� �أنه ºح�� � ،?yأو�تملك�قوة�8عجاب�والتأث� �الرأي�العام �;ي رمؤثرة

يþي� �التا �التفاعل �تحقيق �من �واحد �برنامج �يتمكن �لم �أنه �Gحظنا G� رالتأسيس

�ا�طلوب �مستنسخةو*جتما×ي �جميعها بما �Gو� �ال@?امج ��فكار�غy?�عصرية،�ر�فأغلب

�وأساسيا�ïا �الثقافة ح �ر �;ي �يصب �الذي �التفاع�ي �الحس �من غة وفا �نظهر�ر �فأصبحنا ،

�الحجرية من�الفضائيات�والتكنولوجيات�الحديثة�وكأننا�من�العصو رأمام�خرين�;ي�  .ز

�واقع�ال@?امج�الثقافية�ومضامي�èا�;ي�القنوات�الفضائية� لأمام�هذا�الطرح�حو

�تبث�برامج�ثقافية،�حيث�أولت�لهذا�القطاع��همية�وانة�الجزائرية�الخاصة��نجد�قنا
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مة�ع@?�جملة�من�الحصص�وال@?امج�والنشرات�الثقافية،�ولنقY?ب�أك¾?�من�ا�وضوع� 
زال

� �التاuيلنطرح�التساؤ  :  يالجوهر

ما�طبيعة�ا�ضامyن�الثقافية�ا�عالجة�;ي�قناة�الجزائرية�وان�من�خ
ل�برنامج�الفهرس؟�ما�طبيعة�ا�ضامyن�الثقافية�ا�عالجة�;ي�قناة�الجزائرية�وان�من�خ
ل�برنامج�الفهرس؟�ما�طبيعة�ا�ضامyن�الثقافية�ا�عالجة�;ي�قناة�الجزائرية�وان�من�خ
ل�برنامج�الفهرس؟�ما�طبيعة�ا�ضامyن�الثقافية�ا�عالجة�;ي�قناة�الجزائرية�وان�من�خ
ل�برنامج�الفهرس؟�

ها�;ي�خدمة��دب�و�دباء�وماوماوماوما ها�;ي�خدمة��دب�و�دباء��هو�دو ها�;ي�خدمة��دب�و�دباء��هو�دو ها�;ي�خدمة��دب�و�دباء��هو�دو     ؟؟؟؟رررر�هو�دو

�تفرع�  :جاءت�كما�ي�يإuى�ث
ث�تساؤGت�جزئية�لهذا�التساؤ

�ا�ضمو �ا�ضموع�ى�مستو �ا�ضموع�ى�مستو �ا�ضموع�ى�مستو نع�ى�مستو نى نى نى     : : : : ى

ض�بقناة�الجزائرية� -  ؟وانوما�طبيعة�ا�واضيع�ا�عالجة�;ي�برنامج�الفهرس�ا�عر

 �؟انو;ي�قناة�الجزائرية�" الفهرس"ما�طبيعة�القيم�الثقافية�ا�وظفة�;ي�برنامج� -

�الشكل �الشكلع�ى�مستو �الشكلع�ى�مستو �الشكلع�ى�مستو     : : : : ىىىىع�ى�مستو

 ما�أساليب�8قناع�ال�-�تم�توظيفها�;ي�برنامج�الفهرس�؟ -

 ما�نوع�اللغة�ا�ستخدمة�;ي�ال@?نامج�؟� -

اسة    ----7777 اسةتحديد�ا�فاهيم�ا�رتبطة�بالد اسةتحديد�ا�فاهيم�ا�رتبطة�بالد اسةتحديد�ا�فاهيم�ا�رتبطة�بالد     : : : : ررررتحديد�ا�فاهيم�ا�رتبطة�بالد

يقال�;ي�اللغة�العربية�ثقف�ال#æ-ء�أي�سواه�وأقام�ا�عوج�فيه،�و8نسان�: : : : �الثقافة��الثقافة��الثقافة��الثقافة�----1111

أدبه�وهذبه�
1

ض،�وüي���و;ي�ا، رلقاموس�الفرن�æ-،�الثقافة�üي�عملية�خدمة�وف
حة��

� �منتجة �جعلها ���دف�إuى عمل
2

� �اللغتyن�، �;ي �العديد�من�الدGGت�وا�عاني �تؤخذ كما

�وغy?ها �والبيولوجيا �كالفoyياء �عدة �مجاGت �إuى �تنصرف �وال�- �والفرنسية (*نجلoyية
3

( 

 .نسجة�النباتيةحيث�تع.-�مث
�;ي�علم��حياء�عملية�تكاثر��

� �فقد�عرفها �اصط
حيا �تايلوأما د �تايلوادوا د �تايلوادوا د �تايلوادوا د ررررادوا �والذي�قدمه�;ي�كتابه�الثقافة�البدائية�عام�****رررر

�و�خ
ق�"أ�Þا) 1871( ف�وا�عتقدات�والفن�والقانو �ا�عا نüي�كل�مركب�يشتمل�ع�ى ر

�مجتمع� �كعضو�;ي �8نسان �يكتس�Éا �ال�- ��خر �والعادات �القابليات �وكل ىوالتقاليد

"معyن
4

�أما ،� ��كلكهوث ��كلكهوث ��كلكهوث �الثقافة�كلكهوث �أن �إل��ا�" üي    فقال �توصل �ال�- �ا�ختلفة �الحياة وسائل

                                                 
ن�،�----1111 ن�،��أحمد�أبو�حاقة�وآخر ن�،��أحمد�أبو�حاقة�وآخر ن�،��أحمد�أبو�حاقة�وآخر      . . . .147147147147،�ص،�ص،�ص،�ص2007200720072007،�،�،�،�1111،�دار�النفائس،�بy?وت�،�ط،�دار�النفائس،�بy?وت�،�ط،�دار�النفائس،�بy?وت�،�ط،�دار�النفائس،�بy?وت�،�طممممععععجم�النفائسجم�النفائسجم�النفائسجم�النفائسوووو�أحمد�أبو�حاقة�وآخر

    HHHHachette achette achette achette ,,,,la dictionnaire de franla dictionnaire de franla dictionnaire de franla dictionnaire de franççççaisaisaisais,,,,    EEEEANANANANGGGG    ,,,, Al Al Al Algégégégérierierierie    ;;;;1992199219921992,,,,pppp 412412412412----     
2222        

    HHHHachetteachetteachetteachette    ,,,,    OxOxOxOxford ford ford ford ,,,,GGGGrand dictionnaire anrand dictionnaire anrand dictionnaire anrand dictionnaire angggglaislaislaislais,,,,    NNNNew ew ew ew YYYYororororkkkk    ,,,,2007200720072007,,,, p1107 p1107 p1107 p1107----    
3333        

****    EEEEdward dward dward dward BUBUBUBURNRNRNRNEEEET TAT TAT TAT TAYLOYLOYLOYLOR(R(R(R(1111832832832832----1917)1917)1917)1917),,,, anthropolo anthropolo anthropolo anthropologgggue ue ue ue BBBBritanniritanniritanniritanniqqqqueueueue....    
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    29292929،ص،ص،ص،ص]]]]2222....طططط[[[[الوحدة�العربية،�الوحدة�العربية،�الوحدة�العربية،�الوحدة�العربية،�
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�وقت� �;ي �توجد �ال�- �وال
عق�ي، �العق�ي �وا�تضمن، �السافر�م�èا يخ، �ع@?�التا ر8نسان

شاد�توجه�سلوك��فراد�8نسانيyن�;ي�ا�جتمع �وسائل�إ رمعyن،�وتكو "ن
1.        

� :إجرائياإجرائياإجرائياإجرائيا �كل�ما اسة �الد �هذه �;ي �بالثقافة �;ي�رنقصد �دو �يد�8نسان�وكان�له رصنعته

ف�أدبية�وعلمية�وقيم�ثقافية�وغy?ها�ال�-�تم8�oyنسان�عن� رالعملية�*جتماعية�من�معا

�والجانب�ا�ادي�وبذلك� �الفكر �من�الجانب�ا�عنو يغy?ه�وتحدد�سلوكه،�وال�-�تتكو ي ن

ي�والبعد� �هو�بعد�انY?بول̄و �للثقافة�اتخذ�بعدين�،�البعد��و الثاني�معر;ي�لفمفهومنا

استنا–فإذا�كانت�القناة� �معرفة�-رموضوع�د لüي�مؤسسة�اجتماعية�وثقافية�فإننا�نحاو

�للمجتمع� �الثقا;ي �الواقع �حقا �تعكس �كانت �إذا � �تب�aا �ال�- �الثقافية �ا�ضامyن طبيعة

 .يالجزائر

�الثقافية----2222 �الثقافية�ا�ضامyن �الثقافية�ا�ضامyن �الثقافية�ا�ضامyن �üي: : : : �ا�ضامyن �أ�Þا �ع�ى �أو��ا�وادتعرف �الراديو �طريق �عن �تقدم �ال�-

ة�إذاعية�أو�تلفزيونية�فنية�التلف ���دف�تبسيط�موضوع��أو�فكرة�ثقافية�;ي�صو رزيو ن

��وüي�تتم�oyبالتجديد�والتبسيط� يتقوم�ع�ى�8فادة�من�إمكانيات�الفن�8ذا×ي�والتلفز

�أن�يمس�ذلك� حب�دائرة،�دو ن;ي�تقديم�ثمرات�الفكر،�والعلم�ع�ى�أوسع�نطاق،�و;ي�أ ر

� �;ي �الك@? �القيم �ذات �ىا�ستويات �التفو �من �مزيد �إuى �لها �دفعا Gإ� �الثقا;ي ق8نتاج

و8جادة
2
. 

اسة�مختلف�ا�واضيع�الثقافية�و�دبية�: إجرائياإجرائياإجرائياإجرائيا �الثقا;ي�;ي�هذه�الد رنقصد�با�ضمو ن

�ف@?اير��11إuى��2012ماي�21وان��من�الفY?ة�مج�الفهرس�بقناة�الجزائرية�ا�عالجة�;ي�برنا

يخوال�-�تY?اوح�بyن��دب�والفكر،�2013 ة�والفن�والتا ر�والحضا  ... ر

�الثقافية    ----3333 �الثقافيةال@?امج �الثقافيةال@?امج �الثقافيةال@?امج �*جتماع�: : : : ال@?امج �علماء �أغلب �لدى �تتضمن �الثقافة �كانت إذ

�العناصر�ال
مادية�كا�عرفة�والعقيدة�والفن�و�خ
ق� رو*نY?وبولوجيا�إuى�جانب�تايلو

� �و�فكار�واللغة �والعادات �التلفزيو...نوالقانو �برامج �بأن�كل �يوHي �عام ن�وهو�تعريف

�هو�ثقا;ي،�أو�ان�كل�برنامج�مهما�كان� �أو�مادة�يقدمها�التلفزيو نثقافية،�أي�كل�محتو ى

�بyن�مفهوم�ال@?نامج�الثقا;ي�ومفهوم�. نوعه�يتضمن�مادة�ثقافية �نفر �يجعلنا �ما قوهذا

ا�ادة�الثقافية
3

سالة�اتصال�من�عدة�عناصر�ممكن�اعتبار�كل� �أي�برنامج�أو� ر،�ويتكو ن

                                                 
�ثائر�،�    ----6666 �ثائر�،�أبو�شعy?ة�خالد�محمد�،�أحمد�غبار �ثائر�،�أبو�شعy?ة�خالد�محمد�،�أحمد�غبار �ثائر�،�أبو�شعy?ة�خالد�محمد�،�أحمد�غبار ،ص�،ص�،ص�،ص�2009200920092009    ،،،،1111طططط    مكتبة�ا�جتمع�العربي،�عمان،مكتبة�ا�جتمع�العربي،�عمان،مكتبة�ا�جتمع�العربي،�عمان،مكتبة�ا�جتمع�العربي،�عمان،،�،�،�،�الثقافة�وعناصرهاالثقافة�وعناصرهاالثقافة�وعناصرهاالثقافة�وعناصرهاييييأبو�شعy?ة�خالد�محمد�،�أحمد�غبار

17171717        

يع،�مصر،�ط----    ---- ،�دار�الفجر�للنشر�والتو يع،�مصر،�ط�سهy?�جاد،�ال@?امج�الثقافية�;ي�الراديو�والتلفزيو ،�دار�الفجر�للنشر�والتو يع،�مصر،�ط�سهy?�جاد،�ال@?امج�الثقافية�;ي�الراديو�والتلفزيو ،�دار�الفجر�للنشر�والتو يع،�مصر،�ط�سهy?�جاد،�ال@?امج�الثقافية�;ي�الراديو�والتلفزيو ،�دار�الفجر�للنشر�والتو زززز�سهy?�جاد،�ال@?امج�الثقافية�;ي�الراديو�والتلفزيو ....7777،�ص�،�ص�،�ص�،�ص�1999199919991999،�،�،�،�2222نننن
    2222        

....130130130130،�،�،�،��129129129129مرجع�سبق�ذكره،�ص�ص،��مرجع�سبق�ذكره،�ص�ص،��مرجع�سبق�ذكره،�ص�ص،��مرجع�سبق�ذكره،�ص�ص،��سلم�ºمغربي،�سلم�ºمغربي،�سلم�ºمغربي،�سلم�ºمغربي،----
3333        
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�تكو �مادة �والغرض�من�ال@?نامج�مادة،�عنصر�م�èا �فموضوع�ال@?نامج�مادة، ن�ال@?نامج،

وأسلوب�ال@?نامج�مادة،�والشخصيات�ا�تحدثة�;ي�ال@?نامج�مادة�
1
�د  : سهy?�جاد.لوتقو

�;ي�هذا�ا�وضوع�شبه�اتفاق�ع�ى�صعوبة�تحديد�ماهية� وقد�Gحظنا�من�خ
ل�قراءتنا

�ثقا;يال@?امج�الثقافية،�Êن�أي�برنامج��Gيخلو�من�مح 2ىتو
وال@?امج�الثقافية�يمكن�أن�،�

،�حينما� �كذلك�;ي�التلفزيو نتكو 3ن
: 

��غراض� - �;ي �استخدامها �يمكن �هامة �معلومات �الجمهو �يعرفه �ما �إuى رتضيف

 .*جتماعية

ات�جديدة -  .رتكسب��فراد�مها

�والتعبy?�الف. - اته�ع�ى�التذو �وتزيد�من�قد قتوسع�نطاق�التجربة�الثقافية�للجمهو ر  .-ر

�ع�ى��أ�Þا :" نوتأسيسا�ع�ى�ما�تقدم�يمكن�تعريف�ال@?امج�الثقافية�;ي�التلفزيو

�;ي� �ثقافية �أو�فكرة �موضوع �تبسيط ���دف ، �التلفزيو �خ
ل �من �تقدم �ال�- نال@?امج

�oyتتم� �التلفزيوني، �الفن �إمكانيات �من �8فادة �ع�ى �تقوم �مقبولة �تلفزيونية ة رصو

�تقديم�ثمرات�ا �ان�بالتبسيط�والتجديد�;ي �دو �أوسع�نطاق، نلفكر�والفن�والعلم�ع�ى

�مزيد�من� �إuى �لها �إ�Gدفعا �;ي�8نتاج�الثقا;ي ىيمس�ذلك�ا�ستويات�ذات�القيم�الك@?

 قالتفو
4
. 

