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رش:ط وقواعد الن رشو  
والعلوم  *     احلقوق  حقول  ف  اجلامعيني  والباحثني  الأساتذة  ُمشاراكت  »جبميع  الأاكدميية  »ادلراسات  جمّل  حب  تُرة

نسانية والاجامتعية، الآداب  واللغات قصد نرش حبوهثم   الس ياس ية، العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، العلوم الإ

 يت: النحو الآ ملُحددة عىل  وط ا ودراساهتم وفق الرش 

م املقال ابجلدية والأصاةل والإسهام العلمي ُمتبًعا صاحبه اخلطوات املهنجيةة والعلميةة املـُتعارف علهيا ف معليةة   - جيب آأن يتسة

آأطروح آأو  املاجس تري  رساةل  من  مقتطع  املقال  يكون  وآأل  آأخرى  جمّل  اإىل  رساهل  اإ آأو  نرشه  يس بق  ومل  للمقال،  ة حتريره 

 تعهد كتايب. بتقدمي  كتوراه وذكلادل

لهيا ورمق   - اإ آأن يُرسل صاحب املقال سريته اذلاتية ابختصار تتضمن امسه ولقبه ودرجته العلمية واجلهة العلمية املنتسب 

رفاق املقال مبخلص ابللغة العربية وآآخر بلغة آأجنبية عىل آأل يتجاوز امللخص مخسة آأس  طر. هاتفه والربيد الإلكرتوين، مع اإ

امل  - يكون  المكبيوتر عىل صيغة  قال حمر آأن  بآ ةل  العربية    18جحم    Traditional Arabicنوع اخلط    ((Wordر  ابللغة 

ابلنس بة للغة الفرنس ية وحترير املقال ابللغة   10ابللغة العربية وجحم   12جحم      Times New Romanوالهوامش خط  

 2مس(. )آأسفل    2)آأعىل    ف الصفحةع احرتام حوا . م14جحم      Times New Romanالفرنس ية يكون بنوع خط    

صفحة   25مس( ما بني الأسطر عىل آأل يتجاوز عدد صفحات املقال    01مس( مع اعامتد )   2مس(. )اليسار    3مس(. )الميني  

   .صفحة   15مبا ف ذكل املصادر واملراجع واجلداول واملالحق وآأل يقل عن 

  آآخر املقال وفق القواعد املهنجية املتعارف علهيا. ملراجع فب املصادر واوترتهوامش املقال تكون ف آأسفل لك صفحة  -

ورقية   - نسخ  البحث مطبوعا ف شلك ثالث  م  يُقدة آأو  للمجّل  الإلكرتوين  الربيد  عن طريق  الكرتونيا  املقال  اإرسال  يت 

 اإىل رئيس حترير اجملّل.  cdمرفوقة بقرص مضغوط 

  الرسي من قبل الهيئة العلمية للمجّل.والتحكمي ّل للتقيمي اجملختضع مجيع املقالت الواردة اإىل -

جازته وقبوهل للنرش من قبل احملمكني. -  ل حيق للباحث طلب عدم نرش املقال بعد اإ

 لك مقال ُمرسل اإىل اجملّل ومل حيرتم قواعد ورشوط النرش ل يت نرشه.  -

 املراسالت: 

 لأاكدميية. ات اجمّل ادلراس حترير يس تُوجه مجيع املراسالت ابمس الس يد رئ 

 عىل عنوان الربيد الإلكرتوين الآيت:  

Academic.studies.aflou@gmail.com 

 

 مالحظة:  

 ختضع معلية ترتيب املقالت لعتبارات فنية.    -

آراء -  آأي اجملّل آأو هيئة التحرير عن ر  ا ول تُعربة حصاهبآأ  املقالت املرسّل للمجّل تُعبـةر عن آ
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ة  العدد  احت  ت  ت   اف 
 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم  
ألبرار ومن اهتدى  احلمد هلل الذي علم ابلقلم ، علم اإلنسان ما مل يعلم ، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله األطهار وصحبه ا

 لدين،أما بعد: اسنت بسنته إىل يوم ا هبديه و 
،يشرفنا أن نضع بني  "األكادميية الدراساتجمللة ا ابلنشر الدوري واملنتظم من   فباسم هللا الفتاح العليم ، وعلى بركة هللا وحسن عونه وتوفيقه والتزاما

لبالد و العامل بسبب  ا حيث صدر هذا العدد يف ظل ظروف جد صعبة متر هبا "  2020   سبتمب لشهر  الثالث  "العدد أيديكم هذا العدد اجلديد  
وبرغم كل ذلك استمرت اجمللة  ، بسبب ظروف احلجر املفروضة فريوس كوروان املستجد ،واليت حالت دون التحاق الطلبة و األساتذة مبدرجات اجلامعة 

 املواضيع خمتلف  تناولت  أعماهلم اليت  و  مبقالتهم وافدون الذين  الباحثني األساتذة وجهود  عليها، القائم  والفن  العلمي  الطاقم  جهود  بفضل بعملها وهذا
 و االقتصادية .  اإلنسانية ، االجتماعية  العلوم  ميادين  يف

 الوطن  جامعات خمتلف من ابحثون  فيه  ساهم زخم علمي إنتاج  أبفكار  وثري غن جد  جاء كالعادة   "اجلديد من جملة "الدراسات األكادميية العدد  هذا
من خالله أن جيد مجيع األساتذة وطلبة الدراسات العليا وكل املهتمني ضالتهم العلمية وأن يكون يف مستوى  ،وعليه أنمل عربية شقيقة   دول  وكذا من

 تطلعاهتم. 
كان  ابالمتنان والتقدير والشكر اجلزيل إىل من  رئيس حترير اجمللة ابمسه اخلاص وابسم مجيع األسرة العلمية للمجلة ومن خالل هذا املنرب العلمي يتقدم 

مصاف اجملالت املصنفة يف   إىل من أجل ترقية اجمللة  وإتقان كل املخلصني الذين يعملون جبهد   إىلو إخراج هذا العدد اجلديد إىل حيز الوجود ،سببا يف  
 حبوثهم. علميا لنشر  مقصدا جملتنا من جعلوا ن الذي وفياء األ الباحثني كل  يشكر  كما  املنصة الوطنية للمجالت احملكمة، 

ألمال األمة   حتقيقا  به  والنهوض البحث العلمي مستوى  ترقية جل أ من  الدؤوب والعمل  البحثية،  أبوراقهم لإلسهام  الباحثني  ميعجل دعوتنا جندد كما
 وطموحها 

 سأل هللا العلي القدير أن يتقبل منا هذا العمل ، ويرضى به عنا ، وجيعله خالصا خلدمة البالد والعباد األخري ن يف
 

 رائسة حترير اجمللة                                                                                                      
 

 

 

 

 

ة  العدد  احت  ت  ت   اف 

 



 

  

   2020  سبمترب  اجملدل الثاين، العدد الثالث حمتوايت 

 الصفحة  ل املقا عنوان   ( لفني ؤ امل املؤلف) امس  

 34-9 اجلامعي  التعليم على وانعكاساته ينااللكرتو  التعليم ( العراق)املستنصرية  اجلامعة، عطية  حسن مسريةد.

اكتساب مهارة التعبري وتفعيلها يف التواصل التعليمي يف     ،(زائر)اجل  تيسمسيلت  جامعة،  مقداد إمياند.
 األقسام التحضريية 

35-54 

 80-55 اجلزائري أيقونة اجلسد يف النقد الثقايف اجلزائر  -تيارت  –عة ابن خلدون جام، ش مجيلةبكو د.

 92-81 الشـعــــر احلـــر املميزات واملفاهيم    املركز اجلامعي البيض،  أمحد بونيفد.

 ( اجلزائر) جامعة ابن خلدون تيارت،  محزة قديريد.

   (اجلزائر) جامعة ابن خلدون تيارت،  غامن حنجار د.
 والتطور  نحو العريب بني املسوغات ال

 

93-108 

  ،بوالصوف، ميلةاحلفيظ  عي عبد اجلام املركز،  اهلادي محر العني  عبدد.
   اجلزائر

أمني العقال احلاج موسى   اجلامعي   املركز،    قصاب عبد القادرد.ط.
  أق أمخوك/ متنراست

 ملدارس النحوية وأثرها يف صناعة ا القراءات القرآنية  

 

109-126 

 اجلامعي تيسمسيلت املركز ،  زالطو نعيمة .د
 جامعة تيارت ،  حداشي حكيم د.

زائري بني اإلصالحات االقتصادية واالندماج  اقتصاد اجل 
  االقتصاد الدويل

127-166 

 االنفعاالت و العقل أية عالقة عند دافيد هيوم  قسم تربية وتعليم )تونس(  ٬جامعة قفصة،  فاطمة املومن د.

 

167-179 

نظور الدراسات الثقافية  مفهوم الثقافة وحتّوالته من م   -  تيارت –جامعة عبد الرمحان ابن خلدون ،حل حممدد.صوا
 .املعاصرة

180-195 

 ( اجلزائر) الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي ، صفية بن زينةد. 
 ( اجلزائر) الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي ،  سهام موساويد.

بد امللك مراتض  يف مؤلفات ع  املصطلحات السردية 
 النقدية 

 -مناذج خمتارة -
 

196-205 

كيته يف رواية "احلركي" حملّمد بن  العاملي وديناميّنموذج ال . احلميد بن ابديس جامعة عبد ،  د. حدّاد خدجية
   جّبار

206-244 
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اجلامعي  التعليم  على  وانعكاساته االلكرتوين التعليم  
 

 1عطية  حسن  مسرية

 dralimajeed82@gmail.com، (العراق )املستنصرية  اجلامعة 1
 

      2020 /20/09اتريخ النشر:               2020 /22/08اتريخ القبول:                 13/07/2020اتريخ االستالم: 
 

 

 :  ملخص
  ف  التحول  تتطلب  واجتماعية  سياسية   جتاذابت  2020_2019  الدراسي  العام  بداية  ف   العراق  شهد   

,  حمافظات  عدة  ف  حدثت  اليت  التظاهرات  فكانت   االلكرتوين  التعليم  بيئات  تكوين  ابجتاه  العراقية  اجلامعات
 الطلبة   عودة  ومع   سة،الدرا  مقاعد  اتركاً   متظاهراً،  يكون  ان  اختار  الذي   اجلامعي  الشباب   فيها   شارك   حيث

 يعد الذي  االلكرتوين  التعليم اىل اللجوء العايل التعليم وزارة فقررت كوروان  وابء تفشى الدراسية مقاعدهم اىل
  مع  ينسجم  مبا  العايل  التعليم  لتطوير  اجلامعات  ف  التعليمية  العملية  تدعمان  اللتني  والوسائل  الطرائق  احدى 
  وتوظيفها   واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  على  ابلرتكيز  وذلك  وخططها   الوطنية  التنمية  أهداف

 .اجلامعي التعليم ف
  رقمية   بيئة  على  ويعتمد  الدراسية  املادة   للمتعلم   يقدم  تفاعلي  تعليمي  نظام  ابنه  االلكرتوين  التعليم  يعرف

 جاهزية  مستوى   حول  تساؤالت  برزت  التحوالت  هذه  ومع  االلكرتونية،  شبكات   عرب  تعرضها  االلكرتونية
  ،   اجلامعي  االلكرتوين  التعليم  بيئات   اركان  احدى   متثل  اليت  املعلومات  وموارد  االلكرتوين  للتعليم  التدريسيني

 املعلومات  تداول  ف   الفاعلة   واملشاركة   املعرف  التعلم  فرص   توفر   مثالية   تعليم  بيئات   خلق  ف   تسهم   واليت
 تستلزم (  االلكرتوين   التعليم)  مشاريع  هكذا  مثل  ان  وخصوصاً   ،  متقدم  معرف  جمتمع  لبناء  وإنتاجها  وتقامسها،

  ترافقها   اليت  العقبات  إزالة  ألجل  بتنفيذها  البدء  قبل  مكوانهتا  عناصر  جاهزية  لقياس  معيارية  مؤشرات  وجود
  .اجلها من انشأت اليت االهداف حتقيق وضمان

 اجلامعي  التعليم  االلكرتوين، التعليم كلمات مفتاحية: 
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Abstract:  

   At the beginning of the academic year 2019-2020, Iraq witnessed political 

and social conflicts that required a shift in Iraqi universities towards 

creating e-learning environments. The demonstrations that occurred in 

several provinces, where university youth who chose to be a demonstrator 

participated, left clacrooms, and, with the return to their academic seats, the 

outbreak spread Corona epidemic, so the Ministry of Higher Education 

decided to resort to electronic education. E- Education is one of the 

methods and means that support the university educational process in in line 

with national development goals and plans, by focusing on the use of 

information and communication technology and its employment in 

university education. 

E-learning is known as an interactive educational system that provides the 

learner with the study material and depends on an electronic digital 

environment that displays it through electronic networks, and with these 

transformations questions arose about the level of teachers ’readiness for e-

learning and information resources that represent one of the pillars of 

university e-learning environments, which contribute to creating ideal 

learning environments availability of cognitive learning opportunities and 

active participation in information circulation, sharing, and production to 

build an advanced knowledge society, especially since such (e-learning) 

projects require standard indicators to measure the readiness of the 

components of their components before starting their implementation in 

order to remove the obstacles that accompany them and ensure the 

achievement of the objectives for which they were established. 

Keywords: e-learning, university education 
______________________ _____ _______________ 
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 مقدمة
العايل ف اجلامعات العراقية تطبيق النظام السننوي والفصنلي ونظام املقررات ف التعليم والتعلم  اعتمد التعليم 

بسننننننبب   2020-2019جاء تطبيق طريقة التعليم االلكرتوين بشننننننكل مفاجة نتيجة تعثر العام الدراسنننننني 
 التظاهرات وانتشار جائحة كوروان 

م عن بعننند بسننننننننننننننبنننب ظعا االنرتنينننت وقلنننة جتربننة الطلبنننة نتيجنننة االفعنننال املتوقعنننة واليت الحتبنننذ طريقنننة التعل
واالسنننننننناتذة على اسننننننننتخدام املنصننننننننات االلكرتونية وضننننننننعا اكتوى املقدم، فقد يكتفي التدريسنننننننني بكتابة 

 املخاضرات دون التوضيح 
التقليدية ف الن حتول املنظومة التعليمية من األسنننننننناليب ان االسنننننننناليب التقليدية ف التعليم  هي السننننننننائدة, 

التعليم اىل أسنننننناليب جديدة معتمدة على برامل التعليم االلكرتوين تب ان تكون مسننننننبوقة بت   حقيقي ف 
مفهوم ثالثية التعليم التقليدية ) املدرس ، الطالب، املؤسننننننننسننننننننة التعليمية(، وحتويلها اىل عملية تعليمية أكثر 

طالب اإلتايب ، املؤسننننننسننننننة التعليمية العصننننننرية ، حداثة وعصننننننرية وتصننننننم عناصننننننرها : املدرس العصننننننري ، ال
 ( 205:  2010تكنولوجيا التعليم املتقدمة )الزه ي,

 ف كوهنا جاءت لتليب االحتياجات التعليمية على النحو اآليت:تربز أمهية البجث  
 اجلديدة    االجتاه ابلدراسات والبحوث عن دور  التعليم االلكرتوين  ف دعم وتعزيز البيئات االفرتاضية    1
 معرفة قدراته وإمكاانته واستعداد التدريسيني للمشاركة ف برامل التعليم االلكرتوين   2
 معرفة جاهزية الطلبة الستخدام التعليم االلكرتوين   3

 يهدف البحث اىل:     
 معرفة اخلدمات اليت تعكس مستوى جاهزية استخدمل التعليم االلكرتوين   1
 قياس مستوى جاهزية موارد املعلومات لتنفيذ مشاريع التعليم االلكرتوين    2
 معرفة احلد االدىن من اخلدمات اليت حيتاجها التدريسي ف برامل التعليم االلكرتوين   3
 Defining terminologyحتديد املصطاحات  

 عرفه كل من: - التعليم االلكرتوين:
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للتعلم  2005)فرج,    1 اليات اتصال حديثة من حاسبات وشبكات ووسائط ( هي طريقة  ابستخدام 
متعددة من صوت وصورة ورسوم وامكانيات البحث ف مكتبات الكرتونية، سواء عن بعد او داخل  

 ( 19: 2005القاعة الدراسية، املهم هو التقنية بكافة انواعها ف ايصال املعلومات )فرج,
وسائط االلكرتونية ف حتقيق االهداف التعليمية  وتوصيل ( هو التعليم ابستعمال ال2006)احللفاوي,   2

الوسائط  تلك  تتمثل  وقد  املكانية  او  الزمانية  للحواجز  اعتبار  دون  املتعلمني  اىل  التعليمي  اكتوى 
االلكرتونية ف االجهزة االلكرتونية احلديثة مثل الكومبيوتر واجهزة االستقبال من االقمار الصناعية او  

شبكا التعليمية من خالل  املواقع  مثل  اخرى  وسائط  من  افرزته  وما  ابالنرتنت  املتمثلة  احلاسوب  ت 
 ( 142: 2006واملكتبات االفرتاضية )احللفاوي, 

وقد اعتمد الباحثة املنهل املسننننننننننحي  واملنهل الوائقي ف تع املعلومات والبياانت املتعلقة مبشنننننننننناريع       
 التعليم االلكرتوين وبرامل  من خالل االطالع على االدبيات اليت ختص موضوع البحث  

  The theoretical framework: The secondاالطاا  الظري:: املحثاا النااين
topic  
  learning-The history of eاإللكرتوين  التعليم ات يخ

الدعوة اىل استحداث وسائل للحصول على املعلومات وختزينها وربطها ببعض  م ١٩٤٥ العام ف بدات   
 ذلك منذ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا  إذ قامت   V. Bushبوش   فأنفار  األمريكي يد على ونشرها
 : ٢٠٠٧ ,  )علي  اكرب  بشكل تقنياً  املتقدم العامل  جمال الرتبية والتعليم وف  ف  خاصة  الدور  اهبذ  التاريخ
 ف استعمال للتقنية أول وكان . التعليمية  العملية ف  اآليل  ابحلاسب  ( وبدا منذ الستينات االستعانة١٦٥

 ف استعمل الكب ة، بعدها  األمريكية اجلامعات ف واملالية   اإلدارية األمور على مقتصراً  الرتبوية املؤسسات
 أوائل حىت اجلامعات على مقتصرة االستخدامات هذه وكانت التعليمية، املواد برجمة  وف البحثية، املشروعات
 استخدام انتشر ١٩٩٧ العام املدارس وف مستوى  على استعماله بدأ إذ العشرين، القرن من السبعينات
 ورافق األجهزة، هذه خصائص على  التحسينات وإدخال احلاسبات لتطور وذلك التعليم، ف احلاسبات
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 اإللكرتوين التعليم ( أن  ٢٠٠٤   سامل  (, ويذكرةاألجهز  على احلصول تكلفة أسعار  ف مستمر اخنفاض ذلك
 األتية: ابملراحل اترخييا مر

وعلى  احلاسبات أجهزة  انتشار  قبل تقليداي التعليم كان حيث  :١٩٨٣ عام قحل    التقليدية املدارس عصر
 .عنيم دراسي جلدولتبعا  الدرس قاعة  ف واملتعلم املعلم بني االتصال وكان البعض، لدى  وجودها من الرغم
ابستخدام هذه وكانت     : ١٩٩٣ -  ١٩٨٤ الفرتة  :  املتعددة الوسائط  ظهور عصر       الفرتة 

 .التعليم لتطوير كوسائل مهمة  املم نطة واألقراص  3,1الوندوز
  اإللكرتوين  الربيد ظهور بدأ مث ، ٢٠٠٠ - ١٩٩٣ ( الفرتةاإلنرتنت (تاللمعلوم العنكبوتية الشبكة ظهور  

 للوسائط  هائالدى اىل تطورا  أ مما التعليمية، األفالم  ومنها الفيديو، أفالم لعرض مرنة   إلكرتونية وبرامل
 .املتعددة
  تصميم تقدم حيث   :بعدها  وما ٢٠٠١ الفرتة  )اإلنرتنت(  للمعلومات العنكبوتية للشبكة  الثاين اجليل ظهور
 للتعليم لالماا فتح املعلومايتالتطور  ا وهذه اصبح اكثر سرعة، املعلومات وتبادل ، الشبكة على املواقع

أملعلمني اإللكرتوين، ساعد  متحركة  أفالم لتشمل إلكرتونية كتب تصميم على  مما   شجعت وتصاميم 
 املعلم بني االتصال سهلاملتطور  األسلوب هذا جيد، كما أن شكل ب الدروس ومتابعة الفهم على املتعلمني

 (291: 2004واملتعلم )سامل,
 فقد عرب عن مراحل تطوير التعليم االلكرتوين ابالجيال وكما اييت   (2005اما )عحد احلميد,   

  .املتعلمني إىل املطبوعة  املعلومات نقل على ويعتمد املراسلة جيل : األول اجليل •
 والعروض   وتقنيات احلاسبات املرئيات والصوتيات   ويستخدم املتعددة الوسائط  جيل : الثاين اجليل •

 .التفاعلية
 واملرئية السمعية كاملؤمتراتاملعلومات   تقنيات يستخدم الذي  بعد عن التعليم جيل : الثالث اجليل •

 ,واملذايع والتلفزيون االتصال وأنظمة
  . اإلنرتنت  شبكة على االعتماد جيل : الرابع اجليل •

  (118: 2005)عبد احلميد,  االفرتاضية اجلامعة   جيل : اخلامس اجليل •
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  learning-The concept of eاإللكرتوين  التعليم  مفهوم
 املتعلم على تركز  واليت  قبل املعلم، من والتعلم التعليم لبيئة الفعال التصميم على اإللكرتوين للتعليم يستند     

 الرقمية التعلم مصادر  ابستخدام ومكان   زمان أي  ف  فرد ألي  التعلم عملية يسهل  بشكل  وقدراته  واحتياجاته
 أنه جند النمط هلذا المشا تعريًفا أردان وإذا,    املعلم إبشراف التعليمية العملية نطاق وتوسيع لدعم املختلفة

 بعد عن  تعليم أبنه يرى  من فهناك اإللكرتوين، التعليم ملصطلح موحد مفهوم حتديد حول االتفاق يتم مل
 اإلنرتنت شبكة  عرب الكرتونًيا املناهل لتقدمي وسيلة أبنه آخر اجتاه يؤكد بينما اإللكرتونية، الوسائط  يوظا
 حاجات على  قائم للتعليم والتعلم، حديث منط " أنه  له األمشل النظرة أن حني ف التقليدي، التعليم إلثراء
واملرئية، ووسائطه  املتقدمة، االتصاالت  تقنيات فيه  وتوظا ،  وقدراته املتعلم  حبث،وطرق   املسموعة 

 اجلمعية عرفته تعليمية كما أهداف لتحقيق الدراسة  قاعة ف  أم بعد عن أكان  سواء  إلكرتونية، ومكتبات
 , ( ٤: ٢٠٠٥ والتطوير)الصاحل، للتدريب األمريكية
 التعلم على لتعويد املتعلم وسيلة خ  احلايل الوقت ف اإللكرتوين التعليم ( اىل أن 2008بل رسة   ويش )

 نتاًجا، وليست طريقة فاملعرفة  احلياة، مدى  نفسه تعليم على واملعلم املتعلم منكال   يساعد والذي  املستمر،
 التعليم فإن لتوليدها املناسبة املهارات  يريدها،واكتسب عندما املعرفة على احلصول طريقة الفرد تعلم فإذا

 ( 41: 2008)بل رسة,املستقبل  ف  تعلمه ملتابعة الفرد إىل كب ة خدمة أسدى  قد يكون الثانوي 
                                              learning-Elements of e:اإللكرتوين التعليم  عظاصي

 :العناصر هذه ومن املتفاعلة، العناصر من جمموعة اإللكرتوين للتعليم أن ( 2004,التودري  (ذكر   
 اإللكرتوين  التعليم أبسلوب يتعلم الذي  الطالب اإللكرتوين ابملتعلم ويقصد: اإللكرتوين املتعلم  
  ويوجه  املتعلمني مع  ويتفاعل اإللكرتوين  التعليم عملية على  يشرف الذي  املعلم وهو  : اإللكرتوين  املعلم  

 . أدائهم ويقوم تعلمهم
 التعليم عملية خيدم  مبا  والوسائل  جهزت ابألجهزة   اليت  وهي القاعات : اإللكرتوين  الد اسي الفصل  

 . اإللكرتوين والتعلم
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 شكله ف  خيتلا انه إال املعروف، املدرسي للكتاب املشابه التعليمي املقرر هو  : اإللكرتوين الكتاب  
 متعا التعليمي املصمون جتعل فيديو  ومقاطع صور  و وثقة  م نصوص يشتمل إذ ، صمونهم  ف عليه ويتفوق
العنكبوتية على متوفرا  اإللكرتوين  الكتاب يكون أن وميكن للمتعلمني وواضحا قراص ا على أو الشبكة 
 .مص وطة

 خرب أو سالة علمية  م ختدم  اليت املشاهداملقاطع و و  البحوث من فيها عدد وتمع   :اإللكرتونية تجملالا  
 .مص وطة اسطواانت على أو لعامليةالعنكبوتية ا الشبكة خالل من  وتنشر ما،
  للتعليم املهمة العناصر  من فان  املنطلق هذا ومن العام،  لتعليمل   مهم  جزء املكتبة  : اإللكرتونية املكتحات   

 اليت اإللكرتونيةالصدارات  ا من مصمون واسع   تقدمي خالهلا من يتم واليت اإللكرتونية، املكتبة اإللكرتوين
 املكتبة أمني  زايرة خالل  من منها أجزاء  على احلصول  خالل من  أو  اإلنرتنت خالل من  تصفحها  ميكن

 . اإللكرتونية
  ابلرسائل التواصل خالله يتم من إذ اإللكرتوين، التعليم ف وفاعلة مهمة وسيلة وهو  : اإللكرتوين الربيد    

بعصهم بني اإللكرتونية  املؤسسات بني  التواصل وأيصا معلميهم، وبني بينهم وكذلك البعض، املتعلمني 
 املختلفة  والبحثية التعليمية

 التعليم به يهتم  أمر والباحثني املتعلمني موضوعات متس اليت املؤمترات إن  : اإللكرتونية التعليمية  املؤمتيات  
 أن ميكن التعليم ف  هتا تطبيقا وكأحد  التقنية أن إال  التنسيق،  من البىن التحتية وقدر كب  قدر   له وخيصص

 األكرب القدر  ليحقق ،  خمتلفة أقطار من وحصور  وخرباء  متحدثني يصم علمي تعليمي مؤمتر عقد تسهل
 ف حىت أو مدرسته ف املتحدثني من كل يكون إذ اإلنرتنت، شبكة خالل من  وذلك والفائدة االنتشار من

 منازهلم، ف  حىت أو الكيلومرتات، آالف عنه تبعد قاعة ف يكونون قد املهتمني املتعلمني أو وكذلك  منزله
 . اإللكرتوين التعليم يتيحها مهمة خدمة وهذه

  صفحة  على ووضعه  برجمته يتم احلقيقي، الفصل حياكي  ختيلي فصل عن عبارة وهي  : االفرتاضية الفصول  
 .الكرتونياً  بينهم فيما التفاعل ويتم حمدد وقت ف واملعلم املتعلم حيصر حبيث اإلنرتنت، على خاصة
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 اإلنرتنت، على ونشرها برجمتها يتم حبيث احلقيقية، املعامل حتاكي ختيلية معامل وهي : االفرتاضية املعامل
: 2004 )التودري,الواقع   حياكي  بشكل العملية التجارب تطبيق خالهلا من ويتم مم نطة، اسطواانت أوعلى
93-112                 ) 

  learning :-Types of eاإللكرتوين التعليم أنواع 
 )202:  2008و )املوسى,    )13:  2005احلي,   عبد (ومنهم   اإللكرتوين ابلتعليم املهتمني من كث     

 صنفني مها:  إىل اإللكرتوين التعليم تصنيا ميكن أنه على اتفقوا
 واملوضوعات الدروس بتبادل يهتم اإللكرتوين التعليم من النوع وهذا: املتزامن  اإللكرتوين التعليم -أ

 اكادثة برامل  خالل من مباشر،وذلك نفسه  وبشكل الوقت ف واملتعلمني املعلم بني والنقاشات واألحباث
 عكسية ت ذية  على املتعلم حصول اإللكرتوين  التعليم من النوع هذا إتابيات ومن االفرتاضية، والفصول
أي   املعلم مع وتواصل  وشبكة   أجهزة إىل  حاجته  النوع  هذا استعمال يعيق ما  أهم ومن  معلومة، ملعرفة 

 .وتعقيدا تطورا األكثر هو يعترب هذا التعليم حيث ،متطورة اتصاالت
  وقت  ف  واملنهل واملعلم املتعلم بني التواصل وهذا التعليم ال يتطلب    :املتزامن غري  اإللكرتوين التعليم  - ب

 من واملعلم املتعلم بني  والتواصل املعرفة على احلصول ويتم  لظروفه، املناسب املتعلم الوقت  فيختار واحد،
 أهم ومن   اكمولة اإللكرتوين، والصفحات املتخصصة على الشبكة االكرتونية، والذاكرات   الربيد خالل

 الدروس إعادة  أيصاً  وميكنه  وعلى وفق قدراته،  من الوقت مبا يناسبه    يتعلم املتعلم التعليم أن خمصائص هذا
 اليوم   مدار إليها على والوصول

 فكرة استيصاح ميكنه وال  املعلم من فورية  راجعة  ت ذية على  احلصول ال ميكنه املتعلم أن معوقاته هو  أهم  اما  
 يتصفون متعلمني   إىل حيتاج اإللكرتوين التعليم من النوع هذا أن كما معلمه، من مباشر بشكل أومعلومة
 التعلم على تقوم  اإللكرتوين التعليم من   النوع هذا ف  الدراسة  معظم الن  وااللتزام، للتعلم اجليدة ابلدافعية

 . الذايت
  learning goals -Eاهداف التعليم االلكرتوين

 منها :  عديدة أهداف حتقيق إىل اإللكرتوين التعلم يهدف
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 .االفرتاضية الصفوف طريق عن التعليممراحل  بعض ف والتدريبية األكادميية املالكات  ف سد العجز   1
   ااتحة امكانية التعليم املستمر ف اجملتمع على املساعدة  2
واعداد املنهاج  الصفوف الدراسية وإدارة التسجيل املسبق للمحاضرة   مثل توف  وسائل التعليم املساندة  3

 اإلنرتنت   بواابت خالل من وارشاد املتعلم التنافس والتقييم وأنظمة الدراسي وتقدميه للمعلمني
 اليت اهلائلة والتطورات  العصر  ومهارات التقنية  مع التعامل  على قادر  واملتعلمني املعلمني من جيل إعداد  4

 .العامل يشهدها
 .وحميطها اخلارجي املدرسة وبني واملدرسة األمور أولياء بني توثيق الروابط   5
 .واملتالحقة املستمرة العلمية والتكنولوجية لتطوراتاملعلم لمواكبة   6
الرتبوية واملساعدين واملعلمني املتعلمني بني التفاعل تعزيز   7 االراء  ابستخدام  واحلوارات مبشاركة  البناءه 

   (24: 2004تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )سامل,
  : learning-Advantages of eاإللكرتوين  التعليم  مميزات 

 حتت  اإللكرتوين التعليم مميزات ) ٢٠٨ - ٢٠٥:   2006املوسى( و)28 : ٢٠٠٤ ,  ذكر )سامل    
 : على اشتملت حبيث اإللكرتوين التعليم أومربرات  مميزات أو فوائد مسمى
 هذه ف  أساسي  ذا دور  وتعله  التعلم عملية أثناء املتعلم دور  ف الفاعلية يزيد اإللكرتوين التعليم .１

 .انوايً  وليس العملية
 . املعرفة عن البحث و املستمر والتعلم الذايت التعلم  مهارات املتعلم لدى  ينمي .２
 من اخلوف التعلم على وفق قدراته دون فرصة له يتيح للمتعلم اخلصوصية من جو توف  ف يسهم .３

 .ناألقرا من احلرج
 .خمتلفة قنوات خالل من معلميهم,  وبني وبينهم أنفسهم، املتعلمني بني التواصل إمكانية  4
 . للمتعلم وإارة  جاذبية أكثر التعليم تعل اإللكرتوين التعليم  5
 . املتعلمني من أكرب أعداًدا تعليم اإللكرتوين التعليم خالل من ميكن  6
 .اآلراء وإبداء واملناقشة  التعلم عملية ف  الفرص بتساوي  املتعلمني  اإللكرتوين التعليم يشعر  7
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 فيكون املعتاد التدريس مع  األسلوب هذا يدمل أن فيمكن املعتاد، للتعليم كب ا رافدا التعليم هذا يعد   8
 على املعتمدة الواجبات أو األنشطة بعض إىل  املتعلم حييل قد املعلم فإن احلالة هذه وف له، داعما

 .اإللكرتونية الوسائط 
 ال أعماهلم وطبيعة  وأعمال بوظائا ارتبطوا  الذين املتفرغني غ   الكبار التعليم من النوع هذا يناسب     9

 .الدراسة لصفوف املباشر احلصور من متكنهم
  learning-The negatives of eسلحيات التعليم االلكرتوين 

 أشار كما لتطبيقه  املصاحبة السلبيات بعض هناك أن إال اإللكرتوين للتعليم املتعددة املزااي من على الرغم   
 :اليها وهي الباحثني بعض

 استعداداً  خاص واملتعلمني بنحو املعلمني وأتهيل لتدريب مكثا جهد إىل حيتاج اإللكرتوين التعلم  1
 .اجملتمع ف  التقنية األمية فيها تنتشر ظروف ف التجربة هلذه

 والربامل األجهزة االتصاالت، وتوافر شبكات كفاءة مثل أخرى، تقنية بعوامل اإللكرتوين التعلم ارتباط  2
   حمرتف بشكل اكتوى  إنتاج على القدرة ومدى 

 الفنية املتطلبات حتمل تكاليا  على املتعلمني أهل قدرة  مدى  وأيصاً  والصيانة  اإلنتاج ف  التكلفة عامل  3
 .التجربة هذه ف للدخول ضرورية وتطبيقات أجهزة من

 وعدم الوسائط  هذه من ملل املتعلم إىل يؤدي  رمبا اليومية واحلياة واملدرسة املنزل ف التقنية توظيا كثرة  4
                                           .معها التعامل ف اجلدية

االجتماعية  ف مهماً  دوراً  يؤدي  اجتماعياً  نظاماً  بوصفها املدرسة دور إضعاف  5 التنشئة 
 .(30: 2002)الشهري,

  االخرتاق االختبارات من أو اكاضرات  معلومات وسرية خصوصية على اخلوف  6
 .على مستحدات التعليم االلكرتوين واإلداريني املتعلمني تدريب  7
 ( 212-211: 2006)املوسى,  اجليدة على مستوى تنافسي عاملي  اكتوايت نشر  8

 اييت:  ما  ذكر ما  إىل يصاف أن ميكن أنه الباحثة وترى 
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 صحة على سلبية  أتث ات له يكون قد اآليل احلاسب أمام اجللوس وطول األجهزة مع التعامل أن
 .املتعلمني

ان هذه السلبيات جتعل من املهم التبيه هلا والتحوط ملسبباهتا من دون ان ن فل الفوائد اليت جتىن من التعليم 
االلكرتوين واليت جتعل منه اخليار االنسب والنظام االفصل ,وتب ان ال تكون هذه السلبيات واوجه القصور  

رتوين ,حيث تتوافر له ادوات جعلت من التعليم عملية منظمة حائال وعذرا دون االفادة من التعليم االلك
 ومتاحة , حيث اهنا تثري خمتلا جوانب منظومة  

 ( 25: 2009التعليم ابلكث  من املميزات اليت ال يوفرها غ  ادوات التعليم االلكرتوين )العمري,
  The third topicاملحثا النالا  

     learning and traditional education-E التقليد:: التعليم االلكرتوين والتعليم 
من      خلصها كل  حيث  االلكرتوين  والتعليم  التقليدي  التعليم  بني  الفروقات  من  العديد  هنالك 

 (   ابجلدول التايل: 135: 2007ن ,(  و )استيسة وسرحا11: 2003)السعيد,
 

 ( 1جدول )                               
 الفرق بني التعليم االلكرتوين والتعليم التقليدي             

 التعليم االلكرتوين  التعليم التقليد:  م

1 

ال حيتننناج إىل نفس تكلفنننة التعليم االلكرتوين 
من بنيننننة حتتيننننة وتنننندريننننب املعلمني واملتعلمني  
على اكتسنننناب الكفاايت التقنية وليس حباجة  

الذي يقوم أيصنا إىل مسناعدين ألن املعلم هو 
بنقننل املعرفننة إىل أذهننان املتعلمني ف بيئننة تعلم  

 تقليدية دون معاونني للتدريسي 

حيتاج إىل تكلفة عالية وخاصنننننننة ف بداية تطبيقه 
لتجهيز البنينننة التحتينننة من حننناسننننننننننننننبنننات وإنتننناج 
برجمينات وتندرينب املعلمني واملتعلمني على كيفينة  
التعننامننل مع هننذه التكنولوجيننا وتصننننننننننننننميم املننادة  

لعلمية الكرتونيا وحباجة أيصنننننننننا إىل مسننننننننناعدين ا
 لتوف  بيئة تفاعلية بني املعلمني واملتعلمني 
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2 
املكنننننان   نفس  املتعلمني ف  يسننننننننننننننتقبنننننل تيع 

 والزمان 
 ال يلتزم بتقدمي تعليم ف نفس املكان أو الزمان 

3 
املتعلم يعتمنند على تلقي املعلومننات من املعلم  

 واالستقصاء دون أي جهد ف البحث 
يؤدي إىل نشنننننننننناط املتعلم وفاعليته ف تعلم املادة 

 العلمية ألنه يعتمد على التعلم الذايت 

4 
ف  لنلنمنعنلنم  املنننتنظنم  النينومني  النتنواجننننننند  ينعنتنمننننننند 
املدرسنننننننة، وحيدد عمره ويشنننننننرتط عدم ارتباطه 

 بعمل اخر 

يتيح فرصننننننننة التعليم لكافة الفئات ف اجملتمع من 
 املصانع  رابت بيوت وعمال ف 

5 
حيننندد التواصننننننننننننننننل مع املعلم بوقنننت احلصننننننننننننننننة 
 الدراسية او الفرصة لطرح األسئلة على املعلم  

حريننة التواصننننننننننننننننل مع املعلم ف أي وقننت وطرح  
األسننننننننننئلة عن طريق وسننننننننننائل تواصننننننننننل الكرتونية 

 وغرف اكادثة 
 ويقدم االستشارة املعلم يوجه ويرشد وينصح  مهمة املعلم هي نقل وتلقني املعلومات  6

7 
يتم التسننننننننجيل واإلدارة واملتابعة واسننننننننتصنننننننندار 

 الشهادات بشكل مباشر 
يتم التسننننننننننننننجيننننل واإلدارة واملتننننابعننننة والواجبننننات 

 واالختبارات والشهادات الكرتونيا عن بعد 

8 
ال يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني ويوضح  

 الدرس بطريقة تدريس واحدة 
الفروق   يقوم يراعي  فهو  املتعلمني  بني  الفرديننننننة 

 على تقدمي التعليم حسب امكانيات املتلقني  
 الرتكيز على الت ذية الراجعة املباشرة  ال امهية للت ذية الراجعة  9

10 
لسنننننننننننننننوات  ت ي   ابتنننننة دون  التعليمينننننة  املواد 

 طويلة 
 سهولة حتديث املواد التعليمية املقدمة الكرتونيا 

 املعلم هو مرشد ملصادر التعليم  املعلم هو األساس ف التعليم اعتبار  11
 االعتماد على كتب ووسائط الكرتونية متقدمة االعتماد على كتب مطبوعة 12
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ف اية هذين         الوسيلة   ال اية وخيتلفان ف  يتفقان ف  التقليدي والتعليم االلكرتوين  التعليم  مما تقدم جند أن 
النوعني من التعليم تتمثل ف احلصول على خمرجات على مستوى عال تتميز ابملعرفة املتقدمة والتأهل اجليد، أما 

فأن الوسيلة  بلوغ هذه  املستخدمة ف  الوسائل  أنتظام  من حيث  أساسا ف  ينهض  التقليدي  التعليم  أن  نا جند 
املتعلمني ف احلصور إىل قاعات الدراسة لتلقي العلم من معلم يستعمل مراجع حمددة مطبوعة يلزم قراءهتا، ف  
حني يتم ال يشرتط ف التعليم االلكرتوين أنتظام تواجد املتعلمني ف القاعات الدراسة، وكثرة الوسائل املستعملة 

 (   Bilgin Avenoglu,2005:106 نقل املعلومة إىل املتعلمني ف نظام التعليم االلكرتوين )ف
التقليدي واظهار حماسن       والتعليم  االلكرتوين  التعليم  املقارانت بني  تتناول  اليت  املصادر  الباحثة  تتبعت  لقد 

التعليم االلكرتوين ومزاايه , ومع ذلك فالتعليم التقليدي قد يتحقق من خالله ما ال يتحقق ف التعليم االلكرتوين 
ة للمتعلم , كمزاولة االنشطة االجتماعية والرايضية والعلمية, , وخاصة ما يتعلق بتحقيق بعض اجلوانب املهاري

 والتدريب على اجراء التجارب املختربية     
  learning requirements-E-متطلحات التعليم االلكرتوين:

 التقليدية  ابلطرائق التعليم من االنتقال أنقبل اخلوض ف متطلبات التعليم االلكرتوين البد من التنويه اىل      
 مبادرات عديدة حتتاجاجراء    يتطلب – جزئيا أو كليا سواء - التقنيات   على املستند اإللكرتوين التعليم إىل
 :منها طويل وجهد وقت إىل
حبيثامل  على التعليم سياسة تعديل  1 املختلفة  التعليمية  رئيسية ف التكنولوجيا جتعل ستوايت   وسيلة 

  .املراحل كل ف التعليمية العملية
 جماالت عدة ف املتخصصني من  عمل فريق  من تتكون التطوير عملية فريق جامعي يتوىل تشكيل    2

 .التعليم وتكنولوجيا املناهل تطوير مثل
 .فيها املتوفرة التعليمية والربامل األجهزة وحصر اجلامعة، ف التكنولوجيا  واقع دراسة   3
 والصفوف املختلفة املقررات  مستوى  على التعليم ف  التكنولوجيا لدمل األمد طويلة شاملة  خطة وضع    4

 .املختلفة واملراحل
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 عملية  تتم  حبيث .املختلفة والصفوف املقررات تدريس ف الدمل خطة لتحقيق  وضع جدول زمين      5
 .متدرجة ص  ة خطوات من منها كل تتكون مراحل على الدمل

 أجهزة من يصاحبها  وما واملدارس االجهزة احلاسوبية ف اجلامعاتلتشمل توف    التحتية حتديث البنية   6
 .واملدارس اجلامعات إىل اإلنرتنت خدمة وإيصال وتوف  تعليمية، وبرامل

 .التعليم ف واإلنرتنت احلاسب استخدام على واملعلمني املتعلمني اتهيل    7
جلامعات ا فاملعتمدة او غ  املعتمدة على االنرتنيت    االلكرتونية املناهل لتصميم مراكز استحداث   8

 .املتخصصني، من فريق به يعمل
 بعض املعلمون التعليم، حيث يواجه ف للتكنولوجيا  املعلمني استخدام أثناء  والشبكات األجهزة صيانة  9

 .اإللكرتوين  الربيد فتح مكانيةا عدم ابإلنرتنت، التصالملفاجة ابا التوقا الطباعة، مثل املشكالت
 ( 158-157: 2001 , اجلرف                                                      (

 اباليت:  اإللكرتوين التعليم متطلبات حتديد ميكن أنه ) 2008,املوسوي ( ذكر وقد
  :Direct demands املحاشية املطالب 

 .واملختربات الدراسية للفصول للمعلمني واملتعلمني احلاسبات أجهزة  1
 .الل ات و  احلاسب خمتربات ف اإلنرتنت شبكات  2
 .اكلية احلاسب شبكات  3
 .الفصول إدارة أنظمة  4
 . اإللكرتوين العلمي واكتوى  التفاعلي العلمي اكتوى  وإدارة إستجداث  منظومة  5
 .الرقمي اإللكرتوين الكتاب  6
 .التحاورية  اإللكرتوين التعليم لوحة  7
 .الداخلية حواسب اجلامعة وشبكة اإلنرتنت خالل من تعمل متخصصة  تعليمية بوابة  8
 . اإللكرتونية التفاعلية لالمتحاانت   منظومة  9

 .مباشر حتاوري  تواصل بيئة لتحقيق تفاعلية الكرتونية فصول منظومة   10
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 الرقمية التعليم مصادر استخدام متطلبات   11
 التفاعلية اإللكرتونية املختربات وإدارة استخدام أنظمة   12
 التعليم إدارة ومع   البعض ببعصها تعليمية منطقة كل  مدارس بني املباشر اإللكرتوين الربط  منظومة   13

 .هلا التابعة
14   

  Indirect demands :املحاشية غري املطالب
 التعليم على بيئة  ف املشاركة   العاملة القوى  ولكافة  اإلداريني للمعلمني و املستمر التدريب برامل  1

 .وتفعيلها اإللكرتوين التعليم تقنيات أنظمة  لتطبيق األمثل االستخدام
 .وللمتعلمني للمعلمني التقنية متطلبات فيها  تتوفر مالئمة تعليمية بيئة  2
 .اإللكرتوين التعليم تقنيات  مع التعامل كيفية على وتدريبهم املتعلمني يئةب  3
 .اإللكرتوين التعليم بنظام  رقمية تعليم مصادر   4
 .وعاملية(  وعربية حملية( الكرتونية   مكتبات ف اشرتاكات  5
 .العاملية واملقاييس ابملواصفات تتمتع تعليمية وأنظمة أدوات تطبيق  6
 .اخلاصة االحتياجات ذوي  املتعلمني متطلبات حتقق وبرجميات أنظمة  7
 اإللكرتوين التعليم أدوات و نظم استخدام ضرورة على التعليمية املؤسسات منتسيب لكافة  التوجيه  8

 .املقرتح التنفيذ لربانمل وفقا  املتكامل بشكلها
 (12-10: 2008)املوسوي,                                                    

  : learning content design  -Eاإللكرتوين  التعليم حمتوى تصميم
 وتفاعالت،  نشاطات، وتسلسل وأهداف مفاهيمي، بناء من املختلفة أببعاده اإللكرتوين اكتوى  ميثل    

 جمرد ليس والتقومي، فهو  التعليم، وأساليب املتعلم، وحتديد دور العنكبوتية، الشبكة  على عرض وأسلوب
 ونشاطات األداء ودعم التفاعلية املصادر  من مزيل  هو  وإمنا العنكبوتية، الشبكة على تقليدي  مقرر  وضع
 (  ٢٣ :٢٠٠٥ )الصاحل، جيًد  مبنية تعلم
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 ومربجمني  وإداريني، ومعلمني، تعليمي، مصمم  من مكون عمل فريق وجود اكتوى  تصميم ويتطلب   
 تطبيق واختيار التدريسية  واالسرتاتيجيات الدعم ونظم األهداف على تشتمل املعامل واضحة خطة لتصميم

 <١٠٢ :  ٢٠٠٥ زيتون،(تطوير وخطة أمثل تكنولوجي
 :( اىل ٢٠٠٥  )عبداحلميد واليت قسمها  ، أساسي مراحل أربع التعليمي على التصميمء بنا مير 

 وحتديد فوارق من املتعلمني مابني على للتعرف احلاجات تقدير فيها يتم: التثليل ميحلة: أوال
  وقدرات  ملستوى  تقدميها املقرتح العلمية املادة مناسبة مدى  وتقدير التعليمية، األهداف خصائصهم،وصياغة

 للمهام زمين جدول ورسم  املقرر،  ف  ومناقشتها عرضها سيتم  اليت الرئيسة األفكار  حتليل مث  ومن املتعلمني،
 . اجلوانب دقيقة املهام مكتملة خطة هو املرحلة هلذه النهائي املنتل يكون حبيث تنفيذها، املزمع
ووضع   العلمية املادة بناء فيها  ويتم : التصميم ميحلة  : اثنًيا وتسمية   الثانوية األهداف للمحتوى، 

 سيستخدمها  اليتالوسيلة  و  املادة، تدريس ف املستخدم املوديل التعليميثيل  مت خالل من  االسرتاتيجيات
 للمعلومات،  العام التنظيم مراعاة تب كما ، املعلومات تقدمي طرقو  االطالع على التفاصيل، ف املتعلم
 حتديد ويتم الراجعة، والت ذية اكتوى   عرض إلطارات املنطقي والتسلسل  ارتباطات، بشكل أو هرمية بصورة
 وغ  التزامنية واألدوات  واالختبارات التعلم فاعلية  لزايدة الراجعة الت ذية وأساليب املستخدمة األنشطة  كافة 

 شاشات تصميم خالل من  أنفسهم املتعلمني بني أو املعلم واملتعلمني بني للتفاعل ستستخدم اليت التزامنية
 حمتوى  جلميع متسلسلة ختطيطية شاشات املرحلة هلذه النهائي املنتل املقرر، ويكون عليه سيكون ملا ختيلية
  .املستخدمة واالسرتاتيجيات واالختبارات واألنشطة العلمية املادة
 إلكرتوين شكل   إىل السابق التخطيطي املنتل حتويل فيها يتم اليت املرحلة وهي  :والتظفيذ  التطويي ميحلة : اثلنًا

 املعلم بتطوير يقوم ان    أو  الفريق ف  او بواسطة املربجمني للمقررات   مطورة شركة يتم تطويره بواسطة تفاعلي،
 املتعلمني على  يطبقه مث   ومن  النهائية، بصي ته اكتوى  وتصميم التفاعلية النشاطات وبرجمة  بنفسه،  مقرره
 .وجدواه فاعليته  من للتأكد مبدئية بصي ة
 أثناء تكويين( )تقومي املنتل حول املتعلمني آراء وتفعيل املنتل فاعلية حتسني هوهدفها  : التقومي ميحلة  : ابًعا

 التعلم بيئة ف  أنفسهم  املتعلمني من  ص  ه عينة  على بتجريبه  املطور أو  املصمم يقوم  حيث املنتل، تطوير
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 أما .املنتل حتسني ف منها  واالستفادة وفاعليته  املنتل حول آرائهم واستطالع الفعلي، التطبيق قبل الفعلية
 من التأكد وبعد  .اإللكرتوين التعليم لنتاج ئيهنا فيه تقييم ويتم اإلتايل التقومي فهو التقومي من الثاين النوع

 ملفات   :مثل ،مرنة أقراص أوعلى اإلنرتنت شبكة أو الدراسة بقاعة اخلاصة الشبكة على إاتحته يتم جودته
: 2005)عبد احلميد,     الرقمية،  ملكتبات : مثل  ابملعلومات، ال نية ابملواقع والفيديو، واالرتباطات الصوت،

68 ) 
  learningTeachers acceptance of e   اإللكرتوين أملعلمني للتعليم تقحل

 املقاومة من نوًعا خلق البيئة اإللكرتونية داخل التعليمية العملية ف املعلم يؤديها اليت  األدوار طبيعة ان جتديد
منا   ( ٢٠٠٩ )إمساعيل, يرى  كما  فاملعلم الت  ، هلذا  الزمن من عقوًدا التقليدية األساليب  ظل ف  أنه 

 دون اإللكرتوين البديل إىل االنتقال األكادميي التجريب من قليلة سنوات ف  منه مطلوابً  أصبح مث كمتعلم،
 ، اإللكرتونية البيئة إىل  نقلها وعدم التقليدية التعليم اسرتاتيجيات بت ي   إبقناعه كفيلة  فكرية  وصياغة  جتهيز

 )  ,Bower ربو   ( ويرى  (170:  2009)امساعيل,    أملعلمني  بعض قبل من مقاومة إىل أدى  مما
 :مثل وحتتاج معاجلة  إرادهتم عن خارجة اإللكرتوين يرجع ألمور املعلمني للتعليم بعض ان مقاومة2001

 إىل التقليدي  التدريس من نقله تدعم اليت واإلجراءات السياسات من سلسلة قلة الدعم املؤسسي :هي-1
 :االتية ابلوسائل وتتمثل اإللكرتوين، التدريس
 تعويصات على حصوله بعدم اإللكرتوين التعليم نظام ف املشارك املعلم شعور يعد حيث :املكافآت •

 يقصيه الذي  والوقت  فاجلهد استمراره،  تعرتض  عقبة التقليدي  التعليم ف  بزمالئه ومساواته  عادلة  مادية
 املادية التكاليا  عن انهيك ، جًدا كب   التعليمية  العملية ومتابعة  بعد عن التعليم برامل تصميم ف

  التعليمية، العملية دعم ف  يصرفها اليت
الوقت مقارنة   اإللكرتونية املقررات إعداد يست رق : التدريسي العبء •  إبعداد املقرراتالكث  من 

   التقليدية
 مهارات  إىل حيتاج التعليمية العملية ومتابعة تصميم ف اإللكرتونية الوسائط  استخدام إن :التدريب •

 للمادة اجليد املنهجي  ابلتصميم مرورا الوسائط  هذه استخدام إتقان فمن خمتلفة، جماالت ف متوازنة
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 من متخوفًا تدريًبا يتلق مل املعلم الذي  تعل مما  املقرر، وإدارة املتبعة التقومي أساليب وحىت التعليمية
 .كاء غ  املتعلمني وكأنه أمام الظهور

عن   بديال الوسائط اإللكرتونية  عندما تصبح   أملعلمون صعوبة  يواجه  : الشخصية العالقات  ف  الت    2
مما املباشر التواصل عند  خيار ف تعلهم ابملتعلمني،   عرب هتماتصاال وضوح  ملدى  قياسهم  غ  سهل 
  .تزامنية غ  تكون ما  غالبا  اليت اإللكرتونية األنشطة

 املعلمني   لبعض واكايدة السلبية املواقا ت ي   اإللكرتوين  التعليم على القائمون يتمكن  لكي: اجلودة قصااي   3
 مهين تطوير   خالل من هتممهارا بتطوير والبدء ، معاجلتها مث  ومن املقاومة تلك أسباب دراسة من البد ،

