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:رشوط وكواعد امنرش  

، تباعد 15، حجم الخط Traditional Arabic: الخط) عـنـوان باللغة العربيةال*   
 (1,15أسطر 

Title in English (Times New Roman; size-13; Interline 
1,15) 

 2، االسم الكامل للباحث الثاني1اإلسم الكامل للباحث األول

Full name of the first author1, Full name of the second 
author2 

، اإلمييل ادلهنيللباحث األول (البلد)  مؤسسة االنتماء1
، اإلمييل ادلهين للباحث الثاين (البلد) مؤسسة االنتماء2

 2020: ../../   تاريخ النشر2020: ../../ تاريخ القبول2020: ../../تاريخ االستالم

 ( على األكثر كلمة200(: ملخص

يتم اإلشارة يف ادللخص إىل ىدف البحث، والنتائج ادلتوصل إليها يف )ضع ادللخص ىنا 
يتم اإلشارة يف ادللخص إىل ىدف البحث، والنتائج ادلتوصل إليها يف )ضع ادللخص ىنا . (فقرتني
يتم اإلشارة يف ادللخص إىل ىدف البحث، والنتائج ادلتوصل إليها يف )ضع ادللخص ىنا . (فقرتني
يتم اإلشارة يف ادللخص إىل ىدف البحث، والنتائج ادلتوصل إليها يف )ضع ادللخص ىنا . (فقرتني
يتم اإلشارة يف ادللخص إىل ىدف البحث، والنتائج ادلتوصل إليها يف )ضع ادللخص ىنا . (فقرتني
.  (فقرتني

. م. ك،.م. ك،.م. ك،.م. ،ك.م. ك: كلمات مفتاحية

 ( إجباريJELوضع ترميز )...، ....، .... : JELاتتصنيف



  

Abstract:(Do not exceed 200 words) 
Enter your abstract here (an abstract is a brief, 

comprehensive summary of the contents of the article).Enter 
your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive 
summary of the contents of the article). 

Enter your abstract here (an abstract is a brief, 
comprehensive summary of the contents of the article).Enter 
your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive 
summary of the contents of the article).  
Keywords: keywords; keywords; keywords; keywords; 
keywords. 
JEL Classification Codes: …, …, … 

__________________________________________ 
 authorC@mail.com: ، اإليميلاالسم الكامل: المؤلف المرسل

 : مقدمة. 1

جيب أن حتتوي مقدمة ادلقال على دتهيد مناسب للموضوع، مث طرح إلشكالية البحث 
 .ووضع الفرضيات ادلناسبة، باإلضافة إىل حتديد أىداف البحث ومنهجيتو

العنوان الرئيسي األول  .2

: العنوان الفرعي األول 1.2

mailto:authorC@mail.com
mailto:authorC@mail.com


  

أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول، أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول، أدخل ىنا 
حمتوى العنوان الفرعي األول، أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول، أدخل ىنا حمتوى العنوان 
. الفرعي األول، أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول، أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول

  عنوان فرعي ثاني2.2

أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين، أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين ، أدخل ىنا 
حمتوى العنوان الفرعي الثاين ، أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين، أدخل ىنا حمتوى العنوان 

. الفرعي الثاين، أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين، أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين
العنوان الرئيسي األول  .3

: العنوان الفرعي األول1.3

أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول، أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول، أدخل ىنا 
حمتوى العنوان الفرعي األول، أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول، أدخل ىنا حمتوى العنوان 
. الفرعي األول، أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول، أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول

:  العنوان الفرعي الثاني2.3

أدخل ىنا  أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول،
حمتوى العنوان الفرعي األول،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول،أدخل ىنا حمتوى العنوان 
 .الفرعي األول،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول

 
 Espaceوليس بواسطة Word سم تقاس بواسطة مسطرة الـــ 1مسافة البدء 



  

 (Traditionnalarabic, taille 13, Gras ; Centrer): 1الجدول 

 3نتيجة  2نتيجة  1نتيجة  اختبار
15.21 15.21 15.21 15.21 
18.58 18.58 18.58 18.58 
11.14 11.14 11.14 11.14 

 ,Traditionnalarabic, taille 13)، السنة، الصفحة(ة)ادلؤلف: المصدر
Normal ; Centrer) 

ضع رأس الماوس على الكتابة واألرقام داخل الجدول لتعرف نمط وحجم ): مالحظة
. (الخط، نمط وحجم الخط بالنسبة لألرقام

 (Traditionnalarabic, taille 13, Gras ; Centrer):1الشكل 

 

 ,Traditionnalarabic, taille 13)، السنة، الصفحة(ة)ادلؤلف: المصدر
Normal ; Centrer) 

يجب أن Sous forme d’imageاألشكال والمخططات بصيغة صورة): مالحظة
 ويجب أن يكون الشكل متوسط الصفحة.(habillage devant le texteتكون

(Centrer) .
 المخططات واألشكال المركبة يجب أن تكون مجمعة (Grouper) 

 : خاتمة.4

ضع يف خادتة البحث تلخيصا دلا ورد يف مضمون البحث، مع اإلشارة إلىأبرز النتائج 
 .ادلتوصل اليها، وتقدمي اقرتاحات ذات الصلة مبوضوع البحث



  

: قائمة المراجع. 5
  (APA):تدوين ادلراجع يكونفي آخر ادلقال وباعتماد أسلوب

https://www.youtube.com/watch?v=AmiKblUQs_A 

 ,Brown, 2006)يف قلب النص (صاحب ادلرجع، السنة، الصفحة)وذلك بذكر 
p35)بصفة آلية، على أن يُدون ادلرجع كامال يف قائمة ادلراجع كاآليت :

، عنوان الكتاب، الناشر، (سنة النشر)، (ة)االسم األخري، مث االسم األول للمؤلف: لمؤلفاتا
 .بلد النشر

، عنوان األطروحة، (سنة النشر)، (ة)االسم األخري، مث االسم األول للباحث: األطروحات
 .القسم، الكلية، اجلامعة، البلد

، عنوان ادلقال، اسم اجمللة، اجمللد (سنة النشر)،(ة)لقب وامسادلؤلف: المقاالت
،الصفحات؛ (العدد)

، عنوان ادلداخلة، (تاريخ انعقاد ادلؤدتر)،(ة)االسم األخري، مث االسم األول للمؤلف: المداخالت
عنوان ادلؤدتر، اجلامعة، البلد؛ 

: ، العنوان الكامل للملف، ذكر ادلوقع بالتفصيل) السنة (اسم الكاتب:مواقع االنترنيت

http://adresse complète (consulté le jour/mois/année) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AmiKblUQs_A
https://www.youtube.com/watch?v=AmiKblUQs_A


  

 :مالحق. 6

: مالحظات هامة

 

 صفحة وال يقل عن 25 (ي حال من األحوالأب)ن ال تتجاوز عدد صفحات المقال أيجب 
 صفحة 15

: ترسل المقاالت إلى البريد اإللكتروني للمجلة
Academic.studies.aflou@gmail.com 

: من الرابط التايل CODE  JELميكن حتميل 
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php 

Academic.studies.aflou@gmail.com 
 : مالحظة
.  ختضع عملية ترتيب ادلقاالت العتبارات فنية  -  

.  ادلقاالت ادلرسلة للمجلة تُعبـّر عن آراء أصحاهبا وال تُعّّب عن رأي اجمللة أوىيئة التحرير-
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 افتتاحية العدد

 

 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 باسم اهلل والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه ألف صالة وتسليم، وبعد
كّرم اهلل جّل وعلى بين آدم و عّلمهم مامل يكونوا يعلمون، وفّضلهم على كثري من خلقو تفضيال، وُُحّلوا أمانة 

اخلالفة يف األرض، دما استودعهم اهلل من قوى التفكري والتدبّر، فعّلم آدم األمساء كّلها، وجعل اختالف األلسنة آية من 
 .آياتو العظمى، ومبقتضى سنن اهلل يف التدرّج سار اللسان ونشأت ادلعارف والعلوم

ة الدراسات جمل"من اجمللة ادلوسومة بـ الثاين من اجمللد الثالث فقد مّت بعون اهلل وتوفيقو إدتام ىذا العدد وبعد 
العلوم : الصادرة عن ادلركز اجلامعي بآفلو، حيث مشلت العديد من ادلقاالت من خمتلف التخصصات بني" األكاديمية

 إحداث، وقد حاول جمموعة من الباحثني وغريىا...اإلنسانية وعلم االجتماع، والعلوم السياسية، والتاريخ واألدب
مقاربات متكاملة يف ىاتو اجمللة اليت عاجلت مجلة من القضايا مجعت أحباثا ومقاالت اتصل معظمها بالواقع العادلي الذي 

 .المس مجلة من التحوالت السريعة اليت مّست مجيع اجملاالت
زاد اجمللة قيمة فكرية وثقافية، فادلوىل عّز وجل جعل من االختالف سببا الذي التنوع ىو ىذا التعّدد ودما دتيز بو 

للتعارف والتكامل والتمّيز بني الشعوب وعامال لتعزيز العالقات وتقويتها وليس للتعّصب والصراعات مصداقا لقولو 
 .118: اآلية- سورة ىود)َ﴿وَلْو َشاَء َربَُّك جلَََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوال يـَزَاُلوَن خُمَْتِلِفنَي ﴾: تعاىل

وانطالقا من نظرة االسالم دلكانة العلم وفضلو واألحاديث النبوية الشريفة اليت حتثنا على السري يف طريقو، فعْن َأيب 
﴿مْن َسَلَك َطريًقا يـَْبَتِغي ِفيِو عْلًما سهَّل اللَّو َلو َطريًقا ِإىَل : ، يقولُ ملسو هيلع هللا ىلصمِسْعُت َرُسول اللَِّو : الدَّْرداِء رضي اهلل عنو، قَال

اجلنِة، َوإنَّ ادلالِئَكَة لََتَضُع أْجِنَحتَـَها ِلطالب اْلِعْلِم رًِضا مبا َيْصَنُع، َوإنَّ اْلعامِل لََيْستَـْغِفُر َلُو مْن يف السََّمواِت ومْن يف األْرِض 
حَّتَّ احلِيتاُن يف ادلاِء، وَفْضُل اْلَعامِل َعَلى اْلعاِبِد َكَفْضِل اْلَقمر َعلى َسائِِر اْلَكَواِكِب، وإنَّ اْلُعَلماَء َوَرثَُة األنِْبياِء وإنَّ األنِْبياَء 

ا ورَّثُوا اْلِعْلَم، َفمْن َأَخَذُه َأَخَذ حِبظٍّ َواِفٍر﴾  حاولنا جاىدين ولقد . (رواُه أَبُو داود والرتمذيُّ )مَلْ يُورِّثُوا ِديَنارًا َوال ِدْرََهًا وإَّنَّ
اليت ارتأينا فيها فائدة علمية تسهم يف تطوير - بني خمتلف العلوم- يف ىذا العمل ادلتكامل أن ذممع بعض ادلقاالت ادلهمة

وذلك بالسعي . البحث العلمي، ىذا األخري الذي يعّد اللبنة األساس يف البناء احلضاري لكل أمة تسعى لتحقيق النهضة
 على أن النبخل مبا نستطيع، فعِن ابن مْسُعوٍد رضي وكلنا حرص. وراء تقدمي ما أمكننا وما استوعبو ىذا العدد من الطرح

﴿َنضََّر اللَّو اْمرًءا مِسع ِمنا َشْيًئا، فبَـلََّغُو َكَما مَسَعُو فـَُربَّ ُمبَـلٍَّغ أْوعى ِمْن : يـَُقولُ ملسو هيلع هللا ىلصمِسْعُت َرُسوَل اللَّو : اهلل عنو قالَ 
 .حديٌث َحسٌن َصحييٌ : رواُه الرتمذيُّ وقال) .َساِمع﴾

ويف األخري نأمل أن نكون قد وفقنا يف طرح ما ىو مفيد للباحثني والطلبة، حَّت وإن كان احلديث يف جمال البحث 
العلمي ال تكفيو الصفحات وال تغنيو األقالم، فإن وفقنا يف طرح بعض النقاط ادلهمة فذلك بتأييد وسداد من ادلوىل عز 

  تحرير المجلة عضو هيئة.واهلل ويّل التوفيق. وإن قّصرنا فمن أنفسنا ومن الشيطان الرجيم الذي نستعيذ بو. وجل

افتتاحية 
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 :ملخص
ضلاول من خالل ىذا ادلقال الوقوف على مفهوم التفكري التصميمي وأىم تطبيقاتو ادلبتكرة يف تلبية 

 وفهمكيفية تعامل ادلصممني مع ادلشاكل عند زلاولة حلهااحتياجات اجملتمع وحل مشكالتو االجتماعية 
حيث قمنا بعرض مبسط حول مفهوم التفكري التصميمي ونشأتو ومراحلو مع عرض بعض النماذج ادلطبقة 

 .يف ىذا اجملال والتطرق اىل بعض ادلعيقات وكيفية ذباوزىا
 التفكري التصميمي، حاجات اجملتمع، ادلشكالت االجتماعية: كلمات مفتاحية

Summary:  

Through this article, we try to capture the concept of design thinking 

and its most innovative applications in meeting society's needs, solving its 

social problems and understanding how designers deal with problems When 

trying to solve it, we did a simplified presentation on the concept, origin 

and stages of design thinking. Some of the models applied in this area were 

presented and some of the obstacles and how to overcome them were 

addressed. 

_____________________________________ 

 a.dennaka@cu-aflou.edu.dz: ، اإليميلاالسم الكامل: المؤلف المرسل
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 :  مقدمة.1
بالقدرَة على اجلمع بينالتعاطفمع ظروف مشكلة ما، واإلبداعفي توليد التفكري التصميمي يتمّيز 

ويف الوقت الذي صار فيو . ذلا، ويف ربليل وتكييف ىذه احللول تبعا لظروف ادلشكلة منطقّية رؤى وحلول
يل مصطلح التفكري التصميمي جزءا من ادلفردات الّشائعة يف التصميم ادلعاصر والتطبيق اذلندسي، ويف رلا

 من التفكري التطبيقي اإلبداعي، يتزايد ينه الواسع يف وصف ظلط معمأيضا، فإّن استخدا واإلدارة األعمال
. تأثريُه على ثقافة القرن احلادي والعشرين، يف سلتلف فروع ادلعرفة

وحاليا، ىناك توّجو . لتفكري يف ربديد منهج معني لفهم ادلشاكل وحلهال نظم بذلك يصبحبمثابة 
ضلو توعية ادلصممني وغريىم من ادلهنيني بالتفكري التصميمي عن طريق تدريس التفكري التصميمي 

، وذلك من منطلق أن معرفة العمليات والطرائق اليت يستخدمها ادلصممون يف التصميم، التعليم العايل يف
على  وادلؤسسات التجارية وفهمكيفية تعامل ادلصممني مع ادلشاكل عند زلاولة حلها، سيعزز قدرةاألفراد

إىل مستوى أعلى، وىناك أمل يف خلق تقدم  باالبتكارالتوصل إىل عملياهتم االبتكارية وتنشيطها، للرقي
مع ظروف  يالتعاط  يتميز ىذا األسلوب بالقدرة على اجلمع بني.تنافسي يف االقتصاد العادلي احلايل

 ربليل وتكييف ىذه احللول تبعا لظروف ادلشكلةوذلا،  ةمنطقي مشكلة ما، واإلبداعفي توليد رؤى وحلول
.  سبهيدا الجياد احللول ادلناسبة ذلا

 :مفهوم التفكير التصميمي.2
 Herbert) ىربرت ساميون، ميكن إرجاعو، كعلم، إىل"طريقة يف التفكري"التصميم، كـ 

Simon)أّما كتخّصص يف رلال التصميم اذلندسي، فريجع ىذا ادلفهوم إىل كتاب روبرسباك كي ، 
(Robert McKim)  يف الثمانينيات والتسعينيات "بصري اليف التفكريذبارب "من خالل كتاب ،

 .جامعة ستانفورد عمَل ماك كيم، أثناء فًتة تدريسو يف (Rolf Faste) وّسع رولف فيست
التصميم  ، يف شبانينيات القرن العشرين، مع ظهور مصطلح التفكري التصميمي الول مرةظهر

 القوة والدافع للبدء بوضع اليت تعطي االنسان الذىنية والعقلية ،من خالل اكتسابادلتمحور حول اإلنسان
معلومات أكثر دلواصلة التعمق لصنع حلول سبكنو من الوصوللاحللول وإختبارىا وإرتكاب األخطاء، واليت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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بالتايل و.  يف مكان األخريناالنسان نفسو القدرة على وضع أيالتعاطف وىذا يكون من خالل أجود، 
ا مم، احللول اليت نصنعها من خالل التفكري التصميمي جيب أن تكون من وجهة نظر ادلستخدمنيفإن 

 عن ادلشكلة وىو باب ىوىوبعيد وفهمتصوراتوالعامل من وجهات نظر سلتلفة بعيداً عن جيعل االنسان يرى 
ومن خالل التعاطف أيضاً . عظيم لإلبداع وصنع حلول وظيفية ميكن اإلستفادة منها بشكل صحيح

 حلول غري رلدية بعيدة عن يصنعويصمم من التصورات ادلسبقة واليت باإلعتماد عليها ميكن أن يتخلص
. الواقع

تعددت التعريفات حول ىذا ادلصطلح فالتفكري التصميمي ىو أيديولوجية وعملية تسعى حلل 
من خالل الًتكيز على ثالث مرتكزات " تيم براون"يعرفو ادلشكالت ادلعقدة بطريقة تركز على ادلستخدم، 

هنج لالبتكار متمركز حول اإلنسان من خالل رلموعة من أدوات التصميم يسعى لدمج  " بأنوأساسية
 ".احتياجات الناس وإمكانيات التكنولوجيا ومتطلبات صلاح األعمال

التفكري التفكري التصميمي ىو عملية تكرارية نسعى من خالذلا إىل فهم ادلستخدم ، اذن 
وإعادة تعريف ادلشكالت يف زلاولة لتحديد اسًتاتيجيات وحلول بديلة قد ال تظهر على الفور مع مستوى 

 .تفهمنا األويل يف الوقت نفسو، كما يوفر التفكري التصميمي هنجا قائما على احلل حلل ادلشكال
 أّوَل استخدام 1987(Design Thinking) التفكري التصميمي" وبيًت ر" كتاب يعترب   

جدير بالذكر ذلذا ادلصطلح يف ادلؤلّفات يف رلال التصميم، وقد قّدم ىذا الكتاب تقريرا منهجيا عن 
وادلخّططون  ادلهندسون ادلعماريّون إجراءات حل ادلشكالت، تلك اإلجراءات اليت يستخدمها

مشكالت لعينة "، وعنواهنا (Richard Buchanan) أفصحت مقالة ريتشارد بيوكانن.احلضريّون
، عن رؤية أمشل يف التفكري التصميمي، وقد كانت بالغة التأثري فيما يتعلق 1992، "يف التفكري التصميمي

 معترب،  وحبثيأكادميي واليوم، ىناك اىتمام. دبعاجلة االىتمامات اإلنسانية ادلستعصية عن طريق التصميم
 .مستمرة عن حبوث التفكري التصميمي ندوات لفهم التفكري التصميمي واإلدراك التصميمي، يشمل إقامة

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
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كما أنو عملية حل ادلشاكل االبداعية اليت يستخدمها الفريق لتوليد ابتكارات تتمحور أساسا 
 : حول االنسان وفق رلموعة من اخلطوات سوف نشرحها من خالل الشكل ادلوايل

 يبين خطوات التفكير التصميمي: (01)الشكل رقم 
 
 
 
 

 
 
 
 

  من تصميم الباحثني:المصدر
التعاطف يعين التواصل بعمق مع الناس والسعي اىل فهمهم اي فهم الناس الذين نريد 

مساعدهتم، اما اخلطوة الثانية ىي أننا دبجرد ان نفهمهم ميكننا ربديد ادلشكلة عن طريق التحدث اىل 
الناس اوال لفهم ادلشكلة من ادلصدر، مث يأيت التصور وىو يعين العصف الذىين حيث سنولد العديد من 

اخليارات وال نلتزم فقط بفكرتنا االوىل وبعدىا سنقوم بانشاء ظلوذج اويل وىو نسخة مصغرة ومبسطة 
وملموسة من فكرتنا اليت ىي قابلة لالختبار لذا سنعود اىل الناس يف النصف الثاين من العملية ونطرح 

ىل فهمنا : ىل ىذه الفكرة تستحق ادلتابعة؟، مث نطرح عن انفسنا السؤال التايل: عليهم السؤال التايل
فجوىر التفكري التصميمي . الفكرة وتعاطفنا معها على وجو صحيح ام اخطأنا يف التصور والتشخيص؟

ىو االعتقاد بأن االبتكار ليس حدثا بقدر ما ىو عملية لذا فهو ليس حكرا على بعض االشخاص او 
العباقرة كأنشتاين مثال بل قد يكون اي شخص مبتكر كما انو ال يقتصر على ادلنتجات فحسب بل يف 

 . انتاج التجارب واخلدمات والسياسات

 التعاطف

 نموذج تحديد المشكلة

 التصور

 اختبار
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اذن دباذا زبتلف طريقة التفكري التصميمي يف حل ادلشكالت عن الطرق االخرى؟ يف البداية 
ادلشكلة ىنا ربدد عن طريق االشخاص ادلعنيني بادلشكلة يف حد ذاهتم وليس بواسطة خرباتنا ومعارفنا 

كمختصني او كممارسني، كما أن العمل يف ىذا االطار يتم من خالل الفريق اذ يكون العمل صباعي 
بطريقة تعاونية غالبا مع أشخاص من أماكن سلتلفة وقطاعات متعددة الن التنوع ىنا جيلب ادلزيد من 
االفكار اجلديدة وبالتايل ربقيق االبداع، كما ان اجلميع ميلكون نفس ادلكانة يف الفريق كما ان العملية 
تكون دورية حبيث انو يف كل مرة يتعلم االشخاص داخل الفريق امور جديدة يغريون من خالذلا نتيجة 

ربويل أفضل األفكار يف ادلرحلة الرابعة يتم . خدمة ادلنتج وتسمح ذلم باختبار وتطوير ادلفاىيم بسرعة كبرية
 ىنا يقوم ادلصممون بإنشاء إصدارات مصغرة للمنتج، أو ميزات ،ادلتولدة أثناء التفكري إىل شيء ملموس

. ،  أي  ربويالألفكارإلىمنتجاتوخدماتفعليةيتماختبارىاوتكرارىاوذبريبهامنتجلل
يساعدالنموذجاألوليعلىجمعالتعليقاتوربسينالفكرة  ويف ادلرحلة االخرية 

. يتموضعالنموذجاألوليبينيديادلستخدمينواحلصولعلىتعليقاهتم
ماالذينجح؟مادليعمل؟ماكانردفعلهمالعاطفيعلىالنموذجاألويل؟كيفشعروا؟كيفكانردفعلهم؟مراقبةتعابريالوجهاخل

. االستماعإلىمايقولونو ومراعاة ارائهمسيجعلهأفضل. اصةهبم؟استمعإلىمايعتقدونأهنيعمل
استخدمالنتائجالتيتمإنشاؤىافيهذىادلرحلةإلعادةتعريفمشكلةواحدةأوأكثر،لتتضمنالصفرفيمجاالتادلشكالسبثال

. لعيوبالوظيفيةالتيحددىاادلستخدمون،واحلصولعلىفهمأعمقللمستخدمني
. تغيريوصقاللنموذجاألوليواستبعادادلشاكلثماخلروجواختبارىامرةأخرى

 :التفكير التصميمي ومراحل تطبيقه في حل المشكالت االجتماعية.3
االشياء اليت نقوم بصميمها من خالل ىذه العملية تكون أكثر فعالية الننا امضينا وقتا طويال يف  

فهم الناس، فاالمر ال يتعلق جبلب ما ىو جديد فحسب بل يتعلق باشراك الناس يف اجياد احللول للحصول 
 . على فرصة اعلى للنجاح
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يصبح الربنامج ثريا وواعدا مع مرور الوقت وجيلب الكثري من الناس لالطلراط فيو ويكونون  
متحمسني لرؤية النجاح ومعايشتو ترتفع احلوافز الن العمل يصبح شلتعا اكثر لذا صلد الكثري من الفرق يف 

 . الشركات جيدون ادلتعة يف العمل مع بعضهم البعض ويبدعون يف اعماذلم
 مراحل التفكير التصميمي (02)الشكل رقم 

 
  من تصميم الباحثني:المصدر

بدأت فكرة التفكري التصميمي مع الشركات لتطوير منتجاهتا مث انتقلت اىل اجلانب االجتماعي  
سواء يف رلال التعليم كربامج تعليمية لالطفال او اجلامعات مث انتقل اىل نشاطات اجملتمع ادلدين واجلمعيات 

 . و ادلؤسسات اخلريية
كنموذج شركة تصميم منصف يف اجلانب االجتماعي بدأت الفكرة من خالل معاجلة النظرة اىل  

االسباب احلقيقية لعدم ادلساواة انطالقا من معاناة الشعوب على مستوى العامل من التمييز سواء العرقي او 
الديين او الطبقي او ادلذىيب، وكيفية استخدام التصميم العادة تنظيم ىذا الوضع بطريقة صحيحة واكثر 

 . انصافا
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بدأو من فكرة بسيطة وىي ان كل الناس يعتربون مصممون وان ادلصمم ىو ذلك الشخص الذي  
لديو القدرة على ازباذ القرارات اليت تؤثر يف االخرين فاالبوين يعتربان مصممني، واذلندس ومضيفة الطريان 

والطبيب وادلمرض أي احد يتخذ قرارات تؤثر يف االخرين يعترب مصمما، وحىت القرارات اليت نتخذىا صبيعا 
كل يوم بصفة شبو روتينية تعترب تصميما الهنا تؤثر يف االخرين بطريقة او باخرى رغم اننا نكون غافلني 

عن تلك القرارات وهنتم باصلاز اعمالنا وتلبية انشغاالتنا اليومية، او قد نكون احيانا منتبهني اىل تلك 
 .القرارات اليومية اليت نقوم بازباذىا واالعمال اليت نقوم باصلازىا

 :فكرة التفكير التصميمي الحر- 4
 وىي نسخة مبتكرة نوعا ما مستوحاة من التفكري التصميمي، والغرض منها ىي مساعدة االخرين  

 . ليكونو منتبهني اىل أقصى حد حيال القرارات اليت يقومون بازباذىا وبالتايل بطريقة تأثريىم باالخرين
ادلساواة ىنا زبتلف عن االنصاف فادلساواة ىي احلالة حيث نكون متساوون فيما يتعلق خاصة بادلكانة 

واحلقوق والفرص، اما االنصاف فيظهر عندما نعين النتائج اي عندما يكون ىناك نتائج التجارب الفردية 
، فاذا كنا نعيش يف بالد عادلة فلن (عادات وتقاليد رلتمعهم)اليت ربررىم حىت من بعض جوانب ىويتهم 

يكون ىناك حدود للفرص ادلتاحة امامنا كالذي يولد غري ابيض يف بالد يتحقق فيها مبدأ االنصاف ذلك 
 .(2019زدام، )ال مينعو من النجاح والتفوق وربقيق طموحاتو وكل ما ىو مهم يف حياتو

إساءة ادلعاملة النظامّية لفرد أو أي بادلقابل صلد مصطلح االظطهاد وىو ادلعاملة القاسية واجلائرة  
أشهر أشكال االضطهاد ىي االضطهاد الديين والعنصري ولعل . رلموعة من قبل فرد أو رلموعة أخرى

تشمل وسائل شلارسة . والسياسي بالرغم من أن تلك األشكال من االضطهاد قد تتداخل أحيانا
والتعذيب والتخويف كمحاولة لفرض ادلعاناة على األفراد،  واالعتقالاالضطهاد كل من التحرش واحلبس 

جيب أن تكون معاناة الضحية شديدة، لكن . لكن ليس شرطا أن تكون كل معاناة نوعا من االضطهاد
والذي يظهر بأقل حدة من خالل ما نسمية احلد الفاصل لتحديد شدة ادلعاناة يظل زلل جدل

 . (2020كرمي، )بالتمييز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
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 أن يتم إعطاء الشخص لغريه من احلق من نفسو يقتضيأما عكس التمييز فهو االنصاف الذي  
وىذا يكون مثل الذي ربب ان تأخذه منو إذا كنت مكانو ويكون ىذا باألفعال واألقوال سواء يف الرضا 

وىذا يكون مع من ربب ومع من تكره، وىو ال يكون إال بني أثنني أو مرتني أو أمر وىو  أو الغضب
يكون ذو طرفني واألنصاف لو العديد من ادلعاين والتعبريات اذلامة وىي اليت يتم تقدمي ادلعاين اخلاصة هبا يف 

يقتضي ان نعطي الناس ما يلزمهم للنجاح وال يكون مشاهبا دلا اخذه اناسا اخرون احيانا الكثري من األوقات
على اعتبار اهنم زلاطون خبصائص وامتيازات وحىت بإكراىات وعوائق زبتلف من شخص الخر ففي سباق 

للعدو مثال ال نعطي ادلتسابقني احذية بنفس ادلقاس ألهنم ال يلبسون نفس ادلقاس فهنا نكون قد ساوينا 
 .  (2012حاروش، )بينهم لكننا مل ننصف بعضهم

كان اذلدف االساسي ىو التصميم من اجل االنصاف وليس التصميم من اجل النوعية وىذا من  
اجل انتاج نتائج عادلة يف رلالنا لنصل من خالل ذلك اىل زباذ القرارات بطريقة منصفة، فالتصميم بطرق 

ال زبلق  اال نتائج الوضع - أي االستمرار يف ازباذ القرارات بالطريقة اليت اعتدنا عليها-الوضع الراىن 
الراىن، لذا عندما يقول بعض االباء ان اوالدنا ال ينجحون او يقول بعض ادلدرسني ان طالبنا ال يتفوقون 
رغم ان لديهم امكانيات كبرية نقول ذلم ال ميكن العمل بالطريقة ادلعتادة وتوقع التغيري، علينا تغيري طريقة 

 . عملنا لكي نغري االحداث
 :القرارات التصميمية في النظام المصصم مسبقا- 5
-وعن غري قصد - الستبعاد واظطهاد الناس-اليت مت تصميمها يف العديد من احلاالت عن قصد  

لذا مت تصميم -يف حاالت اخرى على منوال العمل الذي نقوم بو ضلن يف حاالتنا الطبيعية من غري قصد
 :نظام من اجل احلصول على نتائج جديدة كهدف لعملية التصميم احلر وسوف نعطي مثالني عن ذلك

ىو احد االباء ادلؤسسني للواليات ادلتحدة االمريكية، " توماس جيفرسون" يعترب :المثال االول 
طرح فكرة كيفية تأسيس التعليم العام يف الواليات ادلتحدة على مسارين للطالب ادلسار االول خاص 

بطبقة العمال وىم من ذوي الدخل ادلنخفض، والثاين للطبقة ادلثقفة وىم االكثر ثراءا وميلكون حق 
الوصول للتعليم بدون اية قيود لذا فان بعض الطالب فقط من الطبقة العاملة ميكنهم التقدم دلسار ادلثقفني 



 

التفكير التصميمي كمدخل لتلبية احتياجات المجتمع ومعالجة المشكالت االجتماعية:عنوان المقال  
 

 

9 

فقد كانو يقولون العمال والبسطاء ليسو اذكياء دبا فيو الكفاية لكي يلتحقو بادلسار الثاين وقلة منهم فقط 
ىم اذكياء ميكنهم التقدم، فقد كانت نيتو يف التصميم ىي االبعاد لفصل فئة معينة والتقليل من فرصهم  

 . (2021موسى، )لكن ىذا ادلشروع مت رفضو
يف الواليات ادلتحدة االمريكية وقعت حادثة ان البيض " بوالسكي" يف اكادميية :المثال الثاني 

يصرخون على طالب اسود تعبري عن رفض زلاولة التحاقو دبدرسة حكومية قبل صدور قرار بعدم دستورية 
العزل والتمييز يف ادلدارس احلكومية، كان لديهم مدارس منفصلة لالطفال البيض فقط ومدارس لالطفال 

السود فقط غري مسموح ذلم باالختالط، مث تقرر عدم دستورية ذلك وبات مسموح لالطفال السود ارتياد 
مدارس البيض لكن يف البداية مل يتقبل االىايل االمر وكانو غاضبني من ىذا القرار وتغيبو عن اعماذلم 

ليأتو للمدرسة من اجل مضايقة االطفال السود عند دخوذلم اىل ادلدرسة، حارب حاكم الوالية ىذا الفعل 
غري الدستوري وحاول ارسال اجليش ليمنعهم من ىذا الفعل العنصري، فقامو كردة فعل على ذلك 

بتأسيس الكثري من ادلدارس اخلاصة سلصصة للعائالت اليت ال تريد ان يدرس اطفاذلا مع االطفال السود 
 . (2018عودة، )ومينعون بدورىم السود من الدخول اىل مدارسهم اخلاصة

ورغم اننا ننعم يف عصرنا احلايل بزوال الكثري من ىذه ادلمارسات اليت تراكمت عرب التاريخ اال ان  
ارثها مازال يأرق الكثري من الفقراء وأصحاب الدخل ادلنخفظ، ومازلنا نعاين من قرارات مشاهبة ازبذىا 

 . اباؤنا منذ عشرات السنني
من بني ادلمارسات العنصرية اليت استمرت اىل وقتنا احلايل ىو تطوير خوارزميات دربت على صور  

من قواعد بيانات وسائط االعالم مثل صور قوقل لكشف الوجو  ومن بني مؤشرات العنصرية ىنا ىو ان 
معظم الصور ادلوجودة يف زلركات البحث ىي صور للبيض الن معضم الصور اليت التقطت يف الواليات 

ادلتحدة ىي للبيض، لذا صلد السود يواجهون مشكالت مع انظمة احلاسوب، على اعتبار أن نظام اذونات 
ادلرور الذي يستخدم الربرلية يقرأ الوجوه االسيوية باخلطأ على اهنا وجوه بعيون مغمضة وىذا امر عنصري، 
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 الذي يستخدم بررلية مشاهبة يواجو ايضا Kinect Microsoft وأيضا برنامج مايكروسوفت كينيكت
 . (2013الغامدي مسرية، – الًتكي ىدى )معضلة يف كشف الوجوه السوداء

 تواجو نفس Massachusetts Institute of Technologyىناك باحثة يف معهد  
 ادلعضة اذ ان الطريقة الوحيدة لكشف وجهها ىي ارتدائها لقناع ابيض، لدينا مثال اخر عن قوقل فلكور

Flickr ىذه التقنيىة كانت تقوم تلقائيا بوسم وجوه االشخاس السود على اهنا تعود للقردة وىي رسالة 
عنصرية كانت تستخدم يف الواليات ادلتحدة لفصل وخلع الصفة البشرية عن االشخاص السود بالقول 

اهنم ليسو ادميني بل قردة، لذا ميكن ادلالحظة انو حىت يف التصميم احلديث تدرج العنصرية، اما عن قصد 
او عن غري قصد يف ادلنتجات، وحىت ضلن أننا نقوم بذلك احيانا يف بعض سلوكاتنا ليس الننا اشخاص 

الشريف، )سيئون بل مت بررلتنا على ذلك لنؤمن بأمور زلددة وندرجها يف تصاميمنا عن غري قصد
2020) . 

لذلك جيب ان نكون منتبهني وندرج التصميم احلر يف عملياتنا لنفهم انفسنا وما نصممو، ان مت  
تصميم االضطهاد وعدم االنصاف فليس مستحيال ان يتم تصميم االنصاف والعدل اي اعادة تصميمهما 
بواسطة ىذا ادلشروع الواعد وىذا ال يكون اال باعادة تصمصم التصميم اي تغيري طريقة العمل الن طريقة 

 .   العمل احلالية تنتج عن طريق اخلطأ النتائج اليت ال نرغب فيها
 :مثال لدراسة حالة تبين اعادة تصميم من أجل االنصاف- 6
 مصمم منتجات يف شركة جنرال الكًتيك وكان فخورا جدا Doug Dietz"داك ديتز"كان  

النو امضى سنوات مع فريقو صلح من خالذلا يف صناعة جهار سكانري والذي يستخدم يف العديد من 
ادلسوحات الطبية للكشف عن العديد من االمراض، ذىب اىل  ادلستشفى  عندما مت تنصيب جهازه الول 
مرة ليتفقده عند  استخدامو رأى فتاة صغرية مع والدهتا زلبطة وخائفة جدا وكانت والدهتا رباول تطمينها 
بأهنا ميكنها ادلرور عرب اجلهاز دون مشكلة، نظر اىل التقين الذي جيري الفحص فوجده زلبطا ىو االخر 

 من االطفال الجراء الفحص 80%علينا زبذير : قائال" داك"وكارىا لعملو على ىذا اجلهاز، وصرح لـ
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ال اصدق انين : "الهنم يرتعبون من اجتيازه، اصيب داك ىو االخر باالحباط النو شخص عطوف قائال
 ". سأخذ ىذا االمر على عاتقي واعيد تصميمو..امضيت سنوات يف صنع وتصميم جهاز يؤذي الناس

لكنو عندما طرح الفكرة على فريقو وعلى مرؤوسيو يف الشركة واخربىم عن التفكري التصميمي قالو  
ال نعرف شيئا عنو وليس لدينا الوقت للخوض يف ىذا االمر ولسنا مستعدين لبذل ادلزيد من االموال 

العادة تصميم اجلهاز، فلجأ اىل ذبنيد بعض الزمالء والعمل خارج اوقات الدوام بالشركة ويف عطلة هناية 
االسبوع، عملوا مع االطفال وعملوا مع خرباء مرو بتجارب مع االطفال ومع العائالت والفنيني واالطباء، 

 .حىت صلح يف اعادة تصميمو
 :خاتمة

يساعدنا التفكري التصميمي يف فهم مبدأ أساسي ىو أنو ميكن اعادة تصميم ما ىو مصمم مسبقا  
على مبدأ الالمساواة حىت يصبح أكثر انصافا وسوف جيد القبول من من طرف اجملتمع الن العدل يسع 

 .  اجلميع ويرضى بو اجلميع حىت ذلك ادلستفيد من عدم االنصاف يف النهاية سوف يرضى باالنصاف
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: ملخص

يعد النص احلجاجي من بُت أىم النصوص يف مرجلة التعليم الثانوية، فهو يربز األساليب 
اإلقناعية و األدلة و الرباىُت اليت تستعمل يف بناء النص احلجاجي، الذي يقـو على تقنيات خاصة 

و آليات و روابط حجاجية تتمثل يف الطرؽ االتصالية و الطرؽ االنفصالية ، وبالنسبة لألدوات 
اللغوية فتشمل ألفاظ التعليل، األفعاؿ اللغوية، وغَتىا، و ما يعنينا يف ىذا البحث على اخلصوص 
ىو اآلليات البالغية اليت زبص احملسنات اللفظية و الصور البيانية و التمثيل و التشبيو و غَتىم، 

 .وىذه األليات ميكن رصدىا جليا يف كتاب الثالثة من التعليم الثانوي

 
 الثالثة ثانوي– اآلليات البالغية – اإلقناع - النص احلجاجي: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The Argumentative  text is among the most important texts in the 
secondary education book, as it highlights the persuasive methods, evidence 
and proofs that are used in building the pilgrim text, which is based on special 
techniques, mechanisms, and arguments links represented in communicative 
methods and separatist methods, and for linguistic tools, it includes words 
Reasoning, verbal verbs, and others, and what concerns us in this research in 
particular are the rhetorical mechanisms related to verbal enhancers, graphic 
images, representation, simile and others, and these mechanisms can be 
clearly observed in the third book of secondary education. 

The Argumentative Key words :text - persuasion - rhetorical 
mechanisms - the third secondary - 
___________________________ _______________

 bmgmohammed83@mail.com: ، اإليميلبومقواس زلمد : المؤلف المرسل
 :  مقدمة.1

مت التخلي عن رلموعة من ادلقاربات اليت اعتمدهتا ادلنظومات الًتبوية لصاحل ادلقاربة 
، ىذه ادلقاربة تعتمد أساسا االنطالؽ من النص لتسرب أغواره، وزبرج (أو الكفايات)بالكفاءات

مكنوناتو، باعتبار النص كل متكامل يقـو على رلموعة من ادلستويات تتكامل فيما بينها، يكوف 
 و ادلستويات،  وإعادة إنتاجها كتابة أو مشافهة لتحقيق  دور ادلتعلم فيها ىو إدماج التعلمات

 .التواصل

إف التواصل بُت األفراد يتم غالبا يف قالب و طابع حجاجي ىدفو األمسى ىو اإلقناع 
باحلجاج و اإلمتاع باألساليب، ولكل منطو وتقنياتو و النصوص اليت تناسبو، والطرؽ اليت حيلل هبا، 
وباعتبار أف ادلرحلة الثانوية تعد من أىم ادلراحل التعليمية اليت تتطلب نصوصا ذات منط حجاجي، 

mailto:bmgmohammed83@mail.com
mailto:bmgmohammed83@mail.com
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و ىذا بالنظر إذل ادلستوى ادلعريف و الذىٍت لتالميذ ىذه  ،عاػػػػػيسهم يف تنمية قدرة ادلتعلم على اإلقن
ادلرحلة، فكاف واجبا التطرؽ إذل ىذا النوع من النصوص بالبحث و التحليل، فما ىو النص 

احلجاجي؟ ما مدى قدرة ادلتعلمُت على سبييز النص احلجاجي عن غَته؟ كيف تتم عملية تعليمية 
النص احلجاجي يف ادلرحلة الثانوية؟ 

: ومنو ومنو سنتكلم يف مقالنا ىذا عن عدة عناصر ، وىي كاآليت
مث بياف خصائص النص احلجاجي، مؤشراتو، و آليات اشتغاؿ : تعريف النص احلجاجي

 .النص احلجاجي
  تعليمية النص الحجاجي.2

صفة تطلق على العمل األديب الذي يكوف ىدفو الرئيس نقل » :إف كلمة تعليمية يقصد هبا 
ىو صفة تطلق على العمل األديب الذي يهدؼ إذل نقل ...رسالة سياسية أو أخالقية أو دينية 

فالتعليمية ىنا تتعلق بالعمل األديب و ما  حيققو من ، 1«احلقائق باإلضافة إذل ربقيق اللذة و التسلية 
 .أىداؼ، خاصة و ضلن يهمنا االقناع باحلجة و الدليل

النص ىو ما » : أما خبصوص تعريف النص، فقد جاء يف معجم التعريفات للجرجاين ما يلي
، فالنص حسب اجلرجاين يكوف غرضو البياف ، وال يكوف 2«ازداد وضوحا على الظاىر دلعٌت ادلتكلم

 .البياف إال باحلجة غالبا
 :الحجاج

للحجاج تعريفات كثَتة من اجلانب االصطالحي، و أعتقد أف ما يتناسب مع عرضنا ىو 
ىو اآللية األبرز اليت يستعمل ادلرسل اللغة فيها، ويتجسد » : تعريف الشهري إذ يقوؿ أف احلجاج 

فاحلجاج من خالؿ ىذا التعريف الذي أوردناه مرتبط هبدؼ أساسي ، 3«عربىا اسًتاتيجية اإلقناع 
 .ىو االقناع، و خاصة االقناع بواسطة استعماؿ اللغة

 : النص الحجاجي
ذلك النص الذي يهدؼ إذل اإلقناع » :  يعرؼ الدكتور مجيل محداوي النص احلجاجي بأنو 

 فالنص احلجاجي ىو النص 4«و التأثَت و االقتناع و استخداـ أساليب التفسَت و الربىنة و احلجاج 
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الذي يهدؼ إذل إقناع ادلتلقي باستخداـ أساليب سلتلفة كالتفسَت و الربىنة، و توظيف تقنيات 
 .خاصة الستمالة ادلتلقي

ذلك النص الذي يستعمل » : و يف ىذا الشأف يقوؿ زلمد العبد عن النص احلجاجي أنو 
أسلوب : رلموعة من اآلليات و الروابط احلجاجية، للتأثَت و اإلقناع باستخداـ عدة أساليب منها

 خالؿ من، 5«طرؽ الفصل و الوصل، و االستشهاد كعنصر أساسي... التعريف، أسلوب السرد، 
 سلتلفة وأدلة و حجج معينة، وخصائص خاصة، تقنيات على يقـو احلجاجي النص أف نقوؿ ذلك

 .ليقنعو ادلتلقي فيستميل ادلتكلم رأيو، ليدعم
مكونات النص الحجاجي 

ادلعطيات،  تقرير ادلقدمات، الدعوى، :ىي مكونات (06) ستة احلجاجي للنص
 .االحتياطات أو التحفظات احلاؿ، مؤشر التربير،الدعامة

احلجاج،  نتيجة النتيجة أي أو:  الدعوى -

 أف وينبغي أحداث، أو أحواؿ أو أشخاص من اجملادؿ بصيغة  تقرير :ادلقدمات -
. بالدعوى ترتبط

. بادلقدمات لعالقتها وفقا الدعوى صالحية على يربىن :التربير  -

 .وقيم وأدلة حصاءات وإا  شواىد من اجملادؿ يقدمو ما كل:الدعامة -

 الدعاوي بعض قابلية مدى تظهر تعبَتات من يقدـ ما كل :فهو احلاؿ مؤشر -
 .للتطبيق

. 6«الذي ينهض عليو احلكم  األساس ىي :التحفظات -
: مميزات النص الحجاجي

: للنص احلجاجي شليزات تفرده عن باقي النصوص ىي
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 وىو معينة بفكرة إقناعو أي ادلتلقي، يف ما أثر إحداث عن البحث إنو :المعلن القصد 1-
 7. للكالـ conactiveاإلحيائية  بالوظيفة اللسانيوف عنو ما يعرب

قيمة  لذو اللفظ انتقاء إف «:قولو خالؿ من ذلك صولة يوضح اهلل  صلد عبد:التناغم 2
 بعض أف صحيح شطط، من خیلو ال قوال اللغة، يف بالًتادؼ القوؿ يبدو حبيث ثابتة حجاجية
 على قد يكوف مرادفها دوف لفظة اختيار أف ترى الشعر، دراسة يف االذباىات وبعض الدارسُت،

 زلضة، اللفظ قيمة شكلية قيمة تبدو حبيث اإليقاع، أو التنغيم إحداث لغاية فهو شكلي أساس
 ىذه استخداـ على يعتمد إمنا فيو يقاؿ الذي بادلقاـ دائما مرتبطا كاف دلا احلجاجي، اخلطاب لكن

 8« اللغة يف مرادفها دوف الكلمة

 نص احلجاجي النص أف ذلك ادلنطقي، تطوره أي العقلي سياقو  وىو :االستدالل  3-
 وهتدؼ تفاعلي، نسق وفق العناصر فيو تًتابط معُت، نظاـ على بناؤه فيكوف الربىنة، على قائم"

 أبسط إذل احلجاجي النص أعدنا فإذا باألساس، اللساين النظاـ ىذا مفتاح مشًتكة، غاية إذل مجيعا
 االستدالؿ أف ذلك معٌت 9"اإلقناع لبنية يستجيب ترتيبا اللغوية، للعناصر عقليا ترتيبا وجدناه صورة
. الدليل وتقدمی الربىاف على قائم

 االستفهامي، التوجيو اإللزامي، التوجيو االثبايت،  التوجيو :اللساين وبادلعٌت :  البرهنة4
 الضمائر استخداـ وشأف األزمنة، شأف حجاجي بعد ذلا أخرى لغوية وصيغ...بالتمٍت التوجيو

. 10بعضا بعضها ،ويعوض
: مؤشرات النمط الحجاجي

 مؤشرات إتباع جیب ذلك ولتحقيق اإلقناع ىو احلجاجي النمط استعماؿ من اذلدؼ إف

 11كالتارل توضيحها وميكن ادلنشودة الغاية ربقق خاصة

 .ادلنطقية والرباىُت احلجج اعتماد - أ
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 دحض أو فكرة لتأييد ادللموسة والشواىد الواقعية األمثلة بعض إذل االستناد - ب
 .أخرى

 .وتعليلو موقف إلثبات ادلفكرين بعض بأقواؿ االستشهاد - ت
  .األفكار عرض يف ادلنطقي القياس على االعتماد - ث
 نظر وجهة إلثبات أو آخر، على رأي لتغليب وادلفاضلة ادلقابلة أسلوب استخداـ - ج

 .معينة
 ."االستنباط إذل ادلالحظة من ينطلق الذي االستقرائي االستدالؿ على  االعتماد - ح

 وادلقابلة كالقياس احلجج لدعم األمثلة من رلموعة يوظف احلجاجي النمط أف لنا يتبُت
 :منها أخرى خصائص واستعماؿ

 .اللفظية والصناعة واإلحيائية البالغية والصور اخلياؿ عن والبعد ادلوضوعية "

 .والتوكيد واإلثبات النفي أساليب من اإلكثار -أ

 يف يؤيده من إليو الكاتب ليضم اجلمع، وأحيانا ادلفرد، ادلتكلم ضمَت استخداـ - ب

 .لإلحياء الغائب ضمَت ويستخدـ الرأي،

 التعارض تفيد اليت تلك أو والنتيجة، بالسبب ادلتعلقة ادلنطقية الربط أدوات استخداـ - ج
 أدوات ومن السبب، ذلذا ، إذا، لذا،: النتيجة روابط ومن التضعيف، يف تستعمل أو والتوكيد
 الثابت من أف، إف،: التوكيد ومن أدوات من، الرغم على بينما، أف، بيد أف، غَت لكن،: التعارض

 ...ذلك مع ذلك، إذل يضاؼ ذلك، فضالعن :التضعيف روابط ومن ادلؤكد، من فعال،
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 الضمائر وأيضا األطروحة، تدعم اليت ادلختلفة األدوات يوظف احلجاجي فالنمط وبالتارل
 طابع عليها يغلب أو" برىانية، منطقية نصوص يف اخلصائص ىذه وتظهر الكاتب، رأي تبُت اليت

 اخل...ادلهنية الرسائل التقارير، االفتتاحيات، الدروس، العلمية، ادلداخالت :مثل الربىاف

 خالؿ من احلجاجي النص يعكسها بو، خاصة شليزات احلجاجي للنمط أف نفهم ذلك من

 أدوات   باستعػػمػاؿ منظم منطقي تسلسل وفق ذلك ويكوف ادلختلفة والرباىُت األدلة تقدمی
 .سلتلفة و أساليب

 : الحجاجي  النص اشتغال وآليات تقنيات

 12 وىي كثَتة ، خاصة ما تعلق بالطرؽ االتصالية و الطرؽ االنفصالية حسب بَتدلاف

و ىي القائمة خاصة على ادلنظق او الواقع ، أما الطرائق االنفصالية ىي : الطرؽ االتصالية
. اليت تفصل بُت ادلفاىيم

 :إذل وتنقسم :اللغوية األدوات

 وكلمة ألجلو،  ادلفعوؿ :ومنها احلجاجي خطابو لًتكيب ادلرسل  يستعملها :التعليل ألفاظ -
 .السبيب الوصل ادلضارع، للفعل الناصبة كي لفعلو، تعليال ألف يستعملها سبب، "

 األفعاؿ التقريرية، األفعاؿ :منها احلجاج يف سلتلفة بأدوار  تسهم :اللغوية األفعاؿ -

 13...التوجيهية األفعاؿ االلتزامية،

 وفق البالغية اآلليات" 'الطلبة األمُت زلمد سادل زلمد' الباحث يوضح  :البالغية اآلليات
 يكوف حبث فكرية لطرافة حامال يكوف أف احلجاجي السؤاؿ يف يشًتط :'مايَت' تصور

 ادلقدمة من الفرضيات دلضموف منو وتأييدا جهتو من لو متعة مصدر داللتها عن ادلخاطب
. 14أخرى جهة
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 : االستعارة

 التأثَت يف كبَت بشكل من الصور اليت تسهم ىي االستعارة أف الباحثُت من العديد أوضح

 نظريتو يف  وضع حُت جبانبُت اجلرجاين تأثر القاىر صلد عبد ذلك ومن ادلتلقُت، على

 ، ادلعًتضُت أقاويل على كالرد عليها متعارؼ احلجاج يف أساليب أحدمها ":االستعارة "
 والقواعد األحكاـ وبناء إليو يلقى دبا واقتناعو عملو، وافًتاض ادلخاطب إذل وكالتوجو

 .االفًتاض ىذا على

 التداورل اجملاؿ يف متأصل مفهومي جهاز وىو للمناظرة، احلجاجي اجلهاز :والثاين

 تصوره تكوين يف منو سلتلفة عناصر اقتباس إذل 'اجلرجاين' عمد فقد العريب، اإلسالمي

 15لالستعارة

حجتو   وبياف االحتجاج من ادلرسل ليتمكن صورتُت بُت الصلة عقد وىو :التمثيل
البديعي، وأف  ادلستوى إذل تنتمي أشكاؿ بأهنا تصنف لغوية أشكاال ادلرسل يستعمل :البديع

اإلقناع و  هبدؼ دورحجاجی ذلا بل صحيحا ليس وىذا الشكلية، الوظيفة على يقف دورىا
 .16البلوغ

  :الحجاجي السلم :ثالثا

 وموفية ترتيبية بعالقة مزودة األقواؿ من فارغة غَت رلموعة عن عبارة ىو «:يلي كما ويعرؼ
 :بالشرطُت التاليُت

 القوؿ عن يلـز حبيث ربتو، يقع ما عنو يلـز السلم، من ما مرتبة يف يقع قوؿ كل -أ

 .دونو اليت األقواؿ مجيع األعلى الطرؼ يف ادلوجود
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 أقوى دليال مرتبة يعلوف ما كاف معُت، مدلوؿ على دليال السلم يف كاف قوؿ كل - ب
. 17عليو

: العمل التطبيقي

 :حجاجي أدبي نص تعليمية

 09 :المحور

 أدبي نص :النشاط
 ص (الكتاب المدرسي)اإلبراهيمي البشير ،محمد األمة في المثقفين منزلة :الموضوع

144 .
:  النص

تقـو األمة ضلوىم . وادلثقفوف يف األمم احلية ىم خيارىا وسادهتا وقادهتا وحرّاس عزىا ورلدىا
بواجب االعتبار والتقدير، ويقوموف ىم ذلا بواجب القيادة والتدبَت، وما زالت عامة األمم، من أوؿ 

ربتاج . التاريخ تابعة لعلمائها وأىل الرأي والبصَتة فيها، ربتاج إليهم يف أياـ األمن ويف أياـ اخلوؼ
إليهم يف أياـ األمن لينهجوا ذلا سبيل السعادة يف احلياة، ويغذوهنا من علمهم وآراثهم دبا حيملها 

على االستقامة واالعتداؿ، وربتاج إليهم يف أياـ اخلوؼ ليحلوا ذلا ادلشكالت ادلعقدة وخیرجوىا من 
 .ادلضائق زلفوظة الشرؼ وادلصلحة

وادلثقفوف ىم حفظة التوازف يف األمم وىم القومة على احلدود أف هتدـ وعلى احلرمات أف 
تنتهك وعلى األخالؽ أف تزيغ، وىم ادليزاف دلعرفة كل إنساف حّد نفسو، يراىم العامي ادلقصر فوقو 

فيتقاصر عن التسامي دلا فوؽ منزلتو، ويراىم الطاغي ادلتجرب عيونًا حارسة فيًتاجع عن العبث 
إذا كانوا متبوعُت فمن حق غَتىم أف يكوف تابًعا، أو كانوا يف ادلرتبة األوذل فمن حق . واالستبداد

غَتىم أف يكوف يف الثانية، وال أضر على األمم من الفوضى يف األخالؽ والفوضى يف مراتب 
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الناس، ولكن ىل عندنا مثقفوف بادلعٌت الصحيح ذلذه الكلمة؟ وما داـ حديثنا يف دائرة زلدودة وىي 
ىل فينا  :وتفصيلنا للقوؿ إمنا ىو على مقدارىا فلنقل سللصُت احلاضرة، الجزائرية بصفتها األمة

 .مثقفوف بادلعٌت الصحيح الكامل ذلذه الكلمة؟ ولنكن صرحاء إذل أبعد حدّ 

احلق أنو يوجد يف األمة اجلزائرية اليـو مثقفوف على نسبة حاذلا وعلى حسب حظها من 
ولكن ادلثقفُت منا قليل جًدا ال يف - االقباؿ على العلم وعلى مقدار الوسائل اليت هتيأت ذلا يف ذلك

الكّم والعدد وال يف الكيف واحلالة، وال نطمع يف زيادة عدد ادلثقفُت إاّل إذا زاد شعور األمة بضرورة 
وال نطمع يف زيادة الكيفية إاّل إذا توحدت - التثقيف، وهتيأت أسبابو أكثر شلا ىي متهيئة اآلف

طرائق التثقيف وجرت على ما يوافق روح األمة يف دينها وعقائدىا الصحيحة وتارخیها ولغتها ومجيع 
مقوماهتا، واربدت األىواء ادلتعاكسة واتفقت ادلشارب ادلختلفة يف األمة وصحت نظرهتا للحياة 

 .وصح اختيارىا لطرقها ادلناسبة لوجودىا

إف أوؿ واجب على ادلثقفُت إصالح أنفسهم قبل كل شيء، كل واحد يف حّد ذاتو، إذ ال 
يصلح غَته من دل يصلح نفسو، مث إكماؿ نقائصهم العلمية واستكماؿ مؤىالهتم التثقيفية حىت 
يصلحوا لتثقيف غَتىم، إذ ما كل مثقف يكوف أىاًل ألف يثقف، واذا كاف ادلثقفوف قبل اليـو يف 

حالة إمهاؿ فحالتهم إذا ىيأوا أنفسهم لتأدية الواجب تستلـز اىتماًما آخر واستعداًدا جديًدا، وثاين 
واجب ىو إصالح رلتمعهم كل طائفة مع كل طائفة بالتعارؼ أواًل وبالتقارب يف األفكار ثانًيا، 
ومن طبيعة االجتماع أنو حيذؼ الفضوؿ واللغو، وبالتفاىم يف إدراؾ احلياة وتصحيح وجوه النظر 

 .إليها ثالثًا، وباالتفاؽ على تصحيح ادلقياس الذي تقامى بو درجة الثقافة رابًعا

وىذه النقطة األخَتة من ألـز اللواـز فإف التباعد بُت ادلثقفُت وخصوًصا بُت أىل الثقافة 
العربية والثقافة األوروبية، أّدى إذل فتح الباب وكثرة ادلتطفلُت، فأنا من جهيت ال أرضى حباؿ أف 
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أحشر يف زمرة ادلثقفُت كل من يكتب بالعربية الصحيحة مقالة يف جريدة وال كل من يستطيع أف 
خیطب يف رلتمع، وىو مع ذلك َعاٍر من األخالؽ أو ال حيسن الضروريات من ادلعارؼ العصرية، 

وما أكثر ىذا الصنف فينا، وىم يعدوف يف نظر الناس ويف نظر أنفسهم من ادلثقفُت، وأنا أشهد اهلل 
أف ىذا ظلم للثقافة ما بعده ظلم، كما أنو يوجد يف قراء الفرنسية عدد كثَت من محلة الشهادات 

الناس أو يزعم ذلم العرؼ اخلاطئ أهنم من ادلثقفُت، وىذا كذلك  يزعموف ألنفسهم أو يزعم ذلم
واف أمثاؿ ىؤالء من الطرفُت ما دخلوا يف عمل إال أفسدوه لنقص معلوماهتم . ظلم للثقافة ال أرضاه

أو فساد أخالقهم وقصر أنظارىم وجهلهم بالتطبيق، وال نسًتيح من ىؤالء إاّل إذا جاء وقت العمل 
 .فإف القافلة إذا سارت وشدت الّرحاؿ زبلف العاطل وظهر احلق من الباطل

 :النص صاحب على أتعرف
 وأدب إصالح رجل ، 1965 سنة وتويف 1889 سنة ولد اإلبراىيمي البشَت زلمد

 النهوض وعلى اجلزائر ىويتها اسًتجاع على عمل احلديثة، اجلزائر يف النهضة رواد وسياسة،وأحد
 مجع ادلقاالت من رلموعة خلف وقد الراقية األدبية بكتاباتو اإلبراىيمي ويعرؼ اجلزائري، باجملتمع
 .البصائر عيوف يف معظمها

 :اللغوي رصيدي أثري
 ...آماذلا ربقيق تستطيع اليت األمة ىي :احلية األمة

 :النص معطيات أكتشف
 ويزودوىا ويغذوىا احلياة يف السعادة سبل ذلا  لينهجوا :األمن أياـ مثقفيها إذل األمة ربتاج -

 قهر العالقة، للمشاكل احللوؿ إلجیاد اخلوؼ، أياـ إليهم وربتاج حاذلا، ليصلح وآرائهم بعلمهم
 .طريقها تعًتض اليت ادلصائب

 الكاتب اقًتح وقد وكيفيا، كما ادلثقفُت عدد قلة: الكاتب عصر يف اجلزائر يف الثقافة حالة -
 طرائق توحيد التثقيف، يف بالرغبة الشعور زيادة ذلك وسبل نوعهم، وربسُت ادلثقفُت عدد زيادة

 .ادلتعاكسة األىواء واالبتعاد عن  األمة، روح مع ومالءمتها التثقيف،
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 منزلتهم، نيل إذل يطمع فال ادلستوى، دوف نفسو فَتى شأف، نظرة للمثقف العامي ينظر -
 .وسلطتو سلطانو فرض يف يفكر إال  فال األمة، مصاحل على حارسة عيونا فَتاىم الطاغي أما

و  رلتمعو صالح إا  نفسو و اذباه العلمية نقائصو كماؿ وإا  نفسو إصالح ادلثقف اجب و-
 بو تقاس الذي ادلقياس وتصليح نظر، وجهات وتصحيح األفكار، تقارب تعارؼ و  حداثإ

 .لذلك ثابتة معايَت ووضع الثقافة،

 واإلفهاـ، الفهم على والقدرة اآلخرين، مع التواصل: الكاتب وضعها اليت الثقافة عايَتـ -
 .العصر وعلـو دبعارؼ واإلدلاـ باآلداب، والتحلي التخلق

 األخالؽ من عاروف و معُت رلاؿ يف الشهادات حيملوف الذين ىم الثقافة على ادلتطفلوف -
 .الفرنسية اللغة وأتقنوا

 زلدد مقياس وجود وعدـ الثقافة، على ادلتطفلُت كثرة :ادلوضوع ىذا الكاتب تناوؿ سبب -
 .وغَته ادلثقف بُت هبا لنميز ثابتة معايَت وضع وزلاولة الثقافة، بو تقاس

 :النص معطيات أناقش

 يف احلقيقي ادلثقف والسلم احلرب يف دورىم ألمهية األمة أعمدة ادلثقفُت أف الكاتب يرى -
 رلتمعة، وأقواؿ بشؤوف يهتم الذي وىو غَته، قبل نفسو إصالح يستطيع الذي ىو الكاتب نظر

 رلتمعة، نقائص ومعرفة وادلعريف، العلمي والتأىيل اخللق، حسن :ىذا من سبكنو اليت والصفات
 .غَته مع التواصل على والقدرة

 معايَت ووضع احلقيقي ادلثقف صورة إذل إبراز :ادلوضوع ذلذا تناولو خالؿ من الكاتب يرمي -
 ىذا خالؿ من الشاعر نزعة وصلد .الثقافة ومتطفلي اخلاطئة األفكار على والقضاء للثقافة، ثابتة

 إصالحية، نزعة النص

 .األديب ادلقاؿ فن إذل النص ينتمي -
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سهل  بأسلوب جانب أو ما موضوع يتناوؿ حديث، نثري أديب فن ىو :المقال تعريف
 .مشوؽ لكنو وبسيط

 .خاسبة عرض، العامة مقدمة، اذليكلية خصائصو
 ميخائيل الرافعي، أمُت، أمحد العقاد، حسُت، طو اإلبراىيمي، البشَت زلمد :أعالمه أهم

 .نعيمة
 :النص بناء أحدد

 يراه خاطئا، ما ويدحض رأيو، ليبطل األحكاـ بعض تقرير إذل نصو خالؿ من الكاتب عمد
 والشرط والرباىُت احلجج والتعليل، والتحليل والشرح التوكيد أدوات :انتهجها اليت والوسائل

 .وادلوازنة والتصنيف

 احلق ظهر أفسدوه، دخلوا لو زمرة، يف أحشر تزيغ، :اآلتية األلفاظ إليو تنتمي الذي احلقل -
 القدمی، األديب والًتاث بالثقافة تأثره على ىذا يدؿ الديٍت، احلقل :الباطل من

 .البديع ألواف من الكثَت نصو يف الكاتب وظف

 .إجیاب ،طباؽ الباطل و ىو .اخلوؼ، احلق.ألمن -

 .سجع والتدبَت التقدير) جناس، (والباطل العاطل

 .جزئية عالقتو مرسل رلاز ،'حارسة عُت' :قولو يف البياف من أكثر كما

 .موصوؼ عن كناية– اخلوؼ أياـ

 آراء ودحض قضية ثبات وإا  الفهم لتسيَت معينة فكرة إثبات نصو خالؿ من الكاتب قصد
 .احلاالت بعض يف التفسَت اعتمد كما أخرى،

 : و ادلؤشرات ىي  :احلجاجي ىو الغالب النمط
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 .واإلقناع التوكيد أدوات استعماؿ -

 .والرباىُت احلجج -

 .وادلوازنة ادلقارنة على االعتماد -

 .احلجاجية اآلليات أي والشرط ادلتكلم ضمَت اعتماد -
 .االقتباس -

 :واالنسجام االتساق مظاهر أتفحص
 الطاغي و الثقافة على وادلتطفل العامي ادلثقف بُت قارف حُت ادلقارنة على نصو الكاتب بٍت

، هبا واالقناع غَته على أفضليتو وتبياف احلق، ادلثقف مواصفات ربديد ادلوازنة ىذه من والفائدة
 ذلذا دراستنا خالؿ ومن العامة، للفكرة اجلزئية األفكار عالقة تقصي ادلوضوعية الوحدة على للحكم
 .والدليل احلجة وتقدمی باالستشهاد مدعمة كلها األفكار صلد احلجاجي النص

 :النص تقدير في القول أجمل
 البشَت'وصلد متسلسلة، متناسقة جاءت وقد فيها، فصل مث رلملة أفكاره الكاتب عرض

 والزخرفة باألسلوب، االىتماـ خصائصها من اللفظية، النهضة رواد من 'اإلبراىيمي
 .البديعية واحملسنات البيانية الصور وتوظيف اللفظية،االستشهاد، االقتباس، 

 بعضها زبدـ أمناط عدة يتناوؿ قد األديب النص :أف نستنتج األديب النص دراسة خالؿ من
 العلمي األسلوب اعتمد الكاتب ألف احلجاجي النمط عليو غلب النص ىذا أف غَت البعض،

 حوؿ الحظاه ما أف غَت اإلقناع، لتحقيق وذلك الشرح على اعتمد أنو فنجد الطرح، يف وادلوضوعية
 سلتلفة ظواىر يعاجل وىو، واقعية بأمثلة مدعم توجيهي، قالب يف جاء معظمها أف األدبية النصوص
 .مشوؽ أديب قالب يف اجتماعية، ثقافية، سياسية،
 : خاتمة.4
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 اخلاص ثانوي ثالثة السنة كتاب يف احلجاجي النص بدراسة البحث ىذا يف قمنا لقد
 دبختلف مستعينُت وتقنياتو، آلياتو و خصائصو و احلجاجي للنص تطرقنا وقد العلمية، بالشعبة

 ثنايا يف ذكره تقدـ وشلا ادلدرسي، الكتاب على التطبيق إذل لتقودنا واألدبية، اللسانية الدراسات
 :كاآليت إليها توصلنا اليت النتائج أىم صلمل أف نستطيع البحث،

 عن بلوغ ىدفو من الكاتب سبكن اليت اإلقناع وسائل ـھأ من احلجاجي النمط  يعد 1-
 .ادلختلفة والشواىد واألمثلة احلجاجية، اآلليات توظيف طريق

 .النص مقاـ حسب زبتلف وبراىُت وأدلة مسلمات على يقـو احلجاج إف 2-

 وتقنيات آليات فيستخدـ النصوص، من غَته عن سبيزه معينة خصائص احلجاجي للنص  3
 .بالغية ومقاربة منطقية مقاربة :زاويتُت من إليو ينظر وبذلك ادلتعلم، إلقناع سلتلفة

 إذل هتدؼ أهنا إال أمناطها اختالؼ رغم ادلدرسي الكتاب يف ادلوجودة النصوص إف 4-
 جهة من والربىنة االقناع آليات على وتدريبهم جهة، من وادلعلومات باخلربات ادلتعلمُت تزويد
  .أخرى

 .النصوص من كثَت يف التفسَتي النمط مع امتزج احلجاجي النص أف :القوؿ ميكن- 5

 يبقى لذا النص، طبيعة حسب خیتلف احلجاجي، للنمط التلميذ سبييز دلدى بالنسبة أما- 6
 .انسيب اأمر

 على الدالة ادلؤشرات حفظ مع النصية، األمناط على التدريب إذل حيتاج ادلتعلم أف كما- 7
. منط كل

 
 :قائمة المراجع. 5

المصادر  
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: ملخص
        سنعاجل من خالل ىذا ادلقال موضوع غاية يف األمهية والذي يتمثل يف خصوصية التسيَت االداري للمؤسسة الرمسية والذي بدوره يزيد من 

فعاليتها حبيث تعترب فاعلية ادلؤسسة اذلدف الضمٍت أو الظاىر الذي اىتمت بو أغلب البحوث والدراسات االدارية والتنظيمية، وادلالحظ ان 
ادلؤسسة تتأثر سواء كان بصورة مباشرة أو غَت مباشرة بالثقافة اجملتمعية اخلاصة باجملتمع احمللي الذي تتواجد فيو ، ويصبح االشكال ىنا ىل 

التسيَت االداري ىو منطي أي ديكن تطبيقو بقواعده و لوائحو التنظيمية يف أي مؤسسة رمسية ويف أي بيئة اجتماعية كما ديكن القول ىل ادلؤسسة 
تنظيم يطبع اجملتمع بثقافتو أو العكس وهبذا تصبح ادلؤسسة تابعة وخاضعة يف تسيَتىا لثقافة اجملتمع احمللي ونسلط الضوء ىنا على ادلؤسسة يف 

  .اجملتمع اجلزائري من خالل النتائج اليت توصل اليها بعض الباحثُت يف ادليدان

 .تسيير إداري؛  فاعلية ؛ثقافة مجتمعية: الكممات المفتاحية
Abstract: We will address through this mobile issue is very important, which is the specificity 

of the administrative management of the official institution, which in turn increases the 

effectiveness of the institution where the effectiveness of the institution is the implicit or apparent 

goal of which most research and literary and organizational studies, and noted that the institution is 

affected, whether directly or otherwise Directly into the community culture of the community you 

are in,The problem here is whether administrative management is typical, which can be applied by 

its rules and regulations in any formal institution and in any social environment, as can be said 

whether the organization is an organization that prints the society in its culture or vice versa and 

thus become the institution and subordinate in its management of the culture of the community, 

and we highlight here on The foundation in the Algerian society through the results reached by 

some researchers in the field. 