استناو :إجرائياإجرائياإجرائياإجرائيا مجموعة�ال@?امج�والحصص�ال�-�تعرض� :رنقصد�بال@?امج�الثقافية�;ي�د

��وا ��دبية �ا�واد �بتقديم �أساسا º.وتع� �التلفزيو واية�ن;ي �وشعر�و �كتابة �من � رعرفية

�وذلك�من�خ
ل�عرض�الكتاب�والتعريف�بمؤلفه�وال�-�توجه� وقصص�أطفال�وغy?ها

�وا�عر;ي �العام���دف�تثقيفه�وتنمية�حسه�الفكر يإuى�الجمهو  . ر

�النخبوية----5555 �النخبويةالثقافة �النخبويةالثقافة �النخبويةالثقافة �الصفوة(: : : : الثقافة �) ثقافة �امتدحها �ال�- �الثقافة ج�"و"  دوتوكفيل"üي رجو

�حسyن"و" د��اميل �ا�وهبة�" العقاد"و" طه �تقدمه �الذي ب �الدؤ �العمل �إuى ?yووتش

جة�من� جة�أو�أع�ى�د �أن�يصل�إuى�أق(�ºæد رالعظيمة�والعبقرية،�أي�العمل�الذي�يحاو ر ل

�أو�تم�صنعه�تحت�إشراف�تلك�الصفوة� �الثقافية �الصفوة �العمل�صنعته �هذا الفن،

جال�التعليم�والجم اليات�والY?فيه،�وهم�رالثقافية،�وأفراد�تلك�الصفوة�هم�القمة�بyن�

                                                 
،�مجلة�8ذاعات�العربية،�العدد�الثالث،---- �الثقا;ي�للتلفزيو �الدو ،�مجلة�8ذاعات�العربية،�العدد�الثالث،�عفاف�طبالة،�حو �الثقا;ي�للتلفزيو �الدو ،�مجلة�8ذاعات�العربية،�العدد�الثالث،�عفاف�طبالة،�حو �الثقا;ي�للتلفزيو �الدو ،�مجلة�8ذاعات�العربية،�العدد�الثالث،�عفاف�طبالة،�حو �الثقا;ي�للتلفزيو �الدو ن�عفاف�طبالة،�حو نل نل نل ....64646464،�ص،�ص،�ص،�ص2001200120012001ررررل

1111        

يع،�القاهرة،�---- ،�دار�الفجر�للنشر�والتو يع،�القاهرة،��سهy?�جاد،�ال@?امج�الثقافية�;ي�الراديو�والتلفزيو ،�دار�الفجر�للنشر�والتو يع،�القاهرة،��سهy?�جاد،�ال@?امج�الثقافية�;ي�الراديو�والتلفزيو ،�دار�الفجر�للنشر�والتو يع،�القاهرة،��سهy?�جاد،�ال@?امج�الثقافية�;ي�الراديو�والتلفزيو ،�دار�الفجر�للنشر�والتو زززز�سهy?�جاد،�ال@?امج�الثقافية�;ي�الراديو�والتلفزيو 65656565،�ص،�ص،�ص،�ص2003200320032003نننن
2222        

----    �....71717171رجع�نفسه،�صرجع�نفسه،�صرجع�نفسه،�صرجع�نفسه،�صا�ا�ا�ا
3333        

....72727272فسه،�ص�فسه،�ص�فسه،�ص�فسه،�ص��ا�رجع�ن�ا�رجع�ن�ا�رجع�ن�ا�رجع�ن----
4444        




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]318[

�;ي� �أسس�قيم�ومستويات�ذلك�ا�جال�ويعت@?ون�نماذج�ل%خرين�الذين�يعملو نيحملو ن

�ا�جال ذلك
1

� �من�، �عليه �الناس ف �تعا �ا� ب �هو�تقا �الصفوة �عمل �غدا �فقد روعليه ر

�والنقاد�بقدر�كبy?�من�الحرية� فق�هذا�ا�عيار،�فقد�تصرف�8ع
ميو نأعمال�الصفوة�و و

ال�الثقافية،�مما�سيمك�èم�من�التمتع�بسلطة�عملية�حقيقية�من�خ
ل�;ي�تصنيف�أعم

�ïم�ع�ى�السماح�وا�نع�ببث�ا�واد�ونشر�ا�واد�الثقافية�و8ع
مية�ا�ختلفة بل�إن�.رقد

� �الثقافيو نهذه�السلطة�امتدت�لتسبق�عمليات�8نتاج�الثقا;ي�حينما�سيأخذ�ا�نتجو ن

�تما �ال�- �الوقت�نفسه�ربعyن�*عتبار�تلك�السلطة �;ي �فإ�Þا �القدر�من�الج@?ية س�هذا

تشكل�حافزا�أو�دافعا�للمزيد�من�رAي��عمال�الثقافية
2
. 

�يطلق�: إجرائياإجرائياإجرائياإجرائيا �أو�ما �ا�ثقفyن �فئة �يكتس�Éا �ال�- �الثقافة اسة �الد �هذه �;ي ���ا رونقصد

�الثقافية� �ال@?امج �;ي �غالبا �استدعا��م �يتم �ال�- �الفئة �وهم �*نتلجنسيا �صفة عل��م

ريف�بجديدها�من��عمال�الثقافية�;ي�مختلف�ا�جاGت��دبية�وا�عرفية،�بحيث�للتع

 .تشكل�هذه�الطبقة�عنصر�فاعل�;ي�ا�جتمعات�

�الجزائرية----6666 �الجزائريةقناة �الجزائريةقناة �الجزائريةقناة �ع�ى خاصة جزائرية �فضائيةقناة üي: قناة �إط
قها �الصنا×ي تم   القمر

�بy?د �) 07( أت
نتيك سميا
ً

�ر �يوم �من �متنوعة،� 2012 جويلية 05ابتداء �برامجية بشبكة

�إيصال �إuى �برامجها �خ
ل �من �القناة ة �ïدف � الجزائر رصو �ع@?�الY?دد �11393الحالية

اير�27500عمودي� بية�ود فقة�قناة�ا�غا ز�ع�ى�النايل�سات� ر ت�القناة�ر رشوب،�وقد�غاد

�عمودي،�وظهرت�مكا�Þا�11585/�أفقي11096/�عمودي10998: عدة�ترددات�من�بي�èا

 .    �3سوداءTestقناة�

اسات�ا�شا��ة�للبحث    ----8888 اسات�ا�شا��ة�للبحثالد اسات�ا�شا��ة�للبحثالد اسات�ا�شا��ة�للبحثالد     : : : : ررررالد

�جاد----1111----8888 �أحمد �جاد�سهy?�سيد �أحمد �جاد�سهy?�سيد �أحمد �جاد�سهy?�سيد �أحمد �سهy?�سيد
4

�ال@?امج�: : : :      �نسبة �مدى �إuى �الوصو �إuى اسة �الد لهدفت ر

�ال@?ام �نسبة �إuى �ا�صر �بالتلفزيو يالثقافية �معرفة�ن �وأيضا �والسياسية، �الY?ف��ية ج
ً

�والثقافة� �الف.-�والجماuي�والتعامل�مع�وسائل�الفنو نأسهام�ال@?امج�الثقافية�;ي�التذو ق

�;ي�ال@?امج�الثقافية��;ي� �وكيفية�الY?ويج�لها،�وهل�تتجه�مستويات�التعبy?�اللغو ي�خر ى

                                                 
دن،�ط----�عزام�أبو�الحمام،�8ع
م�الثقا;ي�عزام�أبو�الحمام،�8ع
م�الثقا;ي�عزام�أبو�الحمام،�8ع
م�الثقا;ي�عزام�أبو�الحمام،�8ع
م�الثقا;ي---- دن،�طجدليات�وتحديات،�دار�أسامة�،�� دن،�طجدليات�وتحديات،�دار�أسامة�،�� دن،�طجدليات�وتحديات،�دار�أسامة�،��  . . . .83838383،�،�،�،�82828282،�ص��ص�،�ص��ص�،�ص��ص�،�ص��ص�2010201020102010،�،�،�،�1111ررررجدليات�وتحديات،�دار�أسامة�،��

1111        

�84848484ا�رجع�نفسه،�ص�ا�رجع�نفسه،�ص�ا�رجع�نفسه،�ص�ا�رجع�نفسه،�ص----
2222        

     ، ، ، ،17:3917:3917:3917:39ع�ى�الساعة�ع�ى�الساعة�ع�ى�الساعة�ع�ى�الساعة�، ، ، ، 2016.05.072016.05.072016.05.072016.05.07يوم�السبت�يوم�السبت�يوم�السبت�يوم�السبت�wwwwwwwwwwww....starstarstarstar7777arabarabarabarab....comcomcomcom        ----منتديات�ستار�سات�العربية�منتديات�ستار�سات�العربية�منتديات�ستار�سات�العربية�منتديات�ستار�سات�العربية�    3333
4444    ----    ?yسه?yسه?yسه?yاسة    ----ننننالتلفزيوالتلفزيوالتلفزيوالتلفزيو    ;ي;ي;ي;ي    يةيةيةيةالثقافالثقافالثقافالثقاف    ال@?امجال@?امجال@?امجال@?امج    جاد،جاد،جاد،جاد،    أحمدأحمدأحمدأحمد    سيدسيدسيدسيد    سه اسةد اسةد اسةد ية    ننننتلفزيوتلفزيوتلفزيوتلفزيو    ننننمضمومضمومضمومضمو    تحليلتحليلتحليلتحليل    ;ي;ي;ي;ي    ررررد يةجمهو يةجمهو يةجمهو     العربية،العربية،العربية،العربية،    مصرمصرمصرمصر    ررررجمهو

حة حةأطر حةأطر حةأطر جة    لنيللنيللنيللنيل    ووووأطر جةد جةد جةد اه    ررررد اهدكتو اهدكتو اهدكتو         ....1984198419841984////1983198319831983    مصر،مصر،مصر،مصر،    ،،،،    القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة    جامعةجامعةجامعةجامعة    8ع
م،8ع
م،8ع
م،8ع
م،    ;ي;ي;ي;ي    دولةدولةدولةدولة    رررردكتو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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�نحو�اللغة�العربية�الفص6ى�أك¾?�من�اتجاه �ا�صر يالتلفزيو جة�أو�ن رها�نحو�اللغة�الدا

�الثقافية� �ال@?امج �حرص �مدى �معرفة اس§�ا �د �من �الباحثة �اس§�دفت �كما �؟ رالعامية

�والتخصصات�ا�ختلفة�عن�طريق�تنوع�ال@?امج� ضاء��ذواق�وا�يو �ع�ى�إ لبالتلفزيو رن

يþي�وذلك�واستخدام��شكال�التلفزيونية�ا�ختلفة جت�الباحثة�كل�من�ا�نهج�التا ر،�أد ر

�ال@?امج�الثقافية�;ي�مصر�وأيضا�ا�نهج�ا�س6ي�عن�طريق�Êج مسح�رل�عرض�نشأة�وتطو

� �أسلوب �استخدمت�الباحثة �كما ، �ا�صر �بالتلفزيو �الثقافية �لل@?امج يبالعينة تحليل�تحليل�تحليل�تحليل�ن

ة�ننننا�ضموا�ضموا�ضموا�ضمو �الثقافية�خ
ل�الدو �من�ال@?امج ت�عينة �وقد�اختا �ا�سح، �إطار�منهج ر�;ي ر

�يونيو� �ـــــ �أبريل �1981التلفزيونية س �ما �يناير�ـــــ �التلفزيونية ة �والدو رم، �وذلك�1984ر م،

�بي�èما نة �ا�قا ��كاديم-. رÊجراء º.ع��با �البحث �هذا �;ي �الثقافة �تناولت �وقد �من�، �من�كان �من�كان �من�كان كان

اسة�ما�ي�ي اسة�ما�ي�ينتائج�الد اسة�ما�ي�ينتائج�الد اسة�ما�ي�ينتائج�الد     ::::ررررنتائج�الد

- � �نسبة �مصر�% 50.16رتدو ية �جمهو �تلفزيو �;ي �الثقافية �ال@?امج �موضوعات رمن ن

�الثقافة�الفنية، �سواء�كان�ذلك�;ي�مجال�الثقافة�ا�سرحية�أو�السينمائية�لالعربية�حو

�التشكيلية �الباليه�والفنو نأو�ا�وسيقية�أو�فنو  .ن

ف�العامة�بلغت�نسب§�ا� - �ا�عا �موضوعا�ïا�حو رأن�ال@?امج�الثقافية�ال�-�تدو ل % 24.12ر

�الثقافة� �موضوعات �نسبة �أما اسة، �الد �عل��ا �أجريت �ال�- �ا�وضوعات �مجموع رمن

�العلم �نسب§�ا �فجاءت �%15.97ية �بنسبة �وقضاياه �باÊدب �تع.- �وال�- من�% 9.75،

اسة يت�عل��ا�الد رموضوعات�ال@?امج�الثقافية�ال�-�أد  .ر

- � �التحليل�عامي �بyن�فY?تي با �تقا جدت�الباحثة و
ً
ر �من�حيث�ترتيب��1984و1981و م،

 .ا�وضوعات

�من�ال@?ا - �كبy?ة �نسبة �أن �ع�ى �التحليلية اسة �الد �نتائج �ع�ى�ردلت �تعمل �الثقافية مج

�مجاGت� �من �إل��ا �وا�نقولة ���ا �ا�قدمة ض �العر �;ي �والفنية �الجمالية �القيم وتحقيق

�8حساس� فع�مستو ���دف� ��خر ىالفنو ى �للفن�;ي�ا�جتمعرن  .قبالجمال�والتذو

اسة�عماد�بن�جاسم�بن�محمد2222----8888 اسة�عماد�بن�جاسم�بن�محمد�د اسة�عماد�بن�جاسم�بن�محمد�د اسة�عماد�بن�جاسم�بن�محمد�د اسة�;ي�شكلها�العام : : : :1111رررر�د ئيسيا،�ر�تطرح�الد �Gر�تساؤ

�ت �معرفة �القنووهو �;ي �الثقافية �ا�سابقات �ل@?امج �السعودي �الجمهو ات�رعرض

� �العربية، �الفضائية �من�التلفزيونية �ل0جابة�ع�ى�8شكالية، �الباحث�منهجية وقد�اتبع

                                                 
�القنوات�----    1111 �;ي �الثقافية �ا�سابقات �ل@?امج �السعودي �الجمهو �تعرض �الحمود، �محمد �بن �جاسم �بن �القنوات��عماد �;ي �الثقافية �ا�سابقات �ل@?امج �السعودي �الجمهو �تعرض �الحمود، �محمد �بن �جاسم �بن �القنوات��عماد �;ي �الثقافية �ا�سابقات �ل@?امج �السعودي �الجمهو �تعرض �الحمود، �محمد �بن �جاسم �بن �القنوات��عماد �;ي �الثقافية �ا�سابقات �ل@?امج �السعودي �الجمهو �تعرض �الحمود، �محمد �بن �جاسم �بن رررر�عماد

سالة�لنيل�----عربيةعربيةعربيةعربيةالتلفزيونية�الفضائية�الالتلفزيونية�الفضائية�الالتلفزيونية�الفضائية�الالتلفزيونية�الفضائية�ال اسة�*ستخدامات�و*شباعات�ع�ى�عينة�من�سكان�مدينة�الرياض،� سالة�لنيل��د اسة�*ستخدامات�و*شباعات�ع�ى�عينة�من�سكان�مدينة�الرياض،� سالة�لنيل��د اسة�*ستخدامات�و*شباعات�ع�ى�عينة�من�سكان�مدينة�الرياض،� سالة�لنيل��د اسة�*ستخدامات�و*شباعات�ع�ى�عينة�من�سكان�مدينة�الرياض،� ر�د رر رر رر ر

جة�ماجستy?،�جامعة�ا�لك�سعود،�ا�ملكة�العربية�السعودية،� جة�ماجستy?،�جامعة�ا�لك�سعود،�ا�ملكة�العربية�السعودية،�د جة�ماجستy?،�جامعة�ا�لك�سعود،�ا�ملكة�العربية�السعودية،�د جة�ماجستy?،�جامعة�ا�لك�سعود،�ا�ملكة�العربية�السعودية،�د     ....2005200520052005////2004200420042004ررررد
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� �ع�ى �خ
ل�اعتماده �الكم- �ا�نهج �الكم- �ا�نهج �الكم- �ا�نهج �الكم- �وا�نهج �الوصفية اسة �الد �الوصفية اسة �الد �الوصفية اسة �الد �الوصفية اسة ��ïدف�إuى�وصف�ظواهر�أو�ررررالد ال�-


��من�خ
ل�جمع�الحقائق�وا �معينة، �بحيث�يرسم�وقائع�وأشياء ���ا، حظات�الخاصة

�عليه��شياء�أو�الظواهر� ضع�تقرير�بما�ينب�ي�أن�تكو ة�واقعية�لها،�و نذلك�كله�صو و ر

� �الباحث �اختار �وقد اسة، �الد �رموضوع �ا�يداني �ا�سح �ا�يداني �ا�سح �ا�يداني �ا�سح �ا�يداني �كطريقة�ا�سح �العينة باستخدام

�.لبحثه �أسلوب �استخدام �طريق �عن �ميدانيا �العينة �العشوائية�اختار�الباحث �العشوائية�العينة �العشوائية�العينة �العشوائية�العينة العينة

�يتعلق�متعددة�ا �راحل�ال�-�تمثل�ا�جتمع��ص�ي�وتحقق�أغراض�البحث،�وذلك�فيما

ئيسية،�بعد�تقسيم�مدينة�) إناث/رذكو(بالجنس� عyن�ع�ى�خمسة�مناطق�جغرافية� رمو ز

� بعة �� �*تجاهات �إuى �غرب(رالرياض ، �شر �جنوب، �منطقة�) قشمال، �إuى باëضافة

ة�الرياض،�من�إجماuي�سكان�مدينة�فرد�من�مدين) 500(الوسط،�وقد�بلغ�عدد�مفردا�ïا�

� اسة(الرياض �الد �;ي�) رمجتمع �الثقافية �ا�سابقات �برامج �مشاهدي �جميع �يمثل الذي

كأداة�*ستبيان�*ستبيان�*ستبيان�*ستبيان�اختار�الباحث�.القنوات�التلفزيونية�الفضائية�العربية�;ي�مدينة�الرياض

ف�إuى�سؤ*��ïد) 18(لجمع�ا�علومات�و8جابة�ع�ى�تساؤGت�البحث،�وüي�مكونة�من�

�ا�سابقات� �وبرامج �للتلفزيو �العينة �أفراد �تعرض �مدى �عن �معلومات �ع�ى نالحصو ل

�ا�سابقات� �وبرامج �عامة �بصفة �التلفزيو �شاهدة� �مقدار�الوقت �حيث �من نالثقافية

�استخدامات� �عرفة� �العينة �أفراد اء �بآ �خاصة �أخر �وأسئلة �خاصة، �بصفة رالثقافية ى

�السعودي�عند�التع رض�ل@?امج�ا�سابقات�الثقافية،�باëضافة�إuى�رواشباعات�الجمهو

�البيانات�الشخصية) 06( أفراد�العينة�: : : : أهم�النتائج�ال�-�توصل�إل��ا�الباحثأهم�النتائج�ال�-�توصل�إل��ا�الباحثأهم�النتائج�ال�-�توصل�إل��ا�الباحثأهم�النتائج�ال�-�توصل�إل��ا�الباحث.لأسئلة�حو

�القنوات�التلفزيونية�الفضائية�العربية�الخاصة،�أك¾?�من�مشاهد�ïم�للقنوات� نيشاهدو

    .التلفزيونية�الفضائية�الحكومية

تلفزيونية�مشاهدة�من�قبل�أفراد�العينة�üي�ال@?امج�الدينية�ثم�أك¾?�أشكال�ال@?امج�ال -

    . ال@?امج�الثقافية

�التلفزيونية� - �القنوات �;ي �الثقافية �ا�سابقات �ل@?امج �يتعرضو �العينة �أفراد نأك¾?