 Bower,  ( 6:2001 ربو    ( املستوى   وعايل له خمطط 
  :اإللكرتوين التعليم الستخدام املعلمني وأتهيل تد يب

learning-Training and qualifying teachers for using e 
 ضعا إىل  يرجع اإللكرتوين املعلمني للتعليم  بعض ملقاومة الرئيس السبب أن إىل) 2005يش  )علي,   

 على ال الب ف حيصلون ال  التعليم الرتبية و  مؤسسات  ف املعلمني أبن موضًحا والتقين الرتبوي  التأهيل
 برامل إجناح ف  تسهم أن ميكن اليت األساليب من عدًدا ايصا  ويذكر.سيالتدر  ف اخنراطهم قبل تقين   إعداد
 :منها اإللكرتوين املعلمني للتعليم  أتهيل
 .واملؤمترات واكاضرات الندوات ف إشراكه  على واحلرص االهتمام، من قدره ء املعلمإعطا •
 قبل اإللكرتوين التعليم  نظام ف ابعداد املعلمني وأتهيلهم يعىن جامعة كل  ف املهين للتطوير مركز إنشاء •

 .املهين للنمو مشجعة  بيئة إتاد وحماولة له، استخدامهم
 أهدافها وضوح مراعًية ،  موضوعاهتا  ف ومتسلسلة  واألسلوب اكتوى  ومتنوعة مطورة تدريبية برامل تقدمي •

 . للمستفيدين
o مميزين، أساتذة خالل  من اإللكرتونية املقررات تفعيل وطريقة اإللكرتوين التعليم لس   فعالة  متابعة 

 ( 180-167: 2005)علي, .دوري  بشكل ومعاجلتها الصعا مواطن وحتديد
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 ابتكار ف املعلم   فيها  يبادر  مامل  مثارها تؤيت  أن ميكن ال نه  أ إال  وتنوعها األساليب تلك اختالف ومع •
 إىل   ) 2004,الربيعي(يش   حيث  نفسه، لتطوير داخله من انبعة وسائل

 اإللكرتوين التعليم حنو  اجتاهه  تنمية مث  أوال  والرتبوية  العلمية مهنته  حنو اإلتابية  االجتاهات  تنمية أمهية •
 .. وسعادته  عمله عن رضاه  إىل ذلك فيؤدي  استخدامه على ألزم إذا خصوًصا

 متطورة،تكنولوجيا  و  اسرتاتيجيات من والعلمي الرتبوي  امليدان ف يستحدث ما  كلوجتربة   , الذايت التعلم •
 التدريبية احلقائب :مثل الفردي،  التعلم وسائل خالل من ملًما يكن مل وإن  حىت النفسي  وجتاوز احلاجز

   )١١٧: 2004, الربيعي  ) التعليمية والربجميات
  The fourth topicاملحثا اليابع  

 The teaching role in electronicدو  التد يسي التعليم االلكرتوين 
education 

إن التحول من نظام التعليم التقليدي والذي يعد املعلم حمور العملية التعليمية،إىل نظام التعليم اإللكرتوين     
E-Learning    والذي يستند اىل مبدأ مهم وهو الوصول ابلتعلم للمتعلم بصرف النظر عن مكانه وف

ف عليها ف ظل التعلم التقليدي، إىل أدوار  أي وقت يناسبه، عادة يتطلب حتواًل جذرايً ف أدوار املعلم املتعار 
ووظائا جديدة ف ظل التعليم اإللكرتوين، ينب ي على املعلم أن يتقن هذه األدوار والوظائا، وميكن توضيح  

 : أبرز هذه األدوار اباليت
و  : أتيت هذه الوظيفة ف مقدمة الوظائا اليت ينب ي أن يؤديها املعلم وتعين البحث عن كل ما ه ابحا-1

 جديد ومتعلق ابملوضوع الذي يقدمه للمتعلمني، وكذلك ما هو متعلق بطرق تقدمي املقررات خالل الشبكة  
التعليمية  -2 للخربات  يقدمها  مصمم  اليت  الرتبوية  والنشاطات  اخلربات  تصميم  ف  مهم  دور  :للمعلم 

لقاعات الدراسية، كما أن  للمتعلمني، وذلك ألن هذه اخلربات مكملة ملا يكتسبه املتعلم داخل أو خارج ا
 عليه تصميم بيئات التعليم اإللكرتونية النشطة مبا يتناسب واهتمامات املتعلمني  

: هناك كث  من املهارات اليت تب أن يتقنها املعلم للتمكن من استخدام الشبكة ف عملية تكظولوجي -3
 املواقع وغ ها التعلم، مثل إتقان إحدى ل ات الربجمة، وبرامل تصفح 
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للمثتوى   -4 إليه  مقدم  الوصول  بسهولة  يتميز  أن  البد  التعليمي  املوقع  من خالل  اكتوى  تقدمي  إن   :
للمحتوى من خالل الشبكة، وهذه   واسرتجاعه والتعامل معه، وهذا له ارتباط كب  بوظيفة املعلم كمقدم 

 الوظيفة هلا كفاايت عديدة عليه أن يتقنها  
ل  -5 الوصول للمعلومات، وتوجيه  لعملياتميشد وميسي  : أصبح دور املعلم األكرب ويتمثل ف تسهيل 

وإرشاد املتعلمني أثناء تعاملهم مع اكتوى من خالل الشبكة، أو من خالل تعاملهم مع بعصهم البعض ف 
 دراسة املقرر، أو مع املعلم  

مني من خالل الشبكة، وأن تكون لديه القدرة على  على املعلم أن يتعرف على أساليب خمتلفة لتقومي املتعل :  مقوم  -6
 حتديد نقاط القوة والصعا لديهم، وحتديد الربامل اإلثرائية أو العالجية املطلوبة  

: يعد املعلم ف نظم التعليم اإللكرتوين مديراً للموقا التعليمي، حيث يقع عليه  مديياً للعملية التعليمية  -7
لتحقني ابملقررات الشبكية وأساليب عرض اكتوى وأساليب التقومي وطريقة  العبء األكرب ف حتديد أعداد امل

 (   13-12: 2009)إمساعيل،   .  حتاور املتعلمني معا
وف ضوء ذلك فقد وجب ان حيظى املعلم مبهارات تتماشى مع التقدم اهلائل ف زمننا )عصر االنفجار    

( قائمة ف كفاايت املعلم  2007وقد وضع )زين الدين, .املعرف( وامهية تسلحه مبهارات التعليم االلكرتوين
ف التعليم االلكرتوين  وقد تناولت هذه القائمة حمورا ابرزا ف جمال  التعليم االلكرتوين وجاءت هذه الكفاايت  

 على النحو االيت : 
 كفاايت عامة تصم: -1

 كفاايت ذات عالقة ابلثقافة احلاسوبية    •
 كفاايت ذات عالقة مبهارة استخدام احلاسوب  •
 كفاايت ذات عالقة ابلثقافة املعلوماتية  •

 كفاايت التعامل مع برامل وخدمات الشبكة  -2
 كفاايت اعداد املقررات الكرتونيا-3
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دور املعلم، تعله مهما النه عنصر عايل  ومن اجلدير ابلذكر ان التعليم اإللكرتوين ال يفسر ابهناء امهية     
الكفاء يشرف على عملية التعليم بثقة، ويعمل على حتقيق طموحات النجاح  والتقدم وأصبحت مهنته مزتاً  

 ( 185:2008)استيتية ،   من مهام القائد والناقد واملوجه
)عباس,      أشار  االلكرتوين2002وقد  التعليم  خيشون  املعلمني  بعض  ان  اىل  جتاه    (  ابالرتياح  ويشعرون 

االساليب التعليمية التقليدية اخلاصة هبم , وهلذا فان اي برانمل تدرييب للمعلم تب ان يساعد املعلمني على  
رؤية ما وراء تكنلوجيا التعليم االلكرتوين من مكاسب ف جمال التعليم ميكن االفادة منها ف غرفة الصا نتيجة  

 (   35: 2002استخدام التكنلوجيا )عباس,
وتعد العلوم الطبيعية من اهم العلوم اليت ميكن توضيا التعليم االلكرتوين ف تدريسها كون العلوم الطبيعية     

حتمل جوانب ميكن للتعليم االلكرتوين ان يسهم ف ايصاهلا للمتعلم بصورة افصل مثل القيام بتطبيق التجارب 
االفرتاضية   املعامل  خالل  من  اخلطرة  الرسوم العلمية  خالل  من  وذلك  اخللية  مثل  اليها  الوصول  ,وكذلك 

الكومبيوترية اليت حتاكي الواقع, والعلوم الطبيعية هي اصل التقدم التقين فهي احق بتوضيفه ف خدمتها وان العلوم  
تربات  تعد من اكثر املواد اليت ميكن تدريسها ابستخدام التعليم االلكرتوين لتميزها ابلتطبيق العملي داخل املخ

العلمية اذ يتم تع املعلومات وادخال البياانت ومعاجلتها ويساعد احلاسب االيل ف تنفيذ ذلك بيسر وسهولة  
 ( 115: 2007واالختصار ابلوقت واجلهد والتكلفة )زين الدين ,

تدريس العلوم   وتعًد املختربات االفرتاضية كذلك من اهم تطبيقات التعليم االلكرتوين املهمة واكثرها اتث ا ف   
( ان تنفيذ التجارب من خالل املعامل االفرتاضية تعد من التطبيقات الرئيسية  2006الطبيعية إذ يؤكد )الشايع,

الستخدام التقنية واوسعها استخداما ف تدريس العلوم واهنا تسهم ف تنمية املهارات العلمية لدى املتعلمني, 
 ( 443: 2006كي املعامل احلقيقية, )الشايع, واملعامل االفرتاضية هي معامل مربجمة حتا 

اما قياس االجتاهات حنو تعلم العلوم واثر ذلك ف العملية التعليمية التعلمية  فقد حظي بدور كب  ف حياة      
املتعلمني ف مراحل التعليم املتنوعة كدوافع لسلوكهم , وموجهات هلم ف احلياة وتوجهت االنظار اىل  دور العملية  

(  حيث تؤكد  20:  1994اهات العلمية وتنميتها )زيتون,  التعليمية ف مساعدة املتعلمني على تكوين االجت



 

 مسرية حسن عطية  
 

29 

االحباث النفسية ان االجتاهات متثل اكرب مظاهر شخصية الفرد, وتعد من اهم املوجهات االساسية للسلوك  
 ( 21: 1999وترتبط ارتباطا وثيقا مبشاعر الفرد وتفصيالته وحتيزاته الشخصية )امطانيوس,

املناهل ابملتعلم بصورة متكاملة, تنطوي على جوانب معرفية  ومن هنا اتيت ضرورة عناية      واضعي ومطوري 
ومهارية وانفعالية ف النظم التعليمية, وان تشمل االهداف الرتبوية على اهداف تعليمية انفعالية ترتبط ابالجتاهات  

راسية وحنو معلميهم توثر ف  وتؤدي دورا رئيسا ف التعليم واالداء, إذ تبني ان اجتاهات املتعلمني حنو املادة الد
 ( 42: 2000قدراهتم على  وحتقيق االهداف التعليمية املنشودة )ابو عقل, 

 - واستنادا اىل االمهية املذكورة برزت احلاجة للبحث ابجلوانب االتية :
 ميكن الكشا عن كفاايت التعليم االلكرتوين االساسية اليت ينب ي ان تتوافر لدى املدرسني  -1
عدة ف معرفة ما حيتاجه املدرس من تدريب ليتمكن من امتالك كفاايت التعليم االلكرتوين ميكن املسا -2

 حيث يعرف ابن املتدرب هو اصدق من حيدد حاجاته التدريبية  
 ميكن حتديد امهية كفاايت التعليم االلكرتوين للمدرس ومدى اتث ها ابجتاه الطلبة حنو املادة   -3

 Research resultsنتائج الحثا  
اخنفاض قدرات الطلبة ومعارفهم التقنية ، املتمثلة ابستخدام الربجميات االلكرتونية ، فصاًل عن الربيد   1

االلكرتوين ، ولعّل السبب ف ذلك قد يعود إىل وجود بعض جوانب القصور ف تدريبهم على التعليم 
 االلكرتوين ،  

آراؤهم  2 املستطلعة  التدريسي  الكادر  نتائل حتليل مواقا  تتعلق أوضحت  ، عن وجود مؤشرات سلبية 
ابستخدام احلاسبات الشخصية وملحقاهتا، وقد أكدت وجود اخنفاضٍ نسيبًّ ف جاهزية نسبة كب ة من  
أعصاء الكادر التدريسي ف جمال توظيا استخدام تقنيات املعلومات ف العلمية التعليمية، ولعّل تفس   

عن قلة احلاجة حنو اللجوء إىل استخدام موسع لتلك   ذلك يعود إىل حمدودية معارفهم التقنية، فصال 
 التقنيات ف العملية التعليمية  

أن نسبة مرتفعة من املواد الدراسية تتسم بوجود تطبيقات عملية هلا ، تستلزم وجود خمتربات اليت تعّد     3
 اقل انسجاماً مع طبيعة نظام التعليم االلكرتوين 



 

 مسرية حسن عطية  
 

30 

إن نسبة مرتفعة من الكادر التدريسي ، لديهم القناعة ف تطبيق نظام التعليم االلكرتوين ، ويتوقعون    4
صال عن امتالكهم االستعداد للتعرف على الربجميات اخلاصة، هبذا النظام والعمل جناح هذا النظام ، ف

 بهِ   
 وقد قدمت الد اسة عددًا من املقرتحات أمهها: 

The study presented a number of proposals, the most 
important of which are: 

ميم ثقافة التعليم االلكرتوين بني أوساط الطلبة ينب ي على القادة اإلداريني ف التعليم العايل السعي إىل تع  1
بوصفها من اخلطوات األساسية لصمان جناح هذا النظام, وميكن حتقيق ذلك إبقامة ندوات تعريفية 

 ابلتعليم االلكرتوين واجلوانب االتابية اليت ميكن أن حيققه للطالب 
املناهل الدراسية, وميكن حتقيق ذلك   إن ضمان فاعلية التحول حنو التعليم االلكرتوين يستلزم حوسبة  2

عن طريق إعادة صياغة املناهل على وفق صيغ الكرتونية وإيداعها ف موقع اجلامعة وكلياهتا ف الشبكة  
الدولية مع األخذ ابحلسبان املوضوعات اليت تستلزم تطبيقات عملية، واليت ال تنسجم مع نظام التعليم 

 تعامل معها على حنو م اير   االلكرتوين وذلك هبدف معاجلتها وال
االهتمام بتحقيق أعلى مستوى من التفاعل بني الكوادر التدريسية والطلبة ابللجوء إىل استخدام التقنيات   3

 السمعية والبصرية اليت تتعزز على حنو واضح ابستخدام تقنية التعليم االلكرتوين   
ال  4 استخدام  بكيفية  التدريسي  الكادر  أعصاء  تعريا  إىل  التعليم السعي  نظام  املتخصصة ف  ربجميات 

االلكرتوين واملتمثلة بتقنيات شرح اكاضرات واالختبارات وتقنيات املناقشة مع الطلبة، وميكن حتقيق 
 ذلك ف الدورات التدريبية  
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تعد مرحلة ما قبل املدرسة من أهم املراحل العمرية من جهة ومن أهم املراحل التعليمية وأخصبها على              
اكتساهبا   وميثل  الطفل  يعيشها  اليت  وجسدية  انفعالية  عقلية،  عمليات  من  تتضمنه  ملا  راجع  وهذا  اإلطالق 

حيث يصبح يف حاجة ماسة إىل التعبري  ابلنسبة له األساس القوي الذي ينطلق منه إىل مراحل التعليم املتقدمة؛  
عما بداخله من مشاعر وأحاسيس وأفكار، وكل هذا ال يتأتى إال عن طريق تعلم اللغة، اليت تعترب أداة يعتمد  

يف االتصال ابلبيئة والعامل اخلارجي، وكسب اخلربات املباشرة ومتابعة التحصيل،ومن هذا املنطلق    ملتعلمعليها ا
للتعبري أمهية ك امل جند  الثقافة وحتصيل  تعلمبرية يف حياة  أمامه الكتساب  الطريق  اللغة فسُتفتح  فإذا متكن من   ،

 املعلومات ودراسة خمتلف األنشطة الرتبوية. 
 مفهوم التعبري،مهارة التعبري،أنواع التعبري،األمهية،األهداف.  كلمات مفتاحية:

Abstract: 
            The pre-school stage is one of the most important stages of life on the one hand 

and one of the most important and fertile educational stages at all, and this is due to the 

mental, emotional and physical processes that the child lives through, and its 

acquisition for him represents the strong foundation from which to proceed to the 

advanced stages of education; Where he becomes in dire need to express his inner 

feelings, feelings and thoughts, and all this can only be achieved through learning the 

language, which is considered a tool on which the learner relies on communicating with 

the environment and the outside world, gaining direct experiences and following up on 

achievement. The life of the learner, if he is able to master the language, it will open 

the way for him to acquire culture, obtain information and study various educational 

activities . 

Key words: concept of expression, skill of expression, types of expression, 

importance, objectives . 
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 مقدمة:   .1
يعد ضرورة             الذي  اللغوي  التواصل  أهم مهارات  التعبري ابعتباره من  إىل  اإلنسان عامة  حيتاج 

اجملتمع يف اجتماعية وعنصر هام يف جناح العملية التواصلية يف أي طور من أطوار احلياة؛ إذ أصبح  
وقتنا احلايل يتطلب القدرة على املشافهة، لذلك أعطت الرتبية أولوية كبرية للتعبري خاصة يف املراحل 
التعليمية األوىل لدى الطفل اليت يتدرج فيها من التحضريي إىل الثانوي ،إالّ أن القسم التحضريي 

اللغوي واملعريف، فإذا مت بطريقة انجعة  يركز عليه؛ألنه القاعدة اليت ينطلق منها الطفل يف بناء رصيده  
األصعدة. خمتلف  يف  جناحات  سيحقق  املتعلم  يدركها  فإن  اليت  والغاايت  األهداف  هي  ما  وعليه 

طفل التحضريي يف نشاط التعبري؟ وما هو ملمح اخلروج لديه من خالل ما يقدم له من أنشطة 
 ختص التعبري بشقيه الشفوي والكتايب؟

 التعبري: مفهوم .1  .2
جاء يف لسان العرب البن منظور »عرب الرؤاي عربها عربا، وعبارة عربها فسرها، وأخرها مبا يؤول إليه  لغة:-أ

 ،ويقصد" ابن منظور" مبصطلح التعبري التفسري والتأويل.(8/529(،1999)ابن منظور،) (1)أمرها.«
 اصطالحا:-ب

 بتعريفات عدة نذكر منها ما يلي: لقد مت تعريف مصطلح التعبري          
هللا:-1 من عطا  نفسه  يف  يدور  عما  قلمه  أو  بلسانه،  اإلنسان  أنّه»إفصاح  على  التعبري  عرف 

 (143(،ص:2000)عطا هللا عبد اجمليد الزهري،) (2) أفكار.«
ونصار:-2 املهارات  محاد  فيها  تتداخل  العناصر  من  متكاملة  »منظومة  أنّه  على  اللغوية،  عرفاه 

والعقائدية  الفكرية  والرؤى  النفسية،  وامليول  واحلاجات،  األدبية،  واإلبداعات  البالغية،  واجلوانب 
 (14(،ص:2002)محاد خليل عبد الفتاح ونصار خليل حممود،) ( 3)واألبعاد الرتبوية.«

كار ومشاعر  يراين أن التعبري يف االصطالح هو»اإلفصاح عما يف النفس من أفعاشور واحلوامدة:-3    
ابلطرق اللغوية، وخاصة ابحملادثة، واملكاتبة، وعن طريق التعبري ميكن الكشف عن شخصية املتحدث أو 

 (197(،ص:2003)عاشور راتب واحلوامدة حممد،)  (4)الكاتب، وعن مواهبه وقدراته وميوله.«
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إ-4     ىل مستوى ميكنه  هو العمل املدرسي املنهجي، الذي يسري وفق خطة متكاملة للوصول ابلطالب 
فكري  نسق  وفق  سليمة  بلغة  وكتابة،  شفاها  وخرباته  ومشاهداته  وأحاسيسه  ومشاعره  أفكاره  ترمجة  من 

 (77(،ص:2004)سعاد عبدالكرمي عباس الوائلي،) (5)معني.«
يف  الطورة:-5     وسالمة  وانسياب،  بطالقة  العربية  اللغة  التالميذ  »استخدام  أبنّه  التعبري  األداء، يعرف 

لقضاء حاجاهتم، والتعبري عن خياهلم، أبلفاظ سهلة معربة عن املعىن، وهذا يتطلب امتالك التلميذ املقدرة  
اللغوية املسعفة مع شعوره ابالطمئنان، حىت يندفع إىل احلديث برغبة داخلية ليعرب عما جتول به نفسه من  

الكالم.« على  حتفزه  خارجية  لدوافع  يستجيب  أو  هارون،)  (6)أفكار،  ،    (129(،ص:2008)الطورة 
نستنج من هذه التعريفات أنّه مهما تعددت إالّ أّن مفهوم التعبري واحد ، وهو قدرة التلميذ على التحدث 
وإخراج كل ما لديه من أفكار وآراء ومشاعر وأحاسيس والتعبري عنها أبلفاظ متناسقة،صحيحة ومفهومة  

 راد اجملتمع.لينقلها للغري وهنا حيدث التواصل بني أف
 أهداف تدريس التعبري:.2.2    

 ( 7)لقد ارتبطت أهداف التعبري أبهداف تعلم اللغة وهي:         
 متكني التالميذ من التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشاهدونه، بعبارات سليمة وواضحة وصحيحة.-1
وحسن  -2 وتوضيحها،  األفكار  وترتيب  السليم،  التفكري  التالميذ  ببعض،  تعويد  بعضها  وربط  عرضها 

 ابستخدام الكلمات املناسبة واألسلوب املناسب.
 تنمية الذوق األديب، وإفساح اجملال للخيال يف التعبري اهلادف.-3
 تعويد التالميذ الطالقة يف احلديث والكتابة. -4
التعبري، -5 اليت يرتكز عليها يف  بثروة من اخلربات واملعلومات واألفكار  التالميذ  إليه أن    تزويد  مما يُطلب 

 يتحدث فيه، أو يكتب عنه عن طريق الدراسة يف فروع اللغة األخرى.
 ( 250(،ص: 2004)اخلليفة حسن جعفر،)االقتباس ومجع املعلومات ووضعها يف سياقها املناسب. -6
الرأي -7 عرض  وحسن  اآلخرين،  آراء  وتقبل  اإلنصات  للحوار كحسن  الرئيسة  اآلداب  على  التعود 

 يه.والتلطف ف
 إتقان مهارات الكتابة من وضوح اخلط وإتباع نظام الفقرة ومراعاة اهلوامش وعالمات الرتقيم. -8
 تنمية املهارات الضرورية للتعبري الشفهي، كاالرجتال، الثقة ابلنفس، اجلرأة، الطالقة ومتثيل املعىن.-9
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املفردات،-10 انتقاء  العنوان،  اختيار  املوضوع،  بناء  قدرتنا على  االبتداء    تنمية  األفكار وحسن  تسلسل 
 (02(،ص:2008)ينظر:صاحل عبد هللا اهلزاع،) (8)واخلتام.

   األسس اليت يقوم وفقها تعليم التعبري:.3.2
 يتم تعليم التعبري ابالعتماد على أسس يقوم عليها حىت يتم بطريقة صحيحة وهي كاآليت:           

النفسية:-أ يف  األسس  هنا  املعلم  دور  ويربز  نفوسهم،  يف  عما  احلديث  إىل  التالميذ  ميل  هبا  ويقصد 
يدفعهم إىل تشجيعهم ليعربوا عما يشعرون به؛ ألّن حاجتهم إىل احلافز وإىل االنفعال كبرية حيث حيركهم و 

 (89(،ص:2008/2009)فاطمة زايدي،) (9)التعبري.
الرتبوية:-ب فروع  األسس  تكامل  مستوى  على  التالميذ  يناسب  ما  اختيار  من كيفية  االستفادة  وهي 

فرص   وتوفري  وتوظيفها،  املعلومات  تقدمي  يف  والتدرج  اللغوية،  املهارات  مجيع  بني  التوازن  وكذلك  اللغة، 
للمم للتالميذ  األسس  حقيقية  هذه  من  ويتفرع  اللغوي،  التعلم  حمور  هو  التلميذ  وأن  اللغوية،  ارسات 

 (10)مايلي:
أداء -1 يف  والرتاكيب  املفردات  واختيار  املوضوعات،  بعض  اختيار  يف  التعبري  يف  ابحلرية  التلميذ  إشعار 

 أفكاره. 
املعل-2 فيعمل  مستمر،  لغوي  نشاط  هو  بل  حمددة،  حصة  أو  معني،  زمن  للتعبري  تدريب  ليس  على  م 

 التالميذ على التعبري الصحيح والسليم يف املواقف املختلفة وال يقتصر ذلك على حصة التعبري. 
اخلربة السابقة للحديث عن أي موضوع ضرورية ومهمة؛ إذ ال يستطيع التلميذ أن يتحدث أو يكتب  -3

جمال خربة التلميذ، أو قدرته    عن شيء ال معرفة له به، فمن هنا على املعلم أن خيتار موضوعات التعبري من
 التصويرية.

 استخدام طرائق التدريس واألساليب املناسبة اليت من شأهنا تنمية مهارات التفكري عند التالميذ.-4
 ممارسة األنشطة احلرة كاإلذاعة املدرسية، ومجاعة املسرح. -5
عل-6 وتدريبهم  ذاتيا،  تقوميا  تعبرياهتم  لتقومي  مبعايري  التالميذ  مهارات  تزويد  تنمية  إىل  يؤدي  ذلك،  ى 

 (234(،ص:2002)جابر جابر عبد احلميد،)التالميذ يف التعبري بصورة ملموسة .  
اللغوية:-ج أو من  األسس  العام،  العربية  اللغة  العربية منطلقا من مفهوم  اللغة  معلم  إليه  يستند  ما  وهي 

 ( 11)األسس:اخلصائص اليت متيزها عن غريها من لغات، ويتفرع من هذه 
 التعبري الشفوي أسبق يف االستعمال عند التالميذ من التعبري الكتايب. -1
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الطبيعية  -2 ابلطريقة  احملصول  هذا  إمناء  على  العمل  يتوجب  وهذا  التالميذ،  لدى  اللغوي  احملصول  قلة 
 كالقراءة واالستماع.

اللغة السليمة من خالل معلم اللغة ازدواجية اللغة يف حياة التالميذ الفصحى والعامية، فهو يستمع إىل  -3
العربية   التالميذ ابللغة  تزويد  يعمل على  هنا  فمن  ابلعامية،  اليومية  ويتعامل يف حياته  املدرسة،  العربية يف 

القصص. قراءة  ومساع  األانشيد،  طريق  عن  الكرمي الفصيحة  عبد  سعاد  و  حسني  علي  طه  )الديلمي 
 ( 442(،ص:2009الوائلي،)

 اجليد:  مسات التعبري.4.2
 ( 12)ذكر "البجة" مسات التعبري اجليد واملتمثلة يف الركنني اآلتيني:         

 وهو األفكار ومصدرها جتاوب التلميذ، وجمموع قراءاته وتطلعاته ومشاهداته.املعنوي:  -أ
ومصدرها  وهو العبارات واألساليب، وهي أوعية األفكار، ووسائل إبرازها للقارئ والسامع،  اللفظي:  -ب

اآلخرين. مع  تعبريه  يف  عمليا  يستخدمه  أو  يقرأه،  أو  يسمعه  وما  التلميذ،  الفتاح مطالعات  عبد  )البجة 
 (247(،ص:2001حسن،)

 ( 13)يف حني يرى" الوائلي والديلمي" أن التعبري اجليد يقوم على عنصرين مها:          
وسعتها،األفكار:  -أ الفكرية  التلميذ  جتارب  من  أتيت  اليت  ومشاهدته،    وهي  واطالعه،  قراءهتا  ومساحة 

فكلما اتسعت قراءات التلميذ ومطالعاته وتعرفه إىل ما تتضمنه كتب األدب من أفكار تولد لديه أفكار  
 جديدة، وهذه األفكار تتسع وتزداد تبعا لزايدة قراءته وسعتها. 

طريق    األساليب:-ب عن  القارئ  إىل  الكاتب  من  تنقل  هبا  األساليب،  أوعية  الكلمات هي 
والرتاكيب،ومصدر األساليب هو قراءات متنوعة لكتاب متنوعني، زايدة على االستماع إىل فنون األدب 

)الوائلي سعاد عبد الكرمي املختلفة من خالل وسائل متعددة كاحملاضرات، والندوات، واملسرحيات وغريها.
 (265(،ص:2009والديلمي طه علي حسني،)

 أمهية التعبري: .5.2
 ( 14)للتعبري أمهية كبرية يف حياة الفرد واجملتمع ويتضح ذلك من خالل ما يلي:      

قادرا على أن يرسل -1 الدراسات أن تنشئ طالبا  إليه هذه  اللغوية، فأقصى ما تطمح  الدراسة  إنه غاية 
 الكالم صحيحا من حيث العبارة والفكرة، وكذلك سليم األداء.

 الكلمة الدقيقة الواضحة هلا أثرها يف احلياة العملية.إن القدرة على امتالك -2
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 إن الكلمة املعربة املؤثرة عماد الرواد والقادة وطريقهم إىل العقول والقلوب.-3
 إن التعبري عماد الشخص يف حتقيق ذاته وشخصيته، وتفاعله مع غريه.-4
ه، والتفوق يف احلياة الدراسية، أو  إن التعبري اجليد من أسس التفوق الدراسي يف اجملال اللغوي ويف غري -5

 التفوق فيما بعد يف احلياة العملية.
اللغة  -6 فين  على  زمامها  امتالك  يف  ويعتمد  والكتابة،  احلديث  مها  اللغة  فنون  من  فنني  يغطي  إنه 

 اآلخرين:االستماع والقراءة. 
 ( 205-203(،ص:1984)ينظر:ظافر حممد إمساعيل واحلمادي يوسف،) إنه أداة للتعليم والتعلم.-7
 يساعد على حل املشكالت الفردية االجتماعية عن طريق تبادل اآلراء ومناقشتها. -8
 وسيلة اإلفهام وأحد جانيب عملية التفاهم.-9

بدقة.-10 عنه  والتعبري  الفكر  إثراء  على  والرتكيز  التفكري  عملية  ومسيح  (15)تنمية  مصطفى  )أومغلي 
 (130،129(،ص:1995الفار،)

اآلخرين.-11 وإمتاع  النفس  إمتاع  وسائل  من  كوسيلة  اللغة  استخدام  فيصل  (16)تنمية  )العلي 
 (130(،ص:1998حسني،)

 (17)التعبري والتفكري مظهران لعملية عقلية واحدة، ومنو كل واحد منهما وارتقاؤه مرتبط بنمو األفراد.-12
 (27(،ص:1992)عامر فخر الدين،)

 أنواع التعبري: .6.2
 للتعبري نوعني مها: التعبري الشفوي والتعبري الكتايب.       

 التعبري الشفوي: -أ
   مفهومه:

وكلمة "شفوي" مشتقة من الفعل شافه مشافهة شفاها؛ أي خاطبه متكلما معه، والّنسب إليها هو  لغة:  
الكلمة. هي  الشفة  وبنت  وشفوي  عبد    (18)شفهي  شعبان  أي (؛105(،ص:2011الباري،))ماهر 

 الشفهي يكون نسبة إىل الشفة والشفوي نسبة إىل الكالم. 
 له تعريفات عدة نذكر منها مايلي:اصطالحا:

هو»ذلك الكالم املنطوق الذي يعرّب به الفرد عما جيول يف نفسه من خواطر وهواجس وأحاسيس وما  -أ
يُزوِّد به غريه من معلومات، أو حنو ذلك بطالقة وانسياب مع  يزخر به عقله من رؤى أو فكر وما يريد أن  

 (233(،ص:1981)حممد صالح الدين جماور،) (19)صحة يف التعبري وسالمة يف األداء.«
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مواقف  -ب يف  ويستخدم  استماعا  املستقبل  ويتقبله  مشافهة  املرسل  صدره  الذي  املنطوق  »الكالم  هو 
وسائل   خالل  من  أو  وغريها.«املواجهة  واألنرتنت  والتلفاز  الصويت كاهلاتف  حمسن  (20)االتصال  )عطية 

 ( 227(،ص:2007علي،)
الفرد -ج بني  يكون  الذي  التخاطب  أو  احملادثة  عن  عام،وعبارة  بوجه  التعبري  على  األول  هو»املنطلق 

القد الثّقة ابلّنفس وزايدة  أو ميّر به، ومن مهاراته غرس  الذي يعيشه  رة على اختيار  وغريه،حبسب املوقف 
 ( 138)الديلمي طه حسني والوائلي سعاد عبد الكرمي،)د.ت(،ص: (21)األفكار وتنظيمها.«

الرئيسي           الشكل  هو  والكالم  اللغة  يف  التحدث  جانب  ميثل  )الكالم(  الشفوي  فالتعبري  وعليه، 
اللغو واستخ ممارسة  أهم جزء يف  يعترب  وهلذا  اإلنسان،  عند  االجتماعي  )ينظر:انصر   (22)دامها.لالتصال 

 (54(،ص:1991عبد هللا الغايل،)
 أمهية التعبري الشفوي: 

واملعلومات،         واآلراء  األفكار  بنقل  الغري، وذلك  مع  التواصل  هامة يف  الشفوي وسيلة  التعبري  يعترب 
 ( 23)وتتجلى أمهيته فيما يلي:

الوجود، فنحن تكلمنا قبل أن نكتب ومن مث يعد  يستمد التعبري الشفوي أمهيته ككالم سبق الكتابة يف  -1
 التعبري الشفوي مقدمة للتعبري الكتايب وخادما له. 

 التعبري عنصرا أساسي للمتعلم وعن طريقه يكتسب املتعلم املعلومات.-2
 هو وسيلة للفرد للتعبري عن مشاعره، وأرائه وأفكاره،ومن مث فهو الشكل الرئيسي لالتصال. -3
وت-4 للذهن  العناصر، حمرك  وترتيب  اجلمل  بصياغة  اللغة  ممارسة  على  وتدريب  ومكوانته  ألفكاره  رمجة 

واستخدام األلفاظ والنطق هبا، فهو ميثل اجلانب الوظيفي من اللغة ويستمطر األفكار وخيرجها بكلمات 
 منظمة.

يعوده على   يساعد الفرد على التكيف مع اجملتمع الذي يعيش فيه، وعلى حتقيق األلفة واألمن، كما-5 
املواجهة ويغرس فيه اجلرأة ويبث داخله الثقة ابلنفس، وابلتايل فهو يعده للمواقف القيادية واخلطابية ويقوده 

 إىل التعزيز الذايت. 
للكشف عن عيوب  -6 أنه وسيلة  وإقناع اآلخرين كما  الرأي،  املناقشة وإبداء  التدريب على  يتيح فرص 

 ة ملعاجلتها. التعبري أو التفكري مما يتيح الفرص
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املدرسة  -7 السليم داخل  التفاعل االجتماعي  القادرة على  السوية  الشخصية  بناء  أساسا من أسس  يعد 
 (50(،ص:2003)حممد رجب فضل هللا،)وخارجها.

 مهارات التعبري الشفوي: 
تتفق مع طبيعة             أربعة أقسام  التعبري الشفهي واليت قسمها إىل  أقسام مهارات  لقد ذكر "الزق" 

 (24)عملية التعبري ومكوانهتا وهي:
   اجلانب الفكري:-أ

 يستهل مبقدمة مشوقة .  •
 يعرب عن الفكرة بوضوح.  •
 يستويف العناصر األساسية للموضوع.  •
 اترخييا.يرتب األفكار ترتيبا منطقيا أو   •
 يسوق أدلة متنوعة لتدعيم األفكار.  •
 يقدم حلوال ومقرتحات.  •
 يولد فكرة تلوى األخرى. •
 يستخلص النتائج. •

 اجلانب اللغوي: -ب
 يستخدم كلمات مناسبة للسياق. •
 يستخدم مجال صحيحة يف تركيبها.  •
 يستخدم مجال تعرب عن املعىن.  •
 يعرب بكلمات حمددة الداللة. •
 متنوعة للجمل. يستخدم أمناطا  •
 يوظف الصور البالغية خدمة للمعىن. •

 اجلانب الصويت:-ج
 يتحدث بصوت واضح. •
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 يستخدم طبقة صوتية مناسبة.  •
 يراعي مواطن الفصل والوصل. •
 يتحدث بثقة يف النفس دون إرابك. •
 يتحدث ابلسرعة املناسبة. •
 مييز بني الظواهر الصوتية املختلفة. •

 اجلانب امللمحي: -د
 تعبريات وجهه وفق املعىن املعرب عنه. يستخدم  •
 حيرك أعضاء جسمه وفق املعىن.  •
 يواجه املستمعني وجيول بنظره يف مجيع األركان.  •
 يستخدم اإلمياءات املناسبة. •
إليه. • املستمعني  انتباه  جلب  يف  تسهم  إشارات  و  حركات  حممد يستخدم  )الزق 

 (30(،ص:2014مصطفى،)
 ( 25)ي تتمثل فيما يلي:كما توجد مهارات أخرى للتعبري الشفه

 القدرة على حتديد هدف التحدث. -1
 القدرة على نطق األصوات العربية نطقا صحيحا واضحا. -2
 القدرة على التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة.-3
 القدرة على نطق الكلمات العربية نطقا صحيحا من حيث البنية الصرفية. -4
 استخدام النرب والتنغيم، وتقوميه ليناسب املعىن.القدرة على -5
 القدرة على استخدام الفصل والوصل والوقف. -6
 القدرة على الرتكيز عند الكالم على املعىن، وليس على الشكل اللغوي الذي يصاغ فيه هذا املعىن.-7
 القدرة على استخدام الكلمات الدقيقة واملصطلحات املتخصصة. -8
 اة املقام يف اختيار املفردات والتعابري.القدرة على مراع-9

 القدرة على تغيري جمرى احلديث بكفاءة عندما يتطلب املوقف ذلك.-10
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 القدرة على إظهار احلماس واالنفعال ابملوضوع الذي يطرح.-11
 القدرة على سؤال املستمع عما يفهم. -12
-7ه(،ص:1418ة سعد بن راشد،))الكلباين زوينالقدرة على سؤال املستمع عن األمور الغامضة. -13
10) 

  أهم كفاءات نشاط التعبري الشفوي:
من              مجلة  حيمل  أنّه  لنا  يتبنّي  التحضريي،  ابلقسم  اخلاص  األوىل"  تعلمايت  "دفرت  من  انطالقا 

  ( 26)الكفاءات واألهداف اليت ختص التعبري الشفوي وهي كاآليت:

 
 77(،ص:2019/ 2018صباحيي،)بالل املصدر:
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 أهم وسائل نشاط التواصل الشفوي:
من خالل دفرت"تعلمايت األوىل ودفرت األنشطة" لقسم التحضريي نالحظ أنّه مت االستناد على مجلة من      

اخلطاطة  يف  سنالحظه  ما  وهذا  املربية  مبرافقة  وذلك  الشفوي  التعبري  على  الطفل  تساعد  اليت  الوسائل 
 (27)اآلتية:

 
 75(،ص:2019/ 2018صباحيي،)بالل املصدر:
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 التعبري الكتايب: -ب 
 مفهومه:

 اصطالحا: 
الرؤية وختري             التالميذ إلعمال  أمام  الرتبوية اخلاصة»يفسح اجملال  قيمته  الكتايب من حيث  التعبري 

الكالم،ويتيح  وتنقيح  األسلوب  وتنسيق  الصياغة  وحسن  األفكار،  وترتيب  الرتاكيب،  وانتقاء  األلفاظ، 
إليه يف   الذي وصلوا  املستوى  لعالجها وإلدراك  التالميذ  تعبري  الضعف يف  الفرصة ملعرفة مواطن  للمدرس 
وحيسن   فيشجعهم  اخلاصة  املواهب  ذوي  معرفة  من  يتمكن  املستقبلية، كما  دروسه  عليه  ليبين  الكتابة 

 (393(،ص:1998)مسك حممد صاحل،) (28)توجيههم.«
بعبارات سليمة            الكتابة املرتمجة ألفكارهم  الكتايب تربواي »قدرة الطالب على  كما يقصد ابلتعبري 

ختلو من األغالط، بقدر يتالءم مع قدراهتم اللغوية، ومن مث تدريبهم على اختيار األلفاظ املالئمة، ومجع  
 (313(،ص:1999ن،))البجة عبد الفتاح حس(29) األفكار وتبويبها وتسلسلها وربطها. «

ويعرف التعبري الكتايب أيضا أبنّه»التعبري عن األفكار واملشاعر بطريقة الكتابة بلغة حترتم أحكام النظم          
 األول:دراسة نص)فهم،شرح،تلخيص(  -اللغوية صرفا وحنوا، وهو نوعان: 

نص)سرد،وصف،تقرير،رسالة(«-  الثاين:إنشاء  )ميشال  (30)النوع 
 (182(،ص:2005جرجس،)

ويقصد به أيضا »إفصاح اإلنسان بلسانه أو قلمه عما يف نفسه من أفكار ومعان، على أن يكون          
النفس.« يف  السرور  يشيع  مجيل  وأبسلوب  صحيحة  بلغة  )بلوفة    ( 31)ذلك 

 (06(،ص:2017/2018حليمة،)
 أمهية التعبري الكتايب: 

وسائل         من  الكتايب  التعبري  من  يعترب  اإلنسان  يتمكن  الكتابة؛ حيث  طريق  يتم عن  الذي  التواصل 
 (32)إيصال أفكاره ومشاعره وكل ما جيول يف ذهنه، لذلك فهو أمر ضروري له أمهية ابلغة متثلت فيمايلي:

 حفظ الرتاث البشري ونقله من جيل إىل آخر.-1
 زايدة القدرة على الكتابة بصورة مرتبة ومنظمة ومفهومة. -2
ث-3 وعلمية، وسياسية  تنمية  ثقافية،  معلومات  التعبري من  ما حتمله موضوعات  التالميذ من خالل  قافة 

 واقتصادية وقيم أخالقية. 
 إطالع الطالب على ما وصل إليه رجال الفكر واألدب. -4
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ومشكالهتم.-5 لقضاايهم  السليم  والعرض  والدقة  والنظام  الرتتيب  الطالب  أبو  يُعود  حممد  )أمساء 
 (57(،ص:2016شرخ،)

 أقسام التعبري الكتايب: 
الوظيفي:-أ »وهو    التعبري  اليومية  حياته  تواجهه يف  مواقف  استخدامه يف  املتعلم  حيتاج  الذي  النوع  هو 

التعبري الذي يؤدي وظيفة خاصة يف حياة الفرد واجلماعة مثل الفهم واإلفهام، ويهدف يف األساس إىل نقل  
كتابة  فهي  ولذلك  واملتلقي  املرسل  بني  مباشرة  وبصورة  وشفافية،  بوضوح  اآلخرين  إىل  الفكر 

، نفهم من هذا النوع أنه يسهل على املتعلم عملية التواصل (203(،ص:1991)وليد جابر،)(33)فعية.«ن
 مع جمتمعه. 

هو التعبري الذي يظهر فيه إبداع املتعلم وموهبته واجلانب اجلمايل يف كتاابته »هي  التعبري اإلبداعي:  -ب
بري عن الفكر واملشاعر النفسية، ونقلها إىل  الكتابة اليت تسعى إىل توظيف اللغة توظيفا مجاليا، بغرض التع

 (204(،ص:2005)راتب عاشور وحممد املقدادي،) (34)اآلخرين أبسلوب أديب مجيل.«
 مهارات التعبري الكتايب: 

 ( 35)تقسم مهارات التعبري الكتايب إىل أربعة أقسام وهي:          
وتتضمن استخدام كلمات عربية فصيحة، وجتنب األلفاظ العامية، واختيار    مهارة ترتبط ابملفردات: -1

 الكلمات املناسبة ورمسها رمسا إمالئيا صحيحا. 
وتتضمن استخدام أدوات الربط بدقة، واكتمال أركان اجلملة،   مهارات ترتبط ابلرتاكيب واألسلوب:-2

 وسالمة الرتكيب النحوي. 
 حة األفكار واملعلومات، ووضوحها وترابطها ومتاسكها. وتتضمن ص مهارات ترتبط ابألفكار: -3
ابلتنظيم:  -4 ترتبط  عالمات  مهارات  واستخدام  اخلط،  ووضوح  الفقرات،  نظام  استخدام  وتتضمن 

 (17(،ص:2015/2016)إميان مصطفى حممد إبراهيم يوسف،)الرتقيم.
 ( 63)كما يسعى نشاط التعبري الكتايب إىل تنمية املهارات اآلتية:          

 قدرة املتعلم على وضع خطة ملا يكتب موضحا فيها هدفه وأسلوبه وأفكاره. -1
 املهارة يف إخضاع منهج تعبريه ملطالب املوقف وغايته. -2
 مراعاة املنطقية فيما يكتب تسلسال وتتابعا. -3
 القدرة على اإلقناع برأيه، ودعم وجهة نظره ابألمثلة والشواهد املناسبة للمواضيع.-4
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 املتعلم على تقومي ما يكتبه وإصالح أخطائه ومعاجلتها. قدرة -5
الرتقيم.-6 عالمات  استخدام  يف  الدقة  مع  وتركيبا  رمسا  السليمة  الكتابة  على  )مومين  القدرة 

 (16(،ص:2013/2014آسيا،)
 أهم وسائل نشاط التواصل الكتايب: 

من خالل "دفرت تعلمايت األوىل ودفرت األنشطة" لقسم التحضريي نالحظ أنّه مت الرتكيز على مجلة          
من الوسائل اليت تساعد الطفل ومتكنه من التعبري عما يراه يف الكتب وذلك مبرافقة املربية وعليه مت حصر 

 (37) هذه الوسائل يف اخلطاطة اآلتية:

 
 76(،ص:2019/ 2018املصدر:بالل صباحيي،)
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على                 تعمل  والكتايب  الشفوي  التعبري  نشاط  املستخدمة يف  والوسائل  األدوات  أّن  جند  وعليه 
ملبية   مستوايته كانت  من  وقريبة  عصرية  الوسائل  هذه  فكلما كانت  وأنشطته،  الطفل  مكتسبات  تعزيز 

مع طبيعة االكتساب واإلبداع ،السيما  لرغباته وموسعة آلفاقه من جهة ، ومبسطة ملفاهيمه وأفكاره متا شيا 
يف هذه املرحلة اليت يكون فيها حباجة ماسة إىل امللموس ليتمكن من معرفة األشياء واملقارنة بينها والتعبري  

  (74(،ص:2018/2019)ينظر:بالل صباحيي،)  (38)عنها بسهولة.
 دور املعلم يف توجيه التالميذ أثناء نشاط التعبري: -3

وفقا             الكتايب  التعبري  تدريس  يف  واالسرتاتيجيات  التقنيات  بعض  إتباع  للمعلم  ميكن 
التصحيح والتقومي من  فيه، إضافة الستخدام بعض األساليب يف  يعمل  الذي  التعليمي  للموقف 

 (39)هذه التقنيات:
وجهات   ✓ عرض  األسئلة،  طرح  املصطلحات،  خالل  من  األفكار:وذلك  إلاثرة  تقنيات 

ومناقشتها، حبث يف مصادر خمتلفة وتسجيل معلومات، مشاهدة فيلم أو مسرحية  نظر  
 أو جمموعة صور هلا عالقة ابملوضوع. 

األفكار،   ✓ توثيق  يف خطاطة:بعد  وتنظيمها  األقالم  /رؤوس  املفتاح  بناء مجل  إسرتاتيجية 
اجلزء،    ميكن إعادة ترتيبها حبسب العالقات املنطقية بينها، زمنية، سببية، من الكل إىل

 من اجلزء إىل الكل...
قراءة ما كتب التلميذ قراء عامة، دون استعمال القلم األمحر هبدف تعيني األخطاء؛ إذ  ✓

ينبغي للمعلم أن يركز على األفكار اليت ينوي التلميذ إيصاهلا ومدى جناحه يف ذلك، وال  
أخطائ  نسبة  أو  للصفحة،  تنظيمه  خطه،  جودة  حول  مالحظات  إبداء  له  ه  ينبغي 

 اإلمالئية.
حتديد  ✓ يتم  إذ  التلميذ؛  وبني  بينه  احلوار  ابب  املعلم  فيفتح  خيطئ،  أن  للتلميذ  السماح 

 املشكلة ومناقشة حلها، وذلك يساعد التلميذ يف تفادي الوقوع فيها مرة أخرى. 
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توجه املعلم اإلجيايب والداعم لكتابة التلميذ، فال يكون املعلم قاضيا يبحث عن األخطاء،   ✓
أن يساند التالميذ، ابحرتامه وتفهمه ملا يكتبونه، وعليه البحث عن نقاط قوهتم    بل عليه

 أيضا وذكرها هلم. 
عرض النقد بشكل مدروس ومراقب، التطرق يف كل مرة إىل قضااي ونقاط حمددة، كأن   ✓

يف   واألخطاء  اثنية،  مرة  املفردات،  استعمال  يف  واألخطاء  مرة  النحوية  األخطاء  تعاجل 
 ة مرة اثلثة. آليات الكتاب

حنو، صرف،   ✓ اخلطأ،  نوع  حبسب  ملعاجلتها،  عمل  خطة  ووضع  العامة  األخطاء  حتديد 
منطقي،...   تسلسل  ربط،  "اإلدارة إمالء،  والتعليم  الرتبية  )وزارة 

 (06الرتبوية"،)د.ت(،ص:

تايب  ن ملمح خروج الطفل يف القسم التحضريي من خالل نشاط التعبري الشفوي والكإوعليه ف             
 يتمثل يف النقاط اآلتية:

 يتحدث ويعرب بلغة سليمة.-1
 يتمكن من استعمال مجل مفيد تكون امسية وأخرى فعلية . -2
 يتفاعل ويتواصل يف الوضعيات احلوارية والوصفية والسردية.-3
 االتصايل.  –يستعمل الوسائل املالئمة لالستجابة حلاجياته وميوله ورغباته واهتماماته يف اجملال اللغوي  -4
 يتبادل مشاعره وأحاسيسه مع اآلخرين. -5
 خامتة: .4

ويف األخري جند أن التعبري بشقيه الشفوي والكتايب ضروري يف حياة الفرد واجملتمع ككل فمن              
خالله يستطيع كل واحد التعبري عن مشاعره، أحاسيسه، أفكاره، آرائه وكل ما يدور يف ذهنه وجيول يف  

 ك ال بد من تتبع ما يلي:خاطره، لذل
 ضرورة االهتمام بنشاط التعبري بشقيه الشفوي والكتايب. -1
 ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية واالستفادة منها يف تنمية مهارات التعبري الكتايب. -2
 تشجيع التالميذ على املطالعة لتنمية مهارة التعبري واكتساب رصيد لغوي جيد.-3
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 امللخص:
لقدددددد أصدددددبىن السدددددن يكعدددددض فجلإدددددد فيتدددددا دكدددددن أن ي دددددي     ا و دددددو ات معدددددا  جديدددددد ، سدددددوا  مدددددن 

األفكدددددار، أو مدددددن حيدددددم  مدددددا  اخليدددددال، مدددددادام نددددديتا التو يددددد  يددددددخ  يف حيدددددز بي دددددة الدددددن ، الددددد  حيدددددم تندددددامي 
ينظددددر  ليلددددا  لدددد  أيددددا معطيددددات فنيددددة تتدددديىن للتبددددد  وا تلقددددي تبددددادل األ ددددر اجلتددددا ، الدددديت  مددددن  دددد  ه أن ينتددددي 

لصددددرفة، فدددد ن  لدددد  الددددو ي ال،قددددايف، وا عددددريف، والسكددددر ن لددددير بددددل. أمددددا يددددون اجلإددددد مرتبطددددا فل ريددددز  اجلنإددددية ا
يعددددددددد مددددددددن صددددددددتي  ا و ددددددددو ات االسددددددددتلالييةن  ددددددددا  ليدددددددده سددددددددب  التعددددددددر     عنددددددددا  الشددددددددبقي ف تلددددددددا  األ ددددددددرا  

الددددد  تعتتدددددد  ،والتقاليدددددد، يتدددددا ندددددو الشددددد ن فلنإدددددبة    اسدددددتبدال صدددددور  اجلإدددددد اجلنإدددددية بصدددددور  اجلإدددددد السنيدددددة
الدددددديتنن والددددددو ي ال،قددددددايف سددددددبيال لإل تدددددداا السدددددد ، أ  اسددددددتبدال ا فحيددددددة فلطلددددددار  والعسددددددة، تبعددددددا أل وا  جيدددددد  

الدددددد  تإددددددل  يف صددددددن  الدددددديتات بددددددل  ،النا دددددد ة الدددددديت  يإددددددتند    يدددددد  مددددددا نددددددو اسددددددتلاليي فلوسددددددائ  ا برائيددددددة
ز ا إدددددكوت  نددددده ا تجددددد  ، وربطددددده و  ا يدددددان النقدددددد ال،قدددددايف يعدددددض بكددددد  مدددددا ندددددو م دددددتر، أو يف ح، ا كرت دددددة يددددد  

، فددددددد ن وقوفندددددددا يف نددددددديتا الب دددددددم سددددددديتناول فلنإددددددديف ال،قدددددددايف ا إدددددددتجد  دددددددا فت يطلددددددديف  ليددددددده فل،قافدددددددة السر يدددددددة
 ح ور تيتة )اجلإد( يف النقد اجلزائر  من رؤية  قد  قافية.

 اجلإد.، النقد النإو .، اهلوية األ ،وية.، رؤية  قافية.   الكلمات املفتاحية:
Abstract: 

Art has become concerned with the body when it can add new 

features to the topics, whether in terms of the growth of ideas, or in terms of 

the development of the imagination, as long as this employment falls within 

the environment of the text, which is seen as technical data that allows the 

creator and the recipient to exchange the aesthetic effect, which promotes 
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cultural, cognitive and intellectual awareness. As for the fact that the body 

is linked to the pure sexual instinct, this is at the heart of consumption 

issues. As dictated by the means of nudity in the erotic sense of violating 

customs and traditions, The same is the case with regard to replacing the 

sexual body image with the artistic body image, which relies on the mind 

and cultural awareness as a means of artistic production, i.e. replacing 

pornography with purity and chastity, according to the tastes of the young 

generation that relies on everything that is consumerist by the seductive 

means that contribute to the making of the indifferent self. If cultural 

criticism is concerned with everything that is implicit, or in the realm of the 

invisible silent, and linking it to the emerging cultural system with what has 

come to be called sub-culture, then our standing in this research will deal 

with the presence of the theme (body) in Algerian criticism from a vision of 

cultural criticism. 