Keywords: Community culture;effectiveness; administrative management. 
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:  مقدمة .1
     تعترب ادلؤسسة الرمسية حقال ىاما للدراسة السوسيولوجية وميدانا دلالحظة شلارسات وسلوكيات 

العاملُت فيها، وألن ادلؤسسة تعمل يف بيئة عادلية وزللية ىذه األخَتة ذلا األثر البارز على منط التسيَت 
االداري، ولكي تضمن ادلؤسسة يف ىذه اجملتمعات استقرارىا واستمرارىا ، وباعتبار ادلورد البشري ىو 
احملرك األساسي للطاقات األخرى فهي تعمد إىل جعل العاملُت فيها يشعرون باالنتماء والوالء وذلك 

باالعتماد على مضامُت ينتجها البناء االجتماعي وتتجلى ىذه ادلضامُت يف اجملتمع التقليدي 
خبصائصو االجتماعية والثقافية أو ما يعرف بالثقافة اجملتمعية وبالتايل خلق منط تسيَتي خاص تفرضو 

ىذه الثقافة يضمن ذلا نوع من التوافق بُت أىدافها وقيم وثقافة األفراد العاملُت وىو ما سنتطرق لو 
 :بالتحليل من خالل ىذه الورقة البحثية انطالقا من االشكال التايل

التسيير االداري ىو نمطي أي يمكن تطبيقو بقواعده و لوائحو التنظيمية بأي مؤسسة 
رسمية وفي أي بيئة اجتماعية كما يمكن القول ىل المؤسسة تنظيم يطبع المجتمع بثقافتو 

 أو العكس وبهذا تصبح المؤسسة تابعة وخاضعة في تسييرىا لثقافة المجتمع المحلي؟
الثقافة المجتمعية للمجتمع التقليدي  .2

 :تعريف الثقافة المجتمعية 1.2
 مفهوم الثقافة   1.1.2

تعٍت الثقافة يف نظر علماء االجتماع جوانب احلياة االنسانية اليت يكتسبها االنسان بالتعلم ال 
وسبثل ىذه . ويشًتك أعضاء اجملتمع بعناصر الثقافة تلك اليت تتيح ذلم رلاالت التعاون والتواصل. بالوراثة

: وتتألف ثقافة اجملتمع من جوانب مضمرة غَت عيانِّية مثل. العناصر السياق الذي يعيش فيو أفراد اجملتمع
: ادلعتقدات؛واآلراء؛ والقيم اليت تشكل ادلضمون اجلوىري للثقافة، ومن جوانب عيانِّية ملموسة مثل

 1.األشياء، والرموز، أو التقانة اليت ذبسد ىذا ادلضمون
 Edward Burnett"كما يعرفها عامل االنثروبولوجيا الربيطاين إدوارد بارنات تايلور

Tylor "(1832-1917)"  ىي ىذا الكل ادلركب الذي يشمل ادلعرفة وادلعتقدات والفن واألخالق
 2"والقانون والعادات وكل القدرات والعادات األخرى اليت يكتسبها االنسان بوصفو عضوا يف اجملتمع

رلموعة من العادات يعًتف بكوهنا مقبولة من مجاعة معينة، كما ديكن متابعة آثارىا يف كل "فهي 
 3.كالسياسة ، واحلقوق ، والفن ،والدين ، وادلعرفة العقلية دبختلف صورىا:دوائر النشاط االنساين
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اخلصائص والقيم ادلشًتكة اليت سبيز رلموعة من األفراد عن "بأهنا  "Histfede"ويعرفها ىوستفيد
 4".اجملموعات األخرى

أن الثقافة تتكون من مناذج ظاىرة "إذن فالثقافة يف مفهومها العام نأخذ تعريف كروبَت وكلوكهون 
وكامنة من السلوك ادلكتسب وادلنتقل بواسطة الرموز ، واليت تكّون االصلاز ادلميز للجماعات االنسانية، 

ادلتكّونة )أما قلب الثقافة فيتكون من األفكار التقليدية .والذي يظهر يف شكل مصنوعات ومنتجات 
وخباصة ما كان متصال منها بالقيم وديكن أن نعد األنساق الثقافية نتاجا للفعل من ناحية ، (وادلنتقاة تارخييا

 5.كما ديكن النظر بوصفها عوامل شرطية زلددة لفعل مقبل

أن الثقافة العامة تتفاوت من بيئة إىل أخرى ومن فئة اجتماعية إىل فئة "ويرى عبد احلفيظ مقدم 
وإذا كانت الثقافة .أخرى داخل البيئة كاختالف ثقافة ادلديرين عن ثقافة العمال يف ادلؤسسة الواحدة 

تتفاوت من بيئة ألخرى فإهنا أيضا قابلة للتعديل والتحويل دبرور الزمن نتيجة لإلصالحات أو ظهور 
 6"االخًتاعات أو االستعارة من ثقافة أخرى

 كل ما يتعلق بادلعرفة اجملتمعية من حيث التقاليد واألعراف والنسيج :فالثقافة اجملتمعية هبذا ادلعٌت ىي 
 7"اجملتمعي
مفهوم المجتمع التقليدي  2.1.2

منسجمة، قد سبر  يفتقد مفهوم اجملتمع التقليدي كل دقة إذا سعينا إىل أن صلعل منو مرحلة شليزة و
وبالفعل زبتلط ربت ىذه التسمية الوحيدة . من خالذلا بالضرورة مجيع اجملتمعات يف مسَتهتا إىل احلداثة 

جيدا أنو يف مرحلة سابقة جملتمعاتنا اخلاصة حصل " روسو"لقد رأى ... أشكال اجتماعية سلتلفة جذريا 
ولكنو ذبنب سباما التأكيد بأن .انقالب حاسم يف تاريخ اجملتمعات االنسانية ، مع نشوء ادللكية اخلاصة

مجيع اجملتمعات كانت قد مرت يف ىذا احلدث، يف حلظة تارخيية قابلة للتجديد ،يف شىت األحوال حيصل 
اضلالل اجلماعة البدائية  قبل فًتة طويلة من بروز األشكال احلديثة للتنظيم االجتماعي واالقتصادي ادلتميز 

 8.بإنتاجية عالية وتواصل اجتماعي قوي
رلتمع منعزل صغَت متجانس بعيد " روبرت ريدفيلد"إن اجملتمع التقليدي كما يذىب إىل ذلك 

عن احلداثة يعتمد يف االتصال على األلفاظ ، ليس لو تراث مكتوب وذاكرهتم عن ادلاضي ضحلة وال 
تذىب إىل أكثر ماربويو ذاكرة كبار السن ولديهم قدرة كبَتة على االنتماء والشعور بالوحدة االجتماعية 



 

 صديقي خوخة و العقون ىاجر.د (ين)المؤلف  ولقب إسم
 

34 

والتمسك باألعراف والعادات اليت يظل الناس متمسكُت هبا رغم انتقال اجملتمع إىل وضع مغاير عن حالتو 
  9.األوىل

إىل أنو إذا سبسكت األجيال بتقليد أسلوب األعمال " E.Haggen"وأشار عامل األنثروبولوجيا 
كما .وتكون نكهة التقاليد يف ذلك اجملتمع قوية.يف اجملتمع وقلما تغَته، فإن ذلك ىو اجملتمع التقليدي 

ديكن اكتشاف مالزلو األخرى أيضا ، وحيث ربصل السلوكيات على التأييد غَت القانوين من العادات 
والتقاليد ، وىيكل اجملتمع مقسم إىل فئات ، ومكانة الفرد يف اجملتمع غالبا تكون تقليدية وال حيصل 

عليها، باإلضافة اىل أن التاريخ العادلي يذكر أن القوة االنتاجية االقتصادية يف ظل األوضاع التقليدية تكون 
" التمسك بالعادات والتقاليد"منخفضة جدا ، ولذلك خالصة القول أن اجملتمع التقليدي ىو رلتمع 

  10.وادلقسم إىل فئات ويتسم باذباه مراتب ادلنزلة وعدم االنتاجية
بقولو مانطلق عليو اجملتمع التقليدي، يشَت إىل رلتمع " R.Rostow"وعرفو عامل االجتماع 

كما ىو رلتمع وجهة إىل العامل قبل .زلدودية القوة االنتاجية، بسبب علوم تكنولوجيا ما قبل عصر نيوتن
ومن منظور وجهة النظر التارخيية ، فإن اجملتمع التقليدي يشتمل على كل العامل ما قبل عصر . عصر نيوتن

نيوتن ، وعصر الدولة ادللكية يف الصُت والشرق األوسط وثقافة البحر األبيض ادلتوسط ، باالضافة إىل 
مثل )أوروبا يف العصور الوسطى، كما أننا نستطيع إضافة بعض اجملتمعات اليت جاءت يف عصر نيوتن 

ألهنا مل تتأثر بادلهارات اجلديدة اليت تستخدمها البشرية يف البيئة اخلارجية  (رلتمع القبائل يف أفريقيا اليوم
 11.لتغيَت مكانتها االقتصادية

أشار إىل اجملتمع التقليدي من الزاوية التارخيية مجيع اجملتمعات السابقة على " روستو"نالحظ أن 
نيوتن واليت مل تتأثر دبقدرة االنسان اجلديدة إلستغالل زليطو يف سبيل نفعو اإلقتصادي بسبب عدم القدرة 

على تطبيق التكنولوجيا نتيجة للتخلف العلمي الفٍت، يقوم يف ىذه ادلرحلة االنتاج على العلوم والفنون 
القددية وىذا ما أكسبها ميزة زلدودية القوة االنتاجية، وترتفع نسبة األفراد الذين يعملون بالزراعة وليس 
لديهم مدخرات وتنتشر بينهم األمية والقدرية وال يستخدمون التكنولوجيا وأىم تنظيماهتا االجتماعية 

األسرة والعشَتة ، وتقوم اجملتمعات التقليدية على قيم وسلطة راسخة والدين يف الغالب ىو أساس ىذه 
- التماسك االجتماعي-اجملتمعات، ولديهم قدرة كبَتة على االنتماء والشعور بالوحدة االجتماعية

 .والتمسك بالعادات والتقاليد والعرف
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 الخصائص السوسيوثقافية للمجتمع التقليدي  2.2
نسقا على درجة عالية من البساطة تتميز العالقات االجتماعية فيو "أنو " ريد فيلد" ويف ىذا يرى 

 والتوافق أو االنسجام كما تتميز تلك  العالقات فيو بكوهنا compactبشدة االلتحام واالندماج 
ولكن مع منو وانتشار احلضارة سبتد تلك العالقات االجتماعية نفسها خارج اجلماعة . عالقات شخصية 

ويرتبط ىذا بوجو خاص يف رلاالت النشاط االقتصادي وىنا . احمللية لتفقد كثَتا من بساطتها وانسجامها
  formal. 12 أو الرمسية Impersonalتظهر وتنمو أنواع كثَتة من الروابط غَت الشخصية 

رلتمع زراعي ، ال يستخدم اآللة والعلم ، ويتسم بضآلة تقسيم العمل " ويف رأيو أيضا أنو 
والتخصص ادلهٍت، وىو رلتمع متجانس يربط بُت أعضائو إحساس قوي بالتضامن ، والسلوك فيو تقليدي 

وشخصي وىذا اجملتمع يطغى عليو كل ما ىو مقدس على كل ما ىو علماين ، كما أن االقتصاد يعتمد 
 13"على ادلكانة أكثر من اعتماده على السوق

ديكننا تصور مفهوم التقليد كحالة مطبقة على نسق اجتماعي أو رلموعة من القيم والرموز 
واألفكار واالكراىات ، حبيث يتحدد من خاللو االنتماء إىل نظام اجتماعي وثقايف جيد تربيره يف ادلاضي 

 14.ويدافع عن مكتسباتو ضد عمل قوى التغَت والرفض اجلذري
يتشكل من رلموعة القيم ادلركزية "تعريفا آخر مفاده " B. Etienneبرونو إتيان "ويقدم لنا 

 15"اليت تتفق عليها التشكيلة االجتماعية ، كيفما كانت طريقة اصدار ىذه القيم
: إن ىذه التعاريف تسمح لنا باستخالص أىم خصائص اجملتمع التقليدي على النحو التايل 

 :خصائص اجتماعية 1.2.2
 التماسك االجتماعي :

سباسك اجلماعة بأنو ماينتج من تفاعل بُت كل العوامل اليت تدفع األفراد للبقاء " زاند"و" كارتريت"ويعرفو 
: يف اجلماعة وحيدداهنا يف رلموعتُت من العوامل 

 .عوامل تؤدي إىل زيادة جاذبية اجلماعة ألفرادىا -
 .عوامل مرتبطة بدرجة جذب العضوية يف مجاعات أخرى  -

:  وتتصف اجلماعة ذات التماسك العايل أو ادلرتفع دبجموعة من اخلصائص واليت جيملها الباحثون يف 
 االعالء من قيمة العمل اجلماعي  - أ

 التضامن وادلسؤولية اجلماعية  - ب
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 الروح ادلعنوية ادلرتفعة  - ت
 التنسيق بُت وحدات العمل يف اجلماعة  - ث
 االعتزاز واالفتخار باالنتماء إىل اجلماعة  - ج

 16احساس األعضاء باستمرارية جاذبية اجلماعة  - ح
  ىي النزعة اليت تدفع الفرد للدخول يف اطار اجتماعي فكري معُت دبا : الشعور باالنتماء

يقتضيو ىذا من التزام دبعايَت وقواعد ىذا االطار وبنصرتو والدفاع عنو مقابل غَته من األطر 
 17.االجتماعية والفكرية األخرى

  :خصائص ثقافية 2.2.2
ونقصد ىنا الثقافة التقليدية وىي الثقافة اليت ابتدعتها حياة الناس يف ظل الظروف البيئية للمجتمع 

 :التقليدي واليت ذبسد أسلوب احلياة وأسلوب االنتاج يف ىذا اجملتمع ومن أىم مظاىرىا
  سيادة القيم األخالقية واليت تكون يف الغالب قائمة على أساس ديٍت وتعٍت القيم االخالقية

يف اجملتمع التقليدي أن تكون الغاية من القول والتصرف اديان االنسان بأهنا موافقة للمثل 
العليا اليت أخذت مكاهنا يف فطرتو السليمة، وأهنا تستهدف الفضيلة اليت يتميز يف ضوئها 

اخلَت والشر، والرشد والغُت كما هتدف إىل ما يرضى اهلل وينفع الناس ، وينهض باجملتمع يف 
مجيع اجملاالت اليت تنهض باجملتمعات كالصالح والتقوى والتحابب والتعاون والتكافل 

 18.واالستقامة وشرعية الكسب، وادلعاملة باحلسٌت
  ونقصد ىنا العادات التقليدية فهي عادات قددية متأصلة راسخة : انتشار العادات والتقاليد

يف الثقافة واليت تدوم طويال فيأخذىا اخللف عن السلف واليت تبقى وتستمر برغم فناء 
األفراد الذين يكونوهنا، فاإلنسان يولد يف عادات قد وجدت قبلو وقد تتغَت بعض الشيء يف 

حياتو ولكنو عندما ديوت تستمر ىذه العادات يف بقائها عن طريق األجيال الالحقة لو، 
وللعادات التقليدية دور الوراثة يف احلياة الفسيولوجية فهي تنقل جزءا من ادلاضي إىل احلاضر 

 19وبذلك تؤدي إىل نوع من االستمرار
  :خصائص اقتصادية 2.2.3

كما أشرنا سابقا يف تعريف اجملتمع التقليدي نرى أنو أغلب التعريفات ركزت على اجلانب 
االقتصادي يف ربديد ىذا اجملتمع ودلا لو من تفاعل مع اجملال الثقايف واالجتماعي فإن العادات والقيم 



 

 دور الثقافة المجتمعية في فاعلية التسيير االداري بالمؤسسة الرسمية :عنوان المقال
 

37 

تلعب دورا ىاما يف توجيو النشاط االقتصادي يف اجملتمع التقليدي، ويعتمد ىذا اجملتمع بصفة خاصة على 
الرعي والزراعة مث الصناعات احلرفية والتجارة ، أما عن تقسيم العمل فهو ال يعتمد على التخصص ادلهٍت 

أو احلريف ولكنو يقوم بالدرجة األوىل على أسس ذاتية ويقول يف ذلك زلمد عبده زلجوب يف كتابو االذباه 
إن تقسيم العمل وتوزيعو يقوم على بعض األسس الذاتية مثل "السوسيوأنثروبولوجي يف دراسة اجملتمع 

األساس العرقي أو على أساس االنتماء إىل فئات معينة من فئات العمر أو على أساس اجلنس فيما يتعلق 
 20"بالتفرقة بُت األعمال اليت يقوم هبا الرجال دون النساء

 فاعلية التسيير االداري للمؤسسة الرسمية .3
 :مفهوم الفاعلية 1.3

 صلد أهنا ابتدأت بصورة غامضة Effectivenessعند استعراض التعريفات اخلاصة بالفاعلية 
 الفاعلية بأهنا الدرجة اليت تدرك أو ربقق هبا ادلنظمة Etzioniفقد عرف . بعض الشيء

ذلك أن ادلؤسسة تؤسس من أجل ربقيق أىداف زلددة يف بيئة معينة ونالحظ أن 21.أىدافها
 Survivalأكثر األىداف ادلتفق عليها بُت الباحثُت للمؤسسة ىو االستمرارية و البقاء 

ولتحقق ىذا اذلدف تسعى ادلؤسسة دائما الجياد نوع من التوافق بُت منط تسيَتىا واجملال 
 .السوسيوثقايف للمجتمع ادلتواجدة فيو

ان فاعلية ادلنظمة تتطلب ربقيق التوافق وادلواءمة بُت ثقافة ادلنظمة وبيئتها واسًتاتيجيتها والتقنية 
فمن ناحية جيب أن تتوافق ثقافة ادلنظمة مع البيئة اخلارجية،أي دبعٌت ان تتضمن .اليت تستخدمها

ثقافة ادلنظمة القيم وادلعايَت والتقاليد اليت تساعد ادلنظمة على التكيف مع البيئة والتغَتات 
 22.البيئية

 : التسيير االداري للمؤسسة الرسميةماىية 2.3
 :التعريف 1.2.3

عملية ديناميكية تتضمن عدة نشاطات متواصلة ومتكاملة كالتخطيط والتنظيم وادلراقبة :"ىو
والتوجيو ألعمال اآلخرين وادلسؤولية ىي العمل على تنسيق ،وتعديل، وتكامل ىذه النشاطات 

 23"حبيث حيقق اذلدف يف الوقت احملدد بفعالية
موارد بشرية، موارد مالية ، موارد "وظيفة ادارية هتتم بًتتيب ادلوارد الداخلية للمؤسسة "وىو 

الالزمة لتحقيق األىداف التنظيمية ، وتنظيم األدوار وادلسؤوليات ادللقاة على " تكنولوجية ولوجيستكية
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ومن خالل 24".عاتق العمال، وتلبية كل االحتياجات النفس اجتماعية للفاعلُت داخل اذليكلة ادلؤسسية
ماسبق من تعريفات للثقافة والتسيَت يوحي لنا تأثَت العملية التسيَتية للمؤسسة الرمسية بالثقافة السائدة يف 

سلبا أو اجيابا من خالل القيم األخالقية التماسك االجتماعي واالنتماء وغَتىا - التقليدي–اجملتمع احمللي 
النظام السياسي، )رغم أن التسيَت يتأثر بعدة عوامل سياسية " أمحد حوييت"ويف ذلك يقول .من السلوكيات

تنظيم العمل ، أسلوب القيادة ، ازباذ القرارات، السلوك )والعوامل التنظيمية  (العدالة ، ادلساواة ، السلطة
إال أن حقيقة األمر األزمة تكمن يف القيم الثقافية واالجتماعية (البَتوقراطي ، نظام االتصال، واحلوافز

للعمل، أي اهنا أزمة تصور دلفهوم العمل ، ألن العمل كقيمة اجتماعية ىو األصل والتسيَت أو العمل 
ولذلك فإنو عندما هتتز القيم الثقافية .االشرايف كما يصطلح عليو يف علم االجتماع التنظيم ىو الفرع

واالجتماعية للعمل هتتز لذلك قيم التسيَت وىذا ينعكس بدوره على األداء والسلوك التنظيمي لدى 
يتأثر ادلسَتون بشكل مستمر بالبيئة اليت ربيط هبم، ":زلمد الرفيق الطيب"ويقول 25.ادلشرفُت وادلسَتين

لذا البد للمسَّت من أن يكون على دراية بالكيفية اليت يتم هبا تفاعل النظام مع ...ويؤثرون بدورىم فيها
 26.بيئتو، وتفاعل أجزاء النظام فيما بينها

: للتسيَت االداري نوعان مها: أنواع وأنماط التسيير االداري 2.2.3
ىو : التسيَت الرمسي  - أ

التسيَت الذي ديارس مهامو وفقا دلنهج التنظيم أي اللوائح والقوانُت اليت تنظم أعمال ادلنظمة، 
 .فالقائد ديارس مهامو من ىذا ادلنطلق تكون مسؤولياتو زلدودة من قبل مركزه الوظيفي

: التسيَت غَت الرمسي  - ب
ىو ذلك التسيَت الذي ديارسو بعض األفراد يف التنظيم وفقا لقدراهتم ومواىبهم القيادية وليس من 

مركزىم ووضعهم الوظيفي ، فهناك الكثَت من القادة غَت الرمسيُت يشكلون قوى ضاغطة على 
 27.االدارة

  28يف حُت صلد ليكَتت ميز بُت أربع أنواع من طرق التسيَت
 :ويتميز ىذا النمط دبا يلي: (المستغل)النمط التسييري المتسلط  (1
 .ادلسَت يفرض أوامره بأسلوب التهديد بالعقوبة - أ

العالقات االتصالية معدومة أو شبو معدومة وإن وجدت تكون ذات اذباه واحد من  - ب
 .األعلى إىل األسفل
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 .غياب نسيب لروح الفريق ، السلطة تكون مركزية - ت
 .القرارات تؤخذ يف القمة دون استشارة ادلرؤوسُت - ث

 : ويتميز دبا يلي:النمط التسييري األبوي  (2
 .التحفيز مبٍت على ادلكافأة والعقوبة - أ

 .العمال عليهم اخلضوع - ب
 .(عند العمال)ىناك ضعف يف ادلسؤولية  - ت
 .القرارت البسيطة واألقل أمهية ديكن أن تؤخذعلى مستويات دنيا - ث
 .ادلعلومات اليت تبعث من القاعدة اىل القمة يتم تصفيتها يف الطريق - ج

 :  ويتميز ىذا النمط دبا يلي:النمط التسييري المبني على التشاور (3
 .ىنا تتم استشارة العمال ، لكن ىذا ال يؤثر بشكل كبَت على ازباذ القرار - أ

تصاعد ثقة القائد يف كفاءة مرؤوسيو ومقدرهتم، ولكن اىل حدود معينة، أي أن الثقة  - ب
 .ليست مطلقة وكاملة سباما

 .حياول االستفادة من أفكار وآراء مرؤوسيو، بطريقة بناءة - ت
 .يستخدم لتحفيز مرؤوسيو كثَتا من األساليب االجيابية - ث
 .يسمح باالتصاالت يف اذباىُت  - ج
خيطط للسياسات العامة العريضة ، ويتخذ وجده القرارات ادلهمة، ولكنو يعطي  - ح

صالحية ازباذ القرارات دلرؤوسيو فيما دون ذلك، ويعمل على االستشارة يف الظروف 
 .غَت العادية

 :يتميز دبا يلي : النمط التسييري بالمشاركة (4
 .يستند على وجود عالقات تعاون بُت أعضاء ادلنظمة - أ
 .ادلشاركة يف عملية ازباذ القرار - ب
 .ىناك رقابة على األىداف وليس على طرق ربقيقها - ت
 .يشجع االتصاالت يف مجيع االذباىات - ث
 .يؤمن بالعمل كفريق واحد - ج
  - ح
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 :أساليب التسيير االداري ووظائفو3.2.3
أساليب التسيَت االداري بناء على سلوك ادلسَت     1.3.2.3

ان ىذا التصنيف يعتمد على وسائل التأثَت اليت يستخدمها ادلسَت لتوجيو مرؤوسيو واليت تعكس أساليب 
القيادة، اذن فهذا التصنيف يعتمد على أساس طريقة القائد يف التعامل مع مرؤوسيو وقد صنفت اىل ثالث 

: أساليب 
إن ىذا األسلوب مبٍت على افًتاض أن القائد على علم بكل شيء :التسيَت االداري األوتوقراطي  - أ

ويعرف األفضل وإن األفراد كساىل ويفضلون أن يقادوا، واذا استخدم القائد سلطتو فانو يستخدمها على 
 29.أساس ضغط ةهتديد وحرمان من ادلكافآت

يف ىذا األسلوب اجلماعة ىي اليت تقوم باختيار القائد وانتخابو، ومن : التسيَت االداري الدديقراطي  - ب
خصائصها أن قائد اجلماعة أو رئيسها أو ادلشرف عليها يأخذ رأيها، سواء يف زبطيط األىداف ووضعها 

على أن يتم كل ذلك من خالل ادلناقشات ادلتبادلة بُت ...ورسم خطة العمل والتنفيذ وادلتابعة والتقييم
أعضاء اجلماعة دبا فيهم رئيسها، وعن طريق أخذ األصوات واالستقرار على رأي األغلبية، على اعتبار أن 

رأي الرئيس يكون لو نفس وزن رأي أي عضو آخر من أعضاء اجلماعة، إال إذا تساوت األصوات، فَتجح 
 30.اجلانب الذي فيو الرئيس

يغلب على ىذا النط طابع الفوضى ، اذ يتميز بأن قائد اجلماعة أو رئيسها : التسيَت الفوضوي  - ت
ال يؤدي . أو ادلشرف عليها يكون غَت مكًتث بواجبات االدارة أو القيادة أو الرئاسة، مهمال يف القيام هبا
إال دورا شكليا يف اجلماعة، وبالتايل ال يوجد لو دور فعلي يف التخطيط والتنفيذ أو التوجيو أو 

ولذا تكون اجلماعة يف حالة من الفوضى وانعدام . فيكون وجوده يف اجلماعة كعدم وجوده سباما...ادلراقبة
 31.ادلسؤولية، ويعمل كل ما حيلو لو

واجلدير بالذكر أن وجود أي أسلوب من ىذه األساليب السابقة الذكر ال ديكن وجوده بصورة نقية يف 
مجاعات العمل الواقعية أو يف أي مؤسسة رمسية، وامنا صلد خليطا تكون فيو السيادة ألحد من ىذه 

. األساليب الثالث، وىو الذي حيدد لنا منط التسيَت
 :وظائف التسيير االداري 2.3.2.3

وفيما خيص وظائف التسيَت وادلرتبطة أساسا بالوظيفة االدارية فاهنا تتكون من مخس مراحل اساسية دلسار 
: أو عملية زلددة وىي
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 32.ىو عملية شاملة تشمل وضع األىداف وادلخططات والنشاطات ادلتعلقة بذلك:  التخطيط - أ
ويعرفو فايول بأنو التنبؤ دبا سيكون عليو ادلستقبل مع االستعداد ذلذا ادلستقبل فهو الطريق الذي 

يرسم بصورة مسبقة ليسلكو ادلسؤولون عند ازباذىم القرارات وتنفيذ عملهم، فهو يتضمن 
التحديد الواضح لسياسات ادلؤسسة واالسًتاتيجيات ادلعدة من جهة ، ومن جهة أخرى وضع 

ىذه السياسات وىذه االسًتاتيجيات يف خدمة سلططات للحركة بداللة الزمن للوصول إىل 
 33.األىداف وطرق ربقيقها والوسائل ادلستعملة لذلك

يعرفو فايول بأنو امداد ادلشروع بكل ما يساعده على تأدية وظائفو من ادلواد األولية : التنظيم  - ب
والعدة ورأس ادلال واألفراد، وتقضي وظيفة ادلدراء إقامة العالقات بُت العاملُت بعضهم ببعض 
وبُت األشياء وبعضها ببعض، فهو عبارة عن توزيع العمل ورسم للعالقات وذبديد للسلطات 

 وهتتم وظيفة التنظيم بتحديد 34.وذلك بقصد ربقيق األداء ادلقرر بكفاية اقتصادية جيدة
وتصميم ادلهام واألنشطة وادلسؤوليات ، وتنسيق عملية زبصيص ادلوارد واألفراد وبناء اذليكل 

 35.التنظيمي أو تغيَته لتحقيق األىداف التنظيمية
: ونالحظ شلا سبق أن لوظيفة التنظيم يف ادلؤسسة رلالُت اثنُت

  التنظيم اذليكليOrganisation structurelleيف ىذا اجملال يتناول : 
 . اذليكل العام للتنظيم - أ

 . معايَت التقومي واألداء - ب
 .منحٌت الوظائف - ت

  التنظيم االجرائي :Organisation procéduraleىذا اجملال يتناول : 
 .التقييس على مستوى ادلكان - أ
 .التقييس على مستوى الزمان - ب
 .إعداد االجراءات وادلسارات - ت

ىو الكيفية اليت تتمكن االدارة من خالذلا ربقيق التعاون بُت العاملُت وحفزىم للعمل : التوجيو - ت
لبذل أقصى طاقاهتم وتوفَت البيئة ادلالئمة اليت ستمكنهم من اشباع حاجياهتم ورغباهتم ويتم من 

خالل عمليات القيادة واحلفز واالتصال ومرتكزة على فهم طبيعة السلوك البشري واالنساين 
 36.وزلاولة توجيو ىذا السلوك ضلو ربقيق األىداف بفعالية وكفاءة
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يتضمن ادلفاضلة واالختيار بُت عدد من البدائل ادلتوفرة ويرى معظم علماء : ازباذ القرار  - ث
وأساتذة ادارة األعمال أن ازباذ القرارات ىو صميم وجوىر العمل الذي يقوم بو أي مسَت وبأي 

مستوى اداري يف ادلنظمة ، فازباذ القرار ىو االختيار ادلدرك والواعي بُت البدائل ادلتاحة يف 
موقف معُت، فليس القرار ىو االستجابة التلقائية أو ردة الفعل ادلباشرةن وامنا اختيار بوعي قائم 

 37.على التدبر واحلساب يف الغاية ادلراد ربقيقها أو الوسيلة اليت ينبغي استخدامها
سبثل الرقابة االدارية تلك العملية ادلنظمة ادلتعلقة بالتحقق والتأكد من اسبام األنشطة : الرقابة  - ج

 38.وااللتزام باألعمال اليت سبق التخطيط ذلا يف ادلنظمة من أجل ربقيق األىداف التنظيمية
وقد أدرج ىنري فايول وظيفة الرقابة كأحد الوظائف األساسية لالدارة وعرفها بأهنا عملية التحقق من أن 

كل شيء يتم تطبيقو حسب اخلطة اليت مت اختيارىا وكذلك يتم يف ضوء التعليمات الصادرة وادلبادئ 
ادلعتمدة وذلك بقصد توضيح األخطاء واالضلرافات حىت ديكن تصحيحها وذبنب الوقوع فيها مرة 

 39.أخرى
الرقابة بشكل أكثر ربديد مركزا على خطوات القيام هبا فيقول أن الرقابة تتمثل يف وضع " فادلر"ويتناول 

ادلعايَت، مث قياس األداء ومقارنتو باخلطط ادلوضوعة، وأخَتا تصحيح االختالفات بُت اخلطط ادلوضوعة 
 40.والنتائج الفعلية

 أن ادلسَت اثناء شلارستو لوظيفة التسيَت بعملياتو يف ادلؤسسة الرمسية فانو البد من وبذلك نقول
مراعاة اخلصائص السوسيوثقافية للمجتمع احمللي ذلك اهنا يف عالقة تفاعلية معو هبدف ضمان 

 .بقائها واستمراريتها اليت تًتجم مدى فاعلية ىذا التسيَت
 أية عالقة؟:ثقافة المجتمع الجزائري والتسيير االداري للمؤسسة الرسمية .4

وإذا ما أردنا احلديث عن تسيَت ادلؤسسة الرمسية يف اجملتمع اجلزائري من منظور سوسيولوجي فإننا 
نقصد بذلك البحث يف اشكالية التسيَت بُت ادلرجعية التقليدية ، الزراعية والريفية وادلرجعية التنظيمية 

حيث عرفت أنواعا تنظيمية متعددة زلكومة بإجراءات طبعت عالقات العمل منها التسيَت الذايت "احلديثة 
l’autogestion القانون العام للعامل Statut général du travailleur استقاللية 

 وأخَتا La filialisation والشركات الفرعية Autonomie des entreprisesادلؤسسات 
 ويعود ىذا إىل التحوالت اليت مست البنية االجتماعية للمجتمع Le partenariat"41الشراكة 

وهبذا صلد أنفسنا أمام ثقافتُت "اجلزائري إثر عملية التحديث واليت كان أساسها ادلخططات التنموية 
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سلتلفتُت يف ادلنظمات وادلؤسسات اجلزائرية ثقافة تقليدية متأثرة بالعادات والتقاليد ، وبوسائل العمل 
واالنتاج والتنظيم القدمي ، وقد كان يغلب عليها الطابع الرعوي والفالحي والتقليدي وربكم يف الفرد روابط 

يف مقابل ذلك صلد ثقافة .قبلية وأسرية قوية ، ىذه القيم التقليدية كونت ما يعرف عادة بالذىنية التقليدية 
حديثة متأثرة بالقيم السائدة يف ىذا العصر من استقاللية وحرية أوسع عن القبيلة والعشَتة واألسرة، 

واالعتماد على النفس، وانتشار ادلهن الصناعية واالدارية، وما تتطلبو من قيم وطرق تنظيم ، وىو ما يؤدي 
 42"إىل تكوين مناذج معينة من التفكَت والعمل والسلوك، ىي ما يطلق عليها الذىنية الصناعية

يف دراستو ادلشار إليها آنفا من افًتاضات حول موضوع الثقافة " بشَت زلمد"ولقد انطلق الباحث 
: والتسيَت يف اجلزائر مؤداىا

تعد الثقافة احمللية للمجتمع اجلزائري ثقافة سلالفة ومغايرة لتلك اليت يراد ترسيخها من خالل ما 
 .حيملو ادلشروع الصناعي من قيم ثقافية جديدة
زراعية باعتبارىا الوعاء الذي نرتوي منو والدرع احلصُت – إن الثقافة احمللية األصلية ثقافة ريفية 

 .الذي نرتكز عليو كلما تأزمت األوضاع واقتضت الضرورة ذلك 
بغية تعويضها بقيم ثقافية غريبة ودخيلة  (زللية)يظهر أن كل زلاولة إستئصالية لقيم ثقافية أصيلة 

يكون مآذلا الفشل ، إذ ال ديكن بأي حال من األحوال اعتبار أن الطبيعة البشرية واحدة ومن مثّ ديكن 
ويف ىذا يؤكد الباحث  43.االمالء عليها كيفيات وصيغ مشاهبة دون األخذ بعُت االعتبار ادلكان والزمان

على أنو من الضروري التنبو للنتائج الوخيمة اليت ربدث من خالل التناقض بل الصراع ادلرير بُت "
 44".الثقافتُت

الذي كانت لو دراسات ميدانية عدة حول " غياث بوفلجة"ويرى يف ذلك أيضا األستاذ الدكتور 
أن القاعدة االجتماعية ربدد نظرة الفرد للشغل ، وتؤثر على سلوكات العمال وأداءاهتم "ىذا ادلوضوع  

ذلك أن . كما أن العالقات القبلية والقيم األخالقية تتحكم يف العالقات بُت الزمالء وادلسَتين.ادلهنية 
اجلماعات داخل ادلؤسسة تتشكل وفق االنتماء القبلي للعمال، وكثَتا ما ينتمي العمال إىل قبيلتُت أو أكثر 

 45".، وتكون االنقسامات أو الصراعات يف حالة وقوعها أوعمليات التوظيف والًتقية على ىذه األسس
ويرى أيضا يف نفس السياق أن دلوضوع االلتزام باألخالق والقيم الثقافية احمللية أمهية كبَتة يف 
ربديد مكانة ادلدير أو ادلسَت ، وقد يرفض بسبب كونو غريبا عن ادلنطقة، أو أنو ال حيًتم القيم الثقافية 
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ذلك أنو يف ىذه األماكن يصعب إجياد خط فاصل بُت ما ىو واجب مهٍت ، وما ىو . للمجتمع احمللي
 46.شخصي وأخالقي، سواء كان ذلك داخل أو خارج ادلؤسسة

كما تساىم العالقات بُت . تعتمد اجملتمعات التقليدية على العالقات الالرمسية يف ادلعامالت 
األسر وشيوخ القبائل، يف تسهيل اإلتصاالت وخاصة يف حالة ظهور الصعوبات ، حيث أهنم يتوسطون يف 

وىكذا صلد أن أفراد اجملتمعات التقليدية يعتمدون نفس ادلنطق يف . حل ادلشاكل الطارئة بُت األسر
 47.االتصاالت وحل ادلشاكل عند تعاملهم مع التنظيمات الصناعية

 : خاتمة.5

 وادلتمثلة يف ةالتقليديالثقافة اجملتمعية بناء على ما سبق عرضو من تصور مفاىيمي ربليلي للعالقة بُت 
ادلتواجدة يف - التنظيمية–اجلانب االجتماعي والثقايف وتسيَت ادلؤسسة الرمسية، يتضح أن ادلؤسسة الرمسية 

اجملتمعات التقليدية تعاين من صعوبات ذات أبعاد اجتماعية ثقافية ذلك ما يعكس العملية التسيَتية 
وتكيف العمال ذوي القاعدة االجتماعية الثقافية والذىنية التقليدية ،إذ أن العامل الذي تعود على 

الفالحة والرعي  جيد صعوبات يف التكيف مع متطلبات الثقافة التنظيمية ادلعاصرة وادلصاحبة للتنظيم 
الرمسي من احًتام الوقت التعامل مع رؤساء العمل واخلضوع للقواعد واللوائح التنظيمية خضوعا تام، 

وىكذا يؤثر احمليط االجتماعي والثقايف لألفراد على طرائق معامالهتم ، وهبذا فإن ىذا ادلوضوع يتحدد يف 
منطُت سلتلفُت يف تسيَت ادلؤسسة من قيم تقليدية وقيم حديثة واحلديث ىنا ال يعٍت أن احدامها أفضل من 
األخرى ، ذلك أن لكل منها اجيابيتها وسلبياهتا وبالتايل وجب على ادلسَتين احلرص على اجياد نوع من 
التوفيق بُت الثقافة التقليدية ادلوروثة من األسرة والقبيلة مع القيم التنظيمية السائدة يف ادلؤسسة ، وىذا ما 

صلده يف معظم النظم التسيَتية حيث اذبهت اآلن إىل مفهوم ادلرونة والتحرر من القوالب الثابتة ، وهبذا 
ذلك أنو خيتلف باختالف اجملتمع - التنظيمة-نؤكد انو ال يوجد منط تسيَتي موحد للمؤسسة الرمسية 

. ادلتواجدة فيو ألجل ضمان االستمرارية والبقاء وىو اذلدف األساسي ألي تنظيم
ضع يف خاسبة البحث تلخيصا دلا ورد يف مضمون البحث، مع اإلشارة إىل أبرز النتائج ادلتوصل 

 .اليها، وتقدمي اقًتاحات ذات الصلة دبوضوع البحث
 
 



 

 دور الثقافة المجتمعية في فاعلية التسيير االداري بالمؤسسة الرسمية :عنوان المقال
 

45 

 :قائمة المراجع. 5
                                           

، بَتوت ، لبنان ، ادلنظمة العربية 4فايز الصياع، ط:  ، ترعلم االجتماع، (م2005) غدنز أنتوين، 1
 . 82للًتمجة، ص

، 1منَت السعيداين، ط:  ، ترمجة مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية، (2007) دنيس كوشي ،  2
. 31بَتوت ، لبنان ، ادلنظمة العربية للًتمجة ، ص

، الرياض، السعودية ، 1 ، طأضواء على الثقافة االسالمية، (ه1421/م2000) أمحد فؤاد زلمود ،  3
. 12ص إشبيليا،

دراسة ميدانية –مساىمة الثقافة التسييرية في بناء الهوية التنظيمية  سبع ىشام ،ىيشور زلمد دلُت ، 4
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. شهادة ادلاجيستَت يف األنثروبولوجيا ، غَت منشورة ، جامعة أيب بكر بلقايد ، تلمسان، اجلزائر

، الكويت ، وكالة ادلطبوعات، االتجاه السوسيوأنثروبولوجي في دراسة المجتمع زلمد عبده زلجوب ، 
. 55ص

، االسكندرية ، 4، طالمجتمع دراسة في علم االجتماع،(2005) حسُت عبد احلميد أمحد رشوان ، 
. مصر ، ادلكتب اجلامعي احلديث

، الدار البيضاء ، 1، طسوسيولوجيا التقليد والحداثة بالمجتمع المغربي، (2001)عزالدين اخلطايب، 
. ادلغرب، منشورات علم الًتبية

 ، (رؤية أنثروبولوجية دينية)آليات تحقيق التماسك االجتماعي امساعيل مشاخي موسى، مجال معتوق ، 
 .193العدد اخلامس ، رللة أنثروبولوجية، ص

مستوى المواطنة واالنتماء لدى العاملين في المؤسسات ، (م2014)حسُت اخلزاعي ، اديان مشايلة،
. م1، ملحق41 دراسة اجتماعية تطبيقية، رللة دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية، ماألردنية،

، القيم األخالقية لجهاز األمن وتطبيقاتها في مجال العمل األمني، (م1988/ه1408)هتامي نقرة ، 
القيم األخالقية ادلرتبطة بعمل رجل األمن ، جامعة : ،الرياض، السعودية، أحباث الندوة العلمية األوىل 1ط

 .نايف العربية للعلوم األمنية،الناشر ادلركز العريب للدراسات األمنية والتدريب
 ، مع حبث ميداين لبعض العادات االجتماعية يف القيم والعادات االجتماعية،(1966)فوزية ذياب 

. اجلمهورية العربية ادلتحدة ،دار الكتاب العريب
 .، عمان ، األردن ، دار وائل3 ،طنظرية المنظمة الهيكل والتصميم، (2008)مؤيد سعيد السامل،

، -سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال –السلوك التنظيمي، (2009)حسُت حرمي، 
. عمان، األردن ، دار حامد3ط
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االتصال التنظيمي ، الثقافة التسييرية ، وإدارة التغيير داخل ، (2010نوفمرب )بن زروق مجال ،  
. 6، رللة الباحث والدراسات يف العلوم االنسانية،  عددالمؤسسة

،بن عكنون 1، ج1،طمدخل للتسيير أساسيات،وظائف ، تقنيات،(1995)زلمد رفيق الطيب،
 .اجلزائر، ديوان ادلطبوعات اجلامعية

 ، ورقة مقدمة يف ادللتقى العريب الثاين حول اعدادات تكوين واعداد القادة، (2008)عمر عبد اهلل،
 .القيادات االدارية وادلالية يف ادلؤسسات العربية ، ورشة عمل االدارة ربت الضغوط، القاىرة

 ، مطبوعة جامعة موجهة اىل طلبة سنة أساسيات تسيير المؤسسة، (2016/2017)منَت سالمي، 
. ثانية جذع مشًتك علوم اقتصادية وعلوم ذبارية وعلوم التسيَت ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، اجلزائر

االشراف التربوي والقيادة التربوية وعالقتهما باالحتراق ، (2008)زلمد زلمود العياصرة،
. ،عمان األردن، دار احلامد1،طالنفسي

، القاىرة ، مصر،دار قباء 9،طعلم النفس الصناعي والتنظيمي، (2001)فرج عبد القادر طو ، 
2001 .

 .، األردن، دار حجلة1 ، طاالدارة واتجاىاتها المعاصرة،، (2007)زيد منَت عبوي،
، رسالة ماجستَت ، كلية العقالنية التسييرية في االدارة الجزائرية، (2002/2003)بن سعيد مراد،

 .احلقوق ، قسم العلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر باتنة، اجلزائر
. 16، رللة االحياء ، عددالثقافة التنظيمية في المجتمع الجزائري، (2013)بوقرة كمال ،

 ، ديوان ادلطبوعات بحوث في التغير التنظيمي وثقافة العمل، الجزائر، (2012)غياث بوفلجة ،
 .اجلامعية
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 : ملخص
 وهيبة"يتناوؿ ىذا البحث صورة ادلرأة يف الثورة اجلزائرية من منظور الرواية اجلزائرية ادلعاصرة، استنادا إىل نص الروائية 

انطالقا من داللة العنواف الذي غلمع بُت األنوثة والفحولة، والنص السردي  (امرأة فحلة نانا قصة)ب ادلوسـو "جموعي
ومن ٍب .وىويتها الوطنية من عالقتها باألرض من جهة، وبالتضحية من جهة أخرى الذي يسرد حكاية امرأة استمدت قوهتا

  .سيكوف ذلك احملور األساس الذي سينهض عليو البحث 
 .  للوطن والثورةاألـ ابنيها قربانا بُت كلميت التضحية احلرية، من خالؿ تقدمي وفضال عن ذلك سأبرز العالقة الوطيدة

 . ، الثورة، األنوثة، اذلوية، األرض، التضحيةصورة ادلرأة،اجلزائرية: كلمات مفتاحية
Abstract: 

This research deals with the image of the woman in the Algerian revolution 

from the perspective of the contemporary Algerian novel, based on the text 

of the novelist Wahiba Djamoui, whichi staged with: “Nana is the story 

of a virile  woman” based on the significance of the title, which combines 

femininity and virility, and the narrative text that tells the story of a woman 

whose  strength and national identity  derives from Its relationship with the 

land on the one hand, and the sacrifice on the other hand.Hence, tha twill be 

the main axis upon which the research will be based. 

In addition, I will highlight the tight relationship between the two words 

freedom and sacrifice, through the mother offeringhertwo sons as an 

oblation to the homeland and the revolution. I will also reveal the technical 

methods and techniques adopted in the fictional text to embody the 
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meanings of giving, offering and self-denial in front of achieving the 

national interest. 

 And from this, how did the meanings of sacrifice and freedom for the 

mother emerge? And what are the methods and techniques that are evident 

in this novel? This is what this research will attempt to answer. 

Keywords: The revolutionary woman, the Algerian novel, the novel of 

Nana, Wahiba Djamoui, the sacrifice. 
__________________________________________ 

 brahhiba@gmail.com: ، اإليميلفطيمة براعلي: المؤلف المرسل

: مقدمة .1
عند احلديث عن األدب اجلزائري يتوقف كل شيء حلظة،و ىذا التوقف ليس توقفا عشوائيا أو       

أي األشياء اليت صنعت منو أدبا متميزا يتيو فيو !متعمدا،بل التوقف ػلمل وراءه عدة أشياء،و ىذه األخَتة 
حضور األدب اجلزائري إىل الواجهة يعٍت الكثَت إنو يعود بفضل إرث قوي أرسى .األديب،و ػلار منو ادلبدع

لقد وقف على عديد ادلوضوعات و الظواىر األدبية بأنواعها،و من .دعائمو و ال يزاؿ ينهل و يستلهم منو
. صبلة ما تناوؿ صورة ادلرأة بوجو عاـ و ادلرأة بوجو خاص

تعدد أقالـ األدباء و ادلفكرين حوذلا،و حضرت يف الشعر،كما حضرت يف باقي األجناس األدبية      
على اختالؼ أنواعها،و أكثر ما حفل بو األدب اجلزائري موضوع الصورة، حيث تنوعت الصور،و علة 
وجو التحديد صورة ادلرأة،حيث تبلورت يف األعماؿ األدبية و اإلبداعية خاصة الرواية، فهذه األخَتة ىي 

 (نانا قصة إمرأة فحلة)ادلنطلق األساس الذي سوؼ يقع اختيارنا عليو و ادلتمثل يف ادلرأة الثورية رواية 
". وهيبة جموعي"للرواية اجلزائرية ادلعاصرة 

وفضال عن ذلك سأبرز العالقة الوطيدة بُت كلميت التضحية احلرية، من خالؿ تقدمي األـ ابنيها 
. قربانا للوطن والثورة

وسأكشف أيضا عن األساليب الفنية والتقنيات ادلعتمدة يف النص الروائي لتجسيد معاين البذؿ 
.  الذات أماـ ربقيق ادلصلحة الوطنيةوإنكاروالعطاء 
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و منو كيف برزت معاين التضحية و احلرية لدى األـ ؟ و ما ىي األساليب و التقنيات اليت ذبلت يف ىذه 
 .الرواية ؟ ىذا ما سنحاوؿ يف ىذا البحث اإلجابة عنو

: نضال المرأة الثورية في الكتابات الروائية العربية .2
: صورة المرأة المصرية . 1. 2 

إّف احلديث عن صورة ادلرأة يف الرواية العربية يسهم مساعلة فعالة يف عملية التحرر و 
التقدـ ،فاىتم هبا الّشعراء يف أشعارىم ،و الروائيوف يف رواياهتم ،و عرب عدد من الروائيُت عن 

ادلرأة و أبرزوا صورهتا يف رواياهتم ،حيث أّف حركة ادلرأة ترتبط حبركة اجملتمع من جهة ،و من جهة 
باإلضافة إىل ىذا فإّف ىذا صورة ادلرأة يف .أخرى سبثل داللًة و رمزًا ثريًا موحًيا عن و للوطن

الرواية تتعدى حدود وجودىا الفردي لتعرب عن حقائق أبعد و أبلغ من ىذا الوجود ،كأف تكوف 
. رمزا للتنوع األنثوي ،أو شرػلة اجتماعية خاصة

على »:يالحظ من الّتطور الفٍت لصورة ادلرأة يف الرواية ،أّف الروائي يسعى إىل تأكيد 
حرية ادلرأة و استقالذلا العاطفي ،كبطل فردي ػلقق حبريتو السعادة لنفسو و لآلخرين ،كما 

طو  )«ػلقق هبا رقي اجملتمع و صالحو اللذين يؤدياف يف النهاية إىل ربرر الوطن و سعادتو
 رواية  أيسبثل ادلرأة يف الرواية العربية زلورا ىاما ،و ال تكاد زبلو .(63:ـ،ص1980وادي،

 و سياسية ،فادلرأة كما ، و دينية، و أخالقية،عربية منو ،و ذلك انطالقا من معطيات اجتماعية
 صورة  و تناوؿسبثل" محمد حسين الهيكل"يطلق عليها البعض ىي نصف اجملتمع ،و ىاىو 

زينب إذف شبرة حنُت للوطن و ما فيو ،صورىا »:،حيث يقوؿ يف حقها "رواية زينب"ادلرأة يف 
وىي شبرة الصبا دبا . بباريس وباألدب الفرنسي إعجاباقلم مقيم يف باريس شللوء مع حنينو دلصر 

 )«و الصبا و احلنُت للوطن مقدساف...للصبا و للشباب من قوة و ضعف و توثب و اندفاع 
. (15:ـ،ص2001زلمد حسُت اذليكل،

حظيت صورة ادلرأة و أزمتها يف اجملتمع بعناية فائقة من طرؼ ادلؤلف ،و أخذت منو 
 يف الرواية الشخصية النامية بنت الطبيعة العذبة اجلميلة ،و قد "زينب"جهدا كبَتا ،و قد كانت 

قادهتا إىل بيت زوجية أخرى و ىي الصورة  أحبت عامال زراعيا و ىو كذلك لكن األقدار
التقليدية للزواج يوحي بأهنا مازالت كاجلارية يف صراع مع طرفُت الوفاء للحبيب و اإلخالص 

 و ىي تدرؾ بوعي شقاءىا و توصي "السل بداء"للزوج و تعاين الكثَت يف حياهتا إذ سبوت 
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أمها بعدـ إجبار أو إكراه أخواهتا على الزواج من أي زوج دوف اقتناع و ىي كانت ربت رضبة 
إىل " محمد حسين الهيكل" أي عاملة يف الزراعة أين تسلب منها حريتها حيث ينظر اإلقطاع

ادلرأة اإلنساف من خالؿ النضاؿ و السعي ضلو التحرر من األوضاع السلبية اليت رباصرىا من 
 ال يصل اإلنسافأعلية النضاؿ ألف " محمد حسين الهيكل"أجل ربقيق احلياة الكرؽلة ،و يدرؾ 

. إىل حريتو إال بواسطة النضاؿ ،و ىذا ما ينطبق على ادلرأة عموما
: صورة المرأة الفلسطينية.2.2

حظيت ادلرأة العربية ،و السيما الفلسطينية بعناية الكثَت من األدباء و ادلؤلفوف على 
اختالؼ اذباىاهتم و مشارهبم ، و قد شغلت حيزا متميزا و بارزا يف انتاجاهتم األدبية سواء 

أكاف شعرا أـ نثرا أو أجناسا أدبية كثَتة ،و كانت النبض احلي الذي يتأثر حبركة الواقع و يتأثر 
و الوقوؼ على صورة ادلرأة الفلسطينية و إبراز مكانتها ودورىا، وىي تقف جنبا إىل جنب .بو

. مع الرجل تشاركو رحلة الكفاح والنضاؿ وتشد أزره يف معركة الصمود والتحرر
تتعدد صور ادلرأة الفلسطينية يف األعماؿ الروائية حيث توجد عدة أمساء روائية من 

 …وغَتىم"إميل حبيبي"، و"إبراهيم جبرا"، "غسان كنفاني"بينهم 
سداية "حضرت صورة ادلرأة عنده من خالؿ رواية :"إميل حبيبي"صورة ادلرأة عند 

و أـ "ـ"فتاة نوار اللوز ،األستاذ»:و ىي رلموعة من النساء يف العالقات التالية " األيام الستة
الربابيكا الالجئوف و الفتاة ادلقدسة،حبيبها احليفاوي و البنت الضائعة ،األـ ادلتعبة،و الفتاة 

وىي عالقات تتم و  (242:ـ،ص1978إميل حبييب، )«...الالجئة ادلقدسة ،الفتاة احليفاوي
تكشف عن دور االحتالؿ يف ىدـ احلب و العالقات اإلنسانية،فاحلب شبرة من شبرات النضاؿ و 

النماذج كثَتة ال يتسع اجملاؿ لذكرىا كلها لذا اقتصرنا على ذكر ظلوذجُت فقط .وحدة الشعب
 .مصرية و فلسطينية
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: ملخص الرواية .3
ادلرأة الفحلة ادلكابرة  اليت استمدت قوهتا و قيمتها و  (الال مسعودة)" نانا"سبثل

عظمتها من تراب ىذه األرض الطيبة تعودت على ديارىا طينها،أشجارىا زيتوهنا كرومها و 
. أىلها ىو الكربياء ىو العز مثل رحيق النحل تعيش عليو

كل ذلك من أجل احلرية و االستقالؿ و التضحية بإبنيها حىت تتحسن األوضاع و تتنفس 
. عنفواف االستقالؿ

حرية كاف ػللم على أملها ادلاليُت مثل األحالـ الوردية اليت كانت تستبطن وراءىا 
السيوؿ من الدماء و جباؿ من اآلالـ اليت رافقتها، حرية كانت كل اآلماؿ معلقة عليها ،حياة 

ادلرأة الفحلة يطرح " نانا"سعيدة بأرض زلررة تتجدد عطاءهتا باستمرار و من خالؿ رواية 
السؤاؿ اآلٌب و ىو كيف تصورت الروائية صورة ادلرأة الثورية اجلزائرية من خالؿ الرواية ؟ 

: في الرواية الجزائرية (الثائرة)صورة المرأة الثورية الثائرة .4
إف ما أىم ما سبيز بو العصر احلديث على ادلستوى األديب ىو ذلك االنتشار الواسع 
جلنس يعد من أىم األجناس ىو جنس الرواية ،فقد استطاعت ىذه األخَتة برحابة صدرىا و 

شساعة مساحتها أف ذبمع و تألف سلتلف تناقضات العصر،اليت احتشدت و تكدست فكاف 
من الصعب على الشعر أو النثر تناوذلا و التعبَت عنها ،كما عجزت القصة ىي األخرى عن 
استيعاهبا بأدؽ التفاصيل ،وبالتايل شلا استدعى ىذا األمر وجود نوع آخر من األدب يتناوؿ 

الواقع و حيثياتو مفصال حىت يسهم يف نقلو و تدوينو و زلاولة تغيَته بقوة اذ استدعى األمر،و 
بكل الطرؽ على اختالفها،فهذا اجلنس؛أي جنس الرواية جعل األدب ػلمل أىدافا سامية قربتو 

. من واقعو ادلعاش و ما يعًتيو من صراعات متنوعة
،صلد أف الرواية ىي أقدر جنس أديب "نانا قصة امرأة فحلة"و إذا اذبهنا صوب رواية 

على تصوير الواقع على حقيقتو ،فالرواية تلفظ عن مكنوناهتا بفضل وجود امرأة مثلت كل بنات 
جنسها أفضل وأحسن تصوير من خالؿ األعماؿ اجلليلة اليت قامت هبا يف مسَتة حياهتا ذبري 
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،تبدأ رحلة الرواية عند استالـ األـ رسالة من  ابنها " جيجل"أحداث ىذه الرواية يف مدينة 
أمسكت الرسالة بيد مرتعشة برزت عروقها،تيبست أصابعها و جف جلدىا،و قد »:ادلغًتب 

. (11:ـ، ص2009وىيبة صبوعي، )«امتص منها مرور األياـ و تعاقب احملن ماء احلياة
من ادلدرسة حىت " محمد"فالرسالة ربمل اجملهوؿ و األـ ال حيلة ذلا سوى انتظار عودة حفيدىا

يقرأىا عليها،فدست الرسالة بُت طيات أثواهبا ،و ىي تنظر من وقت إىل آخر إىل الباب 
. اخلارجي فهو منقذىا الوحيد يف قراءة الرسالة

من خالؿ تصرفاهتا و سلوكها و كلماهتا و حنوىا على " نانا"إذا تتبعنا مالمح األـ 
أوالدىا،فتبدو امرأة طيبة بسيطة ،تعاين من شقاء احلياة و صعوبتها ،و السيما بوجود زوج 
مريض و حفيد مات والده على يد اإلرىاب و ولد آخر فضل الغربة على البقاء يف وطنو 

فوجدت عزاءىا يف ولديها الشهيدين و تبقى تتذكر نضاذلم و ربكي حلفيدىا الثورة و تغرس فيو 
إذا تكلم عن الثورة أبدع و كأنو عاشها ،و ثورة »:الذي " جالل"حب الوطن ،و تذكره بوالده 
كاف يستمع إليهم دوف كلل أو ...و غللس لساعات مع الشيوخ ...أجداده سكنتو حىت النخاع

االبن .(21:وىيبة صبوعي،ص )«...ملل، بل كاف يستمع إليهم بكثَت من احلب و احلماس
امتزج فيو حب األـ حبب الوطن و قضى ساعات طواؿ بقرب أمو ربكي لو و ىو يستمع إليها 

األـ بصالبتها بكفاحها بتوحدىا هبذه األرض اليت أشربتو »:و يكتب ما يسرد عليو ىذه
و األـ اليت وقفت يف وجو العدو ،وقفت بصورة مشرفة ،و .(21:وىيبة صبوعي،ص )«...حبها

قدمت الروائية صورا متعددة للمرأة ولدورىا يف العمل النضايل الوطٍت مواكبة حلركة الواقع 
ادلصدر  )«...أي إنساف رائع ىذه ادلرأة ! امرأة صلدة! غَت إهنا امرأة صلبة»:االجتماعي
. (13 :نفسو،ص

استطاعت الروائية أف تقدـ صورة دقيقة وأمينة لعالمة ادلرأة بوطنها أثناء و بعد الثورة 
،ىذا العمل تنوعت صوره لصمود ادلرأة ومقاومتها لكل أنواع القهر اليت مارسها عليها ادلستعمر 

و ىل تنسى سَتة امرأة إذا مرت وقف الرجاؿ،وقف األطفاؿ عن اللعب ،ريثما سبر،و حيتها »:
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و تتواصل صورة ادلرأة ادلكافحة .(22:ادلصدر السابق ،ص )«...النساء من النوافذ و الشرفات
الدمع السخُت ينزؿ على خديها ،حُت كاف يشاىد و إياىا فيلم » :"جالل"عندما يرى ابنها 

ٍب اندفع ضلوىا و جثا على ركبتيو أمامها و قبلها على ...فاحًـت دمعها " ...دورية ضلو الشرؽ"
سأظل أبكيهم إىل أف يطويٍت :أال زلت تبكُت الذي مضى ؟فردت بعد حَتة:جبينها و قاؿ 

و لساهنا دائما يردد عبارة .(24 : نفس ادلرجع السابق ،ص)«الًتاب ،إهنم الشهداء ،إهنم اجلنة
صورة »:مل تتذمر من طوؿ شقائها و فقداهنا ألوالدىا كانت امرأة قانعة دبكتوهبا.ومكتوب مقدر

تكافح شراسة من أجل عائلتها من أجل زوج على قدر كرىها لو و خوفها منو يف السنُت األوىل 
 يف خدمتو حُت أقعده ادلرض سبع سنوات يف استماتتها لو و إخالصهامن زواجها على قدر 

ىذه صورة من صور الصرب و ادلكابدة،و من الصور اليت حفلت .(104 :ص.ف.ـ )«الفراش 
تغسل ادلوتى و تكفنهم و ذبلس جبانبهم الساعات الطويلة يف »:و ىي " نانا"هبا الرواية صورة 

الليل أو النهار حىت ؼلرجوا إىل مثواىم األخَت تتحسن احلياة يف جسد ذاؾ الذي امتص عصارة 
مل يقف تغسيل ادلوتى الشهداء اآلخرين فقط ،بل آخر من غسلتو .(104 :ص.ف.ـ )«شباهبا

كانت »:زوجها ادلريض الذي ربملت شتائمو ادلتكررة لكنها مل تتأخر حلظة يف خدمتو إىل أف
أنفاسو متقطعة و يداه مثلوجتُت ،و العرؽ البارد حبات لؤلؤ على جبينو ،و قد جحظت عيناه 

سازليٍت،ٍب شهق شهقتو ....سازليٍت:يف شيء غَت مرئي إال ىو و سبتم بُت أسنانو شيئا مثل ىذا
كاف الزوج متأكدا من أهنا ستسازلو ،ومل تصرخ .(107: نفسو،صصدرامل  )«األخَتة و مات

،و مل تلطم خديها ،قامت بإغماض عينيو فغسلتو و كفنتو بعدما جهزت ادلنزؿ أخربت اجلَتاف 
. بأنو تويف يف صرب و جالدة كبَتتُت

أحبها ...نعم يا بٍت»:حيث تقوؿ" محمد"تنطلق الصور بشكل متناغم إىل احلفيد 
،و " الدمنة"أرضك بكل أجزائها ،أنظر ىنا ىي ...إهنا أرض أجدادؾ ...زلتم عليك أف رببها 

" تيمزران"و أمامها " الطهار"و خلفها " أماديغ"اليت جبانبها 
كل قطعة " مرج الحرمة"و" بولسياخ"و"مرج بوعمر"و"الشراكي"و"بوعيشة"و"النشيما"و
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صورة احلب الذي غرستو يف أبنائها انتقلت تلك الصورة إىل .(125:ـ،ص.ف )«أرض بامسها
. احلفيد الذي كاف الصديق و الرفيق الذي بقي لو من عائلتها 

وىي »:تقع فريسة يف يد ادلستعمر " نانا"من أصبل الصور و أغناىا تعبَتا و دقة صورة 
تستغيث و رباوؿ الفرار زلاولة عبثا دفعهم عنها، فما زادهتم مقاومتها إال اىتياجا و شراسة 

طرحوىا أرضا ...الثورة و شراستها يف مقاومتهم  و عجزىا يزيد...،وسقط منديل رأسها 
وقبل أف يتبينوا األمر سقط أحدىم صريعا و قد ...حىت مسعوا حفيفا يف أوراؽ الشجر ...

التفت على عنقو أفعى غليظة مزركشة و صبيلة ،كانت تراقب ادلشهد من عل،و عندىا فر 
ومنو قامت .(135:ـ،ص.ف )«اآلخراف و علا ففي قمة الدىشة و الفزع تاركُت زميلهما ؽلوت

ىذه األفعى النبيلة حبماية شرؼ ادلرأة و عرضها ،و ظلت تلك األفعى ساكنة أعلى الشجرة 
و ىذه الصورة تتناسب مع شخصية ادلرأة الفحلة .تدخل و زبرج كما تشاء و ال تؤذي أحدا 

. وكانت ىذه األفعى ادلنقذة ذلا من شرؾ األعداء 
تزخر الرواية بالعديد من الصور ،ىاىي صورة أخرى عندما تفقد األـ ابنها اآلخر 

على يد اإلرىاب تصرب و ربتسب ،تنسى حسرهتا و فقداهنا ألوالدىا بًتبية حفيد " جالل"
حلفيدا و ىي " نانا"على األخالؽ تغرس فيو حب الوطن و تقوؿ األـ " زلمد"ىو " جالل"

كن كابنك رجال شريفا ،شجاعا ػلب !...أوصيك بنفسك خَتا يا بٍت»:على فراش ادلوت 
وىي توصي حفيدىا " نانا"و ىكذا غادرت .(136: نفسو، صصدرامل )«اخلَت وػلب اجلزاير

 .حبب اجلزائر و األرض
 :معاني التضحية والحرية لدى األم .5

،حيث أف ىذه ادلرأة اليت "امرأة فحلة نانا قصة"ذبلت وبرزت معاين التضحية والعطاء يف رواية 
ىذين الشابُت اليافعُت باحلياة واحلركة تذكرت " مختار"و"عمر: "قدمت ابنيها قربانا للثورة والفداء علا

تركتو مع مكنستو وىو ينظف " عمر"الذي كاف صديق ابنها " بوعافيةعمي"ابنيها من خالؿ رجل ىو
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على رصاص اإلرىاب يف فًتة "العم بوعافية"وحفيدىا و" نانا"أقذار ادلدينة ويعاين من سعاؿ حاد،وتعيش 
. التسعينات

يكح وراءىا وادلكنسة يف يديو، والذاكرة تستحضره وىو ػلمل إليها خرب » :وتركتو
 39:صسابق،اؿ ادلصدر)«...وقد كانا رفيقُت يف اجلبل إباف ثورة التحرير"عمر"استشهاد ولدىا 

الذي استشهد يف ليلة من ليايل الشتاء وىي جبانب موقد ربضر "عمر"فاألـ تذكرت ابنها.(
العشاء طبق الكسكسي ادلخلوط بالشعَت مع رطل من السردين لزوجها الذي يفضل ىذه 

األكلة، وكانت تسرع يف ربضَته حىت ال ينزؿ عليها زوجها بوابل من الشتائم كعادتو عند تأخر 
. الطعاـ عن موعده

 ويف تلك األثناء مسعت دقات الباب ادلتوالية ادلشحونة باخلطر واخلوؼ أسرعت يف 
فتحو وتلتقي نظراهتا برجل ملتف بقشابية من الصوؼ اخلشن وقد بللو ادلطر ويبست أطرافو من 

! ابنك اليـو عريس!.. زغردي يا احلاجة» الربد، أخربىا وىو ينزع قشابيتو ينظر ؽلنة ويسرة
  )«.......سقطت على األرض ملعقة احلطب اليت نسيت من خوفها أف تًتكها جانبا! اىتزت

تغَت وجو األـ مل تدر ما تقوؿ وال كيف تتصرؼ مع ادلوقف، راحت .(40: نفسو، صصدرامل
 صدرامل)«رضبة اهلل عليو...ابنك استشهد: ماذا قلت؟ رد الرجل يف أسى» :تسألو من جديد

» :راحت روحها مع ابنها الشهيد العريس، سبالكت نفسها وسألت. (نفسو،الصفحة نفسها
ولقد ترؾ وصية لك « اهلل أكرب ربيا اجلزائر» لقد استشهد وعلى لسانو...عمر-عمر-أيهما؟

قولوا ذلا أال تبكي، فابنها عاش كرؽلا ومات !...تسازلٍت من أجل الوطن« ؽلا: قولوا ؿ: قاؿ
مل تنزؿ دمعة . (41: السابق، صصدرامل)«قولوا ذلا أف تصرب وتصلي من أجلنا صبيعا!! عزيزا 

قد سازلتو يف اليـو ذاتو الذي صعد فيو إىل اجلبل ومل » :من مقلتيها وسبمت بعد حلظات
 .  ( نفسو،الصفحة نفسهاصدرامل)«ؼلربف

الرجل ادلعروؼ  )وما كاف على األـ إال أف أطلقت زغرودة عمت األرجاء، لكم الضيف
استسمحها مقاطعا إياىا حىت ؼلرج وتكمل زغاريدىا خوفا من مرور اجليش الفرنسي  (ببوعافية
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يبدو للوىلة األوىل أف معاين التضحية والفداء بارزة وبشكل قوي يف تقدمي األـ ابنيها فاحلكاية 
فلذة كبدىا الذي التحق بإخوانو يف اجلبل وىو يف عنفواف شبابو، ". عمر"بدأت مع ابنها 

ذىب ومل ؼلرب أحدا بأنو مغادر وال يدري بعودتو حىت والده ليس لو علم بذلك، فهذه األـ 
مكابدة دفنت حزهنا العميق أثناء نقل خرب استشهاد ابنها حىت تنفد وصيتو حبذافَتىا، ومن 

 الضيف الذي نقل ذلا خرب العريس ادلستشهد، عاشت إكراـجهة أخرى نسيت حزهنا وحاولت 
وآمنت » :الثورة و االستقالؿ بكل جوارحها فقد تبنت الثورة" نانا:"بادلعروفة " الال مسعودة"

هبا، واحتضنتها، دافعت عنها بكل إخالص وقدمت ذلا كل نفس ونفيس وقادهتا من نصر إىل 
وأثبتت أهنا جديرة للقياـ برسالتها . فربىنت عن ىويتها وكفاءهتا، وإخالصها هلل والوطن... نصر

تبقى وال تزاؿ أدوار ادلرأة . (319:،ص2007زلمد قنطاري،)«...النضالية يف صبيع ادليادين
جليلة أثناء الثورة دبجرد ىذه التضحية بابنهايعد عمل مقدس وجليل قامت بو من أجل ىذا 

. الوطن الذي يرضع ويًتىب أبناؤىا من وعلى ترابو
إظلا يستحضره ... حوارا مع ادلاضي» : مع رفيق ابنها الشهيد ىو ؽلثل أو يقيم ذلك الصوت"نانا"لقاء األـ
 "بوعافية"الذي ذكرىا بابنهاىو صوت " نانا"ػػػػؼ. (59:، ص2000زلمد صليب التالوي،)«... ليحاوره

. وىو يسعل أثناء تنظيف الشوارع، فصوتو أخذىا إىل ماضي الثورة واالستشهاد
الثورة اجلزائرية اليت أصلبت الرجاؿ مل تتواف يف إخراج طاقات نسوية ىائلة » :الشيء الذي ال ريب فيو أف

، 2007 ناصر معماش ،)«حىت غدت ادلرأة يف اجلزائر رمزا للثورة على الظلم و االستبداد
ابنة الرجل العظيم، وىي بالضرورة تلد الرجاؿ العظاـ وربضرىم للقياـ بواجبهم ضلو " نانا"ؼ.(164:ص

. وطنهم وربببهم فيو
تلتقي الذاكرة باألرض، » :ىو عودة الروح إىل ىذه األـ، ومن خالؿ اإلبن" عمر"إف استحضار الشهيد 

لذا نلفي اىتماما ربليليا خاصا بتجربة االستعمار وأثرىا يف التكوف ... وتعاد كتابة ادلكاف بقوة التاريخ
الذاكرة ما تنفك تفارؽ األرض .(158:ـ، ص2004أضبد فرشوخ،)«...النصي للرواية اجلزائرية خاصة
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هبوائها، مسائها، روائحها، حياهتا فقرىا عيشها، ضنكها واستحضار الثورة مرتبط كلو بالذاكرة فهي ربرؾ 
. األحداث وذبعلها حية ماثلة أمامها

أنو كاف معجبا بوالدتو اليت قاومت نوائب الدىر اليت الحقتها يف " عمر" ما يعرؼ عن 
حياهتا بقلب واسع و مؤمن،و مل تزدىا تلك ادلصاعب إال إصرارا و ربديا خاصة بعد أف 

أصبحت أما ،فاالبن أحب أمو حد اجلنوف تركها دوف وداع ولىب نداء احلق مل يكن قادرا على 
. وداعها و ال كانت تقدر على فراقو

صعد إىل اجلبل ،و اطلرط يف صفوؼ جيش التحرير الوطٍت،و يف القلب غصة و يف العمق لوعة و »˸حيث
برغم احلزف وفراؽ األـ لكن ما شغلو ذىنو أف ىناؾ قضية ..(77: السابق، صصدرامل )«يف الفكر قضية

كما ...حديث البطل ىو»:تنتظره ىي التحرير و االستقالؿ و االستشهاد يف سبيل ىذا الوطن ذلك أف 
،مناجاة تزرع األمل،عرب عملية إفراغ لطاقات (monologue)يبدو من خالؿ الرواية ىو حديث داخلي 

، 1995غساف زيادة، )«...إنو ادلاضي ادلزروع يف ذات الذات يف مواجهة الواقع...عاطفية داخلية 
ىو بطل االستشهاد و ذىب إىل اجلبل و رافق الثورة يف رمضاف خرج من أجل شراء " عمر."(79:ص

رغيف خبز للسحور ،و كاف اجلميع نياـ و ألقى عليهم نظرة أخَتة و تسلل خارج البيت و أغلق الباب 
بادلفتاح و جعلو يف مكاف سري كعادتو عند رجوعو، لكن ىذه ادلرة زبتلف عن غَتىا من ادلرات مل يرجع، 

و أمو مل تره لكن إحساسها مل يكذهبا ألف روحها كانت مقبوضة بشيء مل تستطع تفسَته، تقلبت يف 
مضجعها إىل أف خاهنا النعاس و مل تسمع خطواتو و ىو يهم باخلروج ،أخذهتا سنة من النـو مل تره يف 

 يقوؿ لك ،ادلفتاح يف ثقب اللبنة عمر:كاف رجال أتاىا يقوؿ »:تلك الغمرة من القلق رأت يف منامها 
على يسار الباب،و ىذا رغيف اخلبز للسحور،و أعطاىا الرغيف ،علت تسألو عن عمر، لكنها استيقظت 

ذلك ادلناـ يف حلظة ربوؿ إىل حقيقة صدؽ منامها لكن ليس .( 78:وىيبة صبوعي، ص )«...مذعورة
مدىا برغيف أخربىا أنو أرسلو لكم . ابنها الذي ػلمل اخلبز و يعرؼ مكاف ادلفتاح ىو رجل آخر

و حُت ...إنو خبَت ال زبايف –ال زبف عٍت شيئا ...أخربين...أين عمر؟ ما الذي حر لو بابٍت؟»:قالت
صعد –حضر األب، و سألو األب نفس السؤاؿ،قاؿ الشاب الذي صعب عليو ادلوقف و مل غلد سلرجا 



 

 المرأة الثورية في الرواية الجزائرية رواية نانَّا قصة امرأة فحلة لوهيبة جموعي :عنوان المقال
 

63 

عندما مسع اخلاوة .( 79:ص-78 : نفسو،صصدرامل)«ماذا؟ مع اخلاوة؟ –و صاح أبوه ...إىل اجلبل
قامت بوضع يديها على فم زوجها ،ال تصح ىكذا ستهلكنا ،كتمت ما يف داخلها ،اعًتاىا القلق 

اخلوؼ،احلزف الرىبة و اخلوؼ ،و أشياء تداخلت يف تلك األحداث كل ىذه األمور شلا جعلها خرساء ال 
. تقوؿ شيئا

يقـو بإخفاء ادلسدس يف حجرة ادلؤونة يف جرة سألتو أمو لكن أخفى سره " عمر"كاف 
عنها ماذا فعل قاـ بوضع قبلة على يدىا و طلب منها أف تنسى ما رأت دلصلحة اجلميع ،حىت 

ىكذا قاؿ يل أخوؾ أيضا و أين ىو ...ال زبايف لن يصيبٍت إال ما كتبو اهلل يل »:أنو قاؿ ذلا 
و مل تبك ...و ىاىي مفاجأة ألحب خلق إليو... احلمد هلل إنو يف اجلبل اجملاىدين ...اآلف ؟

نانا و خرب استشهاده يدؽ الباب ذات زمن ،و مل تبك و شيء بالداخل يتوىج،ػلًتؽ و ػلًتؽ 
، مل تذرؼ دمعة واحدة و الغايل طواه ادلوت ،لقد اكتفت بإرساؿ زغرودة طويلة ضبلت كل 

 : السابق،صصدرامل )«...الدموع و كل احلرماف و الفقداف زفت هبا العريس اىل الفردوس
. ىذه األـ فرحت هبذه التضحية يف سبيل الوطن.( 81:ص-80

بل تعدتو إىل ابن آخر بقدـ ىو اآلخر يف أهبى " عمر"إّف معاين التضحية مل تقف عند االبن الشهيد 
،الولد البكر، كاف صديق أمو ،مل يفصلو عن أمو سوى اثنيت " مختار"صورة للتضحية و الفداء ،إنّو االبن 

يعتمد عليها يف أشد ادلواقف الصعبة ،كاف قويا مهابا حىت »:عشر سنة ،كما كاف دبثابة األخ السند ألمو 
و ىو طفل صعب ادلراس مثل والده ،ال يًتؾ شيئا شلا يعتمل يف الداخل يبُت على صفحة وجهو و ال 