    .     الفضائية�العربية

�ع�ى� - �التعرف �هو �الثقافية �ا�سابقات �شاهدة� �ا�تلقي �يدفع �الذي ��و لالسبب

    .ات��Gيعرفها�ثم�دافع�الرغبة�;ي�التعليم�والتثقيفمعلوم

اسات�السابقة3333----8888 اسات�السابقة��التعليق�ع�ى�الد اسات�السابقة��التعليق�ع�ى�الد اسات�السابقة��التعليق�ع�ى�الد اسات�السابقة�ال�-�تطرقت�   : : : : رررر��التعليق�ع�ى�الد ربعد�استعراض�الد

�باهتمام� -æçح� �التلفزيو �أن�موضوع�ا�ضامyن�الثقافية�;ي �إuى �توصلنا �الباحثة، نإل��ا

� �*هتمام �ذلك �يقل �بينما �العرب �الباحثyن �قبل �الجزائرية�معت@?�من اسات �الد ر;ي
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اسات،�    خصوصا�إذا�تحدثنا�عن�8ع
م�الثقا;ي�;ي�القنوات�الخاصة �مثل�هذه�الد ركو ن

�يريد� �ن� �خصبا ��Gيزال �فا�جال �الخاصة، �القنوات �لحداثة �نظرا �شحيحة �جد تعد

�من� �كليا � �تختلفان استyن �الد �أن �فوجدنا استyن �الد �هذين �بخصوص �أما رالتعمق، ر

��وuى�استعملت�تحليل�ا�ضامyن�الثقافية��جموعة�من�ال@?امج�الناحية�التطبيقية ن�كو

�;ي�البحوث�8ع
مية،�وهذا�ما�تميل�إليه� نا�صرية�باGعتماد�ع�ى�أداة�تحليل�ا�ضمو

اسة� جت�ا�سح�ا�يداني�وأداة�*ستبيان�كو�Þا�تتعرض�إuى�د استنا،��أما�الثانية�فأد رد ر ر

�السعودي�و*شباعات�ا�ح ققة�من�ال@?امج�الثقافية�له،�وقد�حاولت�الباحثة�رالجمهو

�أفكار� �وتكوين �البحث �تطوير�منهجية �;ي �قدر�ا�ستطاع اسات �الد �هذه �من ر*ستفادة

    .بحثية�مستحدثة

�وعينته1111----9999 اسة �الد �وعينته�مجتمع اسة �الد �وعينته�مجتمع اسة �الد �وعينته�مجتمع اسة �الد �Gنط
قة�: : : : رررر�مجتمع �أساسية �خطوة �البحث �مجتمع �تحديد إن

استه،�;ي�حyن��Gيمكن�للباحث�أن�يلم�بجميع� مفردات�مجتمع�بحثه�أو�رالباحث�;ي�د

� �يطلق�عل��ا �البحث" كما "الحصر�الشامل��جتمع
1

�الشامل�، �وذلك�من�خ
ل�ا�سح

لجميع�مفردات�ا�جتمع��ص�ي�وعليه�تحتم�علينا�القيام�بعملية�ا�سح�بالعينة�وذلك�

نا�Êجزاء�معينة�من�ا�جتمع�الك�ي،�وعليه��مجتمع�بحثنا�هو�جميع�أعداد�برنامج� رباختيا

اسة�فتكونت�من�وان�الذي�يبث�;ي�قناة�الجزائرية�****رسرسرسرسالفهالفهالفهالفه �أعداد�من�9ر،�أما�عينة�الد

�ال@?نامج�اختy?ت�بطريقة�قصدية تلك�العينات�" �نمطية،�وتعرف�العينة�القصدية�أ�Þا

�للقيام� �الباحث �بتدخل �اختيار�مفردا�ïا �;ي �القصدي ��سلوب �استخدام �عن الناتجة

�ترك�ا�جال�لعام�ي�الصدفة " �أو�*نتظامنبذلك�دو
2

�فبعد�عملية�ا�تابعة�وا�شاهدة�

ºæإشكالنا�مع�لل@?نامج�بأغلب�حلقاته�وجدنا�;ي�هذه�الحلقات�التسعة�ما�يتما��ح��ا وطر

اسة�ال�-�نسöى�إuى�تحقيقها،�وهذا�هو�الغرض�من�العينة� روتساؤGتنا�وكذا�أهداف�الد

                                                 
يع،�1111أحمد�بن�مرس�ي،��سس�العلمية�لبحوث�8ع
م�و*تصال،�ط��أحمد�بن�مرس�ي،��سس�العلمية�لبحوث�8ع
م�و*تصال،�ط��أحمد�بن�مرس�ي،��سس�العلمية�لبحوث�8ع
م�و*تصال،�ط��أحمد�بن�مرس�ي،��سس�العلمية�لبحوث�8ع
م�و*تصال،�ط�---- سم�للنشر��والتو يع،،�الجزائر،�الو سم�للنشر��والتو يع،،�الجزائر،�الو سم�للنشر��والتو يع،،�الجزائر،�الو سم�للنشر��والتو ز،�الجزائر،�الو زر زر زر �،��،��،��،�2013201320132013ر

....145145145145ص�ص�ص�ص�
1111    

بيyن�وعرب�وإفريقيyن�----**** حلة�مع�كتاب�جزائريyن�ومغا ،�هو� �أسبو×ي�من�تقديم��ديب�امyن�الزاو بيyن�وعرب�وإفريقيyن��برنامج�حوار حلة�مع�كتاب�جزائريyن�ومغا ،�هو� �أسبو×ي�من�تقديم��ديب�امyن�الزاو بيyن�وعرب�وإفريقيyن��برنامج�حوار حلة�مع�كتاب�جزائريyن�ومغا ،�هو� �أسبو×ي�من�تقديم��ديب�امyن�الزاو بيyن�وعرب�وإفريقيyن��برنامج�حوار حلة�مع�كتاب�جزائريyن�ومغا ،�هو� �أسبو×ي�من�تقديم��ديب�امyن�الزاو ر�برنامج�حوار رر رر رر ر ي يي يي يي ي

�مثقفينا� �ومن �ثقافتنا �من �ا�غيب �ولتقديم �القو �لحرية �فضاء �والقراءة، �والنقد �والبوح �ح�oy*عY?اف �مثقفينا�وغy?هم، �ومن �ثقافتنا �من �ا�غيب �ولتقديم �القو �لحرية �فضاء �والقراءة، �والنقد �والبوح �ح�oy*عY?اف �مثقفينا�وغy?هم، �ومن �ثقافتنا �من �ا�غيب �ولتقديم �القو �لحرية �فضاء �والقراءة، �والنقد �والبوح �ح�oy*عY?اف �مثقفينا�وغy?هم، �ومن �ثقافتنا �من �ا�غيب �ولتقديم �القو �لحرية �فضاء �والقراءة، �والنقد �والبوح �ح�oy*عY?اف للللوغy?هم،

اء��عاينة�واقع�الكتابة�ومؤشر�ترمومY?�8بداع�اء��عاينة�واقع�الكتابة�ومؤشر�ترمومY?�8بداع�اء��عاينة�واقع�الكتابة�ومؤشر�ترمومY?�8بداع�اء��عاينة�واقع�الكتابة�ومؤشر�ترمومY?�8بداع�ومبدعينا،�فضاء�Gكتشاف�الجديد�لدى�الكتاب�و;ي�ا�كتوب،�فضومبدعينا،�فضاء�Gكتشاف�الجديد�لدى�الكتاب�و;ي�ا�كتوب،�فضومبدعينا،�فضاء�Gكتشاف�الجديد�لدى�الكتاب�و;ي�ا�كتوب،�فضومبدعينا،�فضاء�Gكتشاف�الجديد�لدى�الكتاب�و;ي�ا�كتوب،�فض

�جديد� من � �;ي �الجديد �للسؤال �فضاء �واللغات، �والفلسفة �والنقد �ا�سرح �والقصة اية �الشعر�والر �جديد�والفكر�;ي من � �;ي �الجديد �للسؤال �فضاء �واللغات، �والفلسفة �والنقد �ا�سرح �والقصة اية �الشعر�والر �جديد�والفكر�;ي من � �;ي �الجديد �للسؤال �فضاء �واللغات، �والفلسفة �والنقد �ا�سرح �والقصة اية �الشعر�والر �جديد�والفكر�;ي من � �;ي �الجديد �للسؤال �فضاء �واللغات، �والفلسفة �والنقد �ا�سرح �والقصة اية �الشعر�والر ززززوالفكر�;ي وووو

?yومتغ?yومتغ?yومتغ?yومتغ....    

    161161161161    صصصص    ذكره،ذكره،ذكره،ذكره،    سبقسبقسبقسبق    مرجعمرجعمرجعمرجع    مرمرمرمر<<<<æ،-æ،-æ،-æ-،    بنبنبنبن    احمداحمداحمداحمد    ----
2222        
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اسة،�وذلك�أن�الحصة�الواحدة�تفو قالقصدية�ا�وظفة�;ي�الد �دقيقة�مما�يصعب�52 ر

    .لنا�تحليل�جميع�الحصص�ا�قدمة

9999----2222�مجموع�8جراءات�والخطوات�ا�نهج�ع�ى�أنه�MMMMauriceauriceauriceaurice AnAnAnAnggggersersersers  ّ�يعرف::::نهج�ا�تبع�نهج�ا�تبع�نهج�ا�تبع�نهج�ا�تبع��ا��ا��ا��ا

�معينة �نتائج �إuى �الوصو �أجل �من �الباحث �يتبناها �ال�- 1لالدقيقة
�طبيعة� �وبحكم ،

استنا اسة�تحليلية" رد �إuى�النتائج�ا�رجوة�فإن�ا�نهج�الذي�نتوÎى�من�خ
له "رد ل�الوصو

�تظهر�;ي� �وال�- �بالعينة �ا�سح �طريقة �ع�ى �من�خ
ل�اعتمادنا �ا�س6ي �ا�نهج يتمثل�;ي

ا�نهج�الذي�يقوم�ع�ى�توثيق�الوقائع�والحقائق�"مجموع�ا�ضامyن�8ع
مية،�ويعرف�أنه�

�لها،�لذا�فإن�ا سة�عن�طريق�الوصف�التصوير ية�الخاصة�الظاهرة�ا�در يالجا و لعديد�ر

اسة�منهجية�;ي�أساسها اسة�الوصفية�د رمن�الباحثyن�يعت@?ون�الد "ر
2

،�وتم�اختيار�هذا�

�طب �تفرضه �ا� �أساسا �بعملية�ا�نهج �قمنا �حيث حة، �ا�طر �و8شكالية اسة �الد ويعة ر

� �من �الفهرس �ل@?نامج �بالعينة �ا�سح �21الفY?ة ��2012ماي ��2013ف@?اير��11إuى وذلك�،

اسة��عرفة�ا�ضامyن�الثقافي  .رة�ا�ستخدمة�;ي�برنامج�الفهرس�محل�الد

اسة3333----9999 �الد اسة�أداة �الد اسة�أداة �الد اسة�أداة �الد اسات�ا�سحية�ال�-�::::رررر�أداة �تدخل�ضمن�الد اسات�تحليل�ا�حتو ر�إن�د ىر

تقوم�ع�ى�وصف�وتحليل�ما�تنشره�وسائل�8ع
م�من�مواد�إع
مية�قصد�التعرف�ع�ى�

حة�وأسئلت،3ما�تضمنته�من�معلومات�مختلفة نا�الفرعية�و�وتماشيا�مع�اشكاليتنا�ا�طر

� �ا�ضمو �تحليل �تقنية �منهجا"ناستخدمنا �وليس �أداة ه �يعرف�4"رباعتبا �حيث ،

�:"انه �للمحتو �وا�F�èي �وا�وضو×ي �الكم- �الوصف �إuى ���دف �الذي �البحث ىأسلوب

،�.5"الظاهر�ل
تصال �والرمو �تحليل�ا�عاني ��نسب�;ي �كو�Þا ��داة �هذه �ع�ى زواعتمدنا

�8ع
م �عناصر�الرسالة �وتفكيك �من�) ال@?امج(ية �ا�رجوة ��هداف �إuى �للوصو لوذلك

�الكم-� �التحليل �طريق �عن �8ع
مية �ا�ادة �خصائص �جميع �ع�ى �والتعرف البحث

ف�عل��ا،� �للخطوات�ا�تعا �للتحليل�وفقا �ع�ى�هذه��داة �واعتمدنا ، روالكيفي�للمحتو ى

                                                 
يس�أنجرس،�منهجية�البحث�العلم-�;ي�العلوم�8نسانية----14141414 يس�أنجرس،�منهجية�البحث�العلم-�;ي�العلوم�8نسانيةمو يس�أنجرس،�منهجية�البحث�العلم-�;ي�العلوم�8نسانيةمو يس�أنجرس،�منهجية�البحث�العلم-�;ي�العلوم�8نسانيةمو يبات�عم: : : : ررررمو يبات�عمتد يبات�عمتد يبات�عمتد ن،�: : : : لية،�تلية،�تلية،�تلية،�تررررتد �وآخر يد�صحراو ن،�بو �وآخر يد�صحراو ن،�بو �وآخر يد�صحراو ن،�بو �وآخر يد�صحراو وبو وز وز وز ييييز

        ....98989898،�ص،�ص،�ص،�ص2006200620062006،��،��،��،��]]]]طططط....دددد[[[[الجزائر،�دار�القصبة�للنشر،الجزائر،�دار�القصبة�للنشر،الجزائر،�دار�القصبة�للنشر،الجزائر،�دار�القصبة�للنشر،
يان�عمر،�البحث�العلم-----2222 يان�عمر،�البحث�العلم-�محمد� يان�عمر،�البحث�العلم-�محمد� يان�عمر،�البحث�العلم-�محمد� �،ط: : : : زززز�محمد� �،طجه�وتقنياته،جدة�،دار�الشر �،طجه�وتقنياته،جدة�،دار�الشر �،طجه�وتقنياته،جدة�،دار�الشر     118118118118،�ص،�ص،�ص،�ص1983198319831983،�،�،�،�4444ققققمنامنامنامناههههجه�وتقنياته،جدة�،دار�الشر
    ....��101101101101احمد�بن�مر��احمد�بن�مر��احمد�بن�مر��احمد�بن�مر<<<<æ-،مرجع�سبق�ذكره،صæ-،مرجع�سبق�ذكره،صæ-،مرجع�سبق�ذكره،صæ-،مرجع�سبق�ذكره،ص----3333

    
�ا�ثال----4444 �سيل �أنظر�ع�ى �ا�ثال� �سيل �أنظر�ع�ى �ا�ثال� �سيل �أنظر�ع�ى �ا�ثال� �سيل �أنظر�ع�ى �طعيمة،: : : : � �أحمد �طعيمة،شدي �أحمد �طعيمة،شدي �أحمد �طعيمة،شدي �أحمد �العلو    ررررشدي �;ي �ا�حتو �العلوتحليل �;ي �ا�حتو �العلوتحليل �;ي �ا�حتو �العلوتحليل �;ي �ا�حتو �*نسانيةىىىىتحليل �*نسانيةم �*نسانيةم �*نسانيةم �: : : : م �مفهومه �مفهومه �مفهومه ����----أسسهأسسهأسسهأسسه––––مفهومه

�العربي،القاهرة،استخداماتهاستخداماتهاستخداماتهاستخداماته �الفكر �دار �العربي،القاهرة،، �الفكر �دار �العربي،القاهرة،، �الفكر �دار �العربي،القاهرة،، �الفكر �دار �;ي�22222222،ص،ص،ص،ص1987198719871987، �ا�ضمو ن،تحليل �وآخر �الرحمن �عبد �;ي�،عواطف �ا�ضمو ن،تحليل �وآخر �الرحمن �عبد �;ي�،عواطف �ا�ضمو ن،تحليل �وآخر �الرحمن �عبد �;ي�،عواطف �ا�ضمو ن،تحليل �وآخر �الرحمن �عبد نننن،عواطف وووو

يع، اسات�8ع
مية�،القاهرة،العربي�للنشر�والتو يع،الد اسات�8ع
مية�،القاهرة،العربي�للنشر�والتو يع،الد اسات�8ع
مية�،القاهرة،العربي�للنشر�والتو يع،الد اسات�8ع
مية�،القاهرة،العربي�للنشر�والتو ززززالد     19191919،ص،ص،ص،ص1982198219821982رررر

    
5555        ----    BBBBerensonerensonerensonerenson    BBBBernardernardernardernard,,,,    Content Analysis in communication research the free press PContent Analysis in communication research the free press PContent Analysis in communication research the free press PContent Analysis in communication research the free press Puplischersuplischersuplischersuplischers    ,,,,    

GGGGlencoe lencoe lencoe lencoe IIIIllinoisllinoisllinoisllinois,,,,    1952195219521952,,,,    pppp18181818    




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

     ]ISSN : 1659-2335] [EISSN : 6170-2600[  2018  ديسمرب)  2(العدد–) 5(الد         

 

  
tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 ]323[

� �ا�واضيع، �فئة �ع�ى �اعتمدنا �فحيث �8قناع، �أساليب �فئة �القيم، �اللغة�فئة ئة

ة�;ي�سياق�ا�ستخدمة،��أ رما�عن�وحدات�التحليل�فاعتمدنا�ع�ى�وحدتي�الكلمة�والعبا

�ال@?نامج�.الفكرة �مضامyن �بتحليل �التطبيقية استنا �د �;ي �اعتمدنا ��ساس �هذا روع�ى

�ال�-�طرحت� ىالثقا;ي�الفهرس�باëعتماد�ع�ى�فئة�ا�واضيع�انط
قا�من�ا�واضيع�الك@?