Key words: the body, feminist criticism, feminine identity, cultural insight. 

 مقدمة:   -1

ان ف ددددددا  مجاليددددددا يف سددددددرد ت مددددددا بعددددددد احلدا ددددددة، الدددددد   ا فنيددددددا حتتدددددد   ددددددانر  اجلإددددددد بوصددددددسه   تاجددددددا
ا تددددددربت اجلإددددددد  إددددددقاا مددددددن تنويعددددددات اال ددددددتلا ، واالسددددددتجابة لل تيتيددددددة،  لدددددد   ددددددو مددددددا أ ددددددار  ليدددددده 

 La ددددددانرات ا درا  احلإددددددي يف ] لدددددد  Maurice Merleau-Pontyمللوبددددددو   

phénoménologie de la perception أو مدددا أ دددار  ليددده ميشدددي  فويدددو ،]Michel 

Foucault  مددددددددن يددددددددون اجلإددددددددد يدددددددد د  دوراا  شددددددددطا لتو يددددددددد الرببددددددددة الدددددددد  تعتدددددددد  فيلددددددددا فكددددددددر   ددددددددلية
لالسددددددت،تار،  لدددددد  ا تبددددددار أن اجلإددددددد أصددددددبىن يشددددددك  الإددددددبي  الندددددداج  لالسددددددتقطاب يف مجيدددددد  ا دددددداالت 

تدددددده الشوصدددددية، وصدددددوالا    مرحلددددددة االجتتا يدددددة، يتدددددا يريددددددز  لددددد  االنتتدددددام بت ديددددددد نويدددددة السدددددرد، ومنزل
، ويف نددددديتا مدددددا يشدددددل    أن اجلإدددددد يعدددددد أحدددددد (1)  دددددبا  الرببدددددات، والتصدددددد   ددددداوالت  ككدددددران الددددديتات

أندددددد  ا عطيددددددات الدددددد  تإددددددل  يف تكددددددوين الدددددديتات،  اصددددددة مددددددن الناحيددددددة العا سيددددددة، واال دددددددفا  يف  لدددددد  
 ليلدددددددان بالبدددددددا مدددددددا  تعلدددددددا صدددددددور   ا شدددددددتد ل  ، متإددددددد  مدددددددا  ليددددددده مرجعيدددددددة األ إدددددددا  ال،قافيدددددددة ا تعدددددددار 

الت ددددداد بدددددري مدددددا ندددددو م،دددددل لإلبدددددوا ، ومدددددا ندددددو يدددددابىنن  مدددددا بسا ليدددددة الكبددددد ، أو  إدددددو   ارسدددددة الإدددددلطة  
مددددددن منظددددددور أن اجلإددددددد وفدددددديف مقومددددددات الإددددددلطة  تدددددد  بددددددل مبددددددا  مددددددن الناحيددددددة  –أ  يددددددان  و لددددددا  -

 
، 145، 1990، منشدددددورات مريدددددز ا مدددددا  القدددددومي ترمجدددددة جدددددورا أ  صددددداح، ميشدددددي  فويدددددو مإدددددل  فلإدددددسية، بدددددول رابيندددددو  - 1
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كتد ل ت  كددددة، و لدددد  الددددرب  مددددن  لدددد  ال ينسددددي فويددددو  مكا يددددة قيددددام الإددددلطة  اتحددددة  ارسددددة اجلإددددد  ددددعائر  
ا 

الطبيعيددددددةن    الإددددددلطة يف  ظددددددر  أحيددددددال ال تإددددددتبعد ندددددديت  ا تارسددددددة، لكددددددن العلددددددة الدددددد  ي يدددددددنا ميشددددددال 
ا  لتيددددددة   ددددددبا   فويددددددو تكتددددددن يف ا تقددددددال صددددددور  اجلإددددددد يف  شددددددا ه مددددددن فددددددن   ددددددبقي  ال دتلدددددد ك أكسكإددددددا

نظ  سياسدددددددة اجلدددددددنر، ويإدددددددتودم  ارسددددددداته، بوصدددددددسلا جلدددددددا اا ومنظومدددددددة  اللددددددديتات،     لددددددد   جنإدددددددي يدددددددك
متكاملددددددة،   تدددددداا خطددددددافت معرفيددددددة، وندددددديتا العلدددددد  الدددددديت   دددددداول فويددددددو بنددددددا  ، يتوافدددددديف مدددددد  ا تطلبددددددات 

ار  سإددددده الو يسيدددددة للوطددددداب الددددديت  ينب دددددي  ليددددده   تددددداا ا عرفدددددة، أو  لددددد  األقددددد   ،يللدددددا، وي يدددددد يف ا  ددددد 
 نطلدددددددديف مددددددددن ندددددددديت  ا ليددددددددات  مكا يددددددددة حتديددددددددد اسددددددددرتاتيجيات ندددددددديتا العلدددددددد ، ويف ندددددددديت  احلالددددددددة  دددددددد  أن 

ا  ابيددددددددة الدددددددد  تنددددددددت  ا عرفددددددددة، وت ددددددددا   اخلطددددددددافت، وتإددددددددت م اللدددددددديت ...،  دددددددد  أن  تتبدددددددد  ندددددددديت  
ا ليددددددات يف  ددددددرول  لورنددددددا و تللددددددا،  دددددد  أن  عددددددر  ييدددددد  تتددددددو   فلنإددددددبة  ليلددددددا وقددددددائ  ا ندددددد ، أو 

ا  ا رتبطدددددددة لدددددددا. ا طلدددددددوب ندددددددو أن  ددددددددد  سدددددددرتاتيجية الإدددددددلطة ا اي،دددددددة  راد  ا عرفدددددددة نددددددديت ، وأن ا خسددددددد 
. فاجلإدددددددددد فلنإدددددددددبة    (1)االقتصـــــــــاد السياســـــــــ   رادة املعر ـــــــــة  سدددددددددر بشددددددددد ن اجلنإدددددددددا ية ا ددددددددددد 

الدراسدددددات السكريدددددة ندددددو القيدددددام  فلسعددددد  يف حددددددود مدددددا ينب دددددي أن يكدددددونن  لددددد  خدددددال  النظدددددر  الشدددددبقية 
 ل  ترى يف اجلإد الوصول    حيم يوجد ما يسع  ب  التشلي.ا
 اهلوية األنثوية وصراع اجلسد: -2

لقددددددد حاولدددددد  الدراسددددددات ال،قافيددددددة أن تإددددددت،تر يف مو ددددددو  اجلإددددددد، بوصددددددسه  تددددددوال فنيددددددا، يعددددددرب 
 دددددن قدددددي  الددددديتات يف اقرتايدددددا فلددددديتو ن فيتدددددا تشدددددل  ليددددده معدددددا  احلددددد ، والرببدددددة، واجلتدددددال، وندددددي مسددددداني  

 سددددددر لكينو ددددددة الدددددديتات قبدددددد  أن تتشددددددك  بصددددددور  يائيددددددة يف نويتلددددددا، وأ  مددددددا يا دددددد  و يسددددددة اجلإدددددددن ت
ف يددددا تتتددددان  مدددد  اليتائقددددة الدددد  تب ددددم  ددددن  سإددددلا يف اجلإددددد ا خددددر ليصددددل جددددز ا منلددددا، وننددددا يتصددددار  

النقددددد ال،قددددايف يف خ دددد  خطدددداب القددددو  مدددد  خطدددداب الرببددددة لت ديددددد صددددور  اجلإددددد، ونددددو مددددا يريددددز  ليدددده  
الدددددددديتيور     اهلويددددددددة األ ،ويددددددددة يف تشددددددددك للا البيولددددددددوجي، و تقلددددددددا الن سإددددددددي، وو يددددددددا االجتتددددددددا ي،   ظددددددددر 

وال،قددددددايف، والإياسددددددي، والعددددددا سي، و  دددددداد  ترتيدددددد  الك،ددددددل مددددددن ا سدددددداني  الدددددد  أسإدددددد  هلدددددديت  التصددددددو رات 
جمتتعددددددة، ونددددددي مسدددددداني  يف أبلبلددددددا حج تدددددد  دور ا ددددددرأ  الطبيعددددددي، وأحجتدددددد   ددددددن اال ددددددرتا  متقوقلددددددا 

كا تلددددددا يدددددددامرأ  فا لدددددددة، وليإدددددد  خا دددددددعة  راد  السا ددددددد  ف إدددددد . مدددددددن نندددددددا يددددددان االنتتدددددددام بسدددددددن وم

 
 :،  ص1991ز ا مدددددددا  القدددددددومي، يددددددد، مر جدددددددورا أ  صددددددداحينظدددددددر: ميشدددددددال فويدددددددو،  راد  ا عرفدددددددة، ترمجدددددددة، مطدددددددا  صدددددددسد ، و  - 1
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اجلإدددددددد يو ددددددده د،ددددددد   دددددددرور   قافيدددددددة يف مإدددددددا يه ا ديدددددددةن ا خددددددديت  يف الصدددددددعود يف مجيددددددد  مرافددددددديف احليدددددددا  
اليوميدددددة، بدددددد ا مدددددن صدددددور  ا  دددددلار ا برائدددددي يف تو يدددددد  ا دددددرأ  احلإدددددنا  للظسدددددر بددددد ،    التعلددددديف  ددددددرب 

االختيدددددددار بتنشددددددديئ احلدددددددوا ، و  طائلدددددددا مدددددددا يرنسلدددددددا مدددددددن فوا ددددددد  ا  ر  والرتبيددددددد  المتاليددددددد ،   ائقدددددددة
و ددددتن ندددديتا الإدددديا  يصددددبىن اجلإددددد  إددددقا بليبيددددا،  ددددم  لدددد  االسددددتجابة بدددددواف  التعددددر    يف مجيدددد  مددددا 
يتصدددددددد  فل،قافددددددددة الروما إددددددددية، ليصددددددددبىن وسدددددددديلة للددددددددرتوي  والتشددددددددلي، سددددددددوا   ددددددددرب الوسددددددددائ  ا اديددددددددة، أو 

يددددددة، الدددددد  فتدددددد  تشددددددك  دافعددددددا ال تعدددددداش القددددددي  اجلتاليددددددة يف احليددددددا ، ويف السددددددن، ويف ندددددديتا الإدددددديا  ا عنو 
دكددددن ا تبددددار فددددن اجلإددددد متصددددال فلك،ددددل مددددن القددددي  السنيددددة الدددد  جعلدددد  مندددده مدددداد   ددددر    ددددتن  ددددددات 

 مإل  حيا  ا  إان.
تو ددددددة مددددددن فلددددددو يدددددددخ  يف صددددددتي  الددددددن  ا تددددددوار  يف و ددددددي  قافددددددة األ ددددددرا ، يو دددددده يعكددددددر جم

الإددددياقات ال،قافيددددة، تدددد د  مطددددا جديدددددا  لدددد   ددددو مددددا أ لدددديف  ليدددده  بددددد القددددادر فيدددددو  بنإدددديف الددددربادي  ، 
مدددددد  ا تشددددددار دوائددددددر االتصددددددال، يف مقابدددددد  رسددددددو   الدددددديت  بدددددددأ يتإدددددد  مدددددددا  يف جمددددددال الدراسددددددات ال،قافيددددددة  

سدددددديا  م دددددداير، يوايدددددد  ال،قافددددددة النوبويددددددةن حددددددري بدددددددأت البي ددددددة ا عرفيددددددة اجلديددددددد  تب ددددددم لنسإددددددلا  ددددددن 
حتددددددول الددددددو ي، وي سددددددر ل،قافددددددة بديلددددددة  ددددددن ال،قافددددددة اخلصوصددددددية، ونددددددي  قافددددددة تإددددددتند    مددددددا يشددددددي  يف 

 ، يف  ددددد  الــــغادي  ا تتعدددددات احلدي،دددددة مدددددن أ إدددددا  جديدددددد ، بددددددأت تتبلدددددور مددددد  مدددددا فت يطلددددديف  ليددددده  
ومدددددن نددددديتا ا نظدددددور  ،الواقددددد  لرتييبدددددة ت ك  يف الدددددنظ  ا عقدددددد أصدددددبىن يددددد  افنددددد  ، بوصدددددسلا هندســـــة الثقا ـــــة 

أصدددددب   الددددديتات يف أمدددددر  احلاجدددددة    تعزيدددددز نويتلدددددا يف الوجدددددود، ونددددديتا يعددددد  أن  اولدددددة بييدددددد صدددددون 
يف  culturalisme يف مقابددددددددد  ا دددددددددد ال،قدددددددددافو  الت صدددددددددي  ا نجلدددددددددي يف القدددددددددي  ا كتإدددددددددبة، فت  دددددددددرور ا 

 لاويقك إدددددد  وت  سددددددتلال ، وتسنندددددده فيلددددددان خللدددددديف نويددددددة جديددددددد ،  كتلددددددا اال ،افتتا دددددده بتسصددددددي   قافددددددة جديددددددد 
 دددددعارات الصدددددور  الد ائيدددددة ا دنشدددددة  اصدددددة مددددد     اهلدددددو ت ا ليدددددة،  دددددا يتتا ددددد  مددددد  الددددديتو  اجلديدددددد 

بشددددددك   ددددددام، وحولدددددد  يدددددد   Peripheral cultures الددددد  أصددددددب   ثدددددددد ييددددددان ال،قافددددددات ا يطددددددة
بوصدددددددسلا  دددددددبكات  ات م دددددددزى،  ، دددددددار   قافيدددددددة   دددددددي      قافدددددددة تإدددددددلية، مدفو دددددددة الددددددد،تن، وخلقددددددد 

 (1)اهلوية ب رض خلولة  subculture موجلة    ال،قافة السر ية الدو ية
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ويف خ دددددد   لدددددد  فت مو ددددددو  اجلإددددددد يف  دددددد  مشددددددرو  النقددددددد ال،قددددددايف يظلددددددر  لدددددد  الإددددددطىن، 
    قافددددة التلتددددن ، أو مددددن  قافددددة ا ريددددز ا افظددددة     قافددددة األ ددددرا  ا اجنددددة،  وخيددددرا مددددن  قافددددة اخلجدددد 

التنظدددددل السكدددددر  للنإدددددوية يف أ قددددداب   لددددد    دددددرالددددد  تعدددددز  مكا تلدددددا أفكدددددار مسددددداني  النإدددددوية واجلنوسدددددة 
 Simone deسدددديتون د  بوفددددوار  السيلإددددوفة الوجوديددددة السر إدددديةاحلددددرب العا يددددة ال،ا يددددة مدددد  يتدددداب 

Beauvoir  اجلددددددددنر ا خددددددددرLe Deuxième Sexe 1949،  الدددددددديت  رأت فيدددددددده أن  الكينو ددددددددة
ا  إدددددا ية أحاديدددددة اجلددددددونر فلنإدددددبة    اجلتيدددددد ،  يدددددراا يدددددان أو أ ،دددددد ، ومدددددن   فدددددد ن  ا قدددددارفت اجلديددددددد  
مددددد  ا وجدددددة ال،ال،دددددة، حاولددددد   بدددددرا  مسلدددددوم  األ و دددددة  بوصدددددسلا  دددددرور  لل سدددددا   لددددد   اهلويدددددة النإدددددوية أو 

 ،ويددددددة ، وملتددددددا يكددددددن مددددددن أمددددددر، فدددددد ن  ا وجددددددات ا تتاليددددددة   تتودددددد   ددددددن مطالبلددددددا األساسددددددية، و لدددددد  األ
 رأسلا رد  اال تبار للجإد اليت  يصن  االختال ، وت   ر  اهلوية السردية لليت ات.

لدددددديتل  وجددددددد النقددددددد النإددددددو   سإدددددده يقددددددود احتجاجددددددا   ددددددور    لدددددد  حددددددد  قددددددول  تددددددل    لتددددددون  
 ددددد  أ إددددا   قافيددددة ندددديتن فيلددددا ا ريددددز الدددديتيور   لدددد  اهلددددام  األ ،ددددو ، وارتبطدددد  فيلددددا اهلويددددة فجلإددددد 
ا نإددددددن، الدددددديت  أكخ دددددد   للن ز ددددددة احلإددددددي ة، وقصددددددر فيدددددده دور ا ددددددرأ   لدددددد  ا  دددددداب وتربيددددددة األوالد و دددددد ون 

ة يدددددددد   نددددددديت  الو ددددددددائ  وا إدددددددد وليات، لددددددديتل  ال  ددددددددد برابدددددددة يف أن  تدددددددد  اجلإددددددددد ا لبيددددددد ،  لدددددددد  أويددددددد 
مإددددداحة واسدددددعة يف نددددديتا الن قدددددد الددددديت   ددددداول حتريدددددر  مدددددن االسدددددتبداد الددددديتيور ، ومدددددن أ إدددددا  موقعتددددده يف 
اجلددددددنر والر ببددددددة والتشددددددلين  ظددددددرا    التوسدددددد  يف حقدددددد  الدراسددددددات ال،قافيددددددة ا شددددددسو ة بتوجلددددددات النقددددددد 

ل،قددددايف، الدددديت  أصددددبىن يعددددض فخلددددوض يف  بددددرا  يدددد  مددددا نددددو ملتدددد  مددددن دون يددددابىن، وينظددددر    يدددد  مددددا ا
ددددددددد  بصددددددددلة    الرؤيددددددددة اجلامعددددددددة، يف حدددددددددود مددددددددا دليدددددددده  ليدددددددده الددددددددن ، أ  يددددددددان  و دددددددده،  ددددددددا يف  لدددددددد  
النصددددددددوص ا رئيددددددددة، أو الشددددددددسوية، أو ا تجبددددددددة بسعدددددددد  الإددددددددلطة، أو حدددددددد  النصددددددددوص احلإددددددددية اخلاد ددددددددة 

ل  لدددددد  مددددددن األسددددددالي  ال،قافيددددددة ا توسيددددددة، الدددددد  يعتربنددددددا النقددددددد ال،قددددددايف ملددددددارات سددددددلويية لل يددددددا ، وبدددددد 
لبعدددددة مدددددن الدددددو ي ال،قدددددايف االسدددددتلاليي، تإدددددت يف اخلدددددوض يف دراسدددددته  ر يدددددة، بوصدددددسلا تت دددددتن معدددددايل 

 لتدددد  
ة، جديددددد ، تتبدددداين مدددد  و ددددي  قافددددة النوبددددةن ومددددن ننددددا يتقددددا   النقددددد األد  مدددد  النقددددد ال،قددددايف يف ا 

فددد  ا يددددان األول يعددددض بدددن  النوبددددة، فدددد ن النقدددد ال،قددددايف يعددددض بكددد  مددددا نددددو مإدددترت مددددن  قافددددة األ ددددرا ، 
أن مددددا يتناولدددده النقددددد ال،قددددايف مددددن دراسددددات ال  Arthur Asa Bergerبرجددددر اأر ددددر أيز لدددديتل  ا تددددرب  
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ــ   يتعدددددى يو دددده   ــا ب ا ــ ــا  اصــ ــاال معر يــ ــير جمــ ــالا ولــ ويف ندددديت  احلالددددة يإددددتند النقددددد ال،قددددايف ، (1)نشــ
   مجيدددددد  األ ددددددوا  ا عرفيددددددة وال،قافددددددات  – لدددددد  سددددددبي  ا ،ددددددال  –يف دراسددددددته  ساصدددددد  اجلإددددددد، وتساصدددددديله 

الشددددددعبية بإددددددياقاثا الشددددددتوليةن جللدددددد  أيددددددرب  دددددددد مددددددن أ وا  ا تلقددددددري، وبكدددددد  الإددددددب  ا برائيددددددة، الدددددد  
 Zygmuntوميددددة، ونددددو مددددا يإددددتيه  ي تو دددد  فومددددان تإتإددددي لا ال،قافددددة الشددددعبية يف أمددددال احليددددا  الي

Bauman   فحليدددددددا  الإدددددددائلة، االسدددددددتلاليية الددددددد  تعتتدددددددد  لددددددد  االسدددددددتجابة للرببدددددددات وصدددددددور  ا شدددددددلدن
بعدددددددد أن أصدددددددب   الصدددددددور  مدددددددئ حيدددددددا  تإدددددددودنا متال مدددددددات ا بدددددددرا  ، ولدددددددير نندددددددا  أ دددددددد   ر  مدددددددن 

وفدددديف مددددا تإددددتجي  لدددده الدددديتات يف ميوهلددددا  بجددددي  جإددددد ا ددددرأ  يف مجيدددد  ال،قافددددات، و ددددرب مجيدددد  العصددددور،
    بددددددوا  اجلإددددددد فالسددددددتتالة، واال بلددددددار ف لدددددديتات احلإدددددديةن ف عددددددض الدددددديت  أ ددددددار  ليدددددده ميشددددددال فويددددددو 
الددددديت  حدددددول مو ددددددو  اجلإدددددد    معرفددددددة حتددددداول اسدددددت،تار ن ل ددددددرض ت،بيددددد  ا طالبددددددة متقددددده يف النسددددددا     

  Sigmund درا  لددد  مدددا أ دددار  ليددده فرويددد أدا  و يستددده الطبيعيدددة مدددن دون حائددد ، وندددو بددديتل    خيددد 

Freud  .يف ب ل  النشال اجلنإي 
  يمة )اجلسد( يف الّنقد الّنسوي اجلزائري: -2-2

اسددددددتسادت الدراسددددددات النإددددددوية يف احلريددددددة النقديددددددة اجلزائريددددددة مددددددن مجاليددددددات التلقددددددي للنقددددددد ال،قددددددايف 
ال،قافيدددددددة،  اصدددددددة تلددددددد  اخلطدددددددافت ا  دددددددتر ، و القدددددددة يف مجيددددددد  جمددددددداالت األجندددددددا  ا تداخلدددددددة للرتييبدددددددة 

الددددددددديتات ف خدددددددددر، وندددددددددو ت األ دددددددددرا ، وا و دددددددددو ات ا  يبدددددددددة قإدددددددددراا مدددددددددن اخلطددددددددداب ا عدددددددددريف الددددددددددارا  
ياخلطدددددداب األيدددددداددي، ولددددددير مإددددددت رف أن يكددددددون النقددددددد النإددددددو  يف اجلزائددددددر موايبددددددا للتإددددددار النقددددددد  

الإدددددداحة العا يددددددة مددددد  ا تشددددددار أفكدددددار مددددددا بعددددددد  العدددددر  والعددددددا ي، الددددديت  تبلددددددور مدددددد  تندددددامي وجددددددود   لددددد 
احلدا دددددددة، فدددددددانت  ي دددددددل  مدددددددن ا اندددددددات النقدددددددد  ندددددددد العدددددددرب يف يايدددددددة القدددددددرن العشدددددددرين بتنددددددداول دراسدددددددة 
اخلطددددداب األد  وال،قدددددايف  لددددد  وجددددده العتدددددوم يف  دددددو  ا دددددال األ ،روبولدددددوجي والتدددددارخيي واجلتدددددا ، ليدددددرت  

النقددددددد  ا يددددددا و ربيددددددا، ويا دددددد  لدددددده اجلددددددرأ  يف تندددددداول  بصددددددتته يف يدددددد   ا و ددددددو ات، الدددددد  اقت تلددددددا ندددددديتا
مو دددددددو ات  ددددددد ل  الإددددددداحة النقديدددددددة ي،دددددددلاا    حدددددددد  االخدددددددتال  والتنددددددداق ، وندددددددو مدددددددا أ لقندددددددا  ليددددددده 

بددددداين  مدددددن حيدددددم ا والسدددددة وا  ددددداير  لكددددد  مدددددا ندددددو سدددددائد ومددددد لو ن أل ددددده اقدددددت    
ك
املســـــكوت  النقدددددد ا 
يف  القدددددددددددات الددددددددددديتات مددددددددددد  نويتلدددددددددددا الوجوديدددددددددددة   يف األدب والنقدددددددددددد، وأقدددددددددددام جإدددددددددددوراا معرفيدددددددددددة عنـــــــــــ 

 
النقددددددد ال،قددددددايف،  ليددددددد مبدددددددئي للتسدددددداني  الرئيإدددددددية، ترمجددددددة وفددددددا   بددددددراني ، رم ددددددان بإددددددطا ويإددددددي، ا لدددددددر ، أر ددددددر أيزابرجددددددر - 1

 .30، ص: 2003، 1األ ل  لل،قافة، القانر ، ل 
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واالجتتا يدددددددة،  القدددددددات حتتددددددداا    جدددددددرأ   عللدددددددا تدددددددزيىن الصدددددددت   دددددددن )اجلإدددددددد( وربباتددددددده و يتياتددددددده،  
يتدددددا أسدددددل  بشدددددك  الفددددد  يف   دددددرا  الإددددداحة األدبيدددددة اجلزائريدددددة بت ليددددد  اخلطدددددافت الإدددددردية والشددددددعرية، 

د( بداللتددددددددده البيولوجيدددددددددة، وأبعددددددددداد  والتنظدددددددددل هلدددددددددا مدددددددددن وجلدددددددددة  رؤيدددددددددة  قافيدددددددددة  و لددددددددد  رأسدددددددددلا )اجلإددددددددد 
االجتتا يددددددة، وال،قافيددددددة، والسكريددددددة، وبوصددددددسه جددددددز اا مددددددن  اهلويددددددة األ ،ويددددددة  مددددددن منظددددددور أن  الن إددددددوية نددددددي 
مدددددن جمتو دددددات )اهلويدددددة( الددددد   شدددددط  بشدددددك  متزايدددددد منددددديت الإدددددتينيات مدددددن القدددددرن العشدددددرين، يدددددي ت يدددددد 

د يدددددد  مددددددا نددددددو يددددددابىنن سددددددعيا      قددددددا   لدددددد   ف ددددددة النددددددواق ، و  ددددددرا  االسددددددتجابة لكدددددد  با ثددددددا، وصدددددد 
نويتلددددددا ا لت شددددددة، والن ددددددال مددددددن أجدددددد  حتقيقلددددددا، يددددددي تقدددددداوم القيددددددود ا سرو ددددددة  ليلددددددان لت ررنددددددا مددددددن 
أبدددددالل سدددددد الددددديترائ ن ولكدددددي  عددددد  مدددددن وجودندددددا م دددددانيا لوجدددددود الددددديتيور  الندددددد للندددددد، لددددديتل  ل دددددل  

 Edmundنوسددددددرل  مددددددن أجدددددد  أن حتددددددرر  اثددددددا قبدددددد  أن حتددددددرر جإدددددددنان    الدددددديتات متإدددددد  تعبددددددل

Husserl  تددددددددر  جإددددددددنا   بدددددددات الددددددديتات )الكوجيتدددددددو(Le Cogito  مدددددددن حيدددددددم ندددددددي موجدددددددود
مسكددددددر، واالسددددددتدالل  لدددددد  نويتلددددددا بت ررنددددددا مددددددن يدددددد  حدددددداجز يقتدددددد  نويتلددددددا اخلاصددددددة، وحي،تددددددا  دددددد   
 ددددديطنة ندددددو  ت معي ندددددة وثتيشدددددلا مدددددن قبددددد  ا تو دددددات األقدددددوى يف ا تتددددد ، دكدددددن أن تت دددددت ن سياسدددددة 

  د  الددددددو ي  أ   قددددددد الصددددددور  الن تطيددددددة الإددددددلبية، و  الددددددة األ ى الن سإددددددي الدددددديت  يشددددددتت   ليدددددده اهلويددددددة  
 (1)التتاني معلا.

ندددددددديتا الددددددددو ي يف احلريددددددددة النقديددددددددة النإددددددددوية اجلزائريددددددددة نددددددددو مددددددددا سددددددددنتناوله فلدراسددددددددة والت ليدددددددد  يف 
مددددتلكن مددددن ا ليددددات  سددددلام جمتو ددددة مددددن الناقدددددات اجلزائددددر ت الددددال ا اقددددت تن جمددددال )النقددددد ال،قددددايف( وا

مددددا أات  هلدددددن  اخلدددددوض يف تلدددد  الق دددددا  ا وريدددددة، الدددد   دددددك ل  معدددددا  النقددددد النإدددددو ،    حدددددد  ا تبارندددددا 
   يوف  إقية  مرتس وة يف بي تنا االجتتا ية وال،قافية.
  الدددددديت  تلب إدددددددته بعددددددد  الن اقددددددددات الــــــوع  املعــــــريفيكشدددددد  لندددددددا نددددددديتا التندددددداول اجلإدددددددور  لددددددد   

   ظدددددددر  اهلويـــــــة األنثويـــــــةاجلزائدددددددر ت يف ولدددددددن  النإدددددددو ، بتشدددددددكي  رؤيدددددددة معرفيدددددددة جديدددددددد ، تنظدددددددر     
فاحصددددة ل،قافددددة ا تتدددد  الإددددائد ، والقددددي  ا ورو ددددة الدددد  تدددد   ر ندددديت  ال،قافددددة،  دددداوال و دددد  يددددد   لدددد  تلدددد  

و  يف ا تتددددددد ، ونيتنددددددد   لددددددد  سدددددددلويياته، وحلقددددددد  الددددددديتات األ  ،ويدددددددة يف  األ إدددددددا  اخلبي دددددددة الددددددد  ترسددددددد 
عرية اجلزائريددددددددة والعربيددددددددة بكدددددددد   يينو تلددددددددا وجإدددددددددنا، ونددددددددي أ إددددددددا   كإددددددددتلا اخلطددددددددافت الن ،ريددددددددة والشدددددددد 

 
ينظدددددر: سدددددادون ديور دددددق، الدراسدددددات ال،قافيدددددة: مقدمدددددة  قديدددددة، تدددددر:  ددددددو  يوسددددد   تدددددران، ا لدددددر الدددددو   لل،قافدددددة والسندددددون  - 1

 .244/ 243، ص: 2015، يو يو 01وا داب، الكوي ، ل: 
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دا يف سدددددلطة ا تتددددد  أو الددددديتيور   تساصدددددي  الواقددددد ، و ،يلددددده للددددديت ات األ ،ويدددددة يف  القتلدددددا مددددد  ا خدددددر، جمإددددد 
 أو وا معا.

أ  يف سددددددرد ثا الكددددددربى، وقدددددد  النقددددددد النإددددددو  اجلزائددددددر   لدددددد  تلدددددد  األمددددددال الدددددد  و شدددددد  ا ددددددر 
عر  والر وائدددددي،  اصدددددة، يف تعريتددددده ل  إدددددا  ال،قافيدددددة الددددد   وا ددددعا يدددددد   لددددد  مكدددددامن البدددددو  األ ،دددددو  الشددددد 
ل ط   لدددددد  )ا ددددددرأ (، ويدددددد  أ ددددددكال ا قصددددددا ، واهليتنددددددة، والدو يددددددة، وتشددددددي  اجلإددددددد، يتددددددا صدددددداح   سددددددك

  ا خدددددددر، ويدددددد   أ دددددددكال العنددددددد  ندددددديتا الن قدددددددد تساصددددددي  ا قاومدددددددة النإددددددوية هلددددددديت  ال،قافددددددة يف صدددددددرا لا مدددددد 
ا  دددددددن  الل سظدددددددي واجلإدددددددد  والن سإدددددددي والعدددددددا سي، الددددددديت   قلتددددددده وصدددددددو رته نددددددديت  األ تدددددددال األدبيدددددددة، معدددددددرب 
ا،  ا، وجإددددددددا رف ددددددده لتلددددددد  الصدددددددو ر االختزاليدددددددة أو ا قصدددددددائية الددددددد  مو  دددددددعتلا دون الرجددددددد   قدددددددالا، وروحدددددددا

( يف متوطيددددددددا النظددددددددر  البيولوجيددددددددة يف  القددددددددة ا ددددددددرأ  فلرجدددددددد ، وألن  )ا جلإددددددددد(   ددددددددر )مو ددددددددو اا مريددددددددز ا
تصددددددو ر يدددددد  ال،قافدددددددات السلإددددددسية، والسنيددددددة، واألدبيدددددددة، والصددددددوفية، والعلتيددددددة، واألسدددددددطورية، وبلنددددددا مدددددددن 
الدراسددددددات الدددددد  يددددددت  الرتييددددددز فيلددددددا  لدددددد  اجلددددددنر بوصددددددسه مو ددددددو ا تتجلدددددد  فيدددددده ا ددددددرأ  مإددددددتلدفة  ،يدددددد  

ة النقدددددد الن إدددددو  اجلزائدددددر  لتيتدددددة )اجلإدددددد اجلإدددددد يددددد برا ، مدددددن نندددددا، فددددد ن  نددددديت  الدراسدددددة سدددددتتناول رؤيددددد 
األ ،ددددددو (، و ، لدددددده يف مإددددددتو ت متعددددددد د ،  إددددددتطي  أن  عددددددد نا )أ إدددددداقاا  قافيددددددة( خمتلسددددددة، قددددددام بتعريتلددددددا 
نددددديتا النقدددددد، منلدددددا ) قافدددددة اجلإدددددد( و)ل دددددة اجلإدددددد( و) صدددددي ة اجلإدددددد( و)حإدددددي ة اجلإدددددد( الددددد  يدددددان هلدددددا 

( نددددديت  الصدددددب ة مدددددن الددددددالالت واأللدددددوان واأل إدددددا  ح دددددور الفددددد  يف نددددديتا الن قدددددد، وقدددددد أخددددديت )اجلإدددددد
 ظدددددددراا الخرتاقددددددده سدددددددائر اخلطدددددددافت  طو ددددددده وتساصددددددديله، وفددددددديف مدددددددا  ليددددددده رؤيدددددددة النقدددددددد ال،قدددددددايف يف جمدددددددال 
الدراسددددات النإدددددوية، الددددد  تعدددددد صدددددسو  مدددددا ينب دددددي  لدددد  ا دددددرأ  أن تقدددددوم بددددده بشددددد ن مريزيدددددة الددددديتيور ، سدددددوا  

يا ثددددددا  لدددددد   وصدددددديتلا األ ،ويددددددة يف  ابعلددددددا العددددددا سي، مددددددن حيددددددم  بددددددرا  اخلصوصددددددية البيولوجيددددددة، أو ح
ا شددددسو  بددددرو  األمومددددة،  لدددد  الددددرب  مددددن أن  ددددانر  األمومددددة تعددددد لدددددى الك،ددددل مددددن الدراسددددات يف جمددددال 

  .النإوية  ائقا لت قييف ا إاوا  بينلا وبري الرج 
يف ارتبا ددددددده وقدددددد  اختيدددددددارل  لددددددد  لقددددددددتري أيدددددددادديتري جزائددددددريتري يف تناوهلتدددددددا  و دددددددو  )اجلإدددددددد( 

فلدددددديتات األ ،ويددددددة، ووددددددا الناقددددددد  ) ا يددددددة حطدددددداب( يف دراسددددددتري واردتددددددري يف يتدددددداب )دراسددددددات  قافيددددددة( 
ونددددو يتدددداب مشددددرت  مدددد  األيدددداددي والناقددددد العراقددددي )اددددل خليدددد (، تناولدددد  الدراسددددتان )اجلإددددد(  ظددددر  

يددددددددة )الدددددددديتات األ ،ويددددددددة يف وتطبيقيددددددددا، األو  موسددددددددومة بددددددددد )الدددددددديتات األ ،ويددددددددة اترخيددددددددا وتددددددددرا  و قافددددددددة( وال،ا 
مواجلدددددة األ إدددددا  ال،قافيدددددة ا ليتندددددة(، أمدددددا ال،ا يدددددة فلدددددي الن اقدددددد  )صدددددلي ة  دددددتيىن( يف دراسدددددتلا الصدددددادر  
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 ددددددن جملددددددة )فصددددددول( يف  ددددددددنا اخلدددددداص بددددددد )النقددددددد ال،قددددددايف( موسددددددومة بددددددد )صددددددرا  اهلددددددو ت والدددددديتوات يف 
 رواية القال  ا تآيلة لد   تد سار  (. 

 لعفيف/اآلمث:اجلسد األنثوي: ا-3
يرتكددددددز مو ددددددو  النإددددددوية يف الدراسددددددات ال،قافيددددددة اجلزائريددددددة  لدددددد  فكددددددر  العدالددددددة االجتتا يددددددة بددددددري 
علا الدددددو ي االجتتدددددا ي  الددددديتيور  واأل و دددددة، فلنظدددددر    الو ددددد  الددددديت  آلددددد   ليددددده حالدددددة األ و دددددة الددددد  م و ددددد 

ائدددددر ت انتتددددداملن يف حيدددددز اهلامشدددددية،  ظدددددل الظلددددد  ا إدددددلئ  ليلدددددان لددددديتل  يرسددددد  جددددد  الناقددددددات اجلز 
 عاجلدددددة جإدددددد األ ،ددددد  يف مواجلدددددة ا خدددددر السدددددا ن سدددددعيا      ددددداد  بندددددا  ترييبدددددة العالقدددددة ا تا لدددددةن لكدددددي 
تصدددددددددبىن جدددددددددز اا فدددددددددا ال     جا ددددددددد  يويدددددددددا مددددددددددلوال داخددددددددد  ا نظومدددددددددة االجتتا يدددددددددة، وسددددددددديا  التجربدددددددددة 

لدددددد  تسر ددددددلا الدددددديتيور  ا  إددددددا ية، وليإدددددد  معطدددددد  اسددددددتلالييا حتكتدددددده التبعيددددددة يف العالقددددددات التبادليددددددة ا
 -بددددددل ا تكاف ددددددة، ومددددددن ندددددديتا ا نظددددددور  عتقددددددد أن معاجلددددددة مو ددددددو  األ و ددددددة متاجددددددة    مدددددد   السرابددددددات 

برؤيددددددة جيتريددددددة  ل ددددددا  النظددددددر  الإددددددط ية، و قصددددددا  فكددددددر  التلتددددددي  ا سرو ددددددة  -الدددددد  فر ددددددتلا الدددددديتيور  
  هليتنددددة الرجددددد ، وي يدددددا  لدددد  احلددددددود الدددد  راددددد  فيلدددددا صددددور  األ و دددددة، ف تبارندددددا جنإددددا  دددددعيسا،   ددددد 

يف  القددددددة اسددددددتعتارية بينلددددددا وبددددددري الرجدددددد ن حيددددددم يدددددد  منلتددددددا  دددددداول فددددددرض مقاومتدددددده ل خددددددر، لدددددديتل  
يقدددد  اجلإدددددد نندددددا مدددددرب ا مساتنددددده البيولوجيدددددة لكإدددددر قددددو  ا خدددددر فسدددددتدراجه حدددددري يقددددد  يف سدددددبي  ا دددددرأ ، 

ا يلا ا  إدددددا ية، أي،دددددر فتوقعددددده يف الشدددددبا ، بينتدددددا ندددددي يف حقيقتلدددددا  ،ددددد   لددددد  الكدددددائن األاددددد  يف مإددددد 
 ددددددا يقددددددوم بدددددده الرجدددددد ،  اصددددددة مددددددن الناحيددددددة العا سيددددددة  ات الصددددددلة فألمومددددددة، وبكدددددد  أبعادنددددددا النسإددددددية 

 واالجتتا ية يف احليا .
يبدددددددو أن  الدراسددددددات النقديددددددة ال،قافيددددددة يف اجلزائددددددر ال تقتصددددددر  لدددددد  الصددددددرا  الدددددددائر بددددددري الدددددديتيور  

قدددددد   إددددددي  األ و ددددددة  واأل و ددددددة، أو  اولددددددة   الددددددة احلددددددواجز بينلتددددددا ف إدددددد ، بقدددددددر مددددددا حتدددددداول   دددددداد   و 
 ددددددتن الوحدددددددات الدددددد  تبدددددد  ا تتدددددد ، وفلصددددددور  الدددددد  تليدددددديف لددددددا  لدددددد  وفدددددديف اهلويددددددة التتا ليددددددةن يف يددددددون 
األ و ددددددة تددددددوا   الدددددديتيور  يف الصددددددسات ا شددددددرتية للددددددو ي ال،قددددددايف، يتددددددا أيددددددا حتدددددداول أن  لدددددديف مددددددن واقعلددددددا 

يابة مدددددئ احليدددددا ، بعيددددددا  دددددن الرواسددددد  ا توار دددددة الددددد  تعتقدددددد أن    دددددا اا ي ددددداني الرجددددد   لددددديف  دددددراية لصددددد 
يدددد   ددددي  مددددرثن فالستإددددالم لقدددددر الدددديتيور ، و ددددن ا زايدددددات الدددد  تنظددددر    اجلإددددد  لدددد  أ دددده  ر دددددة 
للس ددددددا  الشددددددبقي، فلنظددددددر  الدددددد  ترسددددددو  يف  نددددددن الرجدددددد  فل،قافددددددة الراجعددددددة، الدددددد   وصدددددد  ا ددددددرأ  يف 

اول الناقدددددداتن ر ،  عدددددزل  دددددن قدددددي  ا دددددرأ  ا  إدددددا ية، احلتيتيدددددة اجلإددددددية بددددددواف  ا   ويف نددددديتا الإددددديا  حتدددددك
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)صدددددلي ة  دددددتيىن( و) ا يدددددة حطددددداب(  بدددددرا  )مسلدددددوم األ ،ويدددددة(، و  ددددداد  بلدددددور  نددددديتا ا سلدددددوم ا طالقدددددا مدددددن 
ح دددددور اجلإددددددد يف الس ددددددا  الإددددددرد  الددددديت  يعكددددددر صددددددور  واقدددددد  ا دددددرأ  اجلزائريددددددة والعربيددددددة، يتددددددا حتدددددداول 

موقسلتدددددددا ا تت،دددددد  أساسدددددددا يف تعريددددددة ا إددددددكوت  نددددددده، وف ددددددىن أسدددددددالي  العندددددد  بكددددددد  الناقددددددداتن  بددددددرا  
دت ا ددددددرأ ،  أ دددددكاله، الددددد  مورسددددد   ددددددد ا دددددرأ  وجإددددددنا، واحلسددددددر يف تلددددد  األ إدددددا  ال،قافيددددددة الددددد  قيددددد 

 وأفربتلا من قيتتلا ا  إا ية واالجتتا ية.
اجلإددددددددد، وفدددددددديف مقاربددددددددة تعددددددددرت  وقدددددددد بدددددددددا موقسلتددددددددا  قاومددددددددة ا واقددددددد  الدددددددد  تعددددددددر ض هلددددددددا نددددددديتا 

ز  االجتتدددددا ي، والن سإدددددي، وال،قدددددايف، يتدددددا اتسقتدددددا  لددددد  )مريزيدددددة اجلإدددددد( يف السكدددددر  و  و يددددد   صوصدددددية النددددد 
ا  إدددددا ن    ال دكدددددن السصددددد  بدددددري اجلإدددددد/ الشدددددك  والبددددددا ن/ الدددددرو ، فاجلإدددددد م،قددددد  بكددددد  مدددددا نددددددو 

 وف نيدددددا  ال  مدددددن خدددددالل سدددددياقاته ف ددددد ، وا عكدددددا  لددددده، و ليددددده ال دكدددددن التعامددددد  مددددد  )اجلإدددددد(  دددددانر 
التارخييدددددة واالجتتا يدددددة وال،قافيدددددة، الددددد  تعا ددددد  معددددده ا طالقدددددا مدددددن  نائيدددددة )الددددديتير/ األ ،ددددد ( أو )الرجددددد / 
ا ددددرأ (، ونددددي  نائيدددددة تقددددوم  لدددد   ييدددددز بيولددددوجي فألسدددددا ، فكلتددددا  يددددر )اجلإدددددد( استك  ددددرت )ا دددددرأ (ن 

جإدددددد خددددداو  مسدددددر   مدددددن قيتددددده اجلتاليدددددة الظدددددانر ، ويددددد ن  لدددددير للرجددددد  )جإدددددد(، فقدددددد حكصدددددرت ا دددددرأ  يف 
ه  قصدددددا  للجإدددددد األ ،دددددو ، وثتدددددي  للتدددددرأ ، وسدددددل  لكيايدددددا ، (1)وحددددد   مدددددن قيتددددده ا عنويدددددة البا ندددددة،   ددددد 

ه يف ا عتقدددددد ال،قدددددايف الإدددددائد ال يكشددددد  اجلإدددددد  لددددد  معدددددض األ و دددددة  لددددد  حدددددد   وفلنظدددددر     لددددد  ف  ددددد 
 فلدددددو ي يدددددد ا عدددددض اجلإدددددد  الددددديت  يتتإددددد  بددددده جمتتددددد  قدددددول مالددددد  بدددددن  ددددد،، بددددد   دددددن  دددددور  األ و دددددة، 

يت  العاجلددددددة  ، وقددددددد بدددددددا ندددددديتا اجلإددددددد )و نددددددا( ف سلددددددوم ال،قددددددايف، أيددددددن يكقندددددد   الواقدددددد  (2)سدددددداد  ال ددددددرام فللدددددد 
الت ددددد  ا ددددد  ، الددددديت  ي دددددسي الطددددداب  الإدددددلعي  لددددد  يددددد   دددددي   دددددا يف  لددددد  اجلدددددنر،  صددددددائه النسإدددددية 

ــيةيددددددددة مريزيددددددددة يف ايتإدددددددداب  السرويديددددددددة يف  قددددددددد  أوديدددددددد ، بوصددددددددسه آل ــة اجلنســــــ  ، أو ف سلدددددددددوم اهلويــــــ
ا اريإدددددددي، حيدددددددم يإدددددددل   اجلإدددددددد، ويشدددددددي   حدددددددري تت دددددددو ل صدددددددور  اجلإدددددددد/ الدددددددو ن    سدددددددلعة تإدددددددو  ، 

. لدددددددديتل  تددددددددرى (3)اسددددددددتنادا    خصائصددددددددلا الإدددددددد رية الدددددددد  تقددددددددوم  لدددددددد  جنإدددددددديتلا و ددددددددبقيتلا و برائلددددددددا
تتددددددد  أإدددددددد ا دددددددرأ  لكو ددددددده مدددددددو ن ا  ر  والر ببدددددددة الناقدددددددد  ) ا يدددددددة حطددددددداب( أن  ال،قافدددددددة ا  إدددددددا ية ان
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يت ، واختزلدددددد  النظددددددر   ليلددددددا بصددددددر  النظددددددر  ددددددن ييددددددان نويددددددة اجلإددددددد و اتيتدددددده ا قد سددددددة، وا إددددددتقلة،  واللدددددد 
وا إددددداوية هلويدددددة الرجددددد ، أو وليدددددد  لددددد  التتدددددايز اجلنإدددددي ا س دددددي    التكامددددد  البيولدددددوجي بينلتدددددا، بددددد  

تدددددات السكريدددددة، والن ظدددددر  االسدددددتعالئية للرجددددد   دددددا  ا دددددرأ ن تلددددد  النظدددددر  ندددددو وليدددددد ال،قافدددددة ا تتعيدددددة والرتاي
الددددددد  جعلتددددددده يقصددددددديلا  لددددددد  الصدددددددعيدين السكدددددددر  وال،قدددددددايف، وخيتزهلدددددددا يف جمدددددددر د جإدددددددد ملدددددددي  فلشدددددددلو  
والستنددددددة، وكجددددددد أساسددددددا  ر ددددددائهن ويدددددد ن ا دددددددى مددددددا بددددددري الدددددديتيور  واأل و ددددددة يتجإددددددد يف يويتددددددا  ددددددورين 

يف احلدددددددود الشددددددبقية، الدددددد   تدددددد  بينلتددددددا، يف حددددددري أيتددددددا  نصددددددران مكتددددددالن خمتلسددددددري ومتبا دددددددين  ال 
ويقددددوم نندددددا تددددوا ن يامدددد  بددددري اال نددددري، م سددددر  لدددد  وحدددددد  جلددددونر مددددئ احليددددا ن بددددداف  خلدددديف التددددوا ن،  

أساسددددية، وأحدددددوا ال يدددد  ر  لدددد  ا خددددر، لكددددن يدددد  مددددا  ددددر  يف األول يكددددون لدددده مددددا دا لدددده يف ا خددددر، 
هــــو  إددددان بوصددددسه جدددددز ا مددددن اجلددددونر،  ظددددر  مزدوجددددة: فتددددن جلدددددة  ظددددر ا دددددى، و ليدددده دكددددن النظددددر لإل

ــ  ــو نفــــر، ومددددن جلددددة  ظددددر السكددددر، جســ ، لدددديتل  فدددد ن يدددد  مددددا  صدددد  يف اجلإدددد  لدددده مددددا يطابقدددده يف هــ
 نددددددد الناقدددددددتري: –اجلإددددددد داخدددددد  منظومددددددة النقددددددد ال،قددددددايف  Éthique يتيقددددددا فدددددد ن ، ومددددددن   (1)الددددددنسر 

تطددددددر   جددددددافت حااددددددة، ومسصددددددلية، يف مإدددددد لة اجلإددددددد يف صددددددلته  –صددددددلي ة  ددددددتيىن، و ا يددددددة خطدددددداب 
فلرؤيددددددة الإددددددردية ال،قافيددددددة، بعددددددد  اولددددددة تسكيدددددد  النإدددددديف الراديكددددددا  ا تددددددوار ، الدددددديت  يقلدددددد  مددددددن  دددددد ن 

ود  بددددددري العالقددددددة ا وجدددددد  توحددددددات ا ددددددرأ ، لدددددديتا وجدددددد    دددددداد  النظددددددر    تددددددرمي  الددددددو ي الزائدددددد  يف يدددددد  
لصددددور  ا دددددرأ  بوجدددده  ددددام يف الإددددديا  ال،قددددايف ا تتا دددد  بددددري اجلنإدددددري، ونددددو مددددا ينددددداد   ا و ددددو  وا تددددول

 به الو ي النقد  اجلزائر  يف نيتا الإيا .  
ويف خ دددددد   لدددددد ، اتسقدددددد  الناقددددددداتن  لدددددد  فكددددددر   وريددددددة ترسددددددب  ينإدددددديف  قددددددايف بطدددددد    لدددددد   

ه و قافتددددده، الددددديت  ينظدددددر    ا دددددرأ  وجإددددددنا  ظدددددر  دو يدددددة بدددددل ، يف صدددددلور  اتريدددددخ السكدددددر ا  إدددددا  وترا ددددد 
ربطددددد  بدددددري اجلإدددددد والتلتدددددن ، بعدددددد أن يدددددان نددددديتا اجلدددددنر  قإدددددا مقد سدددددا لددددددى الشدددددعوب واحل دددددارات 

يت ، ا و ددددددددوم فل دددددددددع  (2)القددددددددددة الإددددددددابقة ، يف  القدددددددددة جدليددددددددة بددددددددري اجلإدددددددددد األ ،ددددددددو  ا ددددددددرتبئ فللددددددددد 
ا والددددددنق ، وبددددددري اجلددددددنر يتتارسددددددة تتجلدددددد   مددددددن خال هلددددددا مواصددددددسات ندددددديتا اجلإددددددد، حدددددد  بدددددددا مو نددددددا

مقصددددددوراا  لدددددد  ا بددددددرا  والشددددددلو  والستنددددددة، ويدددددديتا الكشدددددد   ددددددن تصددددددو ر اجلإددددددد األ ،ددددددو ، وحتو لدددددده، مددددددن 
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ا قدددددد      ا دددددد ر ا قدددددرتن فخلطي دددددة، والعنددددد ،  دددددرب ت ريبددددده، أ   دددددزو  ا دددددرأ   دددددن  اثدددددا و سإدددددلا، وقدددددد 
د  لدددددد  لددددددديلا ابددددددرتاف بددددددائر اجلددددددر ، وا ددددددطرا ا، ا عكددددددر  لدددددد   القاثددددددا ا  إددددددا ية ولدددددد  فا  سإددددددياا  تيقددددددا

والسطريدددددددة والطبيعيددددددددة، الدددددددد  فر ددددددددلا النظددددددددام األبددددددددو  الدددددددديت  يكددددددددر   قال يددددددددة الإددددددددلطة بكدددددددد  أ ددددددددكاهلا 
ا وتلسدددددة، ويف  ددددد  وجدددددود نددددديت  العلدددددة ا نلجيدددددة ا تولسدددددة تبدددددض الدددددو ي األبدددددو  البطريريدددددي، ا رتسددددد  يف  

جعيدددددة ال،قافيدددددة، حيدددددم يإدددددكن الكبددددد  ا دددددد ر  طددددداب األبويدددددة يينو دددددة الددددديتات الرا يدددددة فكدددددر   ايدددددة ا ر 
ا عاصدددددر ، الددددد  ثددددديتن  لددددد  الدددددو ي بإدددددب  متجددددددد ن أ  بلبدددددو  أفكدددددار احلدا دددددة، والدددددد و     التعددددداي  
 ما يددددددا ومكا يددددددا مدددددد  الددددددو ي التنددددددوير  يف مقابدددددد  اتقددددددا  و ددددددي ا خددددددر، ويدددددد ن الدددددديتات يف ر ايددددددة النظددددددام 

 تإاب ي  وسائ  احل ار  بيتننية القرون الوسط .األبو  تعي  ي  ا تناق ات من اي
وقددددددد حاولدددددد  الناقددددددد  ) ا يددددددة حطدددددداب( يف معددددددرض حدددددددي،لا  ددددددن رحلددددددة ت ريدددددد  اجلإددددددد  ددددددرب 
سدددددددسينة اجلدددددددنر بدددددددري ا قدددددددد  وا دددددددد ر، أن تعدددددددرض صدددددددورتري مدددددددورو تري متناق دددددددتري للجإدددددددد واجلدددددددنر 

يخ العدددددددر  ا سدددددددالمي، فقدددددددد والعالقدددددددة بينلتدددددددا، ودورودددددددا وقيتتلتدددددددا  ندددددددد الشدددددددعوب القدددددددددة، ويف التدددددددار 
تراوحدددددد  النظددددددر     اجلإددددددد األ ،ددددددو  بددددددري التقدددددددير حددددددد  الت  ليدددددده، وبددددددري التددددددد ير حددددددد  ا إددددددخ، فعددددددرب 
اتريدددددخ ا دددددرأ  الطويددددد ،  زلددددد  ا دددددرأ  بدددددري مندددددزلتري، منزلدددددة ا كا دددددة ا رموقدددددة يف مرحلدددددة ا تتددددد  األمدددددومي،   

ملكيدددددة مجا يدددددة أو فرديدددددة للرجددددد ،    خالهلدددددا  فقددددددت نددددديتا ا وقددددد  لتتدددددد، منزلتلدددددا    جمدددددرد جإدددددد، ندددددو
ت ريدددد  ندددديتا اجلإددددد، وت ريدددد  اجلددددنر يدددديتل ، فبعددددد أن يددددان اجلددددنر فعددددال مقدسددددا لدددده  قوسدددده وأبعدددداد  
الروحيددددددددة  نددددددددد الشددددددددعوب القددددددددددة، أصددددددددبىن فعددددددددال مد إددددددددا ارتددددددددبئ قإددددددددرا ف ددددددددرأ / الشدددددددديطان وفلر يلددددددددة، 

، (1)ونددددددددات يف ا تتعددددددددات احلدي،ددددددددةوأ ددددددد   احلددددددددديم  ددددددددن اجلإددددددددد األ ،ددددددددو  واجلدددددددنر مددددددددن أيددددددددرب التاب
والدددددرأ   اتددددده  نبددددد   ليددددده الناقدددددد  )صدددددلي ة  دددددتيىن( يف معدددددرض تناوهلدددددا ألمدددددال ثتدددددي  ا دددددرأ  يف ا تتددددد  
اجلزائدددددر ، وتقدددددوي  نو يتلدددددا ا طالقدددددا مدددددن روايدددددة )القدددددال  ا تآيلدددددة( لدددددد   تدددددد سدددددار  ،    وقسددددد   ندددددد 

يإددددده، فقدددددد فكدددددر  اختدددددزال )ا دددددرأ ( يف )اجلإدددددد(ن والصدددددرا  الددددديت   ا ددددده نددددديتا اجلإدددددد بدددددري تقديإددددده وتد 
ا وجإدددددداا ومشدددددا اا مدددددن حددددديف مجيددددد   د ت متا دددددا  ر ددددد  الناقدددددد  صدددددور   اولدددددة تدددددد ير ا دددددرأ   حيدددددم  دددددك
الرجدددددال امتاليددددده، بددددد  مشددددداريته  وندددددو  دددددو  آخدددددر مدددددن التلتدددددي  الددددديت  يدددددان  ،ابدددددة تقليدددددد  ددددد  خمتلددددد  

ت أن  نددددددديت  الس ددددددات االجتتا يددددددة  لدددددد  تبددددددداين مرتكزاثددددددا ال،قافيددددددة وبنياثددددددا اليتننيدددددددة وا عرفيددددددة، حيددددددم رأ
الصددددددور  تعكددددددر  ددددددكال ملتددددددا مددددددن أمددددددال التلتددددددي  الدددددد  ا تشددددددرت يف ا تتدددددد  اجلزائددددددر  يف أ نددددددا  فددددددرت  
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و دددددن  ت دددددد   دددددن نويدددددة ا دددددرأ  ا لت شدددددة يف حددددددي،نا  دددددن  -العشدددددرية الإدددددودا ، وندددددو مدددددا دكدددددن اختزالددددده
ر جدددددد  و ا ددددددد  ر  يف  نائيددددددة أوسدددددد  تددددددرتبئ بسكددددددر   ا قددددددد    الدددددديت   يدددددد     ال - نائيددددددة ا ددددددرأ  والرجدددددد 
ويف ندددديتا مددددا يشددددل    الصددددور  الدددد  وكصددددت  لددددا ا ددددرأ   لدددد  أيددددا لقصددددةن مدددد  ( 1)الدددديت   يدددد     ا ددددرأ .