بنفسو و ىو ينظر إىل " مختار"لطادلا اختلى.(82 : نفسو،صصدرامل )«...يكشف عما يفكر بو 
االستعمار "يف كتب التاريخ خطأ فادح امسو »:أف " مختار"الفالحُت و قد أحنت ادلعاوؿ ظهورىم،الحظ 

الكتاب و واضب عليو و حفظ القرآف " مختار"دخل .( نفسو،الصفحة نفسهاصدرامل )«...،ىو عذاهبم 
حُت عرؼ »:الكرمي و استمع للشيخ،و اخلطأ التارؼلي يكرب معو، عندئذ قرر البحث عن حل لتصحيحو 

أف التصحيح ؽلر عرب شرايُت الدـ ادلفتوحة ،قطع شرايينو على مذبح الثورة صححت الكثَت من 
. (82 :ـ،ص.ف)«األخطاء
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نزحت عائلتو للبحث عن الرزؽ يف ادلدينة ،كاف ال يزاؿ صغَتا أوؿ ما تعلمو التدخُت 
عجز ...حرقة ما...غضب ما...فكرة ما ...و يستنزفو شيء يف داخلو »:غارقا يف سجائره 

كيف استطعت أف تقلع عن :ٍب فجأة توقف ،مل يعد يلمس السجارة تساءؿ أصحابو ...ما
كيف قدرت على التحكم يف نفسك و رغبتها :كيف؟ تساءؿ أىلو...ىذه العادة 

 on: كيف؟كاف يهز كتفيو تارة و تارة أخرى باقتضاب بفرنسية تعلمها مع األياـ...
peut,quand on veut...  أـ أنك استجبت :ٍب صمت و أحدىم يرمي إليو يف مزاح

 من االشًتاكاتو كاف منذ وقت يساىم يف صبع ... للخاوة،و ىم ؽلنعوف الناس عن التدخُت؟
ليصبح مبحوثا عنو يف سجالت األمن ...ذبارة ادلدينة لفائدة قبل أف يشي بو أحدىم

. (84ص-83 : نفسو،صصدرامل )«الفرنسي
صار االبن مطاردا من قبل اجليش الفرنسي استشهد رفيقُت لو،رأى أبوه أف وجوده يف 

فكرت األـ .الدزايرؼادلدينة أصبح يشكل خطرا على حياتو،لذا فكر يف السفر إىل مدينة أخرى ،
 أف "مختار"،اقًتحت على "قايد بني"يف حل البنها طلبت منو أف يتخفى يف ديار " نانا"

يف الغد أخذتو ربت »: رفض ،لكن أمو أصرت على أخذىا معو"صبيحة"يذىب برفقة أختو 
حُت دقت الباب على جار قدمي ،فتح ذلم " بني قايد"جناحيها و مضت إىل ديار أىلها دوار 

مهلال ،مرحبا و نادى زوجتو أف أكرمي مثواىم،ارتاحت األـ قريرة العُت اليت اعتزمت ترؾ ولدىا 
و نامت قريرة العُت ربت سقف رأت فيو الرضبة ...يف ضباية الرجل و كبَت من كرباء من الدوار

 إىلتنظر ...ردت ادلرأة ربية الصباح....بابنها ،مزمعة على العودة يف الصباح إىل ادلدينة
 أف ابنك مطارد الال مسعودةاحلقيقة يا ...كأهنا تتفادى هبذه احلركة شيئا تريد قولو ...الضيفة

 )«و اخلوؼ أف يكتشف العسكر مكانو و ػلرؽ الدوار دبن فيو ،و ذلذا يرى خوؾ العريب ال
بعدما سافرت بو إىل الدوار خوفا عليو من " نانا"األـ  .(87ص-86 : نفسو،صصدرامل

. اجليش الفرنسي لكن البيت الذي أرادت أف زبفيو فيو ًب الرفض بطريقة غَت مباشرة
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عرب ذكرياهتا لو داللة كبَتة حوؿ شخصيتها إذ " نانا"إّف استحضار الروائية دلاضي 
و " نانا"تفتح صفحات رلهولة متعلقة هبا و متفرقة من حياهتا،و ىكذا ذبسدت شخصية 

 سبثل" نانا"االىتماـ كاف منصب على مظهرىا الداخلي أكثر من اخلارجي ،و ؽلكن القوؿ أف 
دورىا يف الربط بُت األبناء و الوطن و السالح و الصرب الذي يربط بينهم ،و على عاتقها تقع 

. مسؤولية زرع بذور ادلقاومة و الكفاح يف وجداف أبناءىا
قصدىا قررت الذىاب عند خاذلا ،سردت األخت القصة على "نانا"و قبل أف تكمل ادلرأة حديثها فهمت 

ال ربملي علا ،سيمكث ابنك عندي حىت و لو أحرقوا الدوار دبن فيو لن :ىب يف صبعية يقوؿ »:أخيها 
و اهلل أعرؼ أف األمر كثَت ...يعطيك الصحة يا خويي. فاندفعت تقبل يداه يف امتناف...أتركو يرحل 

األـ من أجل الثورة ىربت بابنها و . (88ص-:87 السابق،صصدرامل )«...عليك و لكن ما باليد حيلة 
انصرفت األـ لزوجها تاركة وراءىا فلذة كبدىا اخلطر كاف . ابنتها فضلت أف تًتكها خلدمة عائلة خاذلا

ذات يـو جاء اخلرب أف دورية من اجلنود الفرنسيُت يف ...الثورة ملء األفواه و األفكار »:ػلدؽ بالدوار 
 :ادلرجع نفسو ص )«...ما إف تناقلت األلسن ىذا حىت كاف سلتار خارج القريةالدوار،طريقها إىل 

وجد اختو نائمة يف العراء ألهنا كانت تبحث عن وضع األخ يده على رأس أختو " مختار"االبن .(92
ال زبايف ،إنو أنا،احلمد هلل أنك خبَت لقد قلقت »:فاستفاقت نزع قشابيتو الصوفية و غطاىا بو قاؿ ذلا

و بعد أياـ ...عليك،حاويل أف تنامي و أنا ىنا أحرس ادلكاف  سينتهي كل ىذا يوما ،حقا؟،ال...عليك 
 صدرامل )«...عادت إىل ادلدينة،فلم  يعد لوجود ىناؾ معٌت بعد أف صعد أخوىا إىل معاقل اجلهاد

 باجملاىدين كاف متأكدا أهنم يستنصروف ،وصل خرب التحاؽ "مختار"عندما التحق .(101:نفسو،ص
قليب و ريب راضياف ...ارضي عنو و ادعي لو فابنك فحل : قاؿ ذلا أخوىا" نانا"إىل األـ " مختار"االبن 

األـ لديها قناعة . (102 : نفسو ،صصدرامل )«عليو،قالت و ىي تقاـو شيئا يف داخلها مثل موجة دموع
مل تبك و ىي تعرؼ أنو »:و اقتناع كبَتين دبا فعل ابنها من تضحية من أجل ىذا الوطن الغايل حىت أهنا 

أحرؽ بالنبامل مع أفراد فرقتو حُت كانوا متوجهُت إىل تونس إلحضار السالح،انكشف أمرىم عرب اخليانة 
استشهد و ىو يضع أملو يف إخوتو ...،فحاصرهتم طائرات العدو وأفرغت فيهم جعبتها اجلهنمية ،
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. (ادلرجع نفسو،الصفحة نفسها )«!استشهد و ىو يعرؼ أنو صرحها! عرفت أمو كم ػلبها ،استشهد و ما
مل تتوقف و تتضاعف مع ابنها و حفيدىا ،إف الصراع مع العدو يظهر يف صور كثَتة " نانا"عذابات األـ 
" نانا"تطالعنا رواية . (41:،ص2001كونديرا، ميالف )«الثورة تعذب و تقتل، و هتدـ»:و متعددة يف 

صورة ادلرأة اجلزائرية ادلكافحة بعنفواهنا و كربيائها و بقوة إرادهتا و عظمتها بإؽلاهنا بادلستقبل و طوؿ صربىا 
مل يضعفها احملتل عن أداء رسالتها و مسؤوليتها ضلو أوالدىا تغمرىم حببها و ظلها و حناهنا و تصمد يف 
وجو األياـ الصعبة ألهنا تعرؼ سباـ ادلعرفة أهنم بدوف أف تقوؿ ذلم اذبهوا إىل النضاؿ بشجاعة و بسالة، 

. كانت زوجة متفهمة متفانية يف بيتها مع زوجها و أوالدىا
لقد غرست .تقف على قدمُت ثابتتُت من تربية أوالدىا بشرؼ و كرامة " نانا"كانت 

حب الوطن يف أبناءىا و حب الثورة يف نفوسهم ،فبفضل الكفاح ادلسلح ،فقدرة " نانا"األـ 
األبناء على ربقيق النصر على العدو ىو ادلصدر األساسي لسعادهتا و غَتىا من األمهات و 

.  ادلؤشر الوحيد خلالصهن ،و خالص الشعب من أحواؿ ادلستعمر
من " نانا"من السهل على القارئ الوقوؼ على الكثَت من ادلواقف اإلغلابية لؤلـ 

قضيتها و أبناء شعبها، و قد ذبسدت تلك ادلواقف يف دفع أبناءىا لاللتحاؽ حبركة ادلقاومة،و 
حرصها على تشجيعهم ،فاألـ ذباوزت أمومتها و مشاعر اخلوؼ اليت تعًتي قلوب األمهات 
. عادة عندما يتعرض أبناءىا من اخلطر وذلك دلا ربملو شخصيتها من غٌت وطٍت،وحس ثوري

: األساليب الفنية و التقنيات المعتمدة في النص الروائي .6
 :الشخصية-أ

تعد الشخصية الروائية أحد ادلعامل الفنية البارزة يف الرواية ،فهي القطب الذي تلتف 
حولو ادلعاين اإلنسانية و األفكار ؛أي ىي اليت تقود أحداث الرواية و تنظم األفعاؿ و تعطي 

إف نشوء الرواية و تطورىا يتعلق بقدرة ادلؤلف على خلق شخصيات .القصة بعدىا احلكائي 
إنسانية ذلا القدرة على ذبسيد الوعي اإلنساين و ما يرتبط باجملتمع و ما ػليطو ،و تكمن أعلية 

. الرواية يف الدور الذي تقـو بو الشخصية
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: بناء شخصية المرأة-ب
تعددت األساليب الفنية اليت يقدـ هبا الروائيوف اجلزائريوف شخصيتهم الروائية،فهناؾ من يذىب إىل رسم 
الشخصية ،و إبراز مالزلها بأسلوب مباشر،فيتكلم عن الصفات الداخلية و اخلارجية ،و ىذا ما ذىبت 

عينُت :فهذه الشخصية مالزلها متنوعة من مثل ذلك " نانا"يف رواية " وىيبة صبوعي"إىل الروائية 
باىتتُت،ذىب بريقها و خبا وىجهما،شفتها الزرقاوين ابتسامة ىزيلة ،وجهها األمسر الطوؿ الذي غزاه 

و رسم فيو توايل السنُت أثالما من التجاعيد يكاد ؼليل للناظر إليو أف اجللد الذي تعددت ثناياتو »:الكلف
ميالف كونديرا )«و أوضحت أف العجوز يف الثمانُت من عمرىا أو زبطتها قليال...ملتصق على العظاـ 

مثقلة بالتعب و القلق ،ألهنا شخصية صلبة مكافحة و كثَتا ما " نانا"شخصية .(13:، ص2001،
الروائيوف يف رواياهتم فضاءا مفتوحا ،يًتؾ لؤلبطاؿ حركة الذىاب و اإلياب و السفر ،و قد يتيح »:يوظف 

و أغلب .(17:ـ ، ص2009وىيبة صبوعي، )«...لبعضهم إمكانية التطواؼ و اجلوالف أيضا
الشخصيات النسائية ىي شخصياف نامية متطورة ،و ىذه الشخصية الروائية أعطتها صفات داخلية و 

فسحت اجملاؿ ذلا للتعامل مع األحداث وفق تصرفات و مواقف معينة ،حىت تعرب عن مكنوناهتا النفسية و 
ما عادت تستطيع أف تكتم آالمها و آىاهتا ما عادت تقدر ...حبست الدموع و هنضت »:الشعورية 

و النماذج كثَتة الحصر ذلا تقدـ .(23:ـ،ص2002جينيت و آخروف ، )«... على التكتم على أحزاهنا
الرواية عرب لوحات كثَتة تكشف عن الشخصية يف أوصاؼ كثَتة مظهرىا لباسها ،تقاطيع وجهها وكلها 

صفات مرتبطة باألرض و بعد ىذه الوقفة القصَتة عند مظهرىا اخلارجي الذي ينسجم مع طبيعتها 
. بوصفها امرأة ثورية ،مكافحة،مكابدة

 :المكان و الزمان-ج
ؽلثل كل من ادلكاف و الزماف عند الروائيُت أحد ادلكونات الرئيسية فهما يدخالف يف عالقات  :المكان-

 .متعددة مع ادلكونات احلكاية سرد،وأمكنة الرواية كثَتا ما يتالقى فيها ادلاضي و احلاضر و ادلستقبل
يرتبط الزمن الروائي يف مالمح الشخصيات و طبائعها و سلوكها ،و الشخصيات 

. الروائية اليت غلسدىا تتحرؾ يف أزمنة زلددة بالساعات و باألياـ و الشهور و السنُت
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يلعب ادلكاف دورا رئيسيا واضحا يف الرواية اجلزائرية  ،وكثَتا ما كانت ذبري أحداث الرواية 
 ،غابات الزاف،الصنوبر و "دوار بني قايد" و "جيجل"على أرض اجلزائر ،و بالتحديد يف 

،العيش يف الريف التنقل إيل ادلدينة ،جباؿ بابور، شجرة "بويودير"البلوط ،مقاـ جدىا 
اخلروب،الرواية تعج باألمكنة  ما يالحظ أف الروائية اعتنت بادلكاف يف الرواية و أعطت أبعادا 

ضريح أحد األولياء الصاحلُت ،جد العائلة األكرب الذي نزح من ادلغرب »:متعددة الضريح
تتميز صورة ادلكاف بالقلق ،احلَتة ،احلنُت،و يف ادلقابل صور .(67: نفسو،صصدرامل)«األقصى

. مناقضة ذلا سباما
مثلما تنبٍت الرواية على ادلكاف ،يف ادلقابل تنبٍت على الزماف و ىو أىم العناصر  :الزمان-

ادلشكلة للرواية ،يتمثل الزمن يف العمل الروائي بوعي الشخصيات بو ،وحبركة األحداث تطورىا 
،فالزمن يف الرواية ؽلثل ادلاضي ،احلاضر ،ادلستقبل ،و الزمن األسطوري ،استطاعت الروائية 

من خلق مناخات وسطى بُت الواقعي و األسطوري اجتذبت جوىر التجربة »:بفضل إبداعها 
و يتخطى الديانات و ...ىو فضاء الرواية ،حيث تقاـ الطقوس و الشعائر البدائية ...اإلنسانية 
إّف اىتماـ الروائية بالزمن جاء نتيجة .(25:ـ،ص1994اه، جصالح الدين بو  )«...األجناس

 .االىتماـ بالشخصية و أوضاعها و ما يكتنفها من حاالت متغَتة تبعا دلواقف كثَتة
فرغم انصراـ السنُت ال يزاؿ يستدعي احلاضر ادلاضي،و ؽلتد ادلاضي »:حضر الزمن يف الرواية بشكل قوي 

سعيد يقطُت )«إنو ليس اللحظة ادلنتهية يف ادلاضي ،إذ كل شيء يتحوؿ إىل ماض...يف احلاضر
إف ىناؾ نساء »:واضح فقد اىتمت الروائية بالزمن و تفاصيلو مراعية كل أحداثو .(173:ـ، ص2005،

لوسي  )«...و شجاعة ىي أقرب إىل األساطَت...يف بسالة...لعنب دورىن يف ربريك عجلة التاريخ 
 يف ادلاضي و احلاضر و ادلستقبل فقد عاشتها و "نانا"ربرؾ الزمن يف رواية . ( 37:ـ،ص2001يعقوب،

عايشتها، لكن الزمن مل يزدىا إال قوة و إصرارا على مواجهة مصاعب احلياة بفقداف ألبنائها،فًتاكم الزمن 
مل ينسها ما اختزنتو الذاكرة عن األرض و الوطن 
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تكشف الرواية عن ماضي بعض الشخصيات من خالؿ ذكرياهتا ،فتتضح 
. معاناهتا،وىي تواجو مصَتىا بشجاعة و إباء مع بعض الشخصيات

يعد السرد جزءا ىاما من الرواية، و ىو صفة من الصفات العقلية اليت ال  :السرد و الحوار
تنفصل عن الشخصية نادرا ما صلد روايات ال ربفل باحلوار فهو إحدى الركائز الرئيسية و رواية 

ال يا ؽلا،صبيحة غَت متعودة على احلياة »:ىي األخرى تعتمد على احلوار على مر الرواية " نانا"
يف الريف ،أذىب وحدي ،ال يا بٍت ،ستذىب أختك معك و ستتعود على العيش ىناؾ،و إف 

حرصت الروائية على جعل احلوار .(86: نفسو،صصدرامل )«...شاء اهلل ما يكوف غَت اخلَت
يتناسب مع روايتها،فحوار متنوع حوار األـ ادلكافحة ،ادلضحية بأبنائها و حوار اجلدة احلانية 

 .على حفيدىا
ؼلتلف أسلوب الروائيوف فيما بينهم،فكل واحد لو أسلوب يتعلق بو ،فأسلوب  :األسلوب

و لغتها مستمدة من مفردات احلياة اليومية،كما تتميز بالدقة و احليوية " وهيبة جموعي"الروائية 
و اخلصوصية األنثوية ،كذلك لغة الروائية تتماشى مع الشخصية من الرصانة و اللغة االنفعالية 

بتنوعها و غناىا و ؽلكن القوؿ يف ىذا " وهيبة جموعي"و احلزينة ،تتميز لغة الروائية 
ضلن ضليي حبرارة الشجاعة الثورية اجمليدة الفتيات و النساء و الزوجات و األمهات ،و »:الصدد

لكن أخواتنا اجملاىدات اللواٌب تشاركن بفعالية ،و أحيانا سالحهن يف يدىن  يف الكفاح ادلقدس 
سيحكى يف كل العامل عن ىذه ...مل تتخلف اجلزائرية قط عن واجبها...من أجل ربرير الوطن

شكلت " نانا"ىذه ادلرأة . (113:ـ،ص2007أندريو ماندوز،  )«ادلرأة ،إطراءا دلا فعلتو للتو
طفرة نوعية ،و حازت على مكانة متميزة، بعد رصد معاين التضحية و احلرية لديها ،وتتبع 

. صورهتا ،و الوقوؼ على أىم األساليب و التقنيات ادلتوفرة يف الرواية
 :خاتمة .7

 ادلوضوع سلط الضوء على البعض من مواقف  أفّ ؽلكن القوؿ فيما تقدـ من طرح ىذا
اذباه ادلرأة اجلزائرية، و قد اتسم موقفها باإلعجاب و التقدير و "وهيبة جموعي"الروائية 
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 ،و بذلك نالت االحًتاـ الكبَت من الرجل فقد كانت سنده يف كل شيء،و تسعى اإلجالؿ
الروائية إىل إبراز الصورة اإلغلابية للمرأة و السيما ادلرأة األـ ،فأبرزت دورىا الفاعل يف بناء 

األسرة و السهر عليها و الصمود يف وجو احملن و الوقوؼ بقلب قوي يف وجو احملتل ،و ربدي 
الواقع ادلر،و واجهت الظروؼ القاسية بالصرب و اجللد،و ربدت و أعطت الكثَت يف سبيل 

ادلرأة النموذج ،ادلرأة ادلثاؿ اليت مهما كتبت " نانا"أسرهتا و رلتمعها و وطنها و أرضها تبقى 
. عنها األقالـ لن تفيها حقها

: قائمة المصادر والمراجع .8
. ـ، صورة ادلرأة يف الرواية ادلعاصرة ،دار ادلعارؼ،القاىرة،مصر1،1980طو وادي،ط-1
. ـ ،زينب مناظر وأخالؽ ريفية،رواية موفم للنشر و التوزيع،الناشر اخلامس،اجلزائر2001زلمد حسُت اذليكل،-2
ـ،،سداية األياـ الستة،نقال عن شكري عزيز ماضي ،انعكاس ىزؽلة حزيراف على الدولة العربية 1978إميل حبييب،-3

.  للدراسات و النشر،بَتوت
. ـ ،نانا قصة امرأة فحلة،رواية ،منشورات أرتيستيك ،اجلزائر2009،، 1طوىيبة صبوعي،-4
حقائق و وثائق دراسات و )ـ،من مالحم ادلرأة اجلزائرية يف الثورة و جرائم االستعمار الفرنسي ،2007زلمد قنطاري،-5

. ،قصة و سيناريو،دار الغرب للنشر و التوزيع،وىراف،اجلزائر(شهادات
ـ،وجهة لنظر يف روايات األصوات العربية،دراسة،منشورات ،ارباد الكتاب 2000زلمد صليب التالوي،-6

. العرب،دمشق،سوريا
. ـ ،النص الشعري النسوي العريب يف اجلزائر،دراسة يف بنية اخلطاب،دار النشر دحلب،اجلزائر2007ناصر معماش،-7
. ـ  ،حياة النص،دراسات يف الّسرد،دار الثقافة،الدار البيضاء،ادلغرب1،2004أضبد فرشوخ،ط-8
ـ،قراءات يف األدب و الرواية،إنو نداء اجلنوب،الدراسات األدبية و النقدية ،دار ادلنتخب 1995، 1،طغساف زيادة-9
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  derderimed@live.fr   :، اإليميلمحمد ذرذاري : المؤلف المرسل

:ملخص  
ال ديكن احلديث و البحث يف حيثيات التغَت االجتماعي ألي رلتمع دون الرجوع إىل تركيبتو التقليدية اليت منها        

نشأ وتطور وامتد وجوده عرب التاريخ إىل أن وصل إىل مراحل احلداثة وما بعدىا كما يسميها منظروا ىذه ادلرحلة، من 
بالغ التأثَت على اجلزائر ادلعاصرة من خالل  (القبيلة)ىنا كانت القبيلة أىم معطى صبغ وطبع اجملتمع اجلزائري، وكان ذلا 

حضورىا قدديا وتداعيات وجودىا حاضرا من خالل تأثَتىا ادلباشر والغَت مباشر على احلياة السياسية واالجتماعية 
وغَتىا من مناحي احلياة، ولعل ىذا التأثَت ىو الذي يدعونا إىل التطرق إىل ادللمح القبلي يف اجلزائر من خالل 

استعراض مناذج مهمة من ىذا احلضور مث التطرق إىل عوائق التنظَت يف موضوع القبيلة لنستعرض يف األخَت واقع ىذا 
 . ادلعطى وادللمح يف وقتنا احلايل، كل ذلك من خالل ىذه الورقة العلمية

.الواقع االجتماعي- التاريخ-الًتكيبة التقليدية-  القبيلة:الكلمات المفتاحية  
Summary: 

            It is not possible to discuss and research about  the reasons for 

social change of any society without reference to its traditional 

composition from which it grew, developed and extended throughout 

history until it reached the stages of modernity and beyond as the 

theoreticists call it, that’s where , the tribe was the most important given 

the dyeing and printing of Algerian society, and it (tribe) had a great 

influence on contemporary Algeria through its ancient presence and the 

repercussions of its present existence through its direct and indirect 

impact on political and social life and other aspects of life, Perhaps this 

influence invites us to address the tribal allusion in Algeria by reviewing 

important models of this presence and then addressing the obstacles of 

theorizing on the subject of the tribe to finally review the reality of this 

given and alluded to today, all through this scientific research. . 

Keywords: 

Tribe - traditional composition - history - social reality 
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 :مقدمة .1

إن احلديث عن صَتورة أي رلتمع البد أن نستحضر أىم عوامل التأثَت فيو، 
إنطالقا من مراحلو التارخيية اليت عرفها اجملتمع، ويقصد بذلك الًتكيبة البشرية اليت تعترب 

أساسا يف إنتاج أي نسق اجتماعي معُت يأخذ مالزلو وخصائصو من منط العالقات 
اإلنسانية السائدة، وكذا االجتماعية اليت يشكلها البشر، بل أن وجود ىذه العالقات ىو 

 .الذي يعطي ذلذا اجملتمع معٌت ووجود وىو ما دييزه عن باقي ادلوجودات األخرى
فاإلنسان ال يكون لو جوىر وكينونة إال إذا اجتمع مع غَته من بٍت جنسو، فهو      

مدين بطبعو اجتماعي يف عالقاتو مع اآلخرين من خالل وجوده يف ٕتمعات بشرية 
ظهرت ىنا وىناك مكونة أنوية لتجمعات بشرية أكرب تأيت فيما بعد، أو ما يعرب عنو 
بادلدن، اليت عرفت التكوين من مرحلة البساطة واحملدودية على مستوى األنساق، إىل 

مرحلة التعقيد والثانوية يف شكل العالقات االجتماعية، وقبل الوصول إىل مرحلة ادلدينة 
جيدر احلديث عن معطى أساسي يشكل مرحلة أساسية من مراحل التطور االنساين على 

صعيد اجلغرافيا أو منط العالقات االجتماعية، وىو ما يعرب عنو بالقبيلة بوصفها شكال 
من أشكال التجمع اإلنساين يف صورتو البسيطة، ىذه القبيلة عرفت الكثَت من ادلداخل 

والتناوالت ادلختلفة سواء من حيث كوهنا ظاىرة اجتماعية أو لكوهنا مفهوم ينتمي يف 
أجزاء كثَتة منو إىل رلموعة من احلقول ادلعرفية تعترب االنًتوبولوجيا على رأسها، حيث 

النزعة إىل تغليب األنظمة والقيم " إىل القبيلة ويعرفها على أهنا "عبد اجمليد مزيان"يتطرق 
ادلنبثقة من ذلك النظام العتيق اآلخذ ٘تاسكو من الشعور عند رلموعة من الناس 

باإلنتماء إىل نسب واحد وعرف واحد ومصاحل اقتصادية واحدة والكل مشخص يف 
وحدة اجتماعية ضيقة ىي كتلة يذوب فيها الفرد وال يتعدى أفقها اإلقليم الضيق الذي 
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، صفحة 1979مزيان، ) ديتاز التعايش فيو بالقرابة والعداء دوما على ادلصاحل والنسب
03) 
ىذا ادلعطى الذي ٗتتلف مالزلو من رلتمع آلخر ْتسب تأثَت البنية القبلية على     

مناحي احلياة بكل جوانبها وخاصة االجتماعية منها، وْتسب ىذا االختالف وىذا 
التأثَت تربز رلتمعات كثَتة، منها ما انعتق من القبيلة و ٕتاوزىا إىل مراحل أخرى أو ما 
يعرب عن باحلداثة وما بعد احلداثة شلثال يف البلدان الغربية ومنها ما ىو باق وجوده حىت 

" النوير"الفًتة ادلعاصرة، كما ىو احلال يف كثَت من البلدان خاصة اإلفريقية منها مثل 
السودانيتُت ومنها ما بقي يًتاوح بُت احلالتُت، كما ىو احلال يف اجملتمعات " الدنكا"و

العربية اليت َتعترب من القبيلة عنصر مهما من  عوامل تشكلها وصورة من صور االنتماء 
واحملافظة على العادات والتقاليد واألعراف بوصفها آلية دفاع ألشكال ادلساس بكيان 

القبيلة، ىذا من جهة، وتنظر إليها كمرحلة ٗتلف وتراجع يف الوقت احلايل بفعل التغَت 
االجتماعي ادلستمر، وما أفرزه من تغَت على مستوى البنيات االجتماعية خاصة التقليدية 
منها بسبب اسًتاتيجيات التحديث والتصنيع اليت انتهجتها ىذه البلدان، وما اصلر عنها 

من زلاوالت التفتيت واالحتواء اليت وجهت للقبيلة وكل ما ديت ذلا بصلة انطالقا من 
فكرة أساسية مفادىا أن القبيلة وكل ٘تثالهتا تقف يف كل مرة حجر عثرة يف طريق برامج 

التقدم والتطور يف كل اجملاالت، كما ىو احلال يف اجلزائر اليت مل ٗترج عن مثيالهتا يف 
 .ىذا النهج 

من ىنا كان تتبع ظاىرة القبيلة يف اجلزائر أمرا ملحا حملاولة معرفة ٘توقع القبيلة بكل    
أشكاذلا وشلارساهتا يف كيان اجملتمع، من ىنا كانت ىذه اجلزئية من ىذا الفصل لتتبع 

 :احلضور القبلي يف اجلزائر من خالل النقاط التالية
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 :عوائق التنظير السوسيولوجي للقبيلة الجزائرية - 1
إن احلديث عن القبيلة يف اجلزائر أو يف مثيالهتا يف البلدان العربية اليوم أصبح أكثر     

من ضرورة، نتيجة حجم  ادلوضوعات اليت ٖتتاج إىل نقاشات علمية حوذلا، نظرا دلا 
أصبحت تطرحو من أسئلة على مستوى ادلدن واألرياف على حد سواء، أسئلة القاسم 
ادلشًتك بينها ىو مدى تأثَت البٌت التقليدية على ادلمارسة االجتماعية من جهة، وعلى 
اجملال الفيزيقي من جهة أخرى، يضاف إىل ذلك اجلدال القدمي و ادلتجدد بُت الدولة 
والقبيلة، والذي يبقى يف واجهة النقاشات الدائرة بُت كل ما ىو حديث تتبناه الدولة 

مل تتم اإلجابة على ىذا اإلشكال  وإىل حد اآلن وبُت ما ىو قدمي تقليدي تتبناه القبيلة
برغم عديد الدراسات اليت حاولت مقاربة ىذا الواقع، لكن تبقى النتائج ادلتوصل إليها 
نسبية نظرا لعامل التأثَت الغَت متوقع سلفا سواء تعلق األمر بالدولة وزلاوالهتا يف احتواء 
القبيلة من جهة وبُت القبيلة وزلاوالهتا االنعتاق من جهة أخرى، ليظل الباب مفتوحا 

 .إلضافات ٖتليلية ٖتاول الكشف عن جانب من جوانب ىذه العالقة األزلية
لكن تبقى ىذه الدراسات تصطدم بعوائق ابستمولوجية معرفية، منها ما توارثناه     

تارخييا ومنها ما ىو مستجد سامهت فيو اذليمنة ادلعرفية اليت تتبناىا البلدان الغربية 
الليربالية واليت بدورىا كرست بعض ادلفاىيم اخلاطئة حول كل ما ىو تقليدي، ومنها ما 

ىو منهجي متمثال يف االنًتوبولوجية واليت تعتمد أساسا على الدراسات احلقلية يف 
 . استخالص النتائج ادلتعلقة باجملتمعات ادلنغلقة

ىناك إمجاع منطقي على أن الًتكيبة البشرية للمجتمع اجلزائري ذات مالمح قبلية    
بدليل البحث يف علم األنساب الذي يعترب علم عريب بامتياز وبالعودة إليو تتبُت أصول 

األفراد واجملتمعات وإرجاعها إىل جد مؤسس خيتلف وجوده يف الزمان وادلكان، فطادلا 
ارتبطت األنساب بالقبيلو، من خالل أن ىذه األخَتة تعترب كذلك امتداد للنسب يف 



 

.القبيلة في الجزائر بين االمتداد التاريخي وتجليات الراهن :عنوان المقال  
 

75 

حد ذاتو، فتقول العرب قبيلة فالن وفالن، فقد برع العرب باألنساب والبحث فيها 
والتحري عن صحتها ومدى امتدادىا جلد معُت أو ألصل معُت، كما وضح ذلك 

فقد كتب النسابون كتبا مستقلة " يف كتابو أنساب العرب القدماء" جورجي زيدان"
ككتاب سلتلف القبائل ومؤلفها أليب جعفر زلمد بن حبيب ادلتوىف يف أواسط القرن 

ولو راجعت معجمات القبائل لرأيت عدة منها باسم واحد بعضها من ...الثالث للهجرة
قحطان، والبعض اآلخر من عدنان وفيها بطون من اليمنية وبطون من القيسية، فبنو 

أسد بطن من األزد من كهالن من القحطانية وبنو أسد أيضا بطن من فضاعة من محَت 
جرجي، ) .وبنو األوس بطن من األزد من القحطانية وبنو األوس بطن من العدنانية

 (20، صفحة 2012
   كما أن األحداث التارخيية للمنطقة توحي إىل رواج القبيلة يف مراحل تارخيية وحقبات 
زمنية كانت ىي احملدد لوجود اجملتمع من خالل أوقات السلم واحلرب، يضاف إىل ذلك 

رلموع الكتابات اليت بلغت إلينا من أزمنة سابقة، واليت تدلل على زلورية القبيلة يف 
التاريخ االجتماعي والثقايف للجزائر أو من خالل احلديث عنها يف صياغ احلديث عن 

إفريقيا أو الشمال اإلفريقي بفعل عامل اجلغرافيا واالنتماء ادلشًتك حلضارات عرفتها 
اجلزائر، تونس، ادلغرب، )ادلنطقة وكان ذلا التأثَت الواحد على مسار األحداث يف كل من 

 .(ليبيا
كتاب العرب وديوان " ويعترب إسهام ابن خلدون التارخيي من خالل مؤلفو الشهَت    

، "ادلبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب
من أىم ادلصادر التارخيية يف ىذا اجملال والذي يعترب إضافة أساسية يف موضوع القبيلة  
ادلغاربية، حيث تطرق إىل القبائل اليت استوطنت ادلنطقة سلصصا جزءا من ىذا العمل 

ٔتؤرخ "للسكان الرببر السكان األصليُت للمنطقة، حيث يصفو زلمد صليب بوطالب 
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،كما كان ألدب الرحالت جزء من األخبار اليت خصصتها للقبائل وعالقتها فيما "الرببر
 .بينها من خالل رحالهتم كالرحلة العياشية لصاحبها عبد اهلل بن زلمد العياشي

   فادللمح القبلي متجذر يف تركيبة اجملتمع اجلزائري ومتجذر كذلك يف الكتابات اليت 
وصلت إلينا من خالل ادلصادر التارخيية، غَت أن القبيلة قد تأثرت باألحداث اليت عرفتها 
ادلنطقة سواء من خالل األحداث التارخيية أو احلضارت اليت توافدت على ادلنطقة مكونة 

مع كل ىذا احلراك مالمح القبيلة، فكل مرحلة تًتك بصماهتا على اجملتمع القبلي، 
فالقبيلة اليت وصلت إلينا مالزلها اليوم ىي نتاج لتفاعل األحداث واألزمنة مع التأكيد 

 .على زلورية العامل البشري يف كل ىذا احلراك
فقد تعرض مفهوم القبيلة للكثَت من العوائق أثرت يف التنظَت للقبيلة، شلا أدى إىل     

زلدودية الدراسات ادلختصة يف اجملال وقصورىا وبالتايل غياب البعد التحليلي ادلوضوعي 
 :للقبيلة ورلتمع القبيلة نتيجة رلموعة من العوائق نذكر منها

    :عوائق متعلقة بالمنهج األنتروبولوجي- 1-1
     يعترب التنظَت االجتماعي واالنًتوبولوجي حول القبيلة اجلزائرية شحيحا مقارنة مع 

نظَتاهتا يف ادلغرب على وجو اخلصوص، فما وصل إلينا بعد ابن خلدون تتبناه الدراسات 
االستعمارية اليت حاولت مقاربة القبيلة اجلزائرية من كل ٘تفصالهتا، شلا كون رصيدا معرفيا 

ال يستهان بو، ظل وال يزال ملجأ الكثَت من الباحثُت عن ادلعرفة االجتماعية وكذا 
ادلعطيات ادلتعلقة بادلنطقة، دون إنكار اجلانب اخلفي الذي لعبتو االنًتوببولوجية وكذا 

السوسيولوجية االستعمارية، ال يربر جلعل مسافة رفض وإلغاء ذلذا الرصيد بدواعي 
متعددة على رأسها البعد الوطٍت و القومي، على األقل من زاوية تراكمية العلم وكذا 
استمراريتو، األمر الذي مل يتم ٕتاوزه يف اجلزائر بعد االستقالل، حيث بقيت ادلعرفة 

االجتماعية خاصة االنًتوبولوجية منها زلل شك وريبة من طرف الكثَتين، فقد وصف 
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بأنو علم استعماري، نظرة أثرت على ثراء الدراسات االنًتوبولوجية يف اجلزائر يف مقابل 
التوجو الداعي لتجاوز ىذا العلم والتفكَت يف علوم تسهم يف البناء الوطٍت جلزائر 

فأغلب الدراسات السوسيولوجية عملت على ٖتليل الًتكيبة االجتماعية االستقالل 
 للنظام و التوجو  كان كما،واالقتصادية و التحوالت ادلرافقة ذلا بعد سنوات االستقالل

 أثر يف الًتكيز على دراسات (Lakjaa, 2015) السياسي للمشروع التنموي اجلزائري
سوسيولوجية متشبعة بالنظرية ادلاركسية و زلاولة دراسة الطبقة العاملة يف ادلصنع و 

 .الفالحُت يف األرياف و ادلثقفُت العضويُت
يعترب القصور ادلنهجي الذي يعًتض الدراسات االجتماعية خاصة يف جانبها ادلتعلق      

باألنًتوبولوجية أحد أسباب عدم بروز ورواج دراسات حول القبيلة، نظرا ألن ىذه 
الدراسات تعتمد أساسا على الدراسات احلقلية اليت بدورىا تعتمد على ادلالحظة 

بادلشاركة من طرف الباحث على وجو التحديد، شلا حيتم عليو القيام بتمرن زلكم على 
ادلالحظة ادليدانية، وليس رلرد مجع للبيانات وادلعطيات الكمية واليت ال ترقى إىل حجم 
ادلقاربة االنًتوبولوجية، شلا يؤثر على نتائج الدراسات، وبالتايل على مصداقيتها خاصة 

على مستوى القدرة على التنبؤ ٔتستقبل القبيلة ورلتمعها، شلا يعيد احلديث عن القصور 
ادلنهجي الذي يشوب الدراسات االنًتوبولوجية، األمر الذي يرىن نتائج ىذه الدراسات 

 وجيعلها ٕتنب الصواب 
 :  عوائق متعلقة بالقبيلة في حد ذاتها- 1-2

إن القبيلة اجلزائرية وحضورىا كمركب أساسي يف الًتكيبة االجتماعية تعرض للكثَت     
من األخذ والرد على مستوى التنظَت يف زلاوالت إلجياد تفسَت من خاللو يتم توصيف 

العالقات االجتماعية و كذا األنساق اليت تفرزىا ادلنظومة القبلية، نظرا ألن موضوع 
القبيلة، بل حىت رلتمع القبيلة ىو بدوره يتعرض للتغَت االجتماعي ادلستمر، شلا يعقد فك 
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ىذا ادلوضوع وما يتعلق بو من جوانب، بل أكثر من ذلك أن القبيلة ال تظهر ككيان 
وكمنظومة متجلية من خالل األفراد وشلارساهتم االجتماعية واالقتصادية يف رلاالت 

جغرافية زلدودة الرقعة، فهي تظهر يف رلاالت وكيانات توصف أهنا معقدة، كما ىو 
احلال يف ادلدينة اجلزائرية اليت ٖتوي ادلالمح القبلية من خالل بعض ادلمارسات رغم ما 
تبديو من مالمح التحضر واحلضرية، أمر ينجم عنو ضياع البعد التفسَتي وفق منظومة 

تنظَتية ومعارف منجزة مسبقا ٕتهل بعض نقاط التأثَت للقبيلة، بل حىت وصفها يف بعض 
األحيان،إضافة إىل أن ادلمارسات االجتماعية تفتقد إىل ٖتديد ىويتها وتصنيفها ْتيث 

تتداخل ىذه ادلمارسات بُت ما ىو تقليدي قبلي وحديث متحضر، فالقبيلة ككيان 
تقليدي قائم بذاتو مل تعد ٖتتفظ ٓتصائصها اليت عرفتها يف السابق على األقل على 

مستوى الًتاتب االجتماعي وما كان يفرضو من التزامات وشلارسات ضبطية على ضمَت 
القبيلة اجلمعي، ومن خاللو الضمَت الفردي، وغدت يف الوقت احلايل عبارة عن شلارسات 

وسلوكات وإن بدت أهنا تنتمي إىل البٌت التقليدية إىل أهنا ال تعرب عن الوجود احلقيقي 
 .للقبيلة دون إنكار مالزلها القبلية 

ولعل بروز ىذه ادلمارسات القبلية ىو ما أشار إليو زلمد صليب بوطالب يف معرض    
حديثو عن األبعاد السياسية للقبيلة يف اجملتمعات العربية وعالقتها بالثورات احلاصلة يف 

البلدان العربية  حيث يعترب أن ثنائية القطيعة والتواصل أداة منهجية مالئمة لدراسة 
األبعاد السياسية للظواىر القبلية يف اجملتمعات العربية الراىنة، فهي تتضمن إقرارا ْتصول 
ٖتوالت حقيقية يف بنية العالقات االجتماعية والسياسية ويف الوقت نفسو تتضمن وعيا 

و استمرار ٖتكمها يف (تقليدي)بتواصل بعض العناصر ادلنتمية إىل حقل تارخيي قدمي 



 

.القبيلة في الجزائر بين االمتداد التاريخي وتجليات الراهن :عنوان المقال  
 

79 

 لنجد أنفسنا أمام سلوكات من منط ثالث ٖتتاج ىي 1الواقع الراىن بطريقة أو بأخرى
بدورىا إىل تفسَت وٖتليل، شلا جيعلنا نعيد النظر يف ىذه األبعاد التنظَتية، وذلك من 
خالل تفعيل مناىج ادلعرفة االجتماعية بكل أبعادىا، وتكثيف الدراسات األصيلة 

واجلادة بقصد إجياد نسق معريف يتم يف إطاره مقاربة اجملتمع القبلي وكيف يتحرك ويتغَت 
أو يف اجملاالت الواسعة، أي ما يعرف باألوساط  (القرية، الريف)سواء يف رلاالتو الضيقة 

 .(ادلدن)احلضرية 
 :عوائق متعلقة بالهيمنة المعرفية- 1-3

إن العوائق ادلعرفية اليت ٖتول دون تنظَت ملم بالقبيلة  وما ٖتويو من شلارسات و٘تثالت،    
يضاف إليو أن القبيلة اجلزائرية وغَتىا يف األقطار العربية قد تعرض مفهوم القبيلة فيها إىل 

كثَت من القصور ادلعريف ادلتعمد يف بعض األحيان، حيث أصبح اجملتمع التقليدي ال 
يقتصر فقط على القبيلة، بل ىناك مفاىيم أخرى أصبحت تنافس ىذا ادلفهوم إن صح 

الطائفة، ادلذىب، اإلثنية، العرق، األقلية، مفاىيم أصبحت تأخذ : التعبَت من قبيل
أشكاال ٖتليلية تقًتب من القبيلة من جهة، واجملتمع التقليدي من جهة أخرى، وألقت 

 أصبح موضوع اإلثنية بظالذلا على حقيقة القبيلة وما لعبتو من أدوار إجيابية، حيث
والنزاعات القبلية والطائفية يف العقود األخَتة زلور نقاش رئيس يف ميدان البحث االجتماعي 

 من أجل مقاربة موضوعية للقبيلة وعالقتها بادلفاىيم السابقة واليت على رأسها ،والسياسي

                                           
1

تأيت ىذه الدراسة يف إطار البحث عن راىنية ادلعطى القبلي وتأثَته على الساحة السياسية يف ادلرحلة ادلعاصرة يف األقطار العربية  
ومدى عالقة الفبيلة بالدولة، حيث يؤكد الباحث أن احلراك السياسي مل يغب فيو ادلعطى القبلي الذي أخذ يف بعض األقطار أدوارا 

خطَتة، شلا يعيد النظر والتفكَت يف مدى تعامل الدولة معو وبالتايل بطبيعة تصوراهتا وبرارلها حول مكانة اذلوية القبلية ودورىا يف 
.ادلرحلة ادلعاصرة  

دراسات و )األبعاد السياسية للظاىرة القبلية يف اجملتمعات العربية، سلسلة - دراسة-زلمد صليب بوطالب:  راجع يف ىذا الصدد
 01، ص2011، الدوحة، اكتوبر (معهد الدوحة)، ادلركز العريب لألْتاث ودراسة السياسات،(أوراق ْتثية
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اإلثنية من خالل تعدد التوظيفات واالستخدامات اليت نتجت عنها أبعادا اجتماعية بل 
حىت سياسية، حينما يتعلق األمر باألقليات يف أقطار كثَتة، بل أهنا تأخذ أبعاد خطَتة 

تصل إىل حد النزاعات واحلروب ٖتت أغطية اإلثنية واألقلية والعرقية، خاصة إذا مت 
اليت سامهت يف زيادة "توظيف ىذا ادلصطلح بشكل شلنهج من طرف القوى االستعمارية 

حدة التعددية اإلثنية إىل الدرجة اليت أصبحت هبا ىذه التعددية أحد أىم أسباب 
-30، الصفحات 1996محدي، ) "احلروب والصراعات األىلية يف القارة اإلفريقية

 أمر حيتم علينا البحث يف جذور مصطلح اإلثنية ادلوجود يف أدبيات البلدان الغربية (39
 .ومدى عالقتو مع مفهوم القبيلة، الذي شاع استخدامو عربيا

فهذا القصور النظري الذي تعانيو ادلفاىيم، يعترب قصورا شلنهجا من أجل ٖتقيق     
أغراض تتعلق باذليمنة ادلعرفية والقضاء على كل ما ىو تقليدي والتخويف منو وجعلو 
وجها من أوجو التخلف، كما ىو احلال يف مفهوم القبيلة، خاصة يف اجملتمعات الغَت 

صناعية، ولعل ىذا ما مت تكريسو يف جزء من إسهامات النظرية الكولونيالية وكذا النظرية 
 .االنقسامية، كما سبق احلديث عنو يف مناسبة سابقة

ومن ىنا اٗتذت ىذه اجملتمعات اليت توصف بأهنا متقدمة يف القبيلة ذريعة للقيام ٔتا    
تصفو زلاولة تصحيح مسار ىذه اجملتمعات الغَت أوروبية أو القبلية، من خالل العمل 

على تقدمها وٖتريرىا من ىيمنة واستبداد وكذا تسلط البٌت التقليدية عليها، ٖتت 
مسوغات وحجج كثَتة ومتعددة، بررت ذلا ما يعرف باالستعمار، الذي جاء يف نظرىم 
كردة فعل حلالة التخلف واستحالة تطور ىذه اجملتمعات دون مساعدهتا من أجل ٖتقيق 

 .هنضتها وتطورىا
لكن يف مقابل ذلك، فإن التاريخ اإلنساين حيوي الكثَت من احلقائق التارخيية اليت     

تشَت إىل حجم الصراعات اليت عرفتها اجملتمعات الغربية بُت سلتلف االثنيات ادلكونة ذلا 
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يف حقبات تارخيية متعددة، بل أكثر من ذلك أن اجملتمع األمريكي يف حد ذاتو ىو مزيج 
 .**من االثنيات واألقليات ادلختلفة

 :القبيلة الجزائرية- 2
لقد كان ذلذه العوائق بالغ األثر على ثراء الساحة العلمية ٔتوضوعات ىدفها       

الكشف عن طبيعة اجملتمع اجلزائري وزلاولة فهمو وتفسَته وفق مستجدات احلاضر، ىذه 
األخَتة اليت ال يتم الكشف عنها إال يف إطار استحضار ماضي الظواىر وسلتلف 

 .سياقاهتا التارخيية واليت تعترب الظاىرة القبلية جزءا مهما منها
كحال البلدان العربية مل تنفك اجلزائر عن ادلكون القبلي الذي يعترب عنصرا مهما       

يف تكوينها، فقد عرفت القبيلة يف الشمال االفريقي عموما مسارا تارخييا كانت القبيلة 
يف خضمو تشكل ركيزة أساسية وحلقة أساسية يف صَتورة اجملتمع، ولعبت دورا زلوريا يف 

 .الدراسات األنثروبولوجية االجتماعية
    إن احلضور القبلي يف اجلزائر رغم قلة التنظَت حول ماىيتو وأمناط تأثَته يظل حتمية 
تارخيية ثابتة، يدل على ذلك رلموع القبائل اليت استوطنت ادلنطقة، حيث عرفت ثراءا 

بفضل التنوع البشري الناتج عن تنوع احلضارات والدول اليت عرفت مرورا بادلنطقة، 
وللتدليل على ذلك ضلاول من خالل ىذه اجلزئية التطرق إىل مناذج من القبيلة وزلاولة 

 .مقاربة ٕتلياهتا يف اجملتمع اجلزائري من خالل ىذه النماذج
                                           

**
سلطنة عمان ادلوسوم ب الصادرة  2008 سنة 22راجع يف ىذا الصدد مقال برىان غليون يف رللة التسامح االلكًتونية العدد  

. م1787رٔتا يرجع الظهور األول ذلذا ادلصطلح يف الدراسات األوروبية لعام :" حيث يذكر" االثنية والقبلية ومستقبل الشعوب"ب
وكما ىو واضح، اإلثنية مصطلح من أصل التيٍت، ال ديت  ...وقد استخدم لإلشارة إىل الشعوب أو اجلماعات اليت مل تكن مسيحية

طالع ادلوقع االلكًتوين للمجلة" وقد دخلت إىل أدبياتنا السياسية والفكرية بعد احلرب العادلية الثانية. بصلة إىل احلقل الثقايف العريب  
http://tasamoh.om/index.php/authors/index/379  ،العديد من ادلقاالت اليت تتناول 22ويف ىذا العدد
.بالدراسة موضوع االثنية والقبلية سواء ما تعلق بالطرح االيديولوجي للمفهوم أو تتبع صَتورتو التارخيية  

 

http://tasamoh.om/index.php/authors/index/379???%20???%20?????22
http://tasamoh.om/index.php/authors/index/379???%20???%20?????22
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لكن قبل ذلك ال جيب إغفال النظر عن العالقة القائمة وادلتجددة بُت القبيلة      
والتاريخ، فمن حيث االستعمال والتوظيف ظهر مفهوم القبيلة يف مراحل متأخرة تارخييا، 

فما كان من ىذا ادلفهوم يشَت إىل مصطلحي اإلثنية والعرقية اللذين ظهرا يف البيئات 
الغربية وشاع استخدامهما يف الفكر الغريب، وظهر مفهوم القبيلة بشكل أكثر تداوال يف 

 .الفكر العريب
كما أنو ال جيب اإلغفال عن حجم التداخل ادلفاىيمي احلاصل بُت كل من االثنية     

والعرقية والقبيلة نظرا حلجم التجانس بينها ويف ماىياهتا ىذا من جهة، ومن جهة أخرى 
: تداخل كل ىذه ادلفاىيم مع تصنيف ما ىو ديٍت، ال سيما ما يتعلق بادلفاىيم التالية

ادلذىب الفرق الشيع النحل ادللل،الطوائف، كلها مفاىيم جاءت  لتعرب على تصنيفات 
على أساس ديٍت، يضاف إىل كل ىذه ادلفاىيم ما يطلق عليو باألقلية، ىذا األخَت الذي 
يأخذ مالزلو من كل ادلفاىيم السابقة، بل أكثر من ذلك أنو صفة مالزمة ذلا، ليضيع مع 

ىذا اجلدل ادلفاىيمي ٘تييز القبيلة وصعوبة التفريق بُت ما ىو ديٍت مذىيب وما ىو 
 .اجتماعي قبلي

   إن الغرض من التطرق إىل جزئية الوجود القبلي يف اجلزائر ليس الغرض منو التحقق من 
 ىذه القبائل عن طريق العودة إىل علم األنساب أو إعمال ادلنهج التارخيي ادلتخصص

األمر الغَت متاح لدينا لكون جهودنا منصبة على الكشف عن الظواىر االجتماعية 
 .استنادا للمنهج التارخيي

إنو دلن الصعوبة ٔتكان حصر وتعداد القبائل ادلنتشرة يف اجلزائر نظرا حلجم الثراء     
البشري الذي عرفتو ادلنطقة، وتزداد الصعوبة أكثر إذا علمنا أن القبائل العربية واجلزائرية 
على وجو التحديد تتفرع بدورىا إىل فرق وبطون ىي بدورىا تتداخل فيما بينها منتجة 
بذلك أمساء قبائل جديدة يزداد وجودىا وتنوعها عرب الزمن، فتتبع القبيلة اجلزائرية من 
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حيث ٘تفصالهتا التارخيية وٕتلياهتا أمر صعب، لكننا سنحاول إبراز بعض مناذجها 
ومالزلها استنادا إىل إسهامات متخصصة حول موضوع القبائل العربية ومنها اجلزائرية 

العرب وديوان ادلبتدأ واخلرب يف أيام العرب : "على غرار تاريخ ابن خلدون ادلسمى ب
لصاحبو " تاريخ اجلزائر"، وكتاب "والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب

زلمد مبارك "لصاحبو " تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث"، وكتاب "أمحد توفيق ادلدين"
 .، وفيما يلي مناذج من بعض قبائل اجلزائر"ادليلي

 :نماذج  القبيلة في الجزائر- 2-1
 :القبائل البربرية في الجزائر2-1-1

يؤكد ابن خلدون يف تارخيو أن الرببر كلهم من أبناء مازيغ بن كنعان بن حام، وأن     
, أصلهم من جهات ما بُت النهرين بآسيا وارٖتلوا منذ أزمنة عتيقة جدا لشمال إفريقيا

كما ارٖتل من بعد يف دولة احلماديُت مجاعة عظيمة من األعراب من صحراء مصر إىل 
 . ماليُتةمشال أفريقيا، فاستقروا هبا وأصبح عددىم اليوم فيما يناىز العشر

أما نظام العائلة، فإن رلموع العائالت اليت من أصل واحد ورلموعها يسمى اخلروبة     
ورلموع اخلروبات يؤلف القبيلة كوحدة متضامنة متآلفة، تقوم مقام القبيلة أحيانا الدشرة 

وفوق نظام القبيلة والقرية صلد نظام الصفوف، فالصف الربيري ىو " تاحضرت "وتسمى 
جيمع مجاعة من القبائل والقرى يف صف واحد , حزب سياسي داخلي إن صح التعبَت

 أما عن أشهر (118، صفحة 1963ادلدين، ) ضد مجاعة أخرى من القبائل أو القرى
 :القبائل الرببرية فهي كالتايل

 :القبائل البربرية الخالصة*
 :في عمالة قسنطينة-  أ
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 . قبائل بٍت خطاب يف ادلنطقة اجلبلية من القل إىل ّتاية ورلانة:كتامة- 
بنو مروان قرب , عياد قرب أقبو, قرب ادليلية أوالد زلمد قرب جيجل: بني سيلين- 

 .ميلة، مجلة ما بُت سطيف وجيجل
واسُت بٌت يفرن يف جبل أوراس وىم , أمزتيو و عجيصو ما بُت رلانة ونوتو: صنهاجة- 

 (119، صفحة 1963ادلدين، )  من زناتو ويدعوهنم الشاوية
 :في عمالة الجزائر- ب
أوقنون، ,فليسة, زواوة: يف جبال اجلرجرة ادلساة ببالد القبائل الكربى: صنهاجة-

تنتشر .فتابة, ىجر, عمور، بٍت حيِت, بٍت منقالت, بطروم, بٍت راتن, فراوسُت ،قسطولة
بٍت : يف غريب مدينة اجلزائر فيما بُت شرشال وتنس والونشريس فروع من زناتة وىي

ويف جبال .بٍت كادي, مغراوة, زنداك, تيعرين, زقزوق, بٍت مناصر, بٍت مناد, توجُت
 .بٍت ميزاب وىم من نفوسة وغَتىا: راشد ويف بالد الشكبة, لواتة, مطماطة: الونشريس

 : في عمالة وهران - ج
الطرارة ومها من السنوس، تقطنان يف اجلبال اليت تكتنف تلمسان مشاال وغربا , وذلاصة
, مطماطة. مديونة ومها من زناتة تقطنان اجلبال الواقعة غريب مدينة مستغاًل, مازونة
شقالة برناص وىي من قبائل بٍت راشد تقطن من غريب جبال ونشريس إىل ناحية , تيغرين

 .جبال العمور
 :البربر المستعربون*

ومنها الكثَت جيهل أنو من أصل بربري مستعرب، فهي اليوم معتربة قبائل عربية ومواطنها 
: كما يلي
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 :في عمالة قسنطينة-أ
, ريغا:سكان ناحية الواد القبلي ووادي الكبَت ووادي ابن صاحل ووادي الساحل  

, تالغمة, القبالة، يسكنون جبال بوطالب والنواحي احمليطة بو، أوالد عبد النور, الظهارة
زردازة بُت غرابة والعروش، وذلاصة , ينتشرون يف السهول، يف سطيف وقسنطينة

, أوالد سلطان يف نقاوس، احلنانشة يف سوق أىراس, وصنهاجة على مقربة من عنابة
 . بنو ولبان يف جهة السمندو, قرب عُت البيضاء: النمامشة قرب تبسة، احلراكتة

 :في عمالة الجزائر-ب
تسكن يف ادلنطقة اجلبلية ادلمتدة من وادي الساحل إىل ادلدية،ومن صور الغزالن إىل 

 (119-118، الصفحات 1963ادلدين، ) سهول متيجة
خليل وتسكن , بوطوية, طلغاتة, جعد, مزغنة, متنان: القبائل الصنهاجية المستعربة- 

 .األربع، سنجاص األغواط:ناحية تيطري جنويب ادلدية، من صنهاجة ادلستعربة أيضا 
 في عمالة وهران-ج

بُت ثنية احلد وتيارت، و : لواتة يف جنوب األصنام يف بٍت البت, يف جهة سانلو: بوطوية
قرب تلمسان، وىي اليت ينسب إليها تأسيس مدينة " زناتة"بٍت واسُت قرب عمي موسى 

تلمسان، قبل الفتح قضى على إماراهتم جوىر الصقلي قائد جند الفاطميُت يف الفصل 
 (2003اخلالدي، ) . "األول من القرن الرابع اذلجري العاشر ادليالدي بنواحي تلمسان

 (118، صفحة 1991الراشدي، ) .قرب صور الغزالن: ،وأخَتا بٍت راشد 
 :والقبائل اذلاللية يف اجلزائر ىي كالتايل: القبائل الهاللية في الجزائر- 2-1-2
كانت إليهم رئاسة ىالل ومدحهم شعراؤىم وكان منهم احلسن بن سرحان : دريد-

ومواطن دريد ما بُت بونة وقسنطينة إىل , رئيس األثبج أمجعُت عند دخوذلم إفريقية
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كان ذلم مجع وقوة وبطوهنم كثَتة منها بنو زلمد بن كرفة : كرفة.الطارف
كان ذلم مجع وقوة وبطوهنم الزبَت بنو الزبَت وأوالد صخر  أوالد رمحة :عياض.وادلداونة

 .وادلهاية واخلراج وادلرتفع
, كانوا بطونا كثَتة وىم مفًتقون إىل فريقُت، منهم أبو عطية وكلب بن منيع: الضحاك-

بطوهنم كثَتة منها اليتامى أوالد كسالن بن خليفة بن لطيف : لطيف.وكان صلعهم بالزاب
 .انتقل بعضهم إىل ادلغرب األقصى وفريق على العطاف من زغبة, وأوالد لقمان

يغلب على الظن أهنم من "...ليسوا من األثبج العمور وإمنا ىم ملحقون هبم : العمور-
ولد عمرو بن عبد مناف بن ىالل إخوة قرة بن عبد مناف وليسوا من ولد عمر بن أيب 

 وموطن العمور ديتد من (89، صفحة 2005خلدون، )..." ربيعة بن هنيك بن ىالل
أوراس إىل احلضنة والصحراء إىل جبل راشد، يضاف اليوم إليهم وليس ذلم سبيل إىل التل 

-162، الصفحات 1963ادليلي، تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث اجلزء الثاين، )
، 2003اخلالدي، ) والعمور يتواجدون يف يومنا ىذا يف كل من البيض وأفلو(163

 (256-255الصفحات 
بطوهنم كثَتة منها الذواودة وأوالد ذواد ومنرب بن عقيل بن مرداس، ومسلم بن : مرداس-

 .عقيل، وعامر بن زيد بن مرداس، ومن الدووادة بنو عساكر بن سلطان وغَتىم
من بطوهنم أوالد يوسف بن زيد، ومن أوالد يوسف أوالد عيسى بن رحاب بن : سعيد-

يوسف، وأوالد يعقوب ميمون بن يعقوب بن عريف بن يعقوب بن يوسف، ورئاسة 
 .يرادفهم أوالد عيسى, سعيد يف أوالد ميمون

منهم األخضر، رئاستهم يف أوالد ثامر بن علي بن ٘تام بن عمار بن خضر، و : عامر-
 .األخضر ومسلم من مرداس أحالف ألوالد سباع بن حيِت من الذواودة
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بطوهنم كثَتة منها جواب وبنو كرز وبنو موسى وادلرابعة بنو مربع وأوالد بن : يزيد-
 .خشُت ومحيان وأوالد الحق وأوالد معايف وبنو سعد بن مالك بن عبد القوي

بطوهنم : مالك.ذلم بطنان عظيمان مها جندل و خراش ومنهم أفخاذ كثَتة: حصين-
بطوهنم ثالثة أوالد يعقوب وبنو شافع وبنو محيد : عامر.ثالثة ٓتيس و احلرث وسويد

 .احملارزة, ومن شافع فخذ بٍت مطرف والشقارة، وحلميد أفخاذ وفصائل منها بنو عبيد
 ىم بطوهنم محيس والنضرو، من محيس عبد اهلل ويقطنان فرع من فروع أوالد :عروة-

وأوالد نائل أحالف ألوالد زليا من العمور وبنو يقضان , نائل ومن يقضان أوالد عابد
ادليلي، تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث اجلزء ) وعبيد اهلل أحالف لسويد يظعنون معهم

كما عدد كذلك زلمد سليمان الطيب، يف موسوعتو (164، صفحة 1963الثاين، 
عن القبائل العربية أشهر قبائل اجلزائر وديارىا، أمر يضاف إىل األمهية اليت حضي هبا 

النسيج االجتماعي للجزائر عرب العصور، أو باألحرى الًتكيبة القبلية اليت استهوت الكثَت 
 (118، صفحة 1963ادلدين، ) من الدارسُت والباحثُت يف ىذا اجملال

 :  القبيلة اليوم-3
من خالل ىذا ادلقال حاولنا تتبع مظهر من مظاىر الواقع اإلجتماعي الذي ظل       

يرافق اجملتمعات العربية وادلتمثل يف القبيلة، ىذا ادلعطى الذي ال ديكن بأي حال من 
األحوال تغييبو يف أي مقاربة للواقع اإلجتماعي، فالقبيلة تعترب زلورية يف التغَت 

اإلجتماعي، ىذه احملورية ادلستمدة من احملورية التارخيية من جهة ومن الدور األساسي 
للقبيلة يف الوطن العريب من خالل حضورىا يف مالمح السياسة وما تقتضيو من والءات 

وكذا من تأثَتات يف حاالت السلم واحلرب، فالقبيلة كان ذلا الدور يف رسم اخلارطة 
السياسية لألقطار العربية على مدار التاريخ، بل أنو ال ديكن احلديث عن تاريخ سياسي 

 .ذلذه القبائل من دون احلديث عن تاريخ القبائل
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كما أن القبيلة يف حد ذاهتا أصبحت عرضة دلختلف أوجو التغَت اإلجتماعي، ىذا     
التغَت الذي يف كل مرة  يعيد تشكيل مالمح القبيلة العربية، كما يعيد كذلك احلديث 

عن ثنائية الدولة والقبيلة، ىذه الثنائية اليت ديثل كل طرف منها شكال من أشكال البناء 
اإلجتماعي يكون يف بعض األحيان صراع وتعارض بُت ىذين الطرفُت بُت القبيلة وبنائها 
اإلجتماعي التقليدي وبُت الدولة وما ترمي إليو من إرساء دلالمح بناء إجتماعي حديث 
يتجاوز حدود التفكَت اإلجتماعي ادلؤسس على القبيلة، وبُت ىذين الطرفُت ظل الواقع 

 .اإلجتماعي يًتاوح ويتموقع بُت جهود كل طرف
وٗتتلف اسًتاتيجيات القبيلة والدولة إزاء الواقع اإلجتماعي، فالقبيلة عرب مكوناهتا      

ٖتاول جعل اجملتمع يعيش يف منط من العالقات احملدودة واليت على رأسها القرابة 
والعالقات األولية وتأثَت ىذه العالقات على باقي األنساق األخرى يف القبيلة منها 
السياسية وكذا اإلقتصادية وغَتىا من األنساق، معتمدة يف كل ذلك على اآلليات 

الرقابية أو ما يعرف بوسائل الضبط اإلجتماعي التقليدي، ىذه الوسائل اليت ترافق الفعل 
اإلجتماعي يف القبيلة، و٘تارس فعل الرقابة بطريقة معنوية تنطلق من ذات الفاعل 

االجتماعي وليس من خارجو، كما ىو احلال بالنسبة للرقابة الرمسية، فالرقابة اإلجتماعية 
الغَت رمسية تعترب خط دفاع قوي تعتمده القبيلة من أجل جعل األفراد القبليُت أكثر والءا 
للقبيلة ورموزىا وتعزز روابط االنتماء ادلقدمة على كل اإلنتماءات وحىت العائلية منها على 

 .اعتبار أن الفرد القبلي يذوب يف قبيلتو وتصبح ضمَته الذي ىو من ضمَت اجلماعة
ويف ادلقابل تنتهج الدولة من جهتها اسًتاتيجيات جملاهبة تلك اليت تعتمدىا القبيلة،      

 (الدولة)وىذا من خالل زلاوالت التفتيت والتفكيك لكل عناصر القبيلة واليت تعتربىا
أداة تقف أمام جهود اإلندماج اإلجتماعي يف إطار الدولة الواحدة، وكذا تعتربىا سببا 
لتعدد الوالءات الضيقة يف مقابل ما تسعى إليو الدولة من جهود للوالء الواحد للوطن 
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وما يفرزه من أمناط تتسم باحلداثة وأساليبها اليت مست كل مناحي احلياة، وتسعى 
لتحقيق كل ذلك من خالل عامل ادلدينة اليت تعترب زلطة أساسية ضلو االندماج 

اإلجتماعي بسبب ما تفرزه ادلدينة من أمناط حضرية الغرض منها تغيَت تلك األمناط 
 .التقليدية اليت كانت القبيلة سببا يف وجودىا

كما أن ىذه احلركية بُت التقليدي واحلديث مل يكن اجملتمع اجلزائري ٔتعزل عنها بدليل    
ثراء التاريخ االجتماعي اجلزائري بنماذج من احلضور القبلي يف اجلزائر الذي يدليل على 
وجود القبيلة كمعطى أساسي يف الًتكيبة اإلجتماعية للمجتمع اجلزائري، حيث بلغت 

الظاىرة القبلية درجة من التعقيد والتشابك بفعل تعاقب حضارات وفتوحات وكذا دول 
سامهت يف ىذه احلركية التارخيية، كل ذلك أثر على القبيلة اجلزائرية دون أن تفقد ىذه 

 .األخَتة دورىا وزلوريتها يف التاريخ الثقايف و اإلجتماعي للجزائر
إضافة إىل ذلك أن زلاوالت التفكيك اليت تتبناىا الدولة مل تستطع القضاء على      

تركيبة القبيلة بدليل استمرار احلديث عنها حىت وقتنا الراىن، دلا تتمتع بو من مقاومة 
تظهر كلما كان ىناك خطر يهدد القبيلة ومكوناهتا خاصة ما تعلق بالتنظيم اإلجتماعي، 

واألكثر من ذلك، فإن جهود الدولة يف بعض األحيان تتوافق مع ما تتيحو القبيلة من 
فرص التأثَت على وحدات اجملتمع، يظهر ذلك يف بعض ادلالمح السياسية اليت بات 
للقبيلة وجو من أوجهها ْتكم قوة التأثَت اليت تتمتع هبا القبيلة على األشخاص حُت 

يتعلق األمر باعتالء ادلناصب السياسية وحشد أصوات الناخبُت بطرق تتخذ يف بعض 
األحيان أبعادا تقليدية وبأساليب تعتمد أساسا على وسائل الضبط اإلجتماعي التقليدي 

. غَت الرمسي
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 :خاتمة
ويف األخَت تعترب ىذه الورقة البحثية مسامهة يف طريق البحث والتقصي عن جانب     

من جوانب البحث االجتماعي والثقايف للمجتمع اجلزائري الذي كما سبق وقلنا أنو شلتد 
اجلذور من خالل تارخيو الذي لعبت فيو القبلية دورا مهما يف تشكيل مالزلو ومناحي 

صَتورتو السياسية خصوصا وكذا االجتماعية والثقافية، كما أن اجلزائر تشارك باقي 
األقطار العربية األخرى وال تشذ عن القاعدة، فاجملتمعات العربية تتشارك فيما بينها يف 
وحدة االنتماء القبلي ادلمتد عرب التاريخ ْتكم عديد ادلعطيات التارخيية والدينية واألىم 
من ذلك االنتماء العرقي الذي تشكل عرب الزمن وْتكم تعاقب احلضارات والدول على 

 .ادلنطقة برمتها
    فلذلك ال ديكن عزل االمتداد العريب يف أي زلاولة لتعقب ادللمح القبلي ألي قطر 
من ىذه األقطار العربية ومنها اجلزائر على اعتبار قواسم التاريخ واذلوية وما ٖتملو من 

عناصر سواء ما تعلق منها باللغة وكذا الثقافة واليت يف جانب كبَت منها ىي ثقافة 
 .مشًتكة ومكون حاضر يف الًتكيبة االجتماعية وتشكلها

     من ىنا كان احلديث عن القبيلة ومالزلها مهما يف الدراسات والبحوث االجتماعية 
اليت تتناول التغَت االجتماعي للمجتمع اجلزائري، نظرا النعكاس دور القبيلة يف ادلشهد 

 .االجتماعي ادلعاصر سواء بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة
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 :ملخص
يعد التعليم ركيزة أساسية ألم حضارة يف العامل، منو ربدث النهضة كالتطور كاإلبداع، كمع ظهور        

سوؽ عادلية يف رلاؿ التعليم، مل يعد التنافس فيها يقل ضراكة عما غلرم يف القطاعات األخرل، كىي 
بصدد تغيَت معطيات التعليم، كاإلنتقاؿ من ضماف احلق يف التعليم للجميع إىل توفَت تعليم جاد يف 

ية كادلعرفية، كاليت أصبحت أىم تقإطار اجلودة للبعض فقط، حيث أصبح التعليم مسة لعصر الثورة اؿ
 كلعل كالدراسة زلاكلة ربليلية للمردكد الًتبوم للمدرسة اجلزائرية . خواص القرف احلادم كالعشرين

ال ؼللو من فائدة ما، من أجل ضبط زلكم  احلديث ادلنظومة الًتبوية التعليمية يف اجلزائر بعد االستقبلؿ
سديد، كذبسيد تأىيل رشيد، كتوجيو جاد فٌعاؿ، للرفع من مستول قطاع التعليم كالًتبية يف عادلنا 

.  العريب
  . منظومة الًتبية كالتعليم، التعليم يف اجلزائر:كلمات مفتاحية

Abstract: 
 No one can ignore the importance of education any in the development 

of any civilisation or nation in the world. As far as Algeria is concerned, 

it made great efforts not only to provide education for all but also to 

guarantee a good quality of lessons and methodology for everyone. After 

the independence, the educational system had seen numerous changes and 

effective modifications. As a result of the pressure of America and the 

IMF, the Algerian government allowed individuals to invest in the field 

of education through private schools and associations so as to compete 

the other developed countries. I think that such changes and decisions 

have nil big difference in comparison with other Arab countries.  