�إuى�غاية�الفY?ة�21/05/2012(;ي�الفY?ة�) �عداد�التسعة�عينة�البحث;ي�( ;ي�ال@?نامج�

�حيث�)11/02/2013 �ا�ستخدمة �8قناع �أساليب �فئة �وكذا �ا�وظفة، �القيم �وفئة ،

�وكذا� �ا�تناولة، �للفئات �التكميمية �الجداو �خ
ل �من � �الكم- �الوصف لاستخدمنا

�و �وتفسy?ها �البيانات �تحليل �من �انط
قا �الكيفي �نتائج�الوصف �إuى �للوصو لتأويلها

اسة�  .رالد

    ::::ننننتحليل�فئات�ا�ضموتحليل�فئات�ا�ضموتحليل�فئات�ا�ضموتحليل�فئات�ا�ضمو    ----10101010

    ::::ععععتحليل�فئة�ا�وضوتحليل�فئة�ا�وضوتحليل�فئة�ا�وضوتحليل�فئة�ا�وضو    ----1111

قم� � قم�الجدو � قم�الجدو � قم�الجدو � ررررالجدو     ::::يمثل�فئة�ا�واضيع�الرئيسية�وا�واضيع�الفرعية�ل@?نامج�الفهرسيمثل�فئة�ا�واضيع�الرئيسية�وا�واضيع�الفرعية�ل@?نامج�الفهرسيمثل�فئة�ا�واضيع�الرئيسية�وا�واضيع�الفرعية�ل@?نامج�الفهرسيمثل�فئة�ا�واضيع�الرئيسية�وا�واضيع�الفرعية�ل@?نامج�الفهرس) ) ) ) 1111((((لللل

ات    ا�واضيع�الفرعيةا�واضيع�الفرعيةا�واضيع�الفرعيةا�واضيع�الفرعية    ا�واضيع�الرئيسيةا�واضيع�الرئيسيةا�واضيع�الرئيسيةا�واضيع�الرئيسية اتالتكرا اتالتكرا اتالتكرا     النسبة�ا�ئويةالنسبة�ا�ئويةالنسبة�ا�ئويةالنسبة�ا�ئوية    ررررالتكرا

ئية�;ي� والنشر�و�ا�قر

 الجزائر

�الجزائرآليات�الق يراءة�عند�الجمهو  ر

�  سنة�من�*ستق
ل50يالكتاب�الجزائر

222 

513 

7.48% 

17.28% 

 

�;ي� ي�دب�الجزائر

 العالم�العربي�وا�هاجر

 

 

أدب��طفال�;ي�الجزائر�و�;ي�العالم�

 العربي

 ي�دب�والعنف�الرمز

�;ي�ا�هاجر  ي�دب�الجزائر

 يواقع��ديب�الجزائر

363 

32 

125 

112 

12.23% 

1.08% 

4.21% 

3.77% 

�و� نفكر�محمد�أركو

كتابات�مصطفى�

�شرف�والنخب�

 الجزائرية�الجديدة

 

�ومصطفى��شرف  نمسy?ة�محمد�أركو

� قاللغات�والحدود�الوهمية�بyن�الشر

 والغرب

 ا�ثقف�و�السلطة

دواجية�اللغوية  ز*

328 

60 

142 

88 

11.05% 

2.02% 

4.78% 

2.96% 

 

اية�الجزائرية�ذات� والر

ي�يالت  زعبy?��ما

يغية�;ي� اية�باGما زخصوصيات�الر و

 الجزائر

يغية اية�باGما �الر زقار و  ئ

التحديات�ال�-�تواجه��دب�ا�كتوب�

142 

160 

72 

4.78% 

5.39% 

2.42% 
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اسة،� �الد �;ي �ا�عتمد �ال@?نامج �حسب �ا�واضيع �فئات �أع
ه �الجدو ريوضح ل

ا ئي�æ-�إuى�ا�واضيع�الفرعية،�كما�أن�كل�موضوع�له�تكرا رحيث�يشy?�كل�موضوع� ته�،�ر

سة� موضوعا�فرعيا،�لكل�موضوع�دGGته�الخاصة� ) 15(وحيث�شملت�كل��عداد�ا�در

وسياقاته�الثقافية�ال�-�تكمل�بعضها�البعض�وال�-�تناولها�ال@?نامج�الثقا;ي�الفهرس،�إذ�

ات�ا�واضيع�الفرعية� �مؤشرا،�إذ�جاءت�جميع�ا�واضيع�الفرعية�2969ربلغ�عدد�تكرا

�ال غم�اخت
ف�العناوين�ا�ساقة���ا�نمشY?كة�;ي�ا�ضمو  .رذي�تناوله�ال@?نامج�

� قم � �للجدو �الكمية �القراءة ربينت �نحو�فئة�1ل �متباين �كم- �اهتمام �وجود

�مركز� ��وuى بعة �� �ا�واضيع �تمثل �حيث �الفرعية �ا�واضيع �وكذا �الرئيسية را�واضيع

�نسب§�ا ت �قد �إذ �الثقافية �للقضايا �معالجته �أثناء �ال@?نامج  %51.34 �مجتمعةراهتمام

� �قدر�بـــــ ات �تكرا �ا�ئوية�1524روبمجموع �النسبة �نصف �أك¾?�من �يساو �مما ي�تكرار،

�اهتمام�ال@?نامج�;ي� ات�وüي�نسبة�هامة�تعكس�نقطة� ر8جمالية�وأيضا�مجموع�التكرا
ً

�الفرعية� �با�واضيع نة �مقا �الثقافية �القضية �محاو ها �باعتبا �ا�واضيع �لهذه رتغطيته رر

��ا �يظهر�ف��ا�ى�خر �لم uي، �تنا �وبشكل �ومتشا��ة �متتالية �تقريبا �جاءت �ال�- زتبقية
ً

�كل� �أهمية �تعكس �الY?اتبية �هذه �تبقى �ولكن ،?yكب� �وبفار �ملحوظ �بشكل قالتفاوت

 .موضوع��ومدى�اهتمام�ال@?نامج�به

�;ي� ئية �النشر�وا�قر ووقد�وضحت�البيانات�بالنسبة�للموضوع�الرئي�æ-��و ل

�الجزائر�أن�موضوع�ا �سنة�منذ�*ستق
ل�احتل�ا�رتبة��وuى�بنسبة�50يلكتاب�الجزائر

ات�والتغy?ات�ال�-�طرأت�ع�ى�الكتاب� �نصف�النسبة�ا�ئوية�8جمالية�نظرا�للتطو رتفو
ً

ق

�أو�من�حيث�عدد� �منذ�*ستق
ل�إuى�يومنا�هذا�سواء�;ي�الشكل�أو�ا�ضمو نالجزائر ي

�من�مرحلة�الكتاب�ال Aي�التقليدي�إuى�مرحلة�الكتاب�*لكY?وني�القراء،�فقد�انتقلنا رو

�موضوع�آليات� نة�مع�ا�وضوع��و ،�ت
ه�;ي�ا�رتبة�الثانية�وبنسبة�قليلة�با�قا لا�حمو رل

ات� �للتطو �نظرا �الكتب �قراءة �أنماط �تغy?ت �حيث ، �الجزائر �الجمهو �عند رالقراءة ر
ً

ي

لكY?ونية�ال�-�تعت@?�س
ح�التكنولوجية�الحديثة�حيث�ظهر�الكتاب�ا�سموع�وا�كتبات�*

يغية  زباGما

أعطاب�صناعة�أسمائنا�

الشعرية�;ي�ا�شهد�

�العربي  يالشعر

مكانة�الشعر�;ي�البيئة�الثقافية�

 الجزائرية

طة�الشعر�مكانة�ال �;ي�خا رشعر�الجزائر ي

 العربي

320 

290 

10.78% 

9.77% 

 %100 2969 ا�ـــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــموع
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� �الحديثة �للتكنولوجيات �ا�ستخدمyن �القراء �عدد �ضاعفت �جهة �فمن أي�(ذو�حدين

�ا�رتفع �والتعليم- �*قتصادي �ا�ستو �ع�ى�) ىأصحاب -æçتق� �تكاد �أخر �جهة ىومن

�العادي�ذو�8مكانيات� �القار �إل��ا �يعود �ال�- ئالكتاب�التقليدي�وا�كتبات�الك
سيكية

هذا�حسب�ما�جاءت�به�نظرية�الفجوة�ا�عرفيةا�حدودة،�و
1
. 

�،� �الفرعية �ا�واضيع �تصدر�قائمة �والذي �الثاني -æ�الرئي� �للموضوع بالنسبة

اجع��دى�حساسية�ا�وضوع�فاÊدب�هو�الذي�ينم-�الفكر�والعقل�وهو�الوسيلة� روهذا�

�كل�ما�يعرض �ع�ى�العلم�وا�عرفة�خاصة�أن�فئة��طفال���ضمو نالوحيدة�للحصو �ل

�الوجهة� �وتوج��ه �الطفل �بأدب �*عتناء �وجب �لذلك �وسلبياته �بايجابياته عل��م

الصحيحة�بما�يت
ءم�مع�البيئة�الثقافية�الجزائرية،�ت
ه�;ي�ا�رتبة�الثانية�والثالثة�ع�ى�

� �بفار ،�13131313قالتواuي اقع��ديب�الجزائر �ا�هاجر�و �;ي ي�وحدة�موضو×ي��دب�الجزائر وي

�الذي�يعيش �للواقع �أحد�داخل�نظرا �يسمعه �يعد �الذي�لم يه��ديب�وا�فكر�الجزائر

�داخل�منطقة�مؤلفه�و�Gيصل�إuى�باAي�الوGيات� ربيئته�ا�حلية�Êن�الكتاب�يبقى�محصو

� �ا�جال�لذلك�بقي�الكتاب�الجزائر فة�;ي�هذا ي;ي�أغلب��حيان�إ�Gأسماء�قليلة�معر و

اجع�أيضا�لغياب�دعم�السلطا �محليا،�وهذا� محصو
ً ً

ر �النشر�والجمعيات�ر رت�ا�حلية�ودو

�نشر�أجنبية� �دو �تبن§�ا �عندما �لنفسها �اسما �صنعت �ال�- �قليلة �أسماء Gإ� رللمثقف
ً

ي،�وسليم�با�æ-�هذا��خy?�الذي�أصبح�من�أك@?�:مثل وأح
م�مستغانم-،�عبد�هللا�العر

�فقد�احتل�ا�رتبة�الر وبا،�أما�عن�موضوع��دب�والعنف�الرمز ائيyن�;ي�أو يالر ر ابعة�و

فة�وا�تمثلة�;ي�نقص� وبأقل�نسبة�وأقل�تكرار،�وإن�هذه�النسبة�غy?�كافية�Êسباب�معر

الكتابات�;ي�هذا�ا�جال�بالجزائر،��Gمن�حيث�الكمية�و�Gمن�حيث�النوعية�وح��ºإن�

�ا�نتظر�م�èا �ا�ضمو �من �تخلوا -Óف� �.نوجدت �أركو �فكر�محمد �وضوع� �بالنسبة نأـما

�وكتابات�مصطفى��شرف�و نالنخب�الجزائرية�الجديدة�أن�موضوع�مسy?ة�محمد�أركو

�
�ك �لتكريم �أساسا �برمجت �الحصة �Êن ��وuى، �ا�رتبة �;ي �جاء ��شرف ومصطفى
ً ُ

هما�مفكرين�عميقyن،�شموليyن�وعق
نيyن�;ي�تفكy?هما،�وكذا�مرجعyن� را�بدعyن�باعتبا

�وبالتحدي �بالفكر�8س
مي �واشتغالهما �الجزائر �لúدب �الذي�يهامyن �أركو �محمد ند

�من� �سلسلة �لديه �كانت �والذي �8س
مي �العقل �نقد �اسمه ع �مشر واعت@?�صاحب

�وأبي�ي6ي�التوحيدي�وال�-�جعلته� ياللقاءات�مع�ا�ستشرقyن�الك
سيكيyن�أمثال�الجابر

                                                 
�لي�ى�حسن�السيد،�*تصال�ونظرياته�ا�عاصرة،د----    1111 ، �حسن�عماد�مكاو �لي�ى�حسن�السيد،�*تصال�ونظرياته�ا�عاصرة،د� ، �حسن�عماد�مكاو �لي�ى�حسن�السيد،�*تصال�ونظرياته�ا�عاصرة،د� ، �حسن�عماد�مكاو �لي�ى�حسن�السيد،�*تصال�ونظرياته�ا�عاصرة،د� ، �حسن�عماد�مكاو �اللبنانية،ط....يييي� �الدار�ا�صرية � �اللبنانية،طب، �الدار�ا�صرية � �اللبنانية،طب، �الدار�ا�صرية � �اللبنانية،طب، �الدار�ا�صرية �     ،،،،7777    ب،

            ....339339339339،�ص،�ص،�ص،�ص2008200820082008
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�هم� ��ÞÊم �الثقافية �بالشخصيات �ال@?نامج �اهتمام �وإن �وا�F�èي، �با�نجز�النقدي يلم

حفاظ�أو�السy?�قدما�با�جال�الثقا;ي،�ت
ه�موضوع�ا�ثقف�والسلطة�السبيل�الوحيد�لل
ً

;ي�ا�رتبة�الثانية،�نظرا�Êهمية�الع
قة�بي�èما�وحاجة�كل�م�èما�ل%خر،�فا�ثقف�بحاجة�
ً

�فإن�السلطة� �ومن�جهة�أخر �من�جهة، �الجمهو �إuى ىإuى�دعم�السلطة�ëيصال�فكره ر

دواجية�بحاجة�إuى�ا�ثقف�Êن�البناء�الفوAي�للد زولة�يعتمد�ع�ى�ثقاف§�ا،�ثم�موضوع�*

الت� G� �هذا �يومنا ف�وهو�أن�الجزائر�إuى �لسبب�معر �وهذا �الثالثة، �ا�رتبة �;ي زاللغوية و

�اللغة� �أن �دائما �ن
حظ �لذلك �اللغة، �حيث �من �*ستعمار�خاصة �مخلفات �من تعاني
ً

�سبب،�الفرنسية�حاضرة�بقوة�;ي�كل�أحاديثنا�الرسمية�وغy?�الرسمية�بسبب� نأو�بدو

�والغرب،� �الشر �بyن �الوهمية �والحدود �اللغات �وضوع� �كانت �فقد �الرابعة �ا�رتبة قأما

�ليستعيد� �أركو �أنجزها �ال�- �الفكرية �الزحزحات �من �اعت@?�واحد �الذي �الطرح نهذا

�والغرب،�وباعتبار�أن�الطرح��ركوني�يذهب�إuى�عمق��شياء�كونه�طرح� قمفهمة�الشر

ي� �الذي�معر;ي�إبستمول̄و �ـــــ متوسطي �أي�الفضاء�ر �ـــــ ة ويستفيد�من�فلسفة�الحضا ر

ات�عرفت�تبادل�وتواصل�واتصال�فيما�بي�èا،�ويصل�;ي� رامoYجت�فيه�الكثy?�من�الحضا

�?yات�;ي�طريقة�التفكoyمم� �والغرب�موجود�Êن�للشر قال�èاية�إuى�أن�الصراع�بyن�الشر ق

اية�والعادات�والتقاليد�تختلف�عما�هو�موجود�ل ودينا،�كما�ن
حظ�بالنسبة��وضوع�الر

حة� ي�ي�وجود�اهتمام�متباين�نحو�ا�واضيع�الفرعية�ا�طر والجزائرية�ذات�التعبy?��ما ز

اية�باÊ;ي�هذا�ا�وضوع، �الر و�فقد�عرف�موضوع�قار يغية�أع�ى�ا�رتبة�بأك@?�نسبة�ئ زما

� يغية�;ي�اية�باÊو�وحدة�موضوع�خصوصيات�الر18قوأك@?�تكرار،�ت
ه�مباشرة�بفار زما

�نظرا� يغية اية��ما �بالر �*هتمام �ع�ى �كل�من�الكتاب�والقراء الجزائر�وذلك�لتشجيع
ً

ز و

�أو� �غy?�مY?جمة -Óف� �موجودة �كانت �الجزائر�وإن �;ي �الكتابات �من �النوع �هذا ة رلند

� �موضوع �الثالثة �ا�رتبة �احتل �ثم �فقط، �ا�ؤلفyن �منطقة �;ي ة �ال�-�رمحصو التحديات

�الر �باÊوتواجه �الكتاب�اية �قبل �من �مهمشا �أدبا ��خy?ة �هذه �تعت@? �حيث يغية ما
ً ً