السلددددد  اخلدددددا    عدددددض ]لقصدددددة[ الددددديت  أخدددددرا مدددددن معندددددا  االصدددددطالحي    معندددددا  الل دددددو   عدددددض التقليددددد  
و ال ييدددددد  يكددددددرم   جدددددد   دددددد  ه والت قددددددل،    الددددددنق  يف ا عددددددض ا إددددددتلد  نددددددو الددددددنق  يف األنليددددددة، 

الإددددديد  خد دددددة أم ا ددددد منري  يدددددا يتدددددال الددددددين، ومدددددن نندددددا فددددد ن ا دددددرأ  ندددددي  ات  قددددد  مصدددددلىن، أو قددددد  
نددددي صددددال  الدددددين، يويددددا تصددددلىن ا تتدددد ، أمددددا مإدددد لة الق وامددددة فلددددي تددددر د  عددددض الإددددعي، ويددددون الرجددددال 

عا ع، حددددددري يإددددددعون يف  لدددددد  الشددددددي   لدددددد  خددددددال   القوا ددددددد  قددددددي  القيددددددام، قوامددددددون  عددددددض أيدددددد  سددددددك
 قدددددي  الإدددددعا ، واحلدددددال نددددديت  قدددددد تكدددددون ا دددددرأ  مدددددن الإدددددعا ، أو ال تكدددددون، والعكدددددر صددددد يىن فلنإدددددبة 
   الدددددديتيور . ويف  ددددددو   لدددددد  سددددددع  ا ددددددرأ  دومددددددا مندددددديت األ ل  لدددددد  أال تكددددددون رنينددددددة ا ريزيددددددة اليتيوريددددددة 

  تلبيدددددة مطالددددد  احليدددددا ، ا تعاليدددددةن بسعددددد  سدددددلطة القوامدددددة يف فلتلدددددا ا  لدددددول، حدددددري خرجددددد   دددددن مو دددددو 
والر ايدددددددة الناجعدددددددة، ومدددددددن وجلدددددددة النظدددددددر نددددددديت  انتتددددددد  الناقددددددددات اجلزائدددددددر ت  إددددددد لة االخدددددددتال  بدددددددري 
ا  دددددديدا مددددددن ا ددددددرأ   اجلنإدددددرين األمددددددر الددددديت  و دددددد    بددددددات الددددديتات  لدددددد   دددددد  الصدددددرا ، و ددددددك  حرصددددددا

تقدددددد  أويددددددة  ددددددن  لتتردنددددددا  لدددددد  ا عتقدددددددات الزائسددددددةن سددددددعيا منلددددددا      بددددددات جدددددددوى أ و تلددددددا، الدددددد  ال
جدددددددددوى الدددددددديتيور  ا رتاوحددددددددة بددددددددري السوا دددددددد  االجتتا يددددددددة يف ا صددددددددال ،  لدددددددد  الددددددددرب  مددددددددن االخددددددددتال   

 اجلنإي من الناحية البيولوجية.
 عند الشعوب القدمية: -3-1

حاولددددد  الناقدددددداتن أن تعر دددددا    ارتبدددددال فكدددددر   نائيدددددة ا قدددددد   وا دددددد  ر بنظدددددر  خمتلددددد   دددددعوب 
العددددددا     ا ددددددرأ   لدددددد  تبدددددداين مشددددددارلا وا تتا اثددددددا ال،قافيددددددة، ونددددددي صددددددس ات متناق ددددددة مددددددن اتريددددددخ ندددددديتا 
  اجلإدددددد، و القتددددده فجلدددددنر، وقدددددد ارتكدددددزت الناقدددددد  ) ا يدددددة حطددددداب(  لددددد  الصدددددورتري ا تناق دددددتري للتدددددرأ

وجإددددددنا، فقدددددد  لددددد   صدددددور  ا دددددرأ  )ا نتيتجدددددة( يف األسدددددا ل القدددددددة يف  دددددك   هلدددددة معبدددددود ، حتظددددد  
ا  ة، وأمدددد  ا آهلددددة، وملكددددة، و وجددددة وفيدددد  فلتعظددددي  والتقدددددير وا جددددالل، وقددددد صددددو رثا ندددديت  األسددددا ل  تومددددا

يتددددددا     ظيتددددددة وبطلددددددة قوميددددددة، بعدددددددما أقصدددددد   نلددددددا جا بلددددددا اجلإددددددد  ا إددددددو ،  ا البعددددددد الشددددددلوا ،

 
 - 99العدددددددد ، جملددددددة فصددددددول، صددددددرا  اهلددددددو ت والدددددديتوات يف روايددددددة  القددددددال  ا تآيلددددددة   تددددددد سددددددار ينظددددددر: صددددددلي ة  ددددددتيىن،  -1

 . 482ص:  2017ربي  
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يدددددان  ليددددده الشددددد ن فلنإدددددبة    حدددددال ا دددددرأ  يف العصدددددر اجلدددددانلي  نددددددما فلدددددق الشدددددا ر لإدددددان ا تتددددد  يف 
وصددددد  ا دددددرأ  وصدددددسا مددددداد ، ي مدددددا يصددددد  آيدددددة خملوقدددددة مجيلدددددة،  إددددددت يف نددددديتا الوصددددد  معدددددا  الدددددرت  

 –  صدددددرئيت –والنعتدددددة،  ددددديتب ا  إدددددان، ويبدددددم فيددددده سددددد راا نددددداد ، وندددددي صدددددور  يدددددان ي   رندددددا العدددددر  
، واحلددددال 1مددددن خددددالل التشددددبيلات واألوصددددا  ا تجإددددد  فيلددددا  ددددا يوافدددديف  ا ،ددددال األ لدددد   لدددد  اجلتددددال 

مددددددن حيددددددم  ن  إددددددا  األسددددددا ل يددددددن  ، العا يددددددة مندددددديت األ ل Mythologie  ي،ولوجيددددددا سإدددددده يددددددان مدددددد  ا
 فاتنددددددددات احلددددددددر  واجلتددددددددال، حو لتلددددددددا ندددددددديت  األسددددددددا ل    بعددددددددد روحددددددددي  لدددددددد   يف ا هلددددددددة األ ،دددددددد  رمددددددددز
اخلصدددددد ، والنتددددددا ، واحلدددددد ، واجلتددددددال، واحلكتددددددة، ي فروديدددددد  و شددددددتار وفينددددددو  ود ل...ونددددددي بدددددديتل  

ة والشدددددجا ة والبطولدددددة الددددد  تدددددزاح  بطولدددددة ا هلدددددة الددددديتيور ، وتقدددددر  ) ا يدددددة( أن  (2)م،دددددال  تددددديتى بددددده يف العسددددد 
لا يف ا ي،ولوجيدددددددات ال ددددددداربة يف القددددددددم   ال  مدددددددن خدددددددالل ا دددددددرأ    تندددددددزل  دددددددن نددددددديتا العدددددددرش الددددددديت  قدسددددددد 

النصدددددوص الكلنوتيدددددة والتوارتيدددددة الددددد  فل ددددد  يف ا سدددددا    ليلدددددا، وا تدددددربت جإددددددنا  دددددكو  مدددددن العنددددد ، 
و  تنظددددددر  ليلددددددا  ال  يتو ددددددو  للجإددددددد، ونددددددي أصدددددد  اخلطي ددددددة وسددددددب  يف  ددددددزول آدم    األرض. ولعدددددد  

بعددددددد  ا عدددددددض ا ت دددددددتن يف موقددددددد   ا يدددددددة حطددددددداب ندددددددو رف دددددددلا مقولدددددددة خطي دددددددة ا دددددددرأ  الددددددد  يرسدددددددتلا 
ا عتقددددددددات الدددددددد  اختسددددددد  بظلددددددددور تعدددددددالي  الدددددددددين ا سدددددددالمي احلنيدددددددد ، ومددددددد   لدددددددد  ما الددددددد  دارجددددددددة، 
ا دددددددرت  لينددددددا  ددددددرب الال ددددددعور اجلتعددددددي مددددددن دون مرا ددددددا  مددددددا ورد يف الدددددددين ا سددددددالمي، يتددددددا يف ربددددددئ 
ا بدددددددوا  ا نإدددددددوب    الشددددددديطان، الددددددديت  أبدددددددرى سددددددديدل آدم لكدددددددي تقدددددددوم حدددددددوا  يف  ا دددددددة االسدددددددتجابةن 

ال     آد مك ندددد    ،  لدددد   ددددو مددددا جددددا  يف قولدددده تعددددا :  دالوددددا ب ددددرور  بعددددد أن  ي ط انك قدددد  ه  الشدددد  و      ل يدددد  فو سدددد 
لددددد     ولعددددد  النقصدددددان ننددددددا الددددديت  ورد يف صدددددو  الت ددددديتير، يعددددددد  د  و مكلدددددد    ال  يد بد  ج ر    اخل كلددددد  أ دكلدددددن     لددددد     ددددد 

يددددددد د  بصددددددداحبه    الوقدددددددو  يف ا بدددددددوا ،    دددددددامال فطدددددددر  يف البشدددددددرية ا شدددددددسو  بنقصدددددددان ا ددددددددان الددددددديت  
 متإ  ما جا  يف صور  التنبيه بعدم الوقو  يف اخلطي ة ال  حد    ظل  ع  ا دان.

 عند الفالسفة: -3-2
ة ح دددددور )اجلإدددددد( يف الطدددددر  ال،قدددددايف قددددددده  لقدددددد أولددددد  الناقدددددد  ) ا يدددددة حطددددداب(  نايتلدددددا  ويددددد 

ا   تشددددددر    رأ  السال ا )صددددددلي ة  ددددددتيىن( فقددددددد است  ددددددرت وحدي،دددددده،  ال  أيدددددد   –سددددددسة يف اجلإددددددد، أمدددددد 

 
، 1998ينظددددر:  بددددد القدددددادر فيدددددو ، القددددي  السكريدددددة واجلتاليددددة يف  ددددعر  ددددر  بدددددن العبددددد، دار األ م للنشددددر، الب دددددرين،  -  1

 .103ص:
 وما بعدنا. 28ينظر،  ا ية حطاب، دراسات  قافية، ص:  -   2
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الدددددرتا  اليدددددول  بعددددرض  ظدددددر  أرسدددددطو السلإددددسية حدددددول ا دددددرأ  والصددددسة الدو يدددددة الددددد  وصدددددسلا  -فقت دددداب 
لدددددا،   دددددافة     ددددددم قددددددرثا يف رأيددددده  لددددد   ارسدددددة الس دددددائ  األخالقيدددددة ا وتلسدددددة  لددددد   دددددو مدددددا يسعددددد  

اجتتدددددا ي أو  قدددددايف أو حددددد  قيددددداد  ا ندددددزل، وقدددددد  دددددر   الرجددددد ، و ددددددم قددددددرثا  لددددد   ددددد   أ  منصددددد 
ه و ددددد  ا دددددرأ  يف مرتبدددددة د يدددددا  قليدددددا وجإدددددد ن األمدددددر الددددديت  يتددددديىن للرجددددد  حددددديف الإدددددلطة   دددددن أرسدددددطو أ ددددد 
 ليلدددددا، فإدددددلطة الرجددددد   لددددد  ا دددددرأ   ندددددد أرسدددددطو  دددددبيلة بإدددددلطة الدددددرو   لددددد  اجلإدددددد، بإدددددب  تكوينلدددددا 

 البيولوجي والسطر .
رسدددددطي الددددديت  نددددديتن  لددددد  السكدددددر ال دددددر  دندددددراا  دددددويال، والقدددددائ   لددددد  نددددديتا التنظدددددل السلإدددددسي األ

 نائيدددددددددة الددددددددديتير/ األ ،ددددددددد ، العقددددددددد / اجلإدددددددددد، الددددددددديت  يسدددددددددرتض فيددددددددده أن  العقددددددددد  )يف خصائصددددددددده وملكاتددددددددده 
وفعالياتدددده( يلدددديتن  لدددد  اجلإددددد: فالعقدددد  يددددرتبئ فلعلددددو، بينتددددا يددددرتبئ فجلإددددد ف با نددددة، ندددديتا التنظددددل   

، بددددد  امتددددددت نددددديت  ال،نائيدددددة Suzan Bordeauxرى سدددددو ان بدددددوردو يبددددديف جمدددددرد موقددددد  فلإدددددسي يتدددددا تددددد 
و إ دت اجتتا يا يف الط  والقا ون والتت،يالت األدبية والسني ة.
(1) 

و  ا يدددددان )أرسدددددطو(   يسصددددد  بدددددري دلسدددددة اجلإدددددد و لدددددار  الدددددنسر، ف  ندددددا  تإدددددا ل: نددددد  يصدددددىن 
ا فعددددال تنطلددددديف مددددن موقددددد  بريدددد  خيتدددددزل ا دددددرأ  queerأن  طلدددديف  لددددد  ندددديت  النظدددددر  بددددد )الال مطيدددددة(  ن أليددددد 

ه يقددددددوم  لدددددد    يف )اجلإدددددد(   خيتددددددزل )اجلإددددددد( يف )الددددددد  ر( ليتو ددددددعه يف  سياسددددددة اال ددددددرا    ا ددددددا أ دددددد 
، نددددديتا (2)هلويدددددة ا ت و لدددددة  دددددن اهلويدددددة ا دددددد د  للتدددددرأ  وجإددددددنا بوصدددددسه حدددددامال لبدددددض بيولوجيدددددة واجتتا يدددددةا

يف حدددددال حددددديتا بعدددددد  السالسدددددسة يف تنظدددددلاث  حدددددديتو ال،نائيدددددة األرسدددددطية، وبعدددددددنا الديكارتيدددددة الددددد   ددددددنىن 
تعددددا  اليتيوريددددة  العقدددد  قيتددددة أيددددرب مددددن اجلإددددد، وأمددددام ندددديت  الرتاتبيددددة السلإددددسية الدددد   تلدددد   لدددد  بييددددد

ومريزيتلدددددا ونيتنتلدددددا، مقابددددد  دو يدددددة ا دددددرأ  و دددددعسلا، وجددددددت احلريدددددات النإدددددوية ال ربيدددددة والعربيدددددة  سإدددددلا 
أمدددددددام  أ مدددددددة اهلويدددددددة اجلنإدددددددية  وأمدددددددام تراتبيددددددددة جنإدددددددية ول ويدددددددة، اختزلددددددد  ا دددددددرأ  يف )اجلإدددددددد/ ا ددددددددد ر( 

 ددددال  قيتددددة اجلإددددد يرمددددز مددددن وحرمتلددددا مددددن التعبددددل  ددددن رأيلددددا  تلدددد  ندددديت  احلريددددة  يددددر د  فعدددد    لدددد   

 
بيني   -1 ال  -لورا ر بروسبل   -ينظر:  و   مساتيىن اصطالحية جديد ، معج  مصطل ات  تر:  مي ان مورير،  ،قافة وا تت ، 

 .243/ 242، ص: 2010لبنان، ل: األو ، سبتترب  -سعيد ال امي، ا نظتة العربية للرتمجة، بلوت
ال  قصددددددد بددددددد  الالمطيددددددة  ننددددددا يف  يف ال،قافددددددة الالمطيددددددة  العالقددددددات اجلنإددددددية الدددددد  قادثددددددا حريددددددات الت ددددددر ر اجلنإددددددي ا تنو  ددددددة  -2

ا  قصدددددد العالقدددددات بدددددري البشدددددر الددددديت  يشدددددل فيددددده مصدددددطلىن ))جمتتددددد  ا ،ليدددددري   (queerوا ،ليدددددات و ندددددائي اجلنوسدددددة ومت وليلدددددا و مددددد 
يف األصدددددد     ال رابددددددة، أو حدددددد  يف تطددددددو ر ا صددددددطلىن   القدددددده  لدددددد  أ   ددددددي  خيتلدددددد   ددددددن ا دددددد لو  والإددددددائد ينظددددددر يف النظريددددددة 

 .295وما بعدنا، وص:  16ص:  الالمطية  ومسلوملا: اايون ديور ق، الدراسات ال،قافية، 
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رمدددددو  اهلويدددددة األ ،ويدددددة، ليصدددددبىن نددددديتا )اجلإدددددد( مإددددداو  )لللويدددددة اليتاتيدددددة(  ندددددد ا دددددرأ ،  اولدددددة حتريدددددر  مدددددن 
بدددددل أن حتريدددددر اجلإدددددد فلنإدددددبة    ا دددددرأ  ال يعددددد  حرمايدددددا مدددددن الرببدددددة االسدددددتبداد والنظدددددر  الدو يدددددة  ليددددده. 

، والرببددددددة الطبيعيددددددة البيولوجيددددددة، لنيدددددد   ددددددن الرببددددددة يف مجيدددددد  معطياثددددددا،  ددددددا يف  لدددددد  الرببددددددة السكريددددددة
العا سيدددددددة )اجلنإدددددددية(، ومدددددددن   فددددددد ن اجلإدددددددد يف الصدددددددو  السلإدددددددسي ال يقددددددد  أويدددددددة  نددددددده يف الدراسدددددددات 

بقولدددده:  س صددددار   تقددددر  اجلإددددد بددددرأيل  فدددديل ،  ن   Nietzscheال،قافيددددة، يتددددا و ددددىن  لدددد   يتشدددده
 التعلددددددي ، بدددددد  توديدددددد  أجإددددددادن ، أ   خددددددرا  مددددددا  دددددد   لدددددديل  فعلدددددده يف رأيددددددي نددددددو ت يددددددل  ددددددريقتل  يف

ألإددددددنتل ... ن يدددددد  جإددددددد، ال بددددددل، والددددددرو  مددددددا نددددددو  ال اسدددددد  يطلدددددديف  لدددددد  جددددددز  مددددددن اجلإددددددد...فلو 
 (1).وحد  اليت   ل  االحرتام، فلو اليت  يوجد االحرتام، أو االحتقار، أو القيتة، أو ا راد 

 يف الرتاث العريب: -3-3
ا تدددددرد دت يف ترا ندددددا  ربطددددد  الناقدددددد  )صدددددلي ة  دددددتيىن( خطدددددور   ظريدددددة أرسدددددطو  دددددن ا دددددرأ  مدددددن أيددددد 

الظددددددرو  هلددددددا يف ندددددديت  البي ددددددة ال،قافيددددددة، الدددددد  نيدددددد  ت لتقبللددددددا   إدددددداقلا وآرائلددددددا،     تددددددوفرالعددددددر ،  ظددددددراا 
رأ  يعو ندددددا التنظدددددل فقدددددئ، وندددددو األمدددددر الددددديت  دفددددد  الناقدددددد  ) ا يدددددة حطددددداب(    الب دددددم  دددددن صدددددور  ا ددددد 

ا  يف ا ويدددددال العددددددر  القدددددددل، وتصددددددو ر العددددددرب للجإددددددد األ ،ددددددو ، فوجدتدددددده من صددددددراا يف منظددددددارين: جإدددددددا
با، ومدددددا ىن الولدددددد، لددددديتل  وجددددددل األدبيدددددات العربيدددددة، ت دددددي  ) ا يدددددة(  ، فددددداتن اجلتدددددال، وفلدددددق الصددددد  م دددددر ا

ات تزخدددددر بنصدددددوص تشدددددو   )اجلإدددددد ا ،دددددال( وندددددو اجلإدددددد األ ،دددددو  السددددداتن الددددديت   دددددو  يددددد  مواصدددددس
اجلتددددددال، وقددددددد تسددددددن ن العددددددرب مندددددديت القدددددددم يف  زيدددددد  ندددددديتا اجلإددددددد، وتصددددددوير )اجلإددددددد النتددددددو ا( الدددددديت  
د فلشددددددلو ،  يدددددد  مبا ددددددر     اجلددددددنر، ونددددددو  ه رسدددددد  لتساصددددددي  جإددددددد متقدددددد  يكشددددددتل  ويربدددددد  فيدددددده،   دددددد 

تتلدددددديت   بإدددددد ر ندددددديتا اجلإددددددد، وتتددددددو      -ت ددددددي   ا يددددددة  -تصددددددوير لبدددددد   ددددددن خمي لددددددة  يوريددددددة  ددددددبقية 
ه مجددددددال ي،ددددددل رببددددددة الرجدددددد ، ويشددددددع  لر الشددددددلو ،  تارسددددددة يدددددد  الطقددددددو  اجلنإددددددية اجلتددددددال ا لبكددددددر،   دددددد 

ا تكنددددة، ويف ا قابددددد   ددددد نددددديت  األدبيددددات تعدددددرض صددددور  أخدددددرى للجإددددد، مناق دددددة لدددد و ، جإدددددد بدددددل 
مربددددوب فيدددده، ال مجددددال فيدددده وال خصددددوبة، وفلتددددا  ال بايددددة مندددده وال بددددرض، بدددداب  ندددده احلإددددن، وفارقدددده 

 (2) ابه العق  واجلتاد.اخلص ، ف ص

 
1-Friedrich Wilhelm Nietzsche, Ainsi Parlait Zarathoustra,tar: Maurice de 

Gandillac, Gallimard, paris, 1969,pp 44-45 
 . 30، 29ينظر:  ا ية حطاب، م. ن، ص:   - 2
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وقددددددد رأت ) ا يددددددة( أن  ا ددددددرأ  تعر  دددددد  جلددددددور يبددددددل حينتددددددا حكصددددددرت يف صددددددس   اجلتددددددال والددددددرح  
ا فقدددددت أسددددباب حياثددددا، ومددددربرات وجودنددددا، ونددددي تكدددداد تكددددون صددددور   الولددددود ، فدددد  ا مددددا فقدددددثتا ي يدددد 

لو  اجلنإدددددية،  لدددد  مدددددا  دددداملة، و ظددددر   قصدددددائية، اختزاليددددة، موقعدددد  اجلإدددددد األ ،ددددو  بدددددري اخلصدددد  والشدددد  
 ،والقبلددددة ،مددددا العشدددديف  ندددددي ز قالدددد : ال تددددز  : ددددو مددددا ورد  لدددد  لإددددان األصددددتعي الدددديت  سدددد ل أ رابيددددة

  .وال تة
 اجلسد الّنص / اجلسد احلّس : اجلسد بني املكاشفة واالضمار: -3-3-1

    ددددددددادت بنددددددددا ) ا يددددددددة حطدددددددداب( يف ندددددددديتا الإدددددددديا     التدددددددداريخ العددددددددر  ا سددددددددالمي يف  ظرتدددددددده 
اجلإددددددد، و القتدددددده فجلددددددنر، وفلت ديددددددد     ظددددددام اجلددددددوار ، الدددددديت  يددددددان قائتددددددا  نددددددد اخللسددددددا  والددددددو را ، 
أيدددددن احتلددددد  اجلاريدددددة ا تلويدددددة يف ا تتددددد  العب اسدددددي مكا دددددة   تدددددر   ليلدددددا حددددد  الز وجدددددة احلكر  ...ويدددددان يف  

 تكددددن  ارسددددة اجلددددنر مدددد  ي،ددددل مددددن األحيددددان يعتددددد برأيلددددا يف أمددددور الإياسددددة و دددد ون الر يددددة والددددبالد، و 
 (1)اجلوار  فعالا آمثا، أليا يا    ا ملك  أداي .

لدددددديتل  و ددددددن  ت ددددددد   ددددددن )اجلإددددددد( يف التدددددداريخ العددددددر  ا سددددددالمي، ال دكننددددددا  ال  أن  ربطدددددده، 
أو موقعددددده يف الإددددديا  التدددددارخيي واالجتتدددددا ي وال،قدددددايف، الددددديت  تعامددددد  مددددد  اجلإدددددد بوصدددددسه مدددددو ن ا  ر  

أدل   لدددددد   لدددددد  مددددددن احتسددددددا  اخللسددددددا  ف ددددددرأ  جإددددددداا ورأ  وفكددددددراا، ومن لددددددا فرصددددددة التعبددددددل  والرببددددددة، وال
ون   اجلاريدددددة مكا دددددة ال تقددددد   دددددن مكا دددددة الزوجدددددة، يددددددل  أي دددددا أن  االحتسدددددا  فجلإدددددد مدددددن   دددددن رأيلدددددا، وتد بدددددد 

صددددددة األسددددددباب الدددددد  أ لدددددد   دددددد ن ا ددددددرأ   نددددددد اخللسددددددا  واألمددددددرا  والشددددددعرا  وبددددددلن ، و  ا يددددددان لنددددددا يف ق
)ألدددددد  ليلددددددة وليلددددددة( أحإددددددن م،ددددددال  لدددددد  اجلإددددددد الدددددديت  جعدددددد  حددددددوا / ا ددددددرأ  أصدددددد  اخلطي ددددددة، ومبعددددددم 
ا قدددددم  لنددددا مددددن جلددددة أخددددرى دور الدددديتيا ، والسكددددر، واحلكتددددة، والل  ددددة يف  لددددي  اجلإددددد  البا دددد ، ف يدددد 
مددددن األسددددر الدددديت  وك دددد  فيدددده، فقدددددر   ددددلر اد  لدددد  التعبددددل فحلكددددي مك نلددددا مددددن حتقيدددديف  اثددددا ووجودنددددا 

يف  القاتددددددده مددددددد  اجلإدددددددد  (2)اسدددددددرتداد نويت لدددددددا،    يتندددددددا    دددددددلر اد يف حكيلدددددددا جإدددددددد الدددددددن   ا كددددددديو 
 احلإي  رب واق  حتد د  أ إا   قافية مليتنة.                                                                      

 
 .27 ا ية حطاب، م. ن، ص:   -1
، العالقددددات الدددد  تدددددل  لدددد  اجلددددز  الددددرئير أو األيددددرب، يتددددا احلددددال يف مدددد  الددددن   اجلإددددد النصددددي، يإددددتودم يتصددددطلىن لبيددددان  -2

 .241ينظر: مساتيىن اصطالحية، ص: 
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أ مددددددة النإدددددديف ال،قددددددايف، الدددددديت  يددددددان ندددددد   ددددددلر اد األول تقددددددوي   قافددددددة ا تتدددددد  الإددددددائد ، وفدددددد  
ا أ ددددد    جددددا ت مدددددن أجلدددده    قصدددددر ا لدددد ، وحتقيددددديف رببتلدددددا:   مددددا أ ددددد   أتإددددب  يف خدددددالص اخللدددديف، و مددددد 
أمدددددوت وأنلددددد  ، ويف نددددديت  الرببدددددة مدددددن الددددددنا ، والددددديتيا ، واحليلدددددة، واحلكتدددددة مدددددا أات  هلدددددا فعدددددال  لدددددي  

ا، و قافتلددددددا، و قللددددددا،  سإددددددلا وبلنددددددا، وسددددددالحلا يف  لدددددد    يكددددددن جإدددددددنا ف إدددددد ، بدددددد  حكتتلدددددد 
او لددددددة لتددددددا معددددددا  دددددداو   لدددددديتل   كندددددد   مددددددن أن حتقدددددديف  ددددددر داا فجلإددددددد، والل  ددددددة،   حتققدددددده امددددددرأ  قبللددددددا،  ك
ا عددددددايل الدددددد   ددددددتك   ليلددددددا  ددددددلر اد، و طددددددي تلدددددد  ا رجعيددددددة ال،قافيددددددة ال ددددددي قة الدددددد  مو  ددددددع  ا ددددددرأ  يف 

ي/ ا إددددددل  ، و  ا يا دددددد  مربدددددد   اجلإددددددد/ اخلطي ددددددة، واجلإددددددد/ ا تعددددددة، واجلإددددددد/ ا  شددددددي  ، واجلإددددددد/ احلإدددددد 
 اجلنإدددددية  ندددددي  حقيقدددددة وجدددددودل   لددددد  حدددددد تعبدددددل  فويدددددو ، فددددد ن   ) دددددلر اد( قدددددد خلولددددد  األ إدددددا  
ت مسدددددددداني  )اجلإدددددددد( الر اسدددددددوة يف  ندددددددن الرجدددددددد /  دددددددلر ر وقتدددددددا  دددددددويال، ندددددددديتا  الإدددددددائد  حينتدددددددا بدددددددل 

ه   يعدددددد دور   صدددددوراا يف )اجلإدددددد( الددددديت  أصدددددبىن مددددد  احلكدددددي والإدددددرد  تددددد  داللدددددة حإدددددي ة و  صدددددي ةن أل ددددد 
د  الن إددددديف ا لددددديتن  اجلدددددنر م،لتدددددا صدددددو رته األدبيدددددات ا ورو دددددة، و قلددددده ا ويدددددال العدددددر  القددددددل، أو مدددددا أيددددد 
يف قصددددد  ألددددد  ليلدددددة وليلدددددة، ويف  قافدددددة  دددددلر اد، و  ا يدددددان  ال ددددديتامي  يدددددرى أن   قدددددد  الدددددن   يف ألددددد  

 دددددلوا ن ألن  ال ايدددددة مدددددن العالقدددددة بدددددري الطدددددرفري الرجددددد   ليلدددددة وليلدددددة ندددددي أن  ا دددددرأ  فيلدددددا جاريدددددة، وجإدددددد
، (1)وا ددددددرأ ، الإدددددديد واجلاريددددددة،  ددددددبقية وقتيددددددة، تر ددددددخ لليتيوريددددددة، وحتددددددتك  للرتاتدددددد  الطبقددددددي بددددددري الس ددددددات

س  أ إددددددا  م ددددددتر ، صددددددنعتلا الل  ددددددة،  ا مدددددد   ددددددلر اد يف  القتلددددددا مدددددد   ددددددلر ر، تكشدددددد  ف   نددددددا   يددددددد أيدددددد 
د وفر دددددلا الإدددددرد، وجال ندددددا احلكدددددي، ح يدددددم أصدددددب   نددددديت  احلكدددددا ت تدددددرتج  لددددديت  الدددددن   الددددديت   إددددد 

مقاومددددددة الواقدددددد ، ورفدددددد  األ إددددددا  الإددددددائد ، أصددددددبىن اجلإددددددد  تدددددد  بددددددري التشددددددلي ومتعددددددة الددددددن  ، حدددددد  
لنتإددددا ل: مددددا الدددديت  اسددددتلوى  ددددلر ر بددددل تلدددد  األخبددددار الدددد  خرقدددد  النإدددديف ال،قددددايف وخرجدددد  بدددده  ددددن 

ي،    ا دددد لو ، فوقدددد  بددددري خمالدددد  الستنددددة، فتنددددة اجلإددددد  ي، وفتنددددة النصدددد  وفتنددددة الددددن  ا إددددرود، فتنددددة احلإدددد 
  تن صدددددددر و يسدددددددة الإدددددددرد يف ا تعدددددددة والتإدددددددلية فقدددددددئ، بددددددد  أر دددددددته الل  دددددددة، م،لتدددددددا أ دددددددب  اجلإدددددددد رببتددددددده 
و دددددبقيته، ولعدددددد  ندددددديتا مددددددا  ددددددد  ظددددددل  يف مددددددا أ دددددار  ليدددددده   تددددددد أريددددددون  مددددددن أن  اال ،ربولوجيددددددا ال،قافيددددددة 

صدددددية  دددددن  ريددددديف الت يدددددل الددددديت  أحد تددددده يف مكا دددددة العقددددد ، فبددددددال مدددددن أ دددددادت اال تبدددددار    ا عرفدددددة القص
أن  العقدددددد  يددددددان دددددددار  سددددددلطة تعإددددددسية ونيتنددددددة مطلقددددددة  لدددددد  مجيدددددد  أ ددددددوا  ا نطدددددديف الإددددددائد  يف خمتلدددددد  

 
ينظددددددر:  بددددددد   ال ددددددديتامي، اجلنوسددددددة النإددددددقية، أسددددددد لة يف ال،قافددددددة والنظريددددددة، ا ريدددددددز ال،قددددددايف العددددددر ، الددددددددار البي ددددددا  ا  دددددددرب،  -1

 .119، ص: 2017بلوت، لبنان، ل: األو ، 
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،   يعددددددد العقدددددد  (1)األ ظتددددددة ال،قافيددددددة، فقددددددد را  يعددددددرت  بوجددددددود  قال يددددددات متعدددددددد  ال  قال يددددددة واحددددددد 
ا دددددرأ  يف » لددددد  ا دددددرأ ، يتدددددا رأيندددددا يف ا نظدددددور السلإدددددسي، بددددد  أصدددددب   مقصدددددوراا  لددددد  الرجددددد ، واجلإدددددد 

، ومتكتتلدددددددا  زفدددددد   دددددددلر اد  ددددددن الدددددددنتئ اجلإدددددددد  (2)«احلكايددددددة  قدددددددال وحكتددددددة، وندددددددي سدددددديد   اثدددددددا
يف نددددددديتا  –الإدددددددائد    الإدددددددرد، وقدددددددد أدريددددددد  ليلدددددددة بعدددددددد ليلدددددددة يلددددددد   دددددددلر ر لدددددددا، لددددددديتل  ال  دددددددتك  

الدددددد  اقرت دددددد  فلستنددددددة، بدددددد     أ ددددددر ندددددديت  احلكددددددا ت  لدددددد      م ددددددامري احلكددددددا ت الإددددددردية -الإدددددديا 
 دددددددلر اد، وتقدددددددوي  النإددددددديف ا لددددددديتن الددددددديت  يرجددددددد  حإدددددددية اجلإدددددددد، ويإدددددددتقدم  بدددددددوا  الدددددددن  ، فإدددددددرد 
 دددددلر اد وحكا ثدددددا فيلدددددا مدددددن ا راوبدددددة وا خسدددددا  مدددددا يإدددددتىن هلدددددا ف بقدددددا   لددددد  حياثدددددا،  واجلدددددة النظدددددر  

ا اليتيوريدددددة ا ن رفدددددة، و  ا يدددددان ا وقددددد  يدددددد  ونا    اخلجددددد  مدددددن جإددددددنا بإدددددب  موقددددد   دددددلر ر، ف يددددد 
حاولددددد  فحلكدددددي والإدددددرد أن تعيدددددد  صدددددال  مدددددا أفإددددددته النإدددددا  قبللدددددا، وفحلكتدددددة والعقددددد   ك نددددد  مدددددن 

 االستبقا   ل  حياثا.
ا سددددايناا، بدددد  حتر يدددده الل  ددددة، فتعيددددد » ن  اجلإددددد األ ،ددددو  ا شددددتل  مددددن ندددديتا ا نظددددور  ال يبقدددد  راقدددددا

ا طالقاتددددده، وتت دددددو ل حرييدددددة الإدددددرد فيددددده     تليدددددة م ريدددددة،  لتدددددر فيلدددددا ال وايدددددة وا بدددددرا ،  ليددددده حيويتددددده و 
، فطا دددددا أن   دددددلر ر رسددددد  صدددددور  قا دددددة للجإدددددد، (3)«واأللقدددددة الددددد  حتقددددديف للدددددن  ليتتددددده، ووقعددددده ا شدددددتل 

الواقددددد  فددددد ن  متعدددددة احلكدددددي ندددددي مدددددا يعدددددادل  ندددددد  دددددلر اد فعددددد  اجلإدددددد الددددديت  يدددددروم اال سدددددالت مدددددن نددددديتا 
 القا  اليت  احتك     أ إا  متعل قة فلبي ة ال،قافية للتجتت  وقت يت.

و  ا يا دددددددد  النإددددددددا  قبدددددددد   ددددددددلر اد أإدددددددددنن األ ،ددددددددو  رمددددددددزا لسلإددددددددسة استإددددددددالمية ايزاميددددددددة ال 
ا يف ألدددددد  ليلددددددة وليلددددددة أصددددددب   رمددددددزاا لسلإددددددسة ا تقاميددددددة، سددددددل ئ  ليلددددددا   لكددددددن مددددددن أمددددددرنن  ددددددي ا، ف يدددددد 

ا  ددددددلر ر جددددددام حقددددددد  لي طسدددددد  لر اخلديعددددددة، لكددددددن  ددددددلر اد  رفدددددد  ييدددددد  تنددددددتق  لكدددددد   الن إددددددا ن أليدددددد 
م، لددددد   دددددكالا مدددددن أ دددددكال ا قاومدددددة لدددددير أإددددددنا ف إددددد  بددددد  فلإدددددرد،      يقتصدددددر ا بدددددرا   لددددد  
ل ددددة اجلإددددد، بدددد  اسددددتعا   فلبالبدددددة الل  ويددددة واحلكائيددددةن لت قدددديف تدددددوا ل  سإدددديا ي دددداني ببالبتلددددا بالبدددددة 

 اجلإد.

 
ينظدددددددر:  تدددددددد أريدددددددون، معدددددددار  مدددددددن أجددددددد  األ إدددددددنة يف الإدددددددياقات ا سدددددددالمية، تدددددددر: نا ددددددد  صددددددداح، دار الإددددددداقي، بدددددددلوت،  -1
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إدددددددداا حكائيدددددددا فلإدددددددرد، فكا ددددددد  النصدددددددية الإدددددددردية، و الكدددددددالم واحلكددددددددي   إدددددددج   دددددددلر اد ج
أقددددددوى األسدددددددل ة جا بيددددددة،  لددددددد  أن  احلددددددديم اخلافددددددد  خددددددالل الليددددددد  دكددددددن أن يشدددددددر  أبددددددواب القلددددددد  
ا  ددددددن ال ددددددو  الإددددددا   وصددددددرا اته، خيتسددددددي التددددددوجر وحتدددددد   ال،قددددددة، ومجددددددال  ألحاسددددددير المتنانية...بعيدددددددا

ه  دددددددددا  رقيدددددددديف موجدددددددد  للتبددددددددادل جإدددددددددنا ال يكتإددددددددي أويددددددددة مقابدددددددد  قددددددددو   بدددددددد  را  وإددددددددلا يف الليدددددددد ،   دددددددد 
، يصددددددددبىن وقتلددددددددا النإدددددددديف ال،قددددددددايف الإددددددددلطو  ا لدددددددديتن  لدددددددد   ددددددددلر ر ال خيددددددددرا  ددددددددن   ددددددددار (1)واحلددددددددوار

تددددده، و)النصدددددي( بتددددد  ل  وسددددد ر  وبالبتددددده، وقدددددد أسدددددلت   ي(  تعتددددده وليت  )اجلإدددددد( الددددديت  يتت،ددددد  يف احلإددددد 
  االجتتدددددددا ي( لل  ظدددددددة ا  يدددددددة، والددددددديتاير  ا روحدددددددة،   قافدددددددة ) دددددددلر اد( بشدددددددك  فا ددددددد  يف ت يدددددددل )التت،ددددددد  

يتدددددا اسدددددتطا    دددددلر اد بقددددددراثا احلكائيدددددة والل  ويدددددة أن تتلدددددب ر جدددددرأ  ا وقددددد ، و دددددر  النإددددديف ال،قدددددايف 
ر بعبدددددددديف األ ،دددددددد ، وجإدددددددددنا لدددددددده  عدددددددد  آخددددددددر، أل دددددددده سدددددددديكون آليددددددددة الخددددددددرتا   ا لددددددديتن، فالإددددددددرد ا عطدددددددد 

 نددددددددنا الددددددديتاير ، و تزيدددددددا العوا ددددددد ، وب  أسدددددددرار  ا إدددددددكوت  نددددددده، وتعريدددددددة األدبيدددددددات الددددددد  تصدددددددت 
اجلإددددد وت اريإدددده البددددو  لددددا، أمددددام  قافددددة ا تتدددد  الإددددائد  الدددديت  مددددا ال يدددد من أن  جإددددد ا ددددرأ  ال د،دددد  

  ال  ال واية واخلطي ة، وأ إا   قافية ب  القسز  ل  نيت  احلقيقة. 
يت  أ بتددددد   دددددلر اد متكا ثدددددا أن  الدددددن   جإدددددد،  امدددددا يتدددددا أن   اجلإدددددد  ددددد ، فيددددده مدددددن ا تعدددددة واللددددد 

ه يإت  دددددددددر الصدددددددددام   ي بإددددددددد ر  وبوايتدددددددده أو يسوقدددددددددهن أل دددددددد  والتشددددددددلي، مدددددددددا يصدددددددداح  اجلإدددددددددد النصدددددددد 
والصددددددائ  يف آن، وقددددددد حققدددددد  فعددددددال أإددددددد الددددددن   أو  دددددد  اجلإددددددد، مددددددا   حتققدددددده بتساصددددددي  اجلإددددددد 

ا  واالخدددددتال ( احلإدددددي الددددديت  ال خيدددددرا  دددددن تشدددددك   )اهلويدددددة اجلنإدددددية(، وندددددو مدددددا  تددددد  مسلدددددوم )ا رجددددد 
مدددددددن منظدددددددور )دريددددددددا( حيدددددددم يصدددددددبىن ال يددددددداب معدددددددادال لل  دددددددور يف بسيإددددددده للتعدددددددض، وي دددددددسي  لددددددد  
الصددددددت  وا إددددددكوت  ندددددده قيتددددددة ال تقدددددد   ددددددن تلدددددد  الدددددد  يكتندددددداول لددددددا ا سصددددددىن  ندددددده يف  تليددددددة توليددددددد 
الداللددددددة، )اجلإددددددد( ا وتلدددددد  بنصدددددديته وحإدددددديته  نظددددددور  ددددددلر اد و ددددددلر ر، و دددددد  ا  يدددددد  وا إددددددكوت 

 لدددد  قدددددم ا إدددداوا  مدددد  ا سصددددىن  ندددده، واليددددات احلكددددي والل  ددددة والصدددديابة الإددددردية  ك ندددد   ددددلر اد  ندددده 
مددددددن ا فصددددددا   ددددددن ا  يدددددد  ، ومراوبددددددة التإددددددلئ، والقتدددددد ، واال تقددددددام، ب يددددددة حتريددددددر  ددددددلر ر مددددددن  سإدددددده، 

 لقدددددد  ندددددت     دددددلر اد يف ملكدددددي، و دددددد مت »فعدددددل بدددددو ي منددددده أو بددددل و دددددي  دددددن رببتدددده يف اال تقدددددام: 

 
ينظددددددر: فا تددددددة ا ر يإددددددي،  ددددددلر اد ترحدددددد     ال ددددددرب، تددددددر: فا تددددددة الزنددددددرا  أ رويدددددد ، ا ريددددددز ال،قددددددايف العددددددر ، الدددددددار البي ددددددا ،  -1
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، وحتريدددددر ا دددددرأ  مدددددن خدددددالل بلدددددور  و دددددي جديدددددد، فكددددد   (1)« لددددد  مدددددا فدددددرل مددددد  يف قتددددد  النإدددددا  والبندددددات
 أ إاقا ترس و   رب  من بل قلي .

مددددددن الصددددددع   لينددددددا و ددددددن  ت مدددددد  النلايددددددة الإددددددعيد  لشددددددلر اد أن  سصدددددد  بددددددري احلإددددددي ة والن صددددددية، 
حتويدددددد  برائددددددز جمددددددرم »السدددددداتنن ألن  أو بددددددري اجلإددددددد والإددددددرد، فقددددددد  دددددد،ال معددددددا يف صددددددور  اجلإددددددد األ ،ددددددو  

، لدددددديتل   رفدددددد   ددددددلر اد ب،قافتلددددددا ا وسدددددددو ية، (2)«يإددددددتعد لقتلدددددد   ددددددن  ريدددددديف احلكايددددددة ا تصدددددددار رائدددددد 
وا ال لدددددا الواسدددددد   لدددددد  األخبددددددار، واأل ددددددعار، واحلكدددددد ، ييددددد  تشددددددد  أ سددددددا   ددددددلر ر  ليلددددددا يدددددد  ليلددددددة، 

 لدددد  لود  ددددد  احليددددا ،  لددددد  لدددددو فعلدددد   ! فلدددد  سددددرتمي أإددددددنا العددددار  يف ؟ددددول  لددددد  فددددراش ا لدددد ز
، لددددديتل  فددددد ن  القدددددو  ا وا يدددددة الددددد   لكلدددددا وحتتددددداا (3)أن  نددددديتا الرجددددد    يكدددددن يعدددددا  مدددددن احلرمدددددان اجلنإدددددي

  ليلا يف نيتا ا وق  ني  الكلتة .
 ددددك ل  قصدددد  ألدددد  ليلددددة وليلددددة سددددرداا  جائبيددددا أسددددل  يف تقددددوي  األ إددددا  ال،قافيددددة الدددد  يددددان 

ين      تر دددددخ  دددددلر اد لواقددددد   دددددلر ر، و  حتدددددتك  لواقددددد  اال تقدددددام  دددددتك  فيلدددددا  دددددلر ر للجإدددددد احل إددددد 
بصدددددور  تعيدددددد تشدددددكي   والقدددددوا ري الددددد   دددددوت  لددددد  حافدددددة اجلإدددددد، فقدددددد انتددددددت    حيلدددددة الإدددددرد/احلكي

الل  دددددددة واجلإدددددددد  سلدددددددوم الن صدددددددية ال احلإدددددددية ف إدددددددد ، ومدددددددن نندددددددا ا صدددددددلرت النصدددددددي ة واحلإدددددددي ة/ الل  ددددددددة 
   حيا   لر اد. واجلإد لتنتلي ف بقا   ل

  رق النسق/ حتدي اجلسد: -3-3-2
ا نددددددي فيدددددده، ولكن لددددددا يا دددددد  حتددددددد    سإددددددلا  أدريدددددد   ددددددلر اد أن  اجلإددددددد وحددددددد  ال خيل صددددددلا  دددددد 

 لددددددد  حدددددددد  قدددددددول ) يتشددددددده(، لددددددديتل  راحددددددد  تتتإددددددد  متبددددددد  احلكدددددددي  « ن  يف جإدددددددد   قدددددددال»دومدددددددا: 
ا رأت فيددددده الإدددددبي     حتريرندددددا مدددددن ا ريزيدددددة ا تإدددددل طة الددددد  و شدددددتلا وموقعتلدددددا يف  ا تتدددددد يددددد   ليلدددددةن أليددددد 
رد   دددددن  جمدددددر د جإدددددد، ف اولددددد  أن  دددددرت  الإدددددلطة اليتيوريدددددة ا عرفيدددددة، وراحددددد  تب دددددم يف خمياهلدددددا الإددددد 

تلدددددددا وتعدددددددرب   نلدددددددا، وأن تإت  دددددددر  إدددددددا  يشدددددددبلنلا وخيددددددددمن موقسلدددددددا، تتت،ددددددد   مدددددددا ا أ ،ويدددددددة تالئددددددد   رب
فدددددديلن ، لدددددديكن  هلددددددا حجددددددة تقندددددد   ددددددلر ر  ن  اجلإددددددد  سلددددددوم  جددددددا  دريدددددددا  و ميشددددددال فويددددددو  ) ددددددي ا 
مريدددددز ( مددددددن خاللدددددده تتشدددددك    القددددددات القددددددو  )أو بوصدددددسه بدددددد ر  لعالقددددددات القدددددو (، ومددددددن خاللدددددده تالقددددددي 
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أن  ا عددددددددايل واأل ددددددددرا  االجتتا يددددددددة تت قددددددددديف وتكعدددددددداش مددددددددن خدددددددددالل  ندددددددديت  العالقددددددددات ا قاومددددددددة،  لددددددددد 
، لددددددديتل  يددددددد  احلكدددددددا ت الددددددد   قلتلدددددددا  دددددددلر اد مدددددددا ندددددددي  ال   ،ددددددديالت حتدددددددد ت لدددددددا ال،قافدددددددة (1)اجلإدددددددد

 الإائد ، وقو    لا النإيف ا ليتن، يف ف ا  سرد  يإع  من أج  البقا . 
بقلدددددديف م دددددداد ، لدددددديتل  ارتكددددددزت يا ددددد   ددددددلر اد حتدددددداول متكيلددددددا أن ثددددددد  مددددددن قلدددددديف  ددددددلر ر  

ا تنشدددددددد قدددددددول أ   دددددددوا :  داوين ابلـــــــ  هـــــــ  يف حكيلدددددددا  لددددددد  خيا دددددددة ) إدددددددا  اجلدددددددن وا  دددددددر(، وي يددددددد 
ن يتدددددا ارتكددددزت يف الوقددددد   سإددددده  لدددد   قافدددددة ا دددددرأ  و لتلدددددا وحكتتلددددا الددددد  تإت  دددددرنا سدددددالحا الــــدا 

قدددددددايف الإدددددددائد،  دددددددت ن   دار  األمدددددددور اجلإدددددددام، فت،لتدددددددا أبدددددددر ت لندددددددا و يدددددددا يف تعامللدددددددا مددددددد  النإددددددديف ال،
ا لنإددددددا  مددددددن  ددددددو  آخددددددر،  إددددددا  سددددددالحلن  قددددددافتلن و لتلددددددن وو دددددديلن، و ن يا دددددد   حكا ثددددددا قصصددددددا
 ددددددلر اد احتسدددددد  فجلإددددددد يف حكيلددددددا، فدددددديتات احلكددددددي احتسدددددد  بعقدددددد  ا ددددددرأ  وحكتتلددددددا، وحتددددددو ل فلل  ددددددة 

فاجلإدددددد  الإددددداحر     صدددددور تدددددرتج   يدددددا  ا دددددرأ  ودنا ندددددا، وقددددددرثا  لددددد  تكييددددد  األو دددددا  لصددددداحللا،
ندددددو  اقدددددة الدددددن   التوييليدددددة يف الإدددددرد الن إدددددائي، حيدددددم يإدددددتىن بتبدددددادل األدوار والو دددددائ ، يتدددددا يإدددددتىن 
حلرييددددددة ا شددددددا ر واهلددددددواجر واألفكددددددار، أن تدددددددب  يف الل  ددددددة،  تلدددددد  مواقعلددددددا، وتسعدددددد    اقاثددددددا، داخدددددد  

ي  القدددددات القدددددو   الددددد  ، الددددديت   دددددر ل احلدددددديم فيددددده     القدددددة الإدددددرد فجلإدددددد األ ،دددددو  و (2)اجلإدددددد النصددددد 
ة   ،ددددد   لدددددا يف  قددددد  وحكتدددددة ا دددددرأ  يف حكدددددا ت ألددددد  ليلدددددة وليلدددددة،    قدددددد م   دددددلر اد وندددددي تدددددرو  قصددددد 

متكيلددددددا و يددددددا بددددددديالا  سلددددددوم اجلإددددددد، وقددددددد أ شدددددد ت ندددددديت  اجلاريددددددة. يتددددددا  (3)اجلاريددددددة ا وسددددددو ية )تددددددود د(
ا أدبيدددددا أ ،دددددو   دددددز    قتلدددددا بنسإدددددلا، و  ا  قللدددددا الإدددددرد احلكدددددائي تقليددددددا خرقدددددا للصدددددور  األ ،ويدددددة ا ورو دددددة، أليددددد 

رد وال،قافددددة، يتدددددا سدددددتجع  مدددددن  سددددت،ب   عرفتلدددددا ا وسدددددو ية تسو قلددددا، وسدددددتتل  القددددددر   لدددد  ب يدددددم الإددددد 
اجلإدددددددد  نددددددد ى  دددددددن العدددددددر  ا دددددددات  يف مقابددددددد  أن تكدددددددون النقدددددددي  للصدددددددور  الددددددد  موقعلدددددددا فيلدددددددا الواقددددددد  

اجلإدددددد مدددددن ا ويلدددددة ا نود دددددة، ويصدددددبىن اجلإدددددد ا زيددددد ، مدددددرب   ملاراثدددددا يف الت دددددد  مدددددن خدددددالل  ريدددددد 
 لددددد  نددددديتا الن دددددو فرصدددددة للقدددددا ، ال يكدددددون  كندددددا  ال بشدددددرل اال دددددرتا  بقيتتددددده، برببتددددده، بوجدا يتدددددهن ألن 

، (4)مددددا ي،ددددل رببتنددددا، ويدددددفعنا للدددديتناب  ددددو ا خددددر -مددددن جلددددة أخددددرى  -ندددديت  الوجدا يددددة فلدددديتات نددددي 
ا  واحلدددددددال نددددددديت  فددددددد ن جعددددددد  الرجددددددد  مدددددددن  دددددددانر  اجلإدددددددد صدددددددور  خمتلسدددددددة ف عدددددددض الإدددددددل، النددددددداق ، ف يددددددد 
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ا أ ،دددددو    ابيدددددا، ي دددددي     الل  دددددة وال،قافدددددة  اسدددددتطا   أن تإدددددج   مدددددن خدددددالل  بددددددا لا اللن دددددو  اختالفدددددا
ا   إدددددا يا جديدددددداا،  عددددد  مدددددن الت عبدددددل الل  دددددو  تعبدددددلاا  ا  جإدددددد  بيعدددددين حينتدددددا يإدددددل   لددددد  قددددددمري بكعددددددا

ا نتددددددري م  ،ددددددة ومدددددديتير ، و عدددددد  )األ و ددددددة( معددددددادالا  بدددددددا ياا يددددددوا   )الس ولددددددة(، وال يقدددددد    نلددددددا وال يقبدددددد  
الس ولدددددددددة اليتيوريدددددددددة وال،قافيدددددددددة،  -فعدددددددددال -، وقدددددددددد  ددددددددداو ت تدددددددددود د (1)بكدددددددددون األ و دددددددددة ف ولدددددددددة لقصدددددددددة

اجلإددددددديةن وفككدددددد  وصدددددد     ظددددددر  اجتتا يددددددة نيتندددددد   ددددددويالا، اختزلدددددد  ا ددددددرأ  األ ،ويددددددة يف احلإددددددية 
ت مإدددددددددار الدددددددددو ي ال،قدددددددددايف والتددددددددارخيي يف سدددددددددرد ته الكدددددددددربى، وا عدددددددددرو  أن  اجلدددددددددوار   مريددددددددز ت، وبدددددددددل 
يتسددددددددداوتن يف ح دددددددددورنن االجتتدددددددددا ي يف العصدددددددددر العب اسدددددددددي، فتدددددددددنلن مدددددددددن تإدددددددددتقدم ألبدددددددددراض ا تعدددددددددة 

وا ا يدددددددن  اجلنإدددددددية، وأصدددددددب ن أخدددددددر ت أملدددددددات أوالد اخللسدددددددا  واخللسدددددددا  أ سإدددددددل ، ولكدددددددن اجلدددددددوار  اللددددددد 
يددددتقن  ال نددددا  وحسددددا األ ددددعار وبلنددددا مددددن فنددددون األدب والعلدددد  وال،قافددددة أ لدددد  مثنددددا، وأبلدددد  قيتددددة و دددد ل 
ا  دددددن ا تعدددددة اجلنإدددددية والشدددددبقية، ونددددديتا مدددددا  ال يإدددددت ض  دددددن وجدددددودنن و لتلدددددن واال تدددددداد بدددددرأيلن، بعيددددددا

وا  ددددددام  وجدددددددل  مددددددن حددددددال تددددددود د الدددددد  حددددددا ت مددددددن احلإددددددن واجلتددددددال ف ددددددال، ومددددددن فصدددددداحة الكددددددالم،
فلسنددددددون وا داب والعلددددددوم، مددددددا قصددددددر  ندددددده  لدددددد  الرجددددددال مددددددن السقلددددددا  والسالسددددددسة واأل بددددددا  وبددددددلن  يف 
وقتلددددا، لدددديتل   لبدددد  مددددن سددددي دنا، بعددددد أن رأتدددده قددددد أتلدددد  مالدددده، و  يبدددديف لدددده مددددن  ر  أبيدددده بلنددددا، أن 

، وحيت رتددددده مدددددن أن  تللدددددا    أمدددددل ا ددددد منري )ندددددارون الر ددددديد(، ويطلددددد  مثنلدددددا منددددده  شدددددر  آال  ديندددددار
ه قليدددددد  يف حقلددددددا، فلددددددي  لدددددد   قددددددة مددددددن  سإددددددلا  ن  ل،قافتلددددددا و لتلددددددا  يبيعلددددددا بدددددددون ندددددديتا الدددددد،تن، أل دددددد 

ا  -يف  صدددددرنا -ول تلدددددا مدددددن ا قندددددا  مدددددا يسدددددو  ل دددددة اجلإدددددد حجدددددة، ومدددددا يسدددددو  قددددددر  الرجدددددال   ف امدددددا
حتإدددددنلا، فددددد  ا  و قنا دددددا، وبعدددددد أن  للدددددا و يدددددر مدددددا قالددددد ، سددددد هلا )ندددددارون الر ددددديد(  لددددد  العلدددددوم الددددد 

را  والعلتدددددددددا  واأل بدددددددددا  والبل دددددددددا  وا نجتدددددددددري واحلكتدددددددددا  وا لندسدددددددددري  ندددددددددي موسدددددددددو ية، فاسدددددددددتد   القدددددددددك
يف فلعلدددددد   والسالسددددددسة...  نا رثددددددا ودحدددددد  حججلددددددا، ورا  يدددددد  واحددددددد مددددددنل  يإدددددد هلا يف يدددددد  مددددددا يتعلدددددد 

يت  فيددددده، وندددددي  يددددد ، فتعجبدددددوا مجددددديعل  مددددن قوهلدددددا وفصددددداحة لإدددددايا  لددددد  صددددد ر سدددددن   لا، فطدددددرب الدددديت  بددددد 
 أمل ا  منري ولّب   لبلا، وأرجعلا لصاحبلا.   