Key words:teaching in Algeria, education system 
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:  مقدمة .1
 على منهجية إصبلح كاضحة كليس كاالعتمادإف ضبط سياسة التعليم كربسُت أداء ادلكٌونُت،        

رلرد ترقيع، سيحدث حتما إصبلحا حقيقٌيا يف بنية التعليم، ألف إصبلح نظاـ التدريس كتطوير 
منهجية التعليم، كإعادة النظر يف برارلها كمنهجية تدريسها، سيفرز ببل ريب جيبل مفكرا، كأعتقد أننا 
يف اللحظة اليت نقٌدر فيها العلم كأىل التعليم حٌق قدرىم، سنصبح أمة رائدة راقية، كلئن كاف التفريط 

كإذا كاف التعليم كما . "فيهما يف ادلاضي جرؽلة، فإنو يف احلاضر أشد جرما كيف ادلستقبل أكرب إشبا
كقد دٌلت نتيجة اختبارو  .علم كفٌن، فإف نقل األفكار إىل من نعٌلمهم يتطلب منهاجا مضبوطا: يقاؿ

أيعٌد على كجو اخلصوص، للمقارنة بُت قدرات مئات األلوؼ من طبلب عدد كبَت من الدكؿ، درسوا 
الرياضيات كالعلـو يف إحدل الصفوؼ، فدلت نتيجة ذلك االختبار على أف الفركؽ اجلوىرية : مادٌبى 

 1."بُت تعليم كتعليم ال تتجسد يف نوعية ما يتعلمونو، كلكن ذبسدت يف كيفية تعليمهم
  لذلك بذلت الدكؿ ادلتقدمة جهودا لتحقيق اجلودة العلمية، (160،159:،ص2002بكار،)

كاىتمت دبعايَت اعتماد التعليم اخلاص، جملاهبة التحديات ادلستجٌدة، كاستجابةن دلتطلبات اجملتمع 
 كمقاصد أىداؼ مسألة بالبحث نتناكؿ عندماك. ادلعاصر، كاستشرافا لتحقيق األىداؼ ادلرسومة

 كاالقتصادية كاالجتماعية الثقافية أبعاده يف النظر يلزمنا إليو، نطمح الذم اجملتمع كظلط التعليم،
يف اجلزائر،  التعليم كمن شبة ؽلكننا التساؤؿ عن فلسفة ؛كضمن ثوابت األمة... كادلدنية كاألخبلقية

؟ كإىل أم مدل صلحت اجلزائر يف الراىن  اجملتمعي التحوؿ سياؽ كعن كاقع التعليم اجلزائرم كآفاقو يف
خوض معركة التعليم اليت تعترب الرىاف احلقيقي ألم تنمية ؟ 

واقع التعليم في الوطن العربي وسبل االستثمار فيه  .2
 ادلهارات، كسبعلى  تقتصر ال مهمة ىويعد التعليم ركيزة أساسية ألم حضارة يف العامل، ك       

 االجتماعي االنسجاـ لتحقيق مطلوبة قيم ككرامتو، اإلنساف حياة احًتاـ قيم بتجسيد أيضان  تتعلق بل
 متطور، يف شىت رلاالت احلياة، كمع ظهور سوؽ عادلية يف رلاؿ التعليم، مل يعد متنوٌع عامل يف

التنافس فيها يقل ضراكة عما غلرم يف القطاعات األخرل، كىي بصدد تغيَت معطيات التعليم 
 إىل توفَت تعليم جاد يف إطار اجلودة للبعض فقط، ،كاإلنتقاؿ من ضماف احلق يف التعليم للجميع

ية كادلعرفية، اليت أصبحت أىم خواص القرف احلادم كالعشرين، قن الفرد لعصر الثورة التءتعليمه يهيٌ 
 كالقادر على التعلم الدائم، ادلهارات متعددحيث أصبح اإلنساف الفاعل يف ىذا القرف ىو اإلنساف 
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 أبسط األساسية يف ىذه ادلهارات كادلعارؼ. كالذم يقبل إعادة التدريب كالتأىيل عدة مرات يف حياتو
 دلواصلة الزمان  مسبقان  شرطان  األساسيات، ىذه امتبلؾ حبيث يشكل كاحلساب كالكتابة القراءة :أشكاذلا
. كادلهنية كغَتىا التقنية إجادة تعلم ادلهارات ٍب للنقل، القابلة ادلهارات كالكتساب كالتدريب، التعليم
مشاكل فمن كاقع التعليم يف الوطن العريب سيِّئ جدان، حقيقًة أف  حوؿ ال طلتلف،نا لعلك      

ذبعلك تكره ادلدرسة كاليت الناحية اجلمالية، ا من قلة اإلىتماـ بوإىل الصفوؼ الدراسية ادلكتظة، 
 كما زبصصو الدكؿ العربية لتمويل التعليم مؤشر ىاـ على عدـ اىتمامها ،كتشعر بالغثياف فور رؤيتها

،) 2هبذا القطاع احليوم؛  كلئن كاف سبويل التعليم (9:،ص2012ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو
 ككفق حاجيات اجملتمع، بل كدكف أم زبطيط، فإف التحوالت ،ال ينمو يف تناسق مع النمو السكاين

فمن . شهدىا العامل يف العقدين األخَتين قد غَتت عددا من ادلعطياتمادلتسارعة كالعميقة اليت 
الظواىر اليت أثرت سلبا على السياسات التعليمية، ىو سبويلها العمومي البائس كالضعيف، لذلك 
عجزت كثَت من الدكؿ عن مواكبة عمليات تطوير التعليم، مع أف بعض احلكومات تعترب مساعلا 

، كيف %78رئيسيا يف سبويل التعليم العمومي؛ ففي كندا يشكل التمويل احلكومي للتعليم العاـ حوايل
كيف ادلملكة ادلتحدة حوايل % 76كيف أسًتاليا كالياباف حوايل % 70الواليات ادلتحدة حوايل 

يرتفع التمويل احلكومي ليتجاكز ... الداظلرؾ كبلجيكا كايطاليا كىولندا كفرنسا: ، كيف دكؿ مثل85%
من سبويل التعليم % 95كيف الربتغاؿ كفنلندا كالسويد كالنمسا يتجاكز التمويل احلكومي نسبة % 90

 ،لكنها سبنحنا مؤشرات بأف التمويل احلكومي العاـ؛ صحيح أف ىذه اإلحصائيات ليست حديثة
يشكل النسبة األكرب لتمويل التعليم العاـ يف الدكؿ ادلتقدمة؛ خببلؼ الدكؿ العربية اليت جلأت 

 التعليم، كإفساح رلاؿ التعليم للماؿ اخلاص لتخفيف ةيف اآلكنة األخَتة إىل خصخصحكوماهتا 
كيف تقرير للمرصد العريب .  إدارة كسبويل مؤسسات تعليميةكفتح اجملاؿ للخواص يف كاىلها،العبء عن 

، ربدث 2012للًتبية كالتعليم يف الوطن العريب، صدر عاـ   عن ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو
 التمويل ضعيفا، كتراجع نقل مل إف متواضعا يبقى الذم العربية، للدكؿ احمللي الناتج حجم: عن

 ما يتجاكز ال إذ ،كعدًن اجلدكل ادلردكد تعليمي عمومي ضعيف نظاـ مؤشر على للتعليم، العمومي
؛ التعليم سبويليف  (10:ادلرجع نفسو،ص) كحدىاؿ قو إسبانيانفت ما، العربية رلتمعة قو صبيع الدكؿنفت

 لفائدة العربية الدكؿ رلهود يتضح؛كما احليوم القطاع هبذا منا اىتماـ عدـ على ىاـ مؤشركىو 
الناتج احمللي اإلصبايل   من%4,3التعليم  سبويل يف العامة، فاجلزائر مثبل تنفق ادلوازنةمن خبلؿ  التعليم
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 كما ربدث ذات التقرير عن ضعف أداء (11:ادلرجع نفسو،ص) 3.ادلوازنة العامة  من%11,7ك
، كمل ترتق  التبلميذ العرب يف ربصيل كثَت من ادلواد، كأبرزىا ضعف التحصيل يف الرياضيات كالعلـو

نتائج التبلميذ العرب إىل مستول ادلعدؿ العادلي، كمل يتجاكز أغلبهم ادلستويات الدنيا، كىو ما جعل 
كما ذبدر مبلحظتو ىو أهنم غلدكف صعوبات كبَتة كلما . الدكؿ العربية ادلشاركة ربتل مراتب سفلى

تعلق األمر بالتمارين اليت تتطلب قدرات كمهارات التحليل كالتفكَت، كحل ادلسائل اليت تؤىلهم 
كمن ادلآخذ ادلوجهة إىل التعليم العاـ، كاليت ذكرىا التقرير، أف ادلتسربُت الذين . دلتطلبات سوؽ العمل

يغادركف ادلدرسة ىم بدكف مؤىبلت تذكر، بل كأصحاب الشهادات ادلتخرجُت ال تتبلءـ كفاياهتم مع 
كتتفق االستقراءات كاالستبيانات على تراجع ىيبة  (6:ادلرجع نفسو،ص) 4.احتياجات سوؽ العمل

ادلدرسة احلكومية، كما رافق ذلك من تدٌف يف مكانة ادلدٌرسُت كتراجع دكرىم التعليمي، فصورة ادلدرس 
يف اجملتمع العريب أضحت كارثية، كما زاد الوضع صعوبة ىو اجلانب ادلادم، أم ما تعلق بركاتبهم 

اذلزيلة، كعدـ تلقيهم التشجيع احملفز؛ فالركاتب كاألجور ال تضمن ذلم مستول عيش مقبوؿ، كنتيجة 
ذلذا الوضع، تدىن دخلهم كتراجعت مكانتهم االجتماعية، كىو ما أثٌر سلبا يف دافعية ادلدرسُت كيف 

جودة اخلدمة اليت يؤدكهنا، على خبلؼ الدكؿ ذات األداء التعليمي الرفيع، مثل سنغافورة ككوريا 
اجلنوبية كفنلندا، حيث زبتار ىذه الدكؿ نسبة ضئيلة من مدرسيها من بُت الثلث األعلى من 

كادلثابرة كحب األطفاؿ كمهارات تنظيمية : اخلرغلُت، كتشًتط يف من زبتارىم توفر خصاؿ مهمة
كأخرل تواصلية منٌبئة بنجاحهم يف التدريس؛ كما أف ىذه الدكؿ زبص مهنة التدريس بكثَت من ادلزايا 

. كاحملفزات التشجيعية، خببلؼ ما يشعر بو ادلدرسوف يف الدكؿ العربية
لمحة تاريخية عن التعليم في الجزائر  .3

أخذت اجلزائر على عاتقها رلانية التعليم يف كافة األطوار، مع ادلسؤكلية على اإلشراؼ كادلتابعة     
 اليـو بوزارة الًتبية كالتعليم، ككزارة التعليم ةادلالية لكافة البحوث كادلشاريع كالبعثات العلمية؛ كادلعركؼ

. العايل
 وضعية التعليم في الجزائر قبل االحتالل الفرنسي للجزائر .4

كالفنوف  التعليم باجلزائر كما انعدمت ادلدارس، كال قلت العناية بالعلـو مسَتة ما انقطعت      
 حافلة ،ادلدفحواضر ادلساجد يف  كاآلداب يف صبيع الدكؿ اإلسبلمية ادلتعاقبة على حكمها، فلم تزؿ

 إلدلاـؿجهودىم ف بذلومخ كالطلبة، كئبالقرل جامعة للمشا كالتكايا الزكايا باألساتذة كالتبلميذ، كمل تزؿ



 

 د سعد عبد السالم.أ
 

96 

العثمانية، فقد كاف لو نظاـ خاص  اجلزائر  كحىت التعليم العايل مل يكن مهمبل يف عهد،كنشرىا بالعلـو
مفتُت كقضاة مالكية كحنفية، يراسو قاضي القضاة، كىو  من يتكفل بو رللس بعاصمة اجلزائر، مؤلف

 .للجامعات العصرية دبنزلة مدير التعليم العايل، كما كاف اجمللس يقـو مقاـ اجمللس األعلى
 وضعية التعليم في الجزائر أثناء اإلحتالل .5

 مشكلة كبَتة، حيث حاكؿ 1830كاف التعليم منذ اليـو األكؿ للمستدمر الفرنسي سنة      
 فرنسا حاملة  أفٌ ىل نعٌلم اجلزائريُت إلثبات نظرية :ف إغلاد اجلواب للسؤاؿ ادلعضلةكالساسة الفرنسي

 لذا .صلٌهل اجلزائريُت كنتفادل بالتايل استفاقة زلتملة كانتفاضة حتمية مشعل احلضارة كالرقي، أـ
 عملت فرنسا على زلاربة التعليم، كخاصة علـو العربية كعلـو الشريعة اإلسبلمية، فقضت على ادلراكز

ابتدائية كثانوية؛ كأشاع دخوؿ الفرنسيُت إىل األكساط  الثقافية يف اجلزائر، كأغلقت ضلو ألف مدرسة
من  اضطرابا شديدا، فهجر معظم األساتذة األفذاذ مراكزىم، كحرمت أجياؿ عديدة العلمية كاألدبية

الٌتعليم، لكن فرنسا قامت يف ما بعد بفتح بعض ادلدارس لتعليم اللغة الفرنسية، إضافة إىل بعض 
كسبيزت السياسة االستعمارية هبذا اخلصوص بنهج أسلوبُت  "العلـو كاآلداب، ككلها باللغة االفرنسية،

   5."زلاربة اللغة العربية، كإنشاء مدارس تعليمية فرنسية، قصد القضاء على  الكتاتيب: منذ البداية
 (21:،ص2002غياث،(

 وضعية التعليم في الجزائر بعد االستقالل .6
... بعد االستقبلؿ، مشاكل عديدة مثل التخلف االجتماعي، اجلهل، األمية اجلزائركاجهت     

 : رئيسيةأربع زلطات ىامة مرت ادلنظومة الًتبوية بعد االستقبلؿ بك
 حيث نصبت أكؿ جلنة كطنية 1970 سنة إىل1962سنةمن  مرحلة التأسيس كاستعادة اذلوية :أكذلا

رحلة تأسست فيها ادلنظومة الًتبوية، ككاف من أكلوياهتا تعريب التعليم تلتها ـ ٍب إلصبلح التعليم،
  مرحلة إصبلحات اجلانب اذليكلي للمنظومة الًتبويةٍب؛ 1980سنةإىل  1979كجزأرتو من سنة

إىل  1980من سنة (143-41:،ص1994زرىوين،) كاستكماؿ مسَتة التعريب كجزأرة التعليم
عدىا برزت مرحلة اإلنفتاح ، كفيها ًب تنصيب جلنة إصبلح للتعليم األساسي؛ كب2000سنة

، كفيها ًب تنصيب جلنة إصبلح التعليم كلو، كمن أىم 2012 إىل سنة 2000من سنةكاخلصخصة 
، كإدراج اللغة ابتدائي إدراج مادة الًتبية العلمية كالتكنولوجيا من السنة األكىل  اإلصبلحاتمظاىر

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 ذبسيد بعض اإلصبلحات كالتغيَتات ،كما عرفت ىذه ادلرحلة. الفرنسية من السنة الثانية ابتدائي
  .فتح الباب للخواص لبلستثمار يف جانب التعليممع كالتعديبلت للمناىج كادلقررات، 

إصبلحات ادلنظومة الًتبوية جدال حادا منذ أف اختَت ابن زاغو رئيسا للجنة إصبلح  أثارت       كقد
من  إصبلحات دكف مركر عرب ادلؤسسات الدستورية، كدكف مناقشتو قتطبيقب 2000ادلنظومة سنة

 كمل يقره ادلشركع ،مل يصدر عن جلسات اجلمعية العامة كال عن الندكات اجلهويةؼنواب، اؿطرؼ 
  منظومةق،أعضاء من جلنة إصبلحكبن زاغو ا اهتم يف حُت ، كال يف ادلشاريع األخرل،التمهيدم

بأهنا مصدر زبريج اإلرىاب، ألف مناىجها ذات طابع ديٍت عتيق، كأهنا كتبت باللغة  ادلدرسة اجلزائرية
اللغة العربية تعد كأف كالتقدـ العلمي كالتطور التقٍت، ، العربية بينما الفرنسية ىي مصدر احلداثة كالتنوير
 قذ كه(204-43:،ص(دت)زرىوين،/بوراس) 6.عامبل أساسيا من عوامل نكسة ادلدرسة اجلزائرية

 على أساس أهنم ال يعارضوف السلوؾ ،شأف الدينب يلجأ إىل تقدًن تفسَتات مغلوطة فـكديدف عادة 
بن  ا جلنةتعمللذلك . الديٍت كال يرفضوف التدين، لكنهم يرفضوف إدراج الدين يف ادلقررات الدراسية

 ، بتمرير اذباه مضاد للتعريب كالعربية يف اجلزائر،اللغة العربيةاإلسبلـ ك للتقليل من شأف ةزاغو جاىد
 يف إقناع اجمللس األعلى تعن طريق التشكيك يف قدرة العربية كلغة يف استيعاب العلـو احلديثة، كصلح

زاغو  ذا فتح تقرير ابنبوك؛ بتبٌٍت فرض التوجو الفرانكفوين يف ادلدرسةبوجود أعضاء منها فيو،  ،للًتبية
  . بعد أف ًب تعريب كل مراحلها،من جديدكعلمنتها  اجلزائريةالباب كاسعا أماـ إعادة فرنسة ادلدرسة 

ادلدرسة يف ":يف كتابو -تش سابق بوزارة الًتبية كالتعليممف-طرح األستاذ عبد القادر فضيل      كقد 
العديد من القضايا ادلتعقلة بادلدرسة اجلزائرية خبلؿ ستة كأربعُت عاما " حقائق كإشكاالت ..اجلزائر

 كصوال 1976 سلسلة اإلصبلحات اليت عرفتها ادلنظومة الًتبوية منذ إصبلح ،حيث تناكؿ بالتفصيل
 ،ىذه اإلصبلحات أغفلت صبلة من اإلجراءات كاحلقائقؼ. 2000إىل جلنة بن زاغو كإصبلحات عاـ

تدريس حيث قرر لغة التعليم العربية، ؿأعلية أم  تعطمنها أهنا مل ك ،أساس النظاـ التعليمياليت ىي 
إضافة إىل إبقاء احلصار مضركبا على العربية يف اإلدارة الرمسية ، الفرنسية بداية من السنة الثانية ابتدائي

مل تواكبها جهود شلاثلة يف ؼ ، اجلهود اليت بذلت يف تعميم تعريب التعليمرغم ،بادلدارس كاجلامعات
 طريقا كمل تكن سول... لتوجهات السياسيةاناسب  ت مناىج ككتب فرنسيةت بل كضع؛تعريب اإلدارة

... اأف منظومة التعليم يف اجلزائر ما تزاؿ تعاين غموضمبينا ر العلمانية كتكريس البلئكية، افكألتمرير 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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كانت دائما استَتادا إىل أهنا  ،اإلصبلحات ادلتعاقبةسمسمة تقييمه لمنظومة ليخلص ادلؤلف يف 
 (فضيل،دت،دص) 7.. دكف التأكد من قدرتنا على استيعاهبا،كاقتباسا لتجارب اآلخرين

حال المؤسسات التعليمية بالجزائر   .7
كىكذا بعد أف تعٌود اجلزائريوف على التعليم اجملاين طيلة العقود ادلاضية، شهدت جزائرنا احلبيبة يف      

السنوات األخَتة إنتشارا للمدارس اخلاصة، كىذا نتيجة دلا شهده العامل بأسره من تغَتات كبَتة 
 كاليت أثٌرت بشكل 2001سبتمرب11كأزمات عديدة بداية ىذا القرف، كباألخص بعد ىجمات

الدكؿ دبا كل داخل ... مباشر كغَت مباشر على ادليادين االقتصادية، السياسية، الثقافية، اإلجتماعية
يف ذلك اجلزائر، حيث ذبٌلى ذلك يف إصبلح ادلنظومة الًتبوية التعليمية، ىذا اإلصبلح الذم مل يكن 
أساسا نابعا من شعور داخلي بواجب ادلبادرة إىل اإلصبلح كالتغيَت، بل كاف نتيجة ضغوط خارجية 

 من أجل التعديل يف ادلناىج (204-43:زرىوين،ص)8 األمريكية خصوصا. ـ. فرنسا كالو: من ًقبىل
كادلقررات الدراسية، باعتبارىا مسئولة عن جانب ىاـ يف نشأة اإلرىاب، إضافة إىل ضغوط صندكؽ 
النقد الدكيل على اجلزائر لتخفيض النفقات العمومية يف شىت القطاعات، دبا يف ذلك ادليداف الًتبوم 

كالدعوة إىل خصخصتها، كالذم تزامن مع أزمة ادلدارس العمومية من اكتظاظها كضعف مستول 
ىذه الظركؼ الداخلية كاخلارجية، ... التحصيل الدراسي فيها، كارتفاع نسبة التسرب ادلدرسي منها

أدت بعدد من الدكؿ العربية إىل إعادة نظر شاملة يف سلتلف مكونات العملية التعليمية، كإفساح 
فاحلكومة اجلزائرية أجربت على االنسحاب التدرغلي من احتكار كدعم . اجملاؿ أماـ التعليم اخلاص

الكثَت من القطاعات اليت أهنكت اخلزينة العامة، لتفتح أبواب التعليم كلو كحىت العايل منو، أماـ 
استثمارات القطاع اخلاص، يف خطوة غَت مسبوقة كصادمة للمجتمع اجلزائرم، كادلسارعة يف إصبلح 

 كاليت تضمنت يف أىم بنودىا فتح اجملاؿ للخواص من أجل إنشاء 2003: ادلنظومة الًتبوية سنة
كمؤسسات التعليم اخلاصة ىذه، مصطلح (2:،ص2009بوراس،) 9.مؤسسات خاصة للًتبية كالتعليم

استعملو ادلشرٌع للداللة على ادلدارس اخلاصة اليت تقٌدـ تعليما دبقابل مادم، حبيث تنوب ىذه 
ادلدارس عن التعليم الرمسي العمومي، كؼلضع إنشاؤىا لدفًت شركط سبنحو كزارة الًتبية الوطنية كدليل 

مؤسسة خاصة للًتبية كالتعليم كل :" كقد عٌرؼ ادلشرع ادلدرسة اخلاصة بأهنا. على اعتمادىا الرمسي
مؤسسة للًتبية كالتعليم ينشئها شخص طبيعي أك معنوم خاضع للقانوف اخلاص، كتقدـ تعليما 

قررت السماح للقطاع اخلاص بإنشاء جامعات خاصة، من ؼ (2005األمر الرئاسي،) 10."دبقابل
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علي حداد، كصاحب أكرب : رئيس منتدل ادلؤسسات ادلقٌرب من السلطة: رجاؿ أعماؿ أمثاؿ
كبذلك  .يسعد ربراب: إمرباطورية استثمارية يف الببلد، كاألكرب بعد شركة سوناطراؾ النفطية احلكومية

  بعد أف ،إلنشاء مدارس خاصة ًب فتح الباب أماـ اخلواص، سواء كانوا شخصيات طبيعية أـ معنوية
 مدرسة خاصة منذ بداية 380احتكرت الدكلة قطاع الًتبية كالتعليم منذ االستقبلؿ، فأنشئت قرابة 

 تلميذا يف سلتلف ادلستويات، كالعديد منها تعتمد اللغة 25 000 التسعينيات، تقـو بتدريس حوايل
 مدرسة خاصة، كعدد 117فأصبح عدد ادلدارس اخلاصة عرب الوطن ىو . الفرنسية يف تدريسها

 تلميذ 1800 تلميذ، من بينهم أكثر من 20.220 التبلميذ ادلسجلُت يف ادلدارس اخلاصة يقدر بػ
 تلميذ، 800، فيما فاؽ عدد التبلميذ ادلسجلُت للطور ادلتوسط االبتدائيمسجل المتحانات الطور 

اعترب البعض فتح قطاع الًتبية حيث .  تلميذ مسجل المتحاف شهادة البكالوريا1600كأكثر من 
 فرصة إلغلاد رلاؿ للمنافسة ضلو اجلودة كربسُت ادلستول، زيادة على زبٌلص الدكلة ،الستثمار اخلواص
 كتقليص مسؤكليتها على التعليم، خاصة بعد أف ذبٌلت بوادر الفشل يف ادلنظومة ،من األعباء ادلالية

 إضافة إىل اطلفاض ادلستول ،الًتبوية العمومية شكبل كمضمونا، إذ تزايدت نسبة ادلتسربُت من ادلدارس
التعليمي؛ فشهدت ادلدارس اخلاصة ركاجا كبَتا، حيث أصبح األكلياء يفضلوف تعليم أبنائهم فيها 
بدؿ ادلدارس احلكومية، حبثان عن صفات كشركط معينة، منها االنضباط يف الوقت كتطوير مهارات 

 نوعا من العودة إىل ، آخركفاالتبلميذ، كإمكانٌية متابعة أحواذلم خببلؼ ادلدارس احلكومٌية؛ كرأل فيو
. األغنياء كالفقراء، حيث سيصبح التعليم حكرا على أبناء الذكات : اجملتمع الطبقي

 :التعليم الجامعي في الجزائر .8
كالية  موزعة على شباف كأربعُت  مؤسسة للتعليم العايل،ينكستا تضم الشبكة اجلامعية اجلزائرية ثبلث     

 كاثنتا عشر مدرسة كطنية ،ف مركزا جامعيام كعشر،جامعة فم كعشرا كتضم سبع،عرب الًتاب الوطٍت
 مدارس كمعاىد زبضع لوصاية قطاعات كزارية خارج يضاؼ إليها  مدارس عليا لؤلساتذة كأربع عليا

 العايل مل تأخذ يف احلسباف ىذا الكم اذلائل، بل رغبت يف ـكزارة التعليكلعل . العايل قطاع التعليم
لتبدأ ىي ايضا  كاكتظت ادلدرجات ،كرب عدد من الطلبة فكاف ذلك الكم اذلائل كالغثائيةأاستقطاب 

  ...كالغوغائية ك كالتسرب ،عدكل االكتظاظ كالتسيبإليها انتقلت حيث  سياسة الًتقيع، مرحلة
:  كتتم الدراسة اجلامعية يف اجلزائر كفق مرحلتُت      
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 سنوات03ادلدل كمدتو  قصَت األكىل تسمى التكوين: مرحلة التدرج اليت تنقسم إىل مرحلتُت    
نوع  سنوات، حسب 07 إىل 05 ك 04ادلدل، كتًتاكح مدتو بُت  كالثانية مرحلة التكوين طويل
سنتُت  من مرحلة ادلاجستَت كمدهتا: التدرج، كىي على مرحلتُت متتاليتُت التخصص؛ ٍب مرحلة ما بعد

سنوات كحد أدىن فما ف ثبلث  كمرحلة الدكتوراه تكوف مدة الدراسة فيها ـ،كحد أدىن فما فوؽ
عٌوض النظاـ  طريق مختزل للوصول إلى النجاح، فهوL M D " أل أم دي"  نظامأما . فوؽ

ة دكف مستول تعليمي عديدالتقليدم الذم كاف معتمدا يف التعليم العايل، كتسبب يف زبريج دفعات 
ال يعدك أف يكوف طريقا سلتصرا، أرادت من خبللو الدكلة توفَت مصاريف دراسة  ىو نظاـؼمشٌرؼ، 

 بدخوؿ رلاؿ العمل مبكرا؛ لكن يف ادلقابل ـأعداد كبَتة من الطلبة باختزاؿ فًتة الدراسة، كالسماح لو
مل يتلق ىؤالء الطلبة تعليما نوعيا يذكر، ألنو مل يكن دلؤطريهم القدرة على إعطاء تكوين نوعي، كمل 

 اليت غلب السعي إليها كالًتكيز عليها، ا البيداغوجييةيتم هتيئتهم لذلك إطبلقا، كىذا كلو جهل بأىم
دعو يأخذ شهادة دعو : مية، ال أف نسعى لتطبيق سياسةمعلتلضماف صلاح جزء معترب من ادلنظومة اؿ

، ىذه األخَتة تعتكف  ادلشاغبة ادلتنمرة الفوضوية يرىبوف اجلمعيات الطبلبيةادلسئولوفؽلر، بل بات 
 ادلسئولوفمن حُت آلخر أماـ أبواب اجلامعات، كتغلقها لفًتات زمنية طويلة، لسبب أك آلخر، فبات 

ؽلنحوف أعضاء تلك اجلمعيات الطبلبية نقاطا كشهادات ما  كثَتاك، يرىبوهنم، كمن شبة يتملقوهنم
.  كيتغاضوف عن تصرفاهتم الطائشة... كمناصب ك

كىكذا أضحى التعليم يف ببلدنا ينتج طلبة متخرجُت، ال يستطيعوف حل اإلشكاليات اليت      
 كال يستطيعوف إصلاز أعماذلم اإلجتماعية بكفاءة، بل تفشت مظاىر فساد ال ،تقابلهم يف عملهم

،  األغرار فيحملها ىؤالء الصغار األغيار،حصر ذلا بسبب تبٌوء ىؤالء مناصب تنوء حبملها اجلباؿ
ككلهم على ... منهم ادلعلموف كاألساتذة كاألطباء كالقضاة كاألئمة كاإلداريوف كادلهندسوف كىلم جرا

بُت التعليم العايل، كتسيَت كزارة ذات الوتَتة كنفس النهج إال قليبل؛ إنو تواطؤ بُت القائمُت على 
 فقط، شلا غلعل الشهادات ادلقدمة ذلم دكف قيمة، بل باتت شهادةالطلبة الذين بات علهم ربصيل اؿ

القيمة االجتماعية للشهادة يف تدىور مستمر، كأصبح التندر كالتنكيت على اجلامعيُت شائعا لدل 
كذلك أيضا دفع ادلتمدرسُت إىل اإلتكالية، كعلى عقلية النجاح ادلضموف دكف . العامة بلو اخلاصة

كالشيء من معدنو ال يستغرب كما يقاؿ، كعلى نفسها جنت . القياـ بأم رلهود فكرم أثناء الدراسة
براقش، فعدـ كجود طلبة علمية تفكر يف قضايا ادلنظومة الًتبوية، كزبطط بشكل سليم جاٌد للقضايا 
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متزلفة متلقة، ال  بنخب إىلالتعليمية، أك لنقل ًب ربييدىا كتغييبها قسرا، كأككلت ىذه ادلهاـ احلساسة 
تراجع رىيب يف مستول التعليم كالتكوين يف صبيع أطواره، إىل ، أدل تفقو شيئا يف الدين كال يف الدنيا

.  ةاجلامعيادلرحلة  إىل ةاالبتدائيادلرحلة من 
  الجزائرية المدرسة عنوان الدراسي اإلخفاق .9

 اقصبيع مفاىيم تشَت م،ادلدرس التسرب الدراسي، الفشل ادلدرسي، اإلخفاؽ ادلدرسي، اإلىدار      
 احملددة، الًتبوية األىداؼ يف ربقيق ميرض مستول بلوغ على اجلزائرية ادلدرسة مردكد عجز ظاىرة إىل

 من قابلوا مـ جدكم ملؼ ،كماؿ ككقت جهد من صرؼ  ما، كمعالًتبوم اإلصبلح زلاكالت رغم
  ؟أسباب فشل إصبلحات ادلنظومة الًتبوية التعليمية ذريع، فما كفشل إخفاؽ ، انونتائج

قبل الشركع يف أم تغيَتات يف قطاع حساس مثل التعليم، كاف ينبغي أف ييفتح نقاش كطٍت       ؼ
حسب ؼ ،امطلق الشيء الذم مل يتم القياـ بو ؛عاـ لتحسيس اجملتمع كإعداده ألم تغيَت مستقبلي

 كعشرين سنة، ال سبعمنذ ما ينيف عن الثانوم كاجلامعي  كرغم تواجدم يف ساحة التعليم معلم
على مستول كسائل اإلعبلـ ادلؤثرة، كال على مستول الصحافة، باستثناء بعض مقاالت متفرقة نشرت 

 ككاف ينبغي أف تتفحص األمور ادلرتبطة بادلدرسة ، أك كتب موءكدة عمدا؛يف بعض الصحف ادلستقلة
 لتتم  التعليمعلى أساس بعثات ميدانية للقاء ادلعلمُت كاألساتذة يف صبيع أطوار ، بطريقة شاملة كاعية

 دلعرفة حقيقة ،  أك عٌما كًتب من تقارير زائفة رلانبة للواقع كالصواب،النظرة عن كثىب ال عن كيتيب
 . التعليمالظركؼ اليت ستطبق فيها تلك التوجهات اجلديدة، كدلقابلة كزلاكرة العاملُت يف ميداف

بعض هفوات وكبوات منظومة التعليم في الجزائر   .10
كاقع رغم الجهود المبذولة واإلمكانيات المستثمرة، إلنجاح التعليم في الجزائر، إال أن       

؛ فقطاع الًتبية كالتعليم يف اجلزائر يعيش "مزرو :" بقوؿ كلمة كاحدة فقط التعليم يف اجلزائر ؽلكن اختزالو
حالة االنتقاؿ من سيئ إىل أسوأ، كمكامن الضعف يف اإلصبلحات الًتبوية عديدة، يتعب الكاتب 
من تعقبها ككتابتها، كمن خبلؿ تتبع كضعية منظومتنا الًتبوية كحبكم أين قضيت ربع قرف يف مزاكلة 

مهنة التعليم، فاف اإلشكاالت األساسية يف منظومتنا الًتبوية، ال ربصر لكن ؽلكننا إصباذلا يف العناصر 
 :التالية
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: رهينة صراع إيديولوجي الجزائريةالمدرسة - 1
هتميش التعليم الديٍت يف النظاـ ادلدرسي، بل كادلطالبة بإلغائو، ألف ادلشكلة األساسية اليت يعاين      

، كمشكلة اجلزائريةمنها البعض ىي أهنم ال يشجعوف االىتماـ بالبعد احلضارم اإلسبلمي يف الثقافة 
ىؤالء ليست يف اف ادلغلوب مولع أبدا بالغالب، كال يف قابليتهم لئلستعمار، كإظلا األنكى من ذلك 

لذلك يسعى ىذا النفر إىل أف تصبح ادلدرسة  ،الغربيةكلو، ىو أهنم مازالوا مرتبطُت بالغرب كبالثقافة 
 ذات توجو مستوحى من الغرب، خاصة الفرنكفوين منو، لذلك ػلاكلوف إزاحة بل كإزالة مواد اجلزائرية

... تعليمية أساسية يف تكوين شخصية التلميذ كالتاريخ كالًتبية اإلسبلمية كاللغة العربية ك

 كفوين من تيار فرفعليماستهداؼ اذلوية الوطنية من إسبلـ كعربية يف منظومة التفلم ينقطع      
، كالتعليم قطاع الًتبية يفمل تتوقف حرب اذلوية ، ؼالًتبية كالتعليم العايل:  من أبرزىاتامتغلغل يف كزار

 على إلغاء مادة تاريخ اجلزائر 2 لقطاع التعليم العايل، فقد أقدمت جامعة اجلزائر لظاىابل امتد
ادلعاصر من قسم ادلاسًت، كما ًب تقليص احلجم الساعي دلقياس تاريخ الثورة اجلزائرية من سنوٌم إىل 

 رفع احلجم الساعي كماًب إقرار استعماؿ الرموز الفرنسية يف ادلواد العلمية بدالن من العربية، ؛ كسداسيٌ 
للغة الفرنسية يف الربنامج التعليمي، مقابل تقليص ساعات مواد اللغة العربية التاريخ كالًتبية 

يبدك أف استهداؼ اذلوية الوطنية يف ادلنظومة الًتبوية صار أمرنا كاقعنا، حسب التنظيمات ك. اإلسبلمية
 كمل تكن ؛بن زاغو أملتها قرارات فوقيةٌ  إصبلحات، مؤكدة على أف اليت نظمت احتجاجات النقابية

            شلا ،التغريبيوف صلحوا يف إقناع اجمللس األعلى للًتبية بتمرير ادلشركع التغرييبؼ ،استجابة حلاجة ميدانية
 جبميع ادلؤسسات الًتبوية للدعوة ،جعل االرباد الوطٍت لعماؿ الًتبية كالتكوين ينظم احتجاجنا كطنينا

كقالت النقابة يف نداء ؛ إلنقاذ مؤسسات التعليم من ضبلة سلخ تستهدؼ ىوية التبلميذ اجلزائريُت
كحذؼ البسملة ،  كادلساس بالثوابت كاذلوية الوطنية،ف ادلنظومة الًتبوية تتعرض للسلخبأاالحتجاج 

 كإقصاء النقابة من ادلساعلة يف إصبلح ادلنظومة الًتبوية، ككذا األخطاء الصادمة ،من الكتب ادلدرسية
 كهتميش إطارات ، كاستعماؿ رموز ادلاسونية يف مناىج التكوين كفرنسة التعليم،يف الكتب ادلدرسية

كيف سياؽ سرده لنقائص مشركع  . كإصلاز الكتاب ادلدرسي،الًتبية اجلزائريُت من عملية كضع ادلناىج
 أف ادلنظومة الًتبوية قامت بإعادة النظر يف مضامُت ، عبد القادر فضيل كادلفتشيرل األستاذ، بن زاغو

 ةء ىاـاجزأ كتقليص برامج ىذه ادلادة يف الطورين األكؿ كالثاين، حيث ًب حذؼ ،الًتبية اإلسبلمية
 (23:،ص2010فضيل،(11الدراسيةمن مناىج الًتبية اإلسبلمية يف الصفوؼ 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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سلسلة أخطاء في المنظومة التعليمية الجزائرية - 2
 سلسلة من األخطاء ادلنشورة يف الكتب ادلدرسية، ،عرفت ادلنظومة التعليمية يف اجلزائر      

مست ىذه األخطاء ما عٌده اجلزائريوف دينهم كىويتهم الثقافية كالوطنية، كأثار سخطا كجدال 
توجهاهتا الفرانكفونية، ة بؼك، كادلعر2014كاسعُت، فمثبل عند تويل نورية بن غربيط كزارة الًتبية عاـ
ة منها  رىيبة جسيماءخطأًب رصد فقد . أثارت ضجة كبَتة بسبب إصبلحاهتا الًتبوية اليت قدمتها

ًب بيعو للتبلميذ الذم يف كتاب اجلغرافيا اجلديد، للصف األكؿ من ادلرحلة اإلعدادية، كما كرد : مثبل
اسم فلسطُت، كقررت كزارة الًتبية بعد من ، حيث كضع اسم إسرائيل على اخلريطة بدال 2016عاـ 

 كما كقع كتاب شبو مدرسي يف ؛الضجة اليت أثَتت حولو سحب الكتاب حبجة أف اخلطأ كاف مطبعيا
 كالباقي خليط ا،منهم عرب% 80خطإ فادح حُت صٌنف سكاف اجلزائر على أساس العرؽ، كذكر أف 

بُت أمازيغ الشاكية كالقبائل كبٍت ميزاب، كىو األمر الذم أثار حفيظة ادلواطنُت، متسائلُت عن سر 
 حبديث البعض ضركرة التعلم بالدارجة، ،ىذا التمييز كىذا التقسيم غَت الربمء؛ بل إف السيل بلغ الزىب

كعن إسقاط التاريخ كالًتبية اإلسبلمية من االمتحانات، ككاف ال بد من حذؼ البسملة من صفحات 
كما قهٌدمت اقًتاحات للحكومة، حوؿ مواد غلرم االمتحاف فيها كتابيا، ... الكتب ادلدرسية ألهنا

كأخرل يتم االعتماد فيها على أعماؿ الطلبة فقط، لتستخلص النتائج من األعماؿ السنوية للطالب، 
 معدالت تضخيم؛ مع كزلاكلة تغيَت نظاـ االمتحاف... ككل ذلك سبييع للتعليم كدعوة إىل التسيب ك

أساسي  كالتاسعة السادسة السنة يفا خصوص ،ادلستول ضعف تغطيةؿ ىم،صلاح لضماف التبلميذ
 . الحقةكوارث دث الواقعية، كتحالتعليم نتائج يف احلقائق رمزك ليتم تثانوم،كالثالثة 
لقد تطورت أسئلة االمتحانات الرمسية يف :"  حقا مهزلة، شلا حدا ببعضهم إىل التندر بقولو    إهنا

أجب على صبيع األسئلة أك على بعضها، كستتحوؿ : كانت األسئلة، 1995اجلزائر منذ عاـ 
، بل إف بعضهم علق "شكران على قدكمك فحسب، كخذ شهادة صلاحك:  لتكوف2022عاـ

أف أم شخص ؽلر بالقرب من مراكز امتحاف البكالوريا، سوؼ ينادل على امسو يف قائمة : ساخرا
الناجحُت، فبل غرابة أف ترتفع نسبة النجاح يف مدارسنا، كيف البكالوريا بل كيف اجلامعات أيضا من 

إف نسبة النجاح ادلتعالية كادلتتالية اذلندسية فيها، كاليت تعلن عنها كزارة الًتبية كل . غَت مؤىل علمي
عاـ كسط ضجة إعبلمية كبَتة، كىذا منذ الشركع يف إصبلح ادلنظومة، ليست نتيجة معقولة كمنطقية 

مطلقا؛ كنتائج البكالوريا مل تعد معيارنا، كىي ال تعكس حقيقة مستول التلميذ يف ظل استشراء 
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 بالتحايل تسمح ظركؼ يف كالفركض ذبرل االمتحانات؛ بل إف تسريب االمتحانات يف اجلزائر
 من  ادلنتظرة األىداؼ كفق تبٌت كال كشخصية انطباعية بطريقة توضع االختبارات أسئلة  ككالغش،
تبلمس  أف كيندر الذاكرة كىو للمتعلم العقلية القدرات من بسيطا جزءا تقيس ادلقدـ إهنا الربنامج

 جزء من تكوف أهنا أم الشموؿ إىل تفتقد  إهنا.كالتقوًن كالتطبيق كالًتكيب كالتحليل الفهم مستويات
 التحصيلي ادلستول عن معربة تكوف فالنتائج ؿ؛ لذا فإف النجاح احلظفي رلاؿ يفسح شلا الربنامج، من

، الذم كصف بأنو فضيحة كربل يف تاريخ 2016 تسريب امتحاف بكالوريا يونيو كلعل.احلقيقي
التعليم اجلزائرم، إال بداية تفجَتات منذرة دبا يعقبها، كأكؿ ما تستعر النار من مستصغر الشرر، كما 
ربدثت كسائل إعبلـ جزائرية عن جلوء الدائرة الوزارية لنب غربيط إىل خرباء فرنسيُت من أجل إصبلح 

زلتول ادلنظومة الًتبوية اجلزائرية، ككأف اجلزائر عقمت عن إصلاب من يقـو بإصبلح تعليمها، كمل 
تنجب أم كفاءة تذكر يف ىذا اجملاؿ، لذا فادلناىج ادلقدمة لتبلميذنا ليست مدركسة كمل يراع يف بنائها 

 ليس أناس إىل الًتبوية ادلنظومة إصبلح أمر عندما أًسند شاىدنا لقد ؼمستول ادلتعلمُت كحاجاهتم،
 معقد بعضهم إف بل طيبة؛ نية كال متميزة ذبربة ال رشيد، فكر كال رأم سديد ادليداف، ال ىذا يف ذلم

كال زلنا  السيئة، اإلصبلح ىذا نتائج حضاريا؛ لقد عشنا كمنهـز علميا، مستلب فكريا نفسيا كزلدكد
 .نتجرع غصصو كمرارتو حلد الساعة، كما خفي سيكوف أعظم

 :االعتماد الخاطئ لمنهجية المقاربة بالكفاءات- 3
للتعليم بالطريقة اجلديدة، أم تلك اليت تفرضها ادلقاربة ينن  أبدا مهيئكفمل يكن ادلعلم      

بالكفاءات فهذه ادلقاربة بالكفاءات تستند إىل فكرة أف الطالب ؽلتلك معارؼ قبلية، كخربات 
مكتسبة سابقة، كيكفيو توظيفها مع مساعدة من ادلعلم إف استلـز ذلك، حىت ػلقق سلتلف الكفاءات 

يف سلتلف الوضعيات؛ كىذا ليس صحيحا على إطبلقو، كاف سلمنا جدال بأنو قد يكوف ىذا 
صحيحا، فاف اعتماد ادلقاربة بالكفاءات قد تصلح لقلة قليلة من التبلميذ دكف أغلبهم؛ خاصة إذا 
علمنا انو ًب فرض ما اصطلح عليو بادلقاربة بالكفاءات، فرضا الزما دكف مناقشة زلتواىا كقيمتها، 
فقط لكوف مؤلفها فرانكفوين، كادلتتبع النبيو سيبلحظ الغياب الكلي لبيداغوجيا اإلدماج ىذه من 

ة األكركبية، دبا فيها ادلنهاج الًتبوم للمستوطنة الفرنكفونية البلجيكية اليت ينتمي عليميصبيع ادلناىج الت
ؿ ادلرجعيات األكركبية لبلرباد األكركيب مع أف ؾكزافيي ركجرز نفسو كاضعي ىذه ادلقاربة، ادلدعو إليها 
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للًتبية، ال اثر فيها لشيء امسو بيداغوجيا اإلدماج كادلقاربة بالكفاءات، إهنا يا صاح جعجعة ببل 
. طحُت

 كتظاظ األقسامإ- 4
 ا تلميذا يف القسم الواحد، كاألسوأ من ذلك أنو50 إىل 40 بعض ادلدارس على تكديسترغم     أ

كأغلب ادلدارس يف ادلناطق الداخلية ذات الربد  كسائل بدائية، أم سبورة كقطعة طبشور، تلكًب
ال ؽلكن للمعلم كإف كاف ؽلتلك كفاءات عالية ، كيف ظل ىذه الظركؼالقارس شتاء منعدمة التدفئة، 

أف يقـو بتنمية كفاءات تبلميذه الذاتية، الكتظاظ األقساـ، شلا غلعلو مثبل فضبل عن أف ػلس بالرضا، 
عن تكوين أفواج عمل على النحو ادلطلوب يف النظاـ اجلديد، كعقبة أخرل ربوؿ دكف القياـ بتقوًن 

ادلكتبة كسلابر العلـو :  كما أف الوسائل الًتبوية كادلرافق البلزمة مثل؛مستمر جاد ذلم كمراقبة نشاطاهتم
 منعدمة يف أغلب ادلدارس، إضافة إىل مشاكل ىيأك  مهًتئةكلها .. .كضلوىاكقاعة ادلعلوماتية 

 يف أمالصفوؼ اليت ذبعليك تشعر بالغثياف فور رؤيتها، لقلة اإلىتماـ هبا من الناحية اجلمالية 
 . كتكره الذىاب إليها،نظافتها، شلا غلعلك تكره ادلدرسة بكل معٌت الكلمة

   كثافة الحجم الساعي-5
 مساءا، باستثناء 5 صباحا إىل الػ8يقٌيد التبلميذ يف ادلؤسسة جبدكؿ زمٍت مغلق بإحكاـ، من اؿ      

يومُت من عطلة هناية األسبوع، اللذين ؼلصص جزء منهما لبلسًتخاء كادلراجعة، فإف التبلميذ ال 
ؽللكوف أم كقت فراغ خبلؿ األسبوع للبحث عن ادلعلومات، كربضَت للمشاريع اليت تسند ذلم يف كل 

ادلتوسط يطالب  كأاإلبتدائي الصف يف يدرس  تلميذا أفمادة، كترىقهم ماديا كمعنويا؛ فهل يعقل 
بكتابة حبوث، كليس من ادلدىش أف يستلم ادلعلم حبوثا تفتقر إىل أدىن معايَت اجلدية، بل كثَتا ما 

 أك أصلزه ،تكوف تلك البحوث رلرد نسخ طبق األصل لعمل كحيد قاـ بو تلميذ ؽللك إمكانيات مادية
كبالتايل يستحيل على ادلعلم تقوؽلو، كمنحو أم مبلحظة جادة، ىذا إف ! نًتنتألو صاحب مقهى 

.  قرأه أصبل
 إشكالية التأطير- 6 

 ،تعترب إشكالية التأطَت إشكالية اإلشكاليات، فأغلب ادلؤطرين كادلتخرجُت يف السنوات األخَتة       
 بلو الًتبوم، كمن جهة ؛ليس لديهم مستول تعليمي مقبوؿ، األمر الذم حٌد من أدائهم التعليمي

ثانية تعاين ادلؤسسات الًتبوية من نقص التأطَت، كيف سبيل تغطية العجز تلجأ إىل سياسية 
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اليت ذبعل من عطاء ادلؤطر زلدكدا، لعدـ ارتباطو دبنصب عمل دائم، لكونو يف حالة  اإلستخبلؼ
 إذاال عبلقة عضوية تفاعلية، ىذا ، حبث عن عمل األمر الذم غلعل عبلقتو دبنصبو عبلقة ميكانيكية

 دبا فيهم  ادلختلفةف جل معلمي كأساتذة أطوار التعليم أنو ؽللك ناصية التدريس، حيثأافًتضنا 
أما ثالثة األثايف فهي ادلسألة اليت ... اجلامعيُت، ال رصيد ذلم يف العَت كال يف النفَت، ال نقَت كال قطمَت

ؽلكن إدراجها ربت ىذا العنصر، كىي الظركؼ ادلهنية كاالجتماعية اليت ػلياىا ادلدرسوف، كاليت ال 
تسمح ذلم بإعطاء اىتماـ أكرب لعملهم ادلتمثل يف التأطَت كالتكوين، فبخصوص مسألة إعداد ادلعلم، 

 معهدا كاف يهتم بتكوين 60زبلت كزارة الًتبية عن مهمة إعداده كتكوينو، كاستغنت عن ما يزيد عن 
 ادلدربُت ادلكونُت  كفريق من ادلربُت،ادلعلمُت، مع أف ادلعلم ػلتاج إىل بيئة خاصة، كمناىج مدركسة

... ـمبعامل الطفولة كمشكبلت التعلكباع ذلم إدلاـ الذين ، ادلتخصصُت
 إشكالية التسرب والعنف المدرسي -7

لوحظ يف السنوات األخَتة تفشي ظواىر خطَتة جدا يف ادلدارس، كمنها انتشار ظاىرة التسرب       
، الًتبوم اإلصبلح زلاكالت رغمؼكالعنف على صبيع ادلستويات التعليمية، خاصة بالنسبة للذكور، 

 مادلدرس التسرب الدراسي، الفشل ادلدرسي، اإلخفاؽ، إال أف كماؿ ككقت جهد من صرؼ  ماكمع
 ربقيقم، كرض املي ستولامل بلوغ على اجلزائرية ادلدرسة عجز ظاىرة إىل اقصبيع  تشَتصطلحاتـكىي 

كذلك جلملة أسباب على رأسها، أف التعليم يف كقتنا ىذا ال يؤدم دكره،  دة،نشوامل الًتبوية األىداؼ
فأكرب نسبة للبطالة توجد بُت خرغلي اجلامعات، كفتح رلاالت مهنية ال تستدعي تكوينا علميا عاليا، 

شلا حدا بادلراىقُت إىل ترؾ التعليم، كالتوجو لبلطلراط يف رلاؿ العمل الذم يدر عليو رحبا ماديا، 
كمكانة سلطوية لذلك كجد الشباب بغيتهم كضالتهم يف السلك العسكرم كعلى رأسو الشرطة 

كادلبلحظ أيضا أف جرائم الضرب كاجلرح كالقذؼ، بل كحىت القتل أصبح من الظواىر . كاجليش
 اجلامعات، ككثَتا ما يقـو التلميذ حىتادلتفشية يف مؤسساتنا الًتبوية، سياف يف ادلتوسطات كالثانويات ك

لوحده أك مع زمبلئو بإشباع معلميهم كأساتذهتم ضربا كشتما، كإىانتهم بل كحىت قتلهم، كىي ليست 
كىذا ليس من قبيل الصدفة، كإظلا ىو نتاج ... باحلاالت الشاذة أك ادلعدكدة، بل تعددت كتكررت

 تتفاعل ضمنعدة  سلرجات تشكيل يف فاعلة عوامل... تفاعبلت اجتماعية كسياسية كاقتصادية
 كإظلا من ، إدارياالاألخرل أدت إىل استفحاؿ ىذه الظاىرة اليت ال ؽلكن معاجلتها قضائيا ك العوامل

 ...ا كنتائجهاخبلؿ معاجلة أسباهبا كعللو
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  الزمةنتيجة
اإلشكاالت اليت ؽلكننا أف نتف كشذرات ميقتطىعات، من حبر من  فهذه غيض من فيض،       إنو

نضيف ذلا أخرل، مثل غياب دكر األسرة، كقلة االىتماـ بالتبلميذ، كانعداـ دراسة مواىبهم 
 كبُت ادلسئولُتكشخصياهتم هبدؼ توجيههم كإرشادىم، إضافة إىل انعداـ التشاكر كاحلوار بُت 

فتح النقاش ت كمل ،احلكومة مل تفتح صدرىا لآلراء ادلعارضةؼ ،العاملُت يف احلقل الًتبوم التعليمي
تقرير بن زاغو سعى إىل ؼ كادلربُت، لآلباء مشاكرةطبق دكف مشاركة كال بل  ،كادلثقفُتكادلعلمُت للمربُت 

سعى إىل هتميش بل كالتنصل من إرث ادلدرسة كربييد كهتميش كافة ذبارب اإلصبلح السابقة، 
فصوؿ التقرير مل آنذاؾ؛ ك كزلاكلة االستغناء بشكل كلي كجذرم عن ادلدرسة القائمة ،األساسية

بن عليم، اليت قاـ هبا  التالستصبلح الفشل الكامل بعض أسباب قىذؼتناقشو حىت اذليئة التشريعية، 
 كثَتا تعاين اجلزائرية ادلدرسة أف خفي غَت فإنولذا . كبن بوزيد كبن غربيط كمن على شاكلتهمزاغو 

 كعوامل ادلعوقات من كالوقاية ،الًتبوم ادلردكد ضعف مظاىر لعبلج تقوًن إىل كربتاج ،ادلشاكل من
 فلسفة تربوية من تتأسس ة،شامل إسًتاتيجية كفق كاإلجراءات التدابَت بازباذ كذلك، ادلدرسي الفشل

 اعتماد  بدؿكاالصلاز التخطيط حركيت يف حيوم عملي أسلوب التزاـ يعٍت كىذا ،كاضحةتعليمية 
 القسم إىل من االنتقاؿ احلد ألجل ،ادليداف يف ادلتابعة دكف من التشريعي بالنص التغيَت أسلوب
 عليو ،كالتخلف كالرجعيةباإلضلراؼ  السابقة  ادلدرسة يتهم منكإف .  كال ضوابط مقاييس ببل ،األعلى

 كفاءات ذكم اؿادلتمدرسُت اآلالؼ من عشرات من منها زبرج اليت ادلدرسة غَت آخر مكانا غلد أف
 (121:،ص2003كلد خليفة،) 12.اخلارج كيف داخلاؿ يف قدراهتا أثبتت اليت

: بعض االقتراحات
 ، بل نتج عنو عبلج ناقص،الٌتشخيص اجلزئي ادليداين الحتياجات ادلؤسسات الًتبوية      إف 

، كعوض البحث عن ال حصر ذلامشلوؿ فادلدرسة اجلزائرية ال تسَت قدما، بل إهنا تتخبط يف مشاكل 
 يف مشكل ارذباؿ ادلسئولوفسقط مكزبصيص رلموعة علمية تقًتح احللوؿ كتتبناىا،  حل إلشكالياهتا

  .للتعليم يف اجلزائركالبلحق صلر عنو الوضع ادلأساكم احلايل ماحللوؿ كترقيع ادلرٌقع، شلا 
ؽلكننا إال أف نتفق على حتمية الفشل الذم يًتبص بالطريقة اجلديدة يف التعليم، كاليت  كال      

أقحمت على عجل من دكف علم كال استشارة أىل االختصاص، فبل يسعها إال أف تفشل، لتهدد 
  .بذلك مستقبل جيل كامل من ادلتعلمُت، كاهلل ادلستعاف
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 :ما يليتتضمن  عمل اتخطو اعتماد كؽلكن 
. لغة كثقافة مكتسبات األمة العلميةدين ككضع قوانُت صارمة كرادعة دلن يتبلعب ب - 1
.  غلب أف يكوف اإلصبلح بإشراؾ صبيع ادلعنيُت، أم ادلعلمُت كأكلياء التبلميذ كالنقابات- 2
. خفيف احلجم الساعي الدراسيك ،زبفيف الربامج التعليميةبالتمدرس  ظركؼ ربسُت- 3
. الرجوع إىل طريقة التدريس باألىداؼ بدؿ طريقة ادلقاربة بالكفاءات- 4
. بناء ىياكل تعليمية جديدة لرفع الضغط كاالكتظاظ من األقساـ الستيعاب باقي ادلتعلمُت- 5
.  كاالستماع إىل انشغاالهتم،الرفع من أجور ادلدرسُت كإعطائهم ربفيزات- 6
التمدرس  نفقات تقليص، كالتعليمية ادلؤسسات سَت ظلط يف النظر إعادة- 7
 .البيداغوجية كالطرائق التعليم برامج كمضموف نوعية ربسُت- 8
 .للتقوًن أكثر عناية إعطاء، كالتعليم كسائل نوعية ربسُت- 9

 كنوعيا، يتحسن كميا أف عليو زلكـو اجلزائرية للمدرسة الًتبوم ادلردكد فاف ذلك على كتأسيسا      
 اجلزائرية للمدرسة الًتبوم قدرة ادلردكد كامتلك الوطنية، احلاجات إشباع على القدرة مرتبة بلغ ىو فاف

 ادلمكن من فليس منو، تتأسس اليت التقوؽلية العلمي كادلتابعة التشخيص من مزيد إىل حباجة موضوع
كإف التحدم األساسي أماـ ادلناىج الدراسية اليـو ىو إغلاد طرؽ  .الركتينية اإلدارية األساليب اعتماد

كخطط كبرامج تعليمية، تستطيع أف ربٌوؿ ادلعلومات ادلدرسية إىل كفاءات كمهارات عملية، كإعطاء 
قيمة حقيقية ألىل التعليم كاحًتامهم، كتوفَت متطلباهتم ألهنم سدنة العلم كمن دكهنم لن تقـو للتعليم 

 مهما كالتعليمات النصوص إصدار تكفي فيو ال األحسن ضلو التغيَت بأف يقينا بات فقدقائمة؛ 
كأما إف أردنا حبل للمشكلة االقتصادية، فبل ينبغي ؛ فصاحة كىاغصائ كأبدع ،حزما مضامينها التهبت

على ادلدارس أف تنتج منتجُت للعمل، بدال من أف تنتج طاليب » أف يكوف على حساب التعليم، بل 
 البطالة يف عصرنا، كمفتاح التنمية االقتصادية ةعمل، كلعل اآلخذ هبذا االذباه ىو مفتاح حل مشكل

 (76:،ص2001كوجك،) 13«.كلها
  :حسن الختام

 إف التعليم يف اجلزائر على شفا جرؼ ىار، يف ظل ،نعقل أك نسمع كنا إف  خبلصة الكبلـ       
تغَتات العودلة ادلتوحشة ادلتسارعة، كاجملتمع اجلزائرم كباقي اجملتمعات، ربكمو رلموعة من النظم 

 إن اإلخفاق الدراسي ظاهرة تصيب كل نظم التربيةذلك ، السياسية كاالقتصادية كالثقافية
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غَت بريئة، بل إهنا مقصودة يف  ، لكن أن تزداد حدة في المدرسة الجزائرية فمسألةوالتعميم
التعليم غلب مهمة تسيَت إدارة كأرل أف نظرم، يراد منها ربطيم كهتدًن بقايا القيم العريقة يف رلتمعنا؛ 

صادقة لبناء اؿصحيحة اؿقومات املي لديهم األمانة العلمية، كتوكل ألشخاص ذكم ضمائر حٌية، أف 
بب أفراده يف التعليم كييوضح ذلم ضركرتو، كيعمل على تنمية ادلهارات العقلية  نظاـ تعليمي حقيقي، ػلي

كمن شبة فإنو يبدك يل أننا مقبلوف على مرحلة حبلى بأحداث ضخمة تًتل، . ـكالفكرية كاإلبداعية لو
، فإذا ىي عاصركسيتم تغيَت كثَت من معامل الدكلة اجلزائرية امل ة، كاليت أنشئت ليتفيأ ظبلذلا العمـو

إال جزء من عملية مًتامية األبعاد  ادلدرسة اجلزائريةكما تتحوؿ إىل غنيمة يستفيد من ريعها اخلصوص، 
تبٌُت ذلك من ، إف صلحت النوايا، م نوعيعليميتتوفر على موارد كفيلة بإنتاج مردكد ت كاألطراؼ،
  .كهلل األمر من قبل كمن بعد. رلددا إنتاج مثيل ذلاؽلكن إعادة اليت زبرجت منها، كاليت طلب خبلؿ اؿ
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 :ملخص
يعد التعليم ركيزة أساسية ألم حضارة يف العامل، منو ربدث النهضة كالتطور كاإلبداع، كمع ظهور        

سوؽ عادلية يف رلاؿ التعليم، مل يعد التنافس فيها يقل ضراكة عما غلرم يف القطاعات األخرل، كىي 
بصدد تغيَت معطيات التعليم، كاإلنتقاؿ من ضماف احلق يف التعليم للجميع إىل توفَت تعليم جاد يف 

ية كادلعرفية، كاليت أصبحت أىم تقإطار اجلودة للبعض فقط، حيث أصبح التعليم مسة لعصر الثورة اؿ
 كلعل كالدراسة زلاكلة ربليلية للمردكد الًتبوم للمدرسة اجلزائرية . خواص القرف احلادم كالعشرين

ال ؼللو من فائدة ما، من أجل ضبط زلكم  احلديث ادلنظومة الًتبوية التعليمية يف اجلزائر بعد االستقبلؿ
سديد، كذبسيد تأىيل رشيد، كتوجيو جاد فٌعاؿ، للرفع من مستول قطاع التعليم كالًتبية يف عادلنا 

.  العريب
  . منظومة الًتبية كالتعليم، التعليم يف اجلزائر:كلمات مفتاحية

Abstract: 
 No one can ignore the importance of education any in the development 

of any civilisation or nation in the world. As far as Algeria is concerned, 

it made great efforts not only to provide education for all but also to 

guarantee a good quality of lessons and methodology for everyone. After 

the independence, the educational system had seen numerous changes and 

effective modifications. As a result of the pressure of America and the 

IMF, the Algerian government allowed individuals to invest in the field 

of education through private schools and associations so as to compete 

the other developed countries. I think that such changes and decisions 

have nil big difference in comparison with other Arab countries.  
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:  مقدمة .1
 على منهجية إصبلح كاضحة كليس كاالعتمادإف ضبط سياسة التعليم كربسُت أداء ادلكٌونُت،        

رلرد ترقيع، سيحدث حتما إصبلحا حقيقٌيا يف بنية التعليم، ألف إصبلح نظاـ التدريس كتطوير 
منهجية التعليم، كإعادة النظر يف برارلها كمنهجية تدريسها، سيفرز ببل ريب جيبل مفكرا، كأعتقد أننا 
يف اللحظة اليت نقٌدر فيها العلم كأىل التعليم حٌق قدرىم، سنصبح أمة رائدة راقية، كلئن كاف التفريط 

كإذا كاف التعليم كما . "فيهما يف ادلاضي جرؽلة، فإنو يف احلاضر أشد جرما كيف ادلستقبل أكرب إشبا
كقد دٌلت نتيجة اختبارو  .علم كفٌن، فإف نقل األفكار إىل من نعٌلمهم يتطلب منهاجا مضبوطا: يقاؿ

أيعٌد على كجو اخلصوص، للمقارنة بُت قدرات مئات األلوؼ من طبلب عدد كبَت من الدكؿ، درسوا 
الرياضيات كالعلـو يف إحدل الصفوؼ، فدلت نتيجة ذلك االختبار على أف الفركؽ اجلوىرية : مادٌبى 

 1."بُت تعليم كتعليم ال تتجسد يف نوعية ما يتعلمونو، كلكن ذبسدت يف كيفية تعليمهم
  لذلك بذلت الدكؿ ادلتقدمة جهودا لتحقيق اجلودة العلمية، (160،159:،ص2002بكار،)

كاىتمت دبعايَت اعتماد التعليم اخلاص، جملاهبة التحديات ادلستجٌدة، كاستجابةن دلتطلبات اجملتمع 
 كمقاصد أىداؼ مسألة بالبحث نتناكؿ عندماك. ادلعاصر، كاستشرافا لتحقيق األىداؼ ادلرسومة

 كاالقتصادية كاالجتماعية الثقافية أبعاده يف النظر يلزمنا إليو، نطمح الذم اجملتمع كظلط التعليم،
يف اجلزائر،  التعليم كمن شبة ؽلكننا التساؤؿ عن فلسفة ؛كضمن ثوابت األمة... كادلدنية كاألخبلقية

؟ كإىل أم مدل صلحت اجلزائر يف الراىن  اجملتمعي التحوؿ سياؽ كعن كاقع التعليم اجلزائرم كآفاقو يف
خوض معركة التعليم اليت تعترب الرىاف احلقيقي ألم تنمية ؟ 

واقع التعليم في الوطن العربي وسبل االستثمار فيه  .2
 ادلهارات، كسبعلى  تقتصر ال مهمة ىويعد التعليم ركيزة أساسية ألم حضارة يف العامل، ك       

 االجتماعي االنسجاـ لتحقيق مطلوبة قيم ككرامتو، اإلنساف حياة احًتاـ قيم بتجسيد أيضان  تتعلق بل
 متطور، يف شىت رلاالت احلياة، كمع ظهور سوؽ عادلية يف رلاؿ التعليم، مل يعد متنوٌع عامل يف

التنافس فيها يقل ضراكة عما غلرم يف القطاعات األخرل، كىي بصدد تغيَت معطيات التعليم 
 إىل توفَت تعليم جاد يف إطار اجلودة للبعض فقط، ،كاإلنتقاؿ من ضماف احلق يف التعليم للجميع

ية كادلعرفية، اليت أصبحت أىم خواص القرف احلادم كالعشرين، قن الفرد لعصر الثورة التءتعليمه يهيٌ 
 كالقادر على التعلم الدائم، ادلهارات متعددحيث أصبح اإلنساف الفاعل يف ىذا القرف ىو اإلنساف 
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 أبسط األساسية يف ىذه ادلهارات كادلعارؼ. كالذم يقبل إعادة التدريب كالتأىيل عدة مرات يف حياتو
 دلواصلة الزمان  مسبقان  شرطان  األساسيات، ىذه امتبلؾ حبيث يشكل كاحلساب كالكتابة القراءة :أشكاذلا
. كادلهنية كغَتىا التقنية إجادة تعلم ادلهارات ٍب للنقل، القابلة ادلهارات كالكتساب كالتدريب، التعليم
مشاكل فمن كاقع التعليم يف الوطن العريب سيِّئ جدان، حقيقًة أف  حوؿ ال طلتلف،نا لعلك      

ذبعلك تكره ادلدرسة كاليت الناحية اجلمالية، ا من قلة اإلىتماـ بوإىل الصفوؼ الدراسية ادلكتظة، 
 كما زبصصو الدكؿ العربية لتمويل التعليم مؤشر ىاـ على عدـ اىتمامها ،كتشعر بالغثياف فور رؤيتها

،) 2هبذا القطاع احليوم؛  كلئن كاف سبويل التعليم (9:،ص2012ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو
 ككفق حاجيات اجملتمع، بل كدكف أم زبطيط، فإف التحوالت ،ال ينمو يف تناسق مع النمو السكاين

فمن . شهدىا العامل يف العقدين األخَتين قد غَتت عددا من ادلعطياتمادلتسارعة كالعميقة اليت 
الظواىر اليت أثرت سلبا على السياسات التعليمية، ىو سبويلها العمومي البائس كالضعيف، لذلك 
عجزت كثَت من الدكؿ عن مواكبة عمليات تطوير التعليم، مع أف بعض احلكومات تعترب مساعلا 

، كيف %78رئيسيا يف سبويل التعليم العمومي؛ ففي كندا يشكل التمويل احلكومي للتعليم العاـ حوايل
كيف ادلملكة ادلتحدة حوايل % 76كيف أسًتاليا كالياباف حوايل % 70الواليات ادلتحدة حوايل 

يرتفع التمويل احلكومي ليتجاكز ... الداظلرؾ كبلجيكا كايطاليا كىولندا كفرنسا: ، كيف دكؿ مثل85%
من سبويل التعليم % 95كيف الربتغاؿ كفنلندا كالسويد كالنمسا يتجاكز التمويل احلكومي نسبة % 90

 ،لكنها سبنحنا مؤشرات بأف التمويل احلكومي العاـ؛ صحيح أف ىذه اإلحصائيات ليست حديثة
يشكل النسبة األكرب لتمويل التعليم العاـ يف الدكؿ ادلتقدمة؛ خببلؼ الدكؿ العربية اليت جلأت 

 التعليم، كإفساح رلاؿ التعليم للماؿ اخلاص لتخفيف ةيف اآلكنة األخَتة إىل خصخصحكوماهتا 
كيف تقرير للمرصد العريب .  إدارة كسبويل مؤسسات تعليميةكفتح اجملاؿ للخواص يف كاىلها،العبء عن 

، ربدث 2012للًتبية كالتعليم يف الوطن العريب، صدر عاـ   عن ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو
 التمويل ضعيفا، كتراجع نقل مل إف متواضعا يبقى الذم العربية، للدكؿ احمللي الناتج حجم: عن

 ما يتجاكز ال إذ ،كعدًن اجلدكل ادلردكد تعليمي عمومي ضعيف نظاـ مؤشر على للتعليم، العمومي
؛ التعليم سبويليف  (10:ادلرجع نفسو،ص) كحدىاؿ قو إسبانيانفت ما، العربية رلتمعة قو صبيع الدكؿنفت

 لفائدة العربية الدكؿ رلهود يتضح؛كما احليوم القطاع هبذا منا اىتماـ عدـ على ىاـ مؤشركىو 
الناتج احمللي اإلصبايل   من%4,3التعليم  سبويل يف العامة، فاجلزائر مثبل تنفق ادلوازنةمن خبلؿ  التعليم
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 كما ربدث ذات التقرير عن ضعف أداء (11:ادلرجع نفسو،ص) 3.ادلوازنة العامة  من%11,7ك
، كمل ترتق  التبلميذ العرب يف ربصيل كثَت من ادلواد، كأبرزىا ضعف التحصيل يف الرياضيات كالعلـو

نتائج التبلميذ العرب إىل مستول ادلعدؿ العادلي، كمل يتجاكز أغلبهم ادلستويات الدنيا، كىو ما جعل 
كما ذبدر مبلحظتو ىو أهنم غلدكف صعوبات كبَتة كلما . الدكؿ العربية ادلشاركة ربتل مراتب سفلى

تعلق األمر بالتمارين اليت تتطلب قدرات كمهارات التحليل كالتفكَت، كحل ادلسائل اليت تؤىلهم 
كمن ادلآخذ ادلوجهة إىل التعليم العاـ، كاليت ذكرىا التقرير، أف ادلتسربُت الذين . دلتطلبات سوؽ العمل

يغادركف ادلدرسة ىم بدكف مؤىبلت تذكر، بل كأصحاب الشهادات ادلتخرجُت ال تتبلءـ كفاياهتم مع 
كتتفق االستقراءات كاالستبيانات على تراجع ىيبة  (6:ادلرجع نفسو،ص) 4.احتياجات سوؽ العمل

ادلدرسة احلكومية، كما رافق ذلك من تدٌف يف مكانة ادلدٌرسُت كتراجع دكرىم التعليمي، فصورة ادلدرس 
يف اجملتمع العريب أضحت كارثية، كما زاد الوضع صعوبة ىو اجلانب ادلادم، أم ما تعلق بركاتبهم 

اذلزيلة، كعدـ تلقيهم التشجيع احملفز؛ فالركاتب كاألجور ال تضمن ذلم مستول عيش مقبوؿ، كنتيجة 
ذلذا الوضع، تدىن دخلهم كتراجعت مكانتهم االجتماعية، كىو ما أثٌر سلبا يف دافعية ادلدرسُت كيف 

جودة اخلدمة اليت يؤدكهنا، على خبلؼ الدكؿ ذات األداء التعليمي الرفيع، مثل سنغافورة ككوريا 
اجلنوبية كفنلندا، حيث زبتار ىذه الدكؿ نسبة ضئيلة من مدرسيها من بُت الثلث األعلى من 

كادلثابرة كحب األطفاؿ كمهارات تنظيمية : اخلرغلُت، كتشًتط يف من زبتارىم توفر خصاؿ مهمة
كأخرل تواصلية منٌبئة بنجاحهم يف التدريس؛ كما أف ىذه الدكؿ زبص مهنة التدريس بكثَت من ادلزايا 

. كاحملفزات التشجيعية، خببلؼ ما يشعر بو ادلدرسوف يف الدكؿ العربية
لمحة تاريخية عن التعليم في الجزائر  .3

أخذت اجلزائر على عاتقها رلانية التعليم يف كافة األطوار، مع ادلسؤكلية على اإلشراؼ كادلتابعة     
 اليـو بوزارة الًتبية كالتعليم، ككزارة التعليم ةادلالية لكافة البحوث كادلشاريع كالبعثات العلمية؛ كادلعركؼ

. العايل
 وضعية التعليم في الجزائر قبل االحتالل الفرنسي للجزائر .4

كالفنوف  التعليم باجلزائر كما انعدمت ادلدارس، كال قلت العناية بالعلـو مسَتة ما انقطعت      
 حافلة ،ادلدفحواضر ادلساجد يف  كاآلداب يف صبيع الدكؿ اإلسبلمية ادلتعاقبة على حكمها، فلم تزؿ

 إلدلاـؿجهودىم ف بذلومخ كالطلبة، كئبالقرل جامعة للمشا كالتكايا الزكايا باألساتذة كالتبلميذ، كمل تزؿ
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العثمانية، فقد كاف لو نظاـ خاص  اجلزائر  كحىت التعليم العايل مل يكن مهمبل يف عهد،كنشرىا بالعلـو
مفتُت كقضاة مالكية كحنفية، يراسو قاضي القضاة، كىو  من يتكفل بو رللس بعاصمة اجلزائر، مؤلف

 .للجامعات العصرية دبنزلة مدير التعليم العايل، كما كاف اجمللس يقـو مقاـ اجمللس األعلى
 وضعية التعليم في الجزائر أثناء اإلحتالل .5

 مشكلة كبَتة، حيث حاكؿ 1830كاف التعليم منذ اليـو األكؿ للمستدمر الفرنسي سنة      
 فرنسا حاملة  أفٌ ىل نعٌلم اجلزائريُت إلثبات نظرية :ف إغلاد اجلواب للسؤاؿ ادلعضلةكالساسة الفرنسي

 لذا .صلٌهل اجلزائريُت كنتفادل بالتايل استفاقة زلتملة كانتفاضة حتمية مشعل احلضارة كالرقي، أـ
 عملت فرنسا على زلاربة التعليم، كخاصة علـو العربية كعلـو الشريعة اإلسبلمية، فقضت على ادلراكز

ابتدائية كثانوية؛ كأشاع دخوؿ الفرنسيُت إىل األكساط  الثقافية يف اجلزائر، كأغلقت ضلو ألف مدرسة
من  اضطرابا شديدا، فهجر معظم األساتذة األفذاذ مراكزىم، كحرمت أجياؿ عديدة العلمية كاألدبية

الٌتعليم، لكن فرنسا قامت يف ما بعد بفتح بعض ادلدارس لتعليم اللغة الفرنسية، إضافة إىل بعض 
كسبيزت السياسة االستعمارية هبذا اخلصوص بنهج أسلوبُت  "العلـو كاآلداب، ككلها باللغة االفرنسية،

   5."زلاربة اللغة العربية، كإنشاء مدارس تعليمية فرنسية، قصد القضاء على  الكتاتيب: منذ البداية
 (21:،ص2002غياث،(

 وضعية التعليم في الجزائر بعد االستقالل .6
... بعد االستقبلؿ، مشاكل عديدة مثل التخلف االجتماعي، اجلهل، األمية اجلزائركاجهت     

 : رئيسيةأربع زلطات ىامة مرت ادلنظومة الًتبوية بعد االستقبلؿ بك
 حيث نصبت أكؿ جلنة كطنية 1970 سنة إىل1962سنةمن  مرحلة التأسيس كاستعادة اذلوية :أكذلا

رحلة تأسست فيها ادلنظومة الًتبوية، ككاف من أكلوياهتا تعريب التعليم تلتها ـ ٍب إلصبلح التعليم،
  مرحلة إصبلحات اجلانب اذليكلي للمنظومة الًتبويةٍب؛ 1980سنةإىل  1979كجزأرتو من سنة