ز

ايات�وذلك�لعدة�أسباب�من�أهمها� والجزائريyن�بالرغم�من�وجود�قراء�لهذا�النوع�من�الر

يع  .زمشكلة�اللهجة�والتو

�بالنسبة� �العربي�إuى�أما �الشعرية�;ي�ا�شهد�الشعر يأعطاب�صناعة�أسمائنا

� �مكانة �موضوع �أن ��وuى�ن
حظ �ا�رتبة �;ي �جاء �الجزائرية �الثقافية �البيئة الشعر�;ي

ر� �بمر �مكانته �وتراجع �بيئته �وسط �الشعر�الجزائر �إل��ا �آل �ال�- �الحالة �إuى وللتنبيه ي

ه�لكل�: السنوات�مثل رغياب��مسيات�الشعرية�ال�-�كانت�تقام�لكل�شاعر�حyن�إصدا
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الثقافية�وكذلك�للقاءات�الفنية�مجموعة�شعرية�جديدة،�أو�استضافته�;ي�ا�لتقيات�وا

�ا�رتبة�من�خ
ل�وسائل�8 �;ي �ت
ه �ا�واهب، �التعريف���ذه �;ي �هام �دو �لها �ال�- رع
م

طة�الشعر�العربي�فالشعر� �;ي�خا �نسE-�موضوع�مكانة�الشعر�الجزائر رالثانية�وبفار ي ق

�ا�شاركة �يستطيع �شعرا �ليصبح �التعبy?�ـــــ �صح �إن �ـــــ ��GيرAي الجزائر
ً

�ا�سابقات�ي �;ي

� �أن��الشعر�العربي�يصل�إuى�الجزائر�ولديه�جمهو رالشعرية�العربية،�فمن�غy?�ا�عقو ل

�البلدان�العربية�وليس�لديه� ��Gيصل�إuى �;ي�حyن�أن�الشعر�الجزائر �بالجزائر، يمتتبع

�م  .تتبع�بشكل�كبy?�ح��ºداخل�الجزائررجمهو

    ::::التحليل�الكم-�والكيفي�لفئة�القيمالتحليل�الكم-�والكيفي�لفئة�القيمالتحليل�الكم-�والكيفي�لفئة�القيمالتحليل�الكم-�والكيفي�لفئة�القيم    ----2222

ق � قالجدو � قالجدو � قالجدو � ررررالجدو     ::::يمثل�القيم�ال�-�يحتويمثل�القيم�ال�-�يحتويمثل�القيم�ال�-�يحتويمثل�القيم�ال�-�يحتو�����ا�برنامج�الفهرس�ا�برنامج�الفهرس�ا�برنامج�الفهرس�ا�برنامج�الفهرس) ) ) ) 02020202((((مممملللل

� قم � �الجدو ريبyن �02ل �الفهرس، �برنامج �يحتو��ا �ال�- �القيم �يمثل أن��الذي

�ا�عرفية �ا�عرفيةالقيم �ا�عرفيةالقيم �ا�عرفيةالقيم �القيم �بنسبة �ا�رتبة��وuى ات�%�65.99جاءت�;ي �تكرا �تكرار،�421روبمجموع

ات�% 20.22تل��ا�القيم�*جتماعية�;ي�ا�رتبة�الثانية�بنسبة� �تكرار،�129روبمجموع�تكرا

ات�% 13.79;ي�ا�رتبة�الثالثة�بنسبة�    ثم�القيم�الدينية  .  �تكرار88روبمجموع�تكرا


�خ �من �لنا �ويتوضح �قراءة �ل قم � �الجدو قم � �الجدو قم � �الجدو قم � ررررالجدو �ال�-�))))02020202((((لللل � �القيم �يمثل �الذي

�أن� �الفهرس، �برنامج �ا�عرفيةيحتو��ا �ا�عرفيةالقيم �ا�عرفيةالقيم �ا�عرفيةالقيم �بأك¾?�من�نصف�القيم �ا�رتبة��وuى �جاءت�;ي �

� �التواuي �ع�ى �والثالثة �الثانية �ا�رتبة �;ي �تل§�ا �الكلية، �ا�ئوية �*جتماعية�النسبة �*جتماعية�القيم �*جتماعية�القيم �*جتماعية�القيم القيم

�نذكر �القيم �هذه �ع�ى �مع( وكمثال �ا�جتمعات �العائ�ي��احY?ام �*نتماء مزيا، �و نويا
ً ً

ر

�الشعوب �) الخ...واحY?ام �الدينيةثم �الدينيةالقيم �الدينيةالقيم �الدينيةالقيم �هذه�القيم �ع�ى �وكمثال �ما �نوعا بة �متقا ر�بنسب

�خ
ق�الحسنة��الحث�ع�ى�ال
عنف،�الحث�ع�ى�التسامح،�ا�حافظة�ع�ى�( القيم�نذكر

�حصة�من�فال@?نامج�ومن�خ
ل�استضافته�;ي�كل) الخ...الY?اث�8س
مي،�البذل�والعطاء

�خ
ل� �من �ي@?ز �أن �يحاو �ضيف �فكل �والنشر، �الكتابة �مجال �;ي �ضيوفا لحصصه
ً

اياته�ال�-�üي�من�تأليفه،� وال@?نامج�قيمه�الفنية�وا�عرفية�ع@?�إما�قصائده�أو�كتبه�أو�ر ّ ّ

    النسبة�ا�ئويةالنسبة�ا�ئويةالنسبة�ا�ئويةالنسبة�ا�ئوية    التكرارالتكرارالتكرارالتكرار    فئة�القيمفئة�القيمفئة�القيمفئة�القيم

 %65.99 421 قيم�معرفية

 %13.79 88 قيم�دينية

  %20.22 129 قيم�اجتماعية

 %100 638    ا�جمــــــــــــــــــــــــــوعا�جمــــــــــــــــــــــــــوعا�جمــــــــــــــــــــــــــوعا�جمــــــــــــــــــــــــــوع
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�ال�-� �ا�واضيع �خ
ل �من �يحاو �والذي �الثقافية �ال@?نامج �لطبيعة �أيضا �هذا لويرجع
ً

�ا �إبراز�أهمية �يقY?حها �يقو �حيث �للفرد، �العامة �الحياة �;ي �الزاول�عرفة �الزاوأمyن �الزاوأمyن �الزاوأمyن �مقدم�ييييأمyن

�وüي �ذاته �بحد �ال@?نامج �يحتويه �ما �تع@?�عن �جملة �حصة �آخر�كل �;ي �ال@?نامج " ومعد

�و�Gيستعبد ��Gيجوع �شعب �يقرأ، �و�Gيستعبدشعب ��Gيجوع �شعب �يقرأ، �و�Gيستعبدشعب ��Gيجوع �شعب �يقرأ، �و�Gيستعبدشعب ��Gيجوع �شعب �يقرأ، �""""شعب ،� ،� ،� �;ي�، ة �ا�ذكو �ا�عرفية �القيم �أهم �بyن رومن

�üي ��(ال@?نامج �ثقافة ��ديان، �ثقافة ��طفال، سة�ثقافة �مما �الحوار�الثقا;ي، رديب،

  الخ...التثقيف،�*نفتاح�ع�ى�الثقافة�العربية�والغربية

    : : : : تحليل�فئات�الشكلتحليل�فئات�الشكلتحليل�فئات�الشكلتحليل�فئات�الشكل

    ::::فئة�أساليب�8قناعفئة�أساليب�8قناعفئة�أساليب�8قناعفئة�أساليب�8قناع    ----3333

    ::::التحليل�الكم-�والكيفي�لفئة�أساليب�8قناعالتحليل�الكم-�والكيفي�لفئة�أساليب�8قناعالتحليل�الكم-�والكيفي�لفئة�أساليب�8قناعالتحليل�الكم-�والكيفي�لفئة�أساليب�8قناع

    النسبة�ا�ئويةالنسبة�ا�ئويةالنسبة�ا�ئويةالنسبة�ا�ئوية    التكرارالتكرارالتكرارالتكرار    فئة�أساليب�*قناعفئة�أساليب�*قناعفئة�أساليب�*قناعفئة�أساليب�*قناع

 %65.13 127 اساليب�عقلية

 %34.87 68 اساليب�عاطفية

 %100 195    ا�جموعا�جموعا�جموعا�جموع

� قم � �الجدو ريبyن �;ي�) 03(ل �ا�ستخدمة �8قناع �أساليب يع �تو �يمثل زالذي

� �الفهرس، �العقليةبرنامج ��ساليب �العقليةأن ��ساليب �العقليةأن ��ساليب �العقليةأن ��ساليب �أن �بنسبة ��وuى �ا�رتبة بمجموع�% �65.13احتلت

ات� �ضعف�127رتكرا �تقريبا �يعادل �وهو�ما �تكرار،
ً

� ��ساليب�العاطفية ��ساليب�العاطفية ��ساليب�العاطفية �;ي��ساليب�العاطفية �جاءت ال�-

ات�%34.87سبة�ا�رتبة�الثانية�بن  .�تكرار68روبمجموع�تكرا

� �قراءة �خ
ل �من �ون
حظ قم � �الجدو قم � �الجدو قم � �الجدو قم � ررررالجدو �8قناع�))))03030303((((لللل �أساليب �يمثل �الذي

�ساليب��ساليب��ساليب��ساليب��أك¾?�من��ساليب�العقلية�ساليب�العقلية�ساليب�العقلية�ساليب�العقليةا�ستخدمة�;ي�برنامج�الفهرس�أن�ال@?نامج�وظف�

ات�ملحوظ�حيث�استخدم��ساليب�العقلية�ضعف�عدد�مرات�العاطفيةالعاطفيةالعاطفيةالعاطفية �تكرا ر�بفار ق

�ال قام��ساليب �� �بلغة �تعامله �بدليل �الواقöي �ال@?نامج �لطبيعة اجع � �وهذا رعقلية ر

ة�;ي�ال@?نامج�ما�ي�ي  :رو8حصائيات،�ومن�بyن��ساليب�العقلية�ا�ذكو

�هللا�وحسyن�ع@?وس: عندنا�شعراء�جزائريyن�كبار�أمثال - يد�حر زبو  .ز

 .�ملتقى�القصة�الجزائرية1991أقمنا�;ي�سنة� -

�ونصف�من�الطلبة48¾?�من�الجزائر�ف��ا�أك -  .ن�جامعة،�وحواuي�مليو

��300مكتبة�عامة�;ي�الجزائر،�واليوم��Gتتعدى��850كانت�أك¾?�من�1962قبل�سنة� -

 مكتبة�

ية�سنة� - ئيس�الجمهو رقال� �للناشر�الجزائر "2005ر ييجب�إعطاء�العو  ".ن
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ة�اجتماعية�معينة) �20ـــــ�15(قبل� -  .رسنة�كان�للشاعر�صو

�ن �حyن �ا�واضيع�;ي �أن �ع�ى �يدل �ما �وهذا �العاطفية ��ساليب �قلة 
حظ

ا�قY?حة�ع�ى�قائمة�ال@?نامج�üي�مواضيع�علمية�ومعرفية�وثقافية��Gتحتاج�إuى�العاطفة�

�ا�واقف� �بعض �;ي �استخدمت �فقد �ذلك �من �بالرغم �ولكن ���ا، �*قتناع �أجل من

�بمدى�تراجع�الثقافة�الجزائرية�;ي�ا�جال ��دبي�وا�عر;ي،�ومن�أجل�رلتحسيس�الجمهو

�ضمن� جت �أد �ال�- �العاطفية ��ساليب �أهم �بyن �ومن �ا�تابع، �الجمهو �تأييد رجذب
ُ

ر

 :ال@?نامج،�نذكر�ع�ى�سبيل�ا�ثال

ة�عن�جسر�يصل�به� - رالشاعر�يفتش�دوما�عن�تلك�الجزئيات�ال�-�تجعل�من�شعره�عبا
ً

 .بسهولة�إuى�قلب�وأحاسيس�الشباب�وغy?�الشباب

 .ء�يتبعهم��صدقاء،�وتتبعهم�الع
قات�8نسانيةالشعرا -

ع�مكتبة�متنقلة�لبيع�الكتب�;ي�ا�ناطق�النائية -  .ومشر

 .أتم.�ºأن�أغمض�عي.-�وأفتحها�فأجد�كتاب�اسمه�الجزائر�يقرأه�الجميع -

    : : : : فئة�اللغة�ا�ستخدمة�فئة�اللغة�ا�ستخدمة�فئة�اللغة�ا�ستخدمة�فئة�اللغة�ا�ستخدمة�

� قم � �جدو قم � �جدو قم � �جدو قم � ررررجدو �الجزائرية4444لللل �بقناة �الفهرس �برنامج �;ي �ا�ستخدمة �اللغة �فئة �الجزائريةح �بقناة �الفهرس �برنامج �;ي �ا�ستخدمة �اللغة �فئة �الجزائريةح �بقناة �الفهرس �برنامج �;ي �ا�ستخدمة �اللغة �فئة �الجزائريةح �بقناة �الفهرس �برنامج �;ي �ا�ستخدمة �اللغة �فئة ::::�وان�وان�وان�وان�يو�يو�يو�يوضضضضح

        

    النسبة�ا�ئويةالنسبة�ا�ئويةالنسبة�ا�ئويةالنسبة�ا�ئوية    التكرارالتكرارالتكرارالتكرار    ا�ستويات�اللغويةا�ستويات�اللغويةا�ستويات�اللغويةا�ستويات�اللغوية

 62.27 322 فص6ى

 29.99 155 فرنسية

جة  7.74 40 ردا

 100 517    ا�جموعا�جموعا�جموعا�جموع

تشy?�البيانات�ا�وضحة�أع
ه�إuى�نسب�اللغة�ا�ستخدمة�;ي�برنامج�الفهرس�

�توظيف�ال �تباينات�واخت
فات�ع�ى�مستو ىع�ى�قناة�الجزائرية،�حيث�يبyن�الجدو لغة،�ل

�بنسبة� ،�جاء�62.27ىإذ�احتلت�نسبة�التحدث�بالفص6ى�;ي�ال@?نامج�كل�النسب��خر

،�;ي�التصنيف��خy?�احتلت�اللهجة�العامية�29.99;ي�الY?تيب�الثاني�الفرنسية�بنسبة�

جة(   .7.24نسبة�) رالدا

�;ي� �التنوع �تفسy?�هذا �لنا �يمكن �للجدو �الكمية �القراءة �هذه �خ
ل لمن

اط�اللغوية�;ي�ال@?نامج�الثقا;ي�الفهرس�إذ�يرجع�استخدام�اللغة�العربية�استخدام��نم

� رأو�الفص6ى�بشكل�شبه�ك�ي�تقريبا�لطبيعة�ال@?نامج��دبية�والفكرية�وتوجهه�والجمهو
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�ال@?نامج�يستضيف� ىالذي�ي@?مج�له�والقناة�ال�-�يبث�ف��ا�هذا�من�جهة،�من�جهة�أخر

�يشك �الذين �ا�ثقفyن �من �معت@?ة �فاÊجدر�التحدث�باللغة�نسبة �لذا �ا�جتمع �نخبة نلو

�برنامج�موجه�للجميع،�أما�نسبة�التكلم�باللغة� نالعربية�ا�فهومة�والواضحة�ح���ºيكو

�لبعض� �فكانت �بتحليلها �قمنا �ال�- �الحلقات �جميع �;ي �جاءت�متذبذبة �وال�- الفرنسية

�ب �;ي �ك
مه �ع�ى �لتأكيد �الضيف ���ا �يستعyن �ال�- �أو�الجمل �أو�الكلمات ��حيان عض


حظة��جة،�ومن�خ
ل�ا رلشرح�فكرة�أو�إعطاء�مرادفات�للكلمة�باللغة�العربية�أو�الدا

� �يتحدثو �حyن �نفسيا �يرتاحو �ا�ستضافyن �أن �Gحظنا �لل@?نامج ة �ا�تكر نوا�شاهدة ن ر

�وجوههم� �ع�ى �الواضحة �والدGGت �الرمو �خ
ل �من �ذلك ضح �و � �الفرنسية، زباللغة و

�وه �أيد��م، �وحركات �الزاو �أمyن ف �ا�عر ائي �والر �وهو�الكاتب �ا�نشط �يجعل يو�ما و و

جها�;ي�بعض��حيان�وهو�الذي�نعرفه�بفرنكفونيته�وكتاباته�الفرنسية�ال�-�أخذ� ريستد

�الجمل� �بعض اج �استد �من �يمنع �لم �هذا �ولكن �عديدة، �رات� �جوائز�وألقاب رعل��ا

�ا�ثا �أخذت�طابع �ال@?نامج�وال�- �;ي �بالعامية �الغالب�والكلمات�ا�نطوقة �;ي ل�الشعبية

ر،�وبذلك�استطاع�ال@?نامج�أن�يشكل�نسق�متكامل�من� وا�حلية�الجالبة�للغبطة�والسر

�أنه�من�خ
ل� �والعربي�ويمكن�القو ل�نماط�اللغوية�ا�تداولة�لدى�ا�شاهد�الجزائر ي

�ع�ى�هذا�التوظيف�تحقق�الهدف�الرئي�æ-�لل@?نامج�وا�تمثل�;ي�ترسيخ�الهوية�والحفاظ

شاد  راللغة�العربية�بالخصوص�;ي�مثل�هذه�ال@?امج�الهادفة�إuى�التوعية�و8

اسة اسةالنتائج�العامة�للد اسةالنتائج�العامة�للد اسةالنتائج�العامة�للد  :�تبyن�لنا�من�خ
ل�التحليل�النتائج�التالية: : : : ررررالنتائج�العامة�للد