لدددددديت  الصددددددور  ترسدددددد   ددددددلر اد يايددددددة سددددددعيد  لتددددددود د، بعدددددددما تسو قدددددد   لدددددد  يدددددد  الرجددددددال الدددددديتين 
ل ددددددرث ، لت ددددددي      ظريددددددة أفال ددددددون أن  )يدددددد  حددددددديم  دددددد  أن يكددددددون مكددددددو ل مددددددن جإددددددد( ومددددددن 
د ي تلا للعلتدددددا  ومنا رثددددددا هلددددد  أ دددددداف      ا ب ندددددد   قددددد  أي دددددا،  إددددددن  دار  األمدددددور لصدددددداحله، صددددد يىن أيددددد 
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معرفيدددددددة    جا ددددددد  قيتتددددددده اجلتاليدددددددة، لكن لدددددددا  ك نددددددد  مدددددددن اسدددددددرتداد نويتلدددددددا، وتقدددددددوي   اجلإدددددددد قيتدددددددة
مسددددداني   ا دددددا ربطددددد  الددددديتيور  فلقدددددو  والدددددو ي والعلددددد ، وا دددددرأ  فجلإدددددد وا تعدددددة، ف بعددددددت بددددديتل  الصدددددور  
النتطيددددددددة للجإددددددددد احلتيتددددددددي الإددددددددابىن يف الرببددددددددة الشددددددددلوا ية بعيدددددددددا  ددددددددن االسددددددددتالبن ألن يف اسددددددددتالب 

نإدددددي يقددددد   دددددددم اسدددددتالب الشدددددو . فسددددددي التيتبددددديتب مدددددا بدددددري االرتددددددداد والن ددددد ، ومدددددا بددددددري اللقدددددا  اجل
الكبددددد  و  ددددداد  التكدددددوين تدددددرب  ] أل[  يف حلظدددددة ال ددددديا   اثدددددا، اجلإددددد  )اجلإدددددد[ ا إدددددل  لل دددددل يصدددددبىن 
 دددددتان الرببدددددةن أل ددددده  نددددددما يتولددددد  ا دددددر   دددددن احلسدددددا   لددددد  وحدتددددده اخلارجيدددددة و دددددن  ارسدددددة الإددددديطر  

ه يكتشدددد  صددددد  نويددددة قامدددد  الرببددددة بتو يدددددنان   دددده  ندددددما يتولدددد  ا ددددر   ددددن الرقابددددة  لدددد  ا خددددر، ف  دددد 
، (1)ويقبددددد  خمدددددا ر  التدددددورل والتولدددددي، ف  ددددده يدددددربىن  مكا يدددددة أن  دددددد  سإددددده يف حرياتددددده، ويف حريدددددات ال دددددل

ويف  دددددو   لددددد ،   يدددددرتبئ الإدددددرد يف حكايدددددة تدددددود د   و تلدددددا و بدددددرا  مسددددداتن جإدددددتلا، بقددددددر مدددددا ارتدددددبئ 
 .و ي معريف بدي ، يعيد م سإة معايل اجلتال، ويكش  قو   ا بدا  األ ،و  وتسو قهبت سير 

  امتة: -4
وف تدددددد  ف  دددددده آن األوان أن يعددددددرت  الرجددددددال بقدددددددرات ا ددددددرأ  ا بدا يددددددة  ددددددا ينددددددا ر، أو يسددددددو ،  

تساصدددددددي  جإددددددددنا، ويلتستدددددددون    مدددددددا حققددددددد  ا دددددددرأ  )أإددددددددنا(، ومدددددددا ا حققددددددد  )تدددددددود د/ ا دددددددرأ ( أو 
ت قيف النإدددددا  بعددددددنا،   ا اجتتدددد  هلدددددن سددددد ر اجلإددددد وسددددد ر الل  دددددة والعلدددد ، فدددددالو ي ا عدددددريف العتيددددديف، سدددد 

والدددددديتيا  ا سددددددرل، وال،قافددددددة الواسددددددعة واحلكتددددددة البلي ددددددة، والل  ددددددة الإدددددداحر ...   جا دددددد  اجلإددددددد السدددددداتن،  
 لددددددي  يدددددد  ندددددديتا يددددددان مدددددد  )تددددددود د( اجلاريددددددة ا وسددددددو ية، ومدددددد  ) ددددددلر اد(، تإددددددل  تا لددددددا حينتددددددا قددددددررات 

ا نددددو فيدددده، فقددددد حققدددد   ددددلر اد فعددددال مددددا أرادتدددده  ددددد ا وصددددل     قصددددر ) ددددلر ر(،  )الرجدددد / الس دددد (  دددد 
خل صدددد  اخللدددديف مددددن  ددددر ، وحر رتدددده مددددن  سإدددده، وصدددد     ظرتدددده و ظددددر  يدددد   الرجددددال جلإددددد ا ددددرأ  مددددن 
  جلدددددة، وللتدددددرأ   سإدددددلا مددددددن جلدددددة أخدددددرى، لت،بددددد  أن  هلددددددا مدددددن ا ليدددددات مدددددا دك نلددددددا مدددددن التسدددددو    لدددددد 

 الرجال  لتاا و قالا وجإداا.
 :قائمة املصادر واملراجع -5

النقدددددد ال،قدددددايف،  ليدددددد مبددددددئي للتسددددداني  الرئيإدددددية، ترمجدددددة وفدددددا   بدددددراني ، رم دددددان ، أر دددددر أيزابرجدددددر -01
 .2003، 1بإطا ويإي، ا لر األ ل  لل،قافة، القانر ، ل 

 
 .147ميشيال مار ا و، فلإسة اجلإد، ترمجة  بي  أبو صع ، ص:   -  1
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 :  ملخص
الشعر احلر العريب لون أديب جاء نتاجا ملرحلة من مراحل تطور الكالم العريب شعرا كان أو نثرا ،جامعاً بني  
الرمز و األسطورة ،و بني الوضوح و الغموض ،وكذا بني التخيل و العقل، وإن كان أصحابه مل يركبوا البحور  

 اخلليلية كاملة أبوزاهنا و قوافيها.  
 احلداثة . ؛ الغموض  ؛األسطورة  ؛الرمز ؛التخيل ؛التفعيلة الواحدة ؛الشعر احلر كلمات مفتاحية: 

 
Abstract:  

la poésie libre arabe est une sorte de produit littéraire du stade de 

développement de la poésie ou de la prose était de langue arabe, combine le 

mythe et le symbole, et entre clarté et obscurité, ainsi que entre l'imagination 

et la réalité, même si les poètes ne pas utiliser toutes les mers de la poésie.  

Keywords:Poésie libre ؛ activation unique ؛ imagination  ؛ symbole  ؛ mythe 

 .modernité؛ mystère؛
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م   1953اعرتض الرأي العام الثقايف يف البداية على الشعر احلر، وحارب الكثري من النقاد من عام  

عندما تبنته جملة اآلداب البريوتية، لكن صعود الشعر الفلسطيين واملقاوم، وصعود شعبية شعر نزار قباين يف  
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ف الرأي العام بشرعية الشعر  احلب و الوطنية هو الذي ساهم يف إيصال الشعر احلر إىل الشارع حيث اعرت 
هتجينيا  ،احلر شعراي  نصا  ابعتبارها  درويش  حممود  وصفها  أدبيا كما  جنسا  بصفتها  النثر  قصيدة  أو 

 (111،ص:2016مايو 13)املناصرة، مفتوحا
األسبقية يف اكتشافه  عرفت األوساط األدبية يف منتصف القرن العشرين الشعر، و اختلف فيمن كانت له 

، يقول بدر شاكر السياب يف مقدمة ديوانه أساطري: إن أول جتربة له" قصيدة هل كان حبا" من ديوان 
 . ( 29م ،ص 14،2007)املالئكة، ط أزهار ذابلة

يف  1947تقول انزك املالئكة يف كتاهبا قضااي الشعر: إن بداية حركة الشعر احلر كانت سنة     
)املالئكة، قضااي الشعر العريب العراق، بل من بغداد،و تعترب قصيدة "لكي يرى" أول جتربة يف هذا النوع

 .  ( 33-29م ،ص 14،2007املعاصر، ط 

اإل من  حتديد البد  يصعب  لذلك  بعد،  تكتمل  مل  املعاصر  العريب  الشعر  يف  احلداثة  أن  إىل  شارة 
خصائصها ابلشكل اليت هي عليه يف الشعر العريب القدمي الذي مت جتديد قواعده، و حدوده من طرف النقاد 

، و ابن    القدامى أمثال ابن قتيبة يف كتابه" الشعر و الشعراء" و ابن سالم اجلمحي يف "طبقات الشعراء"
 طباطبا  يف "عيار الشعر" و قدامى بن جعفر يف "نقد الشعر"، و غريهم من النقاد. 

 ماهية الشعر احلّر : -2

 تعريف الشعر احلّر:2-1 

يعين نص شعري هتجيين مفتوح من الشعر املنثور والرد يفتقد إىل البنية الصوتية املنظمة لكنه ميتلك 
خالل توزيع عالمات الرتقيم ومن خالل البنية الداللية، وهو نص له ذاكرة يف  إيقاعا داخليا غري منتظم من 

 . (  9-7،ص 2004ديسمرب  4)السويدي،، الرتاث العريب
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الشعر احلّر هو الذي يتكون من شطر واحد دون عجز و تفعيلة واحدة، و يسمى ابحلر ألنه      
حترر من وحدة القافية والشكل، و للشاعر احلرية يف تسريع التفعيالت، و لكنه يلتزم ابلقواعد العرضية 

،   4)رسول، ،ع كامل االلتزام، فإذا نظمت القصيدة على حبر معني تكون مجيع أبياته على نفس البحر
 . (8-7، ص  2009

هذا الشعر حافظ على بعض مكوانت العروض اخلليلي الذي بين على تكرار تفعيلة واحدة من    
 شكلها الصحيح.   

إن الشعر العاملي الذي كان مبنيا يف معظم اللغات على راتبة الوزن، و لزوم القافية، تغريت أهدافه 
 :   أساسا إىل 

 إزالة هذه الراتبة يف الوزن، و التخلي عن القافية، و الشعر العريب مل حيد عن هذا االجتاه. 

 مواضيع الشعر احلر :

يصور احلياة العامة للناس يف جمتمعاهتم و يعرب عن احلالة النفسية اليت يشعرون هبا، و الثورة على 
ا ما سببته احلرب العاملية الثانية من دمار  احلاكم الظامل، حيث ظهر النص احلر نتيجة عدة عوامل أوهل

وخراب و قتل،  فكان البد من ظهور شعر يتكلم عن هذه املعاانة و يصف اهلمجية، والعامل الثاين انتماء 
الكثري من الشعراء لتغريات سياسية و فكرية خلقت يف ذهنهم أفكار جديدة ، أما العامل الثالث هو التأثر 

)رسول، ه الرومانسية و الواقعية و رغبة الشعراء يف التجديد و الثورة على القدميابلشعر الغريب و مذاهب
 . (9-7، ص  2009،   4،شعر التفعيلة ، الوالدة والنشأة، ع 

 خصائص الشعر احلر .3

 من خصائص الشعر احلر ما يلي:

 يتمّيز الشعر احلر ابلعديد من اخلصائص  
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واليت تعتمد على وحدة املوضوعّية، فال تقتصر الوحدة يف ذلك على البيت   خاصية األسلوبّية:
فقط، بل إّن القصيدة أبكملها تشكل كالماً متماسكاً، وامتزاجاً وتناغماً يف شكلها ومضموهنا، حيث مت  

حر، حتت خدمة املوضوع، ممّا جعل الشاعر يعتمد على التفعيلة يف  وضع القافية، والتفعيلة، والصياغة، والب
شعره، وعلى املوسيقى الداخلية املناسبة بني األلفاظ، وهي بذلك طريقة للتعبري عن نفسّية الشاعر،  

الشعر احلر موزون، أي أنّه يستخدم  .ونزواته، وطموحه، وآماله، أكثر من كوهنا أبيات منتظمة مصفوفة 
 ملوحدة من بداية القصيدة لنهايتها، على الرغم من عدم التزامه بعدد التفعيالت .التفعيالت ا

خاصية التدوير: أي أّن الشاعر يستخدم تفعيلة غري كاملة يف هناية البيت األول، ليقوم إبكماهلا يف 
رعان ما ينتقل عدم االلتزام ابلقافية: أي أّن الشاعر يتبع قافية معينة لعدد من األبيات، وس .البيت الثاين

    .لقافية أخرى، وهذا األمر يفقد القصيدة رونقها املوسيقي، وتناسقها الغنائي

الوحدة العضوية: تعين التناسق واالنسجام بني ألفاظ القصيدة، واألحداث واخلياالت اليت يصّورها 
  .الشاعر

ستمع فهم القصيدة،  بساطة األلفاظ وسهولتها، واخللط بني الفصحى والعامّية، ممّا يسهل على امل
 والتوصل ملعانيها  

اإلكثار من   .استخدام الرموز واإلحياءات بكثرة يف القصيدة، واليت عادًة ما تكون صعبة التحليل
  .استخدام الصور الشعرية، والتشبيهات، واليت تساهم يف التأثر ابلفكرة اليت يطرحها الشاعر

 بداية ظهور الشعر احلر .4

كان ظهور الشعر احلر تغيرياً حامساً يف اتريخ الشعر العريب؛ كونه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً مبحوي البناء   
املوسيقي، وأمناط التعبري الفكرية واإلبداعية، وكانت بداية اكتشاف هذا النوع الشعري يف دولة العراق، 

م، ويف كانون  1947تشرين األول من عام  على يد انزك املالئكة، يف قصيدهتا الكولريا، واليت نشرهتا يف
األول لنفس العام، وبدر شاكر السياب الذي قام بنشر قصيدته هل كان حباً، واليت كانت من ضمن 
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ديوانه الشعري أزهار ذابلة، وعلى الرغم من الفرتة الزمنية اليت استغرقها بدر السياب يف كتابة ديوانه، إاّل أّن  
  ا يف رايدة هذا الشعر، ألسبقيتها يف ذلك.انزك املالئكة تؤكد أحقيته

 مدرسة الشعر اجلديد : 

 :أ ـ نشأهتا وأعالمها 

نشأت يف أعقاب املدرسة الرومانسية املغرقة يف اخليال,واملمعنة يف اهلروب من الواقع إىل  
اب  )الكولريا( كما نشر بدر شاكر السي أمستها1974الطبيعة,وقد نشرت انزك املالئكة أول قصيدة عام 

 .ديوانه )أزهار ذابلة( يف العام نفسه، وقد حتررت القصيداتن من القافية الواحدة والتزمتا وحدة التفعيلة

 .اإلنسان املعاصر مبعاانته وطموحاته هو جوهر التجربة يف هذه املدرسة

حجازي،  أبرز أعالمها: انزك املالئكة، بدر شاكر السياب، صالح عبد الصبور،أمحد عبد املعطي 
 .فدوى طوقان، حممود درويش

 :عوامل ظهور هذه املدرسة-ب

 .التأثر ابلشعر الغريب واملذاهب األدبية السائدة هناكـــ 

 .ظهور احلركات التحريرية يف معظم الدول العربيةـــــ 

 .امليل الفطري للتجديدـــــ 

 :ج ـ خصائصها و مالحمها الفنية 

 :أ.من حيث املضمون

 .بري عن الواقع وعن معاانة حقيقيةالشعر تعـــــ 
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 .الشعر وظيفة اجتماعية فهو يكشف عن مواطن التخّلف يف اجملتمعـــــ 

التجديد يف أغراض الشعر وخصوصا اهتم الشعراء ابلقضااي اإلنسانية واالجتماعية والوطنية  ـــــ 
 .كالدعوة إىل االستقالل والتحرر ومقاومة األعداء

  :ب.من حيث الشكل

 .ملتالقصيدة بناء شعوري يبدأ من نقطة، مث أيخذ يف النمو حىت يكـــــ 

 .تنقسم القصيدة إىل مقاطع وميثل كل مقطع عنصرا من عناصرهاـــــ 

 .عري عري حمل البيت الشّ شّ تبىن القصيدة على وحدة التفعيلة وحيل السطر الــــــ 

 .دد لتوزيع القوايفتلتزم القصيدة قافية واحدة، وليس هلا نظام حم ال ـــــ 

 .ترتكز على املوسيقى الداخلية وإحياء الكلمات وجرسهاـــــ 

 .تداولة، ومنحها طاقات إحيائية وشعورية تستمدها من السياق مألفاظ ــــــ توظيف 

 .على الرمز وامليل إىل األساطري والرتاث الشعيب ــــــ االعتماد

 .متداالهتمام ابلصورة الشعرية واخليال املـــــ 

متيزت قصيدة الشعر احلر خبصائص أسلوبية متعددة، فقد اعتمدت على الوحدة العضوية، فلم يعد  
البيت هو الوحدة وإمنا صارت القصيدة تشكل كالماً متماسكاً، وتزاوج الشكل واملضمون، فالبحر والقافية  

 املوسيقىالتفعيلة " وعلى والتفعيلة والصياغة وضعت كلها يف خدمة املوضوع وصار الشاعر يعتمد على "
 ."الداخلية املناسبة بني األلفاظ
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  ومدرسة الشعر اجلديد )الواقعية( هي طريقة من التعبري عن نفسية اإلنسان املعاصر، وقضاايه و  
الرومانسية"   " ، وطموحه، وآماله، وقد ظهرت لعوامل متعددة منها الرد على املدرسة "االبتداعيةهنزوعا ت

أسس هذه املدرسة الشعرية الشاعرة العراقية انزك   .اهلروب من الواقع إىل الطبيعة وإىل عوامل مثاليةاملمعنة يف 
  .املالئكة والشاعر العراقي بدر شاكر السياب

صالح عبد  ،  عبد الباسط الصويف،  بدر شاكر السياب، انزك املالئكة، : عر احلرّ ومن رواد الشّ  
   حممود حسن إمساعيل،  أمل دنقل، ي الفيتو ر مد حم، حجازي  أمحد عبد املعطي، الصبور

 االنتقال من اخليال إىل تصوير احلقيقة و الواقع.  -

 نشأته و مراحله : -

 نشأته: 5-1

مع ظهور هذا الوليد الشعري اجلديد أطلقت انزك املالئكة عليه تسمية الشعر احلر، مث جاءت     
تسميات عديدة منها الشعر املنطلق  ، حركة الشعر اجلديد ، حركة الشعر احلديث، يعترب السياب و انزك  

و غريهم من الشعراء  املالئكة و نزار قباين و عبد الوهاب البيايت و عبد املعطي و صالح عبد الصبور 
الذين ألفوا يف هذا النوع من الشعر، إال أن بعض  النقاد احملافظني ،و القراء استساغوه و راحوا أيلفون يف  

هذا النوع، ويهجرون الشعر العمودي، إال أنه مل تستنبط قواعده مثلما استنبط اخلليل قواعد الشعر 
عر حر أم مرسل؟ ،أم شعر التفعيلة أو القصيدة العمودي و استغلوا فقط نقاشات حول تسميته أهو ش

 النثرية أو الشعر املنطلق أو الشعر اجلديد. 

هذا النوع من الشعر الذي حافظ على بعض مكوانت العروض اخلليلي الذي بين على تكرار 
 تفعيلة واحدة.     
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و كثريا ما   يظهر صالح عبد الصبور ارتيابه من هذه التسمية و يدعو إىل تعديلها يف قوله :"   
يكون االسم اتبعا ملسماه،أو ملقيا عليه ظالال من الشبهات،وخاصة إن كان هذا االسم وصفا ألن الصفة  

 . (111ص2016مايو  13)املناصرة ع.،  تستدعي نقيضها

لة، وهكذا جاء عز الدين األمني مستجيبا لنداء عبد الصمد، و مساه شعر التفعي 1962و يف عام 
 . 1947جاء االسم مطابقا للمسمى،كما تقول انزك املالئكة إهنا نظمت الشعر احلر ألول مرة عام 

ال خيتلف شعر التفعيلة يف حبوره عن البحور اليت اكتشفها اخلليل، لكن اجلديد فيه هو تصرفه يف     
يلة، حبيث لو مت إنشاء قصيدة  عدد التفعيالت، و توزيعه املوسيقي، و األساس فيه يقوم على وحدة التفع

من حبر الرمل، فسيجري تكرار التفعيلة )فاعالتن( يف األشطر ،وال يلتزم الشاعر بعدد معني يف كل 
 .(165-164م ،ص:14،2007)املالئكة، قضااي الشعر العريب املعاصر، ط شطر

هي البحور الصافية؛ واليت يتألف شطراها من تكرار و من أهم البحور اليت تالؤم شعر التفعيلة     
تفعيلة واحدة مثل البحر الكامل، الرمل ، اهلزج ، الرجز، املتقارب ، املتدارك ، الوافر، أما البحور األخرى  

غري مالئمة لشعر التفعيلة ،و إن كانت هناك حماوالت من شعراء ابرزين لنظم قصائدهم على هذه 
 .  (165-164م ،ص:14،2007)املالئكة، قضااي الشعر العريب املعاصر، ط البحور

 مراحله: 5-2

 النثر الفين:

( وكتاابت مي زايدة  1944ميكن متثيله عند جربان خليل جربان يف كتاابته ) دمعة وابتسامة    
)املالئكة، قضااي الشعر العريب املعاصر، ط 1923( وظلمات وأشعة  1922)كلمات وإشارات 

 (165-164م ،ص:14،2007

 الشعر املنثور: 
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لكن معظم  1980ظهر كتاب " تقوى " لــــــ  نقوال فياضي الذي يصف أبنه شعر منثور عام    
( لألمني الرحياين هو البداية احلقيقية لقصيدة 1910النقاد واألدابء جيمعون على كتاب )هتاف األودية 

 أن بعض شعراء النثر يف مرحلتها األوىل، ومبا أن الصراع كان قائما حول الشكل وحول التسميات، إال
)املالئكة، قضااي الشعر العريب النثر الفين يف  هناية املطاف وافقوا على التسمية واليت هي الشعر املنثور.

 ( 166م ،ص14،2007املعاصر، ط 

 اجتاهات الشعر احلر: -

 ثالثة اجتاهات وهي: ميكن حتديدها انطالقا من خصائص احلداثة يف الشعر العريب املعاصر يف 

 االجتاه اإليقاعي: 

ميكن القول إن هذا االجتاه هو نقطة انطالق للدخول إىل رحلة احلداثة حيث أن الشعر احلديث     
قد حاول التحرر من سلطان الوزن والقافية كرد فعل على امللل الذي انتاب الشعراء، وبعامل االنفتاح يف  

، 1971،    1)فؤاد، طعراء إىل تكبري احلدود بني األجناس األدبيةاملضامني واألشكال اجلديدة وتطلع الش
 ، .(29ص 

و استنادا إىل الشكل اخلارجي للقصيدة احلديثة تتضح لنا أمناطا متعددة من بينها القصيدة املمزوجة اليت  
، ديسمرب    2)محود، عالسياب  تقوم على أبيات كالسيكية بداخلها أبيات حرة كما جند عند أدونيس و 

، بل إن لغة الشعر املعاصر كما يرى أدونيس تنتج عن رؤاي تنفلت من كل حماولة  .(73، ص 2001
لتحديث الشعر على ما يف داللة الرؤاي من حدث وتبصر واستبطان حيرق املرئي إىل ما وراءه، ويتجاوز  

 (89 -88،ص 2001، ديسمرب 2)السالم، ع ر اإلبداعاحلداثة والواقعية إىل جوه

من حيث املنطلق ميكن التفريق بني منطني من الشعر،أحدمها قدمي يعتمد اللغة التعبريية            
).،  املوصلة ،والثاين حداثي يعتمد اللغة املتفجرة اخلالقة من اللغة الشعرية احلديثة ثورة عن اللغة القدمية 

أدونيس أن لغة الشعر ينبغي أن تكون لغة اإلشارة، فالشعر   ،وهنا يؤكد(89، ص 2001، ديسمرب  2ع
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 1971،   1):أودنيس، ط جيعل اللغة تقول ما مل تعهد أن تقول، ألهنا تتجاوز إىل معــــــان أوســــــــع ،وأعمق
 . ( 126-125، ص

احلداثة هي استعمال اللغة العامية ،  من إشكاالت اللغة يف الشعر املعاصر واليت تبناها دعاة    
):أودنيس، مقدمة الشعر  حيث أن الشعر جيب أن ال يبتعد كثريا عن اللغة العامية اليومية اليت نستعملها 

،وهذا ما تبناه عز الدين إمساعيل وأمحد التوفيقي ويوسف اخلال (126- ، ص 1971،  1العريب، ط 
ىل اخرتاق جدار اللغة ويشيد ابلعامية واعتماد الكالم احلي احملكي أساسا لصياغة اللغة  الذي يدعو إ

،إال أن أدونيس وغريه ال يوافقون هذا الطرح ،ويدافعون عن (164، ص1972، 1)إمساعيل، ط العربية 
)إمساعيل، الشعر العريب املعاصر ، قضاايه و ظواهره، ط  الفصحى ويتهمون من يدعون إىل العامية ابجلهل

 .(179، ص1972، 1

 إن االجتاه الثالث يتضمن اجلانب املوضوعي يف الشعر املعاصر واملتمثل يف العناصر اآلتية :       

 من بني الظواهر اجلديدة يف الشعر احلديث ظاهرة اخليال أو مصطلح التخيل الذي ليس مقتصرا
 عن احلداثة الشعرية، بل هو قدمي تعود جذوره إىل الطرح األرسطي اخلاص ابحملاكاة والتمثيل .

يقرر حممد بنيس: إن التخيل مصطلح فلسفي استقاه الفالسفة العرب من أرسطو واستعمله      
االستعارة وهو  اجلرجاين عبد القادر متأثرا أبرسطو بطريقة مغايرة، فاجلرجاين يفرد للتخيل مرتبة أدين من 

بذلك ينتصر للجانب العقلي أكثر من التخيلي، أما أدونيس لديه مفهوم آخر للتخيل، حيث يعتربه شيئاَ  
 .  .(04، ص 1971،  1)فؤاد ي.، طأمشل وأعمق من اخليال، فالتخيل هو رؤية الغيب 

 ظاهرة الرمز واألسطورة :

من الظواهر اجلديدة اليت اتسع استعماهلا يف الشعر احلديث حيث يعترب عز الدين إمساعيل من      
أبرز النقاد الذين اهتموا ابألسطورة يف الشعر العريب ،فهو يرى أنه مهما يكن الرمز الذي يستخدمه الشاعر  

، ديسمرب    2)محود،، عابحلاضر  ضاراب جبذوره يف التاريخ فإنه يتوجب على الشاعر املعاصر أن جييد ربطه 
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،وأن تكون قوهتا التعبريية انبعة منها ،فالقيمة يف حلظة التجربة ذاهتا ،وليست راجعة   (144، ص:2001
إىل صفة الرموز وقدمها، وكذالك األسطورة يف رأيه جيب أن تكون مجعا بني طائفة بني الرموز املتجاوبة  

)محود،  ن ،فهي خاضعة ملنطلق السياق الشعري ، نشأهتا نشأة الرموز غري املرتبطة ابألسطورة جبسم اإلنسا
 . (145، ص2001، ديسمرب  2احلداثة يف الشعر العريب املعاصر ، ع

امة  لقد حاول معظم املهتمني ابألدب احلديث تتبع األسباب اليت دفعت شعراء احلداثة إىل إق    
هذا الرتابط العضوي بني الشعر واألسطورة، فالحظوا أهنا تعود لتأثري الغرب من جهة ،وطبيعة منهج األسطورة 

)محود، احلداثة يف الشعر العريب املعاصر،  من جهة أخرى فاملنهج األسطوري هو تقدمي التجربة يف صورة رمزية  
كما ساعدت عوامل أخرى على تعامل شعراء احلداثة مع األسطورة ،  (148، ص2001، ديسمرب    2ع

ألهنا متثيل بني اإلنسان والطبيعة، وهذا ما ذهب إليه إحسان عباس يف قوله } األسطورة تعسف الشاعر  
والتوحيد بني   ، واملاضي  احلاضر  والربط بني  الظاهر،  العقل  الباطن ونشاط  العقل  الربط بني أحالم  على 

 . ( 105، ص 1)إمساعيل، اجتاهات الشعر العريب املعاصر ، ط تية والتجربة اجلماعية {التجربة الذا

 وميكن تقسيم الرموز املوجودة يف الشعر إىل عدة أنواع : 

 الرموز األسطورية مثل أدونيس و عشتار  

 ـالرموز الدينية مثل األنبياء والشخصيات اإلسالمية 

 ـ الرموز التارخيية جتمع بني األدب والسياسة  

 ـ الرموز الطبيعية مثل النار ـ الريح ـ املطرـ الثلج
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الفرعي الثاين، أدخل هنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين ، أدخل هنا حمتوى أدخل هنا حمتوى العنوان  
العنوان الفرعي الثاين ، أدخل هنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين، أدخل هنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين، أدخل  

  هنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين، أدخل هنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين.
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 :ملخص
إن اللغة هي املظهر احلضاري الذي تتجلى فيه قومية األمم والشعوب والسيما إذا كانت هذه اللغة   

حال اللغة العربية، وهلذا فإن اجملتهدين األعالم قننوا من صفات السمو والقدسية واحلياة كما هو  حتمل
هلا صنفا من املعارف التعليمية أمسوها "علوم اآللة" ألن متكلمها واملتداول لقاموسها ينبغي له التقرب 

من تلك العلوم ويف مقدمتها علم النحو أو علم الرتاكيب ألنه من العلوم الشريفة اليت تقف ضامنا  
 صيل.لبقاء اللسان األ

 اللغة، النحو، الرتاكيب، علوم العربية، نشأة النحوكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

The language is the civilizational aspect in which the nationalism of 

nationsand peoples is evident, especially if this language carries the 

characteristicsof supremacy, sanctity and life as is the case with the Arabic 

language, andfor this, the eminent researchers have codified a class of 

educationalknowledge that they called " science’ machine " because its 

speaker and itsdictionary trader, should approach those sciences, foremost 

of which isgrammar or syntax, because it is an honorable science that 

stands asguarantor of the survival of the tongue. 

Keywords:. Language; Grammar; Syntax; Scienc  
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 متهيد:  
عرفت اللغة العربية مبرونتها وخصائص تركيبها ، لذلك كّد العلماء يف فقهها ودراسة أحواهلا فصنفوا 

أظهرها مبظهر اللغة احلية اليت أتىب الزوال، حيث كان لنحوها شأن يف واقع  هلا من العلوم أصوال وفروعا ما  
 احلال ما سهل تلقينها وتداوهلا يوم غابت السليقة ، واندثرت اجلبّلة يف ألسنة العامة. 

فما هي خصوصية النحو العريب ؟ وكيف نشأ يف ذلك الوسط الثقايف املتميز ؟ ما هي مربراته وصوره؟ 
 حتاول هذه احملاولة بيانه بقدر من العناية واالجتهاد. ذلك ما 

ليس من السهل أن تضبط املفاهيم العلمية ضبطا يضمن هلا الثبات والصحة يف سياق التداول،  إنه     
ذلك أن طبيعة أي لغة تفرض على مستعملها ضرورة التعرف على خصائصها، كي يتمكن من التصرف هبا  

 وفق املقامات التخاطبية. 
ا كانت اللغة العربية تستمد أهم خصائصها من معىن اخللود اّلذي مينحها صفة احلياة فذلك يعين ومل

قال تعاىل:  أهنا لغة مست بفضل ما تنطوي عليه من األسرار، ولو مل تكن كذلك ملا وسعت كالم هللا املعجز،  
 1انا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تـَْعِقلون﴾.ا﴿إان َجَعْلَنُه قـُْرء 
 2﴾.انا َعَربِيًّا ِلَقوٍم يـَْعلُمونااىل: ﴿ِكَتاٌب ُفِصَلَت آََيتُُه قـُْرءوقال تع

وهبذا التمكني سرت يف ألسنة العامة واخلاصَّة بقدر من التألُـّق والشيوع بوصفها أداة تواصل وتبليغ 
 تنشد أشرف الغاايت، و تعزز مكانة املتكلم هبا يف عيون الناس. 

َّ أصلحوا ألسنتكم، فإن الرجل تنوبه النائبة، فيتجمل فيها فيستعري  أوصى حكيم بنيه فقال: »اي   َبيني
،وعلى هذا فعلم العربية موصل إىل صواب   3من أخيه دابته، ومن صديقه ثوبه، وال جيد من يعريه لسانه« 

 النطق، ُمقوّيم لزيغ اللسان، موجب للرباعة وسبل البيان جبودة اإلبالغ واإلقناع. 
  لوال استقامة اللغة و نصاعة البيان ؟ فبم كان هذا حاصال

ألن من يطلب الرتسُّل وقرض الشعر وصناعة اخلطب وبناء املقامات يظل حمتاجا ال حمالة إىل التوسع 
يف علوم العربية وفنوهنا ، وهي ما عرف عند األعالم بعلوم اآللة أو الوسيلة حيث مجعها الشيخ حسن العطَّار  

 يف قوله:  4هـ(1250)ت 
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عحري إنشــــاءُ   ٌو وَصرحًف َعُروٌض بـَعحده لُغةٌ َنح  تيقاٌق وَقرُض الشي  مث اشح
عَاين بياُن اخَلطي قَافييــــــٌة   

َ
َصاءُ   َكذا امل  5اَترييـــــُخ َهذا ليعيلحم الُعربي إيحح

هبا سليقة  وهذا ال يعين أن عرب اجلاهلية كانوا على علم هبذه الفنون الصناعية، بل مردوا على النطق  
مبوجب قانون احملاكاة ذلك أن: »الصيب العريب يسمع أبويه وغريمها، فهو أيخذ اللغة عنهم على َمرّي األوقات،  

 6وتؤخذ تلقنا من ملقن، وتؤخذ مساعا من الرواة الثقات ذوي الصدق واألمانة«. 
شعواب و يف هؤالء   وبقي األمر كذلك طبيعيا إىل أن جاء اإلسالم ودخل الناس يف دين هللا أمما و

الناس العريُب األصيُل، الذي يتكلم العربية سجية ويفهم كل تراكيبها اللغوية حىت ولو مل يسمع بعضها من  
 7قبل، ومنهم األعجمي الذي أسلم وحاول تعلَُّم العربية وإتقاهنا. 

ضياع اللسان   وملا كانت العجمة اليت أصابت العربية مدعاة لفسادها صار حراي على العريب أن خيشى 
ومن مث ال مناص من واق يقيها على غرار لغات األمم املتمكنة ، فكان التفكري يف أتصيل القواعد وسن  
الضوابط  تلك  التحكم يف  أساس  القومي على  اللسان  امللكة واألهلية أبصحاب  فقد  ليلتحق من  القوانني 

العلماء تشكلت يف جمموعها    الصناعية وبطبيعة احلال كان هلذا اإلجراء خلفيات ومقاصد اثبتة يف وعي 
 منظومة مكنت القوم من إبداع موسوعة قانونية لسانية حتفظ حرمة اللغة وتعزز ثباهتا يف وجود األقوام.

 فما هي ظروف نشأة النظام النحوي ؟ وما هي غاايته ؟ وكيف ضمن لذاته التمكني والشيوع ؟   
 .بواكري نشأة النحو العريب: 2

يكاد   أصوله  ال  منها  أخذ  اليت  املصادر  منه  ختلو  وتطوره  نشأته  وعن  العريب  النحو  عن  احلديث 
ومصطلحاته فالبحث عن املصادر مسلك علمي سليم ، و إن كان يقود إىل معاجلة قضية األصالة والتقليد 
 معاجلة ينبغي وضع حدود فاصلة بني ما هو أصيل وما هو مأخوذ من أعمال اآلخرين، »و من هنا كثر

القول عن هذا النحو، يراه بعضهم عربيا قد نبت عند العرب كما تنبت الشجرة يف أرضها، وأنه أنقى العلوم 
 8العربية عروبة ويراه آخرون منقوال عن اهلنود أو اليوانن أو السراين ...«. 

ا درسوا  فاهلنود  األقدس،  ابلنص  اللغوي  الدرس  فيها  ارتبط  اليت  الوحيدة  األمة  ليسوا  للغة  والعرب 
السنسكريتية دراسة علمية دقيقة، وعلى املستوايت الصوتية والصرفية والنحوية والداللية وربطوا ذلك بكتاب  
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وهو كتاب ديين، أي أن النزعة الروحية تظل قائمة يف بعث علوم اللسان بعامة ، و عند védas9الفيدا
 العرب املسلمني خباصة.

النحو و غاايته ووظائفه حىت قادهم الشعور إىل القول   و ألجل هذا املعىن فهم بعض النحاة حقيقة
: إن كتاب سيبويه قرآن النحو، و تلك كلمة هلا مقاصد يف عرف اللسانيني تؤشر بوضوح و قوة إىل مكانة  

 هذا العلم األصيل و ما يتمتع به  وسط علوم العربية املعلومة.
معينه تفجر  العربية كلها  العلوم  فإن  األمر،  القراءات وكيفما كان  القرآين»فكانت  الّنص  بسبب  ا 

القرآنية أول ما اهتم هبا العرب واملسلمون، فكانت تؤخذ مشافهة عن الرسول الكرمي، أول األمر مث عن الُقرَّاء  
الثقات، مما قادهم إىل ما يف كالم هللا، وكالم العرب من جماز وحقيقة مثال، فنشأ علم البالغة ممزوجا بعلم  

الكالم تتطلب معرفة املبىن واملعىن معا وهذا ما نالحظه يف سائر املصنفات اللغوية منها    النحو ألن معرفة
 10والبالغية«.

 .عوامل نشأة النحو العريب: 3
إن املشكلة اللغوية بدأت تفرض نفسها بعد أن استقرت موجة الفتوح اإلسالمية ، وصارت عمليات 

الدين اجلديد تتجلى يف االنصهار االجتماعي عن طريق تعلم اللغة التحول الديين لتلك الشعوب الوافدة إىل  
والتواصل هبا يف تلك احلياة العاجة بقيم التفاعل احلضاري حتقيقا ألغراض الناس فكان حينئذ االختالط 
اإلنساين قائما، وهو اختالط فرضته طبيعة املوقف بلغة مشرتكة للتفاهم بني األجناس املختلفة يف الدولة  

المية. » وقد استكانت لغة التفاهم املذكورة أببسط وسائل التعبري اللغوي، فبسطت احملصول الصويت،  اإلس
عالقــات   عن  للتعبري  الكالم  مواقع  يف  الثابتة  القليلة  القواعد  ببعض  واكتفت  اللغوية،  القوالب  وصوغ 

 11الرتكيب...« 
اعية السبب يف حترير هلجات اخلطاب ورمبا كانت هذه اللغة املشرتكة اليت  فرضتها الظروف االجتم

 بني القبائل العربية من كثري من قيود الصياغة والرتكيب، ومن وراء كل ذلك عوامل موضوعية نذكر منها: 
 : عامل ديين1.3
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ويتلخص يف أن العرب قد أرادوا نشر اإلسالم يف البقاع املفتوحة وحمور اإلسالم هو القرآن، وهو نص 
 عريب منزه معجز ..  

وهبذا  12مث ال بد لكل مسلم من اإلملام ابللغة العربية ابلقدر الذي مُيَكّينه من الوعي مبـا يقرأه ..  ومن
أصبح تعلم العربية قضية دينية، وهذا التعلم يفرض ابلضرورة أن يسلم معه اللسان من اللَّحن، ألن اخلطأ يف 

القرآن مؤد إىل اخلطأ يف الفهم ألن: »اإلعراب ف ، وال سبيل إىل اإلعراب إال 13رع املعىن«قراءة مفردات 
إبتقان علم النحو وقضاايه وتفريعاته على اعتباره أحد األركان األربعة كما يشري إىل ذلك ابن خلدون يف 

  14مقدمته: »اللسان العريب أركانه أربعة وهي: اللغة والنحو والبيان واألدب ومعرفته ضرورية على أهل الشريعة« 
هـ(   337النحو والعربية أن يطلبوا معارفه حتقيقا لغاايت عرب عنها الزجاجي )ت  ومن مث حرص علماء  

بقوله: »فما الفائدة يف تعلم النحو، وأكثر الناس يتكلمون على سجيتهم بغري إعراب، وال معرفة منهم به  
َهموَن ويـُفحهيموَن غريهم مثل ذلك؟ فاجلواب يف ذلك أن يقال: الفائدة فيه الوصول إىل التكلم بكالم   فـَيَـفح

واملعتمد  والدنيا  الدين  أصل  الذي هو  وتقومي كتاب هللا  مغري،  العرب على حقيقته صوااب غري مبدل وال 
 »...15 

وعليه فقد ابت لزاما على املتكلم أن يتقن لغة التواصل واخلطاب ليحصل عنصر التأثري والتأثر يف  
يصلح الناص املبلغ لسانه ألنه مقام العبادة يف احلال  املنطوق واملكتوب من القول، ولعل من فرضية التعلم أن  

 واملقال وتسلم به مادة اخلطاب واحلوار.   
 :عامل اجتماعي 2.3

تفسره ظاهرة االندماج اإلنساين يف هذا الكيان اإلسالمي العاملي اجلديد، فإن تعددت القوميات، 
أن يتواصل    – بال إكراه    – معتنق للدين  وتنوعت األلسنة، وتباينت الطباع فإن عنصر الوحي فرض على كل  

مع أسرار القرآن بلسان العرب على قاعدة قوله )صلى هللا عليه وسلم(: »إمنا العربية اللسان فمن تكلم العربية 
 ليصري اجملتمع الكبري أساسه اللسان ال العرق، ألن اإلسالم ابلعرب يبقى وبغريهم يقوى. 16فهو عريب« 

رض لغة التحاور ، فإن اللغة وإتقان علوم اآللة منها ، والتقيد خبصائص كما أن طبيعة التجاور تف
نظامها ،يصري مطلبا حيواي تتأسس عليه املنافع االجتماعية لتتحقق أغراض الناس،وميكن القول: إن علم  
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ق  النحو وتعلمه يقتضي من االجتهاد والتفكري ما جيعل لغة التداول يف متناول املتحدث هبا ، وتيسري طرائ
التخاطب هبا ، وتسخري اجلهد يف تقريبها للعنصر غري العريب ليتجلى العامل االجتماعي ويظهر هذا اللسان 

 ابملظهر احلضاري.     
 .التقعيد النحوي، أصوله وغاَيته:4

هـ( حني نسب للخليفة    255بدأ االهتمام بعلم النحو مبكرا استنادا على ما أورده اجلاحظ  )ت  
وهبذه الصيحة    17طاب رضي هللا عنه قوله » َتعلَّموا النحو كما تعلمون السنن والفرائض«.الراشد عمر بن اخل 

كانت الدعوة األوىل لالهتمام ابلنحو نظرا ألمهيته، مث تلتها االنطالقة مبرحلة التأسيس الفعلي لعملية التنظري، 
جراء تلك القصة مع أيب األسود    هـ (   40أو التقعيد األساسي اليت رهص هلا اإلمام على رضي هللا عنه ) ت  

هـ(  حني خاطبته ابنته: »اي أبت ما أشُد احلَرّي ورفعت أشد فظنها تسأله، وتستفهم منه:    69الدؤيل ) ت  
انجر      شهر  هلا:  فقال  أشد؟  احلر  زمان  شهر صفر  –أي  ومل   –يريد  أخربتك  إمنا  أبت  أاي  فقالت: 

 18أسالك«. 
فقال اي أمري املؤمنني، ذهبت لغة العرب ملا    )لب )كرم هللا وجههفأتى أمري املؤمنني علي بن أيب طا

خالطت العجم، وأوشك إن تطاول عليها زمان أن تضمحل، فقال له وما ذلك؟ فأخربه خرب ابنته، فأمره  
فاشرتى مصحفا بدرهم، وأملى عليه: الكالم كله ال خيرج عن اسم وفعل وحرف جاء ملعىن، وهذا القول أول  

 كلها، فنقلها النحويون وفرعوها.   كتاب سيبويه مث رسم أصول النحو
وهذه القصة ُمطَّريدة يف أكثر من مصدر وإن اختلفت األساليب وتباينت اآلراء كما سنورد بعضها،  
لكن املعول عليه أنه أمجع العلماء املتقدمون املعتد برأيهم على أن اإلمام علي بن أيب طالب هو املؤسس  

اإلعراب والتصريف وأن أاب األسود الدؤيل قد أخذ هذا العلم عن علي  األول لعلم النحو املشتمل على فين  
هـ( يف طبقاته :    131وهذا اثبت يف كثري من املصادر،  نذكر منها ما أورده حممد بن سالم اجلمحي )ت

»إن أاب األسود هو أول من أسنت العربية، وفتح ابهبا، وأهنج سبيلها، ووضع قياسها، وأنه فعل ذلك حني 
كالم العرب، فغلبت السليقُة السليقة، ومل تكن نوية فكان سراة الناس يلحنون، فوضع ابب الفاعل  اضطرب  

 19واملفعول به واملضاف وحروف اجلر والرفع والنصب واجلـــــزم« ... 
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هـ(: »إن أاب األسود أول من عمل كتااب يف النحو بعد علي بن أيب 276كما يذكر ابن قتيبة )ت  
 20طالب«. 

هـ(: »إن ابنة أيب األسود قالت: ما أشدُّ احلر فقال هلا احلصاد ابلرمضاء   285اية املربد )ت  و يف رو 
فقالت: إمنا تعجبت من شدته، فقال أوقد حلن الناس؟ فأخرب بذلك عليا فأعطاه أصوال بىن منها وعمل  

 21بعده عليها«.
ن هنج يف التأليف، وعن أبواب وتتفق هذه الرواايت مجيعها أن احلديث بني أستاذ ومتعلم، ويتكلم ع

 يف النحو وعن أصول قدمت من إمام يف اللغة إىل تلميذه ليبين عليها نظام النحو العريب بتفريعاته الرحبة.
فإذا انتقلنا إىل الرواة من القرن الرابع اهلجري إىل القرن السابع اهلجري جند الرواايت ال ختتلف عن 

هـ(،    351هـ(وأبو الطيب اللغوي )ت    337ذهب إليه الزجاجي )ت  سابقاهتا إال يف األلفاظ. وهذا ما  
هـ(، إال أن هذا األخري   646هـ( والقفطي )ت    577هـ(، وابن االنباري )ت    429والثعاليب      )ت  

»يؤكد أنه رأى يف مصر أبيدي الوراقني جزءاً فيه أبواب النحو، جيمعون على أهنا مقدمة علي بن أيب طالب  
، إال أن هذه الرواية تبقى حماطة ابلشك ألهنا صادرة عن راو    22نه أبو األسود الدؤيل...« اليت أخذها ع

واحد ال يسندها شاهد آخر وال يوجد ما يؤكدها يف أصول النحو من الرواة الثقات. ورأي الفرد ال يؤخذ  
 به إن مل يدعمه ما يؤكد أصل الرواية.