إىل  1980من سنة (143-41:،ص1994زرىوين،) كاستكماؿ مسَتة التعريب كجزأرة التعليم
عدىا برزت مرحلة اإلنفتاح ، كفيها ًب تنصيب جلنة إصبلح للتعليم األساسي؛ كب2000سنة

، كفيها ًب تنصيب جلنة إصبلح التعليم كلو، كمن أىم 2012 إىل سنة 2000من سنةكاخلصخصة 
، كإدراج اللغة ابتدائي إدراج مادة الًتبية العلمية كالتكنولوجيا من السنة األكىل  اإلصبلحاتمظاىر

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 ذبسيد بعض اإلصبلحات كالتغيَتات ،كما عرفت ىذه ادلرحلة. الفرنسية من السنة الثانية ابتدائي
  .فتح الباب للخواص لبلستثمار يف جانب التعليممع كالتعديبلت للمناىج كادلقررات، 

إصبلحات ادلنظومة الًتبوية جدال حادا منذ أف اختَت ابن زاغو رئيسا للجنة إصبلح  أثارت       كقد
من  إصبلحات دكف مركر عرب ادلؤسسات الدستورية، كدكف مناقشتو قتطبيقب 2000ادلنظومة سنة

 كمل يقره ادلشركع ،مل يصدر عن جلسات اجلمعية العامة كال عن الندكات اجلهويةؼنواب، اؿطرؼ 
  منظومةق،أعضاء من جلنة إصبلحكبن زاغو ا اهتم يف حُت ، كال يف ادلشاريع األخرل،التمهيدم

بأهنا مصدر زبريج اإلرىاب، ألف مناىجها ذات طابع ديٍت عتيق، كأهنا كتبت باللغة  ادلدرسة اجلزائرية
اللغة العربية تعد كأف كالتقدـ العلمي كالتطور التقٍت، ، العربية بينما الفرنسية ىي مصدر احلداثة كالتنوير
 قذ كه(204-43:،ص(دت)زرىوين،/بوراس) 6.عامبل أساسيا من عوامل نكسة ادلدرسة اجلزائرية

 على أساس أهنم ال يعارضوف السلوؾ ،شأف الدينب يلجأ إىل تقدًن تفسَتات مغلوطة فـكديدف عادة 
بن  ا جلنةتعمللذلك . الديٍت كال يرفضوف التدين، لكنهم يرفضوف إدراج الدين يف ادلقررات الدراسية

 ، بتمرير اذباه مضاد للتعريب كالعربية يف اجلزائر،اللغة العربيةاإلسبلـ ك للتقليل من شأف ةزاغو جاىد
 يف إقناع اجمللس األعلى تعن طريق التشكيك يف قدرة العربية كلغة يف استيعاب العلـو احلديثة، كصلح

زاغو  ذا فتح تقرير ابنبوك؛ بتبٌٍت فرض التوجو الفرانكفوين يف ادلدرسةبوجود أعضاء منها فيو،  ،للًتبية
  . بعد أف ًب تعريب كل مراحلها،من جديدكعلمنتها  اجلزائريةالباب كاسعا أماـ إعادة فرنسة ادلدرسة 

ادلدرسة يف ":يف كتابو -تش سابق بوزارة الًتبية كالتعليممف-طرح األستاذ عبد القادر فضيل      كقد 
العديد من القضايا ادلتعقلة بادلدرسة اجلزائرية خبلؿ ستة كأربعُت عاما " حقائق كإشكاالت ..اجلزائر

 كصوال 1976 سلسلة اإلصبلحات اليت عرفتها ادلنظومة الًتبوية منذ إصبلح ،حيث تناكؿ بالتفصيل
 ،ىذه اإلصبلحات أغفلت صبلة من اإلجراءات كاحلقائقؼ. 2000إىل جلنة بن زاغو كإصبلحات عاـ

تدريس حيث قرر لغة التعليم العربية، ؿأعلية أم  تعطمنها أهنا مل ك ،أساس النظاـ التعليمياليت ىي 
إضافة إىل إبقاء احلصار مضركبا على العربية يف اإلدارة الرمسية ، الفرنسية بداية من السنة الثانية ابتدائي

مل تواكبها جهود شلاثلة يف ؼ ، اجلهود اليت بذلت يف تعميم تعريب التعليمرغم ،بادلدارس كاجلامعات
 طريقا كمل تكن سول... لتوجهات السياسيةاناسب  ت مناىج ككتب فرنسيةت بل كضع؛تعريب اإلدارة

... اأف منظومة التعليم يف اجلزائر ما تزاؿ تعاين غموضمبينا ر العلمانية كتكريس البلئكية، افكألتمرير 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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كانت دائما استَتادا إىل أهنا  ،اإلصبلحات ادلتعاقبةسمسمة تقييمه لمنظومة ليخلص ادلؤلف يف 
 (فضيل،دت،دص) 7.. دكف التأكد من قدرتنا على استيعاهبا،كاقتباسا لتجارب اآلخرين

حال المؤسسات التعليمية بالجزائر   .7
كىكذا بعد أف تعٌود اجلزائريوف على التعليم اجملاين طيلة العقود ادلاضية، شهدت جزائرنا احلبيبة يف      

السنوات األخَتة إنتشارا للمدارس اخلاصة، كىذا نتيجة دلا شهده العامل بأسره من تغَتات كبَتة 
 كاليت أثٌرت بشكل 2001سبتمرب11كأزمات عديدة بداية ىذا القرف، كباألخص بعد ىجمات

الدكؿ دبا كل داخل ... مباشر كغَت مباشر على ادليادين االقتصادية، السياسية، الثقافية، اإلجتماعية
يف ذلك اجلزائر، حيث ذبٌلى ذلك يف إصبلح ادلنظومة الًتبوية التعليمية، ىذا اإلصبلح الذم مل يكن 
أساسا نابعا من شعور داخلي بواجب ادلبادرة إىل اإلصبلح كالتغيَت، بل كاف نتيجة ضغوط خارجية 

 من أجل التعديل يف ادلناىج (204-43:زرىوين،ص)8 األمريكية خصوصا. ـ. فرنسا كالو: من ًقبىل
كادلقررات الدراسية، باعتبارىا مسئولة عن جانب ىاـ يف نشأة اإلرىاب، إضافة إىل ضغوط صندكؽ 
النقد الدكيل على اجلزائر لتخفيض النفقات العمومية يف شىت القطاعات، دبا يف ذلك ادليداف الًتبوم 

كالدعوة إىل خصخصتها، كالذم تزامن مع أزمة ادلدارس العمومية من اكتظاظها كضعف مستول 
ىذه الظركؼ الداخلية كاخلارجية، ... التحصيل الدراسي فيها، كارتفاع نسبة التسرب ادلدرسي منها

أدت بعدد من الدكؿ العربية إىل إعادة نظر شاملة يف سلتلف مكونات العملية التعليمية، كإفساح 
فاحلكومة اجلزائرية أجربت على االنسحاب التدرغلي من احتكار كدعم . اجملاؿ أماـ التعليم اخلاص

الكثَت من القطاعات اليت أهنكت اخلزينة العامة، لتفتح أبواب التعليم كلو كحىت العايل منو، أماـ 
استثمارات القطاع اخلاص، يف خطوة غَت مسبوقة كصادمة للمجتمع اجلزائرم، كادلسارعة يف إصبلح 

 كاليت تضمنت يف أىم بنودىا فتح اجملاؿ للخواص من أجل إنشاء 2003: ادلنظومة الًتبوية سنة
كمؤسسات التعليم اخلاصة ىذه، مصطلح (2:،ص2009بوراس،) 9.مؤسسات خاصة للًتبية كالتعليم

استعملو ادلشرٌع للداللة على ادلدارس اخلاصة اليت تقٌدـ تعليما دبقابل مادم، حبيث تنوب ىذه 
ادلدارس عن التعليم الرمسي العمومي، كؼلضع إنشاؤىا لدفًت شركط سبنحو كزارة الًتبية الوطنية كدليل 

مؤسسة خاصة للًتبية كالتعليم كل :" كقد عٌرؼ ادلشرع ادلدرسة اخلاصة بأهنا. على اعتمادىا الرمسي
مؤسسة للًتبية كالتعليم ينشئها شخص طبيعي أك معنوم خاضع للقانوف اخلاص، كتقدـ تعليما 

قررت السماح للقطاع اخلاص بإنشاء جامعات خاصة، من ؼ (2005األمر الرئاسي،) 10."دبقابل
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علي حداد، كصاحب أكرب : رئيس منتدل ادلؤسسات ادلقٌرب من السلطة: رجاؿ أعماؿ أمثاؿ
كبذلك  .يسعد ربراب: إمرباطورية استثمارية يف الببلد، كاألكرب بعد شركة سوناطراؾ النفطية احلكومية

  بعد أف ،إلنشاء مدارس خاصة ًب فتح الباب أماـ اخلواص، سواء كانوا شخصيات طبيعية أـ معنوية
 مدرسة خاصة منذ بداية 380احتكرت الدكلة قطاع الًتبية كالتعليم منذ االستقبلؿ، فأنشئت قرابة 

 تلميذا يف سلتلف ادلستويات، كالعديد منها تعتمد اللغة 25 000 التسعينيات، تقـو بتدريس حوايل
 مدرسة خاصة، كعدد 117فأصبح عدد ادلدارس اخلاصة عرب الوطن ىو . الفرنسية يف تدريسها

 تلميذ 1800 تلميذ، من بينهم أكثر من 20.220 التبلميذ ادلسجلُت يف ادلدارس اخلاصة يقدر بػ
 تلميذ، 800، فيما فاؽ عدد التبلميذ ادلسجلُت للطور ادلتوسط االبتدائيمسجل المتحانات الطور 

اعترب البعض فتح قطاع الًتبية حيث .  تلميذ مسجل المتحاف شهادة البكالوريا1600كأكثر من 
 فرصة إلغلاد رلاؿ للمنافسة ضلو اجلودة كربسُت ادلستول، زيادة على زبٌلص الدكلة ،الستثمار اخلواص
 كتقليص مسؤكليتها على التعليم، خاصة بعد أف ذبٌلت بوادر الفشل يف ادلنظومة ،من األعباء ادلالية

 إضافة إىل اطلفاض ادلستول ،الًتبوية العمومية شكبل كمضمونا، إذ تزايدت نسبة ادلتسربُت من ادلدارس
التعليمي؛ فشهدت ادلدارس اخلاصة ركاجا كبَتا، حيث أصبح األكلياء يفضلوف تعليم أبنائهم فيها 
بدؿ ادلدارس احلكومية، حبثان عن صفات كشركط معينة، منها االنضباط يف الوقت كتطوير مهارات 

 نوعا من العودة إىل ، آخركفاالتبلميذ، كإمكانٌية متابعة أحواذلم خببلؼ ادلدارس احلكومٌية؛ كرأل فيو
. األغنياء كالفقراء، حيث سيصبح التعليم حكرا على أبناء الذكات : اجملتمع الطبقي

 :التعليم الجامعي في الجزائر .8
كالية  موزعة على شباف كأربعُت  مؤسسة للتعليم العايل،ينكستا تضم الشبكة اجلامعية اجلزائرية ثبلث     

 كاثنتا عشر مدرسة كطنية ،ف مركزا جامعيام كعشر،جامعة فم كعشرا كتضم سبع،عرب الًتاب الوطٍت
 مدارس كمعاىد زبضع لوصاية قطاعات كزارية خارج يضاؼ إليها  مدارس عليا لؤلساتذة كأربع عليا

 العايل مل تأخذ يف احلسباف ىذا الكم اذلائل، بل رغبت يف ـكزارة التعليكلعل . العايل قطاع التعليم
لتبدأ ىي ايضا  كاكتظت ادلدرجات ،كرب عدد من الطلبة فكاف ذلك الكم اذلائل كالغثائيةأاستقطاب 

  ...كالغوغائية ك كالتسرب ،عدكل االكتظاظ كالتسيبإليها انتقلت حيث  سياسة الًتقيع، مرحلة
:  كتتم الدراسة اجلامعية يف اجلزائر كفق مرحلتُت      
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 سنوات03ادلدل كمدتو  قصَت األكىل تسمى التكوين: مرحلة التدرج اليت تنقسم إىل مرحلتُت    
نوع  سنوات، حسب 07 إىل 05 ك 04ادلدل، كتًتاكح مدتو بُت  كالثانية مرحلة التكوين طويل
سنتُت  من مرحلة ادلاجستَت كمدهتا: التدرج، كىي على مرحلتُت متتاليتُت التخصص؛ ٍب مرحلة ما بعد

سنوات كحد أدىن فما ف ثبلث  كمرحلة الدكتوراه تكوف مدة الدراسة فيها ـ،كحد أدىن فما فوؽ
عٌوض النظاـ  طريق مختزل للوصول إلى النجاح، فهوL M D " أل أم دي"  نظامأما . فوؽ

ة دكف مستول تعليمي عديدالتقليدم الذم كاف معتمدا يف التعليم العايل، كتسبب يف زبريج دفعات 
ال يعدك أف يكوف طريقا سلتصرا، أرادت من خبللو الدكلة توفَت مصاريف دراسة  ىو نظاـؼمشٌرؼ، 

 بدخوؿ رلاؿ العمل مبكرا؛ لكن يف ادلقابل ـأعداد كبَتة من الطلبة باختزاؿ فًتة الدراسة، كالسماح لو
مل يتلق ىؤالء الطلبة تعليما نوعيا يذكر، ألنو مل يكن دلؤطريهم القدرة على إعطاء تكوين نوعي، كمل 

 اليت غلب السعي إليها كالًتكيز عليها، ا البيداغوجييةيتم هتيئتهم لذلك إطبلقا، كىذا كلو جهل بأىم
دعو يأخذ شهادة دعو : مية، ال أف نسعى لتطبيق سياسةمعلتلضماف صلاح جزء معترب من ادلنظومة اؿ

، ىذه األخَتة تعتكف  ادلشاغبة ادلتنمرة الفوضوية يرىبوف اجلمعيات الطبلبيةادلسئولوفؽلر، بل بات 
 ادلسئولوفمن حُت آلخر أماـ أبواب اجلامعات، كتغلقها لفًتات زمنية طويلة، لسبب أك آلخر، فبات 

ؽلنحوف أعضاء تلك اجلمعيات الطبلبية نقاطا كشهادات ما  كثَتاك، يرىبوهنم، كمن شبة يتملقوهنم
.  كيتغاضوف عن تصرفاهتم الطائشة... كمناصب ك

كىكذا أضحى التعليم يف ببلدنا ينتج طلبة متخرجُت، ال يستطيعوف حل اإلشكاليات اليت      
 كال يستطيعوف إصلاز أعماذلم اإلجتماعية بكفاءة، بل تفشت مظاىر فساد ال ،تقابلهم يف عملهم

،  األغرار فيحملها ىؤالء الصغار األغيار،حصر ذلا بسبب تبٌوء ىؤالء مناصب تنوء حبملها اجلباؿ
ككلهم على ... منهم ادلعلموف كاألساتذة كاألطباء كالقضاة كاألئمة كاإلداريوف كادلهندسوف كىلم جرا

بُت التعليم العايل، كتسيَت كزارة ذات الوتَتة كنفس النهج إال قليبل؛ إنو تواطؤ بُت القائمُت على 
 فقط، شلا غلعل الشهادات ادلقدمة ذلم دكف قيمة، بل باتت شهادةالطلبة الذين بات علهم ربصيل اؿ

القيمة االجتماعية للشهادة يف تدىور مستمر، كأصبح التندر كالتنكيت على اجلامعيُت شائعا لدل 
كذلك أيضا دفع ادلتمدرسُت إىل اإلتكالية، كعلى عقلية النجاح ادلضموف دكف . العامة بلو اخلاصة

كالشيء من معدنو ال يستغرب كما يقاؿ، كعلى نفسها جنت . القياـ بأم رلهود فكرم أثناء الدراسة
براقش، فعدـ كجود طلبة علمية تفكر يف قضايا ادلنظومة الًتبوية، كزبطط بشكل سليم جاٌد للقضايا 
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متزلفة متلقة، ال  بنخب إىلالتعليمية، أك لنقل ًب ربييدىا كتغييبها قسرا، كأككلت ىذه ادلهاـ احلساسة 
تراجع رىيب يف مستول التعليم كالتكوين يف صبيع أطواره، إىل ، أدل تفقو شيئا يف الدين كال يف الدنيا

.  ةاجلامعيادلرحلة  إىل ةاالبتدائيادلرحلة من 
  الجزائرية المدرسة عنوان الدراسي اإلخفاق .9

 اقصبيع مفاىيم تشَت م،ادلدرس التسرب الدراسي، الفشل ادلدرسي، اإلخفاؽ ادلدرسي، اإلىدار      
 احملددة، الًتبوية األىداؼ يف ربقيق ميرض مستول بلوغ على اجلزائرية ادلدرسة مردكد عجز ظاىرة إىل

 من قابلوا مـ جدكم ملؼ ،كماؿ ككقت جهد من صرؼ  ما، كمعالًتبوم اإلصبلح زلاكالت رغم
  ؟أسباب فشل إصبلحات ادلنظومة الًتبوية التعليمية ذريع، فما كفشل إخفاؽ ، انونتائج

قبل الشركع يف أم تغيَتات يف قطاع حساس مثل التعليم، كاف ينبغي أف ييفتح نقاش كطٍت       ؼ
حسب ؼ ،امطلق الشيء الذم مل يتم القياـ بو ؛عاـ لتحسيس اجملتمع كإعداده ألم تغيَت مستقبلي

 كعشرين سنة، ال سبعمنذ ما ينيف عن الثانوم كاجلامعي  كرغم تواجدم يف ساحة التعليم معلم
على مستول كسائل اإلعبلـ ادلؤثرة، كال على مستول الصحافة، باستثناء بعض مقاالت متفرقة نشرت 

 ككاف ينبغي أف تتفحص األمور ادلرتبطة بادلدرسة ، أك كتب موءكدة عمدا؛يف بعض الصحف ادلستقلة
 لتتم  التعليمعلى أساس بعثات ميدانية للقاء ادلعلمُت كاألساتذة يف صبيع أطوار ، بطريقة شاملة كاعية

 دلعرفة حقيقة ،  أك عٌما كًتب من تقارير زائفة رلانبة للواقع كالصواب،النظرة عن كثىب ال عن كيتيب
 . التعليمالظركؼ اليت ستطبق فيها تلك التوجهات اجلديدة، كدلقابلة كزلاكرة العاملُت يف ميداف

بعض هفوات وكبوات منظومة التعليم في الجزائر   .10
كاقع رغم الجهود المبذولة واإلمكانيات المستثمرة، إلنجاح التعليم في الجزائر، إال أن       

؛ فقطاع الًتبية كالتعليم يف اجلزائر يعيش "مزرو :" بقوؿ كلمة كاحدة فقط التعليم يف اجلزائر ؽلكن اختزالو
حالة االنتقاؿ من سيئ إىل أسوأ، كمكامن الضعف يف اإلصبلحات الًتبوية عديدة، يتعب الكاتب 
من تعقبها ككتابتها، كمن خبلؿ تتبع كضعية منظومتنا الًتبوية كحبكم أين قضيت ربع قرف يف مزاكلة 

مهنة التعليم، فاف اإلشكاالت األساسية يف منظومتنا الًتبوية، ال ربصر لكن ؽلكننا إصباذلا يف العناصر 
 :التالية
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: رهينة صراع إيديولوجي الجزائريةالمدرسة - 1
هتميش التعليم الديٍت يف النظاـ ادلدرسي، بل كادلطالبة بإلغائو، ألف ادلشكلة األساسية اليت يعاين      

، كمشكلة اجلزائريةمنها البعض ىي أهنم ال يشجعوف االىتماـ بالبعد احلضارم اإلسبلمي يف الثقافة 
ىؤالء ليست يف اف ادلغلوب مولع أبدا بالغالب، كال يف قابليتهم لئلستعمار، كإظلا األنكى من ذلك 

لذلك يسعى ىذا النفر إىل أف تصبح ادلدرسة  ،الغربيةكلو، ىو أهنم مازالوا مرتبطُت بالغرب كبالثقافة 
 ذات توجو مستوحى من الغرب، خاصة الفرنكفوين منو، لذلك ػلاكلوف إزاحة بل كإزالة مواد اجلزائرية

... تعليمية أساسية يف تكوين شخصية التلميذ كالتاريخ كالًتبية اإلسبلمية كاللغة العربية ك

 كفوين من تيار فرفعليماستهداؼ اذلوية الوطنية من إسبلـ كعربية يف منظومة التفلم ينقطع      
، كالتعليم قطاع الًتبية يفمل تتوقف حرب اذلوية ، ؼالًتبية كالتعليم العايل:  من أبرزىاتامتغلغل يف كزار

 على إلغاء مادة تاريخ اجلزائر 2 لقطاع التعليم العايل، فقد أقدمت جامعة اجلزائر لظاىابل امتد
ادلعاصر من قسم ادلاسًت، كما ًب تقليص احلجم الساعي دلقياس تاريخ الثورة اجلزائرية من سنوٌم إىل 

 رفع احلجم الساعي كماًب إقرار استعماؿ الرموز الفرنسية يف ادلواد العلمية بدالن من العربية، ؛ كسداسيٌ 
للغة الفرنسية يف الربنامج التعليمي، مقابل تقليص ساعات مواد اللغة العربية التاريخ كالًتبية 

يبدك أف استهداؼ اذلوية الوطنية يف ادلنظومة الًتبوية صار أمرنا كاقعنا، حسب التنظيمات ك. اإلسبلمية
 كمل تكن ؛بن زاغو أملتها قرارات فوقيةٌ  إصبلحات، مؤكدة على أف اليت نظمت احتجاجات النقابية

            شلا ،التغريبيوف صلحوا يف إقناع اجمللس األعلى للًتبية بتمرير ادلشركع التغرييبؼ ،استجابة حلاجة ميدانية
 جبميع ادلؤسسات الًتبوية للدعوة ،جعل االرباد الوطٍت لعماؿ الًتبية كالتكوين ينظم احتجاجنا كطنينا

كقالت النقابة يف نداء ؛ إلنقاذ مؤسسات التعليم من ضبلة سلخ تستهدؼ ىوية التبلميذ اجلزائريُت
كحذؼ البسملة ،  كادلساس بالثوابت كاذلوية الوطنية،ف ادلنظومة الًتبوية تتعرض للسلخبأاالحتجاج 

 كإقصاء النقابة من ادلساعلة يف إصبلح ادلنظومة الًتبوية، ككذا األخطاء الصادمة ،من الكتب ادلدرسية
 كهتميش إطارات ، كاستعماؿ رموز ادلاسونية يف مناىج التكوين كفرنسة التعليم،يف الكتب ادلدرسية

كيف سياؽ سرده لنقائص مشركع  . كإصلاز الكتاب ادلدرسي،الًتبية اجلزائريُت من عملية كضع ادلناىج
 أف ادلنظومة الًتبوية قامت بإعادة النظر يف مضامُت ، عبد القادر فضيل كادلفتشيرل األستاذ، بن زاغو

 ةء ىاـاجزأ كتقليص برامج ىذه ادلادة يف الطورين األكؿ كالثاين، حيث ًب حذؼ ،الًتبية اإلسبلمية
 (23:،ص2010فضيل،(11الدراسيةمن مناىج الًتبية اإلسبلمية يف الصفوؼ 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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سلسلة أخطاء في المنظومة التعليمية الجزائرية - 2
 سلسلة من األخطاء ادلنشورة يف الكتب ادلدرسية، ،عرفت ادلنظومة التعليمية يف اجلزائر      

مست ىذه األخطاء ما عٌده اجلزائريوف دينهم كىويتهم الثقافية كالوطنية، كأثار سخطا كجدال 
توجهاهتا الفرانكفونية، ة بؼك، كادلعر2014كاسعُت، فمثبل عند تويل نورية بن غربيط كزارة الًتبية عاـ
ة منها  رىيبة جسيماءخطأًب رصد فقد . أثارت ضجة كبَتة بسبب إصبلحاهتا الًتبوية اليت قدمتها

ًب بيعو للتبلميذ الذم يف كتاب اجلغرافيا اجلديد، للصف األكؿ من ادلرحلة اإلعدادية، كما كرد : مثبل
اسم فلسطُت، كقررت كزارة الًتبية بعد من ، حيث كضع اسم إسرائيل على اخلريطة بدال 2016عاـ 

 كما كقع كتاب شبو مدرسي يف ؛الضجة اليت أثَتت حولو سحب الكتاب حبجة أف اخلطأ كاف مطبعيا
 كالباقي خليط ا،منهم عرب% 80خطإ فادح حُت صٌنف سكاف اجلزائر على أساس العرؽ، كذكر أف 

بُت أمازيغ الشاكية كالقبائل كبٍت ميزاب، كىو األمر الذم أثار حفيظة ادلواطنُت، متسائلُت عن سر 
 حبديث البعض ضركرة التعلم بالدارجة، ،ىذا التمييز كىذا التقسيم غَت الربمء؛ بل إف السيل بلغ الزىب

كعن إسقاط التاريخ كالًتبية اإلسبلمية من االمتحانات، ككاف ال بد من حذؼ البسملة من صفحات 
كما قهٌدمت اقًتاحات للحكومة، حوؿ مواد غلرم االمتحاف فيها كتابيا، ... الكتب ادلدرسية ألهنا

كأخرل يتم االعتماد فيها على أعماؿ الطلبة فقط، لتستخلص النتائج من األعماؿ السنوية للطالب، 
 معدالت تضخيم؛ مع كزلاكلة تغيَت نظاـ االمتحاف... ككل ذلك سبييع للتعليم كدعوة إىل التسيب ك

أساسي  كالتاسعة السادسة السنة يفا خصوص ،ادلستول ضعف تغطيةؿ ىم،صلاح لضماف التبلميذ
 . الحقةكوارث دث الواقعية، كتحالتعليم نتائج يف احلقائق رمزك ليتم تثانوم،كالثالثة 
لقد تطورت أسئلة االمتحانات الرمسية يف :"  حقا مهزلة، شلا حدا ببعضهم إىل التندر بقولو    إهنا

أجب على صبيع األسئلة أك على بعضها، كستتحوؿ : كانت األسئلة، 1995اجلزائر منذ عاـ 
، بل إف بعضهم علق "شكران على قدكمك فحسب، كخذ شهادة صلاحك:  لتكوف2022عاـ

أف أم شخص ؽلر بالقرب من مراكز امتحاف البكالوريا، سوؼ ينادل على امسو يف قائمة : ساخرا
الناجحُت، فبل غرابة أف ترتفع نسبة النجاح يف مدارسنا، كيف البكالوريا بل كيف اجلامعات أيضا من 

إف نسبة النجاح ادلتعالية كادلتتالية اذلندسية فيها، كاليت تعلن عنها كزارة الًتبية كل . غَت مؤىل علمي
عاـ كسط ضجة إعبلمية كبَتة، كىذا منذ الشركع يف إصبلح ادلنظومة، ليست نتيجة معقولة كمنطقية 

مطلقا؛ كنتائج البكالوريا مل تعد معيارنا، كىي ال تعكس حقيقة مستول التلميذ يف ظل استشراء 
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 بالتحايل تسمح ظركؼ يف كالفركض ذبرل االمتحانات؛ بل إف تسريب االمتحانات يف اجلزائر
 من  ادلنتظرة األىداؼ كفق تبٌت كال كشخصية انطباعية بطريقة توضع االختبارات أسئلة  ككالغش،
تبلمس  أف كيندر الذاكرة كىو للمتعلم العقلية القدرات من بسيطا جزءا تقيس ادلقدـ إهنا الربنامج

 جزء من تكوف أهنا أم الشموؿ إىل تفتقد  إهنا.كالتقوًن كالتطبيق كالًتكيب كالتحليل الفهم مستويات
 التحصيلي ادلستول عن معربة تكوف فالنتائج ؿ؛ لذا فإف النجاح احلظفي رلاؿ يفسح شلا الربنامج، من

، الذم كصف بأنو فضيحة كربل يف تاريخ 2016 تسريب امتحاف بكالوريا يونيو كلعل.احلقيقي
التعليم اجلزائرم، إال بداية تفجَتات منذرة دبا يعقبها، كأكؿ ما تستعر النار من مستصغر الشرر، كما 
ربدثت كسائل إعبلـ جزائرية عن جلوء الدائرة الوزارية لنب غربيط إىل خرباء فرنسيُت من أجل إصبلح 

زلتول ادلنظومة الًتبوية اجلزائرية، ككأف اجلزائر عقمت عن إصلاب من يقـو بإصبلح تعليمها، كمل 
تنجب أم كفاءة تذكر يف ىذا اجملاؿ، لذا فادلناىج ادلقدمة لتبلميذنا ليست مدركسة كمل يراع يف بنائها 

 ليس أناس إىل الًتبوية ادلنظومة إصبلح أمر عندما أًسند شاىدنا لقد ؼمستول ادلتعلمُت كحاجاهتم،
 معقد بعضهم إف بل طيبة؛ نية كال متميزة ذبربة ال رشيد، فكر كال رأم سديد ادليداف، ال ىذا يف ذلم

كال زلنا  السيئة، اإلصبلح ىذا نتائج حضاريا؛ لقد عشنا كمنهـز علميا، مستلب فكريا نفسيا كزلدكد
 .نتجرع غصصو كمرارتو حلد الساعة، كما خفي سيكوف أعظم

 :االعتماد الخاطئ لمنهجية المقاربة بالكفاءات- 3
للتعليم بالطريقة اجلديدة، أم تلك اليت تفرضها ادلقاربة ينن  أبدا مهيئكفمل يكن ادلعلم      

بالكفاءات فهذه ادلقاربة بالكفاءات تستند إىل فكرة أف الطالب ؽلتلك معارؼ قبلية، كخربات 
مكتسبة سابقة، كيكفيو توظيفها مع مساعدة من ادلعلم إف استلـز ذلك، حىت ػلقق سلتلف الكفاءات 

يف سلتلف الوضعيات؛ كىذا ليس صحيحا على إطبلقو، كاف سلمنا جدال بأنو قد يكوف ىذا 
صحيحا، فاف اعتماد ادلقاربة بالكفاءات قد تصلح لقلة قليلة من التبلميذ دكف أغلبهم؛ خاصة إذا 
علمنا انو ًب فرض ما اصطلح عليو بادلقاربة بالكفاءات، فرضا الزما دكف مناقشة زلتواىا كقيمتها، 
فقط لكوف مؤلفها فرانكفوين، كادلتتبع النبيو سيبلحظ الغياب الكلي لبيداغوجيا اإلدماج ىذه من 

ة األكركبية، دبا فيها ادلنهاج الًتبوم للمستوطنة الفرنكفونية البلجيكية اليت ينتمي عليميصبيع ادلناىج الت
ؿ ادلرجعيات األكركبية لبلرباد األكركيب مع أف ؾكزافيي ركجرز نفسو كاضعي ىذه ادلقاربة، ادلدعو إليها 



 

قراءة في منظومة التربية والتعليم الجزائرية :عنوان المقال  
 

105 

للًتبية، ال اثر فيها لشيء امسو بيداغوجيا اإلدماج كادلقاربة بالكفاءات، إهنا يا صاح جعجعة ببل 
. طحُت

 كتظاظ األقسامإ- 4
 ا تلميذا يف القسم الواحد، كاألسوأ من ذلك أنو50 إىل 40 بعض ادلدارس على تكديسترغم     أ

كأغلب ادلدارس يف ادلناطق الداخلية ذات الربد  كسائل بدائية، أم سبورة كقطعة طبشور، تلكًب
ال ؽلكن للمعلم كإف كاف ؽلتلك كفاءات عالية ، كيف ظل ىذه الظركؼالقارس شتاء منعدمة التدفئة، 

أف يقـو بتنمية كفاءات تبلميذه الذاتية، الكتظاظ األقساـ، شلا غلعلو مثبل فضبل عن أف ػلس بالرضا، 
عن تكوين أفواج عمل على النحو ادلطلوب يف النظاـ اجلديد، كعقبة أخرل ربوؿ دكف القياـ بتقوًن 

ادلكتبة كسلابر العلـو :  كما أف الوسائل الًتبوية كادلرافق البلزمة مثل؛مستمر جاد ذلم كمراقبة نشاطاهتم
 منعدمة يف أغلب ادلدارس، إضافة إىل مشاكل ىيأك  مهًتئةكلها .. .كضلوىاكقاعة ادلعلوماتية 

 يف أمالصفوؼ اليت ذبعليك تشعر بالغثياف فور رؤيتها، لقلة اإلىتماـ هبا من الناحية اجلمالية 
 . كتكره الذىاب إليها،نظافتها، شلا غلعلك تكره ادلدرسة بكل معٌت الكلمة

   كثافة الحجم الساعي-5
 مساءا، باستثناء 5 صباحا إىل الػ8يقٌيد التبلميذ يف ادلؤسسة جبدكؿ زمٍت مغلق بإحكاـ، من اؿ      

يومُت من عطلة هناية األسبوع، اللذين ؼلصص جزء منهما لبلسًتخاء كادلراجعة، فإف التبلميذ ال 
ؽللكوف أم كقت فراغ خبلؿ األسبوع للبحث عن ادلعلومات، كربضَت للمشاريع اليت تسند ذلم يف كل 

ادلتوسط يطالب  كأاإلبتدائي الصف يف يدرس  تلميذا أفمادة، كترىقهم ماديا كمعنويا؛ فهل يعقل 
بكتابة حبوث، كليس من ادلدىش أف يستلم ادلعلم حبوثا تفتقر إىل أدىن معايَت اجلدية، بل كثَتا ما 

 أك أصلزه ،تكوف تلك البحوث رلرد نسخ طبق األصل لعمل كحيد قاـ بو تلميذ ؽللك إمكانيات مادية
كبالتايل يستحيل على ادلعلم تقوؽلو، كمنحو أم مبلحظة جادة، ىذا إف ! نًتنتألو صاحب مقهى 

.  قرأه أصبل
 إشكالية التأطير- 6 

 ،تعترب إشكالية التأطَت إشكالية اإلشكاليات، فأغلب ادلؤطرين كادلتخرجُت يف السنوات األخَتة       
 بلو الًتبوم، كمن جهة ؛ليس لديهم مستول تعليمي مقبوؿ، األمر الذم حٌد من أدائهم التعليمي

ثانية تعاين ادلؤسسات الًتبوية من نقص التأطَت، كيف سبيل تغطية العجز تلجأ إىل سياسية 
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اليت ذبعل من عطاء ادلؤطر زلدكدا، لعدـ ارتباطو دبنصب عمل دائم، لكونو يف حالة  اإلستخبلؼ
 إذاال عبلقة عضوية تفاعلية، ىذا ، حبث عن عمل األمر الذم غلعل عبلقتو دبنصبو عبلقة ميكانيكية

 دبا فيهم  ادلختلفةف جل معلمي كأساتذة أطوار التعليم أنو ؽللك ناصية التدريس، حيثأافًتضنا 
أما ثالثة األثايف فهي ادلسألة اليت ... اجلامعيُت، ال رصيد ذلم يف العَت كال يف النفَت، ال نقَت كال قطمَت

ؽلكن إدراجها ربت ىذا العنصر، كىي الظركؼ ادلهنية كاالجتماعية اليت ػلياىا ادلدرسوف، كاليت ال 
تسمح ذلم بإعطاء اىتماـ أكرب لعملهم ادلتمثل يف التأطَت كالتكوين، فبخصوص مسألة إعداد ادلعلم، 

 معهدا كاف يهتم بتكوين 60زبلت كزارة الًتبية عن مهمة إعداده كتكوينو، كاستغنت عن ما يزيد عن 
 ادلدربُت ادلكونُت  كفريق من ادلربُت،ادلعلمُت، مع أف ادلعلم ػلتاج إىل بيئة خاصة، كمناىج مدركسة

... ـمبعامل الطفولة كمشكبلت التعلكباع ذلم إدلاـ الذين ، ادلتخصصُت
 إشكالية التسرب والعنف المدرسي -7

لوحظ يف السنوات األخَتة تفشي ظواىر خطَتة جدا يف ادلدارس، كمنها انتشار ظاىرة التسرب       
، الًتبوم اإلصبلح زلاكالت رغمؼكالعنف على صبيع ادلستويات التعليمية، خاصة بالنسبة للذكور، 

 مادلدرس التسرب الدراسي، الفشل ادلدرسي، اإلخفاؽ، إال أف كماؿ ككقت جهد من صرؼ  ماكمع
 ربقيقم، كرض املي ستولامل بلوغ على اجلزائرية ادلدرسة عجز ظاىرة إىل اقصبيع  تشَتصطلحاتـكىي 

كذلك جلملة أسباب على رأسها، أف التعليم يف كقتنا ىذا ال يؤدم دكره،  دة،نشوامل الًتبوية األىداؼ
فأكرب نسبة للبطالة توجد بُت خرغلي اجلامعات، كفتح رلاالت مهنية ال تستدعي تكوينا علميا عاليا، 

شلا حدا بادلراىقُت إىل ترؾ التعليم، كالتوجو لبلطلراط يف رلاؿ العمل الذم يدر عليو رحبا ماديا، 
كمكانة سلطوية لذلك كجد الشباب بغيتهم كضالتهم يف السلك العسكرم كعلى رأسو الشرطة 

كادلبلحظ أيضا أف جرائم الضرب كاجلرح كالقذؼ، بل كحىت القتل أصبح من الظواىر . كاجليش
 اجلامعات، ككثَتا ما يقـو التلميذ حىتادلتفشية يف مؤسساتنا الًتبوية، سياف يف ادلتوسطات كالثانويات ك

لوحده أك مع زمبلئو بإشباع معلميهم كأساتذهتم ضربا كشتما، كإىانتهم بل كحىت قتلهم، كىي ليست 
كىذا ليس من قبيل الصدفة، كإظلا ىو نتاج ... باحلاالت الشاذة أك ادلعدكدة، بل تعددت كتكررت

 تتفاعل ضمنعدة  سلرجات تشكيل يف فاعلة عوامل... تفاعبلت اجتماعية كسياسية كاقتصادية
 كإظلا من ، إدارياالاألخرل أدت إىل استفحاؿ ىذه الظاىرة اليت ال ؽلكن معاجلتها قضائيا ك العوامل

 ...ا كنتائجهاخبلؿ معاجلة أسباهبا كعللو



 

قراءة في منظومة التربية والتعليم الجزائرية :عنوان المقال  
 

107 

  الزمةنتيجة
اإلشكاالت اليت ؽلكننا أف نتف كشذرات ميقتطىعات، من حبر من  فهذه غيض من فيض،       إنو

نضيف ذلا أخرل، مثل غياب دكر األسرة، كقلة االىتماـ بالتبلميذ، كانعداـ دراسة مواىبهم 
 كبُت ادلسئولُتكشخصياهتم هبدؼ توجيههم كإرشادىم، إضافة إىل انعداـ التشاكر كاحلوار بُت 

فتح النقاش ت كمل ،احلكومة مل تفتح صدرىا لآلراء ادلعارضةؼ ،العاملُت يف احلقل الًتبوم التعليمي
تقرير بن زاغو سعى إىل ؼ كادلربُت، لآلباء مشاكرةطبق دكف مشاركة كال بل  ،كادلثقفُتكادلعلمُت للمربُت 

سعى إىل هتميش بل كالتنصل من إرث ادلدرسة كربييد كهتميش كافة ذبارب اإلصبلح السابقة، 
فصوؿ التقرير مل آنذاؾ؛ ك كزلاكلة االستغناء بشكل كلي كجذرم عن ادلدرسة القائمة ،األساسية

بن عليم، اليت قاـ هبا  التالستصبلح الفشل الكامل بعض أسباب قىذؼتناقشو حىت اذليئة التشريعية، 
 كثَتا تعاين اجلزائرية ادلدرسة أف خفي غَت فإنولذا . كبن بوزيد كبن غربيط كمن على شاكلتهمزاغو 

 كعوامل ادلعوقات من كالوقاية ،الًتبوم ادلردكد ضعف مظاىر لعبلج تقوًن إىل كربتاج ،ادلشاكل من
 فلسفة تربوية من تتأسس ة،شامل إسًتاتيجية كفق كاإلجراءات التدابَت بازباذ كذلك، ادلدرسي الفشل

 اعتماد  بدؿكاالصلاز التخطيط حركيت يف حيوم عملي أسلوب التزاـ يعٍت كىذا ،كاضحةتعليمية 
 القسم إىل من االنتقاؿ احلد ألجل ،ادليداف يف ادلتابعة دكف من التشريعي بالنص التغيَت أسلوب
 عليو ،كالتخلف كالرجعيةباإلضلراؼ  السابقة  ادلدرسة يتهم منكإف .  كال ضوابط مقاييس ببل ،األعلى

 كفاءات ذكم اؿادلتمدرسُت اآلالؼ من عشرات من منها زبرج اليت ادلدرسة غَت آخر مكانا غلد أف
 (121:،ص2003كلد خليفة،) 12.اخلارج كيف داخلاؿ يف قدراهتا أثبتت اليت

: بعض االقتراحات
 ، بل نتج عنو عبلج ناقص،الٌتشخيص اجلزئي ادليداين الحتياجات ادلؤسسات الًتبوية      إف 

، كعوض البحث عن ال حصر ذلامشلوؿ فادلدرسة اجلزائرية ال تسَت قدما، بل إهنا تتخبط يف مشاكل 
 يف مشكل ارذباؿ ادلسئولوفسقط مكزبصيص رلموعة علمية تقًتح احللوؿ كتتبناىا،  حل إلشكالياهتا

  .للتعليم يف اجلزائركالبلحق صلر عنو الوضع ادلأساكم احلايل ماحللوؿ كترقيع ادلرٌقع، شلا 
ؽلكننا إال أف نتفق على حتمية الفشل الذم يًتبص بالطريقة اجلديدة يف التعليم، كاليت  كال      

أقحمت على عجل من دكف علم كال استشارة أىل االختصاص، فبل يسعها إال أف تفشل، لتهدد 
  .بذلك مستقبل جيل كامل من ادلتعلمُت، كاهلل ادلستعاف
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 :ما يليتتضمن  عمل اتخطو اعتماد كؽلكن 
. لغة كثقافة مكتسبات األمة العلميةدين ككضع قوانُت صارمة كرادعة دلن يتبلعب ب - 1
.  غلب أف يكوف اإلصبلح بإشراؾ صبيع ادلعنيُت، أم ادلعلمُت كأكلياء التبلميذ كالنقابات- 2
. خفيف احلجم الساعي الدراسيك ،زبفيف الربامج التعليميةبالتمدرس  ظركؼ ربسُت- 3
. الرجوع إىل طريقة التدريس باألىداؼ بدؿ طريقة ادلقاربة بالكفاءات- 4
. بناء ىياكل تعليمية جديدة لرفع الضغط كاالكتظاظ من األقساـ الستيعاب باقي ادلتعلمُت- 5
.  كاالستماع إىل انشغاالهتم،الرفع من أجور ادلدرسُت كإعطائهم ربفيزات- 6
التمدرس  نفقات تقليص، كالتعليمية ادلؤسسات سَت ظلط يف النظر إعادة- 7
 .البيداغوجية كالطرائق التعليم برامج كمضموف نوعية ربسُت- 8
 .للتقوًن أكثر عناية إعطاء، كالتعليم كسائل نوعية ربسُت- 9

 كنوعيا، يتحسن كميا أف عليو زلكـو اجلزائرية للمدرسة الًتبوم ادلردكد فاف ذلك على كتأسيسا      
 اجلزائرية للمدرسة الًتبوم قدرة ادلردكد كامتلك الوطنية، احلاجات إشباع على القدرة مرتبة بلغ ىو فاف

 ادلمكن من فليس منو، تتأسس اليت التقوؽلية العلمي كادلتابعة التشخيص من مزيد إىل حباجة موضوع
كإف التحدم األساسي أماـ ادلناىج الدراسية اليـو ىو إغلاد طرؽ  .الركتينية اإلدارية األساليب اعتماد

كخطط كبرامج تعليمية، تستطيع أف ربٌوؿ ادلعلومات ادلدرسية إىل كفاءات كمهارات عملية، كإعطاء 
قيمة حقيقية ألىل التعليم كاحًتامهم، كتوفَت متطلباهتم ألهنم سدنة العلم كمن دكهنم لن تقـو للتعليم 

 مهما كالتعليمات النصوص إصدار تكفي فيو ال األحسن ضلو التغيَت بأف يقينا بات فقدقائمة؛ 
كأما إف أردنا حبل للمشكلة االقتصادية، فبل ينبغي ؛ فصاحة كىاغصائ كأبدع ،حزما مضامينها التهبت

على ادلدارس أف تنتج منتجُت للعمل، بدال من أف تنتج طاليب » أف يكوف على حساب التعليم، بل 
 البطالة يف عصرنا، كمفتاح التنمية االقتصادية ةعمل، كلعل اآلخذ هبذا االذباه ىو مفتاح حل مشكل

 (76:،ص2001كوجك،) 13«.كلها
  :حسن الختام

 إف التعليم يف اجلزائر على شفا جرؼ ىار، يف ظل ،نعقل أك نسمع كنا إف  خبلصة الكبلـ       
تغَتات العودلة ادلتوحشة ادلتسارعة، كاجملتمع اجلزائرم كباقي اجملتمعات، ربكمو رلموعة من النظم 

 إن اإلخفاق الدراسي ظاهرة تصيب كل نظم التربيةذلك ، السياسية كاالقتصادية كالثقافية
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غَت بريئة، بل إهنا مقصودة يف  ، لكن أن تزداد حدة في المدرسة الجزائرية فمسألةوالتعميم
التعليم غلب مهمة تسيَت إدارة كأرل أف نظرم، يراد منها ربطيم كهتدًن بقايا القيم العريقة يف رلتمعنا؛ 

صادقة لبناء اؿصحيحة اؿقومات املي لديهم األمانة العلمية، كتوكل ألشخاص ذكم ضمائر حٌية، أف 
بب أفراده يف التعليم كييوضح ذلم ضركرتو، كيعمل على تنمية ادلهارات العقلية  نظاـ تعليمي حقيقي، ػلي

كمن شبة فإنو يبدك يل أننا مقبلوف على مرحلة حبلى بأحداث ضخمة تًتل، . ـكالفكرية كاإلبداعية لو
، فإذا ىي عاصركسيتم تغيَت كثَت من معامل الدكلة اجلزائرية امل ة، كاليت أنشئت ليتفيأ ظبلذلا العمـو

إال جزء من عملية مًتامية األبعاد  ادلدرسة اجلزائريةكما تتحوؿ إىل غنيمة يستفيد من ريعها اخلصوص، 
تبٌُت ذلك من ، إف صلحت النوايا، م نوعيعليميتتوفر على موارد كفيلة بإنتاج مردكد ت كاألطراؼ،
  .كهلل األمر من قبل كمن بعد. رلددا إنتاج مثيل ذلاؽلكن إعادة اليت زبرجت منها، كاليت طلب خبلؿ اؿ
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:  ملخص
تتلخص فكرة البحث يف ربديد عناصر ادلكوف التداويل يف الّصورة البيانية من خبلؿ مدونة تراثية ىامة عرض فيها 

عبد القاىر اجلرجاين بوضوح ىذه ادلفاىيم التداولية، وتقدمي زلاولة إجرائية تتمثل يف ربط اللسانيات بالتداولية يف قراءة 
إذ نتوصل من خبلذلا إىل ربديد مفهـو الّصورة البيانية يف الًّتاث الببلغي العريب، واستخبلص أىم العناصر الّتداولية . تراثية

 .ادلتصلة دبفهومها مع ضبط ادلكوف التداويل للصورة عند اجلرجاين
 .الّتداولية، ادلكوف الّتداويل، الًتاث الببلغي، الّصورة البيانية: احيةـكلمات مفت

Abstract: 

The idea of the researchissummarized in determining the elements of the 

pragmatic component in the graphic image , through an important 

heritageblog, in which Abdul Qaher Al-

jurjaniclearlypresentedthesepragmatic concepts, and introduce a 

proceduralattemptrepresented in likinglinguistics  to pragmatics in a 

traditionalreading  

In it, we arrive  et defining the concept of the graphic image in the 

Arabrhetoricalherirage, and extracting the most important 

pragmaticelementsrelated to the concept of the image. Withadjusting the 

pragmaticcomponent of the graphic image at Al-Jurjani  

Keywords:Pragmatic;Pragmaticcompnent; rhetorical heritage; Graphic 

image. 
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 : مقدمة .1
2.  

تطور الّدرس اللّػغوي عامة والببلغي خاصة، فظهرت النّػظريات الببلغية الغربية احلديثة واجلديدة، 
وأصبح من الّصعب إيقاؼ ىذا الطوفاف ادلعريف الذي تصّبو ادلطابع، فػما كاف علينا إال أف نستفيد منها 

 علم االستعمال-، أو ما يُػػػعرؼ بػ -الّنظرية التداولية-ونستثمرىا، ومن بُت ىذه الّنظريات احلديثة 
، إذ تعد التداولية اليـو زلورا للعلـو اللسانية والعلـو اإلنسانية،  حيث أصبحت مصّب اىتماـ -للّـغويا

الكثَت من العلـو اليت هتتم باإلنساف وفكره اللغوي كعلم االجتماع وعلم النفس والفلسفة وغَتىا، وجاءت 
القدرات اإلنسانية : لتفسر الظّاىرة اللغوية يف إطار يتقاطع مع اإلطار الذي عرفتو اللسانيات وعلومها وىو

 .للتواصل اللغوي
 موضوع خيتص بدراسة القوانُت الكلية لبلستعماؿ اللغوي، ويهتم أيضا بادلعٌت، وببعض فالّتداولية

يف - مصطلحا-األشكاؿ الّلسانية اليت ال يتحّدُد معناىا إال من خبلؿ استعماذلا، إال أنّو مل يعثر عليو 
الّدراسات الببلغية العربية قدديا، لكن ىناؾ الكثَت منها من تناولت مباحثا تعترب اآلف من صميم الّتداولية 

 السكاكيوالجرجانيوالجاحظ و غَتىا، وىذا ما جنده مثبل عند كالمقام والّسـياق وأفعال الكالم
 .وغَتمهمن الببلغيُت

  وجنُد علم الببلغة يلتقي مع الّدرس التداويل يف التأثَت على ادلتلقي من خبلؿ مبدأ مناسبة الكبلـ 
 عند التّػداوليُت حديثا، كما يُعترب القصدية، أو ما يُعرؼ دببدأ "لكّل مقام مقال": دلقتضى احلاؿ يف مقولة

 النقطة األساسية اليت يلتقي فيها علم التداولية مع مباحث الببلغة، وال يكاُد أي خطاٍب خيلو الخطاب
، فالصورة البيانية إحدى الّظواىر الببلغية اليت التقت فيها مع ادلباحث التّػداولية، وخباصة  البيانيةمن الصور

 -.دالئل اإلعجاز-يف مدونتو- عبد القاهر الجرجاني-عند مؤسس علم الببلغة العربية
ما ىو القدر الدراسي الذي حظي بو مفهـو الصورة يف وبناًء على ىذا نطرح اإلشكاؿ التايل؛   

الًتاث الببلغي العريب؟ وفيم تتمثل األبعاد التداولية يف دراسة الصورة البيانية؟ وكيف يتشكل ادلكوف 
 التداويل للصورة الببلغية عند اجلرجاين؟
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 القائم على التحليل والًتكيب، كوف المنهج الوصفي اإلشكاؿ اتبعت ا ولئلجابة عن ىذ
 المنهج التاريخيوال خيُل من التحليل والًتكيب، باإلضافة إىل بالغية تداوليةادلوضوع يتناوؿ قضية 

وتبياف  التارخيية ذلذه الظاىرةالتطورات رصد دفــــــــبهادلناسب لتتبع الظّاىرة الببلغية عند العرب قدديا، 
 .تبلقي التداولية مع الببلغة العربية يف دراستهما للصُّػورة البيانية دراسًة لسانيةمواطن
: البيان والصُّورة البيانية .3

يعترب علم البياف أحد أىم علـو الببلغة العربية يف التقسيم التعليمي للغة، وقد يوصف بلفظ 
الرحمن، عّلم « :البياف عموما ادلنطق اإلنساين الذي فضل بو على سائر احليواف، مصداقا لقولو تعاىل

  » 1.القرآن، خلق اإلنسان، عّلمه البيان
 :في التراث البالغي العربي. 1.2

مل تسلك لفظة البياف خبلؿ رحلتها يف تاريخ الببلغة العربية مسارا دالليا واحداً، بل تطورت 
داللتها من عصر إىل عصر حىت اكتسبت يف القرف السابع اذلجري صبغة ادلصطلح العلمي، إذ أصبحت 

علم -يف نظرىم- ومن تبعو من الببلغيُت ال تعٍت سوى الّصورة اليت اختص ببحثهاالسكاكيعلى يد 
 .البياف

إّف داللة لفظة البياف قد مّرت يف موروثنا النقدي -: على وجو اإلمجاؿ– و نستطيع القوؿ 
:  والببلغي دبراحل ثبلث

 الكشف واإليضاح،فقد استخدمت أوال دبعناىا اللغوي أو ادلعجمي؛ إذ كاف يقصد هبا  - أ
 ،التعبير الفنيمثّ استخدمت ثانيا مرادفا دلصطلح الببلغة؛ أي أهنا كانت تعٍت  - ب
على نوع خاص من الّصور ىو - بعد الفصل بُت علـو الببلغة–مث أطلقت أخَتا  - ت

 2.الصورةالمجازية
رى الّتخصيص وصبغة ادلصطلح العلمي، فلم يعد ذلا ذلك ػػُمنذ القرف اخلامس اذلجري أخذت مجو

 عبد القاىر اجلرجاين البياف رلرد كما ال يرىادلدلوؿ الواسع الذي استخدمت فيو من قبل كما رأينا، 
الكشف عن ادلعٌت أو الداللة عليو بأي لوف من ألواف الداللة، بل ىو يعٍت لونا خاصا من ألواف الّداللة 

وىو الّداللة الفنية، تلك اليت ال تتحقق إال بالعبارة الفنية يف الشعر أو النثر، فعاب على الّسابقُت توسعهم 
. يف معٌت البياف، و إدخاؿ الّدالالت غَت الفنية بل غَت اللغوية أصبل يف حوزتو
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 إّنك ال ترى علما ىو أرسخ أصبل، وأبقى فرعا، « :دالئل اإلعجازيؤكد ذلك قولو يف كتابو إذ 
وأحلى جٍت، وأكـر نتاجا، وأنور سراجا من علم البياف الذي لواله مل تَر لسانا حيوؾ الوشي، ويصوغ 

إال أّنك لن ترى على ذلك نوعا من العلم قد لقى من الضيم ، (...)،احللّي، ويلفظ الّدر، وينفث الّسحر
، ال يعلم أف ىاىنا أسرارا ودقائق طريق العلم هبا الروية والفكر، (...)ما لقي، ومٍت من احليف دبا مٍت بو، 

ولطائف مستقاىا العقل، وخصائص معاف ىدوا إليها، ودلوا عليها، وكشف ذلم عنها، وأهنا السبب يف أف 
  » 3.عرضت ادلزية يف الكبلـ

 ومن تبعو من الّسـكاكيأّمػػػا بعد اجلرجاين فقد مّت الفصل بُت علـو الببلغة الثبلثة على يد 
. الببلغيُت، مما أدى إىل احنصار دائرة علم البياف يف الصورة البيانية من تشبيو واستعارة وكناية ورلاز

ىذا عن الصورة البيانية وعلم البياف بُت التعميم والتخصيص يف مسَتة الًتاث العريب، أما الصورة 
.  البيانية يف ضوء ادلفاىيم التداولية احلديثة، فسنحاوؿ بسطو فيما يأيت من السطور

:  الّصـورة البيانية في ضوء التّـداولية .3.2
، وزلور اللغة الفنية دور ىاـ يف إبانة ادلعٌت الببلغي للخطاب، ولذلك تعترب رمز للصورة البيانية

 يف إبانة ادلعٌت أو غموضو، وىو ما جيعلها أمهية بالغةاالستعماؿ اللغوي، والتواصل اإلنساين، دلا ذلا من 
.  تأخذ مكاهنا اذلاـ يف مفاىيم التداولية

ىي اذباه لغوي ظهر وازدىر على ساحة الدرس اللساين احلديث وادلعاصر، فالّلسانيات التداولية
يهتم بدراسة اللغة أثناء االستعماؿ، ولعّل ىذا ما جعلو أكثر دقة وضبطا، حيث يدرس اللغة أثناء 

. استعماذلا يف ادلقامات ادلختلفة
 يف سبيل دراستها للغة بأقطاب العملية التواصلية، فتهتم بادلتكلم داوليةـسانيات التّ ـاللّ  وتعٌت 

راعي السامع أثناء اخلطاب، كما هتتم بالظروؼ واألحواؿ ػػػومقاصده، بعػدِّده زلركا لعملية التواصل، وتُ 
اخلارجية احمليطة بالعملية التواصلية، ضمانا لتحقيق التواصل من جهة، ولتستغلها يف الوصوؿ إىل غرض 

 4.ادلتكلم و قصده من جهة أخرى
 مبحث لساين كوهناقد أصبح من الّصعب تقدمي تعريف للتداولية يُلّم جبميع جوانبها، وعليو؛ ؼ

ونظرية تتقاذفها مصادر معرفية عديدة، إذ لكل مبدأ من مبادئ التداولية مصدر خاص انبثق منو، كما أهّنا 
. تتداخل مع عديد العلـو
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 :التداولية عند الغــرب - أ

غوي على غَت الدراسات السابقة للسانيات اليت ػ اىتمت الّتداولية بدراسة الكبلـ أواالستعماؿ اللُّ 
 إّف عملية توجيو (b. Philippفيليب بالنشيه)يقول أقصت الكبلـ واىتمت باللساف فقط، حيث 

الّتحليل حنو الكبلـ ليس رلرد دراسة الكبلـ بادلصطلح السوسَتي، ولكّنها يف احلقيقة دراسة اللغة يف 
 5.كليتها دبا فيها الكبلـ

هتدؼ ... « :ضبطه لمفهوم التداولية يف فقد قال (F.HALLYNفردناندهالين)أّما 
التّػداولية إىل بلورة نظرية أفعاؿ الكبلـ، أي مناذج رلردة، أو مقوالت تصدؽ على الّسػلوكات ادللموسة 

 »6.والشخصية اليت ننجزىا وحنن نتكلم
المكون « ، فهو يرىالدراسة التداولية بالّسـياق(.DominicManganoمنغونو) ويربط 
 يعاجل وصف ادللفوظات يف سياقاهتا، حيث تسعى الّتداولية إىل ربديد قصد ادلتكلم من خبلؿ التداللي

سياؽ زلدد، ومن خبلؿ ربديد السياؽ ديكن استخراج متضمنات القوؿ، فالّتداولية تدرس الطريقة اليت 
يستخرج هبا ادلخاطب مقًتحات متضمنات القوؿ من خبلؿ ما يقاؿ داخل سياؽ مفرد، حيث حياوؿ 

 »7 من خبلؿ دراسة العبلقة بُت ادلعٌت والسياؽللمعنى الضمني إبراز البعد التداويل (منغونو)
بأهنا رباوؿ الكشف عن ادلقدرة اإلببلغية اليت « ؛(فرانسوريكاناتي)و (ماري ديير) ويعرفها 

 »8.ربققها العبارة اللغوية، وتدرس بذلك داللة اللغة يف االستعماؿ
فهي جزء من علم أعّم وىو دراسة التعامل اللغوي من حيث ىو « ؛(أوستين)أما التداولية عند 

جزء من التعامل االجتماعي، وهبذا ادلفهـو ينتقل باللغة من مستواىا اللغوي إىل مستوى آخر، ىو ادلستوى 
االجتماعي يف نطاؽ التأثَت والتأثر، فالتداولية تدرس االتصاؿ اللغوي يف إطاره االجتماعي، بالكشف عن 

الّشروط وادلعطيات اليت تساىم يف إنتاج الفعل اللغوي من جهة، ما تبحث يف فاعليتو وآثاره العملية من 
 »9.جهة أخرى

: فإذا أردنا أف نوجز ىذه األقواؿ فإننا نسجل النقاط التالية
 التداولية علم يهتم بدراسة اللغة اإلنسانية يف االستعماؿ. 
 عملية توجيو التحليل حنو دراسة اللغة يف كليتها دبا فيها الكبلـ 
 تسعى التداولية إىل الكشف عن ادلقدرة اإلببلغية اليت ربققها العبارة اللغوية. 
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 التداولية حبث يف الدالالت اليت تفيدىا اللغة يف االستعماؿ. 
: التداولية عند العرب - ب

بوصف « أوؿ باحث أدخل علم الّتداولية إىل الثّقافة العربية، وقد خصهاطه عبد الرحمان يُعدُّ 
 » 10.كّل ما كاف مظهرا من مظاىر الّتواصل والّتفاعل بُت صانعي الًّتاث من عامة الّناس وخاّصتهم

إف التداولية تعٌت بالشروط والقواعد البلزمة ادلبلئمة بُت أفعاؿ «  فقد قاؿ؛صالح فضلأّما 
 »11.القوؿ ومقتضيات ادلواقف اخلاصة بو، أي العبلقة بُت الّنص والسياؽ

 وجود ىذا االىتماـ التداويل يف الًتاث العريب من خبلؿ مسعود صحراويوأثبت 
، فبيّػن أف فبلسفة التحليل درسوا عدة ظواىر لغوية من وجهة نظر "التداولية عند علماء العرب:"كتابو

اإلحالة واالقتضاء، واالستلزاـ احلواري، ومفهـو االفًتاضات ادلسبقة، وظاىرة األفعاؿ : تداولية أمهها
الكبلمية، موضحا أف قضية التداولية ىي؛ إجياد القوانُت الكلية لبلستعماؿ اللغوي والتعرؼ على القدرات 

 12.علم االستعماؿ اللغوي: اإلنسانية للتواصل اللغوي وتصَت التداولية من مث جديرة بأف تسمى
من خبلؿ اقًتاح ىذه الّتسمية، وربديد ىذه ادلفاىيم عند الغرب، راح يثبت وجود ىذا االىتماـ عند 

.  العرب من خبلؿ التمييز بُت اخلرب واإلنشاء، واىتماـ األصوليُت والنحاة بظاىرة األفعاؿ الكبلمية
 :المكون التداولي .4

ـّ يف الكشف عن ادلعاين ادلضمرة وكيفية تشكلها، ففي الّنظرية مكون التداوليلل  دور ىا
ادلقابلة للمعاين األوىل الّصرحية، فهو  (اخلفية/ادلضمرة)االستلزامية يأخذ ىذا ادلكوف بإنتاج ادلعاين الثانية 

-. بالغية-داللة مقاميةادلكوف الذي تلتقي فيو الّداللتاف الّصرحية وادلضمرة، إال أهّنما يندرلاف فينتجاف 
والغاية من استعماؿ ادلكوف الّتداويل يف أبعاده االستعارية واجملازية والكنائية ىو تصوير ادلضمر من 
ادلعاين أو اشتقاقها أو اقتضائها أو استلزامها، وىي وسيلة يتيحها استعماؿ اللغة وتتفنن يف عرضها الّذات 

 13.ادلتكلمة
: عناصر المكون التداولي في الصورة البيانية. 1.3

  :عناصر ادلكوف التداويل يف الصورة البيانية ديا يليوتتمثل 
وىو اجلزء األىم واألساسي من بنية الفعل الكبلمي، ويعٍت : الفعل المتضمن في القول - أ

التصرؼ اإلرادي الذي ينجزه بالكبلـ، إنو اإلجناز الذي يؤديو ادلتكلم دبجرد تلفظو 
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األمر، النهي، االستفهاـ، التعزية، التهنئة، الوعد وغَتىا من : دبلفوظات معينة، ومن أمثلتو
 .ادلضامُت اليت يتضمنها أي فعل كبلمي

اليت بواسطتها ربيل العبلمة اللغوية على أي شيء يف الوظيفة اللغوية  ويراد هبا :اإلحالة - ب
العامل اخلارجي، وقد تبُت لفبلسفة التحليل كما للسانيُت أف كل عبلمة لغوية تؤطرىا ثبلثة 

 .الداؿ، ادلدلوؿ، وادلرجع: مكونات
 واالقتضاء لو صلة باإلحالة، وادلقصود بو أف صدؽ مجلة ما متضمنة السم علم :االقتضاء - ت

 .يقتضي أف تكوف ذلذا الَعَلم إحالة، قد يكوف مع اجلملة ادلثبتة أو ادلنفية
 ،الصورة اللغوية و الصورة المنطقية للجملة - ث
 14،االفتراض المسبق - ج
تقـو ىذه النظرية على فكرة جوىرية، وىي أّف جػػُمل اللغة تدّؿ : التخاطبي/االستلزام الحواري - ح

يف أغلبها على معاٍف صرحية وأخرى ضمنية تتحّدُد داللتها داخل الّسياؽ الذي وردتفيو، 
فاالستلزاـ الّتخاطيب ىو عمل ادلعٌت على لزـو شيء عن طريق قوؿ شيء آخر، أوشيء 

 15.يعنيو ادلتكلم و يوحي بو ويقًتحو، وال يكوف جزءا مما تعنيو اجلملة بصورة حرفية

االستلزام فمن خبلؿ عرضنا للمباحث اليت غذت الّدرس التداويل يتضح لنا أف مبحث 
.  ىو جوىر تقاطع علم التداولية مع علم الببلغة يف مبحث الصورة البيانيةالتخاطبي/الحواري

 تعد أحد ادلكونات التداولية اليت تكشف عن ادلعاين اخلفية نظرية االستلزام الحواريدبعٌت أف 
. يف الكبلـ، اليت ال تظهر بشكل صريح يف كبلـ ادلخاطب

 :المكون التداولي للّصـورة البيانية عند الجرجاني .2.3

إّف العديد من القضايا الّتداولية اليت أصبحت تشّكل احملور األساسي يف اللسانيات الّتداولية 
ادلعاصرة قد مّت تداوذلا يف الًتاث العريب والببلغي، حيث سنقـو بعقد صلة حوارية مع أحد أعبلـ الببلغة 

العربية، وىو عبد القاىر اجلرجاين يف كتابيو دالئل اإلعجاز وأسرار الببلغة، ويتمثل ذلك يف دراسة ادلكوف 
: التداويل للصورة البيانية عند اجلرجاين، ومن أمثلة ذلك
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 المجاز : 

لقد كاف لثنائية احلقيقة واجملاز مكانتهما يف الًّتاث العريب، حيث يرى الببلغيوف أّف استعماؿ 
األلفاظ على حقيقتها يف أصل اللغة أسبق من استعماذلا اجملازي، وكاف منطلقهم يف ذلك مقولة األصل 

والفرع، إذ احلقيقة واجملاز فرع عليها، ويوصف اجملاز بأنّو آلية من اآلليات اليت تثري الّداللة دبعاٍف مستلزمة 
ربقق القّوة الّتعبَتية على مستوى الًّتكيب والنص، ىاتو اآلية تقـو أساسا على نقل اللفظ أو الًّتكيب من 

 16.معناه احلريف إىل آخر مستلـز مع وجود عبلقة بُت ادلعنيُت وقرينة سبنُع إرادة ادلعٌت األصلي
من ادلعروؼ أّف صلة اإلنساف باللغة تبدأ منذ سّن مبكرة، أين يتعلم معاين الكلمات ادلتواضع  

عليها وكذا التعبَتات اللغوية، ومع مرور الوقت يبدأ يف تداوؿ اللغة عرب استعماذلا حبسب ادلقاـ ومقتضى 
التخاطب، حيث يكوف دبقدور ادلتكلم اختيار الّنمط الذي يتبلءـ وسياؽ تلفظو، ممّا حيّقق اإلرادة 

االستعمالية يف ظهور القوؿ ادلنجز، وذلك باالستناد إىل قصد ادلتكلم، والذي يعمل على التحكم يف 
. أمناط إجناز قولو حبسب معطيات السياؽ

فكاف الببلغيوف ممن سامهوا يف بناء نظرية اجملاز، وأشهرىم صاحب نظرية النظم عبد القاىر 
اجلرجاين، حيث قسم الكبلـ إىل قسمُت؛ 

خرج زيٌد، فادلقصود أف زبرب : قسم تصل إليو بداللة اللفظ وحده، ومن ذلك قولك - أ
 ،حبقيقة عن خروج زيد

وقسم ثاٍف ال تصُل إليو بداللة اللفظ وحده، فاللفظ يدلك على معناه الذي يقتضيو  - ب
 17.موضوعو يف اللغة، مثّ ذبُد لذلك ادلعٌت داللة ثابتة تصل هبا إىل الغرض

 وىو مرتبط باللفظ الصريح بالحقيقة،من خبلؿ ىذا التقسيم، يتضح لنا أّف القسم األوؿ ارتبط 
 وىو يوحي بدالالت جديدة غَت بارزة يف ظاىره، ولو عدنا بالمجاز،والظاىر والبارز، أما الثاين فقد ارتبط 

القائمة على فكرة أّف جػػُمل اللغة تدّؿ يف أغلبها على معاٍف صرحية إىل تعريف نظرية االستلزاـ احلواري
وأخرى ضمنية تتحّدُد داللتها داخل الّسياؽ الذي وردت فيو، لوجدناىا واضحة عند اجلرجاين يف مفهـو 

 .النظم
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 كل كلمة أريد هبا غَت ما وقعت لو يف وضع واضعها « ؛عّرف الجرجاني المجاز بأنّهوقد 
كّل كلمة جرت هبا ما وقعت لو يف وضع الواضع : دلبلحظة بُت الثاين واألوؿ فهي رلاز، وإف شئت قلت

إىل ما مل توضع لو من غَت أف تستأنف فيها وضعاً دلبلحظة بُت ما ذبوز هبا إليو وبُت أصلها الذي وضعت 
  » 18.لو يف وضع واضعها فهي رلاز
:   ومن شروط اجملاز أف يكوف

 منقوال عن معٌت وضع اللفظ بإزائو أّوال،  -
أف يكوف بُت اللّػفظ حقيقة ورلازا مناسبة بينهما وعبلقة لكي ال يوصف اجملاز  -

بالقبح و الّتنافر، وىو ما ينتج عنو الغموض و اإلهباـ، فاجملاز ال يعدُّ خروجا ال ضابط لو، بل 
وقد ضرب يف ىذا ادلوضع مثاال لقوؿ 19.ىو خروج مشروط بالّسَت على سنن العرب يف التجوز

 :الّشاعر
 و كػػػػرُّ الغداة و مػػػػػػػّر العشّي ..:.. أشػػاب الصغَت و أفنػػػى الكبػػػػَت

 واقٌع يف إثبات الّشيب فعبًل لؤلياـ، وقد أزيل عن موضعو الذي ينبغي أف يكوف فيو، فالمجــازُز  -
 لوجدنا أّف الّسياؽ ىو الذي حّدد ادلعاين اليت يقصدىا ادلتكلم، تداولياولو قمنا بالنظر إىل اجملاز 

 .فادلعاين الضمنية للقوؿ ربّددت من خبلؿ الّسياؽ، وليس ادلعاين الصرحية لؤللفاظ
 الكنـاية: 

 وقد ربطو باجملاز والكناية، فهو اتساُع يتعّدى البنية االتساع في القول،ربّدث اجلرجاين عن 
الظاىرية إىل أغراض ُتستفاُد من الّسياؽ الذي يرُد يف القوؿ اجملازي، وذلك من جهة اإلثبات الذي يقـو بو 

يقول الجرجاني في تعريفه ادلتكلم، فهو ال يصُف واقعا معينا، وإمنا يسعى إىل إثبات واقع ما، حيث 
راد بالكناية ىا ىنا أف يريد ادلتكلم إثبات معٌت من ادلعاين فبل يذكره باللفظ ادلوضوع لو يف " للكناية؛

ُ
وادل

 20."اللغة، ولكن جييء إىل معٌت ىو تاليو وردفو يف الوجود، فيومئ إليو وجيعلو دليبل عليو
معٌت أّف الكناية تتصل حبالة االستعماؿ اليت بٌت وفقها ادلتكلم أغراضو، هبدؼ إثبات صفة ما أو 
واقع ما، وذلك اإلثبات مرتبط باالنتقاؿ بادلعٌت احلريف إىل ادلعٌت الثّاين الضمٍت اخلفي، وىذا وجو آخر من 

. أوجو استعماؿ اجلرجاين آلليات االستلزاـ احلواري والتّػخاطيب
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 :فيقولويضرب يف ىذا الشأف مثاال 
  »21. فبلنة نؤـو الضحى، دبعٌت أهّنا امرأة مًتفة وذلا خدـ« 
الحظ من خبلؿ ادلثاؿ أف ىناؾ اتساع يف ادلعٌت، وادلراد ىو إثبات صفة ادلمدوح وليس ػػفامل

وصفو،  وذلك اإلثبات يكوف بإرادة معٌت مضمرًا يف الّسياؽ بإظهار معٌت آخر ىو دليل اإلثبات، 
فاجلرجاين قد أشار إىل مستويُت من ادلعٌت، ادلعٌت الظاىر وادلباشر للفظ وىو غَت مقصود، وادلعٌت الباطن و 

. ادلضمر واخلفي وىو ادلقصود
 االستعارة : 

قد قّدـ اجلرجاين يف باب االستعارة الكثَت من الّشواىد، وعّدىا ضربا من ضروب اجملاز، ما 
. جيعلها يف صميم مفاىيم التداولية

 قد مّيز بُت محل العبارة اللغوية  » 22واشتعل الّرأس شيبا« ففي شرحو لآلية الكردية لقولو تعاىل؛
، وإف كاف ىو للرأس يف  على ظاىرىا ومحلها على اجملاز، فادلعلـو أف اشتعل للشيب يف ادلعٌت ادلستلـز

اشتعل شيب الرّأس، أو الّشيب يف : اللفظ، فلو غَّتنا اجلملة وأسندنا اللفظ إىل الّشيب صراحة لقلنا
 23.الرّأس، وتفقد اجلملة حسنها وروعتها

واشتعل الرّأس شيبا جو من اخلوؼ واإلحساس بالفناء، وزاد « :ويساير اجلملة على ىذا الّنحو
وىو ىنا ليس ضرورة اقتضتها احلاجة إىل مزيد من تصور حركة  (اشتعل)ىذا الّشعور اجملاز يف قولو تعاىل 

الّشيب وزبيلها بعض الوقت يف احلس، فبل يستقر يف النفس بياض الّشيب وقابليتو لبلنتشار، وإمّنا تستقر 
 »24.يف الّنفس ادلعاين ادلًتتبة على أثاره أو ادلصاحبة لو