�الناتج�عن�- �بعد�الركود �وهذا �بالثقافة، �معت@?ا �الجزائرية�الخاصة�اهتماما �أولت�قناة

�أن�قناة�الجزائرية�الوضع�الصعب�الذي�عاشته�الجزائر�;ي� �tvالعشرية�السوداء،�كما

�حيث� ، �الجزائر �لدى�ا�شاهد �الجزائرية �أنشأت�للتعريف�بالثقافة �ثقافية يتعت@?�قناة

ها�مع�فعاليات�الجزائر�عاصمة�الثقافة�العربية�  .رتزامن�ظهو

�من�خ
ل�برنامج�الفهرس�إuى�تلبية�احتياجات�الثقافة��دبيةtv �تسöى�قناة�الجزائرية�----

�أن�تتفاعل�بشكل�نشط�مع�الجمهو روا�عرفية�ا�عاصرة�وتحاو   .ل

�;ي�بعض�برامجها��tvإن�قناة�الجزائرية�---- ها�الحديث�إ�Gأ�Þا�حققت�نجاحا غم�ظهو �
ً

ر ر

�مختلف�الثقافات �وأشكال�تتناو لمن�ناحية�ما�تقدمه�من�مضمو  .ن

�تل�ي�أو�تؤجل�بث�برنامج�الفهرس،�وخصوصا��tvكانت�قناة�الجزائرية�-
ً

� ل�عند�حصو

مات�معينة  .زأي�أحداث�سياسية�أو�أ
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�استخدام�---- �بك¾?ة �وضيوفه �الزاو �أمyن �الفهرس �برنامج �مقدم �انزGق �أحيانا ي�ن
حظ
ً

ة �وجود�ضر ورا�صطلحات�الغربية�و�جنبية�;ي�الحوار�وبدو  . ن

�عرض�- �ع�ى �وتركoyه �ال@?نامج �اهتمام �لنا �اتضح �ا�واضيع، �فئة �بتحليل �يتعلق �فيما

جه،�أك¾?�ا�وضو �داخل�الوطن�وخا ئية�و�دب�الجزائر رعات�ال�-�تتعلق�بالنشر�وا�قر ي و

ي�ي�حيث�بلغت�نسبة�ا�واضيع� اية�ذات�التعبy?��ما زمن�ا�وضوعات�ال�-�تتعلق�بالر و

 .من�إجماuي�ا�واضيع�ا�تبقية%�87.40وuى�مجتمعة�

�ال@?نامج�ضعف�تبyن�من�خ
ل�تحليل�فئة�القيم�أن�القيم�ا�عرفية�تم�توظي    ---- �;ي فها

والباAي�% 65.99القيم�*جتماعية�والدينية�مجتمعة�حيث�بلغت�نسب§�ا�ا�ئوية�لوحدها�

�ال@?نامج� �طبيعة �;ي �تتمثل فة �معر �Êسباب اجع � �وهذا �ودينية، �اجتماعية وقيم ر

 .وخصوصيته��دبية

دد��أوضح�تحليل�فئة�أساليب�8قناع�أن�ال@?نامج�وظف��ساليب�العقلية�ضعف�ع----

�;ي� �ا�قY?حة �ا�واضيع �طبيعة �إuى �أيضا اجع � �وهذا �العاطفية �لúساليب �توظيفه رمرات

 .ال@?نامج

    ::::ـةـةـةـةخاتمـخاتمـخاتمـخاتمـ

�نحو�تقديم� �السöي �الفهرس، �الثقا;ي �ع@?�برنامجها �الجزائرية �قناة حاولت

ج�عن�الدائرة�السطحية� وا�عرفة�وإنماء�الفكر،�وتثقيف�ا�تلقي�بحيث�سعت�إuى�الخر

ها�ع�ى�وا�تداولة�;ي�فن ريات�وقوالب�إعداد�وتقديم�هذا�النوع�من�ال@?امج،�وكذا�اقتصا

ات�الحاصلة�ومراعاة�جانب�الجذب� رأنواع�معينة�من�العلوم،�وذلك�تماشيا�مع�التطو

�عناصر� �مراعاة �يتوجب �ذلك �مع �ولكن �و*ستماع، �8قناع �وعنصرا �التلقي وجمالية

�كساعات�البث�وكذا�عدم�التقيد�بشكل�برامFي�ح �معyن�ما�يدعو�إuى�ا�لل،�ىأخر يوار

�ا�جتمع� �شرائح �جميع �مخاطبة �و;ي �ا�ضامyن �;ي �التخصص �إuى �توجه �اليوم فاëع
م

غم�الجهود�;ي�وضع�قنوات� ،�و �;ي�ذلك�كل�ا�تغy?ات�ال�-�تلE-�حاجات�الجمهو رآخذا ر

�القنوات� �;ي �عليه �تعود �الذي تyن �الر �عن �الجمهو �إخراج �إuى ��ïدف ومتخصصة ر

بح�إنشاء�قناة�متخصصة�;ي�الثقافة�حتمية��Gمفر�م�èا�ح��Þ�ºتم�أك¾?�العمومية،�أص

 .يبالثقافة�ال�-��ïتم�بموضوعات�وقضايا�ا�جتمع�الجزائر

اسة �الد �واقY?احات اسةتوصيات �الد �واقY?احات اسةتوصيات �الد �واقY?احات اسةتوصيات �الد �واقY?احات �بمجموعة�    : : : : ررررتوصيات �خرجنا اسة �الد �لهذه �قيامنا �خ
ل رمن

 : اصة�شأ�Þا�تطوير�وتفعيل�ال@?امج�الثقافية�;ي�القنوات�الجزائرية�الختوصيات�من�

 . اختيار�التوقيت�ا�ناسب�لل@?امج�الثقافية -
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 .زيادة�عدد�ال@?امج�الثقافية�ع�ى�الشبكة�ال@?امجية�اليومية�و�سبوعية�للقنوات -

 .*هتمام�والY?ك�oyع�ى�ا�وضوعات�والقضايا�ال�-�تمس�ا�عرفة�خاصة�مجال�الكتابة -

مواعيد�ب�aا،�وعدم�*كتفاء�بالتنويه�*هتمام�باëشهار�والتعريف�بال@?امج�الثقافية�و -

،كالتعريف���ا�;ي�الصحف�والنشريات  .نلها�;ي�التلفزيو

�بمناسبات� - ?Yأن�جل�ال@?امج�الثقافية�;ي�القنوات�الجزائرية�الخاصة�تق� نقد�Gحظنا

�تتسم� �برامج �إعداد �وجب �لذا �الثقافية، �التظاهرات �تلك �بان§�اء -Óوتنت� ثقافية،

ها�الو;يبالديمومة�;ي�معالجة� �لها�جمهو روطرح�القضايا�الثقافية�ح��ºيكو  .ن

�ع�ى�ثقافة�عالية� - ن*هتمام�بتكوين�منشطي�ال@?امج�الثقافية�واختيار�مقدمyن�يكونو

�أو �العامة، �الثقافية �بالحياة �الثقافية�نو��تمو �الرمو �ومن �مثقفة ز�اختيار�شخصيات

فة�لتقدم�أو�تعد�أو�تشرف�عل��ا  .وا�عر
�قن - �فتح ة �كل�ورضر �الثقا;ي �ا�لف �وتعطي �الثقا;ي �بالشأن ��ïتم �ثقافية �جزائرية اة

 .�همية�و;ي�كل�وقت
    ::::ا�راجعا�راجعا�راجعا�راجعوووو    �ا�صادر�ا�صادر�ا�صادر�ا�صادرقائمةقائمةقائمةقائمة

        ::::الكتبالكتبالكتبالكتب

- �، اسات�تلفزيونيةرأديب�خضو اسات�تلفزيونيةد اسات�تلفزيونيةد اسات�تلفزيونيةد     1�،1998،�ا�كتبة�8ع
مية،�دمشق،�طررررد

- ، �خضو �ا�تخصص8رأديب �ا�تخصصع
م �ا�تخصصع
م �ا�تخصصع
م �السكاني،�    ::::ع
م �الثقا;ي، ،-æ�،السكاني� �الثقا;ي، ،-æ�،السكاني� �الثقا;ي، ،-æ�،السكاني� �الثقا;ي، ،-æالريا����� �الريا*قتصادي، �الريا*قتصادي، �الريا*قتصادي، *قتصادي،

    1�،2003تبة�8ع
مية�،دمشق،ط،ا�كالعلم-العلم-العلم-العلم-

دن،�طجدليات�وتحدياتجدليات�وتحدياتجدليات�وتحدياتجدليات�وتحديات----8ع
م�الثقا;ي8ع
م�الثقا;ي8ع
م�الثقا;ي8ع
م�الثقا;ي،��عزامأبو�الحمام -     .1�،2010ر،�دار�أسامة�،��

- � ، �غبار �ثائر�أحمد ،� �محمد �خالد �وعناصرهايأبو�شعy?ة �وعناصرهاالثقافة �وعناصرهاالثقافة �وعناصرهاالثقافة �ا�جتمع�الثقافة �مكتبة ،

 .01،2009ط�عمان،�العربي،

ن�،�أبو�حاقة�أ -     .1�،2007س،�بy?وت�،�طدار�النفائ،�،�،�،�ممممععععجم�النفائسجم�النفائسجم�النفائسجم�النفائسوحمد�وآخر

يس أنجرس - يبات�عملية،: : : : منهجية�البحث�العلم-�;ي�العلوم�8نسانيةمنهجية�البحث�العلم-�;ي�العلوم�8نسانيةمنهجية�البحث�العلم-�;ي�العلوم�8نسانيةمنهجية�البحث�العلم-�;ي�العلوم�8نسانية،� رمو يبات�عملية،تد يبات�عملية،تد يبات�عملية،تد  -: �تررررتد

ن،�الجزائر،�دار�القصبة�للنشر، �وآخر يد�صحراو وبو     .2006،��ط.ديز

ني،� - �ماكر واندر     .2011د،�ط،�د�ب،�،�ال@?امج�العلمية�;ي�إذاعة�أمريكا�الدوليةال@?امج�العلمية�;ي�إذاعة�أمريكا�الدوليةال@?امج�العلمية�;ي�إذاعة�أمريكا�الدوليةال@?امج�العلمية�;ي�إذاعة�أمريكا�الدوليةو

- � �نصر�الدين، -æال@ال@ال@ال@العيا�� �العربية �القنوات �;ي �التلفزيوينة �?مجة �العربية �القنوات �;ي �التلفزيوينة �?مجة �العربية �القنوات �;ي �التلفزيوينة �?مجة �العربية �القنوات �;ي �التلفزيوينة �تحليلية�: ?مجة اسة رد

     .س.ط،�د.ب،�د.،�دلúسس�والدGGت

- � �السيد ، �مكاو �عماد �حسن �حسن �ا�عاصرةيلي�ى �ونظرياته �*تصال �ا�عاصرة، �ونظرياته �*تصال �ا�عاصرة، �ونظرياته �*تصال �ا�عاصرة، �ونظرياته �*تصال �الدار�.،د، � ب،

     7�،2008ا�صرية�اللبنانية،ط
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�مرس�ي - �و*تصال    ،�أحمدبن �8ع
م �لبحوث �العلمية �و*تصال�سس �8ع
م �لبحوث �العلمية �و*تصال�سس �8ع
م �لبحوث �العلمية �و*تصال�سس �8ع
م �لبحوث �العلمية �الو�سس �الجزائر، ،� سم�ر،

يع،       1�،2013ط زللنشر��والتو

    2002،�الكويت،�يناير،517،�مجلة�العربي،�عدد��اذا�نقرأ��اذا�نقرأ��اذا�نقرأ��اذا�نقرأبسام�بركة، -
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ة�8لكY?ونية�  ر*قتصاد�الرقم-�والتجا
    

�الدين....دددد: : : : الباحثالباحثالباحثالباحث �الدينبن�سولة�نو �الدينبن�سولة�نو �الدينبن�سولة�نو     *رررربن�سولة�نو

    

سال  22/12/2018 :النشر 21/10/2018 :لالقبو 22/05/2018 :ر8

 

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

�أن�� �حيث �الجديد، �8قتصاد �أو �الرقم- �8قتصاد �ا�قال �هذا ليتناو

ية�;ي�حياة�8نسان�وغy?ت� رالتكنولوجيا�الجديدة�لوسائل�8تصال�أحدثت�تغيy?ات�جذ

� �خلقت�مفاهيم�وأنشطة �ا�راحل�الكثy?�من�ا�فاهيم�كما �;ي �لم�تكن�موجودة جديدة

� �بل�امتد�ليتجاو ،� ة �وتجا ا×ي�وصنا×ي �لم�يعد�مجرد�نشاط�ز �فاëقتصاد زالسابقة، ر ر

اة� زالحدود�الجغرافية�والزمانية�وح��ºالسلع�والبضائع�لم�تعد�ملموسة�بل�ظهرت�با�وا

�غy?�ملموسة�وüي�الخدمات  .ىمع�السلع�والبضائع�ا�ادية�سلع�أخر

�الدفع�: كلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحيةكلمات�مفتاحية �؛ ��عمال�8لكY?ونية ة�8لكY?ونية؛ �التجا �الرقم-؛ ر8قتصاد

 ..8لكY?وني؛�ا�عام
ت�ا�الية�

    

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

AbstractAbstractAbstractAbstract: The subject of this article is the digital economy or the new 

economy. 

                  The new technology of communication has radically changed human 

life and changed many concepts.  The economy has transcended geographical 

and temporal boundaries and goods have become as intangible as services. 

                                                 
�*لكY?وني----    **** �ال@?يد �،الجزائر، �،معسكر �إسطمبوuي �مصطفى �*لكY?وني�جامعة �ال@?يد �،الجزائر، �،معسكر �إسطمبوuي �مصطفى �*لكY?وني�جامعة �ال@?يد �،الجزائر، �،معسكر �إسطمبوuي �مصطفى �*لكY?وني�جامعة �ال@?يد �،الجزائر، �،معسكر �إسطمبوuي �مصطفى ----noreddinenoreddinenoreddinenoreddine....benssoulabenssoulabenssoulabenssoula@@@@univunivunivuniv: [: [: [: [�جامعة

mascaramascaramascaramascara....dzdzdzdz[[[[....    
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    ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

�م
مح� ر8قتصاد�الرقم-�هو�من�بyن�ا�صطلحات�الحديثة�ال�-�ظهرت�بظهو

�ا�علومات �مجتمع �مرحلة �وüي �8نسان �يعيشها �ال�- �الجديدة ة� ا�رحلة �هو�ضر ورو

�ا�علومات� �تكنولوجيا �تدخل �بفعل ها �تجاو �أو �ع�èا �8ستغناء �يمكن G� زحتمية

 .8نسانو8تصاGت�;ي�حياة�

�غy?�الكثy?�من� ��خy?ة �السنوات �;ي �ا�علومات �تكنوجيا �;ي �السريع رفالتطو

�مجرد� �يعد �لم �فاëقتصاد ،� �ا�جتمعات �وبنية ،� �ا�نتجات ºوح�� �و�نشطة ا�فاهيم

�بل�ظهر�قطاع�آخر�وهو�قطاع�الخدمات�الذي� ا×ي�ونشاط�صنا×ي�وآخر�تجار ينشاط�ز ر

�ب �عن �تقل G� �كبy?ة �أهمية �له �يوفرها�أصبحت �ال�- �نظر�للمداخيل �القطاعات قية

باëضافة�إuى�مساهمته�;ي�إمتصاص�اليد�العاملة�،�ح��ºالصناعة�لم�تعد�تقتصر�ع�ى�

ا�عدات�ا�يكانيكية�و�دوات�البسيطة�بل�ظهرت�ا�نافسة�;ي�تصنيع�وسائل�8تصال�

�قط �مجال �أن �سنجد �لذلك ،� �وغy?ها �الذكية �والهواتف �كالحواسيب اع�وا�علومات

ية�لم�تعد�مقتصرة� رالصناعة�اتسع�بفضل�هذه�الوسائل�ح��ºأن�طبيعة�ا�بادGت�التجا

ت�تلك�الحدود�وأصبحت�ا�بادGت� زع�ى�الحدود�الجغرافية�والع
قات�ا�باشرة�بل�تجاو

ية�تتم�عن�طريق�الوسائط�التكنولوجية�عن�بعد�  .رالتجا

�ا�علومات�;ي�ا�جت مع�8نساني�أدى�إuى�وعليه�سنجد�أن�اقتحام�تكنولوجيا

�الهيئات� �مختلف �ع�ى �لزاما �وأصبح �ونشاطاته �8نسان �نمط�حياة �;ي ية �جذ رتغيy?ات

 .والحكومات�أن�تتما��ºæوطبيعة�هذه�ا�ستجدات�من�خ
ل�توفy?�الب.�ºالتحتية�

    ::::تعريف�8قتصاد�الرقم-تعريف�8قتصاد�الرقم-تعريف�8قتصاد�الرقم-تعريف�8قتصاد�الرقم-

�القائم�ع�ى� �إuى�8قتصاد ة �ل0شا �هو�التسمية�ا�ستخدمة �الرقم- ر8قتصاد

�،� �الرقمية �أو�ا�علومات �الرقميات �مع �يتعامل �الذي �وهو�8قتصاد �والويب�، �نY?نت