 صادر ومنها: أما الرواايت السابقة فلها ما يؤيدها من امل
هـ( ومعجم األدابء   620هـ( والكامل يف التاريخ البن األثري )ت    392خصائص ابن جين )ت  

هـ( ومرآة اجلنان وعربة اليقظان  661هـ( ، ووفيات األعيان البن خلكان )ت  626لياقوت احلموي )ت 
البن حجر العسقالين    هـ( واإلصابة يف متييز الصحابة   808هـ( ومقدمة ابن خلدون )ت    768لليافعي )ت  

 23هـ( ... وغريهم كثري  911هـ( واملزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي )ت  852)ت 
فهذه املصادر اليت جتمع على صحة القصة يف إسناد التنظري للنحو العريب إىل اإلمام علي وتلميذه 

بروكلما أمساها  وسواء  ضاللة،  على  أصحاهبا  جيتمع  أن  ميكن  ال  األسود   Carlن  أيب 
Broeckelmann    أسطورة( أومساها أمحد أمني )خرافة( أو أطلق عليها شوقي ضيف صفة)عبث(
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الرواة(، فإهنا واردة بقوة اإلمجاع حىت وإن كانت منطقية من حيث إن اإلمام عليا مل يكن له الوقت الكايف  
تأخرين يؤكد على صحة الرواايت  ... وقد يكون الشيعة هم من نسبوا إليه علم النحو، فإن إمجاع املتقدمني وامل

اليت تنسب النحو إىل اإلمام علي. ويقول الدكتور عصام نور الدين يف هذا املعىن، » لكنَّ َسوحَق هذه احلجج 
يكشف عن جهل أصحاهبا ابملناخ العقلي الذي كان سائدا يف عصر اإلمام علي ... كما يكشف اجلهل 

ينية واالجتماعية والثقافية يومذاك ... ويكشف أيضا جتاهال متعمدا يف اإلحاطة حبقيقة احلركة السياسية والد
 24إلمجاع الرواة الثقات، واستنادهم إىل رواايت ضعيفة«. 

من هنا ندرك وإبمجاع كل الرواايت األوىل الواردة إلينا من القرن الثالث اهلجري ومما يتمتع به اإلمام 
أن فضل السبق للتنظري للنحو العريب يعود لإلمام علي  علي من قدرة عقلية، فإنه ال ميكن التشكيك يف  

 خصوصا أننا مل جند ما خيالف هذه الرواايت يف زمنها. 
والذي ننتهي إليه هو إن علم النحو كما قال عنه بدر الدين الزركشي: »كان بعض املشايخ يقول: 

 احرتق وهو علم البيان العلم ثالثة: علم نضج وما احرتق هو علم النحو و  األصول، وعلم ال نضج وال 
 25والتفسري، وعلم نضج واحرتق وهو علم الفقه واحلديث«. 

وتستخلص  ويدرس،  يتنامى  يزال  املعرفية، واحلياتية ال  بقيمته  النحو  أن  الزركشي  ويفهم من كالم 
 لقضاايه األحكام واألصول ابعتبار اللغة ظاهرة اجتماعية متطورة.

عرب القرون السابقة، ووصوال إىل املدارس احلديثة، جنده قد مر وإذا تفحصنا اتريخ النحو، ومساره  
مبراحل متعددة حمصورة يف مخسة أطوار، هي تقريبا اإلطار الزمين والفكري للنحو العريب، كما أشار إىل ذلك 

إىل الفرتات    –مرحلة مسار النحو    –الدكتور علي أبو املكارم إذ يقول: ومن مث ميكن تقسيم هذه املرحلة  
 اتريخ النحو العريب كله. – يف جمموعها  –مس اآلتية اليت تصور  اخل

 الفرتة األوىل ، طور النشأة والنمو  :  1.4
وقد استغرق نوا من قرن ونصف قرن من عهد أيب األسود الدؤيل، حىت عهد اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

هـ( .. وقد شهدت بدء حماوالت استكشاف الظواهر اللغوية، عقب نقط املصحف، كما مت    175)ت  
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فصل عن بقية  .. وميكن القول إن النحو يف هذه املرحلة مل ين  26فيها استكشاف بعض الظواهر يف القواعد
 البحوث القرآنية حيث بقي النحاة مشغولني بقضااي القرآن.

 الفرتة الثانية ، طور التطور ،:  2.4
 316وقد استمر قرابة قرن ونصف، من اخلليل بن أمحد الفراهيدي إىل أيب بكر حممد بن سهل السراج )ت  

والنحوية عن   اللغوية  البحوث  استغالل   الطور مت  هذا  تصنيف  هـ( ويف  فيها  ومت   ... القرآنية  الدراسات 
املؤلفات وتعددت مراكز البحث ، بعد أن كانت مقصورة على البصرة وحدها وامتدت إىل الكوفة مث بغداد  

واملالحظ يف هذه الفرتة انتشار املدارس اللسانية . كمدرسة الكوفة ، واملدرسة    27فمصر والشام واألندلس.
سية بعد أن كان النحو العريب مقصورا على البصرة . وهنا ظهرت االختالفات  البغدادية واملصرية ، واألندل

 النحوية ، وكان منتظرا أن تظهر بقوة ألسباب موضوعية خترج إىل نطاق اجلغرافيا والذوق وقوة االجتهاد.
 الفرتة الثالثة ، طور النضج:  3.4

بن سهل إىل ابن األنباري أيب الربكات    »واستمر أكثر من قرنني ونصف القرن من ابن السراج أيب بكر حممد
هـ( وتعد أخصب فرتات النحو العريب ... إذ استطاع ناهتا أن يقدموا    577كمال الدين بن حممد )ت  

رغم أن    28عددا عظيما من املصنفات ، واملؤلفات تتجاوز كل الفرتات السابقة عليها  والالحقة هلا مجيعا«. 
إال أن علماءها استطاعوا يف هذا الزمن أن يؤلفوا ويـَُنظّيروا للنحو ويصنفوا    هذه الفرتة شأهنا شأن سابقاهتا ، 

ما مل يصنف قبلها ومل يقف األمر عند هذا بل جتاوز أتليفهم ما مل يؤلفه غريهم بعد ذلك. وهذا دليل على 
ها أهنا متيزت النشاط املكثف يف جمال اجلمع والتألق. أما األمر اآلخر الذي جيعل هذه الفرتة أخصب من غري 

بثالث مسات، أوهلا أهنا اتسمت ابلتفاوت الكمي يف املؤلفات ، منها ما وصل إىل عدة جملدات ،  واثنيها  
أن موضوعاهتا متنوعة منها ما يهدف إىل بيان مسألة أو شرح موضوع . واثلثها االهتمام ابلتبويب الشكلي،  

التشابه يف شكل َ تركيبها على أساس مراعاة  احلركة األخرية، وأتثرها ابلعامل بدءا ابملرفوعات مث    وقد ُبيني
 املنصوابت فاجملرورات ويليها اجملزومات.

 الفرتة الرابعة : 4.4
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أفكار وآراء واجتاهات   النحاة على اجرتار ما قدمه األسالف من  فيها  وقد وصفت بفرتة اجلمود عكف 
يت أاثرها النحاة السابقون ... كأن قروان  وقضااي ومواقف. فاملوضوعات والقضااي واملشكالت هي نفسها ال

مثانية مل تستطع أن تقدم رأاي ال سند له يف املاضي ، أو فكرة مل يتم التوصل إليها ... وتوشك أن تكون 
أبو   به ابن مضاء  قام  السابقني من املؤلفني ابستثناء ما  املؤلفات نفس املؤلفات حيث تدور حول حماور 

هـ( يف ثورة العوامل أما االستثناء    592بن حممد بن مضاء اللخمي القرطيب )ت    العباس أمحد بن عبد الرمحن
النحوية   اللغة ووظائفها  املستعملة يف  األدوات  يتناول  املصريني وضع معجم نوي  النحاة  فمحاولة  الثاين 

ن عبد  واملصطلحات املستعملة يف النحو وهذه احملاولة بدأت اببن هشام مجال الدين بن يوسف بن أمحد ب
هـ( يف كتابه )مغين اللبيب عن كتب األعاريب(، وختمت ابلسيوطي جالل الدين  761هللا بن هشام )ت  

وابلرغم من أمهية احملاولة إال أهنا    29هـ( يف كتابه )األشباه والنظائر يف النحو(.911عبد الرمحن بن أيب بكر )
مرد ذلك إىل حب التبعية والتقليد فنجد يف ما    مل تقدم نوا يليب حاجة املادة العلمية إىل معجم كامل، لعل

وصل إليه التأليف مثال عند ابن هشام ال يتجاوز ما قدمه غريه يف الفرتة السابقة، فال تكاد ترى عمال إال  
 بقدر ما يوجد يف املوضوعات واألفكار املألوفة أو االجتاهات املعروفة. 

 أما العصر احلديث  5.4
ا لنحو العريب والذي ال يزيد عمره عن أكثر من نصف قرن، بدأت  فيمكن أن يعّد آخر أطوار 

حماوالت خمتلفة األشكال، واالجتاهات إلعادة النظر يف الرتاث النحوي وقد نشأت يف إطار البحث النحوي  
يف مصر.    » وكان أول هذه احملاوالت االجتاه الذي جعل غايته تصفية القواعد النحوية مما يشوهبا يف  

صعوبة اإلملام ابلنحو العريب، وعدم اإلفادة منه يف تعلم اللغة والسيطرة عليها. وهذا االجتاه يف  الرتاث من  
مجلته اجتاه تطبيقي تعليمي .. أما االجتاه الثاين جنده عكس سابقه جعل غايته حبث املشكالت املنهجية  

 30وقد أتثر ابلبحوث اللغوية األوروبية احلديثة«.
ايت وتتبع أطوار النحو ، وعالقته بكالم العرب ندرك أن النحو اتبع  ومن خالل ما سيق من روا

لكالمهم ،و هو جيري على مستهم  بطريقة الصناعة و العقل ال السليقة و الطبع حىت يلحق األعجمي و 
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املستعرب ابلعريب لغرض التحكم يف اللسان وفق أصول التداول الكالمي ، كما قرر ذلك اإلمام ابن جين )  
 31ـ( يف خصائصه : »النحو هو انتحاء مست كالم العرب«ه 491ت 

والنحو الذي ينظم جماالت اللغة ال يعين اإلعراب، فاملتصفح لكتاب سيبويه جيده يتحدث عن كل 
مستوايت اللغة بدءاً ابلكلمة املفردة وصعودا إىل اجلملة مث إىل الرتاكيب السياقية ،والذي يعين علم الداللة 

 ملفردات ببعضها وتنظيمها يف أنساق وسياقات.واألسلوب وعالقة ا
ومن ذلك إذا كان كتاب سيبويه تعرض لكل هذه املوضوعات اللغوية وجماالهتا ومستوايهتا  ومساه 
بعض الدارسني العرب )كتاب النحو( فإن مفهوم النحو وجماله هو تنظيم كل هذه العناصر اليت جاءت يف  

 32ومفردات، وتراكيب وأساليب وداللة(.كتاب سيبويه من )أصوات 
به اإلعراب  اللغوية يف شكلها وحمتواها ليس املقصود  الذي ينظم هذه املوضوعات  فالنحو  إذن 

 الذي يهتم أبواخر الكلم ، ألن النحو الذي تناوله سيبويه ميزج بني املفهوم والوظيفة. 
تقول: » إن النحو مفهوم نظري تنظيمي، ووظيفته   ويف هذا السياق ذاته خَيحُلص الدكتور مكي درّار إىل نتيجة

األساسية حتديد نظرية العوامل والعلل، ويقابله اإلعراب كمفهوم عملي تطبيقي جماله حتديد طرائق النطق 
 33واألداء، وجمال النحو اللغة، وجمال اإلعراب الكالم« ... 

يف حتليالهتم فقالوا بوجود    وعلى هذا نن أمام نوعني من النحو حبسب ما ذهب إليه األصوليون
وهو النحو   34"نو اإلعراب" وهو النحو الذي يهتم "بنظرية العامل" بتعليل احلركات اإلعرابية، "ونو الداللة" 

 الذي يعتمد على الداللة كعنصر رئيس يف حتديد الوظيفة النحوية، وميكن تسميته "ابلنحو الوظيفي". 
النحو الذي يتتبع أواخر األلفاظ غري النحو الذي يهتم ابملعىن احملصل  ومما يستنتج من الرأيني أن  

من استخدام األلفاظ يف اجلملة املكتوبة أو املنطوقة وهو متاما ما َعيني به اإلمام عبد القاهر اجلرجاين )ت  
رائق البيان هـ( وقد نظر إليه على "أنه توظيف يف األساليب البالغية وإظهار وجه املعاين يف الكالم وط  471

 35يف الرتكيب " 
ويعين ذلك أنه جعل النحو علما يبحث يف العالقات بني خمتلف الرتاكيب واجلمل وهبذا يكون قد  

 أمعن النظر يف الرتاكيب النحوية يف اجلملة ونظامها ، ومن حيث جودة بنائها ، وتعليل الرداءة يف تركيبها. 
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 اخلالصة:5
مة الّنص القرآين يف بدايته، فإن النحو العريب نشأ لصيانة بنية  إذا كانت علوم العربية قد نشأت خلد

 الّنص التعبريي يف خمتلف صيغه وسياقاته على اعتبار  أنه: 
 علم شريف نشأ يف منبت عريب.  -1
 مؤسس يصون مسلكية التكلم وفق منط العرب األصالء.  -2
واملتواليات الكالمية وبه ميكن التفريق بني اجلمل،  النحو العريب منذ نشأته علم يهتم بدراسة الرتكيب   -3

 لتؤدي كل كلمة من كلمات اجلملة وظيفة معينة. 
 داللة تعدد املدارس النحوية تنم عن ثراء فكري مؤداه التكامل والتنوع ال اإلقصاء.  -4

 
 
 

 اهلوامش:
 

 (03سورة الزخرف اآلية )1
 ( 02سورة فصلت اآلية ) 2
السيد أمحد اهلامشي، القواعد األساسية للغة العربية، حسب منهج "منت ألفية ابن مالك"، دار الكتب   3

    03العلمية، بريوت، لبنان،) د ط() د ت( ص 
متضلعاً يف العلوم  -العطار-الشيخ حسن بن حممد بن العطار مغريب األصل ولد يف القاهرة  وكان 4

 والعربية.  الرايضية فضالً عن العلوم الشرعية
، 1علي أبو املكارم ، املدخل إىل دراسة النحو العريب ، دار غريب للطباعة و النشر ، القاهرة ، ط5

 . 49ص  2006
ابن فارس )أبو احلسني أمحد(، الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، تح وتقدمي مصطفى  6

 .62، ص 1963الشوميي، بريوت، مؤسسة بدران  
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، 1995، 1عصام نور الدين: اتريخ النحو، املدخل والنشأة والتأسيس، دار الفكر اللبناين، بريوت ط 7

 .  58ص 
والدرس احلديث، حبث يف املنهج، دار النهضة العربية للطباعة والنشر  عبده الراجحي، النحو العريب  8

 .  09، ص 1979بريوت، 
الفيدا: اسم الكتب السنسكريتية املقدسة عند اهلنود، فيها الصلوات واألانشيد والفرائض الدينية منها  9

 . 575أربعة جمموعات منسوبة إىل بـُرحمها، املنجد يف اللغة واألعالم، ص  
 . 17ر الدين، اتريخ النحو، ص عصام نو  10
 .89علي أبو املكارم، املدخل إىل دراسة النحو العريب، ص  11
 . 88املصدر السابق ص 12
 .205متام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، د ت ص 13
،  1984املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ابن خلدون عبد الرمحن ، املقدمة ، الدار التونسية للنشر ، 14
 .  711، ص  2ج
، ص  1988صابر بكر أبو السعود، النحو العريب دراسة نصية، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة د ط 15

15. 
 .925،حديث رقم  2رواه ابن عساكر، وذكره األلباين يف السلسلة الضعيفة املوضوعة، مج 16
، دار صعب، بريوت  1بن حبر، البيان والتبيني، تح فوزي عطوي طابو عثمان عمرو  اجلاحظ،17

 .323، ص 1ج1968
 . 23عصام نور الدين، اتريخ النحو، ص  18
 .12ابن سالم اجلمحي، طبقات الشعراء، تح حممود حممد شاكر، مصر، مطبعة املدين، د ت ص   19
 .171هـ، ص 1982ابن قتيبة، الشعر والشعراء، قسطنطينية  20
 .23، ص 1971هـ،  2املكارم ، اتريخ النحو العريب حىت أواخر القرن على ابو  21
 .14د ت ص  1القفطي، إنباه الرواة ، تح حممد أبو الفضل ابراهيم، مصر دار الكتب املصرية ط22
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 .30-28ينظر:عصام نور الدين، اتريخ النحو، ص  23
 .40د عصام نور الدين، اتريخ النحو، ص  24
ص   2010 6ب، منشورات خمرب حتليل اخلطاب ، جامعة تيزي وزو العدد غامن حنجار، جملة اخلطا25

166 . 
،  1ينظر :علي أبو املكارم، املدخل إىل دراسة النحو العريب، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة ط26

 .89، ص 2006
 . 94ينظر علي أبو املكارم ،املصدر نفسه، ص  27
 . 95ينظر علي أبو املكارم ،املصدر نفسه، ص 28
 . 100-99ينظر: علي أبو املكارم، املدخل إىل دراسة النحو العريب، ص 29
 . 101ينظر : علي أبو املكارم، املدخل إىل دراسة النحو العريب، ص 30
بن جين، أبو الفتح عثمان ، اخلصائص ، تح حممد على النجار، دار اهلدى للطباعة والنشر ، بريوت ا31

 . 34، ص  1ج  1952لبنان 
درار، مداخلة بعنوان إشكالية تدريس النحو العريب بني املوضوع واملنهجية، امللتقى األول ينظر : مكي 32

 . 2005حول قضااي النحو العريب الواقع واآلفاق، جامعة ابن خلدون تيارت، ماي 
 ينظر : مكي درار، املداخلة السابقة.33
خدجية حممد الصايف، أثر اجملاز يف فهم الوظائف النحوية وتوجيهها يف السياق، دار السالم للطباعة   34

 65ص 2008، 2والنشر والتوزيع، القاهرة ط
عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ، تصحيح اإلمام حممد عبده ، القاهرة ، دط ،    35

 . 163ص 1960
 املراجع:  املصادر و  قائمة.6

 القرآن الكرمي برواية ورش عن انفع  (1
 السنة النبوية  (2
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ار أمحد اهلامشي ، القواعد األســـــــــاســـــــــية للغة العربية حســـــــــب منهج ألفية ابن مالك ، )د (3
 الكتب العلمية بريوت لبنان (

ــر ،  (4 ــة النحو العريب ، )دار غرـيب للطـباعـة والنشــــــــــــ علي أبو املكـارم ، املـدخـل إىل دراســــــــــــ
 (2006،  1القاهرة ، ط 

ــنن العرب يف كالمها ، تح  (5 ابن فارس )أبو احلســــــني أمحد( ، الصــــــاحيب يف فقه اللغة وســــ
 (1963مصطفى الشوميي ، )مؤسسة بدران ، بريوت ، 

عبد الراجحي ، النحو العريب والدرس احلديث ، دراســة يف املنهج ، )دار النهضــة العربية  (6
 (1979للطباعة والنشر ، بريوت ، 

 املنجد يف اللغة واألعالم (7
 عصام نورالدين، اتريخ النحو ،  (8

 متام حسان ، اللغة العربية مهناها ومبناها ،  )دار الثقافة ، الدار البيضاء ( (9
قدمة ، )الدار التونســـــية للنشـــــر ، املؤســـــســـــة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، ابن خلدون ، امل (10

1984) 
صــــــابر بكر أبو الســــــعود ، النحو العريب دراســــــة نصــــــية ،  )دار الثقافة للنشــــــر والتوزيع ،  (11
 (1988القاهرة ، 

ــعــــب بريوت  1اجلــــاحظ، أبو عثمــــان عمرو بن حبر ، تح فوزي عطوي ط (12 ، )دار صــــــــــــ
1968) 

 طبقات الشعراء ، تح حممود حممد شاكر ، )مطبعة املدين ، مصر( ابن سالم اجلمحي ،   (13
 (1982ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، )قسنطينة  (14
 ، مصر(1القفطي ، إنباه الرواة ، تح حممد أبو الفضل ابراهيم ، )دار الكتب املصرية ط (15
عة ابن جين، أبو الفتح عثمان ، اخلصـــــائص ، تح حممد علي النجار ، )دار اهلدى للطبا (16

 (1952والنشر ، بريوت لبنان 
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خدجية حممد الصـــــايف ، أثر اجملاز يف فهم الوظائف النحوية وتوجيهها يف الســـــياق ، )دار  (17
 (2008 2السالم للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ط

عبـد القـادر اجلرجـاين ، دالئـل اإلعجـاز يف علم املعـاين ، تصــــــــــــــحيح اإلمـام حممـد عبـده،  (18
 (1960)القاهرة ، د ط  

مقـــالـــة : غـــامن حنجـــار، املقـــارابت النحويـــة يف واقع التعليم اإلكمـــايل، قراءة يف منهجيـــة  (19
 (166، ص 2010( 06األداء، )منشورات خمرب حتليل اخلطاب، جامعة تيزي وزو، العدد السادس )

مداخلة: مكي درار، إشـكالية تدريس النحو العريب بني املوضـوع واملنهجية، حول قضـااي   (20
 ، جامعة ابن خلدون تيارت، اجلزائر.(2005ريب، الواقع واآلفاق / )ماي النحو الع
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 ملدارس النحويةوأثرها يف صناعة االقراءات القرآنية 

Qur'anic readings enrich grammar and open grammar  schools 

 اهلادي محر العني عبدد. 1.
Abdeelhadi hameurlaine 

 guissab abdelkader    د. قصاب عبد القادر ط.   2.
hamrelaine.abdelhadi@centre- اجلزائر ،بوالصوف، ميلةاحلفيظ  اجلامعي عبد املركز 1.

univ-mila.dz 
   gassab14tam@yahoo.comأمني العقال احلاج موسى أق أمخوك/ متنراست اجلامعي املركز2.

      2020 /20/09اتريخ النشر:  2020 /21/08اتريخ القبول:     05/07/2020اتريخ االستالم: 

 
 ملخص:

القرآن كالم هللا املنّزل ابلتواتر املتعبد بتالوته، نزل به جربيل عليه السالم، على النيب حممد صلى هللا  
عليه وسلم، شامل لكل ما يلُبس على الناس، ال ريب فيه والشك، والقراءات القرانية فرع منه وعلم من  

البحث هذا  يف  أحاول  مربزا   علومه،  العريب  النحو  خدمة  يف  أثرها  تبيان  جاهدا  أحاول  أن  املتواضع؛ 
ما   أن أالمس بعض  البحث  أردت من خالل هذا  إذ  املختارات،  القراء حنواي وفقهيا يف بعض  اختالف 
اختلف فيه علماء النحو معرجا على؛ تعريف علم القراءات القرآنية ونشأته وعالقة اللهجات العربية بظهور  

ت القرآنية، متناوال اختالف النحويني يف بعض توجيه بعض القراءات للتوصل إىل دور ها يف إثراء القراءا
 الشواهد النحوية وتقوية النحو العريب الختالف أراء النحاة. 

 حاة.القراءات القرآنية، الشاهد النحوي، خدمة، النُ فتاحية: املكلمات ال
Abstract: 

The Qur'an is the word of God, the house with the frequency of his 

recriving, and Jibril (peace be upon him) came down, on the Prophet 

Muhammad, comprehensive of everything that is worn on people, there is 
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no doubt, and the Qur'anic readings are a branch of it and a science of his 

sciences, I try in this humble research I try hard to show its effect in the 

service of Arabic grammar, highlighting the differences of readers 

grammatically and in some of the anthology, as I wanted through this 

research to touch some of what the grammar scholars disagreed on, the 

definition of the science of Qur'anic readings and its origins and 

relationship Arabic dialects with the emergence of Qur'anic readings, 

addressing the differences of grammar in some of the directives of some 

readings to reach a role in enriching grammatical evidence and 

strengthening the Arabic grammar for the different opinions of the sculptor. 

Keywords: Qur'anic readings, grammatical witness, service, sculptor. 

______________________ _______________ 
-hamrelaine.abdelhadi@centre-univ : مييل، اإلاهلادي محر العني عبد د. : 1املؤلف املرسل

mila.dz        
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 :  مقدمة. 1

اء خاصة إن كان بني علمعلى إثراء الدرس اللغوي، ال شك أن االختالف حيثما وجد كان نعمة 
و  وفهمه،  هللا  كتاب  خدمة  واملتشابه،  مههم  احملكم  وجود  العلماء  بني  االختالف  أسباب  أهم  من 

ظهر اجململ، والقطعيات، والظنيات، يف القرآن، وكل هذه األمور حتتمل وجها أو أكثر من االختالف، لذا 
 . واملفّسر، واملطلق، واملقيد، والصريح، واملؤول، فهناك ما يفهم من عبارة النص، وهناك ما يفهم من إشارته

وانطالقا من قوله تعاىل: ﴿ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني إال من رحم 
 فإننا نتساءل: (،119-118ربك ولذلك خلقهم﴾ )هود: 

ملاذا أنزل هللا تعاىل القراءات القرانية؟ وما أثرها على النحو العريب؟ كيف تعامل علماء :  اإلشكالية
 النحو مع هذه القراءات؟ 

 :الفرضيات

 . القراءات القرانية فتٌح على العربية وحنوها  -

 -    .أثرى الدرس النحوي العريبالقراءات القرانية  اختالف النحاة يف التعامل مع

   :البحثأهداف 

 . القراءات القرانية يف إثراء العربية وحنوها الوقوف على أثر -

 اختالف النحاة يف توجيه القراءات خلق مدارس وأراء حنوية مهدت الطريق إلنشاء حنو عريب -

 . متني    

 :  منهج البحث

 : منهجني مهاال شك أن موضوع خدمة القراءات للنحو العريب واختالف النحاة حيتاج لدراسته 
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 .املنهج الوصفي الذي حيلل ظاهرة لغوية وهي دور القراءات يف خدمة النحو العريب .  1

 . راءات والتعامل معهاقاملنهج املقارن لتحديد وجهات نظر النحاة لل .2

، على أن ال  اهلداية من هللاال شك أن طبيعة بشرية، و  يف اآلراء ووجهات النظر ن االختالفإ      
يتحول اخلالف إىل رمي الناس ابلتهم لقصور فهم أو ميل لطائفة على حساب أخرى، هذا ما وقع بني 

  يرجع إىل   يف هذه املسألة   بني العلماءأبرز أسباب االختالف    القراءات القرانية، ولعلالنحاة يف تعاملهم مع  
 : أشياء كثرية ومتنوعة من أبرزها

 : . طبيعة اإلنسان وشخصيته2

هناك من الناس من حيب الشدة واخلشونة، وهناك من مييل إىل اللني والرفق، فمن فضل الشدة، فقد 
ة. )عبد الوهاب عبد السالم طويلة، اختار التعسري واالحتياط، ومن آثر اللني فقد اختار اليسر والسهول

 ( 09هـ، ص: 1414

 اختالف املدارك والعقول: 1.2

 أعماق الشيء وكنهه، وهناك عقل يكتفي ابإلحاطة السطحية فحسب. فهناك عقل ينفذ إىل 

 . االلتباس يف األمور: 2.2

يف   خيتلفون  الناس  ومادام  هو،  وفهمه  زاويته  من  فيه،  خيوض  الذي  األمر  إىل  ينظر  واحد  كل 
ذلك  عن  يرتتب  أن  فالبّد  وثقافتهم،  عيشهم  وطرق  وأفهامهم  النفسية،  واجتاهاهتم  وصفاهتم،  طبائعهم، 
والسياسة   الفقه  جمال  يف  االختالف  هذا  يظهر  ما  وأكثر  واملوقف،  الرأي  يف  وتباين  احلكم  يف  اختالف 

أاي ُّهاا  ، واستنادا إىل قوله تعاىل: ﴿(10-09ص:  ،  نفسه ).  والعمل والسلوك اإلنساين والعادات والتقاليد َيا
واُأوِل  الرَُّسولا  واأاِطيُعوا  اَّللَّا  أاِطيُعوا  آماُنوا  اَّللَِّ  الَِّذينا  ِإَلا  ف اُردُّوُه  ٍء  شايأ يف  ت اناازاعأُتمأ  فاِإنأ  ِمنأُكمأ  امأِر  األأ  

َتاأِوياًل  ساُن  واأاحأ ٌر  خاي أ ذاِلكا  ِخِر  اْلأ ِم  واالأي اوأ ِِبَّللَِّ  ِمُنونا  تُ ؤأ ُتمأ  ُكن أ ِإنأ  )النساء:  واالرَُّسوِل  أن  59﴾  جند   .)
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ّد منها، ولكن جيب أن تُرّد األمور كلها هلل ورسوله،  االختالف بني املؤولني واملفسرين وارد، وحقيقة ال ب
 فما وافق قول هللا ورسوله أخذان به، وما انىف قوهلما رد مدحورا. 

 والناس على أنواع يف دراسة كتاب هللا: 

 .نوع يبغي الفهم والنفع له وللناس.1.3

 نوع يبغي الفتنة والضالل له وللناس. .2.3

 نوع يضل حبهله الناس ونفسه.  .3.3

واُأخاُر لقوله عز وجل: ﴿ الأِكتااِب  أُمُّ  ُهنَّ  ُُمأكامااٌت  ٌت  آَيا ِمنأُه  الأِكتاابا  عالايأكا  أان أزالا  الَِّذي  ُهوا 
نا  ِة واابأِتغااءا َتاأِويِلِه واماا ي اعألاُم َتاأِويلاُه  ُمتاشااِِبااٌت فاأامَّا الَِّذينا يف قُ ُلوِِبِمأ زايأٌغ ف اي اتَِّبُعونا ماا تاشااباها ِمنأُه ابأِتغااءا الأِفت أ

ُ واالرَّاِسُخونا يف الأِعلأِم ي اُقوُلونا آمانَّا ِبِه ُكلٌّ ِمنأ ِعنأِد راب ِناا واماا ياذَّكَُّر ِإالَّ ُأولُ  الأباابِ ِإالَّ اَّللَّ ﴾ )آل عمران: و األأ
07.) 

نوااي ال يعلمها إال هللا، وال شك أن العلماء خيتلفون   هنا يظهر أن للدارسني يف فهم القرقان وقراءاته
 بديهة، وحدة الذهن، وقوة احلافظة. يف صفاء القرحية، وحسن ال

   وقد أرجع علماء الفقه، وعلماء اللغة أسباب اختالف الدارسني للقراءات القرآنية إىل قولني:

هـ/  1406، ي رب ابن العماد العك) ي.ذهب السيوطي جالل الدين والقاضي مشس الدين اخلو  :مهاأوال
 (05/423ج، م1986

إىل أّن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يبني ألصحابه من معاين القرآن إال القليل منه، إذ بني هلم فقط 
 . (  16 ص: ، د.سعود بن عبد هللا الفنيسان )  ما تدعو إليه احلاجة
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إليه  اهماثني ابن تيمية إىل أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني   -  شيخ اإلسالم  -: ما ذهب 
وبيّنه، وقّدم حججا يف ذلك من  إال وّضحه  فلم يرتك اباب  القرآن، مجلة وتفصيال،  ألصحابه كل معاين 

 العقل والنقل والواقع.

النقل:1 ﴿  .من  قال:  تعاىل  هللا  لِلنَّاِس  أن  ا  ي ات افاكَُّرونا لِتُ ب انيِ  والاعالَُّهمأ  ِإلايأِهمأ  نُ زِ لا  )النحل: ماا   ﴾
44.) 

وقال أبو عبد الرمحن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان، وعبد هللا بن 
أهنم كانوا إذا تعلموا من النيب صلى هللا عليه وسلم عشر آايت، مل جياوزوها حىت   -رضي هللا عنهما-مسعود

لتدبر اتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فقالوا: تعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا.كما بني أن ذكر املوىل  ي
ِإلايأكا  يف أكثر من موضع، يدل على أن قراءة القرآن مقرونة بفهمه وتدبره لقوله تعاىل: ﴿ أان أزالأنااُه  ِكتااٌب 

تِِه والِي اتاذاكَّ  الأباابِ ُمبااراٌك لِيادَّب َُّروا آَيا ب َُّرونا الأُقرأآنا (، وقال أيضا: ﴿29﴾ )سورة ص:  را ُأوُلو األأ ي اتادا ﴾ أافاالا 
 (. 02﴾ )يوسف: ِإَّنَّ أان أزالأنااُه قُ رأآًَّن عارابِيًّا لاعالَُّكمأ ت اعأِقُلونا (، وقال تعاىل أيضا: ﴿82)النساء: 

أنه قال: إّن آخر ما نزل   -  رضي هللا عنه   -وقد روى ابن ماجة واإلمام أمحد عن عمر بن اخلطاب
ذهب ابن تيمية إىل أن رسول هللا  لذا    ،آية الراب، وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قُبض ومل يفسرها لنا 

 بض.صلى هللا عليه وسلم قد فسر لصحابته كل القرآن إال هذه ألنه قُ 

إّن عقل الكالم متضمن بفهمه، وتدبره، ومن املعلوم أن املقصود بكل كالم هو فهم   .من العقل:2
 معانيه دون جمرد االكتفاء أبلفاظه وحسب، والقرآن كالم هللا أوىل بذلك. 

الواقع: 3 قوم  .من  متنع  أن  العادة  العلوم    ا جرت  من  علم  أو  الفنون،  من  لفن  كتااب  يقرؤوا  أن 
شاب ما  أ  الطب  أو  الذي هو عصمتهم وطريق كالرايضيات  بكالم هللا  فكيف  أو شرحه،  فهمه  ه، دون 

 . ( 19نفسه، ص: ) سعادهتم

: أّن ما ذهب إليه السيوطي والقاضي واخلوي، أقرب إىل الصواب، وحديث عائشة  انوالراجح عند
عنها  - هللا  البزّار  -  رضي  اخرج  فقد  ذلك،  الذهيب)  .يوضح  عثمان  بن  أمحد  بن  ،  ه1374  ،حممد 
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أن عائشة رضي هللا عنها قالت: ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفسر    (02/209ج،  ه1374
،  اهلثيمي علي بن أيب بكر)  ل عليه السالمشيئا من القرآن إال آايت معدودات أو بعدد علمه إايهّن جربي

 . (06/303ج

﴾ وافااِكهاًة واأاِبًّ ملا سئل عن "أاّب" يف قوله تعاىل: ﴿    -رضي هللا عنها    -الصديق    كما جند أاب بكر 
يف املوضع : أي مساء تظلمين، وأي أرض تقلين، إذا قلت بكتاب هللا ما ال اعلم، و قال  (، أنه 31)عبس:

؟ مث رجع  ألب  هذه الفاكهة عرفناها، فما ا  -رضي هللا عنه   -رضي هللا عنها   -قال عمر بن اخلطاب    نفسه 
 . (20ص: ، د.سعود بن عبد هللا الفنيسان )  عمرايإىل نفسه فقال: إّن هذا هلو التكّلف 

التأويل( وعلمه  الدين  يف  فقهه  )اللهم  عباس:  البن  وسلم  عليه  النيب صلى هللا  يدعو  أن  معىن         وما 
 (.01/244ج، بن حجر أمحد بن علياالعسقالين )

القرآن وإمنا فسر هلم آايتكل هذا يبني أن  .   مث واصل   حمدودات،  النيب مل يفسر لصحابته كل 
ا  نوهوتعاملو مع قراءآته منطلقني من العربية وخصائها، ألن القرآن نزل هبا،  الصابة والتابعون تفسري القرآن  

 قراءات ابللسان العريب وهلجات القبائل.ابلقرآن و نقف عند عالقة 

 :هقرآءاتو  ِبلقرآن العريبعالقة اللسان . 4

ملا كان نزول القرآن عربيا، وجب فهمه ابلعربية، وألّن العربية تعد من أشرف اللغات وأوسعها، كان  
 لزاما أن تكون مثة عالقة بني القرآن واللغة العربية.

يقول الدكتور عبده الراجحي: »لسنا نعرف درسا لغواي أصيال وال أعمق من درس يصل بني العربية 
، فالشك أن املتتبع لتاريخ شبه اجلزيرة العربية (.17ص:  ،  م2008هـ/1428د.عبد الراجحي،  )القرآن«و 

واللسان العريب. يقول عبده الراجحي: »إّن املتتبع لتاريخ شبه اجلزيرة العربية قبيل اإلسالم جيده غامضا أو  
 . (19نفسه، ص:  ) غموضا«شديد الغموض، إن صح التعبري، أما اترخيها اللغوي فكان أكثر  
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نوافقه الرأي، فلو تصفح أحد مّنا شعر اجلاهليني، أو نثرهم لصّدق ما قاله عبده الراجحي،  رمبا  و 
فمحاكاهتم للطبيعة عقدت األلفاظ وصّعبت الفهم؛ هذا من حيث اللغة واأللفاظ، أما من حيث العامل 

 البشري؛ فصراعات القبائل خري دليل على ما قاله الراجحي.

ِإَّنَّ أان أزالأنااُه قُ رأآًَّن عارابِيًّا واللسان العريب أوسع األلسنة وأفصحها، لذا نزل القرآن به، لقوله تعاىل: ﴿
: »ولسان العرب أوسع األلسنة  -رمحه هللا  -(. قال اإلمام الشافعي02﴾ )يوسف: لاعالَُّكمأ ت اعأِقُلونا 

غري نيب، ولكّنه ال يذهب منه شيء   -ي علم اللسانأ-مذهبا، وأكثرها لفظا، وال نعلمه حييط جبميع علمه
ص:  ، م 1940هـ/1358 ،الشافعي حممد بن إدريس )  على عامتها، حىت يكون موجودا فيها من يعرفه«

، والعلم بلسان العرب عند العرب، كالعلم ابلسنة عند أهل الفقه، البد وأن يضيع شيئ منه، وراجع (43
هذا اجملال يضيق الشافعي قائال: »وهكذا لسان العرب عند خاصتها  ذلك التساعه وكثرة لفظه، ويف  

له عنها، وال يشركها فيه  وعامتها؛ ال يذهب منه شيء عليها، وال يُطلب عند غريها، وال يعلمه إال من قَب  
، وذكر البقاعي يف  (44نفسه، ص: ) له منها، فهو من أهل لساهنا«إال من تبعها يف تعلمه منها، ومن قب  

( أهنا تدل على أن اللسان العريب  02﴾)يوسف: ِإَّنَّ أان أزالأنااُه قُ رأآًَّن عارابِيًّا لاعالَُّكمأ ت اعأِقُلونا قوله تعاىل: ﴿ معىن
 البقاعي)أفصح األلسنة وأوسعها، وأقومها، وأعدهلا ألّن القول وإن خّص قوما يكون عاّما ملن سواهم

   .(.04/05ج،هـ(885إبراهيم بن عمر )املتويف: 

نزول القرآن بلسان العرب، زاد من توطيد العالقة بينهما، فال ميكن فهم كتاب هللا ما مل نتمكن و 
غريبها وسلسها، حىت   على  يطّلَع  وأن  العربية  يتعلم  أن  وأعجمي  لذا وجب على كل عريب  العربية.  من 

تالوته أو حىت  وتدبُره،  لفهمه،  وجّل،  عّز  كتاب هللا  الغوص يف  من  نتوق  يتمكن  القراءات  وهنا  عند  ف 
 القرانية تعريفا وظهورا وأسبااب. 

 علم القراءات: . 5

مذ تلقي النيب صلى هللا عليه وسلم القرآن من لدن عليم حكيم، كان يقرأ ما أنزل عليه ألصحابه،  
أقبلت   إنقاص، وملا دعت احلاجة بعد أن  أو  النيب صلى هللا عليه وسلم دون إضافة  فيلتزمون تالوته عن 
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هللا عليه وسلم ربه أن  القبائل العربية على اإلسالم وأصبحت تدخل يف دين هللا أفواجا، دعا النيب صلى  
اختالف هلجات   بسبب  نطقه صحيحا  أو  قراءته  العباد  ليسهل على  قراءاته  أي: من  يزيده من حروفه، 
القرآن حىت وصلت   قراءات  لنبيه، وزاده من  وافق  املوىل عّز وجّل أبّن  فاستجاب  القبائل صوتيا وصرفيا، 

قال: رسول هللا صلى هللا عليه   -ضي هللا عنه ر  -سبعة، كما يف احلديث النبوي الشريف؛ عن ُأيب بن كعب
أتياين فقعد جربيل عن مييين، وميكائيل عن يساري، فقال    -عليهما السالم-وسلم: )إّن جربيل وميكائيل

جربيل عليه السالم: اقرأ القرآن على حرف، قال ميكائيل: استزده، استزده، حىت بلغ سبعة أحرف فكلٌّ 
 . (02/154ج النسائي،  )  شاف كاف(

ميكائيل   -رضي هللا عنه –وعن أيب بكرة   )فنظرت إىل  قال:  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
، وعن ابن عباس  (05/47ج    هـ،1426السيوطي جالل الدين،  )  فسكت، فعلمت أنه قد انتهت العدة(

أستزيده حىت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )أقرأين جربيل على حرف فلم أزل    -رضي هللا عنهما  -
 .(04/80البخاري، ج )انتهى إىل سبعة أحرف(

وهنا يستوقفنا تساؤل أخر: ما معىن احلرف يف القراءات، وأي حرف قصده النيب صلى هللا عليه  
 وسلم؟ 

لإلجابة عن هذا التساؤل نستهل حديثنا بتحديد مفهوم احلرف عموما قبل احلديث عن أي حرف 
 تكلم النيب صلى هللا عليه وسلم. 

 معىن احلرف يف اللغة: . 6

، (03/127هـ، ج1403،الفريوزابدي ) احلرف يف كل شيء طرفه، وشفريه، وحّده احلرف: 1.6
 ومجعه: أحرف وله استعماالت كثرية، وأنواع كثرية.

 : له عدة تعريفات حنددها كاآليت: معىن احلرف يف اصطالح اللغويني 2.6
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لغة  1.2.6 فنقول:  البشر؛  لغات  على  حرف .يطلق  أو  ثقيف  ولغة  قريش،  حرف  أو  قريش 
 . (336ص: ، م1987،بن القيم حممد بن أيب بكر بن أيوبااجلوزية )ثقيف

يطلق احلرف على اجلانب، كما جاء يف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم يف قصة موسى   2.2.6
نقرتني يف البحر، فقال  مع اخلضر عليهما السالم: »فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة؛ فنقر نقرة أو  

البحر« يف  العصفور  هذا  كنقرة  إال  هللا  علم  من  وعلمك  علمي  نقص  ما  موسى  اي                       اخلضر 
 . (01/39البخاري،ج)

القرآن على سبعة    3.2.6 لقوله صلى هللا عليه وسلم: )أنزل  يطلق على وجه من وجوه املعاين: 
 .(09م، ص: 1991،إبراهيماملطرودي عبد الرمحن بن )   أحرف(

يطلق على وجه من وجوه القراءات القرآنية، فيقال: حرف ابن مسعود وحرف انفع، أي:   4.2.6
 . (10نفسه، ص: ) قراءته

والشك أن احلرف املقصود هنا أنه؛ وجه من وجوه القراءات القرآنية مث نتساءل من جديد فنقول:  
 عدد جمازي؟ملاذا وصل العدد إىل سبعة؟ وهل هو حقيقة أم 

من هؤالء العلماء: ابن عباس،    ،ذهب كثري من العلماء إىل املقصود ابلسبعة العدد احلقيقي ال اجملازي 
ولفظ "سبع" للمؤنث "وسبعة" للمذكر؛ من األعداد احلسابية املعروفة    وُأيب بن كعب، وابو بكرة وغريهم.

الذي يقع بني الستة والثمانية، فيقال: سبَع نساء،  دون العشرة، وهذا أصل استعماهلا احلقيقي، أي العدد  
، وقد وردت لفظة "سبع" و"سبعة" يف القرآن (.284ص:  ،  هـ1412  ،األصفهاين الراغب)  وسبعة رجال

ُهمأ ُجزأٌء ماقأُسومٌ ، حنو: قوله تعاىل: ﴿واسعبشكل   ٍب ِمن أ عاُة أاب أوااٍب ِلُكلِ  ِبا (، وقال  44﴾ )احلجر:هلااا ساب أ
بُ لاةٍ ماثا أيضا: ﴿ ُمأ يف ساِبيِل اَّللَِّ كاماثاِل حابٍَّة أان أب اتاتأ سابأعا سانااِبلا يف ُكلِ  ُسن أ ِمائاُة حابٍَّة    ُل الَِّذينا يُ نأِفُقونا أامأوااهلا

ُ ُيضااِعُف ِلمانأ ياشااءُ   (.261﴾ )البقرة: وااَّللَّ

عالقة بني القرآن والقراءات بعد هذه اإلطافة يف حتديد مفهوم احلرف والسبعة، نعود إىل توضيح ال
 القرآن والعربية وحنوها.  فتقول: إّن العالقة بينهما وثيقة، وأن القراءات ختدم
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يقول الزركشي: »القرآن والقراءات حقيقتان متغايراتن؛ فالقرآن هو الوحي املنزل على النيب حممد صلى  
ألفاظ الوحي املذكور يف احلروف وكيفيتها؛ من  هللا عليه وسلم للبيان واإلعجاز، والقراءات: هي اختالف  

ابلسماع   إال  حتكم  ال  أشياء  القراءات  ألّن  واملشافهة،  التلقي  من  فيهما  والبّد  وغريمها،  وتشديد  ختفيف 
، وقد ذهب بعض الشيوخ من أهل اللغة إىل ما ذهب إليه الزركشي،  (01/318ج،  لزركشي ا  ) واملشافهة«

: لطائف اإلشارات، والشيخ أمحد بن حممد الدمياطي، صاحب: إحتاف  نذكر منهم: القسطالين يف مؤلفه
 . (.23ص: هـ، 1406شعبان حممد إمساعيل،)فضالء البشر يف القراءات األربع عشر

اسم   عليها  نطلق  أن  يصح  ال  تواترها؛  تفقد  اليت  القراءة  أن  إمساعيل  حممد  شعبان  الدكتور  يرى 
القرآنية، وال يصح أبي حال من األ إلينا  القراءة  القرآن يف تعريفه؛ هو املنقول  حوال أن نقرأ هبا، مع أن 

، ورمبا نشاطره الرأي، (25نفسه، ص:  )ال يصح أن يكون القرآن والقراءة شيء واحد  -من هنا–ابلتواتر  
ونضيف أن القراءات عبارة عن أوجه قرآنية متواترة، ولكن هل مثة فرق بني القراءة والرواية، وهل كل قراءة  

 مقبولة؟ أو مبعىن آخر ما شروط القراءة حىت تكون مقبولة؟  تعد  

 شروط القراءة املتواترة أو املقبولة:  . 7

مثة ضوابط البد من وجودها حىت تعّد القراءة مقبولة، وإذا كانت كذلك، صّحت تالوهتا والصالة  
كما  –فالشاذ حيفظ وال يقاس عليه  هبا وإال اعتربت شاذة، وال يعتد هبا وال يصلى هبا، وال نتلوها حىت،  

 من هذه الشروط والضوابط: -يقال

 أن ينقلها الثقات عن النيب صلى هللا عليه وسلم، فال تؤخذ القراءة من غري الثقات. 1.7

ن يكون هلا وجه شائع يف العربية اليت نزل هبا القرآن  الكرمي، وأخذ هبذا الشرط مكي بن أيب أ 2.7
 طالب القيسي. 

 .(51ص: ، م1977، القيسي مكي بن أيب طالب)كون موافقة خلط املصحفأن ت 3.7
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فقهاء   4.7 وكذا  األصوليني،  من  العلماء  يرى  إذ  متواترا،  السند  يكون  أن  الشروط،  هذه  وأهم 
املذاهب األربعة واحملدثني والقراء؛ أن شرط القراءة الصحيحة هو التواتر، فالقراءة غري املتواترة السند ال تعتد 

، ومعىن التواتر: هو نقل مجاعة عن مجاعة ( 48، ص:  م 1985هـ/1405الطويل السيد رزق،  )قراءة  -نظرهم مجيعايف  –
 ،ه1357 ،اخلطيب البغدادي أمحد علي اثبت)حتيل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إىل آخر

اجتمع عليه اثنان أخذته، وما  : »قرأت على سبعني من التابعني، فما  -رمحه هللا–. قال انفع  (.50ص:  
القراءة« اتبعت هذه  تركته، حىت  فيه واحد  القراءات مدخل ودراسة  )  شّك  السيد رزق، يف علوم  الطويل 

 . (47وحتقيق، ص:

وقد قرأ الكسائي عل محزة، وهو خيالفه يف حنو ثالمثائة حرف، ألنه قرأ على غريه، فاختار من قراءة 
 . (48 نفسه، ص: )ا كثريامحزة، ومن قراءة غريه، وترك منه

وكذلك قرأ أبو عمرو على قراءة ابن كثري، وهو خيالفه يف أكثر من ثالثة آالف حرف، ألّن قرأ 
اإلابنة عن معاين القرآن،   ،القيسي مكي بن أيب طالب)على غريه، وأخذ منه، ومن غريه وما رآه صحيحا

 . (50ص: 

القراء الوجه الصحيح وإن أخذ على أكثر من قارئ ثقة.  وهذا إن دّل على شيء إمنا يدل على حتري  
يقول النويري: »عدم اشرتاط التواتر قول حادث فخالف إلمجاع الفقهاء واحملّدثني وغريهم، ألّن القرآن عند 

ص:    ،السيد رزق الطويل  )  جهور من أئمة املذاهب األربعة، هو ما نقل بني دّفيت املصحف نقال متواتر«
التواتر عن األئمة األربعة«، وأخذ    ، وقال هبذا(49 الذي يقول: »وحينئذ فالبد من  ابن احلاجب  الرأي 

ومجيع   واألذرعي،  واألسنوي،  والسبكي،  والزركشي،  والنووي،  عطية،  وابن  الرب،  عبد  ابن  برأيه: 
 . (06ص: م، 1987هـ/1407الدمياطي أمحد بن حممد عبد الغين الشافعي،) القراء

 : الئهذه الشروط يف منظومته قا - رمحة هللا - وقد تناول ابن اجلزري 

 وكان للرسم احتماال حيوِ           حن  وٍ  فق وجها ما وا فكلُّ                       

   األرك           انُ  فهذه الثالثةُ       إسنادا هو القرآنُ  وصحَّ 
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 ( .03ص:  م،1994هـ/1414 ،بن اجلزري أمحد بن حممد شهاب الدين أبو بكرا)

 :القراءات؛ اختالفها ومقاييس قبوهلا. 8

تكلمنا عن القراءة يف املبحث السابق وقلنا أهنا وجه من وجوه القرآن متواترة عن رسول هللا صلى 
أهنا اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتابة احلروف، أو كيفية النطق هبا، مع   هللا عليه وسلم، وقال بعضهم

 . (01/318ج، لزركشيا)أو حذفه أو إبداله ختفيف وتثقيل وغريمها، كزايدة حرف

وقال آخرون: هي مذهب يذهب إليه أحد أئمة القراءات، ابلنطق حبروف القرآن الكرمي، أو هيئاهتا  
 . (01/405ج م،1995هـ/1415، الزرقاين حممد عبد العظيم) خمالفا هبا غريه

الصحيحة: »هي كل قراءة وافقت العربية،  وانطالقا من قول اإلمام ابن اجلزري يف ضابط القراءة  
بن اجلزري أمحد بن حممد شهاب  ا)  ولو بوجه ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال وصح سندها«

 .(01/09ج ،الدين أبو بكر

ا     إذن: فكل قراءة مل يصح سندها عن النيب صلى هللا عليه وسلم ال يصح القراءة هبا أو العمل هب
عب) بن  الفنيسان د.سعود  هللا  ص:    ،د  وآاثره،  أسبابه  املفسرين،  رسم  (61اختالف  توافق  أن  ومعىن   ،

اليت بعث هبا عثمان بن عفان   الستة  رضي هللا  –املصحف ولو احتماال، أي: أن توافق احد املصاحف 
 ونضرب أمثلة من القرآن توضح ذلك؛ .(.62نفسه، ص: )إىل األقطار العربية ولو تقديرا -عنه

ُ والاًداعاىل: ﴿قال ت 1.8  (. قرئت بغري "واو" يف "قالوا". 116)البقرة: ﴾واقااُلوا اَّتَّاذا اَّللَّ

2.8  ﴿ تعاىل:  رابِ ُكمأ قال  ِمنأ  ماغأِفراٍة  ِإَلا  عمران:﴾واساارُِعوا  يف 133)آل  "واو"  يغري  قرئت   ،)
 "سارعوا". 

ان أهاارُ جانَّاٍت َتاأِري ِمنأ َتاأِتهاا  قال تعاىل: ﴿  3.8 ( حبذف حرف اجلر "من".ومعىن 72)التوبة:﴾األأ
 أن توافق املصحف ولو تقديرا أو احتماال فتوضحه األمثلة اآلتية: 
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تاِقيما تعاىل: ﴿ ولهق ِدَّنا الصِ رااطا الأُمسأ ( ابلصاد املبدلة عن السني اليت هي األصل،  06﴾ )الفاحتة:اهأ
( فالصاد هنا مبدلة عن السني 22﴾)الغاشية:ِهمأ ِبُصايأِطرٍ لاسأتا عالايأ كما أبدلت أيضا يف قوله تعاىل: ﴿

بن اجلزري أمحد بن حممد ا) أن مثل هذه املواطن وقع اخلالف -رمحه هللا –اليت هي أصل، ويبني ابن اجلزري 
 .(12/ 01شهاب الدين أبو بكر، ج

 وبذلك يكون ما روي من قراءات قرآنية على ثالثة أقسام ابرزة هي:

ثالثة شروط  ما    4.8 سابقا–اجتمع يف  املقبولة  القراءة  الثالثة هي:    -وقد شرحنا شروط  وهذه 
 صحة السند، وموافقة العربية، وخّط املصحف أو رمسه. 

ما صح سنده، ووافق العربية، وخالف خط املصحف العثماين، فال تقرأ به، ولكن يعمل به؛    5.8
ٍم ذاِلكا كافَّاراُة لقوله تعاىل: ﴿ -هللا عنهرضي –ألنه سنة وليس بقرآن، حنو قراءة ابن مسعود  ثاِة أاَيَّ ِصيااُم ثاالا

)املائدة:  أاْيأااِنُكمأ  يف  89﴾  موجودة  غري  هي  اليت  "متتابعات"  لفظة  وزايدة  عدمه  من  التتابع  وشرط   ،)
 املصحف العثماين، وقد اختلف الفقهاء يف ذلك كثريا.