 نستنتج أّف ادلعٌت ادلباشر يف ىذا ادلقاـ يفقد العبارة رونقها، وىو ما حّققو اجملاز، ولو قارنا بُت 
. اشتعل شيب الرّأس، التضح الفرؽ الّشاسُع بينهم: واشتعل الرأس شيبا، ومجلة: مجلة

 أما زلاولة الّتعبَت عن ادلعاين على طريق األقواؿ الّتقريرية فيفقد ىذه األقواؿ كثَتا من اخلصوصيات 
 25.اليت يضيفها اجملاز عليها، ألّف احملتوى الّداليل ال يكوف واحًدا

ورة البيانية في مدونة عبد القاهر ـاإلشارات الّتداوليةللمكون الّتداولي في الصّ ىذه بعض 
، وما نستخلصو من خبلؿ عرضنا لبعض الصور البيانية أّف عديد الّنظريات -دالئل اإلعجاز-الجرجاني
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اللسانية الغربية ذلا جذور عند العرب، لكن ما حنتاجو ىو دراسة ىذا الًّتاث وإحيائو من جديد دلواكبة 
.  الّتطورات احلاصلة يف رلاؿ اللغة

: خــــاتمة .5
إّف الّدارس للًتاث العريب وادلتأمل للنظريات اللغوية احلديثة وادلدقق يف العبلقات وادلقاربات بُت 

القدمي واحلديث جيُد أّف الكثَت من ىذه الّنظريات حباجة إىل إعادة سبحيص وتدقيق لكشف جذورىا 
األوىل، واستنتاج ما توصلت إليو من جديد، وبناء على ىذا وختاما دلا سبق توصلنا يف هناية ىذا البحث 

: إىل رلموعة من الّنتائج ادلتمثلة يف
تعمق الببلغيُت القدماء يف دراساهتم للببلغة وبياف حيثياهتا ادلعرفية نتج عنو تعّدد التعاريف  -

 وادلفاىيم، ممّا أدى إىل حدوث التقاء بُت مفهـو الببلغة القددية واجلديدة، 
عدـ ضبط مفهـو واحد للصورة البيانية جعل الدراسات الببلغية ذلا زبتلف من ببلغي آلخر،  -

 وصّعب من ضبط ماىيتها،
اعتماد الّدرس التداويل على شبكة ربليل معاصرة، تعتمُد مفاىيَم من قبيل األفعاؿ الكبلمية،  -

 واالفًتاض ادلسبق، واالستلزاـ احلواري،
ادلتكلم، ادلخاطب، الّسياؽ، والسيما : أبرز نقاط االلتقاء بُت الببلغة القددية والتداولية سبثلت يف -

 الًتكيز على مطابقة الكبلـ دلقتضى احلاؿ، 
تناوؿ عبد القاىر اجلرجاين للصورة البيانية بطرح تداويل من خبلؿ تركيزه على ادلعٌت اخلفي  -

 .والضمٍت للكبلـ
وما ندعو إليو من خبلؿ ىذا ادلقاؿ ىو ضرورة البحث يف الًتاث الببلغي العريب، وإعادة صياغتو 

وفق ادلناىج الببلغية احلديثة وتقصي مواطن االلتقاء ومواضع االختبلؼ لتبياف القيم اجلوىرية اليت ربوزىا 
 .الببلغة العربية، فبل حديث بدوف قدمي، وال نظريات بدوف إرىاصات

 :الهوامش .6
                                           

 1/4:  الرمحن1
 7:، ص2005حسن طبل، 2
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:  ملخص
 و ادلدرسة و  توصف الّروضة على أهنا مرحلة أساسية يف العملّية الًّتبوية و الّتعليمية، فهي حلقة وصل بني ادلنزل

من جسمّية و عقلّية و لغويّة و اجتماعّية، : خطوة أّولّية يف الّسلم الّتعليمي، وقد سامهت يف تكامل جوانب منّوه األساسية 
و كان اذلدف من وراء حبثنا ىذا ىو الكشف عن بعض أبعاد الّروضة حسب ما تقّدمة برارلها و نشاطاهتا و تبيان مدى 

أمهّيتها يف العملّية الّتعليمّية من خالل مسامهتها يف تنمية الّرصيد الّلغوي، و الّتذكري بضرورة العمل على تطوير ىذه 
األخرية، بتوفري سلتلف الوسائل و األلعاب الّتعليمّية، و توّصلنا إىل رلموعة من الّنتائج أبرزىا أهنا تساىم يف تطوير منّو 

 .الطّفل يف سلتلف األصعدة العقلية و احلركية و تنمية ادلهارات الّلغوية و تنشئتو اجتماعيا
 .الّروضة؛ الطفل؛ العملّية الّتعليمّية؛ زيادة ادلعارف؛ الّتخيل: الكلمات المفتاحية

Abstract: Kindergarten is described as an essential stage in the educational 

process, as it is a link between home and school and an initial step in the 

educational ladder. It is to reveal some dimensions of the kindergarten 

 according to the progress of its programs and activities and to show the 

extent of its importance in the educational process through its contribution 

to the development of the linguistic balance and work on developing the 

latter, by providing various meansand educational games, and we reached a 

set of results, the most prominent of which is that it contributes to the 

development of the child’s growth in various mental levels Movement,  

language skills development and social upbringing.Kindergarten, child, 

educational process, increase knowledge, imagination. 
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 :مقدمة .1

 تعترب مرحلة الطّفولة يف سّن ما قبل ادلدرسة من أىّم ادلراحل العمرية يف حياة اإلنسان، و تربز أمهّية بداية 
الّسنوات الّستة من حياة الطّفل يف تكوين شخصّيتو، فادلعامل الرّئيسية لشخصّية الفرد تتأثّر و تتشّكل 

و دلّا كانت الّسنوات األوىل من عمره . بدرجة عالية بنوع الّرعاية اليت يتلّقاىا األطفال يف بواكري طفولتهم
من أحسن فًتات احلياة اإلنسانية و أخطرىا كان اىتمام معظم دول العامل يف إنشاء رياض األطفال، و قد 

 ما ىي أىمية الّروضة في العملّية الّتعليّمية: تطرقنا يف موضوعنا ىذا على اإلشكالية و اليت كانت كاآليت
كيف تؤثّر ىذه األخرية على جوانب الّنمو ادلختلفة للطّفل؟ ، : ؟  و طرحنا رلموعة من الفرضّيات و ىي

و ىل راعى برنامج الّروضة سّن الطفل و مستوى تفكريه؟ و كيف جيب تطوير ىذه ادلؤسسة هبدف ربقيق 
األىداف ادلرجّوة يف العملّية الّتعليمّية ؟ و قد اتّبعنا يف ذلك ادلنهج الوصفي الّتحليلي، و كان اذلدف من 

وراء حبثنا ىذا ىو تبيان مدى فاعلية الروضة يف العملّية الّتعليمية و الًّتبوية و االجتماعية و دلا ذلا من دور 
يف  تنشئة الطّفل و إكسابو فّن احلياة باعتبار دورىا ىو امتداد لدور األسرة، فالّروضة توفّر للطّفل الّرعاية 

الكاملة بكل صورىا و ربّقق مطالب منّوه و تشبع حاجاتو و تنمي معارفو الّلغوية و كيفية الّنطق الّصحيح 
للحروف و معرفة احلساب و تتيح لو فرص الّلعب ادلتنّوعة ليكتشف ذاتو و يعرف قدراتو و يعمل على 

 . تنميتها و يتشّرب ثقافة رلتمعو، فيعيش سعيدا متوافقا مع ذاتو و رلتمعو

 :تعريف الّروضة .2

ادلوضع جيتمع : الروضة .البستان احلسن : األرض ذات اخلضرة، و الّروضة :" الّروضة  (روض  )  :لغة/أ
، صفحة 2004ابن منظور، )"و اجلمع من ذلك كّلو روضات و رياض و روض...إليو ادلاء يكثر نبتو، 

299) 

 و 03وسيلة فّعالة تعاجل فًتة شديدة احلساسية يف حياة الطفل ما بني " تعرف على أهنا اصطالحا  /ب
 (41، صفحة 2008زلمد جاسم، )"  سنوات ألنو هتيئة دلرحلة ادلدرسة االبتدائية 04
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ربوية تساىم يف بناء شخصية الطفل يف فًتة زمنية زلددة و  ّّ ما يعين أهنا إحدى اذلياكل الّتعليمّية الّت
 .هتيئتو دلراحل مستقبلية

 سنوات و يقوم الّتعليم فيها 6 إىل 3كذلك تعترب مؤّسسة تعليمّية اجتماعية تربويّة سلّصصة لألطفال من 
على أساس األنشطة الًّتبوية اليت يكتسب الطفل من خالذلا ادلفاىيم و ادلهارات األساسّية للّتعلم باإلضافة 

عبد )إىل غرس العادات االجتماعية اجلّيدة و تعمل الّروضة على توفري فرص الّلعب و النشاط للطّفل
 (211، صفحة 2013، .ادلعطي البغدادي ش

 سنوات و ىي 5 – 3نستنتج من خالل ىذه التعريفات أّن الّروضة مؤسسة تعليمية ربضر الطفل ما بني 

تقوم على شروط و مناىج علمية تناسب عقل الطفل و عمرىن مكتسبا من خالذلا مهارات و مفاىيم 

 .تساىم يف بناءه و ذلك من خالل عدة أنشطة و وسائل خاصة باللعب الّتعليمي

      لطادلا مثّلت الّروضة القاعدة األساسّية دلراحل الّتعليم ادلختلفة، فيها تقّدم األصول األوىل و األسس 
الرّاسخة اليت تقوم عليها العملّية الّتعليمية ادلقصودة و غري ادلقصودة، و قد أصبحت مرحلة الّروضة من 

 ادلراحل األساسية ذات ادلعامل 

و مت وضع برامج تربويّة مقّننة لتقدديها إىل الّروضة يف . و القسمات احملددة و ذات خصائص واضحة
معظم دول العامل فهي تعد من أىم نتائج حركة االىتمام بالطفولة و دراسة حاجاهتا ادلختلفة من لغوية و 

انفعالية و اجتماعية، و ىي مل تنشأ لضرورة تربوية فحسب بل لضرورة عملية أيضا، فانتشار األمية يف كثري 
من األسر العربية و انشغال الوالدين خارج ادلنزل أدى إىل تزايد حاجة األطفال إىل تربية منظمة هتيئهم 

 (31، صفحة 1990عارف مصلح، )لدخول ادلدرسة

حيث تساىم الروضة بشكل كبري يف العملّية الّتعليمة ن و قد نشأت ألسباب تربوية و يف ادلسامهة يف 
تنمية رصيد الطفل كما كان من أسباب ظهورىا و االىتمام هبا حاجة األسرة العربية يف وضع أبنائهم يف 
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مؤسسة علمية، ىو انشغاذلم بدوام العمل طول اليوم ، فوجدوا يف الروضة سبيلهم األمثل لوضع أبنائهم يف 
 .مكان آمن و يف نفس الوقت يعلمهم و يثقفهم و يساىم يف بناء ادلكتسبات اللغوية 

ال تستدعي مؤسسات لًتبية األطفال الذين ىم يف "          لقد كانت ظروف األسرة اجلزائرية يف السابق 
 سنوات حيث كانت األّمهات ىّن من تقمن بذلك، و لكن بعد خروج  ادلرأة 05 إىل 03سن من 

للعمل أصبح اآلباء و األّمهات يرغبون يف أن تتوفّر مؤسسات رياض األطفال ألهّنم على يقني بأن ىذه 
ادلؤّسسات سوف تعمل على إنضاج أطفاذلم عقلّيا و جسمّيا و انفعالّيا و اجتماعيا و سبّكنهم من الّتكيف 

 (19، صفحة 2003، .اخلوالدة م)مع ادلدرسة مستقبال 
فكانت األسرة اجلزائرية يف الّسابق ترّّب أبناءىا يف البيت بشكل طبيعي، و لكن مع سعي ادلرأة إىل العمل، 
بات من الّضروري وضع األوالد يف مؤسسة تراعي شروط تربية الطفل سواء لغويا و انفعاليا و تربويا أال و 

 .ىي الروضة، و اليت سامهت بشكل كبري يف إنضاجهم و تكوينهم و تزويدىم بادلعارف و اخلربات
يف تنويع و زيادة اخلربات أو "           تتميز الّروضة بعدة أمور إجيابية عن األسرة ىذه ادليزات تتلخص 

الكفاءة التعليمية ادلتوفرة لدى ادلعلمات، و كذلك الوسائل التعليمية ادلتطورة و عالقة الطفل بأقرانو و أخريا 
، فللروضة (105، صفحة 1991سبيين، )"االستخدام ادلنظم و ادلدروس للطرق التعليمية ادلالئمة 

صفات خاصة سبيزىا عن األسرة أمهها أهنا تزيد من معارف الطفل و كفاءاتو العلمية من خالل دروس 
 تقدمها ادلعلمات وأيضا من خالل الوسائل العلمية من ألعاب و غريىا 

 :  مبنى الروضة- 3
 : عند اختيار الروضة وجب مراعاة الشروط التالية:موقع الّروضة و شكلها العام1.3

أن تكون قريبة من سكن األطفال، و ىناك بعض اآلراء اليت تفضل أن تنشأ الروضة جبوار ادلؤسسات - 
 .اليت تعمل هبا األمهات، و ذلك كي يتاح لألم أن تبقى فًتة طويلة مع الطفل

 .أن تكون قريبة من بعض مناطق الّرعاية الّصحية و اخلدمات الطّبيعية- 

أن تكون بعيدة عن ادلصانع و األسواق العامة و ادلعامل، و الّشوارع ادلزدمحة و السكك احلديدية لتالقي - 
 الضوضاء 
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 .و الّتلوث 
 .إخل...أن تتوفر فيها ادلرافق الصحية و اخلدمات كادلياه و الكهرباء - 

 .أي مراعاة بصفة عامة اذلدوء و الصحة و وجود أماكن خضراء و حدائق 
يقصد حبجم الروضة مساحة األرض اليت ضلتاج إليها الروضة إلقامة مبناىا دبا فيو من :حجم الّروضة2.3

 حجرات 
 .و مرافق تعليمية و إدارية و خدمية وعلى احلديقة

 :تشمل على عدة مرافق تعليمية و إدارية و خدمية: مرافق الّروضة و تجهيزىا.4
 و تتكون من غرف نشاط األطفال و ساحات اللعب و احلدائق، و القاعات : المرافق الّتعليمية1.4

 .متعددة األغراض مثل قاعة ادلوسيقى، و قاعة العروض الضوئية و قاعة األنشطة الفنية و ادلكتبة و ادلسرح
، غرفة (أمامها صالة األمهات و اآلباء  )غرفة ادلديرة :  و تتكون ادلرافق اإلدارية من:المرافق اإلدارية2.4

 .ادلعلمة، غرفة األخصائية االجتماعية أو النفسية، غرفة السكرترية
 .و تشمل على اخلدمات الصحية، الغذائية:  المرافق الخدمية3.4

غرفة تغيري ادلالبس : باإلضافة إىل ادلرافق الّسابقة صلد بعض الّروضات ربرص على وجود ثالث غرف أخرى
 (52، 14، صفحة 2001عدس، ).غرفة النوم، ادلكتبة

حيث تعمل ادلعّلمة يف أن تضّم خطّتها عّدة نشاطات، كما تضم : الخطّة الدراسية للروضة.5
 .اإلجراءات، و يكون القسم األول من ىذه الفًتة للعمل و القسم اآلخر للعب أكثر

إن اللعب أكثر ىنا يعين أن يقوم الطّفل بالّنشاط الذي يرغب فيو، بالطّريقة اليت : حّصة األلعاب1.5
 .يريدىا، و لكن دون أن يزعج اآلخرين أو يعّرض اإلدارة للّتلف و الّتخريب

 و ىي حصة تكون بتغري النشاط، و ربتاج إىل جهد بسيط، و :حّصة االسترخاء و االستراحة2.5
تكون يف وسط اليوم أو هنايتو، حيث قد يذىب األطفال إىل مشارب ادلاء أو قضاء حاجاهتم الطبيعية، أو 

 .باالسًتخاء يف غرفة غري مضاءة
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 ال يوجد يف الربنامج وقت سلصص للمكتبة و لكن األطفال يستعملوهنا يف حصة :حصة المكتبة3.5
 .اللعب، أو يف أي وقت آخر أثناء الّنهار

ال شك أن كل طفل شعر بطريقة أو بأخرى، بالقوى الطّبيعية : حّصة العلوم االجتماعية و الطبيعية4.5
 احلرارة، الضوء: مثل

احلركة أو خربات عن حياة النبات أو احليوان، و جيب أن تكون ادلعلمة متمتعة بعقلية علمية و ثقافة عامة 
 .حىت تستطيع رلاهبة ادلواقف الطارئة الحتياجات األطفال و استفساراهتم

 يكون فيها ذبارب مباشرة أو نصف مباشرة و ذبارب حلل ادلشكلة، و يعمل فيها :حّصة الّنشاط5.5
 .الطفل بيده و فكره

الفّن يصقل شخصية اإلنسان، و يعمل على هتذيبها، و يف الفن جيد الطفل متعة، بل و : حصة الففّ 6.5
فرصتو على اإلبداع فيعرب عن نفسو بأسلوب ىادف، و حيصل على الشعور بالّرضا و االرتياح من خالل 

 .ما يقوم بو من ذبربة يدوية تتناول
 ربظى اآللة ادلوسيقّية باالىتمام ألهنا مصدر متعة و إثارة و سرور، و من ادلهّم أن :حّصة الموسيقى6.5

يعرف األطفال يف البداية بعض األغاين الشاّئعة و األناشيد، و الّنشاط ادلوسيقي جيب أن يكون ربت 
 .إشراف ادلعلم

القصة و دبا فيها من صفات شليزة تستأثر اىتمام اجلميع، و خباصة األطفال نظرا دلا : حّصة القّصة7.5
فيها من سبثيل و حركة مهما كان بسيطا، و من األفضل أن تقوم القصة على احلقيقة و الواقع يف أحداثها 

 .و أماكنها، من أن تقوم على الوىم الباطل

 إّن الّشعر يشكل جزء من حياة الطّفل يف سنواتو األوىل، فمعظم األمهات تغين :حّصة الّشعر7.5
 ألطفاذلا أشعارا 
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و أناشيد حني الّنوم، أو ادلداعبة، و على الكبار أن يقدموا ذلم الّشعر ادلناسب، يف الّلحظة ادلناسبة و 
 (139،155، صفحة 1990مصلح، ).حينما يريدونو

 :أىمّية الّتحاق الطفل بّالّروضة .6
للّروضة أمهّية كبرية يف تنشئة الطّفل و ىذا ما نالحظو بني طفل ادلدرسة الذي خرج من البيت إىل ادلدرسة 

مباشرة و بني الطّفل الذي دخل الّروضة عاما أو عامني قبل دخولو ادلدرسة، و تنبع تلك األمهّية فيما 
 (2012مرسي، ):يلي

احتكاك الطّفل باآلخرين يسهم بشكل فعال يف منوه االجتماعي فوجود الطفل مع أسرتو ال يكفي  1.6
لًتبيتو اجتماعيا بل يفيده االشًتاك مع األطفال يف مثل سنو و االحتكاك هبم و التفاعل معهم و مالحظة 
ما ىو سيء و ما ىو حسن من مردود أفعالو معهم فقد يظهر منو خوف أو انطواء أو عدوان قد يصعب 
التعامل معو يف إطار البيت السيما إن كان الطفل وحيدا أو كانت األسرة تفضل أال خيرج طفلها ليلعب 

 .مع أبناء اجلريان مثال 
توافق الطفل مع أقرانو يف الروضة يعطيو ثقة يف النفس و تقديرا للذات و يزداد ذلك كلما كان متميزا  2.6

 يف شيء 
 .أو عدة أشياء داخل الروضة 

 يتدرب الطفل يف الروضة على تطبيق القيم و ادلعايري اليت تعلمها يف البيت كالصدق و االستئذان 3.6
 والنظافة و النظام 

 و مراعاة اذلدوء و تنمية احًتام احلقوق و ادللكيات 
 .اخلاصة و العامة شلا جيعلو أكثر استعدادا للحياة االجتماعية السليمة 

تتوافر يف الّروضة من الوسائل الّتعليمية و األنشطة ما قد يعجز عنو البيت و ما يفيد الطّفل بدنّيا و  4.6
 عقلّيا و انفعالّيا كتآزر العينني مع اليدين من خالل الّرسم و الّتلوين و األلعاب و األجهزة 

 .و الوسائل الّتعليمية ادلختلفة 
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أظهرت الّدراسات أّن أطفال الّروضة يتفوقون على سواىم شلن مل يلتحقوا هبا يف معظم نواحي  5.6
 الشخصية كالذكاء ادلقاس و التفكري و يكون توافقهم االجتماعي و االنفعايل أفضل 

 .و يكونون أنشط جسميا و أكثر شعورا باألمن 
 منو االستقالل و مساعدة الطفل لنفسو يف األكل و اللبس و التخفيف من االعتماد على اآلخرين 6.6

 .و الّتخفيف من االعتماد على اآلخرين 
 .تنمية ادلهارات ادلختلفة و القدرات اإلبداعية لدى األطفال مثل القدرة على حّل ادلشكالت 7.6
 .إطالق سراح الطّاقات ادلخزونة عند األطفال و تفريغها بطريق إجيابية  8.6
تأىيل الطّفل للّتعليم الّنظامي و إكسابو ادلفاىيم و ادلهارات اخلاّصة بالًّتبية الّدينية و الّلغة العربّية و  9.6

 الرّياضيات 
 .و الفنون و ادلوسيقى و الًّتبية الّصحية و االجتماعية 

 :خصائص معّلمة الّروضة .7
 ال جدال يف أن كفاية اإلشراف و اإلدارة ادلركزية و اإلجرائية على العمل الّتعليمي و الًّتبوي 

 و قدرهتا على ادلالئمة بني تطلعاهتا و إصلازاتو فيو، يكون ذلك كلو رىنا يف ادلقام األّول بكفاية ادلعّلمة و 
 قبل أن تفّتش عن أّمة فّتش عن معّلميها و عن صانعي نشأهتا" و قد قيل . بكفاءهتا يف األداء 

، الصفحات 2005الشريف، ):، نذكر من أىّم ىذه اخلصائص ما يلي " و ىذا حّق ال جدال فيو 
248-249) 
 : جيب أن تتمّيز ادلعّلمة بعّدة خصائص جسمّية من أبرزىا : الخصائص الجسمية 1.7
 أن تكون الئقة طبّيا ال تعاين من أمراض ديكن أن تعيقها عن القيام بعملها على أكمل وجو - 

أن تكون سليمة احلواس و خالية من العاىات أو العيوب اجلسمّية اليت ديكن أن تؤثّر على موقعها من  - 
 .األطفال أو تؤّدي إىل تعّلم خاطىء مثل الّتأتأة و غريىا من عيوب الّنطق 
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أن تتمتع بالّلياقة البدنية حيث يتوقع األطفال من ادلعلمة أن تشاركهم لعبهم و نشاطهم و يسعدىم - 
 .ذلك كثريا 

أن تتوفّر فيها احلريّة و الّنشاط حىت ال تشعر بالّتعب ادلستمر و اإلجهاد بعد كّل عمل بسيط تقوم بو، - 
جيعلها أقّل كفاية و جيد من نشاطها و اىتماماهتا تدرجييا إىل أن تتحاشى كل جهد مهما كان بسيطا، شلّا 

 يقّلل من محاس األطفال 
 .و فاعليتهم يف األنشطة ادلختلفة 

 :   الخصائص العقلّية 2.7
أن تكون على قدرة من الذّكاء يساعدىا على الّتصرف احلكيم و حّل ادلشكالت اليت تصادفها يف - 

 ادلواقف الّتعليمية ادلختلفة و يتضّمن ذلك الفهم و إدراك حلقائق و العالقات بني األشياء
 و األفكار و تطبيق ادلعلومات الّنظرية على مشكالت احلياة الواقعية مثّ ربليل ادلواقف و عناصر القضايا و 

 ادلشكالت 
كما يتوّقع .و تصل بالفرد أخريا إىل مرحلة الًّتكيب أي مجع العناصر ادلؤلّفة دلوقف ما يف بناء كلي مؤتلف

 .من معّلمة أطفال الّروضة أن تكون سريعة البديهة حسنة الّتصرف يف ادلواقف ادلفاجئة 
أن تتمّيز بدقّة مالحظة سبّكنها من مالحظة أطفاذلا و تقّيم تقّدمهم اليومي و استغالل كّل فرصة - 

كما تعترب ادلالحظة وسيلة جّيدة للّتعرف على ادلناخ . دلساعدهتم على الّنمو بشكل شامل و متكامل
الًّتبوي العام و أىم أداة للّتوصل إىل اسًتاتيجيات تعليمّية تّتفق و احتياجات األطفال و أمناط الّتعلم 

 . لديهم 
، صفحة 2005شريف، إدارة رياض األطفال و تطبيقاهتا، ): الخصائص الّنفسية و االجتماعية 4.7

250) 
أن تتمّتع بدرجة عالية من االتّزان االنفعايل حىت تستطيع أن ربّقق لنفسها الّتوافق الّنفسي فتأيت تصّرفاهتا - 

و عندما " الطبيعي " ربب و ال ربب وتثور و تغضب يف حدود ادلقبول لإلنسان. طبيعية ال تصّنع فيها
 .تكون قادرة على إشباع حاجات األطفال و مساعدهتم على التعبري الّسوي عن انفعاالهتم 
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أن تكون زلّبة لألطفال قادرة على العمل معهم بروح العطف و الّصرب حبيث تعطي الفرصة لالنتهاء شلّا - 
 يريد قولو 

أو فعلو مهما احتاج من وقت يف سبيل ذلك إذ أن ادلعّلمة اليّت سبّل بسرعة و تفقد صربىا ألتفو األسباب 
ال ديكنها أن تتحّمل العمل مع عدد كبري من األطفال يف مرحلة حّساسة من منّوىم يوما بعد يوم و سنة 

 .بعد سنة بعد أخرى 
 :األدوار و المهام التّي تقوم بها معّلمة الّروضة . 8

تقوم معّلمة الّروضة بأدوار عديدة و متداخلة و تؤدي مهاما كثرية و متنوعة تتطّلب مهارات فّنية سلتلفة 
فإذا كان ادلعّلم يف مراحل التعليم األخرى مطالبا بأن يتقن ماّدة . يصعب ربديدىا بشكل دقيق و تفصيلي

علمّية معّينة و حيسن إدارة الفصل، فإن ادلعّلمة يف روضة األطفال مسئولة عن كّل ما يتعّلمو األطفال إىل 
 .جانب مهّمة توجيو عملّية منّو كّل طفل من أطفاذلا يف مرحلة حّساسة من حياهتم 

شريف، ):و يمكف إجمال المهام المختلفة التي تؤديها معّلمة الروضة في ثالثة أدوار رئيسية ىي 
 (252، صفحة 2005إدارة رياض األطفال و تطبيقاهتا، 

 :دور المعّلمة كممثّلة للمجتمع  (أ 
يتطّلب منها ىذا الّدور أن تقوم بدور األّم، تعّزز القيم و ادلفاىيم و ادلواقف اإلنسانّية الّسائدة يف اجملتمع و 

 تسعى إىل تكريس العادات الّسلوكية اإلجيابّية و تعطي القدوة احلسنة يف ادلظهر و الّسلوك 
 و ادلشاعر اإلنسانّية الّصادقة، لينشأ الطّفل زلّبا جملتمعو متمّثال لقيمو راغبا يف ادلسامهة يف بنائو و تطويره 

ولكي تستطيع ادلعّلمة أن تقوم بدورىا ىذا، البد أن تكون قادرة على الّتواصل االجتماعي ليس فقط مع 
الطّفل بل مع أسرتو كذلك فالّتنشئة االجتماعية تبدأ من البيت و من ادلهّم أن يتحّقق الّتوافق بني أساليب 

و ىذا يلقى على عاتق ادلعّلمة مسؤولّية العمل مع أسر األطفال . الّتنشئة ادلّتبعة يف كل من البيت و الّروضة
سواء بشكل فردي كّلما دعت احلاجة لذلك أو من خالل تنظيم لقاءات دورية بني ىيئة الّتدريس يف 

و تعترب . الّروضة و أولياء األمور لتبادل اآلراء حول أفضل أساليب الًّتبية لألطفال يف ىذه ادلرحلة العمريّة
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ىذه الّلقاءات فرصة طّيبة لتعريف أسر األطفال باألساليب اليت تّتبعها الّروضة إلشباع حاجات األطفال و 
 .مساعدهتم على ربقيق مطالب الّنمو

و يف ىذا توجيو و تثقيف غري مباشر ألولياء األمور و اإلخوة األكرب الذين توكل إليهم يف أحيان كثرية 
 .مسؤولّية رعاية الّصغار يف األسرة و خاّصة يف األسر كبرية احلجم

و ال تستطيع ادلعّلمة أن تؤّدي ىذا الّدور اذلاّم يف تنشئة األطفال إال إذا كانت ىي نفسها على قدر من 
الّنضج االجتماعي و اخللقي يؤّىلها ألن تكون منوذجا إجيابّيا لألطفال و قدوة ربتذي يف كّل تصّرفاهتا 

ملّمة بثقافة اجملتمع و تراثو و متقّبلة لقيمو، حبيث ربرص على التعزيز اإلجياّب منها مع احلفاظ على توافق 
يف الّشخصية و شعور بالثّقة و االطمئنان إىل أهنا تقود األطفال يف االذباه السليم الذي جيمع بني أصالة 

 .ادلاضي و تطلعات ادلستقبل

 :   دور المعّلمة كمساعدة لعملّية الّنمو  (ب 

ينمو الطّفل من خالل تفاعل معطياتو و قدراتو و استعداداتو اخلاصة مع البيئة بكل مكوناهتا بدافع داخلي 
 و مع ذلك، فإن عملّية الّنمو حباجة إىل توجيو و مؤازرة و إتاحة فرص . نابع من ذاتو

 :و إمكانات و تقومي مسار، و ىذا ما ديكن أن تقوم بو معّلمة الّروضة من خالل اإلجراءات الّتالية 

توفري ادلناخ الّنفسي الذي يشعر الطّفل باألمان و االستقرار العاطفي و يشّجعو على االنطالق و الّتعبري - 
 .عن ذاتو و دينحو الثّقة بالّنفس

مساعدة كل طفل على ربقيق أقصى قدر من الّنمو عقلّيا، معرفّيا و وجدانّيا و حركّيا من خالل ما - 
 .تقّدمو من مواقف و خربات داخل الّروضة و ما تستثمره من فرص للّنمو يف بيئتو خارج الّروضة

االىتمام بتعزيز ثقة األطفال يف أنفسهم و تنمية مفهوم إجياّب عن ذواهتم و العمل مع األسرة للّتغلب - 
 .على العقبات اليت قد ربول دون ربقيق بعض األطفال لصورة إجيابّية عن الّذات
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العمل على إشباع حاجات األطفال اجلسمّية و العقلّية و النفسّية و االجتماعّية و مساعدهتم على - 
 .ربقيق مطالب الّنمو يف مرحلة الطّفولة ادلبكرة

مراعاة صّحة األطفال اجلسمّية و الّنفسية و مساعدهتم على مواجهة مواقف اإلحباط و حسن - 
 .استخدام مهارات الّتعزيز اإلجياّب يف سبيل تشجيع الّسلوك ادلرغوب فيو و تثبيتو

متابعة منّو األطفال و تنمية مهارات ادلالحظة و الوصف و الّتشخيص و الّتسجيل لتوظيفها يف عملّية - 
 تقومي أداء كل طفل يف شىت رلاالت الّنمو و العمل على رفع مستويات األداء دبا يتناسب 

 .و قدرات الطّفل و إيقاع منّوه
 :دور المعّلمة كمديرة و موّجهة لعملّيات الّتعلم  (ج 

   يتعلم الطفل يف الروضة من خالل النشاط الذايت التلقائي و باستخدام اسًتاتيجيات تعتمد على 
 االكتشاف و اللعب

 و سبثيل األدوار و إجراء التجارب العملية و تناول األشياء و األدوات يف البيئة و فحصها و استخدامها 
 .للتوصل إىل استنتاجات و مفاىيم و اكتساب معارف تنمو مع التفاعل ادلستمر مع البيئة

التخطيط و التنظيم و التنفيذ و : و للمعلمة دور ىام في كل محلة مف مراحل العملية التعليمية
و يتضمف دورىا ىذا .التقويم بصفتها مديرة لهذه العملية و موجهة لخبرات األطفال و مسيرة نموىم

 :القيام باآلتي
إشراك األطفال يف عملية زبطيط أنشطة التعليم و تشجيعهم على أخذ ادلبادرة و تقدمي أفكار ديكن أن - 

 .تفتح أمام األطفال رلاالت جديدة و اىتمامات تنمي مهاراهتم و تشجيع ميوذلم
توضيح األىداف اليت حيققها األطفال من خالل شلارستهم لألنشطة ادلختلفة و توجيو نشاطهم ضلو - 

اىتمامات ديكن أن يتحقق ذلم النمو بشكل متكامل جسميا و حركيا ونفسّيا و اجتماعيا و خلقيا و 
 .مجالّيا

إثارة الّدافعية للّتعلم من خالل الّتنويع يف األنشطة و الوسائل الّتعليمية و ادلواد و اخلدمات و سلتلف - 
 مصادر الّتعليم



 

لقرع خديجة :المؤلف ولقب اسم
- 

 .عبد العزيز بختة 
 

158 

الّتعليمية و /  و توظيف كل اإلمكانات ادلاديّة و البشريّة ادلتاحة يف البيئة من أجل إثراء العملّية الّتعليمية 
 .توفري عنصر الّتشويق فيها

الّتنويع يف طبيعة األنشطة و اخلربات و يف مستويات األداء ادلتوقعة دبا يتفق و الفروق الفرديّة بني - 
األطفال يف مستويات الّنمو و يف االىتمامات، و العمل على بناء االستعداد ليتمّكن كّل طفل من 

 . االستفادة من اخلربات ادلتاحة و ادلشاركة فيها بشكل فّعال
 مساعدة األطفال على اكتساب مهارات التعّلم الّذايت و تنمية الّتفكري االبتكاري لديهم - 

و تشجيعهم على الّتعبري عن أفكارىم و مشاعرىم بشىّت األساليب و الّصور، حركّيا و فنّيا و لغويّا 
 (254، صفحة 2005شريف، إدارة رياض األطفال و تطبيقاهتا، ).
 :معايير كتاب طفل الروضة . 9

  ىي معايري متعددة تضمن صحة ترمجة الكتاب ادلوجو للطفل، من حيث الشكل و ادلضمون، فمن حيث 
  : الشكل نجد/ أ

أن شكل الكتاب مهم يف مرحلة الروضة فمثال يكون الغالف اخلارجي مسيكا و جذابا، و يكون ملونا 
 بألوان أساسية

 و ذات رسومات متنوعة سواء احليوانات أو شكل األطفال و العنوان يكون قصريا و واضحا و مثريا، 
باإلضافة إىل احلروف ألهنا تلعب دورا مهما يف ىذه ادلرحلة، فعليها أن تكون ذات حجم كبري و واضح، 

 و ألوان متناسقة تنمي إحساس اجلمال
 :أما مف ناحية 

 :المضمون تكون / ب
القصة بسيطة و مصورة، حبيث جيب أن تكون ىناك عالقة بني ادلوضوع و الّرسومات و يشًتط فيو أن 

تكون كبرية ألّن الطفل يف مرحلة الروضة، ففي ىذه ادلرحلة يصعب عليو الًّتكيز و الّتدقيق على الّتفاصيل، 
عبد الوىاب أمحد، ).و للّصور دور يف ربقيق ادلرح  و الّسعادة و القدرة على الّتخيل و تنمية فكره

 (65، صفحة 2006
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فيمكن اعتبار الصورة دبثابة لغة الطفل حيث تتميز باحلركة و النشاط و البهجة و األلوان الزاىية و ربوي 
 . على السلوكيات ادلقبولة و يشّع فيو حب االستطالع و احلوار، أين تنعدم فيو صور العنف

 :ىدف الّروضة في العملّية الّتعليمّية . 10
يف سلتلف رلاالتو العقلّية و "        هتدف الّروضة يف عمليتها الّتعليمية إىل الّتنمية الّشاملة يف منّو الطّفل 

 اجلسمّية و احلركّية 
و االنفعالّية و اخللقّية مع األخذ بعني االعتبار الفروق الفرديّة، كما هتدف إىل تنمية مهارات األطفال 

 الّلغوية و العددية 
" و الفنّية من خالل األنشطة الفرديّة، و اجلماعّية، و إمناء القدرة على الّتفكري و االبتكار و الّتخيل

 فمن أىداف الروضة يف العملية التعليمية ىو ادلسامهة يف يف بناء الطفل (215، صفحة 2012عثمانو، )
 من خالل االنفعالي، و ادلستوى المهارات العلمية و زيادة المعارف من خالل  العقلي:على ادلستوى 

 عنده، و على القلق الزائد و حدة التوتر من التخفيف و التحكم فيو و العمل على ضبط انفعاالتها
 اليت نّصنا عليها ديننا احلنيف، و يف األخالق الحميدة و اكتسابو الصفات من خالل لخلقيمستوى ا
 .اإلبداع و الّتخيل و لّتحليل على ا مساعدتو لديو من خاللالتفكيرجانب 

 و تعمل على الّصحية الّسليمة و الّتنشئة االجتماعية      كما هتدف الّروضة يف عمليتها الّتعليمية إىل 
 تلبية حاجات

تكويف أن حيّقق ذاتو و مساعدتو يف " ومطالب الّنمو اخلاّصة هبذه ادلرحلة من العمر لتمّكن الطّفل من 
 شخصيتو الّسليمة

، و ذلك من خالل نشاطات نظرية و  متحضرة وسلوكيات راقية و اكتساب قيم روحية و على تكوين 
المعّلمة  مع عالقات إنسانية و تكوين  النظام و تعويد الطفل علىكسلوكيات،عملية يف الًتبية الدينية 

فهي تساىم بشكل كبري تكوين شخصية الطفل و آداب .(216، صفحة 2012عثمانو، ) "و الّزمالء
رفيعة و عالقات مع أقرانو من األطفال و كذلك مع ادلعّلمني و ما حييط بو يف رلتمعو من خالل برامج و 

 .   نشاطات علمية تربوية تساىم سّنو و عقلو
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 :خاتمة .11
أصبحت الروضة إطارا حلياة األطفال و أفعاذلم، و عليو جيب أن تكون منزذلم التذي يكسبهم منهجية 
ادلبادىء األّولية للتنظيم ادلعريف، و ىي أول مرحلة من مراحل االنتقال ادلنظم للطفل من اجلو ادلنزيل إىل 

 جّو االختالط بالعامل اخلارجي
 :أّن للّروضة دور مهم يف العملّية الّتعليمية و ذلك عن طريق : و من أبرز الّنتائج اليت توصلنا إليها

 .ادلسامهة يف منو الطفل عقلّيا من خالل زيادة ادلعارف و ادلهارات العلمية- 
على ادلستوى االنفعايل، من خالل ضبط انفعاالتو و العمل على الّتحكم فيو و الّتخفيف من حّدة - 

 .الّتوتر و القلق الزائد عنده
 .على مستوى اخللقي، من خالل إكسابو الّصفات و األخالق احلميدة اليت نّصنا عليها ديننا احلنيف- 
 يف جانب الّتفكري لديو من خالل مساعدتو على الّتحليل و اإلبداع و الّتخيل- 
 ادلسامهة بشكل كبري يف تكوين شخصّية الطّفل و اآلداب الّرفيعة و العالقات مع أقرانو من األطفال- 

 و كذلك مع ادلعّلمني و ما حييط بو يف رلتمعو من خالل برامج و نشاطات علمّية تربويّة تناسب سّنو  و 
 :عقلو، و قد قمنا بطرح رلموعة من االقًتاحات أمّهها

ضرورة االىتمام هبذه ادلؤّسسة كوهنا إحدى اذلياكل ادلهّمة يف ادلرحلة الّتحضريية، من خالل توفري - 
 .الّتجهيزات الاّلزمة من ألعاب، و كتب، و وسائل تعليمّية ترفيهّية

 .ضرورة مراعاة الّروضة لّسن الطّفل من خالل إعطاء احلريّة لو يف الّلعب و الّنشاط و الًّتفيو- 
 .تكوين ادلعّلمات و إعدادىم إعدادا خاّصا بًتبية الطّفل و تعليمو نظرا خلصوصية ىذه ادلرحلة احلّساسة- 
 وجوب تكوين برنامج خاص يراعي جوانب الّنمو اخلاّصة بالطّفل و عقلو و جسمو و انفعاالتو - 

 .و ميولو
ضرورة تقدمي معّلمة الّروضة كل ما يشغل الطّفل من أنشطة و أعمال بشكل دائم لكي يفرّغ فيها - 

. طاقاتو الزّائدة
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:  ملخص
ومن ىذه ادلنطلقات صلد . ينطلق النقاد من فكرة أّن األصل غاّلب، وذلذا يعترب البعض أن الًتاث أصل وغَته فرع

ويعترب استحياؤه عملية منهجية . ىو ما تركو لنا األقدمون- عابد جابر اجلزائري وسالم سعيد. كما قال د– أن الًتاث 
 .دقيقة جّدا

ومن ىذا ادلنبع تتداعى الكلمات بأن ضلفر يف أرض النص القدمي باعتباره منجزا لغويا نقديا، بآلة ادلناىج النقدية 
احلداثية، فقد ذبلى موضوعنا يف البحث يف ادلفاىيم وادلنطلقات فيما خيص ما جاء بو اخلراط وما  أعلن عنو يف رلموعة 

وما ربملو من تقنيات حداثية كاالخًتاق ، وكسر الًتتيب السردي " احلساسية اجلديدة"مقاالتو اليت نشرىا ربت مصطلح 
،  واليت تضّم ربت ُصنافِتها مخس ..االّطرادي، وإثارة السؤال، فك العقدة التقليدية ، وربطيم النمطية اخلطية يف الكتابة

حيث يضفر الكاتب عملو بشرايُت " تيار  استيحاء الًتاث العريب التقليدي التارخيي أو الشعيب: "تيارات أساسية من بينها
قد يستعَت الكاتب فيو أكثر من لغة تراثية ، فكما ىو معروف عند ىذا النوع من األدباء، و...الفلكلور أو يبتعث احلكاية

 .ريف ىذا التّيار لكي يُلبسها ادلشهد ادلعاص

 .."الموروث األدبي– السرد – الحساسية الجديدة – استيحاء التراث : "كلمات مفتاحية- 
Abstract: 

Critics proceed from the idea that the original is prevalent , That is 

why some consider heritage to be an origin and others a branch . From these 

standpoints, we find that the heritage, like Dr. Abed DjaberAljazayri and 

Selam Said : (It is what the ancients left us ) . His restoration is a very 

precise methodological process. 
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From this source, the words fall apart by digging into the land of the 

ancient text as a linguistic and critical achievement , The modern monetary 

curriculum machine , Our subject was manifested in researching concepts 

and premises regarding what Al-Kharrat came with and what he announced 

in a collection of his articles that he published under the term “The New 

Sensitivity” and what it carries from modern techniques such as penetration 

, and breaking the narrative order , and raise the question , untie the 

traditional knot , and break down the linear stereotype in writing.., which 

includes under its category five main streams, including: " a stream of 

inspiration from traditional, historical or folk Arab heritage " where the 

writer braids his work with the arteries of folklore or sends the tale … , as is 

well known among this type of writers , the writer may borrow more than 

one traditional language in this current in order to dress it up in the 

contemporary scene . 

Keywords: inspired by heritage - the new allergy – narration - literary 

heritage . 
__________________________________________ 

 hadjirabenhorma@gmail.com: ، اإليميلىجَتة بن احلرمة: المؤلف المرسل

:  مقدمة .1
باسم اهلل والصالة والسالم على أشرف ادلرسلُت سيدنا وحبيبنا زلمد عليو ألف صالة وتسليم، 

 :وبعد
وقد أثارت جدال . تعترب قضية توظيف الًتاث من القضايا ادلهمة ادلطروحة يف النقد األديب ادلعاصر

وتعددت تبعاً لذلك ادلواقف واآلراء . واسعا بُت األدباء وادلفكرين، يف الساحة الثقافية منذ الستينات
ومل تقتصر مسألة الًتاث، وما . حول وظيفة الًتاث، ومدى انعكـاس تلـك الوظـيفة يف احلياة ادلعاصرة

يتعلق هبا من إشكالية األصالة وادلعاصرة على ادلفكرين والفالسفة، بل أخذ األديب ادلعاصر يستثمر 
 .الًتاث يف كثَت من األعمال األدبية ادلختلفة، رغبة يف إنتاج ذبارب فنية متميزة

لقد أثارت ىذه القضية إشـكالية واسـعة بـُت الدارسُت، ما جعلها تبـرز يف الواقع الثقايف العريب منذ 
أواخر الستينات، وحبكم ادلكانة اليت أخذهتا يف كافة الدراسـات احلديثة اليت مشلت سلتلف العلوم 
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، وكذلك الدراسات األنثروبولوجية ...اإلنسانية الدراسات األدبية منها  والفكرية، والتارخيية، والدينية 
جعلتهم يربطون بينها، وبُت إشكالية الواقع . اليت هتتم بالبحث يف البناء، والنظم واألنساق االجتماعية

 .وغالبا ما ارتبط ىذا النوع األخَت من الدراسات بالًتاث الشعيب. العريب يف كافة جوانـبو
يتعلق ىذا األمر بوظيفة الًتاث، ىذه األخَتة اليت تعددت ادلواقف واآلراء حول مدى انعكـاسها يف 

ومل تقتصر ادلسألة، وما يتعلق هبا من إشكالية األصالة وادلعاصرة على ادلفكرين . احلياة ادلعاصرة
والفالسفة، بل أخذ األديب ادلعاصر يستثمر الًتاث يف كثَت من األعمال األدبية ادلختلفة، رغبة يف 

وىو ادلوضوع الذي أثار فضولنا للبحث حول مدى توظيف ىؤالء األدباء . إنتاج ذبارب فنية متميزة
باعتباره أحد أىم " إدوار اخلراط: "وقد وقع االختيار على الكاتب واألديب ادلصري. احملدثون للًتاث

لكنو انفرد بكونو من وضع اللبنة األوىل للحساسية . الباحثُت الذين أشاروا إىل التجديد يف عامل الرواية
وتأسيس نظرتو . يف تطور األدب عموما واألدب ادلصري خصوصا (زمنية)اجلديدة، باعتبارىا نقلة 

 .اجلديدة يف فهم الظاىرة القصصية والروائية
- ومن ىذه ادلنطلقات فإنّنا ضلاول يف ىذه الدراسة ادلبسطة اإلجابة على رلموعة اإلشكاالت 

بصفة خاصة، أكرب  (الرواية )بالرغم من أننا ندرك سباما بأن دراسة موضوع توظيف الًتاث يف األدب 
حبكم أشكال توظيفو يف جوانبو ادلتعددة ذبعل من الـصعب اإلدلام بكافة . من أن يلم بو باحث

  :جاءت كاآليت- زلتوياتو
 ما ىو مفهوم اصطالح استيحاء الًتاث التقليدي؟ 
  كيف تعامل إدوار اخلراط مع الًتاث السردي؟  وكّيف وظّفو يف كتاباتو السردية؟

وبطبيعة احلال وكأي موضوع فقد اعتمدنا يف ىذه الدراسة على العديد من ادلناىج اليت فرضتها 
اىتمامي : ولعّل أىم الدوافع الختيار ىذا البحث".. الوصفي التحليلي" أمهها ادلنهج . طبيعة ادلوضوع

بقضايا الًتاث ومدى توظيفو يف العمل األديب، إضافة إىل شغفي للرواية والسيما احلديثة، ورغبيت يف 
 . ...البحث يف القضايا ادلعاصرة وادلواضيع ادلستجدة
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  :تطّور الرواية .2
يُعترب اجلنس األديب معطى غَت ثابت ، يتغَّت نتيجة للًتاكم الكّمي والنوعي للكتابات األدبية، كما أن 

معطيات العصر ومتطلباتو، واالنفتاح الثقايف لِعبوا دورا كبَتا حبيث تفرض يف كّل مرة طرحا جديدا بسمات 
 .وخصائص تنحو إىل بلورة مجاليات جديدة سلتلفة على ما سبقها

فقد استجابة قدديا أنواع أدبية كثَتة كالشعر وادلقامة وغَتمها ألغراض ومتطلبات معينة يف فًتات زمنية 
ويف حُت مل تعد تستجب ذلا يف الوقت الراىن، ذلك أن األجناس األدبية تعيش حالة مستمرة من . زلّددة

ألنو عاًف قضايا " ديوان العرب"والدليل على ذلك حُت ُُسي الشعر بـ . التكون الداخلي، فتتطور وتتغَت
عصره وعرّب عليها تعبَتا صادقا، لذلك فقد اعتٌت بو العرب عناية فائقة وبرعوا فيو وتنافسوا عليو وتفاخروا 

ولعّل من أسباب ذلك أيضا ما محلو الشعر من . بو إىل درجة خلود بعض القصائد بالرغم من بعد الزمان
قيم فنية وانسانية التحمت ىاتو األخَتة بأوزان الشعر، فاإليقاع ادلوسيقى يهّز كيان الشاعر العريب ادلولوع 

 .(القصيد)جبمالية نظم القريض
تعد الرواية اجلديدة من بُت أكثر األجناس األدبية اليت حضيت باىتمام بالغ لدى الكتاب واألدباء 
على اختالف توجهاهتم وزبصصاهتم ، فأصبحت بذلك سيدة األجناس األدبية بفضل فعاليتها يف ربط 

العالقة بُت النص والواقع ، لقد خطت ىذه األخَتة مسارا سلتلفا للواقعية كسرت بو منطية الرواية 
  .الكالسيكية من خالل استيعاهبا ألجناس أدبية متعددة وتوظيفها آلليات وتقنيات حديثة

وهبذا أصبحت الرواية الراىنة تبحث باستمرار عّمــا حيـــقق نوعيتــها، و جيّســـدىا كخطـــاب منفتح و 
متجدد من خالل اعتماد أساليب و تقنيات جديدة، و قد شهدت ربوالت كتابية متعّددة محلت يف 
طّياهتا ربوالت أجناسية، حّطمت التقاليد و سبّردت على الشكل ادلعهود، و ألغت كّل ما مل تستسغو 
ذائقتها الفنية، حىّت غدت الكتابة الـــروائيــة ِاخـــتـراقـــا و اِنتـــهاكـــا لـــــدى كثـيـــر مــن الـــروائيُت، واِقتحمت 

بفــــعـــل التجـــريـــب حـــــدود األجــــــنـــاس و زبومها، و ربّولت إىل جنس مهّجن حيوي 
بداخــلو الشعـــر و ادلســــرح و القصـــة و اخلطبة و ادلقامـة و غَتىا من األنواع، يف ظّل غياب للنظرية 

فأضحى من الصعب أن صلد رواية تتميز بصالبة التماّسك بالعناصر التقليدية . األجناسية و قواعدىا
واالنتماء احلاسم إليها، وهبذا أصبح مصطلح الرواية اجلديدة يُعرّب عن اذباه جديد يف الكتابة الروائية متمثاًل 

بالنصوص الروائية اليت كتبت بعد الستينيات من القرن العشرين ، وقد تتشكل ىذا االذباه جبهود أُساء 
، وعربياً جبهود " ناتايل ساروتوآالن روب غرييو وكلود سيمون وميشيل بوتورومرغريتدوراس: " عديدة أمثال
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إدوارد اخلراط وصنع اهلل ابراىيم ومجال الغيطاين ووليد إخالصي وزلمد شكري : "روائيُت كثر أمثال
 ."وغَتىم...ويوسف العقيد ورليد طوبيا وفؤاد التكريل وغائب طعمة فرمان

أن مجلة التحوالت اليت حدثت عادلياً وعربياً كاحلرب العادلية الثانية ونكبة : وعليو ديكن القول
خلقت مصطلح الرواية اجلديدة، اليت جعلت من الكتابة السردية العربية تتنبأ باألبعاد اليت  (م1967)حزيران

  .خّلفتها النكسة أو على األقل ربّس باحملنة، لتدخل بذلك عادلا جديدا يف الكتابة
حبيث طرأت على الشكل الروائي والرواية وأشكال ادلقاربة وطرائق تصوير الشخصيات وبناء احلدث 

فتوجهها يف بدايتها كان سُلاطبة للقارئ العام، وبيد أن الصورة . تغَتات عميقة أثرت يف بناء الرواية والقصة
وعليو فقد بلغت مرحلة متقدمة من الوعي . مل تبق ذاهتا، فالقارئ العام تطّور، والرواية كذلك تطّورت

بامتياز، فقد ىيمنة فيو الرواية على باقي " عصر سرد"ادلعريف، خاصة يف العصر احلديث، الذي عّد 
اإلحيائية )األجناس األدبية األخرى، وأخذت من الشعر مكانتو اليت كان حيظى هبا يف الفًتات السابقة 

 .(والكالسيكي
جاءت الرواية لتكون أكثر األجناس األدبية قدرة على تشخيص الذات والواقع، ولتغدوا الكتابة الروائية 

معها خلقا، إبداعا ونقدا، فيحاول فيها الروائي مقاربة الواقع والتاريخ، وينقد الذات، ويطرح األفكار 
. (الطاىر وطّار يف رواياتو االيديولوجية)اإليديولوجية، السيما مع ظهور الرواية االشًتاكية من أشهر روادىا 

مث تنحو الرواية منحى تراثيا يتبلور معها خطاب مجايل زاخر بالكثَت من احلموالت الثقافية والتارخيية 
، فلم تعد الرواية تكتفي بتشخيص الذات وحسب، كما (مجال الغيطاين)وادلعرفية أمثال أعمال الروائي 

أو الوقوف عند عمليات تصوير الواقع مث ". زينب"يف  (أمحد حسُت ىيكل)فعلت الروايات الرومنسية 
، "قلب الليل واللص والكالب" يف رواياتو كـ  (صليب زلفوظ)العمل على نقده كحال الرواية الواقعية عند 

لعبة "يف روايتو  (زلمد برادة)وإمّنا تعّدى األمر إىل مساءلة آليات الكتابة الروائية، كما ىي عند ادلغريب 
، لتتناغم الرواية بعد ذلك يف شكلها مع األساليب احلداثية، من حيث ادلوضوع، والرؤيا، "النسيان

 .والتشكيل والبناء
وللولوج يف عامل الرواية والغوص يف مكامن التجديد فيها ارتأينا أن نشَت إىل أحد أىم الكتب النقدية 

لصاحبو " مقاالت يف الظاىرة القصصية – احلساسية اجلديدة : " يف ادلشهد الثقايف العريب وىو كتاب
، والذي ذباوز العشرات من األُساء النقدية (م1993)الكاتب الكبَت الراحـل إدوار اخلراط الصادر عام 
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وإىل . حبيث ُعّد كتابو حدثا ثقافيا. العربية ادلكرسة من الدكاترة ومنتحلي النظريات الغربية يف النقد األديب
. اآلن حيتفظ بتوىجو وعمقو وريادتو وجرأتو يف احلقل الثقايف

: الحساسية عند إدوار الخّراط .3
عنوان كتاب إدوار اخلراط، وىو عبارة عن رلموعة من ادلقاالت يف الظاىرة " احلساسية اجلديدة"

تضم أربعة أقسام، حبيث يشَت اخلراط يف  مقدمتو إىل ادلصطلح  ( صفحة 338)القصصية، جاء يف 
. وتأسيس نظرتو اجلديدة يف فهم الظاىرة القصصية والروائية

وقد قّدم اخلراط يف كتابو ىذا قراءة ثاقبة وعميقة لعقود من تاريخ القص والسرد الروائي العريب، 
.  نقديا مدلال" احلساسية اجلديدة " و " احلساسية التقليدية" يقدم عرضا دقيقا دلصطلحي 

أي أن .    يؤّكد على سبب تسميتو للحساسية التقليدية ما ىو إال ألهنا شبو رومنسية شبو واقعية
كاتبها يسعى إىل نقل واقعو وإثارة قضاياه، زُلاوال يف نفس الوقت أن ديضي على درب أسالفو الغربيُت يف 

أّن الفّن ىو تصوير وانعكاس ذلذا الواقع، »حبيث يرى يف ذلك . اإلفضاء عن ذات نفسو، ومكامنها
بعناصره الثابتة وادلتحركة، دبا يظهر على سطحو وما يكمن يف داخلو من قوى التغيَت، على 

 (08، صفحة 1993، (مقاالت يف الظاىرة القصصية)اخلراط، احلساسية اجلديدة )«.السواء
صليب :" ومن مشاىَت الكتاب ادلصريُت والعرب الذين ينتمون ذلا نذكر على سبيل ادلثال ال احلصر

". وغَتىم...زلفوظ، حّنا مينا، شاكر خصباك، عبد السالم العجيلي، يوسف السباعي
فقد صرّح اخلراط بأن أصوذلا تعود إىل أواخر الثالثينيات " احلساسية اجلديدة"  أما خبصوص 

" اليت كان ذلا دور مهم وحاسم جدا، حبيث أنطقت بالعربية ألول مرة " اجملالت الصغَتة"واألربعينيات، يف 
فتحي غاًل القدمي، عّباس أمحد، لويس ):واليت كتب فيها العديد من األدباء من أمثال" تيارات احلداثة

، ىؤالء ظلوا ىامشيُت وفرادى، وكان آنذاك تأثَتىم يف الساحة (وآخرون...عوض، وحىت اخلرّاط نفسو
. للنضج واالزدىار" احلساسية اجلديدة"حىت أواخر الستينيات، حيث هتّيأت . ادلعاصرة مشكوكا فيو كثَتا

  ويف ربديد مفهوم عام للحساسية اجلديدة فإننا نأخذ تعريف اخلراط ذلا حُت قارهنا دبفهوم 
الذي يرى أهنما وإن كانا يتقاطعان يف مساحات كبَتة، فهما خيتلفان يف بعض ادلالمح، على " احلداثة"
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تلك النقلة يف تطّور األدب ادلصري، اليت - أوال وأساسا- وذلك أن احلساسية اجلديدة تعٍت »: حّد قولو
مقاالت يف )اخلراط، احلساسية اجلديدة )«...تارخيية، ومتعلقة بالزمن- إذن-فهي . حاولت أن أتبُّت مالزلها

.  (20، صفحة 1993، (الظاىرة القصصية
 وعلى األرجح فإنو يقصد بتلك النقلة، رلموعة من التقنيات اجلديدة اليت جاءت هبا ىذه 

:  (192، صفحة 2009صاٌف، )احلساسية واليت طرأت على العمل اإلبداعي، واليت نذكر منها 
. كسر الًتتيب السردي االطرادي- 
. والغوص يف الداخل ال التعلق بالظاىر. فك العقدة التقليدية- 
. اقتحام مغاور ما ربت الوعي- 
. ربطيم سلسلة الزمن السائر يف خط مستقيم- 
. تدمَت سياق اللغة السائد ادلقبول- 
لكي " الواقع"خارج متاحف القواميس، ووسيع داللة – هنائياً – وهتديد بنيتها ادلكرّسة، ورميها - 

. الشكل االجتماعي القائم– إن مل تكن مدامهة – يعود إليها احللم واألسطورة والشعر، ومساءلة 
وصواًل إىل تلك . بل لتعرية أغوار الذات. ال للتعبَت عن العاطفة والشجن" األنا"استخدام صيغة - 

موضوعية " زلل – اآلن – واليت ربل " ما بُت الذاتيات" ادلنطقة الغامضة، ادلشًتكة، اليت ديكن أن نسمّيها 
.  وغَتىا من التقنيات...مفًتضة،" 

اإلحالة على " ويؤكد اخلراط بأن ىذه التقنيات ليست شكلية، وليست انقالبا شكليا يف قواعد 
. بل ىي رؤية وموقف" الواقع 

فهو يبوهبا ويقسمها إىل مخسة تيارات أُساىا " احلساسية اجلديدة"ولكي يرسخ اخلراط مفهوم 
 :   كالتايل
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 :تيار التشيئ (1 .3
، وىي ...أطلق اخلراط على ىذا التيار رلموعة من ادلصطلحات كالتبعيد أو التحييد أو التغريب

  .رلموعة من التسميات اليت ديكن أن نقوذلا عن خصائص واضحة دلشهد قصصي
يرفض ىذا التيار عامل القهر واإلحباط، وذلك لتمييزه عن تيارات التشيؤ الغربية اليت تنطلق من فكرة 

هباء طاىر، إبراىيم أصالن، زلمد البساطي، مجيل  ): ويتصدر الئحة ىذا التيار... أنو ال معٌت للعامل
عطية ابراىيم، يوسف أبو رية، زلمود الورداين وأمحد زغلول الشطي وعبده جبَت من مصر، والياس خوري 

 .(...من لبنان، وزكريا تامر
 :التيار الداخلي(2 .3

العضوي، أو ما يعرف بتيار التوّرط، وىو نقيض التيار السابق، فرؤية الكاتب داخلية، تبدو فيو الرؤية 
ّ فهي كثيفة وعضوية، والواقع ىنا سقطت فيو احلدود بُت  داخلية واللغة متفجرة حسية فوارة، ومن مثم

 .الظاىر والباطن
إدوار اخلراط، حيدر حيدر، زلمد إبراىيم مربوك، زلمد ): ومن بُت الكتاب الذين ديثلون ىذا التيار

وقد  (.حافظ رجب وزلمد عوض عبدالعال من مصر، امحد ادلديٍت من ادلغرب، وحيدر حيدر من سوريا
: اعًتف اخلراط بأن ىذا االذباه صعب وأن ىؤالء الكتاب يُغامرون بأنفسهم بركوهبم ىذا التّيار يف قولو

اخلراط، احلساسية اجلديدة ) «.ينقلب على نفسو- أحيانا - ولكن البّد أن ُنسّلم بأّن ىذا مركب صعب، وأنّو»

 (18، صفحة 1993، (مقاالت يف الظاىرة القصصية)
 : تيار استيحاء التراث العربي التقليدي(3 .3

للًتاث فحسب، بل إحياء لو على " استدعاء"ويسمى التارخيي أو الشعيب، والقضية ىنا ليست رلّرد 
يضفر الكاتب عملو بشرايُت الفولكلور، أو يبتعث احلكاية الشعبية »على حّد رأي اخلرّاط . ضلو فٍت جديد

 ، وقد أّكد (18، صفحة 1993اخلراط، )«..من رصيد غٍت يف الذاكرة اجلماعية للناس- على احلالُت– وديتح 
زلسن يونس، يوسف  ):اخلراط يف نفس السياق أن عددا من الكتاب ساروا أشواطا يف ىذا السبيل أمثال

فقد استعار أكثر من لغة تراثية يف ىذا التّيار،  (مجال الغيطاين) أّما،(أبو ريو، سحر توفيق، سهام بيومي
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نبيل ): وجلأ آخرون إىل لغة التصّوف، وتوظيف الرمز واألسطورة أمثال. وحاول أن يعطيها بُعدا معاصرا
وأمثاذلم ُكثر   ... (نعوم جورجي

  ويف احلديث عن اخلربة الفنية، فهل ديكن الوصول إليها وتطبيقها يف ىذا العمل بالذات عن طريق لغة 
وىل تكفي استعارة اللغة . مستقاة من الًتاث الشعيب أو التارخيي؟ وهبذا تنصهر اللغة والرؤية يف كيان واحد

رجّو؟ 
م
وترصيعها للوصول إىل اذلدف ادل

فاكتفى ". احلساسية اجلديدة"   رلموعة من التساؤالت طرحها اخلراط دون اإلجابة عنها يف كتابو 
وىو مشروع جدايف الصناعات احلرفية الشعبية، فهل ىو صحيح يف الفن؟ اخلطر بالضبط، ىو يف »: بقولو

مقاالت يف )اخلراط، احلساسية اجلديدة )«.اخلربة الفنية األجنبية عن لغتها ادلستعارة، الغريبة عنها، أو العكس

 ، وختمها بضرب مثال عن النجاحات النادرة يف ىذا الصدد قصة (19، صفحة 1993، (الظاىرة القصصية
 ".عبد احلكيم قاسم"لصاحبها  (رجوع الشيخ)

 :التيار الواقعي السحري(4 .3
أو الفانتازيا أو التهاويل، الذي أشار فيو اخلراط إىل ذلك النسيج ادلتداخل بُت الواقع احملسوس 

واخليال، أي ادلزج بُت الفانتازيا والواقع مزجا جيعل اخليال شيئا اعتياديا، ومنطا طبيعيا للحياة اليت تعيشها 
حيث تسقط احلدود بُت ظاىرية الواقع العيٍت ادلرئي احملسوس، وبُت »يف قولو . شخصيات القصة 

مقاالت يف الظاىرة )اخلراط، احلساسية اجلديدة )«شطحات اخليال واالستيهامات ادلضفورة أحيانا بنسيج الواقع

 (19، صفحة 1993، (القصصية
فلم رباول . وحُت اعتمدت الواقعية السحرية أشكااًل أدبية شعبية نابعة من البيئة اليت نشأت فيها

وقد انتشر . تربير ما ىو سحري يف وقائع األحداث اليت سبر هبا، ما جعلها أكثر تعبَتًا عن الواقع خصوصا
ىذا ادلذىب وراج، حىت اعتمده العديد من الكتاب يف سلتلف أضلاء العامل، وتالًيا ذِكر أىّم كتاب الواقعية 

 (...إبراىيم عبد اجمليد، سعيد الكفراوي، وفيق الفرماوي، إبراىيم عيسى): السحرية
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 :التيار الواقعي الجديد(5 .3
ولست أُسّيو بذلك إاّل »: ويف ىذه التسمية ُيصرّح اخلراط بأهنا فضفاضة ومراوغة، فيقول يف ذلك

، 1993، (مقاالت يف الظاىرة القصصية)اخلراط، احلساسية اجلديدة )«..افتقارا مٍّت لتسمية أدّق وأوىف
 ، وتندرج ضمنو كل كتابة تتداخل فيها كتابات احلساسية التقليدية واحلساسية اجلديدة، عند (19صفحة 

عالء الديب، خَتي شليب، زلمد ادلنسي قنديل، سلوى بكر، صنع اهلل ):ُكّتاب جيل الوسط، نذكر منهم
ويشَت اخلراط يف ىذا التيار إىل أن التكنيك التقليدي يبدوا سائدا، ولكن . (...إبراىيم، زلمد ادلخزصلي

 .-دائما-التأّمل اليسَت يكشف على أّن ىذا غَت صحيح، فادلوقف ىنا ىو رفض السلطة التقليدية 
ليس إال رلرد تأمل، ال تقنُت، ىو تصور » وما جيدر ذكره أن اخلراط قد اعًتف بأن ىذا التصنيف 

، (20، صفحة 1993، (مقاالت يف الظاىرة القصصية)اخلراط، احلساسية اجلديدة )« .. ال تقعيد، ىو افًتاض عام
ويؤكد بأن ىذا التصنيف مطروح فقط للمناقشة وطرح بعض اخلصائص للحساسية اجلديدة وما ديّيزىا عن 

  .احلساسية التقليدية
باعتبار أن أي كاتب من الكتاب الذين سبق ذكرىم ديكن أن يصّنف عملو يف أكثر من تيار، ال بل 

 .حىت التجربة الواحد ة للكاتب نفسو ال تصل إىل درجة نقاء تيار ما
 :مفهوم التراث .4

الواقع أن عملية توظيف ادلوروث يف العمل األديب أيا كان جنسو، ىي مسألة مهمة للغاية،  ذلك 
بسبب ارتباط كليهما بادلتلقي، إذ إن مقدار تفاعل ىذا األخَت مع ما يتلقاه يكمن يف مقدار شعرية 

توظيف األديب للموروث، ودبا أن ادلوروث مادة جاىزة لإلفادة، فقد استطاع عدد غَت قليل من األدباء 
 .توظيف ادلوروث العريب، بكل أنواعو داخل منظومة نصهم اإلبداعي

 :وعليو ارتأينا أن نشَت إىل مفهوم موجز للًتاث
 :حبيث أنو يف اللغة

ورث فالناً، أي : مصدر من الفعل ورث، والورث وادلَتاث يف ادلال، واإلرث يف احلسـب، إذ يقال» 
، (الدين)«.ورث ادلال واجملد عن فـالن إذا صار مال فالن ورلده إليو: انتقل إليو مال فالن بعد وفاتو، ويقال

1997) 



 

إدوار الخراط والتراث السردي بين االستيحاء واالستدعاء:عنوان المقال "" 
 (مقاربة في المفاهيم واألصول)

 

173 

ادلَتاث وىو إرث من كذا أي أمر توارثو اآلخر » : فقد جاء قول اجلوىري" الصحاح"أما يف معجم 
 (272، صفحة 1984اجلوىري، )«.عن األّول

ديثل كل ما تركو اآلباء واألجداد ألبنائهم، مرتبطا بكل ما - انطالقا من ادلصطلح اللغوي- فالًتاث 
 .ورثناه تارخييا، منتميا بذلك إىل الزمن ادلاضي، وعليو تشمل لفظة الًتاث األمور ادلادية وادلعنوية

وردت لفظة الًتاث يف القرآن الكرمي يف مواضع عّدة، خيتلف معناىا بُت ما ىو مادي وتراث العادات 
ومتمْأُكُلونم  }: والتقاليد، فجاءت اآلية الكردية يف ادلعٌت األول مرة واحدة يف سورة الفجر يف قولو تعاىل

  أي تأكلون ادلَتاث أكال (20و19سورة الفجر، صفحة اآليتان ){التـُّرماثم أمْكاًل لممًّا ومربُِبُّونم اْلممالم ُحبًّا مجمًّا 
شديدا، تفّسرىا اآلية بعدىا، حبيث كان العرب يف اجلاىلية يأكلون مَتاث النساء واألطفال دون مراعات 

أي عادة أكل ادلَتاث عند - تعاليم معينة، وىو يف ىذا ادلوضع تراث مادي ناىيك عن تراث العادات 
ومشتقاهتا يف القرآن الكرمي عند ادلعٌت ادلادي الضيق، بل  (تراث)، ومل يتوقف توظيف كلمة -العرب 

 .ذباوزتو لتـشَت إىل أمور معنوية أخرى
ومِإنَّ الَِّذينم أُورِثُوا اْلِكتمابم ِمن بـمْعِدِىْم لمِفي شمكٍّ مِّْنُو }: ويف معٌت آخر للًتاث، ما جاء يف قولو تعاىل

وىو ما يدّل على العقيدة ألىل الكتاب من  (كتاب) ، وادلَتاث ىنا (14سورة الشورى، صفحة اآلية){.ُمرِيبٍب 
اليهود والنصارى الذين ورثوا الكتاب اليقُت، لكنهم ساروا على هنج آبائهم وأجدادىم أي توارثوا فكرىم 

 .ادلنحرف وسبسكوا بعقيدهتم
فـمهمْب يل ِمن  }:عليو السالم" زكريا"وىناك مَتاث العلم واحلكمة كقولو تعاىل يف سورة مرمي على لسان 

  وىو ما يعٍت (06و05سورة مرمي، صفحة اآليتان){لَُّدْنكم وملِّياً يمرُِثٍِت وميمِرُث ِمْن آل يـمْعُقوبم وماْجعمْلُو رمبِّ رمِضّياً 
بذلك ورثة احلكمة والفضيلة دون ادلال، فهو مَتاث العلم والنبوة ال غَت، وىذا باتفاق أىل العلم من 

 .ادلفسرين وغَتىم
إن العلماء ورثة األنبياء، إن األنبياء مل » :وىو ما أّكده حديث النيب صلى اهلل عليو وسّلم يف قولو

 .(رواه أبو داود والًتمذي)«.يورثوا ديناراً وال درمها، وأورثوا العلم، فمن أخذه، أخذ حبظ وافر
فالًتاث ىو كّل ما .  نستخلص أن ادلَتاث ال يرتبط دبا ىو مادي وحسب وإمنا لو أوجو كثَتة:وعليو

سواء عن طريق الذاكرة، أو بادلمارسة، أكثر شلا حفظ عن » انتقل من شخص آلخر مهما كانت الطريقة، 
طريق السجل ادلدون، ويشمل العادات والتقاليد والعقائد والطقـوس، والـرقص واألغـاين، واحلكايات 

 (35، صفحة 1965فوزي، )«وقصص اخلوارق، وأمناط األبنية، والظواىر التقليدية للنظام االجتماعي



 

 هجيرة بن الحرمة : (ين)المؤلف  ولقب إسم
 

174 

 :ويف احلديث عن األمناط واإلنتاج الفكري فإننا صلد أنفسنا حباجة إىل ادلفهوم االصطالحي للًتاث
ال يوجد تعريف خاص بالًتاث، ولكن ىناك تعريفات كثَتة اختلفت وتعددت حسب العلماء 

فكان البّد علينا أن ُنسّلط الضوء على ما . والدارسُت وُكتاب الًتاث، من حيث منطلقاهتم ومشارهبم
 :ضلتاجو يف ىذه الدراسة، وىذه زبدهتا

كّل ما ورثتو األمة وتركتو من إنتاج فكري وحضاري، سواء فيما يتعّلق »: ىو(Héritage)الًتاث
باإلنتاج العلمي، باآلداب، بالصور احلضارية اليت ترسم واقع األمة ومستقبلها، وىذا يعود إىل بدء ادلعرفة 
اإلنسانية للكتابة بأشكاذلا، وأساليب التعبَت بأنواعها، سواء يف ادلخّلفات األثرية أو فيما ُسّجل يف وثائق 

كل ما تُرك لألمة من إنتاج مهما كان : دبعناه الواسع يعٍت:  ، أي(13، صفحة 1988سليمان، )«.الكتابة
نوعو، أو كل ما تراكم من عادات وذبارب وثقافات وعلوم لدى شعب من الشعوب وما توارثو من جيل 

     .آلخر
ولقد ازبذ ىذا ادلصطلح دالالت أوسع بكثَت فأصبحت كلمة الًتاث تعنـي داخل اخلطاب العريب 

كل ما يشًتك العرب يف وراثتو روحياً وفكرياً، وتشمل بذلك الًتاث الثقايف والفكري والديٍت »: ادلعاصر
 (64و63، صفحة 1991اجلابري، )«.واألديب والفٍت

كافة العناصر األدبية اليت انتقلت إلينا عرب العصور ادلختلفة جبانبـيها : يعٍت (الًتاث األديب)أي أن 
الـشعري والنثري، ادلكتوب منها والشفهي، والفصيح والشعيب كذلك، وقد تشكلت تلـك العناصـر فـي 

حبيث تتجو معظم الدراسات لتكشف عن مدى توظيف ادلوروث وحضوره يف اإلبداع . جوانب عديدة
             .األديب بصفة عامة ويف الرواية بصفة خاصة

لقـد سـعت طائفة من كـتاب النًت بأنواعو وأجناسو إىل استثمار العناصر الًتاثية األدبية يف البناء 
القصصي احلديث، وكان من أبرز اجلوانب ادلستثمرة داخل العمل القصصي النصوص األدبية مـن شـعر 

غدا ثقافة متداولة فهو ينطوي على مادة »، حبيث يرى البعض بأنو ...وأسطورة وحكمة وأمثال وخطبة
  وذلك باعتبار (14و13، صفحة 1987قميحة، )«.نثرية وشـعرية غنـية فـيها قـيم إنسانية صاحلة للبقاء والتداول

 .أن الًتاث األديب يتضمن عناصر مجالية وفكرية، ديكن أن تستثمر استثماراً فعااًل يف األدب احلديث
 :توظيف الخّراط للتراث .5

: يف قولو (تيار التوّرط): بانتمائو لتيارين مها" احلساسية اجلديدة "صرّح اخلراط يف كتابو ادلوسوم بـ 
وىل أقول أيضا إّن كاتب ىذا السطور قد خاض غمرات ىذا التّيار، من األول، منذ »
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 وىي إشارة واضحة لتجاربو يف الكتابة يف ىذا التيار، وفعال ىو (18، صفحة 1993اخلراط، )«.األربعينيات؟
ما التمسناه يف بعض كتاباتو السيما الروائية منها بتوظيف رلموعة من خصائص ىذا التيار ككثافة اللغة 

وامتيازىا بالعضوية واحليوية، وسقوط احلدود بُت الظاىر والباطن، وبُت احلقيقة واحللم، وبُت الواقعة 
 .واخلاطرة

وسوف صلد أن بعض كتابات بدر »: بتصريح منو يف قولو (التيار الواقعي السحري): والتيار الثاين ىو
ديكن أن ندرجها ...وقطاعات من أعمال إبراىيم عبد اجمليد (بطبيعة احلال)الّديب، وكاتب ىذه السطور 

 (19، صفحة 1993اخلراط، )«.ىنا
تؤّكد انتمائو للتيارين، " احلساسية اجلديدة"ومن ىنا ديكن القول أن تصرحيات اخلراط بنفسو يف كتابو 

، لكننا من خالل اّطالعنا على (استيحاء الًتاث العريب التقليدي)يف ادلقابل ىو ما ينفي انتسابو لتيار 
نالحظ " اسكندرييت"و" رامة والتنُت "و" يا بنات اسكندرية" و " تراهبا زعفران"بعض أعمالو الروائية كرواية 

كما وّظف . توظيفو للرمز بقوة، واألسطورة أكثر من ذلك، وكتابتو بلغة كثيفة ذات عبارات فضفاضة
عاد إىل عهد ادلماليك . قصصا من ألف ليلة وليلة، وحكايات ىارون الرشيد بتفاصيلها وشوارعها وجواريها

ووصف النساء وصف اجلاىلية، فتغّزل هبذه، ورسم جسد تلك، وتغٌت جبمال األخرى، كما اقتبس من 
 ...القرآن الكرمي بتوظيفو لبعض القصص الواردة فيو

ىي رسائل وشفرات توحي بتوظيف اخلراط للًتاث، سواء عن قصد أو غَت قصد، وىاتو بعض 
  :النماذج يف بعض أعمالو

وكنت أجد نفسي فجأة يف صلد أو هتامة، أو احلجاز، وأنا على ناقة امرئ القيس، مع البنت »-
 (39، صفحة 1994اخلراط، )«....، وأنا أمّر ببطء ربت حافة الربوة...البدوية القصَتة

ذىبت فجأة إىل قدمي الزمان وسالف العصر واألوان، ودخلت قصر شهريار ملك ساسان وأخيو  » -
وعندما عدت ذبولت يف شوارع بغداد متنكرا مع ىارون الرشيد، »، «..شاه زمان ملك ُسرقند والعجم

 (80-78، الصفحات 1991اخلراط، )«....وُسعت شجو األغاين مع ادلوصلّي وبراعم القريض
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بعيدا بعيدا سوف أطَت إليك ليس يف عربة باخوس، وبُت شعرائو ادلرحُت، بل على أجنحة »  -
ىو ذا الليل ساحر يف رقتو، وادللكة الغادة فوق عرشها الفضّي تتناثر حوذلا جنياهتا . الشعر اخلفية

 (45، صفحة 1990اخلراط، )«...الصغَتات النقيات
كانت الشمس ادلنصّبة على احليطان العتيقة العالية شفرة موسى تومض يف تقّلب عتمة احللم »  -

الساطع، وكان احلُلم مبنيا حبجر عريض وسيطي، شّقق الزمن جلده اخلشن، ولكّنو أبقى على نعومة 
 (148، صفحة 1991اخلراط، )«....جسده اخلفّية

ألن طبيعة ادلوضوع رُبّتم ذلك – مل ضللل ىذه ادلقتطفات من أعمال اخلراط – إننا يف ىذا الصدد 
فنحن مل نبتغ التحليل والشرح وإمنا ىي رلّرد مناذج تُثبت توظيف اخلراط للموروث األديب يف مجيع أشكالو، 

 .واألمثلة كثَتة تشهد على ذلك
أّن الًتاث األديب أصبح وسيلة فعالة بيد الكتاب، وادلبدعُت، جيسدون من : ويف اخلتام ديكن القول

ويف ىذه احلالة تتنوع أشـكال الًتاث األديب . خالذلا موقفهم من احلياة، ورؤيتهم دلشكالهتا وتعقيداهتا
ادلستلهمة، وفقاً لرؤية ادلبدع، وىدفو األساسي من ذلك االستلهام، شلا يضمن التفاعل ادلتبادل واخلالق 

 .بُت الًتاث األديب، واألدب ادلعاصر

 : خاتمة. .6
 :ويف خاسبة حبثنا ديكن أن نوجز أىم النتائج اليت توصلنا إليها واليت سنوردىا بالشكل اآليت

  يف حالة تشكل ، كما أهنا نوع أديب مرنللرواية باعتبارىامل يستطع النقاد وضع معايَت زلددة
مكوناهتا اجلوىرية تتحول وتتشكل حسب معطيات الرؤى الفكرية واالجتماعية فمـستمر، 

 .واالقتصادية والسياسية، ألهّنا تتجاوب حبساسية كبَتة مع ضغوط العصر ومتغَتاتو

  ربرر السرد يف الرواية ادلعاصرة من قيود اجلمالية الصارمـــة اجلاىــزة مسبقا، وذلك بتجريب تقنيات
 .وأساليب مل تكن معهودة سابقا

  اعتمدت الرواية أساليب و تقنيات جديدة باحثة باستمرار عّمــا حيـــقق نوعيتــها، و جيّســـدىا
 .كخطـــاب منفتح و متجدد
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 اخلراط والتأسيس لنظرتو اجلديدة يف فهم الظاىرة القصصية والروائية، بكتابتو جملموعة تنظَت 
، واليت تعترب نقلة نوعية يف تطّور األدب "احلساسية اجلديدة"مقاالت يف الظاىرة القصصية بعنوان 

 .ادلصري

 الفروقات الشاسعة بُت احلساسية اجلديدة واحلداثةعلى  اخلراط تأكيد. 