�فهو� �التكنولوجية�الرقمية�،ا�نتجات�الرقمية�، الزبائن�الرقميyن�والشركات�الرقمية�،

 ،1يقوم�ع�ى��فكار��و8بداع�وليس��شياء�ا�ادية�

�ع� �الحصو �حو لكما�يعرف�بأنه�8قتصاد�الذي�يدو ل ر ى�ا�عرفة�وتوظيفها�،�ُ

��� ها ��نY?نت�دروابتكا �خدمات �خ
ل �من �مجا�ïGا �بمختلف �الحياة �نوعية �تحسyن ف
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�وتوظيف�البحث� �كرأس�مال�، �العقل�البشر �واستخدام ،� يوالتطبيقات�التكنولوجية

العلم-�لخلق�تغيy?ات�إسY?اتيجية�;ي�طبيعة�ا�حيط�8قتصادي�وتنظيمه�ليصبح�أك¾?�

 .�مع�تحديات�التنمية�الجديدة�إستجابة�وانسجام

� �أنه �ال¾?وة�من�خ
ل�عمليات�: " ويعرف�كذلك�ع�ى 8قتصاد�الذي�ين#æ-ء

 .2"وخدمات�معرفية��Gملموسة����وباëستناد��ع�ى�الكفاءات�البشرية�

� �نذكر�م�èا �تسميات �عدة �الرقم- �8قتصاد �عرف �ا�علومات�: وقد إقتصاد

information economy،� بكي�8قتصاد�الشnetwork economy عرفة���إقتصاد�ا ،�

knowledge economy  ،�3�،ملموس�
 �8قتصاد�8فY?ا�æ-���،�8قتصاد�ال

 ...إقتصاد�الخ@?ة��،�8قتصاد�8لكY?وني�وغy?ها�من�ا�سميات�

 

 

�8قتصاد� �8قتصاد�ي�لتطو �8قتصاد�ي�لتطو �8قتصاد�ي�لتطو ررررسم�توضيسم�توضيسم�توضيسم�توضي6666ي�لتطو رررر
4444    

    ::::نشأة�8قتصاد�الرقم-نشأة�8قتصاد�الرقم-نشأة�8قتصاد�الرقم-نشأة�8قتصاد�الرقم-

�ال �أوخر �إuى �الرقم- �8قتصاد �نشأة �فY?ة�تعود �وبالتحديد �العشرين نقر

��نY?نت�وتوسع�إستخدامها�;ي�ش��ºا�جاGت� رالتسعينيات�منه�،�وهذا�تزامنا�مع�ظهو

ية�،حيث�أتاحت�للمنظمات�تواص
�فعا�Gمع��سواق�والعم
ء�ع@?�أنحاء� روGسيما�التجا

�لسلعها �تسويقية �كأداة ��نY?نت �Gستعمال �ا�ؤسسات �من ?yالكث� �واتجهت �العالم

وخدما�ïا�،حيث�أصبحت�العديد�من�الشركات�تمتلك�مواقع�بإسمها�ع�ى��نY?نت�تقوم�

�بعرض�صفحات�إع
نية�تتضمن�معلومات�مفصلة�عن�منتجات�وخدمات� من�خ
لها

�بعد�البيع�مث�شركة�� ��و�شركة� peugeotا�ؤسسة�والبيع�عن�بعد�وكذا�خدمات�ما

ات �السيا �لصناعة د رفو �وكل�وك
هم�يقدمان�كاتالوج ر �لعرض�منتجا�ïما ات�إلكY?ونية
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�إلكY?وني� �شك �ع�ى �منتجا�ïا �تعرض �أصبحت �ال�- �كا�كتبات �لذلك �ا�رفقة الخدمات

 5...وشركات�برامج�الكمبيوتر�وغy?ها�

�حيث� �مختلفة �دخل �مصادر �بخلق ��نY?نت �ظهو �سمح �أخر �جهة رمن ى

ئمة�بذا�ïا�تقدم�أصبحت�ا�واقع�8لكY?ونية�;ي�حد�ذا�ïا�تمثل�مؤسسات�إقتصادية�قا

��خبار�،� �تقديم ،� �بعد �عن �وتكوينات � �مسجلة س �در �كتقديم � �متنوعة وخدمات

وغy?ها��وتتقا��ºæعل��ا�مداخيل�مادية��،�وبذلك�سمحت�بخلق�نوع�...8ع
نات�8شهار�

�وتجه�oyا�علومات� �بإنتاج �أساسا �أصحا��ا �يقوم �ال�- �وüي �وا�هن �الوظائف �من جديد

يعها�وب�aا�وهو� �  internet workersما�يطلق�عل��م�بـ�زوتو س�نشاطها�دو ن�،وüي�فئة�تما ر

�شخص� �Êي �يمكن �بل �ا�كتب �يقتصر�ع�ى �العمل �يعد �ولم مانية �أو� �جغرافية زقيود

��خy?ة� �8حصائيات �فمث
�حسب ،� �وقت �أي �و;ي �م;oله �من �الرب6ي �نشاطه سة رمما

�230وقع�الفيسبوك�بلغ�عدد�مداخيل�م) �2017إuى�2012خمس�سنوات��خy?ة�من�(

� �الثانية�، �أك¾?�من�13800دوGر�أمريكي�;ي �الدقيقة�، �ألف�دوGر��800دوGر�أمريكي�;ي

�دوGر�أمريكي�;ي�اليوم�،;ي�حyن�أن��شركة�قوقل�20أمريكي�;ي�الساعة�،�و�قرابة� ن�مليو

�وال@?يد� ،� ��نY?نت �ع�ى �البحث �بخدمات �ا�رتبط �8ع
ن �من باح �� �تحقق ر�مريكية

8� ت�مداخيلها �من�الخدمات�و�تجاو �1800زلكY?وني�ونشر�ا�واقع�8لكY?ونية�وغy?ها

��161ألف�دوGر�أمريكي�;ي�الدقيقة�،�وأك¾?�من�112دوGر�أمريكي�;ي�الثانية�،�وأك¾?�من�

�;ي�اليوم�أما�شركة��إنتل� �دوGر���1600مريكية�وüي�مختصة�;ي�الحواسيب� intelنمليو

�دوGر��140ألف�دوGر�أمريكي�للدقيقة�،�أك¾?�من�100،�قرابة�أمريكي�;ي�الثانية� ن�مليو

� �وشركة �اليوم�، �;ي �مجال�الكمبيوتر�والتكنولوجيا�� dellأمريكي �;ي �ا�ختصة ��مريكية

� �أك¾?�من �مداخيلها �1800بلغت ت �وتجاو ،� �الثانية �;ي �;ي�111ز�دوGر�أمريكي �ألف

ت�يقةالدق �;ي�اليوم161ز،�تجاو  .6ن�مليو

    ::::ص�8قتصاد�الرقم-ص�8قتصاد�الرقم-ص�8قتصاد�الرقم-ص�8قتصاد�الرقم-خصائخصائخصائخصائ

1111////� �هو�ا�عرفة �8نتاج �;ي -æ�الرئي� �;ي�: العامل �مصدر�8نتاج �üي ض �� �كانت رفإذا

ا×ي�و�كانت��موال�وGت�مصدر�8نتاج�;ي�ا�جتمع�الصنا×ي�فإن�ا�عرفة� را�جتمع�الز

�،� �8نسان �يعيشها �ال�- �الجديدة �ا�رحلة �;ي �و�ك¾?�أهمية �8نتاج �عوامل �أحدث üي

�الجدد�الذينو �أغ.�ºوأثمن�عوامل�ال¾?وةنأصبح�عمال�ا�عرفة�هم�الرأسماليو  ،ن�يملكو

فمخرجات�هذا�8قتصاد�ليست�سلع�: يرتكز�ع�ى�ال
ملموسات�بد�Gمن�ا�لموسات�/ 2

ية�وخدمات�غy?�ملموسة،�  رأو�منتوجات�مادية�وإنما�üي�أفكار�وع
مات�تجا
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�أسواق�إلكY?ونية�/ 3 �: رظهو 8قتصاد��Gيعتمد�ع�ى��سواق�بمفهومها�حيث�أن�هذا

�-æا�?Yاف� �إلكY?وني �فضاء �هناك �أصبح �بل �الجغرافية �الحدود �ا�ركز�ع�ى التقليدي

 لتسويق�ا�نتجات�والخدمات�الرقمية�وا�عرفية�،

4 /� �و8تصاGت �ا�علومات �تكنولوجيا �ع�ى �الثابثة�: يقوم �الهاتفية �الخطوط فكثافة

سيب�واستخدام��نY?نت�عوامل�مهمة�لقيام�8قتصاد�الرقم-�والنقالة�،�وانتشار�الحوا

 وüي�بمثابة�البنية�التحتية�له�،�

�8قتصاد�/ 5 �يعتمد�عل��ا �ال�- د �فعكس�ا�وا ،� ة �وليس�إقتصاد�ند رهو�إقتصاد�وفرة ر

�تسy?�نحو�التناقص�بفعل�8س§�
ك�فإن�مصدر�8قتصاد�الرقم-�هو� التقليدي�وال�-

سة�و8س§�
ك�،�ا�عرفة�ال�-�تزداد  ر�وتنمو�با�ما

�وظائف�جديدة�لم�تكن�موجودة�;ي�ا�جت 6/  ،�7ىمعات�و�نظمة�8قتصادية��خررظهو

 طغيان�الخدمات�ع�ى�الصناعات�وانجذاب�قوة�العمل�إل��ا�،�7/

يقوم�8قتصاد�الرقم-�ع�ى�الجودة�و8بتكار�;ي�إطار�ا�oyة�التنافسية�لتحقيق�أع�ى�/ 8

�من�ا لدخل�،�ع�ى�خ
ف�8قتصاد�التقليدي�الذي�يخضع�للعرض�والطلب�،�إذ�ىمستو

تفاع�الطلب�ع�ى�العرض�يل�ي�الY?ك�oyع�ى�الجودة�وح��º;ي�الحاGت�ال�-�يرتفع�ف��ا� ُأن�ا ر

�;ي� �التكاليف �بتخفيف �يكو �8قتصاديyن �ا�تعاملyن �توجه �فإن �الطلب �عن نالعرض

 .8أغلب�الحاGت

نة�بyن�8قتصاد�الجدي نة�بyن�8قتصاد�الجديمقا نة�بyن�8قتصاد�الجديمقا نة�بyن�8قتصاد�الجديمقا     ::::د�و8قتصاد�التقليديد�و8قتصاد�التقليديد�و8قتصاد�التقليديد�و8قتصاد�التقليديررررمقا

 

 

 

 

 

 

 

 

    

نة�بyن�8قتصاد�الجديد�و8قتصاد�التقليدي�---- �للمقا نة�بyن�8قتصاد�الجديد�و8قتصاد�التقليدي�جدو �للمقا نة�بyن�8قتصاد�الجديد�و8قتصاد�التقليدي�جدو �للمقا نة�بyن�8قتصاد�الجديد�و8قتصاد�التقليدي�جدو �للمقا ررررجدو     9999    ––––لللل
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ة�8لكY?ونية� ة�8لكY?ونية�التجا ة�8لكY?ونية�التجا ة�8لكY?ونية�التجا         ::::EEEE---- Commerce Commerce Commerce Commerceررررالتجا

üي�مصطلح�جديد�;ي�عالم�*قتصاد�وتشy?�إuى�عملية�البيع�أوالشراء�أو�تبادل�

�و8ت �ا�علومات �وتكنولوجيا �وسائل �باستخدام �وا�علومات أسها�الخدمات � �ع�ى رصال

� �10*نY?نت �العا�ية ة �التجا �منظمة �*لكY?ونية(ر�،وتعرف ة �مجموعة�) رالتجا �أ�Þا ع�ى

� �الكY?ونية �بوسائل �ا�نتجات �وبيع �وتسويق يع �وتو �إنتاج �عمليات �من �،�11زمتكاملة

ها� ة�8لكY?ونية�إuى�عدة�مستويات�نذكر�أبر زوتصنف�التجا ر
ُ

: 

�وتتمثل : B2Bمن�شركة�إuى�شركة�*  �بyن�مؤسسة�وأخر ى�;ي�التبادل�التجار  businessي

to business� �ا�واد�الخام�من�مشركة�أخر ?Yشركة�للتصنيع�تش�
ى�مث  ،12ي

 *� �مس§�لك �إuى �شركة �جهة�  :B2Cمن �من �الشركة �بyن �التجار �التبادل �;ي يتتمثل

�أخر �جهة �من ��فراد �تبيع� business To Consumerىوا�س§�لكyن �ديل �شركة �مثل

��وجود�وسيطا  �، ننتجات�ال�-�تصنعها�مباشرة�إuى�ا�س§�لك�دو

 *� �شركة �إuى� :  C2Bمن�مس§�لك�إuى �من�ا�س§�لكyن��فراد �التبادل�التجار يتمثل�;ي

 �كأن�يقوم�حر;ي��ببيع�أشغاله�اليدوية�لشركة�،consumer to businessالشركات

�من�مس§�لك�إuى�مس§�لك��تتمثل�;ي�التبادل�التجا :  c2cمن�مس§�لك�إuى�مس§�لك�*  ير

consumer to  consumer أو�هاتف�جهاز�كمبيوتر�� ة �سيا ر�بشكل�مباشر�كبيع�وشراء

 13...وغy?ها�

�يذهب� �حيث �باحث �كل �حسب �تتفاوت �أخر �تصنيفات �عدة �إuى ىإضافة

�التبادل�كأن� �بعملية �8لكY?ونية�حسب��طراف�ا�عنية ة �تصنيف�التجا رالبعض�إuى

ة�داخلية�وغy?ها�من�التصنيفات�تتم�ا�بادلة�بyن �تجا ر�ا�ؤسسة�وموظف��ا�وتكو  .ن

ة�8لكY?ونية ة�8لكY?ونيةمقومات�التجا ة�8لكY?ونيةمقومات�التجا ة�8لكY?ونيةمقومات�التجا     ::::ررررمقومات�التجا

ئيسية�وüي� ة�8لكY?ونية�ع�ى�ث
ث�مقومات� رتقوم�التجا  :ر

يادة� :�نY?نت�نY?نت�نY?نت�نY?نت    ----1111 �شبكة�الويب�وسهولة�إستعمالها�أدى�إuى� زكما�سبق�الذكر�فإن�تطو ر

�ال@ �كاستخدام يا �تجا �تطبيقا�ïا �الداخلية�رإستغ
ل �ا�راس
ت �;ي �8لكY?وني ?يد

ها� جية�،�وإنشاء�صفحات�ومواقع�يتم�عرض�ا�نتجات�ا�ختلفة�وال�-�مكنت�بدو روالخا ر

�م �من �وا�تعاملyن �با�ؤسسات �التعريف �وا�ناطق�بتسهيل ��نشطة ختلف

 ..إلخ...الجغرافية

��نY?نت    ----2222 �لتصفح ��نY?نتجهاز�إلكY?وني �لتصفح ��نY?نتجهاز�إلكY?وني �لتصفح ��نY?نتجهاز�إلكY?وني �لتصفح �يقتص : جهاز�إلكY?وني ��نY?نت �تصفح �كان �أجهزة�سابقا ر�ع�ى

ة� �التجا سة �للمما �فقط �الكمبيوتر �أجهزة �إستخدام �تم �ومن �فحسب رالكمبيوتر ر
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سة� �مما �باëمكان �أصبح �و8تصال �ا�علومات �تكنولوجيا �تطو �مع �لكن ر8لكY?ونية ر

�الذكية�فض
�عن� �أو�اللوائح �الهواتف�الذكية �ع@?��نY?نت�بواسطة يالنشاط�التجار

نة�وسهولة�نظرا�لصغر�حجمها�وقيامها�بنفس�جهاز�الكمبيوتر�وüي�أجهزت�أض وفت�مر

 .ا�هام�ال�-�كانت�مقتصر�ع�ى�الحاسوب�

�8لكY?ونية    ----3333 �الدفع �8لكY?ونيةأنظمة �الدفع �8لكY?ونيةأنظمة �الدفع �8لكY?ونيةأنظمة �الدفع �حتمية� : أنظمة ة �كضر �ظهرت �8لكY?وني �الدفع �أنظمة ورإن

�إتمام� �;ي �السرعة �مواكبة �;ي �التقيليدية �الطر �لعجز �ونظرا ي �التكنول̄و قللتطو ر

�بأن �ويقصد �ا�الية، �والتحوي
ت�ُا�عام
ت ��دوات �بمجموع �8لكY?وني �الدفع ظمة

�البطاقات� �;ي �وتتمثل �دفع �كوسيلة �وا�ؤسسات ف �ا�صا ها �تصد �ال�- ر8لكY?ونية ر

 . 14البنكية�والنقود�8لكY?ونية�والشيكات�8لكY?ونية�،والبطاقات�الذكية�

 

 

 

 

 

 

 

ة�8لكY?ونية�;ي�ا�جتمع ة�8لكY?ونية�;ي�ا�جتمعأهمية�التجا ة�8لكY?ونية�;ي�ا�جتمعأهمية�التجا ة�8لكY?ونية�;ي�ا�جتمعأهمية�التجا     ::::ررررأهمية�التجا