صحف العثماين، فهذا مردود غري مقبول أبي حال ما مل يصح سنده، ولو وافق العربية، وامل  6.8
ما نُ ناجِ يكا بِباداِنكا لِتاُكونا ِلمانأ خالأفاكا آياةً من األحوال، حنو قراءة قوله تعاىل: ﴿ (  92...﴾)يونس:  فاالأي اوأ

د.سعود بن عبد هللا    )  قرئت "ننجيك" ابحلاء املهملة "ننجيك"، وفتح الالم يف "خلفك" لتصبح "خلفك"
 .(63-62اختالف املفسرين، أسبابه وآاثره، ص:  ،انالفنيس

 : خامتة. 9

القرآنية موضوعيعد   القراءات  ، خاصة وإن به يف حبثنا هذا  يط حنبأكرب من أن    ا واسعاموضوع 
النحويني  ن أن    انأراد اختالف  وبني  العربية  واللهجات  القرآنية،  القراءات  بني  العالقة  إىل  تباين   معصل 

  أسباب   بينت سريعاعلى ، مث    اعّرجمنشأته    مبياعلم القراءات    يفعر فحاولت يف حبثي تآرائهم ومدارسهم،  
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مسائل  القراء    والنحاةاختالف   النحوي    مدى و   خالفية، يف  وتوجيههم  خترجياهتم  يف  النحويني  اختالف 
 للقراءآت القرآنية.

 وقد توصلت يف هناية هذا البحث املتواضع إىل عدة نقاط أرصدها يف اآليت: 

 .اخلطأ املتعمد إمث يلزم صاحبهبه من أصعب ما يتناول الباحث، ف  متعلق دراسة القرآن أو شيئ ✓
أو اإلحاطة به، ومن   رصد جوانبهلقرآن الكرمي يستحيل  القراءات القرآنية ابب واسع من أبواب ا ✓

 سعى إىل إغالقه فقد ضل ضالال بعيدا.
 أثرت النحو العريب الدرس اللغوي.نعمة  النحاة اختالف ✓
التنافس   لقالقرآن الكرمي واحد، والقراءات فيه متعددة بتعدد هلجات العرب، وأن فيه اختالفا خي ✓

 .اتهقراء يف ال تناقض فيه أو شرط أن يصلوا إىل أنه  نحاةبني ال
القراءات السبع كلها مشهورة ومتواترة عن رسول هللا، بل هناك من يرى ابلعشر وال يرى ضريا يف   ✓

 ذلك.
 . حىت تكون القراءة متواترة  البد من توفرها للقراءات شروط ✓
املقصد ✓ شريفة  واملعاين  لأللفاظ  والّدة  خصبة  لغة  العربية  اللغات   اللغة  بني  من  املوىل  اختارها 

 فشرّفها ابلقرآن. 
 أن دارس كتاب هللا يصيبه النشاط واجلد، فال يكسل وال يشعر ابمللل يف التعامل مع كالم هللا.  ✓
فيثبت  ✓ النحوي إلقناع املفسر مبا يراه،  له دور يف إظهار حجة  القراءات كان  أن االحتجاج يف 

 فكرة رآها. املفسر إن كان حّيا موقفه أو يعدل عن 
 ، وأن عزله عن بيئته، أو حميطه فهم القرآن ينطلق من البيئة اليت نزل فيها كتاب هللا ✓
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 :  ملخص
اجلزائر تعان  كانت  الت  القتصادية األزمة من للخروج  مهما منعطفا كانت اجلزائرية االقتصادية اإلصالحات أن شك ال  منتصف ف  النفط أسعار اهنيار جراء منها 

 السبعينيات بداية  عرفت  أخرى. و لقد جهة  من اإلستقالل منذ اجلزائر تبنته والذي االشرتاكي النمط  من االنتقال  و السوق االقتصاد ف  للولوج  و جهة  من الثمانينيات
 االقتصادي  النظام عن الناجتة  االختالالت وتصحيح بينها  فيما  االقتصادية  العالقات   ترتيب  إلعادة الدول  كافة قبل من مكثفة جمهودات  ،  1973 عام منذ وابلتحديد

 هاته الدراسة  هتتم جديد.    عاملي  اقتصادي نظام إقامة إل الدعوة إل  أدت 1973 عام غاية إل  الثانية العاملية  احلربهناية   من املمتدة  األول   املرحلة  نتائج ولعل .السائد
اإلستقرار والتوازن اإلقتصاديني، من خالل املؤشرات  الت متثلث ف حتقيق    اآلاثر النامجة عن اإلصالحات االقتصادي واالندماج الدويل علي االقتصاد اجلزائري  أهم  تلخيص   ف 

مل املتتايل  املصرف.  اإلقتصادية كاإلخنفاض  للجهاز  املايل  والتطور   ، اإلقتصادي  النمو  ملعدالت  املتواصل  واالرتفاع  التضخم،  السلبية كالعب  عدالت  االاثر  ايل  ابالظافة 
 االجتماعي مثل البطالة . 

 :  JELاتتصنيف  الدويل, االقتصاد اجلزائري.جديد, االندماج  عاملي اقتصادي  السوق, نظام االقتصاد  االقتصادية, الثمانينيات,  اإلصالحات : كلمات مفتاحية
Abstract: There is no doubt that the Algerian economic reforms were an important turning point to get out 

of the economic crisis that Algeria was suffering from due to the collapse of oil prices in the mid-1980s on 

the one hand, and to enter the market economy and move from the socialist model adopted by Algeria 

since independence on the other hand. The beginning of the seventies, and specifically since 1973, was 

marked by intense efforts by all countries to rearrange the economic relations among them and correct the 

imbalances resulting from the prevailing economic system. Perhaps the results of the first phase extending 

from the end of World War II until 1973 led to the call for the establishment of a new global economic 

order. This study is concerned with summarizing the most important effects of economic reforms and 

international integration on the Algerian economy, which are represented in achieving economic stability 

and balance, through economic indicators such as the successive decline in inflation rates, the continuous 

increase in economic growth rates, and the financial development of the banking system. In addition to the 

negative effects such as social play, such as unemployment. 

Keywords: Economic reforms, the 1980s, the market economy, a new global economic system, 

international integration, the Algerian economy.. 
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 مقدمة:   .1
 لقد و ولية،اال  االقتصادية التوازانت إرجاع ف  سامهت اجلزائر حتقيقها ف سعت الت اإلصالحية السياسة  إن

 تعديها و املالية  السياسة  ف  ابإلصالحات االكتفاء فعدم االقتصادية،  القطاعات مجيع اإلصالحات مشلت
 ف  قدما املضي على يساعد  اقتصادي  مناخ خلق ف  ساعد اإلنتاجية، القطاعات و  النقدية السياسة  إل

 أسعار إقرتان فمع املاضية، سنوات العشر ف قواي أداء اجلزائري  ويلاال االقتصاد حقق لقد  .املتواصلة التنمية
  اإلنعاش برانمج  ف املتمثلة و التوسعية املالية السياسة و ولية،اال اإلصالحية ابلسياسات نسبيا املرتفعة النفط 

 و  اخلارجي، العام الدين ف احلاد وختفيض حمدود وتضخم قوي  النمو حتقيق من اجلزائر نتكمت اإلقتصادي 
 إيرادات  لضبط  خمصص صندوق إل املوازنة وموارد اخلارجية اتطاالحتيا من كبري قدر حتويل أيضا إستطاعت

 الدولية، احملروقات   أسعار  إخنفاض حالة ف االقتصاد ف الثقة من نوع خلق و البالد محاية ف ساعد مما النفط،
 املؤسسات شروط  و اإلصالحات على ترتبت الت السلبية فاآلاثر ابقية، حتدايت هناك تزال ال ذلك ومع

 اإلصالحات من  رغمابل   الشباب، بني  وخاصة مرتفعة،  تزال ال  الت  البطالة، أمهها  و  مطروحة  تزال ال  الدولية
 أهم أحد تعكس  االقتصادية املعامالت إن االقتصاد.  ف ولية اال التوازانت إلعادة الوفرية اجلهود و املنجزة

 النظام كان لذلك .واجتاهتها  معاملها حتديد  إل وتؤدي  العامل،  دول بني القائمة العالقات طبيعة ف املؤثرات
هبدف  وذلك احلدود، عرب واخلدمات  والسلع اإلنتاج وعوامل العاملة اليد انتقال يتضمن العاملي االقتصادي 

 الرفاهية وتضمن العامل واستقرار أمنهتدد   الت األزمات وجه ف للوقوف الدول،  بني التعاون روابط  تقوية
 ابحلرية املرحلة هذه متيزت حيث الدولية، التجارة حرية مبدأ ساد األول العاملية  احلرب قبل  .للمجتمعات

 احلرب بعد لكن .اجلمركية احلواجز وختفيض املال ورأس العمالة انتقال وسهولة التجاري   التبادل ف النسبية
 الدول انشغلت تالوق نفس وف الداخلية، االقتصادية املصاحل تغليب إل دولة  كل  سعت األول، العاملية

  .احمللية  االقتصادية التنمية  بتحقيق فانشغلت األخرى  الدول أما  املعارك،   خلوض واإلمداد ابإلعداد املتحاربة
  ابلعديد  مير العاملي  االقتصادي  النظام جعلت املستجدات من العديد ظهرت الثانية،  العاملية احلرب بعد لكن
 النقد صندوق كإنشاء جديد، عاملي اقتصادي  نظام  إلقامة  رامية أولية  بوادر بروز  إل أدت املراحل، من

 االقتصادي  النظام عن اجلديد العاملي االقتصادي  النظام خيتلف  .للتجارة العاملية واملنظمة العاملي والبنك  الدويل
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 االقتصادي  النظام عليها اعتمد الت الذهب، قاعدة على القائم  النقد نظام هنيارا أنقاد على قام أنه ف القدمي،
 وفشل العاملية، االقتصادية  األزمة  وظهور الثانية، العاملية احلرب  قبل ساد الذي  االقتصادي  النظام أي  .القدمي
 عمت الظروف، هذه ظل وف  .روسيا  ف معارض  اقتصادي   نظام وقيام عليها  السيطرة ف الغربية الدول

 السلع انتقال على والقيود الرقابة وانتشرت التجارة حرية  وتراجعت الدفع، اتفاقيات وتعددت احلمائية
 .واألموال

 على تعمل الت الدافعة والقوى  العوامل من مجلة عن عربت تغريات عدة تبلورت  التسعينيات، عقد خالل
  اقتصادية  وعالقات أبوضاع والعشرين الواحد القرن ليدخل اجلديد، العاملي االقتصادي  النظام وتكوين تشكيل

 إن  .قبل من اجلديد العاملي االقتصادي  النظام عرفها الت والتطورات األحداث عن ختتلف جديدة دولية
  من  كل كان  لذلك الدول، بني االقتصادية العالقات وأمهية ترابط  عن يعرب العاملي االقتصاد مصطلح

 إل واالنتقال الصناعية الثورة حدوث بعد برزت الت اخلصائص أبرز من الدويل، العمل وتقسيم التخصص
  إل  احلاجة وظهرت االقتصادية العالقات تزايدت  أين .عشر الثامن القرن أواخر ف الصناعية الرأمسالية مرحلة

 بعد اجلديد العاملي االقتصادي  النظام تشكل لقد  .العاملي  االقتصادي  النظام مفهوم فربز الدول بني تنظيمها
 الدويل العمل لتقسيم  معني  لنمط  وفقا  شامل نظام إنشاء  إل  دعا الذي   1944 سنة  وودز برتون مؤمتر

 العاملي االقتصادي  النظام جعلت  الت القضااي أبرز  ومن .الدولية  واملنظمات التنظيمات لبعض واخلضوع 
 االقتصادية  السياسات  اجتاهات  على  كبري أتثري  هلا  قضااي  هي   قبل، من مطروحة تكن ومل  جديد أبنه  يتصف
 ما بعد أورواب اعمار إعادة ف أساسا  القضااي هذه أول   متثلت وقد .بعد فيما املنشأة واملؤسسات الالحقة
 الثانية والقضية .للتقدم كمعيار واستخدامه االقتصادي  النمو مفهوم  عنها نتج القضية وهذه احلرب، خلفته

 التخطيط  على  القائم االشرتاكي  والنظام السوق اقتصاد   على القائم  الرأمسايل النظام بني  املواجهة  ف متحورت
 الرئيسة املشاكل من كواحدة الثالث العامل ف االقتصادية  التنمية ظهور ف فتمثلت الثالثة القضية أما  .املركزي 

 حدثت الت  واجلوهرية، اجلذرية التغريات إل  يشري   كله وهذا .انمية  ودول متقدمة  دول إل العامل  انقسم أين
 لكل ونظرا  .الدولية املنظمات و واملؤسسات  الدول كافة  بني االقتصادية والعالقات األوضاع وغريت
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 من األول  العشرية غاية  إل  نشأته منذ اجلديد، العاملي االقتصادي  النظامهبا     مر  الت والتطورات التحوالت

 اإلصالحات  أتثرياتماهي    :التالية  اإلشكالية نطرح املهم املوضوع  هذا ملعاجلة . و والعشرين الواحد القرن
 ؟  االقتصادية و عملية االندماج الدول علي اقتصاد اجلزائري

 :, يتم صياغة الفرضيتني اآلتني علي هذا التساؤل لإلجابة
األول: - الدويل    الفرضية  االندماج  عملية  عن  االحتاد  شراكة  اتفاقية    انعقادنتج  دول  بني  االوروجزائرية 

 . األورويب واجلزائر
ابلرغم من التأثريات االجيابية لإلصالحات االقتصادية علي اقتصاد اجلزائري , إال أهنا  الفرضية الثانية:  -

 خلفت العديد من اآلاثر السلبية.
 واإلصالحات اجلزائري االقتصاد  .2

 من مجلة على التصديق  ت  حيث حمتشمة، بصورة 1988 سنة ابإلصالحات اجلزائرية السلطات بدأت
 إن .التجاري  للقانون خاضعة أصبحت الت الدولة مؤسسات إصالح  إل جمملها ف ترمي كانت القوانني
 إطارها ف تؤخذ  مل كوهنا  جمملها ف  تتحقق مل الوطن  لالقتصاد التصحيحية اإلجراءات تلك من املتوقعة  املنافع

 :ف  متمثلة االقتصادية الوضعية تدهورت لذلك، وتبعا  .الشمويل
 خالل املتوسط  ف  % 1.5 بنسبة  احملروقات  خارج احلقيقي احمللي الناتج إمجايل  اخنفاض •

1986 .1991 – 
 العمال وتسريح األسعار،   على املفروضة القوانني نتيجة العمومية للمؤسسات  املالية  الوضعية أتزم •

 .اخلاص القطاع وخاصة  القطاعات األخرى، إل والكفاءات املهارات انسياب  إل أدي  مما
 واالقتصادي  السياسي  االستقرار بعدم  املفروضة، الغري أو الذاتية اإلصالحات مرحلة بعد املوالية املرحلة متيزت

 املديونية خدمات ومنها  املديونية، وارتفاع  التسعينيات، خالل  الوطن عمت  الت  اإلرهاب ظاهرة  نتيجة  واألمن
أصبحت   الوطن،  لالقتصاد املرتدية الوضعية ظل ف .احملروقات إيرادات من  %  80 حوايل متتص الت

 ف اجلزائرية السلطات  أمام املخرج كان .االقتصادية التنمية حتقيق أجل من ضرورية  االقتصادية اإلصالحات
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 الت الديون جدولة وإعادة العقود إلبرام  العاملي  والبنك الدويل النقد الصندوق إل العودة هو الفرتة، تلك
 .مرفوضا سابقا كانت
 الصندوق قبل من املدعمة  اهليكلي، والتكييف التثبيت برانمج ف املتمثلة اإلصالحية  السياسات هتدف
 ميزان وحتسني التضخم  من للحد وذلك واخلارجي،  الداخلي املايل التوازن استعادة إل  العاملي، والبنك الدويل

 التثبيت برانمج  يعرف .االقتصادي  النمو حتقيق وابلتايل لالقتصاد،  التنافسية القدرة ورفع املدفوعات،
 الت االقتصادايت على إدخاهلا  الواجب التصحيحية، توالرتتيبا اإلجراءات من مجلة   أبنه اهليكلي والتكييف

 التحدايت  تلك من التقليل أو  إزالة  هو  العملية تلك من األساسي  اهلدف إن  .هيكلية أزمات من  تعان
 الطموح املشروع هذا ف اجلزائر  دخول إن .واالجتماعي االقتصادي  النمو حتقيق بغية اخلارجية أو الداخلية

 توزيع حتقيق إل  ترمي الت اإلجراءات .االقتصادية  املنظومة ف  جذرية تغريات إحداث منه  املقصود  كان
 :اييل ما  أمهها  من األسعار  تشوهات وإزالة للموارد عقالن
 :اهليكلي االصالح  .أ
 وإزالة للموارد عقالن توزيع  حتقيق إل ترمي أبهنا الصندوق  يرى  الت اإلجراءات من  جمموعة على يشمل

 :ف اجملال هذا ف التوصيات أهم تتمثل .األسعار تشوهات
 اخلوصصة.  إل دعوة وهي وحتجيمه العام القطاع ترشيد •
 احلقيقية األسعار تطبيق •
 واألجنيب الوطن االستثمار تشجيع •

 :املالية السياسة  .ب
 النظرية حسب الرئيسي اهلدف كان   ومنه امليزانية، طريق عن معينة أهداف حتقيق هو  املالية ابلسياسة  املقصود

 األزمة وبعد .والدفاع األمن على للمحافظة والنفقات  اإليرادات بني التوازن ضمان ف يتمثل الكالسيكية،
 دورا تلعب املالية  السياسة  أصبحت  االشرتاكي النظام  وبروز آنذاك، العاملي  االقتصاد  هبا مر  الت االقتصادية 

 :منها أدوات عدة طريق عن وذلك للدولة، العامة امليزانية عجز من احلد إل وهتدف عليه كانت   مما أكثر
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 سواء املشرتايت على الضرائب وخاصة  املباشرة  الضرائب ف  ابلتنوع وذلك الضرييب النظام  حتسني •
 .زايدته أو الطلب من للحد

 السلع. أسعار  عن الدعم وإزالة واخلدمات، املنتجات أسعار رفع •
 للمؤسسات التنافسية القدرات من رفع بغية واألجنبية( الوطنية املنتجات) على اجلمركية احلواجز رفع •

 .االقتصادية
 :النقدية السياسة  ج. 

 الشرائية القوة حجم ف  االنكماش أو التوسع إلجياد النقود عروض ف التأثري إل النقدية السياسة هتدف
 البطالة،  وختفيض  اإلنتاج وزايدة  واالستثمار   الطلب تنشيط  هو  الشرائية القوة زايدة من واهلدف للمجتمع،
- 91,  2001) عماري عمار,  1اإلنتاج. ف  التوسع من إل احلد الشرائية القوة ختفيض  يؤدي  وابلعكس

 :اييل فيما تتمثل الدويل الصندوق أقرها  الت األدوات ( 106
 الفائدة.  أسعار رفع •
 احمللي.  ابالئتمان اخلاصة  االئتمانية السقوف حتديد •
 وترشيده. النقدي  اإلصدار ف التحكم •

 :املديونية وإدارة التجارية  السياسة  د.
 من املزيد تؤمن  مث ومن الواردات،  من والتقليص الصادرات تشجيع إل ترمي  الت اإلجراءات كل تشمل

 :هي اإلجراءات هذه وأهم املديونية، خدمات لتغطية األجنبية األرصدة
 اخلارجية. التجارة حترير •
 اجلمركية.  التعريفة قطاع ترشيد •
 امليسرة.  املوارد تدفق وتسهيل اخلارجي االقرتاض شروط حتسني •
 الديون. اسرتاد إل تؤدي  أن  شأهنا من الت اإلجراءات خمتلف تطبيق •

 األجنيب. الصرف على الرقابة إلغاء
 ( 1994 أفريل  -   1993 )أفريل األول اهليكلي التعديل 1.2
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 وقد.سنة ملدة الدوليتني املؤسستني  طرف من املدعم االقتصادي  االستقرار برانمج تطبيق ف اجلزائر شرعت
 اخنفاض منها  الوطن،  االقتصاد عرفها الت االختالالت  لتصحيح كلي، طابع ذات إجراءات عدة اختذت

التمويل  البرتول، سعر ف   هبا  مرت الت  احملنة نتيجة األجنيب الشريك لدى  الثقة النعدام اخلارجي  نقص 
 الوضعية وزادة املدفوعات،  ميزان على أثر ذلك كل التضخم،  وارتفاع املديونية، وارتفاع  اجلزائر)اإلرهاب(,

 اختاذ خالل من الكربى،  التوازانت حتقيق إل   يهدف كان االقتصادي  التثبيت برانمج إل اللجوء إن .تدهورا
 :منها إجراءات عدة

 األساسية.  السلع ملعظم التدعيم من واحلد اخلارجية، التجارة على القيود وإزالة األسعار،  حترير •
 إل للتحويل قابل  يكون  حت  الدينار وتعديل ، % 50 بنسبة  الدينار  الوطنية العملة قيمة  ختفيض •

 أخرى. عمالت
 املؤسسات،  واستقاللية  ,اهليكلة السوق)إعادة اقتصاد إل لالنتقال وميكانزمات  آليات إجياد •

 واخلوصصة... 
 .  العام  اإلنفاق وضبط  العمومي الوظيف أجور كتلة تثبيت •
 1993/10/05.ف  املؤرخ 12  93  /رقم االستثمار قانون اجلزائر ف مرة ألول وضع •
 التوازانت حتقيق ف  مؤقت وبشكل نسبيا جنحت  وقد الوطن، االقتصاد لتثبيت اإلجراءات هذه اختذت
 (1988,75)عبد العزيز شرايب,  2ذلك: على الدالة املؤشرات ومن.الكلي املستوى  على واملالية النقدية
 .  1994 سنة % 4.4 إل 1993 سنة  % 8.7 من امليزانية عجز ف اخنفاض •
 %  38.5 إل  التضخم معدل اخنفاض •
  1994 سنة  مليار 2.64 الصرف احتياط حتسني •
 وإنشاء  مؤسسة، 23 أصل من استقالليتها  مؤسسات 5 إعطاء وت  عمومية، مؤسسة  88 حل ت •

 .اخلوصصة إل فنادق 5 وعرض  البطالة، على للتأمني الوطن الصندوق
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 اجلزائرية السلطات توقعت   كما  تتم مل االقتصادي  التثبيت إجراءات التطبيق خالل من النتائج تلك حتقيق إن
 ميزانية أثقل العمومية للمؤسسات املالية اخلسائر  تراكم فتزايد .ذلك من أكثر إل تطمح كانت حيث آنذاك،
 املرحلة هذه  عن النامجة االختالالت وأهم .العامة  واالجتماعية االقتصادية  الوضعية على أثر  وابلتايل الدولة

 :اييل  ما
 .املدفوعات ميزان توازن عدم  و اخلارجي التبادل تدهور و اخلارجية، الديون ارتفاع استمرار •
 السكان،  عدد وتزايد الصناعي  التكامل ضعف  و  اإلنتاجية، الطاقات استعمال ف دائم ضعف •

 .والطلب العرض بني التوازن عدم إل أدى  الذي 
 من أكثر الغذائية املواد اسرتاد على  واالعتماد الصادرات، عوائد واخنفاض البطالة، حجم تزايد •

50 .% 
 و اإلدارية اإلجراءات  تسهيل أجل من 1994 سنة اخلاص  لالستثمار الوطنية الوكالة أنشئت وللعلم،

 األهداف حتقق مل  أهنا  إال اخلواص،  املستثمرون  عاقت الت البريوقراطية التعقيدات و العراقيل من التخفيف
 اإلنتاجية، االستثمارات لصاحل  الضريبية القيود من التخفيف مثل حتفيزية  إجراءات عدة اختذت وقد .املرجوة

 .مايل  سوق وإنشاء العقارية، الرتقية وتشجيع
   1995 -1998): اهليكلي ) التصحيح برانمج 2.2

 :منها  اجملاالت مجيع ميس   أنه  1994-  1993   االقتصادي  ابلتثبيت اخلاص الربانمج  خالل  لنا من تبني 
 اإلصالحات هذه تطبيق من اجلزائر هدف إن .االجتماعية  القضااي  وحت  واهليكلية والتجارية  والنقدية، املالية

 عن واالجتماعي االقتصادي  اجلانب  ف جذرية  حتوالت إحداث هي اهليكلي،  التصحيح برامج خالل من
 برانمج  إن .الكلي االقتصادي  االستقرار حتقيق  إل  السياسات هذه ترمي .معينة  سياسات تطبيق  طريق

 مشروطا  كان 1995  ماي  22 يوم الدويل النقد الصندوق مع عليه االتفاق ت الذي  االقتصادي  التثبيت
 :اييل ما أهدافه  ومن كتابيا،
 .   احملروقات خارج (PIB) اخلام اإلنتاج إمجايل من %5 متوسط  منو حتقيق •
 % 10.3 إل التضخم  نسبة ختفيض •
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 .  للسلع التدعيم وإلغاء األسعار،  وحترير اخلارجية، للتجارة التدرجيي التحرير •
 .  تشريعي  إطار وضع خالل من اخلوصصة  ف الشروع  •
 الواردات. من اشهر 3 الصرف احتياط يعادل أن •
:   عامة بصورة تتمثل إجيابية مسات بعدة االقتصادي  اإلصالح سريورة متيزت عبد   3ف  )بوعرتوس 
 (.2001احلق,
 97 و  96 و 1995 السنوات خالل % 4.5 و  ،%4 و ،% 3.9 منو معدل حتقيق •

 .التوايل على
 1997 سنة ف % 1.3 و 1996 سنة اخلام اإلنتاج إمجايل من %3 بلغ امليزانية ف فائض حتقيق •
 ف النسيب  االرتفاع  إل  ذلك ف  نرجع السبب أن ميكن  1995 سنة ف % 1.4 ب  يقدر  عجز حتقيق مع ،

 .اخلارجية السوق من والتجهيزات األولية ابملواد املؤسسات االقتصادية متوين ف والتوقف البرتول، أسعار 
 97,  96, 95 خالل %7 و ،% 18.7 و ،% 21.7 من التضخم معدل اخنفاض •

  قيمة  واخنفاض  املدعومة، السلع بعض أسعار مست  الت للتعديالت راجع االخنفاض هذا
 .الوطنية العملة

 سنت احمللي اإلمجايل الناتج من % 34 إل و % 33 إل % 27.6 من اإليرادات ارتفاع •
   %  29 و     % 33.6 التالية  :   النسب  فحققت  العامة النفقات أما   97و    96 و  93

 . 97 ,96 ,95 السنوات التوايل خالل على % 31 و ،
 خدمة نسبة  اخنفضت حيث  ديوهنا، بعض جدولة إعادة عملية نتيجة املديونية تقليص •

  1997 سنة  ف  % 24 إل  1993 سنة  ف  % 82 من  واخلدمات السلع إل الدين
 و  دوالر،  مليون 31.573 اخلارجي الدين امجال كان 1995 سنة ف "وللتذكري،

 ، 1997 سنة  ف دوالر  مليون 31.222 و ، 1996 سنة ف دوالر مليون  33.561
 إعادة إل يرمي  1995سنة  قانون إصدار ت وللتذكري،   41998ف سنة   30.473و
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 قانون صدر وقد  .اخلواص املستثمرين حتفيز مع القطاع ودعم إل مالكيها، املؤممة األراضي
 1995 أوت  15 ف  املؤرخ  /95  22 الرائسي  املرسوم ف  العمومية املؤسسات  خوصصة

 . 97 / 12 األمر ف تنفيذ ف وبدأ1997 مارس ف املعدل
  :اإلصالح دوافع.3

 ميزه الذي   و الثمانينات من الثان املنتصف ف اجلزائر هبا مرت الت االقتصادية  الوضعية إن         
 أسعار  فاخنفاض التصدير،  إيرادات من %95 من أكثر متثل الت و احملروقات قطاع على الوفري االعتماد
 %13.7 ب امليزانية وعجز امليزانية  وإيرادات التبادل معدالت من %50 إخنفاض إل تقريبا أدى  البرتول

 بني %78 إل %35 من املديونية خدمات  معدالت ارتفاع و 1988 سنة اخلام الداخلي الناتج من
 دوالر  مليار 7.26 إل دوالر مليار 12.72 من احملروقات عائدات اخنفضت قد و 1985/1988

 سنة %20.1 معدل إل  وصل الذي  البطالة  وضغط  املدفوعات، ميزان على  أثر مما   %43 بنسبة  أي 
 نتيجة %7.4 ، %5.8 نسبة مسجال 87 و 86 سنوات ف احلقيقي االستهالك  إخنفاض و ، 1988
   %1.1 سجل الذي  احلقيقي اإلنتاج اخنفاض

 : آاثر اإلصالحات اإلقتصادية على اإلقتصاد اجلزائري. 4
من            مجلة  اجلزائر  الوضع ابشرت  بسبب  الثمانينات  منتصف  منذ  اإلقتصادية  اإلصالحات 

لعام   النفط  الذي نتج عن صدمة  ، وما تولد عنها من آاثر سلبية على 1986اإلقتصادي املرتدي  
مليار دوالر، كما أستمر التزايد اخلطري ملعدالت   34اإلقتصاد الوطن، فقد بلغت املديونية أكثر من  

% من حصيلة الصادرات ، كما تطورت خدمة 80حوذ على أكثر من خدمة الدين الت أصبحت تست
ماليري دوالر سنة   7مث إل  1987ماليري دوالر سنة  5إل  1970مليار دوالر سنة 0.3الديون من 

% 41إل  1985% سنة 30كما أرتفعت نسبة الدين اخلارجي إل إمجايل الناتج احمللي من   1989
 .1988سنة 

% أبن هذا الوضع 50ذه األزمة الت أدت إل ختفيض عائد الصادرات حلوايل  ولقد تبني من خالل ه
هو هيكاليا وليس ظرفيا، نتيجة لعدم متكن لإلقتصاد الوطن من تصحيح هذا الوضع املرتدي. عندئذ  
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(،عندما 1991-1989قررت السلطات تدعيم جهودها ف تصحيح اإلقتصاد الكلي خالل الفرتة )
 ني إصالحيني بدعم من صندوق النقد الدويل . شرعت ف تنفيذ برانجم

 (   1991و1989برانجمي ) .41
تقدمي         على  الصندوق  دوالر)   155.7وافق  ماي  DTSمليون  ف  ذلك  وكان  ولقد    1989( 

املبلغ كليا حت فكان ف جوان  1990ماي    30أستخدم  الثان  الربانمج  أما  وافق    1991.  حيث 
( 196,  1996) اهلادي خالدي,  5( على أربع أقساطDTSليون )م300الصندوق مبوجبه على تقدمي  

. إضافة هلذا اإلتفاق أستفادت اجلزائر من التسهيالت الت يقدمها الصندوق والذي يعد مكمال لإلتفاق  
قدره   قرضا  الصندوق  قدم  حيث  )   315.2اإلستعدادي،  هذا 1989(ف  DTSمليون  ويهدف   ،

عبء   من  التخفيف  إل  تنفيذ القرض  تضمنا  الربانجمان  فإن  عامة  وبصفة  الديون،  وخدمة  املديونية 
اإلنفاق   أدى إل ضبط  الصرف، وهذا  قيمة سعر  الطلب وختفيض معترب ف  سياسات صارمة إلدارة 
احلكومي مع إرتفاع دخل صادرات احملروقات، نتيجة حتسن أسعار النفط وإخنفاض أسعار الصرف إل  

احلكومة طبقت سياسة مالية متشددة كانت الدافع إلخنفاض منو السيولة    ظهور فوائض مالية، كما أن 
النقدية، كما مكنت جزئيا من إستعاب السيولة الفائضة ،كما أدت سياسة الطلب احملكم وما رافقها  
من تدابري فعالة لتحرير التجارة وتعديالت سعر الصرف اإلمسي، ساعدت على ختفيض القيمة احلقيقية 

(. حيث أدى هذا التخفيض إل تقليل الطلب 1991-1988% خالل )60تفوق    للعملة بنسبة
الزائد على النقد األجنيب، وأنتقل سعر خصم الدينار اجلزائري ف السوق املوازية من مخسة أضعاف ف  

، فإخفاض قيمة العملة والتحرير اجلزئي لألسعار احمللية  1991إل أقل من ضعفني ف عام    1988عام  
 إرتفاع معدل التضخم أداي إل

 (1993-1984(: تغريات معدالت التضخم خالل )01اجلدول رقم )
 1993 1992 1990 1988 1988 1984 السنة 

 21 31.8 16.6 5.9 12.4 8.2 %التضخم
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 . اجمللس الوطن للتخطيط والبنك العاملي املصدر : 
% من إمجايل الناتج ف عام  3نسبته  وأدى حتسن أسعار النفط ف حتول ميزان احلساب اجلاري من عجز  

 .1991% من هذا اإلمجايل ف عام 6إل فائض نسبته  1988
منها شطب كمية ضخمة من الديون األجنبية و احمللية املعدومة   1990كما أعتمدت عدة تدابري ف   -

 واملستحقة على املؤسسات العامة، هذه الديون الت تراكمت على مدى سنوات.
-90إعتماد قانون وتنظيمي جديد للقطاع املايل والنقدي هو قانون النقد والقرض )رقم  كما ت وضع   -

أفريل  10 تتماشى    1990(الصادر ف  البنكي  النظام  بتنظيم  تتعلق  أفكار جديدة  و  حيث أحتوى 
اإلصالحات اإلقتصادية فقد ميز هذا القانون بني اجلانب احلقيقي واجلانب النقدي وأصبحت هناك  

لل األهداف  أمهية  بعض  النقدي  اإلصالح  هذا  وتضمن  النقدية  السلطة  الت حتددها  النقدية  قرارات 
 (196, 2001) الطاهر لطرش,  6أمهها: 

 . إستعادة الدينار لوظيفته التقليدية وتوحيد إستعماالته بني خمتلف املؤسسات العمومية  -
 . واخلاصة عملية منح القروض تقوم على عدم التمييز بني املؤسسات العمومية  -
إجياد مرونة نسبية ف حتديد سعر الفائدة من طرف البنوك وجعله يلعب دورا مهما ف إختاذ القرارات  -

 إجتاه القرض 
 على أفكار منظمة ومهمة امهها:  1990كما أحتوى قانون النقد والقرض ألفريل 

ك املركزي مل يعد ملزم  حتديد العالقة التمويلية بني البنك املركزي واخلزينة العمومية، ذلك أن البن -
% من اإليرادات العامة العادية للسنة السابقة على أن  10بتمويل عجز اخلزينة إال ف حدود 

 يوم.  240تلتزم اخلزينة العامة ابلتسديد ف مدة ال تفوق 
ضبط العالقة بني البنوك التجارية واملؤسسات اإلقتصادية، حيث أصبح للبنوك اإلستقاللية   -

القروض أو رفضها ، وذلك أنه أصبح من صالحية البنك قبل منح القروض أن التامة ف منح  
يقوم بدراسة شاملة للمشروع، مث يتخذ القرار املناسب بني التمويل وعدمه،وكذلك أصبح من  
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حق البنك أن يتوفر على كامل الضماانت الت متكنه ف مجيع األحوال من إسرتجاع قروضه،  
 قرض معناه احلقيقي . فقانون النقد والقرض أعطى لل

حتديد دور اخلزينة ف متويل اإلستثمار، حيث إنتقل متويله من اخلزينة إل البنوك التجارية،وبقى   -
اخلزينة  إلتزامات  تقلصت  فقط، وهبذا  الدولة  من  املخططة  اإلستثمارات  متويل  اخلزينة  على 

القروض ال خيضع للقواعد    واستعادت البنوك واملؤسسات املالية مهامها الفعلية كما أصبح توزيع
النقد والقرض بعدما كانت  اإلدارية، اما فيما خيص السلطة النقدية فقد وحدت ف جملس 

 مشتتة بني وزارة املالية واخلزينة والبنك املركزي وقد متيزت السلطة النقدية مبايلي: 
   .وحيدة: لضمان إنسجام السياسة النقدية 
 .ن أجل حتقيق األهداف النقديةمستقلة: لضمان تنفيذ هذه السياسة م 
 .موجودة :ف الدائرة النقدية لضمان التحكم ف تسيري النقد 

توضح العالقة بني البنك املركزي والبنوك التجارية، حيث أصبح البنك املركزي جيسد مهمة بنك البنوك  -
إنشاء سوق   عن  مسؤول  اجلزائر  لبنك  عملياهتا،  ومتابعة  نشاطاهتا  على  اخلارجي واألشراف  للتبادل 
.كما مسح قانون 7للعمالت وهذا يعن مقدار من العمالت األحنبية تكون كإحتياطي إلستقرار الدينار

 النقد والقرض بظهور مؤسسات وهيئات نقدية جديدة أمهها:
 بنك الربكة  -
 بنك اخلليفة -
 البنك اإلحتادي -
 البنك التجاري والصناعي اجلزائري -

 (199) اهلادي خالدي,  8( كان يرميان إل:1991و1989)  وبصفة عامة فإن برانجمي
التقليص من تدخل الدولة ف النشاط اإلقتصادي, وترقية النمو اإلقتصادي من خالل تنويع الصادرات  -

 ورفعها. 
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أسعار   - ،وكذلك  واخلدمات  السلع  ألسعار  اإلداري  الضبط  طريق  عن  اإلدخار  و  اإلستهالك  ترشيد 
 الصرف.

 التجارة اخلارجية والداخلية مع حتقيق قابلية حتويل الدينار. حترير  -
 ( 1995و1994برانجمي ) .42

جلأت اجلزائر إل طلب مساعدات من صندوق النقد الدويل من أجل تداعيم وضعها اإلقتصادي         
 ف )أفريل  ومواصلة عمليةاإلصالحات من خالل برانمج اإلستقرار االول املتفق عليه مع صندوق النقد الدويل 

أفريل    1995مارس  -1994 اهليكلي)  التصحيح  وبرانمج  لتجاوز  1997مارس  -1995(  وهذا   )
 الصعوابت التالية: 

% من حصيلة الصادرات الذي أثر 95الذي ميثل أكثر من  1993تدهور حصيلة عائد احملروقات سنة -
 .على اإلقتصاد الوطن بصفة عامة

 عجز اخلزينة العمومية.اإلختالالت ا ملالية الداخلية أي -
،  1992% ف سنة  76بعد أن كان    1993% سنة  86تطور عبء خدمة الدين الذي بلغ معدله  -

 الذي أثر على عائد الصادرات.
امليزانية العامة    ختلت اجلزائر عن تدعيم السلع اإلستهالكية العامة الت بلغت تكفلها على  1994وف عام  

لتايل حتررت األسعار، وأزيلت الضوابط على أسعار التجزئة وعلى هوامش  % من إمجايل الناتج احمللي ، واب5
الغذائية والبرتولية   املنتجات  السلع واخلدمات، كما أضطرت احلكومة إل رفع أسعار  الربح ابلنسبة ملعظم 

 % تقريبا وذلك للوصول إل مستوى األسعار الدولية.200املدعمة بنسبة تصل ف املتوسط إل 
احلكومة سياسة نقدية متشددة و أسعار فائدة حقيقية موجبة وهكذا حتول امليزان املايل كما طبقت   -

% 3إل فائض تزيد نسبته على    1993% من إمجايل الناتج احمللي ف عام  9العام من عجز مايل بلغ  
 .  1997% ف عام 2.4و 1996من هذا اإلمجايل ف عام 

  1996% ف عام  36إل    1993% ف عام  49ولة من  ونتج عن اإلنضباط املايل إخنفاض نسبة السي -
( الفرتة  تراكمت خالل  الت  السيولة  الزايدة ف  إزالة  إل  ( كما إشرتط  1993-1992مؤداي بذلك 
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وأدخل بعد ذلك نظام مزادات    1994البنك املركزي أن حتتفظ البنوك التجارية أبموال إحتياطية ف عام  
وحتقق ابلتايل إخنفاض  9إلضافة إل إستحداث عملية السوق املفتوحة  إعادة الشراء إلعادة متويل البنوك اب

 معدل التضخم .                        ف 
 ( 2000-1994(  تغريات معدالت التضخم خالل الفرتة )02جدول رقم )

 2000 1999 1997 1996 1995 1994 السنة 

 % 0.34 % 2.6 %7 % 18.7 % 21.7 % 38.5 التضخم

اجمللس الوطن اإلقتصادي و اإلمجاعي، تقرير حلول الظروف اإلقتصادية و اإلجتماعية للسداسي الثان من سنة   املصدر:
 .21ص 2001اجلزائر ماي  2000

 
(، حيث كانت إيرادات احملروقات من حيث  1997-1993كما أرتفعت إيرادات امليزانية خالل ) -

، 1993عنها ف عام    1997ث أضعاف ف عام  قيمتها ابلدينار اجلزائري أعلى مبا يزيد على ثال
 .10ويرجع هذا اإلرتفاع إل إرتفاع سعر النفط اخلام العاملي

%سنة  4مث    1995% سنة  3.9كما تطور معدل النمو اإلقتصادي ولو بشكل ضئيل، حيث قدر ب: -
 . 1997%سنة  4.5ليصل إل  1996

البنك الدويل وأستهدف هنا الربانمج مبساعدة    1996كما بدأ تنفيذ أول برانمج للخوصصة ف أفريل   -
شركة من الشركات العامة احمللية الصغرية الت يعمل معظمها ف قطاع اخلدمات، غري أن    200حوايل  

بعد إنشاء مخس شركات قابضة. ومع    1996تسارع حل الشركات وخصوصتها كان ف هناية عام  
أفريل   حوايل    1988حلول  إضا   800كانت  حلت،  قد  حملية  برانمج شركة  أعتمد  ذلك  إل  فة 

املؤسسات العامة الكربى. ولتفعيل عملية اخلوصصة ونظرا    يرتكز على  1997للخوصصة ف أواخر  
لقلة املدخرات اخلاصة احمللية ،ّدعم قانون اخلوصصة إلضفاء املزيد من املرونة على إجراءات نقل امللكية  

 ايل: و ابلنسبة لألنشطة املعينة ابخلوصصة فقد حددت كالت11
 مؤسسات الدراسات و اإلجناز التابعة لقطاعات األشغال العمومية والبناء والري  -1
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 الفندقة و السياحة  -2
 التجارة والتوزيع -3
 الصناعة النسيجية والصناعات الغذائية  -4

 الصناعة امليكانكية   -5
 الصناعة الكهرابئية  -6
 صناعة اخلشب ومشتقاته  -7
 الصناعات اإللكرتونية -8
 صناعات الورق  -9

 الصناعات الكيميائية-10
 صناعات البالستيك -11
 صناعة اجللود -12

غري أن تطبيق عملية اخلوصصة ليس ابلسهولة مبكان خاصة ابلنسبة لبلد انمي كاجلزائر ، نشأ ف ظل  
 إقتصاد مركزي فعملية اخلوصصة تتطلب عدة إعتبارات أمهها:

 بيئة إقتصادية تعتمد على آليات السوق.  -
 مدخرات معتربة. -
إكتمال بناء النسيج الصناعي وهو أمر يتطلب موارد مالية وبشرية ضخمة من الصعب ف الفرتة الراهنة  -

 أن تكون حبوزة القطاع اخلاص الوطن.
تطوير سوق املال، وجعلها قادرة على تسهيل عملية نقل امللكية العامة إل امللكية اخلاصة من خالل  -

 تداول األسهم. 
ي الذي يتضرر من عملية اخلوصصة كتوظيف العمال املسرحني ف مشروعات األخذ ابجلانب االجتماع -

 جديدة متول أبموال برانمج البيع أو إ شراكهم ف ملكية املشروعات املباعة بشروط ميسرة. 
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( برانجمي  إصالحات  فإن  عامة  املطلوبة 1995و    1994وبصفة  اإلقتصادية  املتغريات  مستعملة   )
 لتصحيح اإلقتصاد الكلي.

 حترير التجارة:       -1
وذلك من خالل رفع القيود على حرية تنقل التجارة الداخلية واخلارجية كما ّخفض معدل التعريفة  

%، كما اعتمدت قابلية حتويل الدينار اجلزائري ألغراض معامالت 45% إل  60اجلمركية القصوى من  
 احلساب اجلاري.

 حترير األسعار: -2
سعار املقيدة وذلك ابألخذ بتكاليف اإلنتاج و ألغت الدعم تدرجييا، حيث قامت الدولة بتحرير مجلة األ

ألغت هوامش الربح املراقبة ابلنسبة لكل املنتجات عدا مخسة منتجات أساسية )السكر واحلبوب وزيت  
الطعام واإلمدادات املدرسية والدوية(.كما حررت أسعار اإلنشاءات لإلسكان االجتماعي ورفعت من  

 %.30سكان العام بنسبة إجيارات اإل
 املالية العامة والسياسية النقدية:   -3

توسيع نطاق وتطبيق الضريبة على القيمة املضافة عن طريق خفض اإلعفاءات، كما رفعت من الرسوم 
وعملت على ترشيد تسيري النفقات العامة ابلتعاون مع البنك العاملي. أما فيما خيص السياسة النقدية 

%  3عار فائدة موجبة، كما ت إدخال احلد األدىن من اإلحتياطي ف املصارف بنسبة  فقد ت إعتماد أس
% سنواي. كما أقر العمل بعمليات السوق املفتوحة، كما ت  11من الودائع الت تفرض عليها فائدة  

 إعادة هيكلة الصندوق الوطن للتوفري و اإلحتياط . 
 .اجلديد  العاملي االقتصادي للنظام النظري .اإلطار5

 : داجلدي العاملي االقتصادي النظام نشأة  1.5
 شديدا تباينا 1971 سنة  غاية  إل  الثانية  العاملية  احلربهناية   منذ  ساد الذي  االقتصادي  النظام أحدث لقد
  االقتصادية  املنظمات إدارة وطريقة الدولية التجارة ف التحكم خالل من املتقدمة، والدول النامية الدول بني
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 الدول ف النمو وحمدودية النامية الدول ف  التنمية أزمة  تفاقم  إل الوضعية هذه فأدت .الدولية والتجارية 
 املكونة األطراف مصاحل خيدم مبا الدولية العالقات  ترتيب إعادة ف التفكري إل أدى  الذي  األمر  املتقدمة،

 .اجلديد العاملي االقتصادي  للنظام
 إلعادة الدول كافة  قبل من مكثفة جمهودات ، 1973 عام منذ وابلتحديد السبعينيات بداية عرفت لقد

 ولعل .السائد االقتصادي  النظام عن الناجتة االختالالت وتصحيح بينها فيما  االقتصادية العالقات  ترتيب
 إقامة إل الدعوة إل أدت 1973 عام  غاية إل  الثانية  العاملية احلربهناية   من املمتدة األول  املرحلة نتائج
 الدول النامية الدول بني املتزايد ابلتفاوت النتائج هذه من  تعلق ما خاصة جديد،  عاملي اقتصادي  نظام

 وكميات أسعار ف التحكم ف األوبك دول جناح بعد النامية الدول ووعي  إدراك تزايد إل إضافة .املتقدمة
 يؤهلها ما اإلمكاانت من لديها أن أكتوبر حرب بعد واكتشاف ، 1973عام منذ مصاحلها لتحقيق البرتول
 -واحدة لسلعة و  حمدود ألجل لو و مرة ألول - نقل قد األوبك أن قرار  حيث .لصاحلها النظام هذا لتغيري

 اتضح أخر صعيد وعلى(  16,  1977)امساعيل صربي عبد هللا,    12   .الثالث العامل إل  االقتصادية  السلطة
 الفعالة  الوسيلة  يعد مل  العسكرية  القوة استخدام أن عاما  الثالثني حرب بعد الفيتنامي الشعب  انتصار  من

 جوهراي، تعديال الراهن العاملي  االقتصادي  النظام تعديل أبن الوعي تزايد هكذا  .االقتصادية  السلطة لتأكيد
 الدول داخل واالجتماعية  االقتصادية  والسياسات التنمية  إسرتاتيجية ف جذرية  تعديالت إجراء يقتضي
 عاملي اقتصادي  نظام عن  حبثا  ليصبح  وميتد يتعمق  أن جيب  عاملي  اقتصادي   نظام  عن البحث  ألن  املعنية؛
 نظام إقامة إل ابجلزائر، 1973 سبتمرب ف املنعقد الرابع مؤمترها ف  االحنياز عدم دول دعت مث من  .جديد

 للنمو متساوية فرصا ويعطي واالجتماعي، االقتصادي  للتقدم أفضل  ظروفا يتيح جديد عاملي  اقتصادي 
 .املوضوع ذاهب الدولية اهليئات اهتمت التاريخ هذا ومنذ .العامل دول لكافة  والتنمية
 واملواد التنمية قضااي ملناقشة  املخصصة 1974 لسنة املتحدة لألمم  العامة للجمعية اخلاصة رةو الد خالل
  نظام  إقامة إبعالن األول القرار يتعلق اترخييني، قرارين اختاذ ت اجلزائر، من طلب على بناء املنعقدة األولية

 نظام إقامة إعالن ف جاء لقد .النظام هذا إلقامة  العمل بربانمج الثان القرار ويتعلق جديد عاملي اقتصادي 
 اقتصادي  نظام  إقامة أجل من  إبطاء دون العمل على املوحد التصميم رمسيا نعلن " :جديد عاملي اقتصادي 
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 عن النظر بغض الدول،  بني  والتعاون  املشرتكة واملصلحة والرتابط  واملساواة العدالة على قائم جديد دويل
 املمكن من جيعل   احلالية، الظلم مظاهر يصحح  و  التفاوت يعال  نظاما  .واالجتماعية االقتصادية نظمها
 والسلم املطردة  واالجتماعية االقتصادية التنمية ويؤمن النامية والدول املتقدمة الدول بني املتزايدة اهلوة تضييق
 إقامة  أجل من العمل برانمج  أما (  245,  1985)جودة عبد اخلالق,  13  واملقبلة احلالية  لألجيال والعدل

 :(246, 1985)جودة عبد اخلالق, 14أيت  فيما متثلت نقاط  عشر مشل فقد جديد عاملي اقتصادي  نظام
 .والتنمية التجارة على وأثرها  األولية واملواد اخلام املواد كلشا م -
 .النامية الدول ف التنمية بتمويل وعالقته  الدويل النقد نظام -
 .النامية الدول ف تشجيعه  ووسائل التصنيع -
 .التكنولوجيا انتقال -
 .اجلنسيات متعددة الشركات  على والرقابة الضبط  إجراءات -
 .االقتصادية اهتوواجبا الدول حقوق  ميثاق -
 .النامية  الدول بني التعاون تنمية -
 .الطبيعية مواردها على الدائمة اهتسياد ممارسة  ف الدول مساعدة -
 .العاملي االقتصادي  التعاون جمال ف املتحدة األمم منظمات دور  تقوية -
 األقل الدول ومنها االقتصادية  ابألزمات غريها من أكثر أتثرت الت للدول الطوارئ  مبعوانت خاص برانمج -
 .حبرية منافذ هلا ليس والت منوا
  ت  ، 1974 ديسمرب  /سبتمرب الفرتة ف انعقدت الت املتحدة األمم  هليئة العامة  للجمعية العادية الدورة ف

  التعاون  فكرة  على  ركز حيث  .االقتصادية ا هتا  وواجبا الدول حقوق  ميثاق  إبقرار اخلاص  اجلمعية  قرار إصدار
 اقتصادي  نظام إقامة وهو الرئيس اهلدف حدد كما التنمية، وضرورة املتحدة األمم أبهداف والتمسك الدويل
  بضرورة  املتزايد اإلحساس  تعكس  االقتصادية،  ا هتوواجبا الدول حقوق  ميثاق فكرة أن  شك وال  .جديد عاملي

 معظم ألن الثانية،  العاملية  احلرب غداة فيه  التفكري  يصعب كان  أمر  وهو  .متساوية معاملة  الدول كل  معاملة
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 طبقا - للدول االقتصادية  والواجبات احلقوق أهم وتتمثل .املتقدمة للدول مستعمرات كانت  النامية  الدول
 (24, 2003) عبد املطلب عبد احلميد,  15:أيت فيما-امليثاق هلذا

  .بالدها ف األجنبية االستثمارات تنظيم ف دولة كل حق -
  .مناسب بتعويض ملكيتها نقل أو األجنبية املمتلكات أتميم ف دولة كل حق -
  .مناسبة تراها الت  للرتتيبات طبقا الدولية التجارة ف املشاركة  ف دولة كل حق -
  .لذلك والوسائل األهداف اختيار ف  وحقها لشعبها  التقدم حتقيق ف دولة  كل مسؤولية -
  .الدولية االقتصادية  املشاكل خبصوص  القرارات اختاذ ف والفعلية التامة املساواة ف الدول حق -
  .السالح نزع لتحقيق ابلسعي الدول كل التزام -
  .املتقدمة الدول أسواق ف تفضيلية معاملة على احلصول ف النامية الدول حق -

  مؤمتر  ابسم أيضا  عرف والذي  ، 1975 ديسمرب  ف واجلنوب الشمال بني احلوار  مؤمتر بباريس عقد بعدها
 املتحدة األمم  مؤمتر مث .والديون املالية والشؤون والتنمية األولية واملواد الطاقة قضااي حول والفقراء األغنياء
 مها  هامتان قضيتان أعماله جدول ف طرحت ، 1976 ماي  ف بكينيا نريويب ف عقد الذي  والتجارة  للتنمية
 شهدت قد السبعينيات بداية كانت إذا أنه إل اإلشارة  جتدر    .النامية للدول اخلارجية واملديونية األولية  املواد
 أبرزت الفرتة هذه ايةبد فإن  وسلما، عدالة أكثر  يكون جديد  عاملي اقتصادي  نظام  تكوين حنو  قوية بداية
 العاملي االقتصادي  النظام منط  عن أخرى  مرة اإلعالن  حتاول دافعة أخرى  وقوى  جديدة ومتغريات نتائج

 بني  ما املمتدة املرحلة نتائج أسفرت  فقد .الفرتة هذه بداية ف به نودي  عما خيتلف الذي  اجلديد
 التثبيت برامج  تنفيذ ضرورة على وتفاقهما العاملي والبنك الدويل النقد صندوق أتثري وتزايد   1982,  1974

 .املنظمتني بني  املتبادلة الدولية املشروطية مبدأ  خالل من النامية،  الدول من  الكثري  ف اهليكلي  واإلصالح
 الربوسرتويكا عن وإعالنه  1985 عام  سابقا السوفيت  اإلحتاد قيادة جورابتشوف تويل فعند  أخرى، انحية ومن

 بعيدا جديدة أسس  على  يقوم جديد عاملي نظام  إبقامة  طالب  )الشفافية(,  واجلالسونست   البناء( )إعادة
 احلوار جماالت وتدعيم البيئة وسالمة البشري  اجلنس على احلفاظ إل ويهدف اإليديولوجيات،  صراع عن
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 16أفضل.  دويل جمتمع لبناء الدولية واملنظمات الدول بني املتبادل واالعتماد العاملي االقتصادي   والتعاون
 (50, 1995)حسني توفيق ابراهيم,

 .اجلديد  العاملي االقتصادي  النظام مفهوم 2.5
  العالقات من شبكة عرب  بينها، فيما تتفاعل حتتية أجزاء من املكون الكل ذلك" أبنه النظام تعريف ميكن       

ابراهيم   17معني  هدف حتقيق بغية فيه  وتتطور تنشأ حميط  إطار ف البعض ببعضها وتتأثر تؤثر )حسن 
 ترتيب فتعن اجلديد العاملي االقتصادي  النظام مصطلح  ف "نظام" كلمة أما    .(282,  2005بلوط,

 مكوان العاملي النظام يصبح أي  خاصة، سلوكية وقواعد  معينة عالقات على ينطوي  معني نسق على األوضاع
 إل "عاملي" كلمة وتشري .حمددة آليات وفق حمددة  أطراف بني للعالقات املنظمة القواعد من جمموعة من

 معامله تشكيل ف وتساهم اجلديد العاملي االقتصادي  النظام على تؤثر الت الرئيسة  السمة ألن  االنتشار معىن
 حيث النشأة حديث اجلديد العاملي النظام االقتصادي  أن فتعن ،" اجلديد " كلمة أما .العوملة ظاهرة هي

 العاملي االقتصادي  ابلنظام  يقصد.(18-3)عبد املطلب عبد احلميد,  18   التسعينيات  بداية ف مالحمه  برزت
 العالقات ف السلوك قواعد لضبط  الثانية، العاملية احلرب أعقاب ف وضعت الت والرتتيبات القواعد جمموعة

 الذي  العاملي االقتصادي   النظام أن على ينطوي  املفهوم هذا أن علما.19 املختلفة الدول بني االقتصادية
 هذا ،"معني حنو   على العامل ف  االقتصادية األوضاع ترتيب " عن  عبارة الثانية  العاملية احلرب بعد تشكل
 للتطور ابلنسبة  وكذلك العاملي  لالقتصاد  املكونة األجزاء بني  للعالقات ابلنسبة معينة  نتائج يتضمن الرتتيب
 أعطتها املصطلحات من اجلديد العاملي  االقتصادي  النظام مصطلح إن   .األجزاء هذه من جزء كل داخل
 جمموعة " :أنه  على عرفه الذي  املشوخي  الدكتور تعريف أبرزها كان  خمتلفة تعريفات الدراسات من العديد
 ونشاط سلوك تنظم مؤسسية أطر ضمن عالقية تشابكات ف  واملتفاعلة املرتابطة املتناسقة، والقوانني القواعد

 وحضاري  ومكان زمان  بعد ف معني تمعجمل جوةر امل املستهدفات  وحتقق االقتصادي، البناء تسيري  وفعاليات
 تمعجملا ف القائمة  السلطة تول  .اهتومتغريا ا هتحمددا هلا  بيئة  ف  سائدة أيديولوجية ضوابط  وكذلك حمدد، علمي
 و  حمليا احمليطة املتغريات ضوء ف  وأساليب وسائل عدة  طريق عن والقوانني، القواعد هذه فعاليات تنفيذ
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 األساسية  املتغريات خمتلف تواكب ومبرونة األبعاد،   خمتلف عرب التطور حركية فعالية مع تتناسب ودوليا، إقليميا
محد    20    "  .غذائي  كمستهدف اإلنسان  رفاهية  حيقق  ومبا  والطارئة،  العارضة  )املشوخي 
 21 1974سنة املتحدة لألمم العامة اجلمعية عن الصادر اإلعالن عرف كما(  273,  1994,سليمان
 السيادة ف الدول مجيع وتساوي  اإلنصاف على املبن النظام" أنه  على  اجلديد، العاملي االقتصادي  النظام
 شأن من ويكون واالجتماعية، االقتصادية نظمها عن النظر بصرف  اهنوتعاو  مصاحلها واشرتاك ترابطها وعلى
 املتقدمة الدول بني  املتنامية اهلوة على ابلقضاء ويسمح .القائمة  املظامل ومعاجلة الفروق، تصحيح النظام هذا

  .  "22املقبلة و  احلاضرة لألجيال واملستمرة السريعة  االجتماعية و   االقتصادية للتنمية كضمان النامية والدول
  لألوضاع  تنظيم  عن عبارة كان اجلديد، العاملي االقتصادي  النظام مفهوم أن  السابقني التعريفني من يتضح

 سواء العاملي، لالقتصاد املكونة األجزاء بني للعالقات  ابلنسبة  نتائج حتقيق يضمن بشكل عامليا االقتصادية
 .اجلنسيات متعددة شركات أو  إقليمية و  دولية اقتصادية منظمات أو  دوال كانت
 .اجلديد العاملي االقتصادي النظام و االقتصادية التكتالت  3.5

  اقتصادية  تكتالت تكوين حنو املتزايد االجتاه هو اجلديد، العاملي  االقتصادي  النظام خصائص أهم من  أن مبا
 جهة، من والتجارة واالستثمارات الدويل العمل تقسيم و املتبادل االعتماد كثافة على أساسا تقوم كربى،
 .أخرى  جهة من العاملية التجارة من ابملائة 85 حوايل على اهتوسيطر  العامل، دول من ابملائة 75 ل  ومشوهلا 

 .اجلديد العاملي  االقتصادي  النظام على التكتالت هذه وآاثر لتوجهات التطرق األجدر  من فإنه
 .األورويب االقتصادي  التكتل 1.3.5

 مرحلة ختطى فقد حاليا، ونضجا تطورا واألكثر العامل ف االقتصادية التكتالت أكرب من األورويب اإلحتاد يعد
 املرحلة وهي االقتصادي  اإلحتاد مرحلة وصل أن إل املشرتكة والسوق  اجلمركي واإلحتاد  احلرة التجارة منطقة

 مروره بعد 1993 جانفي  أول بتاريخ  األورويب اإلحتاد ميالد عن اإلعالن ت  .االقتصادي  التكتل من  املتقدمة
 :(121) عبد املطلب عبد احلميد, 23هي و  عاما  مخسني تقريبا استغرقت مراحل بعدة

  .مارشال إعالن :األول  املرحلة أ.
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  إلعادة  مارشال مشروع إطار ف 1947 عام األمريكية املتحدة الوالايت خارجية وزير "مارشال  جورج" أعلن
  احلرب  بعد اهتاقتصاداي بناء إلعادة بينها فيما االقتصادي  ابلتعاون األوروبية الدول  قيام ضرورة عن أورواب، بناء

  هذا  عن ونتج .األمريكية املتحدة الوالايت قبل من هائلة مساعدات على احلصول مقابل الثانية، العاملية
 ."االقتصادي  للتعاون األوروبية املنظمة " إنشاء اإلعالن

  .الصلب و الفحم مجاعة إلنشاء شومان مشروع :الثانية  املرحلة ب.
  أورويب إحتاد إقامة 1950 ماي  09 ف " شومان  روبرت" فرنسا خارجية وزير اقرتاح نتيجة املشروع هذا جاء

  وإيطاليا  وأملانيا وفرنسا بلجيكا :وهي 1956 أفريل 18 بتاريخ  دول ستة  ف إقراره وت  .والصلب الفحم لدول
 .وهولندا ولوكسمبورغ

  .الذرية للطاقة األوروبية اجلماعة :الثالثة املرحلةج.
  فيما واالندماج التقارب زايدة والصلب،  الفحم تكتل ف األعضاء الدول قررت 1955 جوان 02 بتاريخ
 هذه اقرتاح ت وقد .أورويب استثماري  وصندوق عامة  مشرتكة سوق من كل وإنشاء الذرية، ابلطاقة يتعلق

 .املشرتكة األوروبية السوق  ظهور مع 1958 جانفي أول ف اجلماعة
  ."األوروبية  اجلماعة" املشرتكة األوروبية السوق :الرابعة املرحلة د.