  جاءت احلساسية اجلديدة زُلّملة دبجموعة من التقنيات اجلديدة اليت طرأت على العمل
 .اإلبداعي

  وحسب" اإلحالة على الواقع " تأكيد اخلراط بأن ىذه التقنيات ليست انقالبا شكليا يف قواعد .
 .بل ىي رؤية وموقف

  تعّدد التيارات واختالفها جعل ذلك التنوع بُت الكتاب ُيربز اجلانب الفٍت واجلمايل يف الكتابة
 .األدبية

 العديد من الكتاب ضلو األخذ من الذاكرة اجلماعية، وتوظيفهم للحكاية الشعبية سَتورة 
 .واألسطورة ولغة التصوف ما يندرج ضمن تيار استيحاء الًتاث العريب التقليدي

  استطاع عدد غَت قليل من األدباء توظيف ادلوروث العريب، بكل أنواعو داخل منظومة نصهم
 .مادة جاىزة لإلفادةه باعتبار، اإلبداعي

  ًمل يرتبط الًتاث دبا ىو مادي وحسب وإمنا لو أوجو كثَتة تتنوع أشـكالو السيما األديب، وفقا
لرؤية ادلبدع، وىدفو األساسي من ذلك االستلهام، شلا يضمن التفاعل ادلتبادل واخلالق بُت 

 .الًتاث األديب، واألدب ادلعاصر

  عاد الروائيون إىل ادلصادر التارخيية واستقوا منها النصوص وأدرجوىا يف روايتهم إّما حبرفيتها وإّما
 .جبعلها متماىية مع السرد الروائي عن طريق الراوي الذي يسرد األحداث
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  استطاع الروائيون توظيف األحداث التارخيية من خالل ربليل الًتاث كمادة أولية إىل مواقف
وربويلها إىل مشاىد روائية سامهت يف بناء احلدث، ويف إنتاج نص روائي يتفاعل مع ادلوروث 

 .وحياوره بشكل إجيايب مستثمرا االحداث اليت يزخر هبا
وأخَتا وليس آخرا يظل الًتاث حبراً واسعاً ، بالرغم من وجود اختالف يف فهم ماىية الًتاث، وأبعـاده 

ادلختلفة، فإن ىناك اىتماماً خاصاً بالًتاث، والبحث فيو، ودراسة عناصره يف سائر االذباىات الفكرية 
 .احلديثة، شلا يربز الدور الفعال للًتاث يف احلياة ادلعاصرة

 :قائمة المراجع .7
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 khadidja.aounallah@jmail.com  :اإليميلعوف اهلل خدكتة ،. د :المؤلف المرسل .1

  :ملخص 
ت مشرقة ألناس حبوا اإلنسانية عطاءنا علميا كمعرفيا،  خلدَّ تارمتنا اجمليد على صفحاتو إضاءا     

 الخليل بن أحمد الفراىيديعظيما بات كاحدا ِلَمْن أتى بعدىم، كمن بُت ىؤالء العامل الكبَت 
يف طليعة أكلئك الذين َتسََّنُموا ُذْرَكَة التميُّز يف العلم، كالذين حفظ عتم الّتاريخ تلك : يأيت" اطتليل"،

أخلص اطتليل للغة العربية، ، اظتكانة العظمى على مرَّ أدكاره، كاعًتؼ بنبوغهم النَّادر كعطائهم الوافر
كَحَباَىا ُحبَُّو، كمنحها اىتمامو، كَصَرؼ عتا ُجلَّ عمره، َشارحنا لعلومها كموّضحا كمؤّصال كمبتكرا، 

.  كثَت من معاظتها العظيمةإبرازفكاف لو فضل السبق يف 
 .العُت ،اطتليل ابن أزتد الفراىيدم ،البحث ،الصوتيات : الكلمات المفتاحية

Abstract:Our glorious history has immortalized on its pages shining 

lights for people who loved humanity in a great scientific and knowledge 

giving, which became one for those who came after them, and among 

these the great scientist Al-Khalil bin Ahmed Al-Farahidi. History has 

had that great prestige throughout its periods, and it acknowledged their 

rare brilliance and their abundant giving. He made the most sincere of 

the Arabic language, and he loved it with his love, gave it his attention, 

and spent most of his life on it, explaining its sciences, explaining, 

original and innovative, in highlighting the great merits of many of his 

precedents. 

mailto:khadidja.aounallah@jmail.com
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  الخليل ومنهجو في دراسة معجم العين .1

:   نبذة مختصرة عن الخليل بن أحمد الفراىيدي2.1  

،من الفراىيد بن مالك 1ىو أبو اطتليل بن أزتد بن عمرك بن دتيم الفراىيدمُّ األزدمُّ        

ىو منسوب إىل فرىود بن شبابة : بن فهم بن عبد اهلل بن مالك بن نصر بن األزد بن الغوث، كقيل

أزتد أبو اطتليل أكؿ من شتي :" قاؿ ابن أيب خيثمة ، ك2صغار الغنم : بن مالك بن فهم، كالفراىيد

،اؿتدر من قرية عمانية إىل البصرة، ككلد سنة مئة ".3يف اإلسالـ بأزتد، كأصلو من األزد من فراىيد 

. 7(ق160) كىي األرجح، كقيل سنة 6(ق175) ،كقيل 5 (ىػ170)، كتويف سنة 4ىجرية 

قليل أكلئك العلماء الذين جتمع كتب التاريخ على نبوغهم ،كعبقريتهم كعمليتهم 

 أحد أكلئك الذين سطر الّتاريخ كل فالخليل بن أحمد الفراىيدي،كصالحهم كتقواىم كزىدىم، 

ما استطاع أف يسطره فيهم، بل اطتليل فوؽ ذلك كلو إذ كاف ػتورا لصنَّيع اضتياة العقلية العلمية 

. العربية اإلسالمية

 -ففي الّنحو ىو مفتت عيونو، كشارح عللو كمستنبط أحكامو، كمصحح مقياسو .

 - الذم ىو (العُت)كيف اللغة ىو أكؿ من ضبطها، ك أكؿ من حصرىا يف معجم اشتو ،

. أصل كتب اللغة كمّنو تفرعت، كىو الذم لتفظ نصف اللغة أك ثلثها

 - كيف العركض ىو ؼتًتعو، كمبتكره، كمؤسس دعامتو، مل يسبقو إىل علمو سابق من

. باختصار إماـ أىل اللغة كالعربية على اإلطالؽ" اطتليل"العلماء، كّلهم 
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كاف اطتليل » : ابن قتيبة ، حيث قاؿ 8 ككاف أزىد الّناس كأعالىم نفسنا، كأشدىم تعففنا

ذكيا، لطيفا، فطنا، كاتفق العلماء على جاللتو كفضائلو، كتقدُّمو يف علـو العربية يف النحو كاللغة 

« .9كالتصريف كالعركض كىو السابق إىل ذلك اظترجوع فيو إليو، كىو شيخ سيبويو إماـ أىل العربية

:  منزلة العين و نبذة عّنو2.2

 كاف اطتليل فّكر، كأطاؿ التفكَت يف صنع كتاب يف اللغة لتصر لغة العرب كّلها، ال تُػْفلت 

منو كلمة كال يشّذ منها لفظ، كىداه عقلو الّناقد الفاحص إليو، كخطا يف ذلك خطوات علمية 

. ػتكمة، كأقاـ خطّتو على نظاـ رياضي دقيق

  - بٍت اطتطة على أساس من عّدة األصوؿ اليت تتألف منها للكلمة، كمل يعبأ بالزكائد كقد 

. 10 توفرت لديو أبواب منتظمة ػتبوكة حبكا رياضيا متقنا

  -لقد انتهج اطتليل بن أزتد يف كتاب العُت منهجا فريدا فابتدأه حبرؼ العُت، كىذا ترتيب 

.  ؼتارج اضتركؼ، كليس على الًّتتيب األلف بائي

بدأ فيو بسياقة ؼتارج اضتركؼ، فلما فرغ من سرد » :  (ه626ت )ياقوت الحموي قاؿ 

ؼتارجها عدؿ إىل إحصاء أبنية األشخاص كأمثلة أحداث األشتاء، فزعم أف مبلغ عدد أبنية كالـ 

العرب اظتستعمل كاظتهمل على مراتبها األربع من الثنائي ،كالثالثي ،كالرباعي، كاطتماسي من غَت 

 منها الثّنائيتكرير ينساؽ إىل اثٍت عشر ألف كثالذتائة ألف كستسة أالؼ كأربعمائة كاثٍت عشر، 

 الرباعي إىل تسعة عشر ألف كستمائة كستة كستسُت، كوالّثالثيينساؽ إىل سبعمائة كستة كستسُت 
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 إىل أحد عشر ألف كسبعمائة كثالثة والخماسيإىل أربع مائة ككاحد كتسعُت ألفا كأربعمائة، 

. «11كتسعُت ألف كستمائة 

هبذا أكؿ معجم يف العربية كلعّلو معجم ُموِعب، كقد أؾتز يف زمن مل تكن أذىاف والعين  

الّدارسُت ؽتّهدة لتقّبل مثلو، مثل أم عمل يبتكر كاف اطتليل قد انفرد يف اؾتازه، كلذلك بقي بعيدا 

مدار )عن متناكؿ ركاة اللغة السلفيُت، كمل متطر على باؿ أحدىم إذ ذاؾ أف يصنف كتابا يكوف 

كمل يكن ليكوف ؽتا " العُت"،كما جاء يف مقدمة (كالـ العرب كألفاظهم، كال مترج منها عنو شيء

. 12اجتهت أذىاهنم إليو، كانصبت عنايتهم عليو

كقد ألف أبو عبد الرزتن اطتليل بن أزتد » : على حق إّذ قاؿ (ه321ت)ابن ُدرَيْد       ككاف 

الفراىيدم رضواف اهلل عليو كتاب العُت، فأتعب من يصدل لغايتو، كعٌّت من شتا إىل هنايتو 

فاظتنصف لو بالغلب معًتؼ، كاظتعاف متكلف ككل من يعده لو تبع، أقر بذلك أـ جحد، كلكنو 

، كيرجع الفضل يف الدراسة الصوتية « 13.رزتو اهلل ألف كتابا مشاكال لثقوب فهمو، كذكاء فطنتو 

إىل اطتليل بن أزتد الذم كضع األسس األكىل لعلم األصوات العربية، كيتجلى ذلك من مقدمة 

يف ىذه اظتقدمة بواكَت معلومات صوتية مل يدركها العلم فيما »: العُت حيث يقوؿ ػتققا للمعجم

. «14 خال العربية من اللغات إال بعد قركف عّدة من عصر اطتليل

كبذلك احتل ىذا اظتعجم مكانة سامية يف اللغة العربية باعتباره أكؿ معجم عريب، إف مل 

يكن أكؿ معجم عملي، ينظر بطريقة علمية دقيقة اعًتؼ هبا يف ميداف الدراسات اللغوية اظتعاصرة، 
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اىتدل إليها اطتليل بفكره الثاقب كموىبتو الّنادرة كعلمو الواسع، من كتاب العُت انطلق عدد من 

أليب  (تهذيب اللغة)،ك (ق365ت) أليب علي الغايل (البارع)اظتؤلفُت يف كضع كتب أخرل مثل 

،ك (ىػ385ت )للصاحب بن عباد ( المحيط في اللغة)، ك(ىػ370ت)منصور األزىدم 

. (ىػ458ت) البن سيده (المحكم)

 كمن ىّنا كاف اطتليل منعطفا مهما يف تاريخ النطق باللغة العربية ،كصار مبثابة هناية عصر 

 ، كبداية عصر جديد يف التعامل مع اللغة العربية عن طريق الضوابط اليّت كضعها بنتاج فكره الصُتَّ

 على نظرية صوتية كضعها اطتليل كىي األخذ باظتخرج الصويت لًتتيب العينفقد قاـ منهج تأليف 

اضتركؼ يف اظتعجم ،ترتيبا يبدأ من اضتركؼ اليت خترج من اضتلق ،مث تقدـ شيئا فشيئا حىت انتهى 

. باضتركؼ اليت خترج من الشفة، مث بعد ذلك حركؼ العلة مث اعتمزة

 مث يأخذ يف كل باب يركب اضترؼ الذم يبدأ بو الباب مع ما يأيت بعده من حركؼ متناكال 

كل حرؼ على حدة، ككاف أكؿ الكتب ىو كتاب العُت الذم اختَت ليكوف عنواف اظتعجم 

 فهو أكؿ من كضع الصوت اللغوم موضوع تطبيق فٍتَّ يف دراستو اللغوية ،اليّت انتظمها ،15بكاملو

بل ىو أكؿ من جعل الصوت اللغوم أساس اللغة اظتعجمي، فكاف بذلك الرائد  (العُت)كتابو الفريد 

 الكتاب مبادتو اللغوية  والثاني اظتقدمة،األول: ك اظتؤسس كخالصة للقوؿ أف كتاب العُت ذك شقُت

. 16 ،كتصرفاتو اإلحصائية اظتبتكرة اليّت اشتملت على اظتهمل كاظتستعمل يف لغة العرب
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 كالذم يعنينا يف مدرسة اطتليل الصوتية مواكبة ىذه اظتقدمة ،كاستخراج منها كيفية ترتيب 

. اضتركؼ كمسلكيَّتو يف الّتصنيف، كالظواىر الصوتية اليت تدؿ على أصَّالة علم اطتليل

 : أثر أو تعدد المصطلحات الّصوتية في الّتراث العربي عند الخليل -2

        إف اظتتتبع للمراحل اليت سلكها الدرس الصويت عند العرب يف تطوره، عرب القركف الّثالثة 

األكىل، يدرؾ أف تلك اظتصطلحات اليت هنضت جبمل أفكاره كانت مواكبة ضتركتو ،فقد بدأت قليلة 

ػتدكدة كمًتددة أحيانا على يد نابغة العرب اطتليل بن أزتد الفراىيدم رزتو اهلل مث مع توايل األياـ 

،كزيادة اظتهتمُت هبذا الدرس، أخذت تلك اظتصطلحات يف التّنوع كالتعدد كاالستقرار، كمن ىنا، 

. فإف اظتصطلحات الصوتية هبذا اظتعٌت تعد صورة حية متناكلة يف الًتاث العريب

        كيظهر من حركة سَت البحث الصويت عند أئمة الّلساف العريب، أف اطتليل بن أزتد 

الفراىيدم ُيسَند إليو ضبط اضتقائق العلمية اليّت اىتدل إليها يف ىذا اجملاؿ ،إىل مصطلحات 

استطاعت أف تنقلها كما ارتضى، كأف تبلغها إىل معاصريو كمن أعقبهم أصدؽ تبليغ، فاستفاد 

ىؤالء الّدارسوف من تلك اظتصطلحات ،كؽتا شحنت بو استفادة كبَتة أنارت عتم سبيل البحث 

، كمن ىذه 17الصويت، فهدكا بذلك أرجاءه، كارتقوا مبسائلو إىل مراتب خدمة الدرس اللغوم 

 :اظتصطلحات 
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:   العالقة بين مصطلح الصوت والحرف1.2

 كاف اطتليل بن أزتد الفراىيدم كإف مل يستعمل مصطلح الصوت ،يفرؽ بُت صوت اضترؼ 

كيف تقولوف إذا أردمت أف تلفظوا بالكاؼ » : كاشتو ،كىذا يتضح من سؤالو ألصحابو حُت قاؿ عتم

إفتا جئتم : باء كاؼ، فقاؿ: اليّت يف لك، كالكاؼ اليّت يف مالك كالباء اليّت يف ضرب؟ فقيل لو

، ككاّضح ىنا أف اطتليل كاف يريد الصوت، كمل يستعمل مصطلح «  .18باالسم كمل تلفظوا باضترؼ

الصوت، كالعربة باظتعاين ال باظتباين، يؤكد ىذا ما قالو ػتققا كتاب العُت يف اظتقدمة، من أف كلمة 

تعٍت يف مصطلح اطتليل ما نعنيو باستعمالنا كلمة صوت يف عصرنا اضتاضر، كلنسمعو  (حرؼ)

فإذا سئلت عن كلمة، كأردت أف تعرؼ موضعها، فانظر إىل حركؼ الكلمة فمهما » : يقوؿ

يعٍت  (حركؼ الكلمة)كجدت منها كاحد يف الكتاب اظتقدـ فهو يف ذلك الكتاب، كإف قولو 

ىذه اظتواد الصوتية  (الكتاب اظتقدـ)أصواهتا، كىو يشَت إىل أنو ضمن مقدمتو اليت دعاىا 

« .19اللغوية

إف اطتليل استعمل مصطلح اضترؼ، كأراد بو الصوت، كىو مبدأ يطلق عليو :  كهبذا نقوؿ

اصطالحا لفظ االتفاؽ كالتناسب ،فهو من األكائل الذين أدركوا كربطوا اللغة بالصوت، باعتبار 

الصوت امتدادا للبنّية الًتكيبّية ،كأصال لألفكار اظتّنظورة يف اللغة ، فقضية الّتماثل اضتاصل بُت 

األلفاظ كاظتعاين على أساس بُت أجراس اضتركؼ، كأصوات األفعاؿ اليت تعرّب األجراس عنها، تعدك 
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قضية داللية يف ارتباط الدكاؿ باظتدلوالت، كىو الشيء الذم توصل إليو بعد قركف عدة فرديناد دم 

. 20سويسر

 كيف ىذا اظتقاـ ربط اطتليل اطتط بالصوت، أك قد حاكؿ ذلك، إذ من خصوصيات الكّتابة 

 عن عالمات اظتعٌت (الحروف واألوزان)العربية تنفصل فيها عّناصر اللفظ ،كأصولو، كىيأتو 

؛ ألنو (المعنى) ك (المبنى) ،كىو هبذه العملية اإلجرائية قاـ بػ الوصل بُت (الحركات)كػتدداتو 

أدرؾ لوال الداللة الذاتية للفظ يف مستواه الصويت على معناه، لكاف الًتجيح معٌت لفظ بإزاء معاين 

. 21أخرل ترجيحا بال مرجح كىو ػتاؿ

 معناه إعطاؤىا قالبا منطقيا، كلكن االستفادة من صيغة (الحروف) على (الحركات)    فموضع 
 ،كىذا يدخل يف باب العلـو اظتشاىدة، ألف اطتليل يرل أف اظتستول (النطق)ىذا القالب تتم بػ 

الصويت الذم ىو األصل كاألساس ،كالسند ،كالقاعدة الذم يّتم فوقو إرساء البناء اللغوم، ال غتاؿ 
لالعتباطية فيو، بل تغلب عليو الوظيفة، كجد أف الصوت ىو أصل اضترؼ، كاضترؼ أصل اللفظ 
،كاللفظ أصل الكالـ، كالكالـ مادة اللغة، كمبا أف ىناؾ مستول من اظتسموع يدرؾ شتاعا ،كال 
يكتب ابتكارا لو رموز دالة عليو ليعرؼ أجواء اللفظ كمقاماتو اظتختلفة إذف البناء اظتعريف اطتليلي 

:  22للصوت العريب كاآليت
 

 

 

 

 اظتستول الداليل
 (الصوت يف اظتعٌت بداللة الوزف)

 اظتستول اللفظي
 (الصوت يف اللفظ كاضترؼ)

 اظتستول اضتسي
 (الصوت يف الطبيعة)

 (الكالـ)

 (النطق)

 (الصوت)
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:  الفرق بين المخرج والمدرج والحيز والموضع2.2

 عند اضتديث عن آلية إنتاج األصوات اللغوية عند اظتعجمُت ال بد من الوقوؼ على حد 

اظتخرج عندىم ؛ألنو نتثل نقطة كالدة الصوت، فإذا كاف العلماء العرب قد حددكا اظتخرج من حيث 

أنو اظتنطقة اليت يولد فيها الصوت اللغوم، فإف أصحاب اظتعجمات يعدُّكف من أكائل العلماء العرب 

الذين حددكا بدقة ؼترج الصوت متمثلُت باطتليل بن أزتد الفراىيدم ،إذ أنو أطلق على اظتنطقة اليت 

 اضتيز، اظتوضع، اظتدرج)،إضافة إىل اظتسميات األخرل  (اظتخرج)يولد مّنها الصوت اللغوم اسم 
23). 

: كسنحاكؿ الوقوؼ على سبب ىذا الّنوع بالتسميات

  - المخرج:  

» :         يعدُّ اطتليل بن أزتد الفراىيدم أكؿ من استخّدـ لفظ حيز، كمدرج ،كؼترج حيث قاؿ

يف العربية تسعة كعشركف حرفا ،مّنها ستسة كعشركف حرفا صحيحا عتا أحياز كمدارج، كأربعة 

أحرؼ جوؼ كىي الواك كالياء كاأللف اللينة، كاعتمزة، كشتيت جوفا، ألهنا خترج من اصتوؼ، فال 

تقع يف مدرجة من مدارج اللساف، كال من مدارج اضتلق، كال من مدرج اللهاة إفتا ىي ىاكية يف 

، كاستخدـ كلمة اظتخرج كاظتدرج، كىو يقصد هبما «اعتواء، فلم يكن عتا حيز تنسب إليو إال اصتوؼ

الرّاء، كالالّـ، كالّنوف، : اعلم أّف اضتركؼ الذلقية كالّشفوية سّتة ىي»: موضع حدكث الصَّوت، بقولو

 ىو اظتوضع (فالمخرج)، « .ىذه األحرؼ الستة (مدرجتا)خترج من ذلق اللساف كالّشفتُت كقتا 
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الذم يتحّقق كلتدث فيو الصوت الواحد يف حاؿ انفراده ،كيتعرض جملرل اعتواء يف اصتهاز النطقي 

. 24عند النطق بالصوت اللغوم

  -المبدأ : 

         نفهم من تسمية اظتبدأ هبذا اظتصطلح، أنو يعٍت بداية َتَكوُّف الشيء ،كىي اظترحلة السابقة 

الكتمالو كحدكثو، أم أنّو سابق لغَته، فهو اظتوضع الذم يبدأ الّصوت فيو بالّتجمع، بتأكيد اطتليل 

بأف العُت كاضتاء كاعتاء كالغُت حلقية؛ ألف مبدأىا من اضتلق، كإف كاف اظتبدأ ىو بداية جتمع الّصوت 

كتشكلو، قبل أف يتخذ ؼترجا ػتّدّدا كتلوف بصفة معينة، فإف اظتخرج ىو انطالؽ الّصوت من موضع 

 25جتمع نفسو ليصبح مدركا شتعيا عند اظتستقبل لو

  - المدرّج:  

     ظتا كانت األصوات متقاربة من بعضها، كمتعاقبة يف حدكثها، يبتدئ الثاين عند النقطة اليت 

يتوقف عندىا األكؿ ،كينطلق منها يف غتموعة تقًتب من بعضها مكونة سلسلة من اضتلقات، 

أقصاىا ستس عند اطتليل، مث يتحدد موضع حدكثها حتديدا عضويا فيزيولوجيا، كيسمى ىذا اظتوضع 

مدرجا، لنشأة األصوات فيو كتدرجها منو، يعٍّت اظتدرج اظتوضع الذم يبدأ مّنو الصوت يف منطقة 

اعًتاض اعتواء، لذلك نرل اطتليل يبُتَّ أف مدرج الباء من بُت الشفتُت ،كمدرج التاء من بُت أطراؼ 

، كىناؾ مصطلح رابع 26اللساف كأطراؼ الثنايا، كعلى ذلك فلكل صوت لغوم مدرجو اطتاص بو

. يزاحم ىذه اظتصطلحات، كىو اضتّيز
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  -الحّيز:  

       ىو اظتوضع الذم تتجمع فيو عائلة صوتية كاحدة، فتنتسب إليو، كذلك مثل اضتركؼ اضتلقية، 

كّلها تنسب إىل اضتلق مع تفاكت بينهما ،كبُت حركؼ أقصى اضتلق، ككسطو، كأدناه، فهذه 

مدارج، أم أقصى اضتلق ككسطو كأدناه، ألهّنا يف شكل حلقات متسلسلة متتابعة، كاضتلق كلو 

 (حيز)بتقسيماتو الثالثة يسمى حيزا، كيبدك أف اطتليل بن أزتد الفراىيدم يقصد من مصطلح 

« .27الطاء كالداؿ كالتاء يف حيز كاحد» : اظتساحة اليّت يشغلها عدد من اضتركؼ بدليل قولو

 كؾتد فكرة ىذه اظتصطلحات كانت كاضحة عند األزىرم، الّذم حاكؿ أف نتيز بُت 

كاضعا عناكين يف مقدمة معجمو حيث قاـ بتضمُت حديثو عن  (المخرج والحيز)مصطلحي 

ؼتارج األصوات يف الباب األكؿ ،كذلك اللتقاء مصطلح اظتخرج مع حديثو مكاف إصدار اضترؼ، 

كىو ما يطابق مفهـو اظتخرج اظتتعارؼ ،على حُت حتدث عن اجملموعات الصوتية ذات اظتوضع 

. 28الواحد يف اصتهاز النطقي عندما حتدث عن األحياز اليت قسمها

 إف أكؿ ما نتكن أف نستنتجو من كيفيات عرض اظتصطلح عند اطتليل ىو الًتكيز على 

اظتضموف، كآية ذلك كثرة تصدير الًتكيب لو، مث يُّورد بعده اظتصطلح، مث الوصف لتحديده حتديدا 

دقيقا يزيل عنو شبح الغموض ،كااللتباس لتُػيَّسر للملتقي استيعابو استيعابا صحيحا، كما ـتلص إىل 

أف استفادة معاصرم اطتليل من ثركتو االصطالحية حقيقة كاقعية تؤكدىا اقتباساهتم الكثَتة، إذ ال 

موقف يعقل أف يكوف كل ىذا التشابو يف اظتصطلح، كاظتنهج من قبيل التصادؼ ،ككذا تسجيل 
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الّذم عمل على إحياء الكّثَت من اظتصطلحات الّصوتية الًتاثية يف حبوثو عبد الرحمن الحاج صالح 

ك . الصوتية سواء ما كاف منها على صفحات غتلة اللسانيات، أك ما كاف مّنها يف حبوث مستقلة

من احملدثُت من علماء األصوات الذين كجدنا يف تعريفاهتم تعريفات مطابقة لتعريفات علمائنا 

اظتخرج أك اضتّيز ىو اظتوضع من الفم ،كنواحيو الّذم مَترج أك مُتْرَج  » : بقولو- برجشتراسر- األكؿ

إف التمّيز بُّت أصوات اللغة سواء مّنها األنفي ،أك الفموم » : ماريوياي،كيقوؿ « .29مّنو اضترؼ

يعتمد على استمرار الصوت، كدرجة اشتاعو، كقوة إنتاجو، كفوؽ كل ىذا على اظتخرج ككلمة اظتخرج 

. «.30تشَت إىل النقطة احملدكدة يف اصتهاز النطقي اليت يّتم عندىا تعديل كضعو

أـ  (اظتخرج)        كهبذا يكوف اطتليل بن أزتد ىو السباؽ سواء أكاف يف تسميتو موضع النطق بػ

يف تذكقو للحركؼ فمن ىذه التسميات أدرؾ العلماء العرب أنو لنشوء الصوت كتب االستناد 

كالّنظر للجهاز الصويت الذم يشكل دائرة إنتاج الصوت اللغوم ، كؽتا كتدر التنبيو عليو معنا، أف 

إفراد الفكرة الصوتية الواحدة بأكثر من مصطلح ال يعٍت أف أحد ىذه اظتصطلحات متطور عن 

اآلخر، أك أدؽ منو، بل لقد سيقت رتيعها ألداء اظتعٌت عيُّْنو، كقد يشتهر منها مصطلح كاحد لكثرة 

استعمالو، ؿتو تغليب اطتليل اضترؼ على الصورة كالصحيح على الساكن، كما أف الّتعدد يف 

اظتصطلحات للظاىرة الصوتية الواحدة ال يعٍت غياب فكرة اظتصطلح، أك عدـ نضجها لدل أئمة 

اللساف العريب يف القركف الّثالثة األكىل بل إف العكس ىو الصحيح، فقد كانوا حكماء يف انتقاء 
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مصطلحاهتم، إذ اختاركا من منت العربية أقصر األلفاظ بنية ،كأكثرىا استفاقا ظتعانيهم اظتراد الّتعبَت 

 .عنها

 : ترتيب مخارج األصوات العربية -3

جاء اطتليل بن أزتد الفراىيدم ليشّكل غتهوده نقطة حتوؿ يف الدرس الصويت العريب، حيث         

جتلت براعتو 

أكثر من ذلك اإلبداع العلمي القدير ،ؽتثال يف األجبدية الّصوتية اليت جاء هبا كفق ترتيب ؼتارج 

األصوات بدءا من األعمق يف جهاز التصويت كصوال إىل ؼترج الّشفتُت، لقد دّلت دراسة اظتخارج 

على ما كصل إليو النظر اظتنهجي الّصويت السليم من كضوح لدل اطتليل، عمل كبَت يشَّت إىل رسوخ 

كنظرية ؼتارج اضتركؼ عند الّنحاة »: القدـ يف غتاؿ اظتعرفة الصوتية، كقد قاؿ ّعنها أحد اظتستشرقُت

، كإذا كاف الفكر العريب قد حقق سبقا يف علم األصوات  «31.العرب نظرية أحكموا ضبطها بعناية

هبذه الدراسة اليّت جاءت عند اطتليل، فقد كاف ذلك السبق مدعاة للتساؤؿ عن سبب كجود ىذا 

 !البناء النظرم اظتتكامل

ىذا ما ألفو اطتليل » :         حيث يبدأ اطتليل اظتقدمة بالصوت اللغوم عند السطر األكؿ بقولو

: كأضاؼ أنّو مل نتكنو أف يبتدئ التأليف من أكؿ (ث-ت-ب- أ): بن أزتد البصرم من حركؼ

ث كىو األلف، ألف األلف حرؼ معتل، فلما فاتو اضترؼ األكؿ كره أف يبتدئ بالثاين -ت-ب- أ
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إال بعد حجة كاستقصاء النظر، فدبّر كنظر إىل اضتركؼ كلها، كذاهتا فوجد ؼترج - كىو الباء– 

،  « .32الكالـ كلو من اضتلق، فصَت أكعتا باالبتداء أدخل حرؼ يف اضتلق

          فلقد خالف اطتليل الًتتيبُت األجبدم ، كاأللفبائي يف دراستو لألصوات اللغوية، فاألكؿ 

أجبد ،ىوز ،حطي ،كلمن ،سعفص، فرشت ،ثخذ )اقتبستو العرب عن الفينيقيُت، كىو ترتيب 

، فكاف ترتيبو للحركؼ العربية كفق اظتخارج، فنبدأ بأصوات اضتلق، مث باقي اضتركؼ منتهيا  (ضظغ

باضتركؼ الّشفوية، كختم ترتيبو بأصوات العلة كاعتمزة، فلم يبدأ باعتمزة أك األلف ظتا الحظو من تغَّت 

صويت يطرأ عليها، فبدأ معجمو حبرؼ العُت باعتباره الصوت اضتلقي األكؿ الّذم ال يتغَت يف األبنية 

الصرفية، ك ال ألهنا أّكؿ اضتركؼ ؼترجا ،كلكنها أكؿ اضتركؼ نصاعة كثبات ،كإفتا كاف ذكقو إياىا 

، فوجد العُت كأدخل (أع-أغ-أخ-أت-أب)أنّو كاف يفتح فاىو باأللف، مث يظهر اضترؼ ؿتو 

اضتركؼ يف اضتلق، فجعلها أكؿ الكتاب مث ما قرب منها األرفع فاألرفع حىت على آخرىا كىو 

. 33اظتيم

من عهد مبكر، كمل ينشأ أف يبتدئ بو  (األلفبائي) كمعٌت ىذا أف اطتليل قد أحاط بالًتتيب 

مع اىتدائو إليو، ألف أكؿ حرؼ يف ىذا الّنظاـ حرؼ معتّل، كال معٌت أف يبتدئ مبا يليو كىو الباء 

ألنو ترجيح بال مرجح كتقدمي دكف أساس، فذاؽ اضتركؼ جتريبيا فرأل أكالىا باالبتداء حركؼ 

.  أدخل حرؼ منها يف اضتلق، بل يف أقصى اضتلق  (العُت)اضتلق، كذاقها مرة أخرل فرأل 
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شتعت من يذكر عن » : (ق299ت ) عن ابن كيساف السيوطي كقاؿ أيضا فيما ذكره

مل أبدأ باعتمزة ألهّنا يلحقها النقص كالتغيَت كاضتذؼ، كال باأللف، ألهنا ال تكوف يف : اطتليل أنو قاؿ

ابتداء كلمة، كال يف االسم، كال فعل إال زائدة، أك مبدلة، كال باعتاء ألهّنا مهموسة خفيفة ال صوت 

عتا، فنزلت إىل اضتيز الثاين، كفيو العُت كاضتاء فوجدت العُت أنصع حرفُت، فابتدأت بو ليكوف 

. ، كىذا دليل كاضح كقوم العتذار اطتليل من البدء باعتمزة« .34أحسن من التأليف

 كمعٌت ىذا أنّو سار مع اضتركؼ مسَتة ؼتربية استقرائية، ابتداء من أقصى اضتلق، فاضتلق 

مركرا بفضائو فاألسناف كانتهاء بالشفة فاظتيم عندىا، ألف اظتيم أرفع حركؼ الشفة ، كشتيت ىذه 

الطريقة بذكؽ اضتركؼ ، كهبذا يتفق الدارسوف أف ىذه الطريقة منفردة يف حتديد األصوات كالوقوؼ 

على ؼتارجها، كمن أحسن ما عرض لو اطتليل يف دراسة األصوات ما ؾتد من كصف للجهاز 

الصويت، كىو اضتلق كالفم إىل الشفتُت، كتقسيمو إياه إىل مناطق كمدارج متتص كل منها بصوت أك 

غتموعة أصوات، كما أشار إليو من ذكؽ لبياف حقيقة اظتخرج، كما ذكره يرتبط أساسا بعملية إنتاج 

األصوات، كىذا يدؿ على ذكؽ حسيا فريدا كصربا كقدرة على االستنتاج حىت توصل إىل ما توصل 

إليو إبداعا كابتكارا دكف االستعانة بأم جهاز علمي، إذ ال جهاز آنذاؾ، كىو مامل يثبت العلم 

 . 35التشرلتي اضتديث بكل أجهزتو الدقيقة كؼتترباتو الضخمة خالفا لو، فيما يبدك يسَتان 

 رتب اطتليل معجمو على أساس ذكقو الصويت حيث قلب أصوات العربية، ككضعها ضمن 

:  أصناؼ عشرةؼتارج صوتية معينة حبسب مدارج إىل
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  -فالعُت ،كاضتاء ،اعتاء ،كاطتاء ،كالغُت حلقية ألف»  : يقوؿ اطتليل: األصوات الحلقية 

« .مبدأه من اضتلق

  -القاؼ ،كالكاؼ عتويتاف ألف مبدأىا من اللهاة: األصوات اللهوية .

  - اصتيم كالشُت ،كالضاد شجرية، ألف مبدأىا من شجر الفم أم: األصوات الشجرية 

.  ؼترج الفم 

  - الصاد ،كالسُت ،كالزام أسلية، ألف مبدأىا من أسلة اللساف،: األصوات األسلية  

.  كىو مستدؽ طرؼ اللساف

  - الطاء ،كالتاء، كالداؿ نطعية، ألف مبدأىا من نطع الغار األعلى:األصوات النطعية  .

  -كالراء ،كالالـ، كالنوف ذلقية ، ألف مبدأىا » :  يقوؿ اطتليل:األصوات الذلقية 

. ، كىو حتديد طرفية كذلق السناف«من ذلق اللساف

  -كالظاء ،كالذاؿ ،كالثاء لثوية، ألف مبدأىا من اللثة: األصوات اللثوية .

  -كالفاء كالباء كاظتيم شفوية، كقاؿ مرة شفهية ألف مبدأىا من الشفة: األصوات الشفوية .

  -كالياء ،كالواك، كاأللف، ألهّنا ىاكية » : كذتت غتموعة من األصوات اعتوائية، يقوؿ اطتليل

. «يف اعتواء

  -36قتزة .
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  إف ىذه التسميات التشخيصية قد هنضت بكياف كل صوت ،كعادت بو إىل نقطة 

انطالقو كاىتداء اطتليل إليها بذىنو اظتتوىج فطنة كذكاء، دكف مثاؿ لتتذيو عند من سبقو من علماء 

العربية كنصر بن عاصم الليثي ،كأيب عمرك بن العالء لدليل ناصع على موسوعية فذة، كعبقرية ال 

تقاس باألشباه كيف ال كبداية إفاضاتو الّصوتية مبكرة كمبتكرة، فيضع كبدقة متناىية ؼتططا شامال 

للمخرج كل صورة، فإف ترتيب ؼتارج األصوات على ىذه الطريقة جعل اعتمزة مع األصوات اعتوائية 

ككذلك جعل اعتاء مع األصوات اضتلقية يف حُت يوضعاف عّند احملدثُت مع األصوات اضتنجرية ؛ألف 

مكاف الّنطق هبما ىو اضتنجرة ، كمن اظتمكن القوؿ إف اطتليل كاف يذىب إىل أف اضتنجرة كاقعة 

أما اعتمزة »: ضمن منطقة اضتلق ،كإف اعتمزة بالذات خترج من أقصى اضتلق كيؤكد ذلك قولو 

فمخرجها من أقصى اضتلق مهتوتة مضغوطة ،فإذا رفػػػة عنها النت فصارت الياء، كالواك، كاأللف 

.  «37عن غَت طريقة اضتركؼ الصحاح

 فهما من حركؼ العّلة عند اطتليل ،ماعدا الفاء صوتا شفويا (الواو والياء) أما فيما متص 

الشين والجيم ) فهي عنده خترج من حيز كاحد ،ككذا ،(الذال والتاء والطاء)كاألمر ذاتو بالنسبة 

الغين والخاء ) ، كيف حديثو عن القاؼ كصفو بأنّو صوت عتوم ،كاألمر كذلك ظتواضع (والظاء

 ،فوصفو عتذه اظتخارج اختلف فيها احملدثوف لكن ىذا ال يقلل من ىيمنة منهج اطتليل (والكاف

على منهجهم ؛ألنو مل مترج عنهم إال يف بعض األمور القليلة، أما كصفو ظتخارج األصوات األخرل 

، فقد جاء (البارع ) يف معجمو (ىـ356ت )أبو علي القالي فكاف دقيقا، فقد تابعو يف ذلك 
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 )ؼتتلفا من حيث تقدير ؼترج الصوت فأدل ذلك إىل التقدمي كالتأخَت حيث كضع األحرؼ الذلقية 

مع تقدمي الراء اظتكررة على الالـ، ككضع اضتركؼ ( ط، ذ، ث)قبل األحرؼ اللثوية  (ؿ،   ف، ر

الّنطعية قبل األحرؼ األسلية مع تقدمي الزام على السُت ،من حيث اظتخرج الصويت فضال على أنو 

كضع العُت كىو الصوت اضتلقي يف ترتيب الثالث من حيث اظتخرج، كقدـ الضاد على اصتيم 

. 38كالشُت

  كىذه االختالفات ترجع إىل تذكؽ األصوات، كالنظر إىل خصائصها ،كؽتيزاهتا فكل عامل 

يتذكؽ األصوات حبسب حسَّو اظتوسيقي، كإدراكو ظتوسيقى األصوات اليّت تؤدم إىل تقدمي األصوات 

 الذم تابع اطتليل ،كالقايل يف اعتماده النظاـ اظتخرجي (ه370ت)فاألزىري بعضها على بعض، 

يف ترتيب األصوات فبدأ باألصوات من أقصاىا ؼترجا ،كىي أصوات أقصى اضتلق إىل آخر 

- ط/ز- س- ص- ض-ش-ج/ؾ- ؽ/غ-خ- ىػ -ح-ع): األصوات كىي على الّنحو اآليت

،كأطلق على ىذه األصوات األلقاب  (م- ا- ك/ـ- ب- ؼ/ ف-ؿ- ر/ث- ذ- ظ/ ت- د

،كاألصوات  (ع، ح، ىػ خ، غ )عينها اليت أطلقها اطتليل فشملت األصوات اضتلقية ،كتضم 

كىكذا بقية األلقاب اليت ختص األصوات األخرل من ؿتو األصوات الشجرية،  (ؽ، ؾ)اللهوية 

. 39كىي ألقاب اطتليل عينها ... كاألسلية ،كالنطعية

الّذم تأثر باطتليل تأثرا كبَتا ،كبُتَّ منهجو الذم  (ىػ385ت ) الصاحب بن عباد       ككذلك 

اعلم أف اطتليل ظتا قاـ جبمع كالـ العرب جاؿ فكره فيما يبٌت » : سار فيو على منهج اطتليل، فقاؿ
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، ...عليو كتابو، كيدير عليو أبوابو فنظر يف اضتركؼ كلها، كذاقها ،ككجود ؼترج الكالـ كلو من اضتلق

أكلو العُت فجعلها أكؿ الكتاب، مث ما قرب منها األرفع فاألرفع، كىذه صورة اضتركؼ على الوالء، 

،كمهما يكن من أمر فإف الًتتيب الصويت «  40كذكر نسبتها إىل ؼتارجها كىي تسعة كعشركف حرفا

ألجبدية الصاحب بن عباد ىي عينها أجبدية اطتليل كترتيبو اظتخرجي ألصوات اللغة، كمل يكتف ابن 

 ترتيب اطتليل فقط بل سعى جاىدا إىل االستناد على تعليالت اطتليل ،كحججو يف بإتباععباد 

إف اعتمزة كاعتاء كإف كاف عتما التقدـ يف » : ترتيب األصوات كقد صرح بذلك بنفسو حيث قاؿ

اظتخرج على أخواهتما من اضتركؼ اضتلقية ،فإف اطتليل إفتا عدؿ عن االبتداء هبما ألف اعتمزة مهتوتة 

. « 41مضغوطة فإذا رفػو عّنها النت 

 مل متتلف يف هنجو عن علماء ىذه اظتدرسة، فقد رتب (ىـ458ت )ابن سيده         أما 

، فكاف بذلك خادتة العلماء الذين ساركا على 42األصوات كفق ترتيب اظتدرسة كمل يشّيد عنها 

خطى ىذه اظتدرسة اليّت بدأىا اطتليل يف اعتماد الّنظاـ اظتخرجي بوصفو أساسا لًتتيب اظتعجم 

العريب، فضال عن نظاـ التقليب ،كبذلك كوف ىؤالء العلماء مدرسة صوتية أشرنا أف نطلق علّيها 

 فكانت اظتدرسة الرائدة يف دراسة ىذا العلم ألف اطتليل الذم ىو رأس مدرسة المعجمين الصوتية،

. اظتدرسة كاف األسبق يف دراسة ىذا العلم

 كمل يكن حظ ىذه اظتدرسة سهال يسرا بل على العكس، كلذلك صعب على الكثَت من 

 عندما اعتمد نظاـ األبنية ،كالتقاليب كقتا (ىـ321ت )ابن دريد العلماء السَت على خطاىا، حىت 
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جوىر مدرسة العُت، أعرض عن ترتيب اظتدرسة اظتخرجي، كرتب أصوات العربية ترتيبا ألفبائيا؛ ألنو 

.  43أدرؾ أف ىذه الطريقة صعبة فأعرض عنها لصعوبتها 

 كىكذا فتعترب اظتعاجم العربية، من مصادر الًّتاث الصويت، ألهنا زخت بفيض ىائل من 

الفكر الصويت عند العرب ،ظتا زتلتو من األفكار ،كالتعليالت ،كاالبتكارات اليت ظلت نرباسا، كىديا 

. لعلماء اللغة ،كالنحو ،كالصرؼ ،كالعلـو اإلنسانية بصفة عامة

 : صفات األصوات العربية -4    

 يعدُّ اطتليل بن أزتد الفراىيدم أّكؿ من تذكؽ اضتركؼ كفق ؼتارجها ،كأّكؿ من عرؼ أهنا        

ختتلف يف صفاهتا، كخصائصها، فهي ليست من طبيعة كاحدة، كالحظ أف ىذه اضتركؼ عتا صفات 

دتيّزىا عن غَتىا، كرمبا كصفت غتموعة من اضتركؼ بصفة معينة، كعلى ىذا فقد استعمل اطتليل 

: طائفة من اظتصطلحات كصف هبا ىذه اضتركؼ منها

  -الصحاح والهوائية :

حركؼ العربية تسعة كعشركف حرفا منها ستسة كعشركف حرفا » :         قاؿ اطتليل بن أزتد

الواك، كالياء ،كاأللف اللينة ،كاعتمزة، كشتيت : صحاّح، عتا أحياز كمدارج، كأربعة أحرؼ جوؼ

جوفا ألهنا خترج من اصتوؼ، فال خترج يف مدرجة من مدارج اضتلق، كال مدارج اللهاة، كال مدارج 

األلف اللينة » : ،ككاف يقوؿ كثَتا«  اللساف، كىي يف اعتواء، فليس عتا حيز تنسب إليو إال اصتوؼ

. «44 (أم أهنا يف اعتواء)كالواك كالياء ىوائية 
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كقد رتب - كما قاؿ احملدثوف–  فمعٌت ذلك أف ىذه األصوات خترج مع اعتواء دكف عائق 

اضتركؼ اعتجائية على ؼتارجها، ككضع األلف كالواك ،كالياء يف آخرىا ؽتّا يدّؿ على أف عتا كضعا 

ألهّنا خترج من  (اصتوفية)خاصا متتلف عن سابقيها  ،كما كصف اطتليل بعض ىذه اضتركؼ ب 

اصتوؼ ،كأف تيار اعتواء اطتارج من الرئتُت ىو سبب حدكث الصوت، لذا كصفها بأهنا ىاكية يف 

. الواك، الياء، األلف اللينة، اعتمزة : اعتواء، كىوائية أم أهنا يف اعتواء ال يتعلق هبا شيء، كىي أربعة

 أما األصوات الصحيحة فهي األصوات اليت تكوف أصوؿ أبنية الكلم ،كاليّت عتا أحياز 

صوتا، فهذه الصفة مستمدة من  (ستسة كعشرين)كؼتارج كتضم أكرب عدد من األصوات يبلغ 

أساس حريف، كىو من أىم غايات ىذه اظتدرسة ،كأىدافها ظتعرفة أصوؿ الكلمة العربية ؛ألف عملية 

،كعلى ىذا صتأ احملدثوف إىل تقسيم اضتركؼ إىل صوامت 45بناء اظتعجم تقـو على ىذا األساس 

كصوائت، فاضتركؼ الصَّحاح عند علماء العربية ىي الصوامت عند احملدثُت كاعتوائية عندىم ىي 

. الصوائت عند احملدثُت

  -الذالقة واإلصمات : 

 تعد ىذه الصفة من أكثر الصفات اليت استعملها اظتعجميوف، كأرادكا هبا تلك األصوات 

اليت يكوف حدكثها من طرؼ اللساف، كطرؼ كل شيء ذلقو، كىي أخف األصوات كأحسنها 

امتزاجا بغَتىا ،حيث قسم حركؼ العربية إىل ذلق كصمت، كجعل حركؼ الذلق ستة أحرؼ 

اعلم أف اضتركؼ الذلق » : ،كباقي اضتركؼ شتاىا مصمتة، كأخرج منها اضتركؼ اعتوائية فقاؿ
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،كإفتا شتيت ىذه اضتركؼ ذلقا ألف الذالقة يف اظتنطق  (ر، ؿ، ف، ؼ، ب، ـ )كالشفوية ستة كىي 

ر، ؿ، )إفتا ىي بطرؼ أسلة اللساف، كالشفتُت، كقتا مدرجتا ىذه األحرؼ الستة، منها ثالثة ذلقية 

ؼترجها من بُت ( ؼ، ب، ـ)خترج من ذلق اللساف من طرؼ غار الفم ،كثالثة شفوية  (ف

فلما ذلقت اضتركؼ الستة، ذلق هبن اللساف، كسهلت عليو يف النطق كثرت يف أبنية ... الشفتُت

، فيجدر اإلشارة إىل أف «46الكالـ، فليس شيء من بناء اطتماسي التاـ يعرل منها أك من بعضها

الكلمة العربية إف كانت رباعية أك ستاسية فهي ال تعرل من كاحد من حركؼ الذالقة كىي ستة، 

كإذا جاءت الكلمة رباعية، أك ستاسية معراة من حركؼ الذالقة فهي مبتدعة ليست من كالـ 

العرب، إال أف اطتليل كاف يرل أف الذالقة يف اظتنطق إفتا ىي طرؼ اللساف ،كالشفتُت كرتعها يف 

ؿ، ر، )،كاآلخر حيز الالـ فيو ثالثة أحرؼ  (ـ-ب-ؼ)ستة أحدقتا حيز الفاء، كفيو ثالثة أحرؼ 

. (ف

 كيبدك أف يف إطالؽ التسمية من جهة العمـو فيو إشكاؿ ؛ألف ىناؾ أصواتا شفوية ال 

 )دخل لذلق اللساف فيها، لذلك ذىب بعض الباحثُت إىل أف العلماء أرادكا التغليب ؛ألهنم كجدكا 

من طرؼ اللساف فجعلوا االسم عتا ،كضموا إليها األصوات األخرل ، كىو  (الالـ كالراء كالنوف

بالتغليب ال سيما  (الشفوية)احتماؿ كجيو ك لكنو بعيد، فلماذا مل يعكسوا اظتسألة فيطلقوا عليها 

أف نصف ىذه األصوات أصوات شفوية، كلعل سبب التسمية يرجع إىل سهولة نطقها باالستناد إىل 
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أف الذالقة من رتلة معانيها سهولة النطق لذلك ال يبعد أف تكوف ىذه التسمية مستمدة من خفتها 

 . 47على اللساف ،ككثرة دكراهنا يف الكلمات العربية

 أما صفة اإلصمات فهي صفة تطلق على األصوات األخرل، ألهنا أصوات صمت أف 

يتكلم هبا ،كتبٌت الكلمة منها فإذا كثرت فال جتد بناء رباعيان مصمت األصوات ال مزاج لو من 

أصوات الذالقة ،كهبذا أطلقت صفة الذالقة ،كاإلصمات على تلك األلفاظ اليّت تندرج يف اظتعجم 

العريب، كيبٌت على ذلك شيوع األلفاظ من عدمها، كيقود أيضا إىل معرفة اظتهمل كاظتستعمل، كقياس 

. 48أكثر األلفاظ دكرانا يف كالـ العرب 

  -المهموس والمجهور:  

     مل تأخذ ىذه الصفتاف البعد الدقيق الّذم أخذتو يف مقوالت سيبويو الصوتية كلكن ىذا ال 

يبعد أف يكوف اطتليل قد استعملها ،كإف كانت الداللة ؼتتلفة، فقد أكرد ابن كيساف عن اطتليل يف 

، كقد اكتفى اطتليل « كال باعتاء ألهنا مهموسة خفية ال صوت عتا ... »: حديثو عن اعتاء أنو قاؿ

يف ىذا الّنص بوصف اعتاء بأهنا مهموسة من دكف أف يذكر معٌت اعتمس، ككذلك تعريف اصتهر 

: اضتركؼ اجملهورة كاظتهموسة فيما زعم اطتليل ضرباف» : كاعتمس ؾتّده فيما نقل عّنو الزجاج فقاؿ

 حرؼ والمهموس حرؼ أشبع االعتماد عليو يف موضعو ،كمنع النفس أف كترم معو، فالمجهور

، كىذا دليل كاضح يدؿ داللة قاطعة على أف « أضعف االعتماد يف موضعو كجرل معو النفس

اطتليل كاف يعرؼ اضتركؼ اجملهورة كاظتهموسة، كما ذكر اطتليل ىذين اظتصطلحُت يف ثنايا معجمو 
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قتس الصوت يف الفم ؽتا ال إشراب لو من صوت الصدر ، كال جهارة يف :مشَتا إىل أف اعتمس ىو 

. 49اظتنطق ك لكن كالـ مهموس يف الفم كالسر

      كمن ىنا ال نتكن أف نستبعد أف يكوف اطتليل ىو الذم َلمََّح إىل سيبويو باظتدلوؿ االصطالحي 

. عتذه الصفة، فاختذكه مصطلحا بالغيا تقـو على أساس فصاحة الكلمة كبالغتها

  -  التَّفشي : 

،كالذم يظهر من ّنص اطتليل  (الشُت)       كىي من الصفات اليت أطالقها اطتليل على أصوات 

ىذا أنو مل يوضح معٌت التفشي ،كإفتا اكتفى بقولو إفّتا صفة لصوت الشُت ، كالّذم يبدك من خالؿ 

 عنده ىو انتشار اللساف على اضتنك، فيتكوف يف كسطو التفشيكصفو ظتخرج الشُت أف مفهـو 

. 50شيء كالقناة تتسرب النفس منو ، كيتوزع تسربو يف جنبات الفم، كال يقتصر على اظتخرج فقط

  - اللين:  

األلف اللينة كالواك ،كالياء ىوائية أم أهنا يف » :        جعل اطتليل صفة اللُت خاصة باأللف فقاؿ

 ضد اطتشونة أم السهولة كالتنعيم، كيقصد بو إخراج اضترؼ اللُتَّ ،كعدـ الكلفة اللين،ك«  .اعتواء

الساكنتاف اظتفتوح ما قبلها،  (الواك، كالياء)على اللساف كخركجو بسهولة حاؿ الّنطق بو، كحركفو 

كنتدَّاف حاؿ الوقف ال حاؿ الوصل، كيكوف كصف اللُت يف ىذين اضترفُت عند غتانسة ما قبلها عتما 

. 51فيجرم عليهما اظتد ،كاظتتوسط، كالقصر

  -الخفية والمهتـوتـة:  
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        صفة أطلقت على اعتمزة ،كقد كصفها اطتليل بأهنا مهتوتة، كىذا يدؿ على أهّنا تصل إىل 

« الياء شبيهة باعتاء يف خفتها كخفائها» : درجة يف صفتها، كتشبو الياء باعتاء يف مكاف آخر، لقولو

صوت مهتوت يف أقصى اضتلق » : ،كجاء يف لساف العرب أيضا أف اطتليل قاؿ عن اعتمزة بأهنا

، فعلماء األصوات احملدثُت مل «52يصيب قتزة فإذا رفو عن اعتمزة كاف نفسا لتوؿ إىل ؼترج اعتاء

 مترجوا عما جاء بو القدماء يف اعتاء

      فالصفات اليّت عتا ضد ،كالصفات اليت ال ضد عتا قّدمها البحث الصويت عند العرب القدامى 

،كال متتلف كثَتا كما عرفو البحث الصويت اضتديث يف علم األصوات على الرغم من اختالؼ 

الوسائل، كأجهزة الّتشريح اضتديثة اظتستخدمة يف الوقت اضتايل ،كىذا دليل إىل تأّصيل الدرس 

الصويت العريب يف الًتاث ،كالتأكيد على أفَّ قصب اَلسبق كاف لصاضتو خاصة على مستول صفات 

. األصوات

 خاتمة 

فاطتليل بن أزتد الفراىيدم أعمل فكره يف الكالـ فدبػَّر ،كنظر إىل اضتركؼ كلها ،كذاقها       

فكاف مبتدع طريقة علمية قائمة على حتليل أصوات الكلمة ،كمشاىدهتا يف طريق إخراجها حبيث 

جعلنا ؿتس أنّو كاف على علم باصتهاز الصويت ،كتركيبو كأجزاءه، كحتدث أيضا عن الصفات األخرل 

. لألصوات مثل اإلطباؽ، كاالستعالء ،كاالستفاؿ، كالطليقة، البحة يف اعتاء
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        فلهذه اظتدرسة ميزة التفّرد يف ترتيب األصوات اللغوية العربية على كفق أجبدية صوتية تتخذ 

من ؼتارج األصوات أساسا عتا، كأظهرت ألقابا على غتاميع األصوات ،كأعطت أقتّية كبَتة للصوت 

اللغوم يف الدراسات اللغوية، فوضعت أصوال للقارئ حىت يعرؼ حق كل حرؼ حاؿ الّنطق بو، 

كليعمل نفسو بإحكاـ، ألنّو ينشأ عن الًتكيب ما مل يكن حالة اإلفراد حبسب ما كتاكر ىذه 

األصوات من غتانس عتا ،كمقارب ،كقوم، كضعيف ،كمرفق، كمفحم، فيجذب القول الضعيف 

،كيغلب اظتفحم اظترفق، فيصعب على اللساف الّنطق بذلك على حقو إال بالرياضة الشديدة ،فمن 

. أحكاـ صحة الّتلفظ حاؿ الًتكيب حصل على حقيقة التجويد باإلتقاف كالتدريب

  :ىوامش البحث
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:  ملخص
شهد النقد العريب ادلعاصر حتوالت منهجية متباينة على مستوى التنظًن وادلمارسة، فقد ارتبط منذ تشكلو األول 

بالوعي النقدي الغريب ومل خيرج عن إطاره العام وال عن مقوالتو اإلجرائية شلا خلق أزمة كبًنة نتيجة اختالف ادلرجعيات 
 .الفكرية ادلؤسسة ذلذا اخلطاب

وعليو يسعى ىذا ادلقال إىل البحث يف إشكالية اخلطاب النقدي العريب ادلعاصر على صعيد ادلفاىيم 
وادلنهجوادلصطلح؛ وىي إشكالية ذات أبعاد فكرية ومنهجية وفلسفية عميقة مل يأخذىا النقد بشكل عميق؛ إذ يتبنب من 

فيمتتمثل إشكالية ىذا اخلطاب؟ وما .خاللتعامل النقاد مع ادلفاىيم النقدية ضمن احلركة السريعة إلنتاج خطاب فكري
 مدى انعكاسها على تطور نقدنا العريب ادلعاصر؟

 .ادلصطلح،.ادلنهج،.النقد،.،اخلطاب.إشكالية: كلمات مفتاحية
Abstract: 

Contemporary Arab criticism has witnessed various methodological 

transformations atthe level of theory and practice. Since its first formation, 

it has been associated with Western critical awareness and has not departed 

from its general framework nor fromits procedural statements, which 

created a major crisis as a result of the differentintellectual references 

founding this discourse. 

Accordingly, this article seeks to research the problematic of 

contemporary Arabcritical discourse at the level of concepts, method, and 

terminology. It is a problem with deep intellectual, methodological and 
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philosophical dimensions that criticism hasnot taken deeply. It is evident 

through the critics' dealing with critical concepts withinthe rapid movement 

to produce an intellectual discourse.What is the problem of this discourse? 

To what extent has it been reflected in thedevelopment of our contemporary 

Arab criticism? 