Yة�8لك ?ونية�بالتقليل�والحد�من��عباء�8جتماعية�ع�ى�غرار�رسمحت�التجا

�?yغ� �وأسواق �للدخل �جديدة د �موا �خلق �خ
ل �من �8قتصادية �والتنمية رالبطالة

محدودة�،�حيث�أن�العمل�لم�يعد�يقتصر�ع�ى�مكان�عyن�كا�كتب��أو�ا�صنع�بل�أصبح�

�من�أي�مكان�يتواج د�به�،�كما�أنه�لم�يبإمكان�أي�فرد�مزاولة�ومتابعة��نشاطه�التجار

ة� �التجا �تكاليف �أن �بحكم �مربح �نشاط �لخلق �كبy?ة �توفy?�مoyانية �الفرد �ع�ى ريعد

�أك¾?� �الفرد �يصبح �وبذلك ،� �التقليدية �باÊنشطة نة �مقا �كثy?ا �منخفضة ر8لكY?ونية

�توفر� �أخر �جهة �ومن ،� �جهة �من �الرسمية �العمل �وأوقات �ا�كتب �قيود �من ا ىتحر ر

�كما�ا�ؤسسات�الحكومية�و8 قتصادية�تكاليف�توفy?�ا�كاتب�والعتاد�للمستخدمyن�،

�إuى� �إضافة ،� �والعقود �ا�راس
ت �مختلف �;ي �ا�ستخدم ق �كالو �8نفاق �تكاليف رتقلل

�8لكY?ونية� ة �التجا �فإن �وعليه ،� �ا�ختلفة �الصفقات �إبرام �;ي �والجهد رتوفy?�الوقت

�ال �البطالة �ا�جتمع�من�خ
ل�إمتصاص�نسبة تخفف�أعباء
ُ

�تعاني� �أصبحت�ظاهرة -�
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ة�8لكY?ونية�يفرض�ع�ى�أفراد� رم�èا�مختلف�ا�جتمعات�،�كذلك�فإن�ولوج�عالم�التجا

ا�ïم�الفكرية�ëكتساب�الخ@?ات�العلمية�والتكنولوجية�  .را�جتمع�السöي�لتنمية�قد

ة�8لكY?ونية�;ي�النقاط�التالية�  :رتأكيدا��ا�سبق�نذكر�أهمية�لتجا

 *�ن§�ا�من�حيث�الجودة�والسعر�ومختلف�ا�عايy?،�حرية�إختيار�ا  رنتجات�ومقا

�8قتصاديyن،*  �ا�تعاملyن �بyن �التواصل �تكاليف �غرار �ع�ى �التكاليف �من  التقليل

�عن�خدمات��Gتتطلب�تكاليف� ة �عبا �الكثy?�من�ا�نتوجات�تكو روتكاليف�ا�نتوج�إذ ن

 ëنتاجها،

�م*  �ا�تعاملyن �مختلف �بyن �ا�نافسة �مجال �أو�متعامل�فتح �مؤسسة �لكل �يسمح ما

�إحتكار�ا�ؤسسات� �ع�ى �تقوم �ال�- �التقليدية ��نشطة �خ
ف �ع�ى �خدماته بتحسyن

�لúسواق،  ىالك@?

�الحجة�*  �دو o;��ا �من �العمل �مزاولة �ëمكانية �نظرا ر �ا�ر دحام 8� �من نالتقليل ل ي و ز

 للتنقل�واستخدام�ا�واص
ت،

�ا�عي#æ-توفy?�مداخيل�جديدة�مما�يسمح�للفرد�ب*   .ىتحسyن�ا�ستو

ة�8لكY?ونية ة�8لكY?ونيةمعوقات�التجا ة�8لكY?ونيةمعوقات�التجا ة�8لكY?ونيةمعوقات�التجا     ::::ررررمعوقات�التجا

�الفرد� �أن �حيث ،� �هو�عنصر��مان �8لكY?ونية ة �التجا �معوقات �أبر رمن ز

يتخوف�من�مدى�أمان�ومصداقية�الطرف�خر�ليضمن�نجاح�وتمام�تعام
ته�وحماية�

�تسمح �آثار�ملموسة �دو �افY?اضية �تكو �بداي§�ا �من �ا�عام
ت �فكل ،� نأمواله �للفرد�ن

ُبا�طالبة�بحقوقه�;ي�حالة�تعرضه�للنصب�و*حتيال��وإن�وجدت�يطرح�مشكل�الجهة� ُ

�ºال�-�يتم�التوجه�إل��ا�بحكم�أن�البائع�هو�;ي�بلد�آخر�يختلف�سياسيا�وجغرافيا�وح�

ض�مع�البنية�القانونية��لبلد�الضحية��;ي�ظل�غياب�نصوص� رالبيئة�القانونية�قد�تتعا

�ية�تنظم�الع
قات�ا�الية�ع@?�*نY?نت�،�و;ي�هذا�الصدد�نشy?�أنه��Gقانونية�دقيقة�وعا

�إتمام� �يتم ºح�� �الدو �أفراد �لجميع �بنكية �بطاقات �تستحدث �عا�ية �لبنوك لوجود

�بطاقات� �باستحداث �تقوم �ال�- �الجهات �بتعدد �الفراغ�سمح �وهذا ية �التجا را�عام
ت

�وتوتر �قلق �خلق �مما � �أو�افY?اضية �ب
ستيكية �بخصوص�بنكية ��فراد �لدى �وغموض

 .ضخ��موال�عن�طريق�هذه�البطاقات�ومدى�صدقها�وأمان§�ا

ة�8لكY?ونية�نذكر�التكوين� ركذلك�من�بyن�ا�عوقات�ا�همة�ال�-�تواجهها�التجا

�لم� ��خر �باÊنشطة نة �مقا �ف�- �نشاط �üي �8لكY?ونية ة �التجا �أن �حيث ،� ىالعلم- ر ر

�لذ ،� ها �من�ظهو رتتعدى�الربع�قر �لم�ن �التعليمية��ختلف�الدو للك�نجد�أن��نظمة
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ات�تقنية�وعلمية�معينة��Gتتوفر�;ي�أغلب�أنظمة� رتواكب�هذا�النشاط�لذي�يتطلب�مها
ُ

�ا�لموس� �نحو�التقليدي ��فراد ات �اختيا �يوجه �مما �العالم �لدو �والتعليم رالتكوين ل

ف�بالنسبة�لهم  . ووالواقöي�Êنه�أك¾?�أمان�ومعر

8� ة �التجا �8واقع ة �التجا �8واقع ة �التجا �8واقع ة �التجا �العربيررررواقع �الوطن �;ي �العربيلكY?ونية �الوطن �;ي �العربيلكY?ونية �الوطن �;ي �العربيلكY?ونية �الوطن �;ي �صعيد�:  :  :  :  لكY?ونية �ع�ى �نموا �العربية �الدو لتشهد

� �تبلغ �بمبيعات �8لكY?ونية ة �السفر�15رالتجا �تذاكر �،وتستحوذ �سنويا �دوGر �مليار

� �ع�ى �الكهربائية �شهدت� %40و�جهزة �إذ ،� �عربيا �8لكY?ونية ة �التجا �حجم ر�من

��ا �العربية �البوابات �عدد �;ي �نموا ��خy?ة �8لكY?وني�السنوات �بالتسو قتخصصة

ات�العربية�و�جنبية�ع�ى�حد� راستطاع�بعضها�تحقيق�إيرادات�عالية�وجذب�*ستثما

�عالم� �والناشئة�لدخو �ا�توسطة يع �الشباب�وا�شا �تشجيع�فئة �ساهم�;ي �مما لسواء ر

ة�خاصة�مع�قلة�التكاليف�;ي�هذا�ا�جال�     15.رالتجا

�العربی الت�الدو غم�كل�هذا�ما لولكن� ز ة�لم�تستوعب�بعد��همیة�الخاصة�ر

ة�8لكY?ونیة�مما�أدى�إuى�عدم�توفر�أي�إحصاءات�دقیقة�أو�مؤشرات�صحیحة� ربالتجا

ة�*لكY?ونیة�العربیة�و�إن�توفرت�فÓ-�قدیمة�وقلیلة�وهذا� رتسمح�بقیاس�حجم�التجا

ة�*لكY?ونیة�،حیث�قدر�حجم�الت �العربیة�عن�التجا ما�یدل�ع�ى�مدى�بعد�الدو
ُ

ر ل ة�ُ رجا

�العالم�سنة� �;ي�حyن�قدر�إجماuي�*نفاق��8حواuي�2011*لكY?ونیة�;ي �دوGر، �ترلیو
ُ

ن

ة�95العربي�بحواuي� ة�8لكY?ونیة،�وأك¾?�ا�تعاملyن�بالتجا �دوGر�سنویا�ع@?�التجا ر�ملیو ر ن

ع� %70*لكY?ونیة�تY?كز�مشY?یا�ïم�;ي�شراء�برامج�وأجهزة�الحاسب�uي�بنسبة� زوتتو

 16.%  �80الباقیة�ع�ى�شراء�الكتب�والهدایا،�كما�أن�النسبة

توأظهر�تقرير�أعدته�بوابة�الدفع�العربية� تبايفو تبايفو تبايفو سنة�) wwwwwwwwwwww....payfortpayfortpayfortpayfort....comcomcomcom((((    رررربايفو

ية�مصر�ودولة�2014 ات�العربية�ا�تحدة�،�ا�ملكة�العربية�السعودية�،�جمهو ر�أن��8ما ر

ة�;ي�العالم�العربي�من�حيث �ال�-�تحتل�الصدا رالكويت�üي�الدو ة�8لكY?ونية�،�ل ر�التجا

�،�و�كونه� تفاع�نسبة�مستخدمي��نY?نت�;ي�هاته�الدو ها�أن�ا لوذلك�لعدة�أسباب�أبر ر ز

ا�لبطاقات�الدفع�بأنواعها�سواء�ا�دفوعة�مقدما�أو�البطاقات� رهاته��خy?ة��ك¾?�إصدا

 .8ئتمانية�

�ا�تحدة    ----1111 �العربية ات �8ما �ا�تحدةدولة �العربية ات �8ما �ا�تحدةدولة �العربية ات �8ما �ا�تحدةدولة �العربية ات �8ما �دو: رررردولة �سكان �أن �8حصائيات ب�بينت �يقا ات �8ما رلة ر

 عددهم�العشرة�م
يyن�نسمة،�

�% 90حواuي �وأك¾?�من ،� ��نY?نت �يستخدمو �% 30نم�èم �ع@?�*نY?نت ،��17يشY?ون

�مع�ا�جموعة�لدولية�ل0ع
م�سنة�و �بالتعاو �فoyا اسة�أجر�ïا نباGستناد�إuى�د �،�2011ر
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ب� تفعت�إuى�ما�يقا ة�8لكY?ونية�ا رفإن�عائدات�التجا ر ات��مليار02ر ر�دوGر�;ي�دولة�8ما

 ،18العربية�

�السعودية    ----2222 �العربية �السعوديةا�ملكة �العربية �السعوديةا�ملكة �العربية �السعوديةا�ملكة �العربية �بعدد� :ا�ملكة �الثانية �ا�رتبة �;ي �السعودية �العربية �ا�ملكة تأتي

� ب �يقا �ما �نسمة، �مليو ن �وعشر �يقدر�بثمانية رسكان ن �،�% 50و ��نY?نت ن�يستخدمو

 �يشY?ون�ع@?��نY?نت�،�%10و

ية�مصر�العربية    ----3333 ية�مصر�العربيةجمهو ية�مصر�العربيةجمهو ية�مصر�العربيةجمهو تبة�;ي�التقرير�،�حيث�يبلغ�عدد�سكان�مصر�احتلت�مصر�ا�ر :ررررجمهو

�نسمة�،�م�èم�90حوuي�  �يشY?ون�من��نY?نت�،�%10ن�مليو

�الكويت    ----4444 �الكويتدولة �الكويتدولة �الكويتدولة �ب:دولة �عربيا �الرابعة �ا�رتبة �ع�ى �تحصلت ب �يقا �سكان �3.5رعدد ن�مليو

 19.�يشY?ون�من��نY?نت�% 40،�نسمة

� �لعدالجزائرالجزائرالجزائرالجزائروعن �8لكY?ونية ة �التجا �حيث �من �الY?تيب �ذيل �;ي �أسباب�ر� ة

�مريكي�" نات�آنديكس"أهمها�ضعف�تدفق��نY?نت�حيث�أشار�تقرير�صادر�عن�مكتب��

�;ي�مجال�سرعة��نY?نت�حيث�احتلت�ا�رتبة� �ما�175أن�الجزائر��Gتزال�جد�متأخرة

� �عا�يا ��خy?ة �،�20قبل �8لكY?وني �الدفع �مصادر�لبطاقات �إنعدام �أخر �جهة �ومن ى،

�ن
حظ�;ي غم�هذا �بوادر�لبعض�ا�ؤسسات�الناشئة�ëقتحام�رولكن� �السنوات��خy?ة

�العوائق�ال�-�سبق� زعالم�تكنولوجيا�ا�علومات�حيث�تعمل�هذه�ا�ؤسسات�ع�ى�تجاو

� �،�وبذلك�تعمل�ع�ى�تجاو �ا�نتوج�للزبو زذكرها�ن�خ
ل�توفy?�خدمة�الدفع�بعد�وصو ن ل

 .ىعائق��من�من�جهة�وعائق�آليات�الدفع�من�جهة�أخر

    ::::ياتياتياتياتتوصتوصتوصتوص

 العمل�ع�ى�تطوير�البنية�التحتية�لتكنولوجيا�ا�علومات�خاصة�*نY?نت�،�* 

 فتح�ا�جال�أمام�ا�ستثمرين�;ي�قطاع�ا�علومات�لخلق�ا�نافسة�وتطوير�القطاع�،�* 

ة�*  �لبلو ة�8لكY?ونية �والتجا �الرقم- اسات�والبحوث�ا�تعلقة�باGقتصاد رتكثيف�الد ر ر

 حيثيات�هذا�ا�يدان�،�

�ا�حتويات * �الY?ك�oyع�ى �خ
ل �من ،� �الجديدة �ا�رحلة �مع �التعليمية �ال@?امج  تكييف

 ا�تعلقة�بتكنولجيا�ا�علومات�و8ع
م�uي�وال@?مجيات��،�

�الجميع�،�*   لتوفy?�خدمة�الدفع�8لكY?وني�وجعلها�;ي�متناو

�التكن*  �ا�ستجدات �مع �والتنظيمية �القانونية �النصوص �تكييف �ع�ى ولوجية�العمل

�ا�تعاملyن�  .قوا�عام
ت�الرقمية�لحماية�حقو
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    ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

من�خ
ل�ما�سبق�حاولنا�تسليط�الضوء�ع�ى�*قتصاد�الرقم-�بصفة�عامة�

ة�8لكY?ونية�بصفة�خاصة�ليس�فقط�Êهمية�هذين�ا�صطلحyن�ولك�èما�بمثابة� روالتجا

�جه ها�لخلق�مصادر�دخل�جديدة�من�جهة�،�و ة��Gيمكن�تجاو نضر ز �كنتيجة�ور ىة�أخر

�;ي� ية �خلقت�تغيy?ات�جذ �ا�علومات�ال�- �ا�ذهل�لتكنولوجيا ات�التطو رحتمية�ëفرا رز

�طبيعة� �;ي ºوح�� ،� �وإقتصادية ،� �عسكرية ،� �مختلف�ا�ستويات�سياسية �و;ي ا�جتمع

�العالم�بصفة�� لالع
قات�8نسانية�،�وعليه�فإن�تحدي��لفية�الثالثة�الذي�تواجهه�دو

� �والدو �النشاط�لعامة �هذا �ëحتواء �التحتية º.الب�?yهو�توف� �خاصة �بصفة العربية

 .8قتصاد�الذي�يرتكز�أساسا�ع�ى�ا�عرفة�و8بتكار�وا�نافسة�

    ::::ا�راجعا�راجعا�راجعا�راجع

سالة�ماجيسY?�،كلية�العلوم� -1 ة�8لكY?ونية�;ي�الجزائر�،� رصراع�كريمة�،�واقع�وآفاق�التجا ر

ية�،�جامعة�وهران�،  .�26،�ص�2014-2013رالتجا

2- � �النمو8قتصادي �تحقيق �;ي �ا�عرفة �اقتصاد �دو ،� �الشمر �جبار�طاهر� رمحمد مصر�"ي

ية�،�ص�ص� �للعلوم�8قتصادية�و8دا رنموذجا�،�مجلة�الغر   .90 -69ي

عمار�الصابوني�،�تكنولوجيا��8تصاGت�و�ا�علومات�;ي�8قتصاد�الجديد�،�جمعية�العلوم� -3

ية�،�ندوة�الث �الثاني�25
ثاء�8قتصادية�ر8قتصادية�السو  .03،�ص�2011ن�كانو

ال -4  .ين�،�جامعة�مصطفى�اسطمبوuي�،�معسكر�،�الجزائر�دربن�سولة�نو

ة�8لكY?ونية�;ي�الجزائر�مرجع�سابق�،�ص�ص� -5  .55-48رصراع�كريمة�،�واقع�وآفاق�التجا

باحه�،� -6  : �،�من�موقع�2012مايو�28رمحمد�حبش�،كيف�يحقق�الفيسبوك�أ

7- https://www.tech-wd.com .�15/02/2018،معاينة�يوم�  

8- Walter brenner ;what is digital economy ? unicorns ,transformation and the 

internet of things ; www.deloitte.com; 22/03/2018. 

ة�8لكY?ونية�;ي�الجزائر�،مرجع�سابق�ص� -9  .31رصراع�كريمة�،�واقع�وآفاق�التجا
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