Keywords: problematic; discours; critic;method ;terminology. 
__________________________________________ 

 gmail.comlebna.ziani@: ، اإليميللبية زياين: المؤلف المرسل

:   مقدمة.1
 ادلعاصر حاالت من التشظي واالنشطار ألجل بناء ىوية ثقافية وصناعة نقدية عريبيعيش النقد ال

. تتجاوز األحكام ادلعيارية ، إىل تشييد حوار مع النصوص اإلبداعية من منظور حداثي
ويعترب اخلطاب ادلؤسس لتلك الفرضية زلاولة أولية لصياغة فكرية ونظرية، تقوم على معطيات اخلربة 

وادلعرفة واالجتهاد والرتمجة؛ إذ يتمثل مشروع الكتابة النقدية يف النأي بادلمارسة عن رلرد التأليف أو 
. التصنيف إىل بناء نص يوازي النص اإلبداعي من حيث النسق اللغوي والنمط التواصلي

 ادلعاصر أن عصبة من النقاد توسلوا رلموعة من ادلناىج وادلقاربات، عريبويرى ادلهتم باخلطاب ال
واختذوا عدة منهجية وأدوات إجرائية متباينة ينتمي بعضها إىل البنيوية وبعضها إىل السيميائية واألسلوبية، 

 .ومضموناوبعضها إىل التداولية، وقد أسهمت ادلعرفة اللسانية احلديثة يف بلورة النشاط النقدي صياغة 
نقدنا يعيش حتوالت ومسارات تسببت يف ظهور أزمات على مستوى ادلصطلح وشلا ال شك فيهأن 

وادلفهوم وادلمارسة والكتابة، والتلقي، والنقل، يعود بعضها إىل طبيعة الناقد ويعود البعض إىل طبيعة النقد 
 . وأدواتو اإلجرائيةيف حد ذاتو من حيث بنيتو ادلفهومية ومرجعتيو الفلسفية

وعليو سًنكز البحث على رصد إشكالية ىذا اخلطاب، من حيث ادلفاىيم واإلجراءات وعلى 
 .مستوى ادلمارسة النقدية
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 :مفهوم اإلجرائي لإلشكاليةال.2
لباحثون بٌن ادلشكل واإلشكالية، وجيعلون فروقا بينهما، فادلشكل جزء من اإلشكالية، وىذه األخًنة اميز 

أعم وأمشل فهي مسألة تقتضي االستدالل وقابلة للحل، يف حٌن يتعلق ادلشكل بالسؤال، وإذا تتبعنا 
الداللة اللغوية لإلشكالية يف ادلعاجم العربية فإننا صلد ذلا مقابال، ذلك أهنا مصطلح حديث أدخل إىل 

. ثقافتنا وتبناه الكثًن من النقاد وادلفكرين إلبراز ادلسائل العالقة
، وىو مصدر صناعي أقيم على مصدر آخر (ش ك ل)''اإلشكالية يف احلقيقة من اجلذر اللغوي 

، واإلشكالية مصدر جديد يف العربية ادلعاصرة يتضمن معىن (إشكال)وىو. (أشكل مبعىن التبس)للفعل 
ما ال ينال : الذي يعين (ادلشكل)صلد مصطلحا آخر مرادفا دلصطلح اإلشكالية وىو مصطلح ... ادلشكلة

ىو األقرب داللة إىل مصطلح اإلشكالية  (ادلشكل)وهبذا فإن مصطلح. ادلراد منو إال بتأمل بعد الطلب
 (19، ص2015علي حسٌن يوسف،  )''ادلعاصر

وىي ترمجة )لفظ اإلشكالية من الكلمات ادلولدة يف اللغة العربية''ويشًن زلمد عابد اجلابري إىل أن 
أشكل عليو األمر : فإن جذرىا العريب حيمل جانبا أساسيا من معناىا االصطالحي، يقال. موفقة للكلمة

ولكنو ليس سوى مظهر )مبعىن التبس واختلط وىذا مظهر من مظاىر ادلعىن االصطالحي ادلعاصر للكلمة
، فهي إذن كلمة عربية تدل على ادلشكلة واللبس والغموض (42، ص2013بن عيسى ىامل، )''(فقط

. والتداخل، وتقوم أساسا على ادلشكل وحتتاج حال
ويقصد هبا القضية اجلدلية القابلة للحل، واليت ديكن دراستها من جوانب سلتلفة، وتتضمن ادلوقف 
اإليديولوجي، وديكن اإلشارة إليها على أهنا رلموعة من األفكار ادلستقلة القائمة على االختالف وادلثًنة 

، (20، ص2015علي حسٌن يوسف، )للتوتر واالشكال ادلعريف وادلنهجي اجتاه العقل والقضايا الفكرية
إن اإلنسانية ال تطرح من اإلشكاليات إال تلك اليت تقدر على '' وقد عرب كارل ماركس عنها بقولو 

، وعليو يكمن طابع اإلشكالية يف أهنا قابلة للحل، وتتعلق (42، ص2013بن عيسى ىامل، )''حلها
. بالراىن وتسعى لبلوغ ادلمكن، فهي تصدر من لدن اإلنسان لتعاجل قضاياه
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ولإلشكالية بعد عقلي معريف واستقرائي، فهي تثًن الشك واالرتياب حول النتائج، كما أهنا تقر 
باإلثبات أو النفي، وبالتايل ديكن ومسها بالنظرية غًن ادلكتملة، وتتفرع إىل مشكالت، وتقوم على دافع 
أساسي وعلى فرضية السؤال والتقصي واالحتماالت، فقد يصل الباحث إىل إجابة وقد ينأى هبا إىل 

، ولعل من األمثلة اليت ديكن صياغتها ما (43-42، ص2013بن عيسى ىامل، )إشكاليات جديدة
تعلق بإشكالية العقل الغريب و مركزيتو لدى ميشال فوكو وجاك دريدا، وما تعلق بالتحقيب يف الثقافة 

ادلغربية لدى زلمد مفتاح، إضافة دلا قدمو عابد اجلابري عن إشكاليات الفكر العريب، وزلمد أركون، فهذه 
النماذج حتلينا إىل دتثل مفهوم اإلشكالية وطابعها االشكايل القائم على السؤال والفرضيات دون احلاجة 

. إىل الوصول إلجابة مقنعة
تقودنا ىذه ادلسألة إىل استحضار مقولة تلخص إشكالية الفكر العريب، وديكن قياسها على 

 (اليوم)ادلهمة األوىل واألساسية ادلطروحة يف الفكر العريب'' ادلعاصر واليت مفادىا بأن نقدي العريباخلطاب ال
ىي حتقيق االستقالل التارخيي للذات العربية، وليس من السهل ذلك إال بالتحرر أوال وقبل كل شيء من 

اجلابري زلمد عابد، )''وآليات التفكًن اليت يكرسها وتكرسو يف آن(الغرب/السلف)سلطة النموذج 
 (57، ص2005

 :المقوالت النقدية واإلجرائية.3
 :المرجعية النقدية المستعارة1.3

 ادلعاصر إعادة رسم مالزلو وحتديد عريب اخلطاب النقدي اللياتيتطلب البحث يف إشكا
خصوصيتو، قصد الكشف عن منظومتو الفكرية وادلصطلحية وشبكاتو ادلفهومية، وذلك برصد مقوماتو 

ومدى تأثره باآلخر، وىذه األمور تستدعي دتثل وضعو الثقايف الراىن، فماىي أىم اإلشكاليات اليت 
يتضمنها ىذا اخلطاب؟ وإىل أي مدى ديكن رصدىا والتعامل معها؟  

 ادلعاصر، غياب الوعي مبفهوم عريبإن القضية األوىل اليت ديكن معاينتها يف اخلطاب النقدي ال
يطرح أسئلة مسؤولة، '' النقد، وعدم دتثل فكرة السؤال، فطو عبد الرمحان مثال يوضح طبيعة النقد بأنو 
الذي " العقل ادلسؤول"فيتعدى بذلك نقد العقل ادلعروف، إىل نقد النقد نفسو، وبالتايل يتكون عندنا 
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، ىذه الفرضية تكاد تكون (14، ص2002طو عبد الرمحان، ) ''يتجاوز العقل اخلالص والعقل الناقد
 الذي ال صلده يطرح أسئلة فكرية ونقدية تتجاوز ادلستوى السطحي للعقل عريبمهملة لدى الناقد ال

أسأل نفسي أسئلة تتعلق باألسلوب، والوضوح '' اإلنساين، وىي الفكرة اليت يدافع عنها بارث قائال
ليس كافيا أن يعرب ادلرء عن نفسو ببساطة بل عليو أن ... والبساطة، وىي أمور ليس من السهل حتقيقها

. (26بارث روالن، ص) ''يفكر ويشعر ببساطة أيضا
ىذه ادلسألة نابعة من طبيعة ادلمارسة النقدية اليت مل تتجاوز عتبة التنظًن بعد، والتزال رىينة سجن 
اجلماليات واألسلوب، فالنقد مل يتحرر من تبعية األحكام والتقييم، ومل يرق بعد إىل درجة الفلسفة القائمة 

التأمل والتنقيب، التأمل يف خاصيتها وفرادهتا مث التنقيب يف ادلراجع اليت تشًن إليها وتدل ''على 
والكتابة يف النقد ...إن الكتابة اجلديدة دتتحن الصعب بوصفو لغة دالة يف الرواية والشعر وادلسرح...عليها

اجلديد، امتحان حيمل دالالت التعدد واالختالف، والسر وادلتعة، والكثافة والطالقة، األمر الذي يؤمن 
السبيل أمام سؤال الظاىرة، وحيرر ادلقدمة؛ أي كل مقدمة خجولة، أو منكفئة على نوع من الذاتية غًن 

، وهبذا يتشكل الوعي بالكتابة مث باخلطاب (31، ص2013خبيت بن عودة، ) ''العادلة من عقدة ادلوضوع
لتتم صناعة النقد العامل العارف بالقيمة والظواىر اإلنسانية، ليخرج من دائرة التعايل واجلمود، إىل حاضرة 

. السؤال والتأويل
 ادلعاصرة فإننا نلمس فيها طابع العمومية، واالجرتارية، عربيةوبالعودة إىل بعض اخلطابات النقدية ال

يكتفي فيها الناقد بظاىر النصوص دون العمق، ومرد ذلك انتصاره لفكرة ما، بفعل اتكائو على مقوالت 
نظرية غربية، وىذا يفقد النقد شرعيتو ومشروعو، ألنو ال ينهض على الوعي بتأسيس نظام مجايل حر ذايت 

، وتأسيس ىذا ادلطلب يتأتى من إعادة ىيكلة النقد كما (75، ص2017سالمي عبد الدائم، ) الرؤية
ينبغي أن نطور ىذا األمر أكثر إىل حد اقرتاح نظرية للحب والتعاطف ''قال بارث يف حوار لو مشًنا بأنو 

منذ سنوات قليلة خلت كان النقد اليزال فعالية زلض حتليلية، فعالية عقالنية . بوصفها قوة دافعة للنقد
ولقد رغبت بالنهوض يف وجو . ختضع لنوع من األنا العليا اليت تتصف بسمات النزاىة والتجرد وادلوضوعية

 (28بارث روالن، ، ص) ''ىذا النوع من ادلقاربة النقدية
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أما القضية الثانية ، فتتمثل يف غياب اذلوية النقدية ، ألنو منذ البداية قام على دراسات ليست 
، فضاعت ىويتو نتيجة التأرجح عربية، ومل يستفد من ادلرجعيات ادلؤسسة للثقافة العريبنابعة من الواقع ال

بٌن زلاولة التأصيل ومبادرة التقليد، فهو إما منحاز لآلخر أو معارض أو زلايد، وىذا يطرح إشكالية 
، 2015يوسف علي حسٌن، ) ادلثاقفة ودتفصل ادلمارسة شلا يعكس ىشاشة اجلهاز النقدي العريب

 .، وبالتايل فنحن أمام خطاب يفتقد للرؤية والتصور، فيو قطيعة بٌن الذات واجملتمع(53-43ص
إشكالية عالقة النقد والناقد بالبيئة واجملتمع، تعد مسألة جوىرية يف رسم خريطة النقد وادلمارسة يف 

العريب، فبعض الكتابات تندرج ضمن احملاوالت التنظًنية لتشييد رؤية نقدية، شلا أحدث فجوة كبًنة نقد ال
مبواجهة الواقع وليس االلتفاف عليو بوعي '' وبالتايل على الناقد أن يلتزم عريببٌن النقد والتجريب والنص ال

ناقص أو مبقوالت فضفاضة، مثل عادلية النظريات أو ادلوروث اإلنساين ادلشرك، أو ادلناىج ادلتاحة للجميع، 
 (21، ص2004البازغي سعد، ) ''إن ادلثاقفة حتمية يف ظروفنا احلاضرة، لكنها ال تتحقق تلقائيا

 تتوسع ىذه القضية لتقودنا إىل كيفية استقبال ادلنتوج الفكري والعلمي عن اآلخر، إذ يبدو األمر 
مثار جدل وانقسام فهناك فئة تتعامل مع الوافد برؤية تنظًنية تعليمية، وأخرى جتعلو ضمن ادلقدس، 

وبالتايل فإن مناقشة ىذه ادلسألة تضعنا أمام نوعٌن من االستقبال ، استقبال بادلعىن االصطالحي ويقصد 
 واستقبال بادلعىن الفقهي اإلسالمي عريببو كيفية تناول نقد اآلخر وفهمو، والتأثًن الذي يرتكو يف النقد ال

، فيرتتب عنو التقليد األعمى (13-12، ص2004البازغي سعد، ) ويتضمن معىن التقديس واالنبهار
والتطبيق التعسفي للمقوالت واإلجراءات دون االستعانة مبعىن البيئة واخلصوصية، وىذه القضية ولدت يف 

. نقدنا خطابا ىجينا
 :غموض المفاهيم النقدية2.3

 ادلعاصر، واليت ديكن القول بأهنا معقدة عريبأما القضية الثالثة، فتتلخص يف بنية اخلطاب النقدي ال
تتسم بالغموض وتأرجح ادلدلول لدال خطايب واحد، إذا مل نقل بأهنا تنحو ضلو التشتت والفوضى، وفيها 

. سلطة نقدية غًن مربرة
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إن ظاىرة الغموض يف األدب قددية جدا، ويعزى األمر فيها إىل طبيعة الشعر ألنو جينح إىل التلميح 
بدل التصريح، لكنها يف النقد غًن مربرة، فاخلطاب النقدي الغريب اجلديد الذي صلده يف كتابات بارت، 

وجاك دريدا، وجوليا كرستيفيا، يتسم بالتوتر ويطرح جانبا مهما من جوانب الذات ادلفكرة، كما أنو يسعى 
دلساءلة العامل واألشياء من خالل البحث العميق يف تكوهنا وتطورىا، وإذا ضلن نقلنا ىذا الفكر ادلتوتر 

هبواجسو النقدية إىل ادلغرب العريب، وحاولنا تطبيقو على النصوص فإننا سنقع يف مأزق، أوال مأزق اللغة، 
. مث مأزق الفكر، وبالتايل يصبح التجريب أداة لقتل النقد

وقد أشار رونيو ويلك إىل إشكالية التعقيد والغموض اليت طبعت النقد الغريب ذاتو، فهو يرى بأن 
قد يشعر أحيانا هببوط العزدية من ىذه الرطابة العجيبة اليت حاقت بالنقد األديب رمبا أكثر شلا حاقت ''ادلرء 

بأي نشاط إنساين شلاثل آخر، فمن الصعب أحيانا أن نفهم مصطلحات كثًنة من النقد األديب وفرضياتو 
إذا ما بدأنا بأفكار مسبقة ومفردات نتميز هبا كما ىو احلال دائما، من الضروري أن منارس نوعا من 

، الشك أن ىذه الصعوبة نابعة من رحم (204، ص2015يوسف علي حسٌن، ) ''البهلوانية الذىنية
الفكر النقدي، واأليديولوجية، فالنقد الغريب خطاب فكر وليس خطاب لغة، خطاب إشكاليات وليس 

خطابا لإلجابات، فهو يبحث عن ادلمكن واحملتمل، وىذا ما يفتقده خطابنا النقدي ادلعاصر الذي يتجو 
بالدرجة األوىل إىل اختبار صحة ادلقوالت على النصوص، قصد التأليف والتعليم، وىي مسألة تبٌن ادلفارقة 
الواضحة يف خطابنا الرامي إىل التنظًن واستعارة ادلفاىيم، دون العمل على تقدمي نظرية عربية أصيلة قائمة 

. على أسس فلسفية ونقدية صرحية
ويأيت الغموض على وجهٌن، غموض غًن مقصود ويرجع إىل سوء فهم النص األصلي أو ادلرتجم، 

والسبب يف ذلك السياق الذي نتج فيو اخلطاب النقدي الغريب، ومن نتائج ىذا الوجو من الغموض تشويو 
األفكار وادلفاىيم، أما الغموض ادلقصود فينتح عن الفهم والوعي مبا دتت قراءتو ونقلو، وقد يكون غموضا 

. (106.107، ص2001محودة عبد العزيز، ) ألجل الغموض بعد تعذر الفهم أو الرتمجة
حيتاج خطابنا اليوم تفعيل دور اللغة لتواكب مطلب اإلنسان، فإذا كانت ادلعاصرة ىي فهم روح 

العصر دون القطيعة مع ادلاضي، فيتوجب أن يتأسس الوعي من فكرة التخلص من الثنائيات التقابلية اليت 
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، جيب (....تقليد/غريب، جتريب/معاصرة، عريب/حديث، أصالة/قدمي)بين عليها الفكر الكالسيكي
التخلص من سلطة اآلخر للتقعيد لسلطة اللغة ألهنا األساس، فعندما خيتفي الصوت واجلسد من الكتابة 

 ادلعاصر من ادلضي قدما إىل فهم روح العصر وفهم اإلنسان كما ينبغي دون عريبالنقدية، سيتمكن النقد ال
. قيد أو تعميم يقتل اخلصوصية

 :إشكالية الممارسة النقدية.4
 :لمنهج النقدي1.4

ادلناىج النقدية يف حقيقة األمر، ومنذ البداية ترتبط بالعقيدة والفلسفة، وقد أكد ذلك تًني 
إيغلتون يف حديثو عن تاريخ النظرية األدبية وعالقتها بالتاريخ السياسي واإليديولوجي، فهي عالقة اتصال 

دائم، وتستمد تلك ادلناىج صرامتها من ادلنظومة الفكرية اليت تولدت فيها، شلا يبعد عنها صفة القوالب 
ة، واللغوية، االبستيمولوجيففهمها والتعامل هبا يقتضي فهم خلفياهتا . اجلاىزة اليت تتم هبا صناعة النصوص

. والتارخيية والنظرية
بطرق معاجلتها والنظر يف مظاىر اإلبداع األديب ''ويتعلق ادلنهج النقدي بدراسة الظواىر األدبية، 

فضل  )''بأشكالو وحتليلها، وىو هبذا ادلفهوم يتحرك طبقا دلنظومة خاصة بو تتألف من مستويات سلتلفة
، فادلنهج ىو رلموعة من ادلفاىيم اجملردة وادلؤطرة للبنية الكلية للنص، ويتولد من (11، ص2002صالح، 

، وتتم العملية بعد الدراسة (شعر أو نثر)خالل شبكة معقدة من العالقات والروابط اليت جتمع ظاىرة ما 
ادلعمقة، مث باتباع ادلنهج الكمي والتفسًني كما فعل بروب يف دراستو للحكايات الروسية، ومنو ديكن 

القول بأن ادلنهج يتولد عن النص ومنو، فوجود النص كظاىرة أسبق، وادلنهج يتفرع عن ذلك األصل وليس 
. العكس

دفعت زلاولة فهم النص األديب الباحثٌن إىل دتثل إجراءات ومفاىيم، وتقنيات نابعة من تضاريسو، 
فكان من نتائجها ظهور ادلناىج اليت تعاقبت على النصوص قصد سرب أغوارىا، وكشف مغاليقها، وحتديد 

البنية اليت تكوهنا، ونظرا للتدافع الذي شهده البحث النقدي من شلارسات تطبيقية، شكل سؤال ادلنهج 
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عتبة فكرية لدى ادلهتمٌن باألدب والنقد على حد سواء، فقد أدى االىتمام البالغ بادلناىج إىل خلق 
. مقاربات كثًنة ومتعددة ومتنوعة، بعضها كان جيدا واآلخر كان سيئا على منظومة النقد

لقد أفضت التحوالت العلمية وادلعرفية إىل خلق أزمة منهجية ترجع أسباهبا إىل تدين مستوى الوعي 
بفكرة ادلنهج النقدي يف بيئتو األصلية وكذلك البابل من ادلناىج السياقية والنسقية اليت تعاقبت على ادلدونة 

جسدت توزع العملية '' العربية، وقد أدى ىذا التداخل إىل التحليل التعسفي والتطبيق اآليل وىذه الظاىرة 
النقدية على مناىج حتليلية متعددة تبناىا النقاد يف تناوذلم للنصوص األدبيةمبنطلقات أوروبية، ألن قضية 

ادلنهج يف اخلطاب النقدي العريب من أكثر القضايا إحلاحا وىي قضية لعبت فيها ادلثاقفة النقدية دورا 
 .(44، ص2021بن شافعة عبد ادلالك، )'' وىو سؤال ذو طابع إشكايل. حامسا يف إثارة سؤال ادلنهج

رئيسا من مكونات اخلطاب النقدي العريب '' كان واليزال سؤال ادلنهج رافدا أساسا ومكونا 
فقد تولد، يف ىذا اخلطاب، وعي نقدي بضرورة التأسيس . ادلعاصر بدءا من العقد السابع يف القرن ادلنصرم

ادلنهجي الذي يكفل للعملية النقدية مقاربة النصوص األدبية واستنطاقها وكشف بينيها الداللية كشفا 
 (258سرحان ىيثم، دس، ص)''...منسجما ومرتابطا من أجل حتقيق نتائج نقدية دقيقة وعلمية

نشوء مقاربات نقدية مهها اختبار الفاعلية ادلنهجية، شلا أدى إىل '' أدى االىتمام البالغ بادلنهجإىل 
اضطراب ادلقاربات وسقوطها يف النسقية ادلعرفية، ذلك أن ادلنهج الثابت ذا األبعاد األحادية قاد إىل نزعة 
تعميمية ونتائج متماثلة مع النصوص كلها بصرف النظر عن سياقاهتا ادلعرفية واحلال أن ىذه ادلمارسات 

سرحان )''عززت التعايل ادلنهجي وأضفت على الفاعلية النقدية ضربا من االختزال العقيم واآللية ادليكانيكية
وهبذا الشكل بدأت أزمة ادلنهج يف اخلطاب النقدي على مستوى التنظًن . (259ىيثم، دس، ص

 .وادلمارسة
من مجلة التحديدات ادلنهجية اليت ديكن معاينتها يف ادلدونة النقدية تعاقب ادلناىج عليها، فقد 
ىيمنت لفرتة طويلة مقوالت ادلناىج السياقية، وأخضع النقاد النصوص األدبية دلقولة التاريخ واجملتمع 

والنفس ومهشوا مقولة النص، شلا أدى إىل نشوء مقاربات غًن علمية ودقيقة فاصلر عنو دحض ما سبق 
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وتقدمي البديل ادلعريف شلثال يف علمية األدب ومركزية النسق، وىذا األمر بالذات عدل عنو الكثًن من النقاد 
 .بعدما الحظوا قصر التحليل وطغيان التجريد

مل ختل ادلقاربات النقدية من النقائص والنقود اليت وجهت ذلا، فغياب ادلنهجية وغلبة ادلرجعيات 
االتكاء على ادلفاىيم النقدية الغربية أدى إىل ما '' ادلستعارة على خطابنا النقدي خلق اضطرابا ذلك أن 

يشبو القطيعة ادلعرفية بٌن ادلتلقي وتلك ادلمارسات النقدية، وإىل فوضى منهجية امتدت إىل القول 
، نلمس خصوصية التداخل ادلنهجي (170، ص2015يوسف علي، )''بالتعددية ادلفرطة للمناىج

وتالقح ادلقوالت النقدية ضمن خطاب زلمد مفتاح الذي نادى بالتعددية يف كتبو مثل يف سيمياء الشعر 
القدمي، والتشابو واالختالف وادلفاىيم معامل وغًنىا، وصلد ذلك يف كتابات عبد ادللك مرتاض يف حتليلو 

 .للخطاب الشعري، كما صلده يف كتب ادلسدي، وكتب ديىن العيد وغًنىم
إن زلاولة دتثل منهج بعينو وتطبيقو على مدونة عربية اليعدو أن يكون مسألة وقتية قابلة للتجديد، 

كما أن استنزاف طاقة النقد يف زلاولة التأصيل لو يف الثقافة العربية يعترب رلازفة، وهبذه الصورة يتأرجح 
خطابنا النقدي بٌن زلاولة اإلسقاط ومأزق االنزالق،  لذلك  صلد حركة نقدية دتيل إىل صناعة ىوية عربية 

فتحت اجملال واسعا أمام احملاوالت ادلتعددة لتحديد ىوية '' يف تقييم وتقومي النصوص األدبية ىي اليت 
اخلطاب النقدي العريب، وانتمائو إىل الفضاء اجلمايل الذي يتشكل وفق االعتبارات العميقة اخلالصة 

، (53، ص2021شافعة عبد ادلالك، )''للعملية اإلبداعية ادلتزاوجة مع روح العملية النقدية وصالحيتها
لكن ىذه اخلطوة ادليدانية تبدو بعيدة ادلدى، ألن الرىان احلقيقي ىو حتديد مفهوم واقعي للنقد يتالءم 

 .وطبيعة ىذه ادلمارسة
 :المصطلح النقدي4-2

حييلنا احلفر يف كلمة مصطلح يف ادلعاجم العربية والغربية إىل تباين داللتها يف الثقافتٌن، ويرتاءى لنا 
الرافد ادلشرتك يف التعريف احلديث إىل مفهوم التواضع، فادلصطلح وحدة لغوية دالة؛ مبعىن أنو دال خطايب 

 .لتصور معٌن قد يكون كلمة أو أكثر يشرتط فيو الالزمة والتواضع
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ومبا أن ادلصطلحات مفاتيح العلوم، وىي مدخل أساس يف ضبط وحداهتا ومقوالهتا ومناىجها، 
صلد أن النقد األديب ادلعاصر منذ مراحل تشكلو وتطوره يضم مصطلحات نقدية كثًنة، ما دفع الباحثٌن 
إىل صناعة معجمية متخصصة يف ىذا اجملال تسعى إىل تعريف وتبسيط ادلادة العلمية، لكن اجملهودات 

 .ادلبذولة خلقت  أزمة مصطلح ديكن دتثلها يف اخلطاب النقدي العريب، وىي أزمة تداول واستعمال
ترتاءى لنا إشكالية ادلصطلح النقدي أثناء البحث يف ادلعاجم ادلتخصصة، وأثناء البحث يف ادلدونة 

 من بابل ادلصطلحات بٌن زلاوالت التأصيل والتقعيد للمفاىيم، ففي ادلرحلة البنيوية والنقدية اليت ال ختل
دأب النقاد على تبين مصطلحات سلتلفة مقابال عربيا للمفهوم الغريب مثل اذليكلية، البنائية، أما ما يتعلق 

 .بالتفكيكية فال خيلو األمر من تضارب ادلقابالت
بدأت أزمة ادلصطلح النقدي يف رحاب الثقافة العربية نتيجة ادلثاقفة واستعارة ادلفاىيم الغربية من 
بيئتها األصلية عن طريق الرتمجة والتعريب، وقد انعكست سلبا على واقع ادلمارسة النقدية نتيجة عدم 

استيعاب ادلفاىيم وحيثياهتا الطبيعية وأصوذلا الفلسفية، فقد تولد عن النقل تعامال سطحيا ذلذه الروافد 
، 2011بعيو نورة، )ادلؤسسة للخطاب النقدي، وىو األمر الذي انعكس بالغموض على ادلدونات

 (261ص
ادلصطلح األجنيب ''وختتزل ىذه اإلشكالية يف طرائق الرتمجة واليت يلخصها وغليسي يوسف يف أن 

قد ينقل مبصطلح عريب مبهم احلد وادلفهوم، أو أن ادلفهوم الغريب الواحد قد ينقل مبصطلح عريب مبهم احلد 
وادلفهوم، أو أن ادلفهوم الغريب الواحد قد ينقل بعشرات ادلصطلحات العربية ادلرتادفة أمامو، أو أن ادلصطلح 

يف الوقت ذاتو، أو أن الناقد العريب الواحد قد . أو أكثر. العريب الواحد قد يرد مقابال دلفهومٌن عربيٌن
زيادة أو انتفاضا يف مقابلو األجنيب وما إىل ذلك من ادلظاىر . يصطبغ مصطلحا فيو كثًن من التصرف

 (55، ص2008وغليسي يوسف، )''اإلشكالية
وضح السعيد بوطاجٌن يف كتابو الرتمجة وادلصطلح ادلراحل اليت دير هبا الباحث يف عملية ترمجة 

ادلصطلح، وىي رلموعة من التقنيات يف صياغة ادلصطلح، وقد عين هبا يوسف وغليسي يف كتابو ادلوسوم 
بإشكالية ادلصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، وتتمثل ىذه اآلليات يف االشتقاق واجملاز والنحت 
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لكن واقع الرتمجة يف غالب األحايٌن اليعكس ىذه اإلجراءات التقعيدية ألننا صلد مقابالت . والتعريب
 .كثًنة للمصطلح الواحد

تقتضي صياغة ادلصطلح النقدي فهما عميقا بادلفاىيم النقدية، كما أهنا تتطلب تضافر ادللكات 
اللغوية؛ اللسانية على وجو التحديد وادللكة التداولية، وادلعرفية، واإلدراكية لكي يتمكن الناقد من نقل 
ادلصطلح وإعادة بناءه ضمن منظور معريف متوازن، فالرتمجة تتطلب الدقة وادلوضوعية وصناعة ادلكافئ 

 .ادلوضوعي للحد اللغوي
يشرتط يف ترمجة ادلصطلح النقدي توحيد ادلقابالت لو، فإشكالية اخلطاب النقدي العريب نابعة من 

الفوضى اليت تشهدىا ساحة النقد، فتعدد ادلقابالت للمصطلح الواحد ال خيدم عملية بناء نظرية نقدية 
مستقلة عن معطيات الغرب أو مندرجة ضمن حيثيات الرتاث، إذ جيب حتديث بنوك ادلعلومات لتقدمي 

 .اجلديد للناقد والقارئ دون ادلساس خبصوصية النقد

:  خاتمة.4
 وألنساقو ادلعرفية؛ ألنو يقوم على أسس  النقدي العريبصعب حتديد تصنيف هنائي لبنية اخلطابي

إبستيمولوجية متنوعة، فهو ينهل من البنيوية ومن السيميائية ومن األسلوبية ومن التداولية، وىذا التنوع 
خلق أفقا جديدا يف التعامل مع النص واخلطاب بوجهات نظر متباينة، فالناقد يأخذ من بنيوية جنيت، 

ويتوسل سيميائية غردياس، ويستثمر مقوالت األسلوبية، ليصل إىل التداولية؛ 
 ادلعاصر إشكاال جوىريا؛ فهو سؤال يتضمن فهم عريبيشكل سؤال ادلرجعية يف خطاب النقد ال-

وإدراك اذلوية النظرية وادلمارسة التطبيقية، كما أنو يتعلق بادلستوى اإلجرائي والتحليلي، فادلرجعية اللسانية 
الغربية حاضرة بالقوة، كما نلمس بنية التفكًن الشمويل، فاآلليات النقدية إنسانية وتبقى النماذج النصية 

حاالت الختبار تلك الفرضيات؛ 
إىل دتثل خصوصيتو الثقافية واحلضارية النابعة من اخلصائص اللغوية واإلنسانية عريب يسعى النقد ال

لإلنسان العريب يف تفاعلو مع زليطو اخلارجي دون أن يغفل ادلبادئ العادلية لتكون العقل البشري؛ 
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تكشف بنية ىذا اخلطاب النقدي عن رلموعة من ادلسائل والقضايا الفكرية واللغوية، واليت -
تتحول بدورىا إىل إشكاليات على مستوى الشكل وادلضمون، وتتمظهر على صعيد ادلمارسة؛ 

 يف حالة تكوثر وسجال من أجل بناء ىوية معرفية، قصد اخلروج هبذا اخلطاب عريباليزال النقد ال-
. من دائرة احلكم الذوقي وادلعياري إىل دائرة احلوار والدينامية

تتمثل إشكالية ادلصطلح النقدي يف ادلفاىيم النقدية ادلستعارة من مرجعيات غربية سلتلفة، حيث 
يستمدىا الناقد من سياقها ادلعريف وحياول تطبيقها مباشرة على ادلدونة العربية، وبالتايل حيدث تداخل 

 .وتضارب مرده قناعات الناقل والبيئة ادلنقول إليها
يفضي سؤال ادلنهج وادلصطلح يف اخلطاب النقدي العريب ادلعاصر إىل ضرورة بناء سجال جديد يف 

 .الساحة النقدية تواكب الراىن وتأخذ من أصالتها ومرجعياهتا العربية دون الوقوع يف مأزق التبعية

 :قائمة المراجع. 5
إشكاليات اخلطاب النقدي العريب ادلعاصر،، الّروسم للصحافة والنشر ، 2015حسٌن، يوسفعلي 

والتوزيع، بغداد،  
إشكالية اخلطاب السيميائي يف النقد ادلغاريب، ، دراسة يف نقد النقد، ، 2012.2013، ملىابن عيسى 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، إشراف أمحد مسعود، قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة وىران
 اجلزائر،
إشكاليات الفكر العريب ادلعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2005محد عابد ، اجلابرمي

احلق العريب يف االختالف الفلسفي، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب ، 2002طو عبد الرمحان، 
روالن بارث، النقد واجملتمع، 

خبيت بن عودة، ظاىرة الكتابة يف النقد اجلديد، مقاربة تأويلية، قدم لو وراجعو عبد القادر فيدوح، 
، نفحات للنشر والتوزيع، دمشق سورية 2013

اذليئة ادلصرية للكتاب، القاىرة، مصر، ،كنائس النقد، ، 2017عبد الدائم سالمي، 
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،  ادلركز الثقايف العريب، بًنوت، (الغرب يف النقد العريب احلديث)استقبال اآلخر ،2004سعد البازغي، 
الدار البيضاء ادلغرب  

، اجمللس 272ادلرايا ادلقعرة، ضلو نظرية نقدية عربية، ، سلسلة عامل ادلعرفة، ع، 2001 عبد العزيز، محودة
الوطين للثقافة واآلداب، الكويت 

 .، مناىج النقد ادلعاصر ومصطلحاتو، مًنيت للنشر وادلعلومات، القاىرة مصر2002فضل صالح، 
، إشكالية ادلنهج يف اخلطاب النقدي العريب احلديث وادلعاصر، رللة إشكاالت 2021شافعة عبد ادلالك، 
 ، 01، ع10يف اللغة واألدب، م

سرحان ىيثم، دس، إشكالية اخلطاب النقدي العريب ادلعاصر ضمن كتاب التأسيس ادلنهجي والتأصيل 
 .ادلعريف، قراءات يف أعمال الباحث الناقد زلمد مفتاح، شركة النشر والتوزيع ادلدارس، الدار البيضاء

، إشكالية ادلصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، منشورات االختالف، 2008وغليسي يوسف، 
 .اجلزائر

، ادلنهج النقدي بٌن الصرامة العلمية واحلمولة اإليديولوجية، أعمال ادللتقى 2011بعيو نورة، 
 (261األول يف ادلصطلح النقدي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص
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  :ملخص
الذي بُت أيدينا اإلطار البحثي مبا أف لكل عمل منهاجي ال ؼللو من منهجية تؤطره فإف ىذا 

 لو عالقة وثيقة مبيداف ادلعرفة ،انطالقا من تأصيل ادلفاىيم ا ادلقاؿالذي تدور يف فلكو مباحث ىذو
إذل التأريخ لظهور الفكر النقدي وتطوره التارؼلي باعتبار ادلراحل واالجتاىات اليت مر هبا قدؽلا 

  .وحديثا مع رصد حتوالتو كأداة تقوؽلية للواقع العريب
 .الفكر النقدي،ادلسارات ادلعرفية،الرؤية،ادلنهج: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

         Since every methodological work is not without a methodology 

that frames it , this research framework that begins between our hands 

and which revolves in the orbit of the investigations of this article has a 

close relationship with the field of knowledge,starting from the 

conceptualization of concepts to history to the emergence of critical 

thought and its historical development considering the stages and trends 

that it has gone through in the past and present with monitoring its 

transformations as an assessment tool for the arab reality. 

Keywords: critical thinking, cognitive paths, vision, curriculum 
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نشأة وتطورا : الفكر النقدي: أوال
: تعريف الفكر

: الفكر لغة
وال غلمع :"قاؿ سيبويو" الَفْكُر والِفْكُر إعماؿ اخلاطر يف الشيء فكر:" يعرفو ابن منظور بقولو

الفكر وال العلم وال النظر قاؿ وقد قاؿ ابن دريد يف رتعو أفكارا   والفكرة كالفكر وقد فكر يف 
 (431:،ص(ت.د)ابن منظور،)1".الشيء

ومن العرب من يقوؿ الِفْكُر الِفْكرة والِفكرى على ِفْعلى، وجاءت مبعٌت التفكر التأمل واالسم 
ليس رل يف ىذا ادلرء ِفْكُر أي ليس فيو حاجة : يعقوب يقاؿ:" الفكر والفكرة وادلصدر الَفْكُر بالفتح قاؿ

 (431:ابن منظور،ص)2".والفتح فيو أفصح من الكسر: قاؿ
: الفكر اصطالحا

ترتيب أمور معلومة للتأدي إذل :  الفكر ىو": يعرفو على اجلرجاين بقولو
 (73:،ص1405اجلرجاين،)"3.رلهوؿ

فالتفكَت ىو عمل الذىن من خالؿ ما يطرأ عليو من معاف أو خواطر، ويتمثل فعلو يف التأمل 
والتدبر واحملاكمة، وعلى ىذا فكل من اذلاجس واخلاطر والرأي يدخل يف حيز التفكَت، وبالتارل فهو فعالية 

أساسية لكل تصرؼ إرادي، وطبيعة خاضعة لعامل        أو أكثر من عوامل داخلية وخارجية، كادلزاج 
واجلنس، والًتبية والثقافة والبيئة والعصر والفلسفة والصحة وادلرض والطبقة والتخصص 

 (20:،ص2008العويٍت،)4...وادلعيشة
إننا حُت طلطر إذل خواطر الفكر الكلي، القادمة واحمليطة بنا من العقل الكلي ونرتبها بالتأمل، يبدأ 
فكرنا بالعمل، وبقدر ما يكوف تأملنا زلكما، تكوف أفكارنا صحيحة، فالتأمل كعملية إدراؾ ذاٌب للفكر 

: الكلي دتكننا من دتييز أنفسنا عن العادل اخلارجي، ودتيز فكرنا عن الفكر الكلي، وفيها
. إدراؾ حاضرنا ضمن سياقو مع ادلاضي وادلستقبل

 .حتليل وإدراؾ رلريات األمور
 .االختيار والتخطيط

 (18:،ص1998نصري،)5.التنبؤ بتوقعات حوؿ القادـ من األمور
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إذف فالتفكَت النقدي ىو التمييز و معرفة احلقائق ادلكونة دلا يقع احلكم عليو بعد التمحيص و 
و ىذا التفكَت قد يكوف انطباعيا، أي حبسب ....التحليل و االستدالؿ و التعليل و الوصف و االستنباط،

ما يًتكو األثر الفٍت أو العلمي يف النفس و قد يكوف تفسَتيا أي خاضعا دلؤشرات صادرة عن نفسية الناقد 
 و ليس أقصد بالفكر أو أخص بو رلاال معرفيا معينا أو اجتاىا فكريا (26:العويٍت،ص)6و زليطو اخلارجي

أو منهجيا زلددا و إظلا أقصد بو الفكر الذي يستبطن و يتجلى يف سلتلف أشكاؿ التعبَت و السلوؾ، سواء 
كاف وعيا فلسفيا  أودينا أو علميا أو شلارسات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية أو دؽلقراطية 

 (26:العويٍت،ص)7.أو إدارية أو تعابَت فكرية أو أدبية أو فنية
 االرتفاع بالفكر من حالة ":أما ادلدلوؿ النظري للفكر النقدي يف تقدير زلمد أمُت العادل ىو

والالوعي وعدـ االتساؽ إذل أداة إدراكية منهجية ناقدة لذاهتا قادرة على تفسَت ظواىرىا االستبطاف
الذاتية، وسلتلف الظواىر االجتماعية واإلنسانية والطبيعية يف ادلاضي واحلاضر، فضال عن التعامل ادلوضوعي 

 (24:العادل،ص) 8."معها، واالنتقاؿ من مرحلة التفسَت إذل مرحلة التقييم واالستشراؼ العلمي للمستقبل
لعملية وعي األفكار، وىي ال تتم إال بالتأمل، ومنها : إننا اآلف يف صلب ما يسمى بالفكر

تستطيع أف تؤكد أف وعينا الفكري ذاٌب الطابع، بينما الفكر ادلتجلي بالعادل خارجيا عاـ مشًتؾ، إذ ال تتم 
 (24:ادلرجع نفسو،ص)9.إال بعملية االستبطاف

ىو عملية الدخوؿ إذل مكونات وعينا اليت تشكل : INTROSPECTIONإف االستبطاف 
: عناصر تفكَتنا األساسية حيث

. األفكار ادلدركة
 .الرغبات

 (18:نصري،ص)10.األحاسيس
وعلى ىذا فالفكر النقدي ىو مسعى إدراؾ تفسَتي عاـ يقـو بتنظيم وإعادة تشكيل رلموع 

فهذا .... احلاالت اليت تتكوف منها وهبا األشياء واألحداث والوقائع واألوضاع وادلشاعر وأشكاؿ السلوؾ
التشكيل يضيئها ويضفي عليها معٌت أو داللة كلية، ويكشف مصادرىا وأسباهبا وإمكانياهتا، كما ؽلكن 

 (24:العادل،ص)11.هبذا نقدىا وحتديدىا
فالفكر ىو الوعي ادلتسق ادلنظم ادلوضوعي الكلي الذي تتسق بو خطواتنا وشلارستنا الفكرية 

. والتقييمية وىذا ال يتم إال مبطلب األمل من كل تأمل
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ابن )12فاألمل ىو رجاء اخلَت من األمر أو الشيء، لذلك يقاؿ تأملت أي نظرت إليو مستثبتا
، ينظر إذل اإلغلابيات فيو، ليستخرج كل رجاء منو، فهو حُت يتأمل نفسو يستبطنها وإذا (28:منظور،ص

نظر إذل ما يرجوه من أىداؼ األشياء احمليطة بو، واألمور، نزؿ يف عمقها فتأملها والتأمل هبذا ادلعٌت ىو 
ختاطر مع العقل الكلي العاـ ادلتجلي بالفكر احمليط بنا، والذي من سيالتو تنهاؿ سيالة 

 (19:نصري،ص)13.فكرنا
وعلى ىذا األساس يقـو الفكر على رلموعة من الفروض وادلفاىيم العاملة اليت تشكل أدوات ىذا 
الفكر يف التحليل والربط والتفسَت والتقييم ويف التطبيق العلمي لنتائجو كذلك وذلذا يقـو االختالؼ بُت 

فكر وآخر بشكل موضوعي على االختالؼ يف األسس ادلفاعلية اليت يتأسس عليها كل منهما، ويف القيمة 
 (24:العادل،ص)14.ادلوضوعية التفسَتية واالختيارية والعلمية ذلذه األسس

: تطور الفكر النقدي
بدأ التفكَت النقدي مع اإلنساف حسب ما دتليو احلاجة إذل ادلناقضة أو ادلعاضدة وكاف ىذا بالفطرة 
يف احلياة اخلاصة أو العامة، وادلرء ماداـ ذا عُت بقلبها فيما يبعث على التفكَت والتدبر يكوف موصوال هبذا 

 (24:ادلرجع نفسو،ص)15.التفكَت ذي الروافد ادلتعددة ادلادية وادلعنوية
ومن ٍب كاف أساسو األوؿ اللذة واألدل، فهما فتيل االنفعاؿ وشعلتو العواطف وذترتو الذوؽ، ونتيجتو 

االستحساف أو االستهجاف، وزلور ىذا ادلوازنة اليت ىي عصب كل تفكَت نقدي، فهو يقبل أو يرفض 
على أساسها ومن خالؿ اللذة واألدل وما يًتتب عنها من انفعاؿ وعاطفة وذوؽ 

 (25:العويٍت،ص)16.وحكم
إف الصلة القدؽلة منذ اإلغريق بُت احلق واخلَت واجلماؿ، ال ؽلكنها أف تتضح وتتميز إال بالقدرة على 

تلقي ىذا الثالوث بالفكر الواعي القادر على إطالؽ األحكاـ اجلميلة، والعقل اإلنساين ال يستدؿ على 
مدى مصداقية الفكر فيو، ويف تطابقو أو يف اقًتابو من الواقع، إال مبالحظة أف حقيقة كل ىذا الوجود يف 

 (18:نصري،ص)17. اليت حتكم قواعد الفكر اإلنساين"ادلنطق"كل ىذا الكوف حتكمو القوانُت وىي قوانُت
وهبذا يتضح أف تأسيس النقد وإدراؾ أعلية الشك يف ادلألوؼ واعتماد ادلراجعة وتكرار إعادة بناء 

ادلعرفة كاف سبقا عظيما مدىشا للثقافة اليونانية يف القرف السادس قبل ادليالد ألنو ؽلثل طفرة ثقافية ىائلة 
قفزت هبا من مستوى تردد ادلوروث وتقدؽلو واالستسالـ لو إذل مستوى وضع ىذا ادلوروث موضع ادلساءلة 
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ومواصلة تعميقها وتوسيعها وإجراء التقيحات ادلستمرة  والتمحيص واالنطالؽ يف إنتاج ادلعرفة
 (18:ادلرجع نفسو،ص)18.عليها

و بذلك حقق اليوناف تغيَتا نوعيا يف الفكر البشري و ىذا السبق العجيب ىو الذي مكن 
األوربيُت من أف يفلتوا من أسر ادلسلمات يف العصر احلديث حُت استعادوا الفكر اليوناين كما أتاح ذلم أف 

يوجهوا الطاقات العقلية لفهم الكوف و اإلنساف و اجملتمع و أف يثابروا على استخالص احلقائق و ىو 
الذي علمهم مداومة ادلراجعة و تكرار التمحيص و تطوير الرؤى و استصحاب الشك و استبعاد الوثوؽ و 

إعادة التحقق و ىو الذي أشبعهم بروح ادلغامرة و اقتحاـ اجملهوؿ و مواجهة ادلخاطر و ادلرض على 
 (البليهي)19.و اإلقداـ اجلريء يف كل رلاالت الفكر و الفعل الكشف

ويرى الدكتور رابح العويٍت أف التفكَت النقدي مصدره األوؿ ىو اخلالق جل جاللو    وبالتمعن يف 
أسرار ادلخلوقات صلد عنصر التناقض ؽليز بعضها عن بعض، كاإلغلاب والسلب، والنور والظالـ والنعيم 

وقد بدأ ىذا التفكَت عند إبليس يف رده على أمر أمره ادلوذل عز .... واجلحيم واخلمر والثواب
 (،موقع الكًتوين2007البليهي،)20.وجل

مِّْنُو َخَلْقَتٍِت ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُو ِمن ":قاؿ اهلل تعاذل-  قَاَؿ َما َمنَػَعكَ َأالَّ َتْسُجدَ ِإْذ أََمْرُتكَ قَاَؿ أَنَْا َخَْت ٌ
- 12- سورة األعراؼ"ِطُتٍ 

َْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُو ":قاؿ اهلل تعاذل-  قَاَؿ يَا ِإبِْليُس َماَلَك َأالَّ َتُكوَف َمَع السَّاِجِديَن، قَاَؿ دلَْ َأُكن ألِّ
- 33- سورة احلجر"ِمن َصْلَصاٍؿ مِّْن زَتَإٍ مَّْسُنوفٍ 

َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَماَلِئَكِة ُاْسُجُدوا آِلَدـ َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليس قَاَؿ أََأْسَجد ِلَمْن َخَلْقت ":و قاؿ أيضا- 
- 61- اإلسراء"ِطيًنا

ـْ ُكْنَت ِمَن ۖ  قَاَؿ يَا ِإبِْليُس َما َمنَػَعَك َأْف َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ ":و قاؿ أيضا-   َأْسَتْكبَػْرَت َأ
ٌر ِمْنُو  - . 76- سورة ص " َخَلْقَتٍِت ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُو ِمْن ِطٍُت ۖ  اْلَعاِلُتَ قَاَؿ أَنَا َخيػْ

: ويف كل ىذه البيانات ذات التفكَت النقدي نقف على ما يلي
. ادلوازنة بُت النار والطُت-1
. تفضيل النار على الطُت-2
. حب الذات والتعارل وطغياف اذلوى على ادلوضوعية-3
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إنباء اهلل تعاذل مالئكتو بعزمو على استخالؼ آدـ يف األرض، أي دتكينو من التصرؼ يف -4
َوِإْذ قَاَؿ رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوْا َأجَتَْعُل ":مواردىا حبسب حاجتو قاؿ اهلل تعاذل

َماَء َوضَلْنُ ُنَسبُِّح حِبَْمِدَؾ َونُػَقدِّسُ َلَك قَاَؿ ِإينِّ أَْعَلُم َماالَ تَػْعَلُموفَ  سورة "ِفيَها َمن يُػْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
-. 31-البقرة

. ويف رد ادلالئكة موازنة صرح فيها بادلستهجن وترؾ ادلستحسن وىو يستوحي من ضده
ومن كل ما سبق نقر أف ادلوازنة ىي اللبنة األوذل يف التفكَت النقدي منذ 

 (21:العويٍت،ص)21.األزؿ
ويف ضوء ىذا االجتاه صلد ىذا التفكَت متسلسل األطوار مع بٍت اإلنساف ويف مقدمتهم األنبياء 
والرسل، فما من أحد منهم إال ودعواه خاضعة إذل ىذا التفكَت ولنا يف قصصهم عربة، فكاف صدور 

 (22:ادلرجع نفسو،ص)22.تفكَتىم النقدي عن رشد ومبوضوعية قائم على احلجة والدليل
وبذلك ال يكوف احلديث عن الفكر النقدي حديثا ناقال أو ؽلكن تأصيلو أو االستعاضة عنو بأي 
عامل آخر فهو روح احلضارة وىو زلرؾ اإلبداع وىو منبع اإلنتاج وىو صانع االزدىار، وىو الذي أخرج 

 (22:ادلرجع نفسو،ص)23.العقل البشري من كهفو وأيقظو من سباتو
إنٍت حُت أتتبع خطوات نقد ادلسلمات يف الفكر اإلنساين فإف الذي يعنيٍت من ذلك ىو إظهار 
الفاعلية العظيمة ذلذا العامل احملرؾ وتأكيد الضرر الفظيع للمسلمات اخلاطئة ادلعقدة فهي تعطل عقل 

الفرد واجملتمع فالبد من إبراز أولوية النقد كشرط مبدئي الزدىار اجملتمع وتطور احلضارة، فكل زلاوالت 
التحديث وكل جهود التنمية وكل نشاطات التعليم واإلعالـ والتثقيف تبقى كليلة وعاجزة ما دل تكن 

 (البليهي)24.مصحوبة بالتفكَت النقدي
 وىو ال يبدأ من فراغ، بل ىو ذترة ظلاذج تراثية ومعرفية وخربات اجتماعية وإنسانية سابقة، وراىنة، 
مشروط هبا ومتجاوز ذلا يف الوقت نفسو باعتباره على األقل تفسَتا وتقييما ذلا، وإف دل يكن قطيعة معرفية 

. معها
وعلى ىذا فكل فكر نظري، ىو من ناحية نسق معريف كلي ذو طابع بنيوي وتارؼلي مفتوح على 
إمكانيات شىت وىو من ناحية أخرى نسق تفسَتي وتقييمي يعرب عن إضافة معرفية تكشف عن إمكانية 

تأسيس واقع مغاير، وليست ىذه اإلضافة ادلعرفية إال إرىاصا معرفيا لوجوده ادلمكن 
 (25:العادل،ص)25.واجلنيٍت
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فالفكر اإلنساين القادر على استيعاب معٌت القانوف، وادلتحرؾ بقوانُت ادلنطق من اجل ىذا 
االستيعاب، يعرؼ ويدرؾ أوؿ ما يدرؾ أف كل ىذه القوانُت ليست من صنعو، وىو حُت ػلاوؿ أي تنظيم 

لوجوده االجتماعي واحلقوقي ػلتاج إذل القانوف والقواعد اليت ينظم وجوده ىذا بناء عليها، ومن ذاتو 
مساه الفالسفة القدامى بالعقل  بادلنطق، فيحس بوجود فكري أضخم منو، وليس من صنعو،

 (10:نصري،ص)26.الكلي
فالفالسفة ادلؤسسوف قد تركز اىتمامهم على فهم طبيعة الكوف و زلاولة التعرؼ على قوانينو فإف 

قد لفت نظرىم االختالؼ الشديد بُت ثقافات األمم  (كزيوفنا)فالسفة ادلرحلة الثابتة و يأٌب يف مقدمتهم 
يسخر من عبادة األوثاف و  (إكزينوفاف)فكاف ....و ما تضمنو من عادات متعارضة أحيانا و قيم سلتلفة

يدعوا إذل توحيد اخلالق و كاف حريصا على أف يكشف للناس وقوعهم يف مصيدة الوثوؽ األعمى التلقائي 
إف معرفتنا رلرد ظنوف أما ما يتعلق باحلقيقة النهائية فإف اإلنساف دل يعرفها بعد و لن يعرفها يف :" فيقوؿ

ادلستقبل و إنٍت ألعًتؼ بأنو حىت كالمي ىذا ليس حقيقة هنائية و لو أف رجال اكتشف عن طريق الصدفة 
احلقيقية النهائية ألمر من األمور فلن يعرؼ ماذا اكتشف ألف رتيع أعمالنا ليست إال ظنونا مثل نسيج 

 (البليهي)27".العنكبوت
إف من يقرأ التاريخ البشري غلد أف كل دعوة من الدعوات كانت ثورة على ثقافة سائدة وتصحيحا 
ألخطاء واقع معُت ولكن الدعوات نفسها تعود على أيدي االتباع، فالداعية أو ادلصلح يصبح رمزا ال ػلق 
ألحد أف يتجاوزه فتبقى الثقافة مأسورة لو ويظل اجملتمع سجُت أقوالو فال تستمر النتائج اجليدة اليت أرادىا 

البليهي )28.ادلصلح واستهدفها اإلصالح وإظلا تعود الثقافة إذل اجلمود وتعود األوضاع إذل ما كانت عليو
 (موقع الكًتوين

يتناوؿ ادلنهج النقدي ادلسائل ادلطروحة وغَت ادلطروحة، وحتليل الواقع أفضل من عدـ تناولو، ونقد 
األشياء والظواىر اليت ػلتمل أف يشوهبا العيب واخللل أفضل من عدـ نقدىا جبوانبو كافة وفهمو، وزلاولة 

اإلشارة إذل بدائل األمور، ومن بالغ األعلية أف يتناوؿ ىذا ادلنهج احلاالت االجتماعية والسياسية 
بالنقد )واالقتصادية واألدبية، وعن طريق نقاط القوة واستنباط البدائل الفكرية ومعرفة األىداؼ ادلستحسنة 

 (ادلرجع نفسو)29.والفكر النقدي األديب جانب من جوانبو (الثقايف
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: النقد التأثري
قدمي ىو النقد بقدـ األدب نفسو، وعند ما كاف الشاعر لساف حاؿ القبيلة، كاف الناقد مالزما لو 

على الدواـ، يقـو ىذا اإلنتاج الشعري بإصدار حكم ذاٌب، انطباعي، مبجرد أف تأثر فيو قصيدة ما أو 
 (43:عثماف،ص)30.مقطع شعري أو بيت شعري أو حىت نصف بيت

فالنقد كاف قائما على اإلحساس بأثر الشعر يف النفس، وعلى مقدار وقع الكالـ عند الناقد، 
فاحلكم مرتبط هبذا اإلحساس قوة وضعفا، والعريب ػلس أثر الشعر إحساسا فطريا ال تعقيد فيو ويتذوقو 

َجَبلة وطبعا، وعماده يف احلكم على ذوقو، وعلى سليقتو، فهما اللذاف يهديانو إذل فنوف القوؿ، وإذل ادلربز 
 (25،24:ابراىيم،ص)31.من الشعراء

وىذا النقد الذاٌب التأثري جعلهم يرجعوف يف كل ما يتصل بأدهبم إذل السليقة، ويصدروف عنها 
أحكامهم اليت تدور حوؿ ما استخدموا من أظلاط أدبية، وتذوؽ اجلماؿ يف األدب مرده عندىم إذل الطابع 

الذي نشأوا عليو وإذل البيئة ذات الطابع العريب األصيل يف كل جانب من جوانبها ادلختلفة، وذلذا جاء 
نقدىم باجلماؿ حسبما ركبت فيهم من طباع، وما درج عليو من دتيز بُت الغث والثمُت من فنوف 

 (43:،ص1967عثماف)32.القوؿ
: يروى أف حساف بن ثابت أنشد النابغة الذبياين قصيدة قاؿ فيها مفتخرا

َوَأسيافُنا يَقطُرَف ِمن صَلػَدٍة َدمػػا ... لَنا اجَلَفناُت الُغرُّ يَلَمعَن بِالُضحى 
فََأكرِـ بِنا خااًل َوَأكرِـ ِبذا اِبَنما ...  َوَلدنا َبٍت الَعنقاِء َواِبٍت زُلَػػػرَّقػػٍ 

عبد )33.أنت شاعر، ولكنك أقللت جفانك وأسيافك، وفخرت مبن ولدؾ: فقاؿ لو النابغة
 (الرزتاف،يف النقد االديب

إظلا  فالنابغة يف نقده ال يستند على أساس وقواعد، وإظلا يعتمد على الذوؽ وحده، وىػػػذا الذوؽ
. وعلى احلساسة اللغوية باإلضافة إذل التقاليد ادلػػػػػػػػتوارثة، وهبذا كاف نقد النابغة ذاتيا تأثريا على العقل يقـو

إف التفكَت النقدي ظل يواكب التطور االجتماعي والثقايف، وكالعلا منهل لو يف تقومي الشعر، 
فخرج من مرحلة النشأة إذل االرتقاء بداية العصر العباسي الذي عرؼ مرحلة جديدة يف التفكَت النقدي 

ادلنهجي الداؿ على التعمق يف فهم األدب وتنظيم القوؿ فيو   واستنباط مقاييسو والوقوؼ على خصائصو 
 (28:العويٍت،ص)34.ومقوماتو، بفضل ما أثر على األوائل من كلمات مأثورة ونصوص نقدية
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فتطورت العقوؿ وهتذبت ادلدارؾ واتسعت ادلعارؼ، وتنوعت الثقافات العربية  واألجنبية ادلًترتة عن 
الفرنسي واذلند واليوناف وغػػَتىم، كاف ذلذا كػػػلو أثر كبَت يف تطور األدب والنقد على السواء، وقد اشتهر 

: رتاعة من النقاد كاف ذلم نشاط مؤثر يف عادل النقد، فضمنوىا آراءىم النقدية ومن أبرز ىؤالء
". طبقات فحوؿ الشعراء" كتاب–ابن سالـ اجلمحي 

 ".البياف والتبيُت" كتاب-اجلاحظ
 ".عيار الشعر" كتاب-ابن قتيبة

 ".نقد الشعر" كتاب-قدامو بن جعفر
 ".الوساطة بُت ادلتنيب وخصومو" كتاب-القاضي اجلرجاين

 ".ادلوازنة"كتاب - اآلمدي
 ".ادلوشح"  ادلرزباين كتاب

 ".الصناعتُت" كتاب-أبو ىالؿ العسكري
 ".أسرار البالغة" و" دالئل اإلعجاز" كتاب-عبد القاىر اجلرجاين

فلما جاء العصر احلديث عاد النقد األديب إذل ساحة األدب بًتاثو ومؤلفاتو اخلالدة، ووفد علينا 
النقد الغريب مبناىجو ادلختلفة يف كتب النقد األوريب اليت تررتت إذل العربية على أيدي الذين تعلموا يف 

جامعات ومعاىد أوربا، وعلى أيدي األدباء الذين قرأوا للنقاد الغربيُت وتأثروا 
 (22:خفاجي،ص)35.مبؤلفاهتم

 مثال يكوف أكثر 1932إف فهم احلركة األدبية اليت قامت هبا رتاعة أبولو يف مصر منذ بداية عاـ 
عمقا إذ درسنا حالة البالد االقتصادية، وسياسة حكوماهتا الدكتاتورية، وسيكولوجية اجملتمع يف تلك 

اآلونة، وفهم األعماؿ األدبية يف فًتة القلق والتحرر اليت شاعت حُت ذاؾ، يكوف أكثر سعة ورحابة إذا 
رجعنا إذل حالة القلق السياسي اليت كانت سائدة يف تلك الفًتة، ولست أقوؿ إف وعي ىذه احلاالت من 

عناصر تقومي النصوص األدبية، ولكن أقوؿ إهنا تنورىا وتساعد على فهمها فهما طيبا 
 (23:،ص1995خفاجي،)36.واسعا

فحرر بعض الشعراء اجملددين القصيدة من القافية ومسو ذلك شعرا مرسال وشلن فعل ذلك شكري 
وأبو شادي وغَتعلا، واستعاف بعض الشعراء ادلعاصرين األوزاف العربية وساروا على نوع من ادلوسيقى 

الداخلية، ال صلة ذلا بالوزف الشعري العريب، وبعضهم التـز التفاعيل العربية، وخالف بُت شطري البيت يف 
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وخالفهم يف ذلك الكثَتوف، ومن بينهم العقاد وعزيز أباظة ووديع ".... الشعر احلر" عددىا ومسوا ذلك كلو
 (23:ادلرجع نفسو،ص)37.وسواىم" قضايا الفكر"فلسطُت يف كتابو 

و عليو فالنص ىو احملور األساسي الذي كانت تدور حولو ادلساءلة النقدية سواء كاف شعرا أـ نثرا، 
فاالىتماـ الكبَت مبفهـو النص و عالقتو ادلتعددة بدأ بأدبيتو و شعريتو إذل العناصر اخلارجية مازاؿ يشَت 
كثَتا من اجلدؿ و الًتكيز، خصوصا مبا يتصل بو من عناصر كادلرسل و ادلتلقي و التلقي و السياؽ و 

أف يقلب الكثَت ....اخل لقد استطاع االنفجار النقدي احلداثي...ادلرجع و التأويل و التناقص  و التفسَت
من ادلفاىيم      و ادلناىج اليت سادت خالؿ القرف التاسع عشر و مطلع القرف العشرين و أف يعيد صياغة 

كالبنيوية و ما بعد البنيوية       :الرؤية النقدية على ضوء جديد بفضل الكشوفات اليت حققتها الدراسات 
. و التفكيكية و اذلَتومنيوتيكية و اجتاه نقد القراءة و التلقي  و النقد السوسيولوجي اجلديد و ما إذل ذلك

اخلطاب النقدي ووعي احلداثة  : ثانيا
إف مهمة الفكر النقدي ىي مهمة تقوؽلية، تصحيحية، ثورية، والعقل العريب يف الكثَت من مراحلو 

. دل يتقبل مهمات ذلذه على مستوى التغيَت يف البنية والنمط
 فاجملتمع العريب على مستوى اجلوىر دل يعرؼ الثورة احلضارية الشاملة، و إف حدثت مثل ىذه 

فهناؾ أزمة يف الفكر العريب و ال سبيل إذل فصلها عن أزمة الواقع "احملاولة فإف نتائجها تبقى دوف ادلرجتى 
العريب نفسو موضوعيا و تارؼلا و نؤرخ ىذه األزمة بعصر النهضة، و ما يسمى بصدمة احلداثة، أي ىذا 

بل لعلي أرى أف القرف ...... اللقاء الدرامي بُت الواقع ادلتخلف و الواقع األوريب ادلتحضر الوافد بفكره
الثامن عشر كاف يغلي بإمكانات فكرية و تفتح حداثي ذاٌب دل يستكمل ظلوه و سرعاف ما أجهضو الوافد 

 (30،29:العادل،ص)38".فما يزاؿ فكرنا و واقعنا يعانياف التخلف و التبعية إزاء ىذا اآلخر....األوريب
ويف ىذا السياؽ يرى علي احلافظ أنو دل يكن اتصاؿ بالفكر الغريب يف القرف التاسع عشر أوؿ 

اتصاؿ ذلم هبذا الفكر، فقد سبق أف تعرفوا على منابع الفكر الغريب يف القروف األربعة األوذل للهجرة، من 
خالؿ تررتة اآلثار اليونانية يف العلم و األدب      و الفلسفة، و أحرزوا تقدما عظيما يف ميادين الفكر 
ادلختلفة منحهم قصب السبق  و التفوؽ على العادل بأسره، و انقطعت ىذه الصلة تسعة قروف أو يزيد، 

ألسباب سياسية و اقتصادية و دينية ٍب عادت من جديد حتت ظل االستبداد الدورل  و التدخل السياسي  
 (11:احلافظ،ص)39.و االحتالؿ العسكري يف عصر التوسع االستعماري األوريب
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وألف األمة ال دتوت، والعقل اإلسالمي ظل ينبض باحليوية والفكر برغم األستار الكثيفة من الظالـ 
اليت فرضتها عصور ما بعد اخلالفة الرشيدة، تراوح الضوء من بعض تلك األستار واحلواجز ففتح نوافذ 

جديدة على فكر األمة فنهض من بُت صفوؼ تلك اجلموع ادلسجونة وراء أسوار الظلم واالستبداد بعض 
و عندما جاء ذلك العصر احلديث أتيح لعدد . من تلك العصبة اليت أعادت إذل ذاكرة األمة أرلاد األولُت

، و أتيح لعدد من ىؤالء العلماء أف يتعلموا اللغات "ادلسلمُت"من ىؤالء العلماء أف يتعلموا من علماء 
األوربية، و أف يقيموا يف أوربا فًتات من الزمن دتكنوا من خالذلا من االطالع على ادلؤسسات السياسية و 
اإلدارية و االقتصادية فيها و دراسة التيارات الفكرية ادلتعددة، و استيعاب آراء ادلفكرين البارزين، و تررتة 

خَتة آثارىم الفكرية، فكاف طبيعيا، و احلالة ىذه أف يقارنوا بُت ما رأوه و عاشوه ودرسوه و بُت ما كانت 
ادلرجع )40.عليو أوضاع ادلسلمُت السياسية و االقتصادية و أحواذلم االجتماعية و األخالقية

 (70:نفسو،ص
إليو ىو إصابة الفكر الديٍت، وبالتارل  (العسكري والفكري)وكاف اذلدؼ الذي سعى االستعمار 

إغلاد جيل غريب عن اإلسالـ وتعاليمو، ولذا فإف العلماء الربانيُت، الذين راموا تغيَت أوضاع األمة 
اإلسالمية جعلوا األساس الذي انطلقوا منو ىو تربية اإلنساف ادلسلم والعمل على شحذ فعاليتو الروحية، 

41عن طريق زلاربة بواعث اليأس والقنوط اليت أصابت اإلنساف ادلسلم بالشلل الفكري والنفسي

واليأس ىو أوؿ الطريق للعثرة النفسية لألمة وىو أخطر "....    يقوؿ أحد ادلفكرين (18:الدراجي ،ص)
مرض يف مرحلة اإلقالع، وعملية بث األشواؽ يف روح اإلنساف مشيد احلضارات عملية ىامة حتتاج إذل 

 (18:ادلرجع نفسو)42"علم هبا وصرب عليها ورعاية ذلا
حينئذ تنهض األمة من كبوهتا احلضارية، وتزيح عن بصرىا بعضا من موجات اجلهالة، وتصيغ على 

ضلو خالؼ ومبدع وجتديد مشروع للنهضة يأخذ بأسباب العصر وينطلق من روح تراثنا العريب اإلسالمي 
العريق، جاعال من ديننا احلنيف ىاديا دلسَتتو ومرشدا دلشروع هنضتو، فهل ضلن قادروف على مغالبة 

التخلف، واستنهاض كل ذتُت من أسلحة هنضتنا؟ إننا لقادروف، إذا أدركنا جوىر رسالتنا اليت أتت إلينا منذ 
زكي )43.وتركت لنا بعد التوحيد صرحا من العدؿ، وهنجا من العقل...أكثر من أربعة عشر قرنا

 (17:،ص2001أزتد،
فظهرت حركات و دعوات نتيجة لالضلالؿ االجتماعي و انتشار البدع و الضالالت،    و االبتعاد 
عن أصوؿ العقيدة، و ما كاف عليو ادلسلموف من تأخر يف العلـو و ختلف يف احلياة االقتصادية، أثر ذلك 
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يف العلماء ادلسلمُت الذين عادوا إذل ينابيع اإلسالـ يستلهموف احلل للمشكالت ادللحة اليت تواجههم، 
فقامت فئة واعية تنادي مببادئ و أفكار جديدة من حرية  و مساواة و عدالة اجتماعية مستنكرة لفكرىا 
النقدي الوقاد كل عوامل التخلف اليت قادىا رتاؿ الدين األفغاين و زلمد عبده، فقد رأت أف سر ختلف 

ادلسلمُت نابع من عزوفهم عن األخذ بأساليب التطور احلضاري و الثقايف و الفكري الذي ؼلدـ األمة 
اإلسالمية و نشَت ىنا إذل أف ادلفكرين العرب يف عصر النهضة انقسموا إذل فريقُت يف حتليلهم أسباب 
ختلف أمتهم، فريق السلفيُت الذين أرجعوا ىذا التخلف إذل ابتعاد ادلسلمُت عن الدين القومي، و فريق 

الليرباليُت الذين حاولوا الغوص يف تراث ادلاضي، و أوضاع احلاضر، و حتري التطورات السياسية و القيم 
االجتماعية، و األوضاع االقتصادية اليت أدت إذل ىذا التخلف، فخرجوا بتحليل علمي سليم لواقعهم، و 

 (171:احلافظ،ص)44.وضعوا أصابعهم على األمراض احلقيقية اليت تنهش رلتمعهم
فالقضية ليست قضية مشروع هنضوي إيديولوجي رلرد، فما أكثر ىذه ادلشاريع يف حياتنا وتارؼلنا 

القريب، وإظلا القضية ىي رؤية نظرية معرفية تأسيسية اسًتاتيجية نابعة من حقائق واقعنا وعصرنا 
واحتياجاهتا وحتدياهتا، رؤية مسلحة بالعلم واإلرادة الشعبية اجلماعية الواعية على مستوى كل بلد عريب 

 (51:العادل،ص)45.وعلى ادلستوى القومي العاـ
وشلا ال شك فيو أف النقد العريب يقبل بادلعاصرة شرط أال ختل باألصل، فاألصل يستمر من ادلاضي 

وإذا كاف الفكر النقدي ؽللك جذوره ادلعيارية يف الدين، فإف ادلنعطف .... عرب احلاضر إذل ادلستقبل
الداخلي لنموه يقضي بتفويض وسائل رجوعو إليو أو ارتباطو بو رجوعا ال غٌت عنو أو ارتباطا ال حل 

 (12:،ص1991عساؼ،)46.فيو
: االجتاىات احلديثة يف الفكر النقدي العريب:ثالثا

ىناؾ أكثر " كنا قد حتدثنا سابقا عن فريقُت من ادلفكرين العرب، فريق السلفيُت وفريق الليرباليُت،
فهل الفكر العريب ادلعاصر .... من فكر، يف أكثر رلاؿ من اجملاالت النظرية والعملية والقيمية واإلبداعية

امتداد طورل دلاضيو، أـ ىو قطيعة مع ىذا ادلاضي، أـ ىو زلاولة للتوقف بُت ادلاضي واحلاضر؟، وىل ىو 
 (57:العادل،ص)47"مستقل عن الفكر العادلي لو ذاتيتو ادلتميزة، أـ ىو رلرد صدى تابع ذلذا الفكر العادلي

وما مدى جتسيده يف سلتلف التجليات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية واألدبية 
والفنية؟ 
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و لعل ما نسوقو ذتة يبدوا أف الفكر النقدي يشتد عليو تياراف نقيضاف حسب ما أشار إليو الدكتور 
أف التيار األوؿ يتمثل يف انغالؽ البنية الفكرية السلفية حيث األظلاط الفكرية :" ساسُت عساؼ فَتى

جاىزة، و ىي سلفية أصولية تفرض العودة إذل األصوؿ و التبٍت فتنفي معها احلرية يف اإلبداع و ادلعاصرة، 
أما التيار الثاين فهو التحرر من البنية الفكرية السلفية يف اجتاه التغيب الذاٌب و سلخ الفكر عن أصولو و 
األخذ بالوافد الغريب، و ىو حترر شكلي يفرض االنقياد و التبعية و الضياع واالنفصاـ يف التفكَت     و 

 (11:عساؼ،ص)48".ادلوقف، فتنفي معو احلرية يف امتالؾ الذات كينونة و صَتورة
أما الدكتور حسن حنفي فَتى أف الفكر العريب ادلعاصر امتداد للفكر األصورل  والفقهي يف تراثنا 
القدمي، وال سبيل إذل جتديد ىذا الفكر إال بتقدمي إجابات جديدة، تتفق مع مستجدات عصرنا ادلتناقض 

على حد تعبَته نقال عن تعبَت قدمي لإلماـ " إظلا األفعى يف قميصي"مع فكر حضارتنا اإلسالمية، 
 (22:العادل،ص)49.الغزارل

ويرى نصر حامد أبو زيد أف النص القرآين منتج ثقايف أنتجو واقع بشري تارؼلي خالؿ فًتة تزيد 
على عشرين عاما، مبعٌت أف إنتاجو ًب يف إطار واقع ثقايف معُت  ومبفردات ىذا الواقع، دوف أف يتعارض 
ىذا القوؿ يف رأيو مع اإلؽلاف بادلصدر اإلذلي للنص القرآين، وتأسيسا على ذلك قاـ نصر حامد أبوزيد 

بدراسة مستويات طريقة إنتاج توظيف النص الديٍت، ليكشف مدى حتولو من مشروع لتحويل الواقع 
 (22:ادلرجع نفسو،ص)50.دلصلحة الناس إذل تشريع بررتاٌب حتقيقا ألىداؼ نفعية خاصة

إذف فالفكر النقدي السائد اليـو زلكـو بالتصنيف الديٍت وبالرؤيا الدينية، ىذا إف دل نقل بالطائفي 
وادلذىيب وبالرؤيا الطائفية وادلذىبية، إف ىذا الفكر يستلهم معايَت عملو    ومناىجو ووسائلو وفقا ذلذا 

 (12:عساؼ،ص)51.التصنيف
إف حيوية الفكر عند ادلفكرين العرب، لدليل واضح على قدرة ىذا الفكر على االنسجاـ مع 

ادلرحلة اليت يعيشها، لكن ىذا االنسجاـ كاف يقـو أبدا على قدرة الفكر النقدي على أف يكوف شرعيا، أف 
تكوف وراءه مؤسسة، ويف رلاالت كثَتة، حُت دل تقم مؤسسة وراء الفكر النقدي، فإف ىذا الفكر فقد 

 (9:فانوس،ص)52.شرعيتو وفقد وجوده
إف البحث يف ىذه ادلسألة اذلامة و تقعيدىا وضبط شواردىا و اإلتياف على ذكر مستثنياهتا يف 

مناحي الفكر اإلسالمي، ألمر دل يسبق من بعد فيما أحسب يف كلياتو  و رلموعو فضياع الرؤية 
الصحيحة و ضياع ادلوازين و ادلعايَت الدقيقة اليت تزف األمور لعمري منتهى اذلالؾ و الدمار و اخلراب، و 
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ىو راجع يف معظمو إذل تقصَت العلماء ادلتخصصُت عن وضع الضوابط،    و تقعيد القواعد، حىت إذا ما 
قامت أمة      و جاء اخللف بعد السلف، وجدوا األمور سلتلطة ادلفاىيم باىتة األلواف فمشوا على غَت 
ىدى فوقعوا يف أحد جانيب اخلطأ اإلفراط أو التفريط، و توارث ذلك األخالؼ عن األسالؼ و األبناء 

 (83:الفرنوف،ص)53....فكرب اخلطب      وعظم األمر و بعدت الشقة
فكاف لثقافة ادلفكرين اإلسالمية والغربية، والتجربة السياسية اليت عاشوىا يف عدة أقطار إسالمية، 

أثرىا الواضح يف آرائهم النقدية االجتماعية والسياسية، ويربز ذلك يف حتليلهم أسباب تدىور احلضارة 
شكيب أرسالف )اإلسالمية والضعف السياسي واالضلالؿ االجتماعي وقد أرتل األمَت شكيب أرسالف

 (سياسي عريب لبناين مناضل ضد االستعمار  االرويب
دلاذا تأخر ادلسلموف ودلاذا تقدـ "أسباب التخلف االجتماعي عند العرب   وادلسلمُت يف كتابو 

: مبا يلي" غَتىم
الذي ىو أشد خطرا من اجلهل البسيط، ألف اجلهل إذا قيض اهلل لو " اجلهل والعلم الناقص،-أ

مرشدا عادلا أطاعو، ودل يتفلسف عليو، فأما صاحب العلم الناقص ال يدري وال يقتنع بأنو ال 
 (170:احلافظ،ص)54".يدري

فقد الفضائل اليت حث عليها القرآف والعزائم اليت زتل عليها سلف ىذه "فساد األخالؽ، أي -ب
 (170:احلافظ،ص)55".وفساد أخالؽ أمرائها أخطر من فساد الرعية". "األمة

إف األمة خلقت ذلم، وإف ذلم أف يفعلوا هبا ما -إال رحم ربك-وظن ىؤالء:" يقوؿ األمَت شكيب
يشاؤوف، وقد رسخ فيهم ىذا الفكر حىت إذا حاوؿ زلاوؿ أف يقيمهم على اجلادة بطشوا بو عربة 

 (170:احلافظ،ص)56".لغَته
ومن أعظم عوامل تقهقر ادلسلمُت اجلنب واذللع، بعد أف كانوا أشهر :" اخلوؼ، يقوؿ أرسالف-ج

 (170:ادلرجع نفسو،ص)57".األمم يف الشجاعة واحتقار ادلوت
فمنهم من وقر يف أنفسهم أف اإلفرنج ىم األعلوف على كل حاؿ، وأنو ال سبيل دلغالبتهم بوجو "

من الوجوه، وأف كل مناىضة خرؽ يف الرأي، ودل يزؿ ىذا مقاومة عبث، وإف كل مناىضة خرؽ يف الرأي، 
ادلرجع )58".ودل يزؿ ىذا التهيب يزداد ويتخمر يف صدور ادلسلمُت أماـ األوربيُت إذل أف صار ىؤالء

 (170:نفسو،ص
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آفة اإلسالـ ىي الفئة اجلامدة :" ضياع اإلسالـ بُت اجلامدين واجلاحدين، يقوؿ يف ىذا الصدد-د
أما اجلاحد فهو الذي يأىب غال أف يفرغ ادلسلمُت وسائر الشرقيُت . اليت ال تريد أف تغَت شيئا وال ترضى

وؼلرجهم عن رتيع مقوماهتم ومشخصاهتم، وػلملهم على إنكار ماضيهم، وغلعلهم أشبو باجلزء الكيماوي 
 (171:احلافظ،ص)59.الذي يدخل يف تركيب جسم آخر كاف بعيدا فيذوب فيو ويفقد ىويتو

فهذه ادلالحظات السابقة تعترب عملية تنوير غَت فعالة إذا دل تكن ىناؾ مواجهة نقدية لظواىر 
وبغَت الدعوة إذل حتقيق تغيَت جذري يف اجملاالت السياسية واالقتصادية و االجتماعية و "الًتدي والتخلف، 

الثقافية و التشريعية على ادلستوى الوطٍت  و القومي، و بلورة موقف رلتمعي واع فاعل نضارل لتحقيق 
ذلك، ال تنوير حقيقيا بغَت خطة تنمية إنتاجية اجتماعية ثقافية شاملة، بغَت حترير للعمل االجتماعي، بغَت 
توفَت العدالة للمواطنُت، بغَت إطالؽ حرية التعبَت و ادلشاركة اجلماىَتية الدؽلقراطية يف اختاذ قراراتنا ادلصَتية 

 (217:العادل،ص)60.و يف تنفيذىا ورقابتها
و ادلتأمل يف حركة الفكر النقدي غلد متاحات فكرية و علمية على مستوى دل يكن متاحا لكل 

فنستطيع أف نتبُت "ادلبدعُت يف ىذا الصدد، مبعٌت أف جيل مفكري النهضة ىم من شكلوا مالمح ادلرحلة  
سيادة اجلانب العقالين يف الفكر الليربارل عند رفاعة الطهطاوي و خَت الدين التونسي و أزتد لطفي السيد 

و نتبُت نفس اجلانب يف الفكر القومي الدؽلقراطي يف فكر عبد الرزتاف الكواكيب، و يف .....بعد ذلك
الفكر الدين عند األفغاين و زلمد عبده، و إف غلب على األوؿ الطابع السياسي و على الثاين الطابع 

اإلصالحي االجتماعي و التعليمي، و يف الفكر الوضعي عند شبلي مشيل، و مفهـو التطور يف فكر 
إمساعيل مظهر يف مرحلتو األوذل، و إف كنا صلد استقطابا عقليا اجتماعيا يف البداية عند سالمة موسى، و 

 (34:العادل،ص)61...."توازنا عقالنيا جدليا عند فرج أنطواف  و ادلنصوري
وىنا أستطيع أف أزعم أف إبداع ىؤالء الرواد دل يكن حركة بوح يسًتيح من معاناتو الكاتب، وإظلا 

حركة فكر ريادي يتكئ يف اندفاعو على حسن تكاملي كاف يسيطر على حركة أولئك الرواد يف حركة 
إبداعهم الفكري والفٍت، مبعٌت أف كل واحد منهم كاف صوتا ال يريد لنفسو أف يكوف صوتا مكررا وال 

صدى لصوت مفرد أو مكرر، وهبذا احلس ادلغامر الطموح استطاع رتيعهم أف يشكلوا ىذه الدائرة 
 (116:العزب،ص)62.ادلتكاملة اليت يفضي أوذلا إذل آخرىا بال نشاز
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