  إنشاء  على فيها  أتفق حيث  ،  1957 مارس 25 بتاريخ روما  معاهدة على التوقيع بعد السوق  هذه أنشأت
 جنحت  ، 1967 جويلية أول وحبلول ."الذرية للطاقة  األوروبية اجلماعة"و "األوروبية االقتصادية اجلماعة''

 األوروبية االقتصادية  اجلماعة مع  والصلب الفحم  مجاعة  من كل  دمج ف  املعاهدة   هذه على املوقعة  الدول
 السوق" الشائع االسم عليها أطلق والت "األوروبية اجلماعة" هي واحدة منظمة ف  الذرية  الطاقة  ومجاعة

  : (1986)امحد علي غنيم, 24أيت فيما  املشرتكة األوروبية  السوق أهداف متثلت."املشرتكة األوروبية
 .األعضاء الدول بني الواردات على اجلمركية الرسوم إلغاء -
 .األعضاء بني والواردات الصادرات على الكمية القيود إلغاء -
 .األعضاء غري الدول من الواردات على موحدة مجركية تعريفة وضع -
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 .املال ورأس العمل انتقال أمام العراقيل إزالة  -
 .مشرتكة  زراعية سياسة  إتباع -
 .للنقل مشرتكة  سياسة  رسم  -
 .املشرتكة  السوق ف  احلرة املنافسة  وحتقيق تعميق -
 .املدفوعات موازين  ف االختالل ومعاجلة النقدية السياسة تنسيق -
 .داخلها نسبيا املتخلفة املناطق ف  وخاصة املشرتكة األوروبية السوق دول ف  االستثمار تدعيم -
 .العمالة أحوال حتسني  -

  وكذا  السوق، دول بني االقتصادية التنمية ف التوازن لتحقيق األورويب االستثمار بنك إنشاء ت بعد فيما
 طبقا األعضاء للدول التابعة  النفوذ ومناطق املقاطعات داخل االقتصادي  اإلمناء  لتشجيع التنمية صندوق
 .روما التفاقية
 ."انفتا" الشمالية ألمريكا االقتصادي  التكتل 2.3.5
 NAFTA: North Americanانفتا''  " ابسم الشمالية  ألمريكا االقتصادي  التكتل يسمى

Free Trade  ، 
أو  أي   ALENA : Accord de Libre- echange Nord ابلفرنسية اتفاقية 

Americain Agreement  حرة،  جتارة منطقة  مرحلة عند تقف الت الشمالية ألمريكا احلرة التجارة 
 ألمريكا احلرة التجارة ابتفاقية  العمل بدأ  .واملكسيك وكندا األمريكية  املتحدة الوالايت من  كال  تضم  وهي

 الرسوم إلغاء دفهب واملكسيك، وكندا املتحدة الوالايت من كل بني ، 1994 جانفي أول بتاريخ الشمالية
 تسهيل وكذا احلدود عرب التبادل وزايدة  عاما، 15 خالل سلعة أالف تسعة على الدول هذه بني اجلمركية

 الت احلرة التجارة اتفاقية توسيع إل  "انفتا" اتفاقية أدت لقد  .املكسيك ف والكندية األمريكية االستثمارات
 حكومات قامت 1991 جوان وبتاريخ .كندا و األمريكية  املتحدة الوالايت من كل بني 1989 عام أبرمت
 ف االتفاق هذا إقرار ت بعدها  الشمالية، أبمريكا  خاصة  حرة جتارة اتفاق حول ابلتفاوض الثالث الدول
 خالفات بعد 1993 نوفمرب ف األمريكي  الكونغرس  عليه وصادق  ، 1992 ديسمرب  ف عليه والتوقيع أوت
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 أول من بدء عضوا املكسيك لتصبح  األعضاء، الدول بني واالجتماعي االقتصادي  التباين بسبب داخلية
 األورويب، اإلحتاد  بعد العامل  ف اقتصادي  تكتل أكرب الشمالية ألمريكا االقتصادي  التكتل أصبح1994 جانفي

 ألمريكا  احلرة  التجارة اتفاقية ف واملكسيك وكندا املتحدة الوالايت بني التجارية املبادالت حجم  بلغ فقد
 ابإلمكاانت النافتا االقتصادي  التكتل يتمتع. 25دوالر بليون  103.1إل   2013أكتوبر ف الشمالية

 الوالايت اهب  تزخر الت اهلائلة الطبيعية  والثروات الكبرية املالية والقدرات املتقدمة، والصناعات التكنولوجية
 إل إضافة .بعد تستغل مل  والت كندا اهب تتمتع الت الضخمة الطبيعية املوارد وكذا األمريكية، املتحدة

 يشمل  .األجور ومنخفضة  اإلنتاجية متزايدة وعمالة برتولية مزااي من املكسيك عليها تستحوذ الت اإلمكاانت
 :أيت ما  أمهها  االقتصادي  التعاون إطار ف جماالت عدة "انفتا " تكتل

  .السلع جتارة أ.جمال
  أالف  تسعة حوايل ف - مراحل على -الكمية، القيود وإلغاء اجلمركية التعريفية ختفيض الجملا هذا يشمل
  املصنوعة  واملنسوجات  السيارات ف ، "انفتا " اتفاقية تضمها  الت السلع أهم وتكمن .عاما 15 مدى  على سلعة

 للقيود سنوات عشر مدى  على مرحلي إلغاء مع .الرئيسة احلكومية املشرتايت وصفقات الزراعية واحملاصيل
 . احلكومية  الطاقة صناعة مشرتايت على املفروضة املكسيكية
 والطاقة االستثمار  ب. جمال 

 خالل االستثناءات بعض  خبالف احملليني، املستثمرين مع تتم الت  املعاملة نفس  األجانب  املستثمرون يعامل
  أمام الكهرابء وتوليد البرتوكيماوية الصناعة قطاعات معظم بفتح املكسيك تقوم أن على .متباينة فرتات

 خالل يتم ذلك إل إضافة  .وتكريره وإنتاجه والغاز البرتول عن التنقيب جمال  ف األمريكية، االستثمارات
 وشركات البنوك ف األجنبية االستثمارات على املفروضة القيود رفع عاما،  15 و  سبعة بني ما املمتدة  الفرتة

 .املكسيكية السمسرة وشركات التأمني
 العمال و البيئة  ج. جمال
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 غرامات  فرض يتم أن  على كندا، مقرها البيئية االنتهاكات حول احلقائق تقصي ف خمتصة  وكالة  إنشاء ت
 إنشاء  أيضا  ت  كما .التنفيذ موضع ووضعها البيئية قوانينها  تطبيق ف تفشل الت الدولة  على جتارية  وعقوابت

  الدول من دولتان وافقت  ما إذا العمل، انتهاكات ف احلقائق تقصي  مهمتها واشنطن مقرها  اثنية وكالة
 ولوائح قواعد تطبيق ف دولة  أية  فشلت إذا جتارية،  وعقوابت غرامات فرض يتم كما  .ذلك على الثالث
 .لألجور األدىن احلد وأنظمة األطفال تشغيل وقوانني العمال أتمني

  .اخلدمات  د. جتارة
  وهو  .جملالا هذا ف  تنافسية مزااي األمريكية املتحدة  الوالايت متتلك أين اخلدمات جتارة  حترير االتفاقية تتضمن

  .االقتصادية املواطنة حقوق على  وحصوله االقتصادي، التكتل عرب  ا هتاستثمارا تدفق يضمن ما
 .وإفريقيا اجلنوبية  وأمريكا أسيا  يف االقتصادية التكتالت  أهم3.3.5

 .األسيوية االقتصادية . التكتالت1
ف  يتمثل األول احملور الباسيفيكي، وغرب أسيا  شرق  منطقة ف  حمورين جند األسيوي  االقتصادي  التكتل ف

 التعاون مجاعة ف  يتمثل الثان واحملور    "ASEAN"اآلسيان ''   " ابسم  املعروفة أسيا  شرق جنوب رابطة قيام
 '' "  APECايبك " ابسم املعروفة الباسيفيكية ألسيا  االقتصادي 

 The Association of southeast Asian Nations''    أسيا  شرق  جنوب  رابطةأ.  
"ASEAN        

 التكتل  هذا أنشئ .والفلبني وإندونيسيا وبرواني  وماليزاي وسنغافورة اتيالند :هي  دول ست التكتل هذا يشمل
 وكمبوداي  الفيتنام ف وخاصة أسيا شرق جنوب ف الشيوعية ملواجهة ، 1967 عام السياسي احللف من كنوع

  بني فيما االقتصادي  التعاون إل انتقل مث نشأته بداية ف السياسي التنسيق على ركز هلذا .وبورما  والوس
  جتاه  وأورواب األمريكية  املتحدة الوالايت قبل من  املتبعة احلماية أضرار من التخوف بسبب األعضاء، الدول

 إنشاء ، 1990 جويلية بتاريخ  ماليزاي  وزراء رئيس  أعلن املنطلق هذا من  .األسيوي  التكتل دول صادرات
 .التكتل هذا تقوية بغية كبري وبتنسيق جبدية اإلجراءات تسيري تتول "رابطة ''اآلسيان دول من اقتصادي  تكتل

 التعاون جماالت زايدة حنو  يتجه  أنه  إال  فيه،  حمدودا ظل  األسواق وتكامل االقتصادي  التعاون  أن من  فبالرغم
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 أن إل اإلشارة  جتدر  .املنطقة ف االقتصادية الروابط  لتحسني منهجية إجياد  حماولة وكذا التجاري  والتبادل
 عام صادراته شكلت  حيث مستمر، بشكل يتزايد العاملية التجارة ف أسيا شرق جنوب رابطة تكتل دور

 الدول صادرات  إمجايل  من  ابملائة 11.3 وحوايل العاملية  الصادرات إمجايل من ابملائة 3.1 نسبة 1987
 من  ابملائة  16.8 وحوايل العاملية  الصادرات إمجايل  من  ابملائة  5.2 حوايل الصادرات هذه وبلغت  النامية،
 اجلات، مفاوضات ف مميزا دورا الرابطة هذه لعبت  كما .26 الحقة سنوات ف  النامية الدول صادرات إمجايل

 .والتفاوض اجلماعية  املساومة على إضافية  قدرة خالهلا من اكتسبت
مجاعة –economic cooperation Asia   الباسيفية ألسيا  االقتصادي التعاون ب. 

Paciffic "APEC "          :والوالايت وأسرتاليا  الياابن  رأسها  على دولة، 12 من اجلماعة  هذه تتكون 
 حتول مث اقتصادي  كنادي  اجلماعة هذه فكرة بدأت .اآلسيان ورابطة ،  اجلنوبية وكوراي ونيوزلندا وكندا املتحدة

 الوزراء رئيس من بدعوة عليها يقوم الت األسس حبث ت وقد  1989 عام االقتصادي  التجمع من نوع إل
 27 اقتصادي  جتمع إنشاء  بشأن  أسرتاليا  اقرتاح  لبحث  وزراء اجتماع عقد ت   1991أوت  وف  .األسرتايل

APEC   (  ,136عبد املطلب عبد احلميد  )كان لقد  االقتصادي  املنتدى  ف  عشر االثن الدول اقتصاد 
 والتفاهم األمريكية،   املتحدة والوالايت الياابن بني مشرتكة رغبة من انبعا اقتصادي  تكتل حنو "اإليبك" تطور

 وضمها الباسيفيك،  وحوض أسيا شرق جنوب ف الصاعدة النمور دول استيعاب املهم من أنه على بينهما
 .أسيا شرق  جلنوب اقتصادي  تكتل قيادة للياابن  ويضمن للجميع مكاسب حيقق قد اقتصادي  منتدى  ف

  كان  الت التكتل هذا أهداف ووضع ،  1995 عام  "اإليبك" االقتصادي  للتجمع أوساكا  مؤمتر  جاء بعدها
 .والعمالة األفراد وتدريب التكنولوجي الجملا ف  املشرتك والتعاون األموال رؤوس تنقل حرية زايدة أبرزها

 .وإفريقيا اجلنوبية  أمريكا يف  االقتصادية . التكتالت2
 على ضعيف أثر  ذات جتمعات شكل ف وإفريقيا، اجلنوبية أمريكا  ف  االقتصادية التكتالت صور تكمن

 بتدن ومتتاز .الدولية التجارة ف  كبري وزن هلا ليس انمية  دول من تتشكل ا هنأل اجلديد، العاملي  االقتصاد

 :  أيت  كما االقتصادية التكتالت هذه صور  أهم وتتمثل .والتكنولوجي االقتصادي  التقدم مستوايت



 

 زالطو نعيمة, حداشي حكيم 
 

154 

 :اآلتية  الصور توجد :الالتينية  أمريكا يف  التكتالت صور 1.2
  الوسطى ألمريكا املشرتكة أ. السوق

 منطقة إقامة إل دفهب نيكاراجو،  و هنداروس  و  وجواتيماال والسلفادور  كوستاريكا من السوق هذه تتكون
 سوق  لتكوين احلرة للتجارة الالتينية أمريكا رابطة مع وحدة إل الوصول حماولة مع مجركي، إحتاد مث حرة  جتارة

 .الالتينية أمريكا ف  مشرتكة
  احلرة للتجارة الالتينية أمريكا ب.رابطة

 وبريو وابراغواي  املكسيك و  واإلكوادور وكولومبيا وشيلي والربازيل وبوليفيا األرجنتني  من الرابطة هذه تتكون
 السوق  مع  وحدة إل الوصول وحماولة  حرة جتارة  منطقة  إقامة هو الرابطة هذه هدف .وفينزويال وأوروغواي 

 .تتحقق مل األهداف هذه لكن .الوسطى ألمريكا املشرتكة
  األندين ج.جمموعة

 واإلسراع الصناعية املشروعات متويل بغرض فينزويال، وبريو واإلكوادور وكولومبيا بوليفيا موعةجملا هذه تضم
 تنمية هيئة إنشاء ت 1968 عام  وف  .مجركي إحتاد إل للوصول اإلقليمي االقتصادي  التكامل حتقيق  ف

 يعرف ما أنشأت الت  كارتيجنا ميثاق لدول املشرتكة السوق تكوين على أتفق 1969 عام وف  األندين،
 .السوق هلذه تنظم مل فينزويال أن إال  ،"األندين جمموعة" ابسم

  احلرة للتجارة  الكاريب  د. منطقة
  إقامة  إل دفهب ،  وندوارد وجزر وارد  جزر وجاميكا، وتوايجو وترينداد وجينا وابرابروس  أنتيجوا من تتكون
 .حرة جتارة منطقة
 أجلها، من أسست الت أهدافها حتقق مل الالتينية أمريكا ف التكتالت أشكال خمتلف أن إل اإلشارة جتدر

  فرص  تعميق ف  جناح أي  حيدث مل  كما مشرتكة، سوق  إل  للوصول التجارة حترير  على فقط  إقتصرت بل
  النجاح  لكن .االنسحاب قررت الدول تلك من الكثري إن بل الدول، بني فيما متطورة بصور والتكامل التعاون
 مدخل إجياد إمكانية تربز خالهلا من والت اإلجنازات، بعض حققت الت األندين جمموعة ف هو سجل الذي 

 .النامية الدول لظروف مالئمة أكثر اقتصادي  لتكتل إقليمي
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 :إفريقيا ف  اآلتية الصور جند أن  ميكننا :إفريقيا  يف  التكتالت صور 2.2
  إفريقيا لشرق االقتصادية أ. اجلماعة

  بقية  إل متتد مشرتكة  إفريقية سوق  إنشاء إل دف هت وكانت  وتنزانيا، وأوغندا كينيا  من كال  اجلماعة  هذه تضم
 .إفريقيا شرق

  إفريقيا لوسط واالقتصادي اجلمركي ب. اإلحتاد
 الصناعية  التنمية سياسة  ف  التنسيق هو هدفه والكونغو، وتشاد الوسطى إفريقيا ومجهورية  الكامرون من يتكون

 .مشرتكة سوق  إلقامة حماولة ف  االقتصادي  والتعاون
  إفريقيا لوسط  االقتصادي ج. اإلحتاد

  إل  يؤدي  أن  ميكن إقليمي تعاون حتقيق إل يهدف وكان  والكونغو،  التشاد  و  الوسطى إفريقيا  مجهورية  يضم
 .مشرتكة سوق
  إفريقيا لغرب االقتصادي و اجلمركي اإلحتادد. 

 وكان   .بوركينافاسو أي  العليا وفولتا  والسنغال والنيجر وموريتانيا  ومايل العاج وساحل داهومي من كل يشمل
 .مجركي  إحتاد  إقامة  إل يهدف

  إفريقيا لغرب  االقتصادية اجلماعةه.  
 ونيجرياي  والنيجر وموريتانيا  ومايل  وليبرياي  العاج وساحل وغينيا  وغاان  وجامبيا  داهومي  من اجلماعة هذه تتشكل

 ف والتنسيق واخلدمات، للسلع التجاري  التبادل زايدة إل دفهتو  .وبوركينافاسو  وتوجو وسرياليون والسنغال
 .مشرتكة  سوق إل الوصول بغية  والزراعية الصناعية والتنمية والتجارية اجلمركية  السياسات

  اإلجياد أو اإليقاد منظمة و.
 احلكومية اهليئة" اسم حتت اإلفريقي، القرن ف  والتصحر اجلفاف ملكافحة 1986 سنة اهليئة هذه أقيمت
 وجيبوت  الصومال وإريرتاي، وأثيوبيا السودان :هي دول سبع املنظمة هذه تضم ."اجلفاف ومكافحة للتنمية
 :  ) عبد السالم بغدادي(28اآلتية االقتصادية األهداف حتقيق إل تصبو  كانت  .ويوغندا وكينيا
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 .هلا  املناسبة احللول وإجياد الطبيعية، والكوارث والتصحر  اجلفاف أاثر  لدرء األعضاء بني اجلهود تنسيق -
 .جناحها وفرص اإلقليمي الطابع ذات للمشاريع االقتصادية اجلدوى  ودراسة مشرتكة تنموية ملشاريع اإلعداد -
 ودعم املبكر اإلنذار برانمج لتأسيس املتاحة املوارد لتسخري والشعيب، احلكومي الصعيد على اجلهود تنسيق -

 .اإلقليمي واالقتصاد احمللية التنمية على واجلفاف التصحر عواقب لتخفيف الطوارئ 
 .العربية االقتصادية التكتالت 4.3.5

 :أيت ما جند االقتصادي  التكامل جمال ف العربية الدول اهتشهد الت اإلقليمية التجارب بني من
  اخلليجي التعاون جملس .1

  هامش  على اخلليج دول قمة  ف  قدمت الت الثالث االقرتاحات إل اخلليجي، التعاون  جملس إنشاء فكرة تعود
 وتتمثل ، (64,  1983) حلمي رجب حيي,   29 1980  نوفمرب  ف  األردن ف انعقدت الت  العربية القمة
 :ف االقرتاحات هذه
 .اخلليج لدول السالح مصادر وتوحيد خليجية منظمة إقامة  إل دعا الذي  :السعودي  املشروع  -
 واألمنية، العسكرية اجلوانب إل التطرق دون اخلليجي التعاون جملس إلقامة  أساسا  اختذ :الكويت املشروع  -
 .والثقافية  والصناعية والنفطية واالجتماعية االقتصادية االتجملا ف التعاون على الرتكيز مع
 إل ودعا  للمجلس، انطالق  كنقطة العسكري  والتعاون  لألمن  أمهية  املشروع  هذا أول  :العمان املشروع  -

, 1983) االشعل عبد هللا,     30احلضارة  و  احلياة  شراين ميثل  ألنه  هرمز مضيق حلماية  مشرتكة  حبرية  قوة   إنشاء
23) 

  العربية  اململكة :الست اخلليجية الدول يضم والذي  ظيب أبو مبدينة 1981 ماي  ف أنشئ الذي  املؤمتر متكن
  اإلجنازات بعض حتقيق من والكويت، املتحدة العربية واإلمارات عمان وسلطنة وقطر والبحرين السعودية
  وقضااي  مسته ومنازعات  أخطاء هناك  ذلك مقابل  ف  لكن  اعرتضته،  الت السياسية  لألحداث والتصدي 

  ساعية  مبادرات هناك  أن رغم  إقليمي اقتصادي  تكامل  حتقيق ف  ينجح مل  لكنه  .تنتظره جوهرية ومواجهات
 2007 عام  من ديسمرب  من الرابع ف املشرتكة  اخلليجية السوق إلنشاء الدوحة كإعالن  ذلك، لتحقيق
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 اخلليجية الدول  بني السياسية اخلالفات لكن ، 2010 عام ف اخلليجية النقدية العملة توحيد  إل وصوال
 .اخلليجي االقتصادي  التكامل مبادرة حتقيق دون حتول

  العريب  املغرب إحتاد. 2
 28 من الفرتة ف بطنجة أنعقد الذي  املغاربية لألحزاب مؤمتر أول خالل املغاريب  اإلحتاد إنشاء فكرة برزت

 .اجلزائرية الوطن  التحرير وجبهة التونسي الدستوري  واحلزب املغريب اإلستقال حزب ضم  1958 أفريل 30إل
 :وتونس واجلزائر  املغرب هي دول مخس يضم مراكش، مبدينة 1989 فيفري  17 ف اإلحتاد قيام عن وأعلن
 ( 306, 2011حمسن الندوي, )  31:اآلتية األهداف بلوغ اإلحتاد هدف كان .وموريتانيا وليبيا

 .امليادين خمتلف ف  مشرتكة سياسة وانتهاج .األعضاء الدول شعوب بني األخوة أواصر توثيق -
 .واإلنصاف  العدل على القائم السالم  صيانة ف  واملسامهة .للمجتمعات والرفاهية التقدم حتقيق -
 .األموال ورؤوس والسلع واخلدمات األفراد تنقل حرية حتقيق على تدرجييا العمل -

  أزيد  مسرية خالل أنشأت  الت العديدة واهليئات اختذت، الت الكثرية والقرارات بذلت الت  الكبرية  اجلهود رغم
 ابء ذلك كل أن إال املغاربية، الدول بني اقتصادي  وتكامل تعاون إل الوصول سبيل ف عقود، ثالثة من

 .املغاريب االقتصادي  التكامل مسار  عرقلت الت امليادين خمتلف ف املعوقات من العديد نتيجة ابلفشل
 .اجلديد العاملي االقتصادي النظام على وآاثرها االقتصادية التكتالت أوزان 4.5

 املتقدمة الدول تقودها  دوما  العاملي  االقتصاد  ف والتأثري  الكبري  الوزن  ذات العمالقة االقتصادية  التكتالت إن
  االقتصادية  القوى  ومراكز العالقات على سيؤثر وهذا .أسيا  أو الشمالية أمريكا أو ألورواب ابلنسبة سواء

 التكتالت أن جند لكن .فقط  التكتالت هذه إطار ف  املنافسة تنحصر وقد  .التكوين وشكل واملكاسب
 ف والتنسيق العمل من زيد  امل  إل  وحتتاج ضعيفة  أوزان ذات النامية،  الدول وتقودها كونتها  الت االقتصادية 

 النامية الدول أن  يعن  وهذا .العاملي االقتصاد على أتثريها درجة تزداد حت االقتصادي  والتكتل التكامل جمال
 اقتصادية تكتالت تشكل كأن سليمة، اقتصادية أسس  على قائمة قوية اقتصادية تكتالت إقامة  إل حباجة

 على ابلفائدة  فستعود النامية، الدول ف  فعال حتققت  إن  التكتالت فهذه .للتجارة العاملية املنظمة إطار  ف
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 مكاسب  ستجن ا هنفإ  األخرى، الدولية االقتصادية  التكتالت مع التفاوض عند وحت التكتل، دول كافة 
 الدول جيمع اقتصادي  تكتل هناك يكون أن  يفضل  .حدى  على دولة كل كانت لو  مما  أفضل اقتصادية

 اقتصادية،  منظمة شكل ف  مؤسسي إطار يتضمن  برانمج  وجود يتطلب وهذا االقتصادية، اهقو  ليدعم النامية
 العمل إل إضافة .حدى  على دولة كل ومشاكل عامة بصفة  النامية الدول ومشاكل أوضاع دراسة وظيفتها

 إسرتاتيجية وضع  األمر يتطلب كما  للتكتل، األساسية  البنية   وتقوية  االقتصادية السياسات بني التنسيق على
 االقتصادي  التكامل دائرة داخل اجلنسيات متعددة و  مشرتكة  مبشروعات والقيام اخلارجي،  العامل  مع التعامل

 العاملي، االقتصاد ف  االندماج كربى،  اقتصادية تكتالت إنشاء  يتطلب قد أخرى  جهة  من  .الدول لتلك
 إضافة  البينية، التجارة وانتعاش العاملية، التجارة من املمكنة املكاسب أكرب حتقيق  إل سيؤدي   األمر هذا ألن
 بني وتعاون تنسيق حيدث أن أيضا املمكن ومن .التكتل لدول النمو معدالت وزايدة التنمية  عملية تقدم إل

 وقد .وأسيا الشمالية  وأمريكا  أورواب  ف الكربى  االقتصادية والتكتالت النامية الدول ف   االقتصادية التكتالت
 .اجلديد العاملي  لالقتصاد اهلرمي الشكل ف واألوضاع األدوار تبادل إل ذلك يؤدي 

  وقد .الني و واليورو الدوالر هي نقدية كتل ثالثة تكون عنه سينتج الكربى  االقتصادية التكتالت منو إن
 (.13,  1997)مسري عابد الشيخ,    32الدويل النقدي  لالحتياطي عملة ف اخلاصة  السحب حقوق جتمعها
 الدول، هذه تطور مستوايت اختالف رغم االقتصادية التكتالت  لظاهرة الدول من العديد ميل عن سينتج
 التجارة حترير حنو  االجتاه يزداد وابلتايل  املباشرة، األجنبية واالستثمارات الدولية التجارة من كل حجم ازدايد
 ف  املعيشة مستوى  ويتحسن االقتصادية  الرفاهية ستزداد مث ومن املتبادل،  االعتماد مبدأ  أكثر ويتعمق الدولية
 .العامل دول خمتلف

 . أثر اندماج الدول علي االقتصاد اجلزائري: 5
 واآلاثر(: )املضمون األوروجزائرية الشراكة 1.5

 ف  1995 برشلونة مؤمتر ف  املشاركة خالل من ورويباأل االحتاد دول مع مفاوضات اجلزائر ابشرت
(Bruxelles) بروكسل  ف مفاوضات وبعد متوسطية -األورو  ابلشراكة اخلاص اإلعالن على والتوقيع  
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 2001 ديسمرب 19 (Valence) /  159رقم   رائسي مرسوم خبصوصه  مث 2001 أفريل 22 ف إبسبانيا
 05- 2005 سبتمرب الفاتح ف التنفيذ حيز االتفاق دخل وقد 2005 أفريل 27 ف  فلونسيا الصادر ف مث

 :االتفاق مضمون :أوال
 وكذا  بروتوكوالت،7 مالحق، 6 عناوين، 9 إل  مقسمة نصا  110 ف  جزائرية-األورو الشراكة  اتفاق  جاء
 احملاور  وتشتمل اجلزائر جانب  من  إعالانت 4 األورويب،  االحتاد  جانب  من  إعالانت 5 مشرتكة،  إعالانت  5

  :التالية
  واالستقرار ابجلزائر الدميقراطي املسار  ودعم اإلنسان  وحقوق الدميقراطية جمال ف  وذلك :السياسي احلوار 1-

 والسلم
 حر تبادل منطقة إلقامة  سنة 12 من انتقالية زمنية مدة الشراكة اتفاق يضع حيث :السلع انتقال حرية 2-
 تفكيكها سيتم األورويب االحتاد دول من القادمة الواردات على املطبقة والرسوم اجلمركية  الرسوم فإن  وعليه

 تدرجييا 
 االتفاقيات ف للتجارة العاملية املنظمة نصوص وفق اهنبشأ االتفاق جرى  والت :اخلدمات ف التجارة 3-
 الظرف واحلضور النقل التجاري،  احلضور احلدودية، اخلدمات أتدية  االتفاق ويشمل للخدمات  العامة

  الطبيعيني لألشخاص 
 اجلزائر، ف األجنبية األموال رؤوس  حركة حرية على البند هذا ويشتمل :املنافسة  األموال رؤوس املدفوعات 4-

  ف  والتجارة التموين جمال  ف  املتعاملني بني  التمييز عن التدرجيي واالبتعاد  للمنافسة  املشرتكة اإلجراءات تطبيق
محاية   والتجارية، والصناعية الفكرية امللكية حقوق  محاية ،(واجلزائريني األورويب االحتاد من)األجانب بني السلع

  العمومية للصفقات التدرجيي والتحرير الشخصي الطابع ذات املعطيات
 التقنية العلوم  اجلهوي، التعاون  :التالية  االتجملا ذلك ويغطي :االقتصادي  التعاون 5-

 التشريعات، تقارب االستثمارات، وترقية محاية االقتصادية، اهلياكل أتهيل  والتكنولوجية،البيئة،الصناعة
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 اجلمارك،  التقليدية، والصناعة واملناجم،السياحة الطاقة  النقل،االتصاالت،   الصيد، الفالحة، املالية، اخلدمات
  الكلية االقتصادية  السياسة حول حوار  املستهلكني، محاية
  تشجيع  االت،جملا كافة  يشمل  وتعاون  الثقاف احلوار  ترقية  إل  هذا ويهدف :والثقاف  االجتماعي التعاون  6-

 "  الثقاف  اإلرث محاية "البصري، والسمعي الصحافة 
 املصاحبة اإلجراءات املنشآت، أتهيل االستثمارات، ترقية االقتصاد،  حتديث ويشمل :املايل التعاون 7-

  للمنافسة وتشريعات احلر للتبادل منطقة  إقامة لعملية
  إعادة  األفراد، انتقال حرية  الدولة،  مؤسسات تعزيز إل  ويرمي :الداخلية والشؤون القضاء  جمال  ف التعاون  8-

 عمليات مكافحة  اإلرهاب،  مكافحة املنظمة، اجلرمية من  الوقاية حول القضائي ال جملا ف والتعاون اإلدماج
 الرشوة  مكافحة العنصرية، مناهضة األموال، تبييض
 املشاكل فحص  على يشرف  للشراكة  جملس إحداث إل  وترمي :والنهائية العامة  املؤسسية اإلجراءات 9-
 تتكفل الت الشراكة جلنة وإنشاء املشرتك االهتمام  ذات املواضيع كل وكذا االتفاق إطار ف املطروحة  اهلامة

 .  املخصصة الكفاءات حدود ف بتسيري االتفاق 
 :اجلزائري  االقتصاد واقع على الشراكة اتفاق آاثر :اثنيا
 وفيما   والسلبية اإلجيابية اآلاثر من العديد خيلق األورويب االحتاد دول مع الشراكة اتفاق  إل اجلزائر انضمام إن

 :اآلاثر هذه يلي
 ( 182- 179,  2003)انصر دادي عدون,  33 :اإلجيابية اآلاثر- 1

 نصف واملواد األولية املواد من للكثري اجلمركية الرسوم نسب  ف ختفيض من  الشراكة اتفاق إبرام مسح -أ
 ابلنسبة  اإلنتاج  تكلفة ختفيض ف  يساهم أن شأنه  من وهذا الرتكيبية الصناعة إطار  ف تدخل الت  املصنعة
 األورويب؛ اإلحتاد دول من املستوردة األولية املواد على كبرية بدرجة يعتمد الذي  اجلزائري، للمنتوج

 املؤسسات متكنت إذا األوروبية السوق ف مكانة احتالل من اجلزائري  املنتوج الشراكة اتفاق ميكن -ب
 ا؛هتمنتجا  جودة لتحسني حمفز كعامل اجلمركي التفكيك مدة واستغالل ا هتمنتجا  حتسني من الوطنية
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 وهذه اجلمركي ابلتفكيك للقيام كاملة سنة 12 مدة على االتفاق ت فقد اجلمركي التفكيك خيص فيما -ج
 األوروبية املؤسسات تفرضها الت املنافسة مع وتتكيف تتأقلم كي الوطنية الصناعية للمؤسسات كافية املدة
 تدرجييا؛ سيكون التفكيك وأن خاصة جيد بشكل نفسها بتحفيز الوطنية للمؤسسات املدة هذه  تسمح كما

 ميكن حبيث للجزائر، بتقدميها  األورويب الطرف التزم الت  والفنية املالية املساعدات من االستفادة  ميكن -د
 واجلودة اإلنتاج مستوايت وزايدة املنافسة على قدرته  ورفع الصناعي القطاع لتأهيل شامل برانمج  وضع

 الفنية؛ واملواصفات
 من اجلزائر استفادت حيث  فالحي، منتوج 800 يقارب ما  الشراكة  اتفاق تضمن  الفالحة  جمال ف -ه

 فرضت املقابل وف األوروبية الدول حنو تصديرها ميكن الت الزراعية األولية ابملواد  املتعلقة السيما املزااي  بعض
 الوطن؛  اإلنتاج نسبة مراعاة  مع واحلليب كاحلبوب زراعية مواد السترياد حصصا اجلزائر

  ودعم املباشر واالستثمار والتأهيل اخلربة جمال ف اجلزائري  الطرف بدعم األورويب الطرف التزام إل  إضافة -و
 العاملية؛ التجارة منظمة إل  لالنضمام الرامية مفاوضاته فيما اجلزائري  الوفد بدعم االلتزام ت فقد اخلوصصة

 للمنتجات النقل تكاليف بتخفيض وذلك األورويب لالحتاد اجلغراف القرب مسألة من اجلزائر تستفيد -ز
 اإلمجالية التكلفة الخنفاض  األوروبية  األسواق ف اجلزائرية للمنتجات التنافسية القدرة من  يزيد مما  اجلزائرية
 .للمنتوج تنافسي سعر وحتقيق التصدير لعملية
 :السلبية  اآلاثر
 على  سلبية آاثر  ف ترتجم الت املخاوف من مجلة هناك فإن الشراكة  اتفاق من املنتظرة اإلجيابية  اآلاثر  رغم

 :وأمهها الوطن االقتصاد
 وهذا تكلفة وأقل جودة أحسن منتجات أمام أسواقها فتح إل ستضطر اجلزائر فإن الشراكة التفاق نتيجة -أ

 ف ما  نوعا مرتفعة  ستكون اجلمركية التعريفة أن رغم وذلك الوطن للمنتوج عادلة غري  منافسة إل يؤدي   ما
 االبتدائية مرحلته ف مازال الذي  اجلزائري  الصناعي  النسيج على كبرية ضغوط االتفاق هلذا وسيكون  البداية،
 األورويب؛ نظريه من أقل وجودة مرتفعة بتكلفة يتميز احمللي اإلنتاج أن حيث



 

 زالطو نعيمة, حداشي حكيم 
 

162 

  التجارية  املبادالت قيمة وبسبب االتفاق، جراء  من األوروبية املنتجات أمام اجلمركية التعريفة ختفيض إن -ب
 اجلباية من اجلزائر  عائدات ف  حمسوس اخنفاض إل سيؤدي  % 70 تفوق الت االحتاد دول مع اجلزائرية
 الضرائب من املزيد فرض طريق عن النقص، هذا لتغطية جديدة مصادر عن البحث إل تضطر فقد  .اجلمركية

  املواطنني؛ على
 احمللي املنتوج على احلماية رفع نتيجة املنخفض والسعر العالية اجلودة ذات األوروبية السلع غزو  إن -ج

 غلق ف  يتسبب قد  مما  سعرا واألرفع جودة األدىن  األخري هذا على الكلي الطلب ف  اخنفاض  عنه   سيرتتب
 للعمال؛  جديدا تسرحيا  يعن  مما  األورويب  املنتوج مواجهة ف  طويال  استمرارها لعدم عمومية  اقتصادية   مؤسسات

 ستعزز وارداتنا فإن  وابلتايل املبدأ هذا سيرتسخ بل سيتأكد االتفاق وبعد مستوردا بلدا كنا  االتفاق  قبل -د
 نظرا اخلارجية األسواق مستوى  على فيه مرغوب  غري الوطن املنتوج أن ذلك التجاري، ميزاننا ف العجز  من

  األوروبية؛ للمنتجات الرهيبة للمنافسة
  اإلحتاد لصاحل القوة  ميزان احنياز  وابلتايل  األصعدة خمتلف على االتفاقية  طرف بني كبري  تفاوت  وجود -ه

 (2, 2006) حممد فرحي,  34األورويب؛
 أن ميكن العاملة اليد من % 24 وحوايل اخلام  احمللي الناتج من % 11 ميثل الذي  الفالحي الجملا ف -و

 يقدر املوجود العجز وأن  الزراعية املواد من حاجياتنا من  % 48 تضمن أورواب أن حيث  مباشرة بصورة يتأثر
 بنفس مقارنة الكاف  الدعم من يستفيد ال ابجلزائر القطاع هذا أن  ذلك دوالر مليار % 1.5 و  1.3%بني 

 . أورواب ف  % 70 إل % 40 مقابل اجلزائر ف فقط  كدعم % 4.5 ) األورويب القطاع
 اجلزائري ميكن االقتصاد على الشراكة اتفاق آاثر حول وسلبيات إجيابيات من إليه التعرض ت ما خالل من
  إن بل التخلف من اقتصادها إلخراج اجلزائر مع الشراكة  اتفاق  يوقع مل األورويب االحتاد أن إل خنلص أنة

 تتميز الت األسواق من املزيد وغزو والياابنية األمريكية املنافسة ومواجهة التوسيع هي لالحتاد احلقيقية النوااي
  اهتقطاعا أتهيل سوى  عليها فما ينجح أن الشراكة  ملشروع أرادت إذا اجلزائر و استهالكية، مبيزة اهتاقتصاداي

 للحصول العام  القطاع وإصالح  وخوصصة  الكلي االقتصاد  استقرار وتعزيز الضرييب نظامها وتقوية االقتصادية 
 . الكربى  االقتصادية االتجملا مع قوية  مكانة على
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 خامتة: .6
عملية اإلصالح اإلقتصادي الت إنتهجتها اجلزائر قد حققت بدعم من  أن نالحظ  ،  ذكره ت ما خالل من

النقد الدويل والبنك الدويل، جانبا معتربا من اإلستقرار والتوازن اإلقتصاديني، وجتلى ذلك من خالل صندوق  
املؤشرات اإلقتصادية كاإلخنفاض املتتايل ملعدالت التضخم عرب املراحل اإلصالح، واالرتفاع املتواصل ولو 

امل للجهاز  املايل  والتطور   ، اإلقتصادي  النمو  ملعدالت  متواضعة  التحسينات بصفة  هذه  أن  غري  صرف. 
اإلقتصادية الكمية ترتب عليها عبء على الناحية اإلجتماعية، جتلت ابألخص ف البطالة وما نتج عنها من  
فقر وبؤس وحرمان إجتماعي . وعليه جيب على البالد أن تراعي ف عملية اإلصالحات حتقيق معدالت 

و اإلدخرات و اإلستثمارات لتحسني الناحية اإلجتماعية   عالية من النمو اإلقتصادي متكن من رفع املداخيل
، وجيب ف هذا اإلطار تنويع الصادرات ابإلعتماد على خمتلف املنتوجات الفالحية كذلك تدعيم السياحة  
نظرا ملا تزهر له بلدان من مناطق خمتلفة، وهتيئة املناخ املناسب للمستثمرين ، مع منح األولوية للمؤسسات  

 الصغرية . املتوسطة و 
 يارهنكا مظاهر  عدة مشلت جديدة مرحلة  العاملي االقتصاد شهد العشرين القرن تسعينيات بداية إضافة, مع

 والثورة السوق آليات وسيادة العمالقة  االقتصادية التكتالت وظهور العوملة ظاهرة وإفراز االشرتاكي النظام
 الذي  اجلديد العاملي االقتصادي   النظام وتشكيل  تكوين بداية عن معلنة وغريها،  واملعلوماتية التكنولوجية

 النقد صندوق من كل فبإنشاء  .قبل من سائدة كانت الت تلك عن خمتلفة ومسات خبصائص  ميتاز أصبح
 تولت الت العاملي، االقتصادي   النظام مؤسسات اكتملت للتجارة، العاملية واملنظمة العاملي والبنك الدويل

 والتجارية واملالية  النقدية ابلدعائم  واإلملام  الدولية االقتصادية  العالقات تنظم الت القواعد تنفيذ على اإلشراف
 الرأمسالية الدول بني املنافسة وزايدة العاملي االقتصادي  النظام بقيادة الرأمسالية القطبية إنفراد بعد  .النظام هلذا

 ألن  مرشح فالعامل  والياابن،  األورويب  واإلحتاد األمريكية املتحدة الوالايت خاصة  القمة، هذه على  املتقدمة
 العاملي االقتصاد شهده ما  إن   .اهلرمية القمة على األدوار  تغري  مستقبال عنها ينتج قد قطبية  تعددية يشهد

 االقتصادية األزمات إلدارة  حمددة منهجية على الرتكيز ضرورة يربز وتطوره، تشكله مراحل طيلة أزمات من
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 إل اجلديد العاملي  االقتصادي   النظام حيتاج الصدد  هذا وف  .وقوعها  بعد  معها االنسجام  أو  لتفاديها  العاملية
 نظام تعديل أبن  اإلحساس  فشيئا  شيئا تبلور املنطلق، هذا من  .وآلياته وسياساته مكوانته  ف النظر إعادة

 التنمية إسرتاتيجية ف  جذرية تعديالت يقتضي  جوهراي،  تعديال الراهن الدولية االقتصادية  العالقات
 اقتصادي  نظام  عن البحث  أن  مفاده وذلك املعنية،  الدول داخل االجتماعية وحت االقتصادية والسياسات 

 ابلعدل الثروات فيه  توزع  جديد، عاملي اقتصادي   نظام  عن حبثا  ليصبح وميتد يتعمق  أن جيب  عادل عاملي
 العاملي، االقتصادي  الرتابط  االعتبار  بعني أتخذ أن املتقدمة الدول على ينبغي هلذا  .فيه  املشاركة  األطراف بني

 ابلدول التنمية انتعاش فإن شك وبدون .العاملية املشاكل من يتجزأ ال جزء النامية  الدول مشاكل وتعترب
 الدولية. االقتصادية  املشاكل حل مث ومن العاملي  االقتصاد إنعاش ف  فعال حنو على سيساعد النامية،
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يعطي هيوم أمهية قصوى لالنفعاالت عل العقل وهذه الفكرة مناقضة للنظرة الكالسيكية لإلنسان اليت سادت يف التفكري الفلسفي  
كائن عقالين ابألساس، واليت تُ ع ِّرفه على أنه حيوان انطق، حيوان رامز ومتيزه عن ابقي الكائنات احلية مبا  منذ أرسطو اليت تقول أبن اإلنسان  

عقل وقدرة على التفكري. لكن هيوم يرى أبن االنفعاالت واألحاسيس والعواطف هي ما يشكل الطبيعة اإلنسانية. وقد برهن على  لديه من  
العقل والتفكري  كذل استعمال  أن  البشرية، ابإلضافة إىل  للطبيعة  هيوم  اليت حددها  اليومية طبقا للصفات  اإلنسان يسلك يف حياته  ، أبن 
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Abstracts :  

Hume gives importance to the passions over the mind, and this idea is contrary to 

the classical view of man that prevailed in philosophical thinking since Aristotle, which 

says that man is essentially a rational being, which defines him as a talking animal, a 

symbolic animal and distinguishes him from the rest of living things with his mind and 

ability to think. But Hume argues that passions, feelings, and emotions are what 

constitute human nature. It has been proven that man conducts in his daily life according 

to the qualities defined by Hume of human nature, in addition to the fact that the use of 

reason and rational thinking is limited to scientific practice. 
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 . دافيد هيوم"العقل عبد لالنفعاالت، وال ميكنه أن يفعل أي شئ سوى أن خيدمها ويطيعها" 

 مقدمة .1
االنفعاالت و العقل، أن نقف عند مقاالت الفالسفة،  و ال أن نسعى يف    يف إشكالية  البحث   ليس الغرض يف

تقيدها وحدها حبسب ما ذهبت إليه انساق التفلسف، وإمنا االستئناف ومساءلة العقل مبا هو الذات احلاكمة وموضوع  
م املفاهيم اليت ميكن أن النقد. لكن وتبعا لطبيعة هذه املسألة أن تكون موضوع حتاور نقدي بني الفلسفات، بل هي من أه

أثبت بدوره أن يفضي إليها التفلسف. ولكن العزم النظري الذي حيرك تساؤلنا حول هذه املفاهيم عند دافيد هيوم الذي  
السلوك اإلنساين مشروط ابلطبيعة اإلنسانية، وألنه ينظر إىل هذه الطبيعة اإلنسانية على أهنا طبيعة انفعالية يف األساس والن  

ل وحده الذي يعطيها وجودها وكينونتها، فهو يبني أن كل سلوك إنساين صادر عن االنفعاالت هو دافع للفعل االنفعا
 وسببا هلا وهو ما نراه يف الطبيعة لكل سبب مسبب له. وال يويل هيوم اهتماما ابحلرية أو اإلرادة يف جمال السلوك اإلنساين،

هذه االنفعاالت تقود حنو اللذة وغايتها املنفعة العامة واخلاصة على حد  الن اإلنسان يصبح مقيدا من خالل انفعاالته، و
سوى. لكن صدور كل األفعال اإلنسانية عن العواطف واألهواء ال جيعلها اثبتة وإمنا متقلبة وهذا ما أكده هيوم أن "ساعة  

قول أن هيوم ينكر وجود أي انتظام يف واحده كفيلة بتغيري األفعال اإلنسانية من النقيض إىل النقيض". وابلتايل ميكن ال
واخلري املشرتك    normesالسلوك اإلنساين وخضوعه لقواعد عقالنية اثبتة. إذ يوجد تنظيم تدرجيي لالعتماد على معايري  

bien commun    .حتت أتثري التجربة  
العقل؟ و غرضنا هو أن نقف على ما  املسألة اليت هتمنا هنا هي إشكالية االنفعاالت و العقل فما االنفعاالت؟ وما  

أمكن من وجوه االستشكال الفلسفي هلذين املفهومني وحتري هذا االشتباك املفهومي. و يف هذا املوضع أيضا وجب عليا 
أن جتمع   وأي عالقة ميكن  أم  خارجهما؟  احلدين  داخل  قائمة  بينهما هل  هي عالقة  تربط  اليت  العالقة  البحث عن 

 هو سؤال عن املعىن، الرهان واألزمة؟ ، عالقة تضاد أم توافق، انفصال أم اتصال؟االنفعاالت والعقل
 العالقة بني املفهومني  .2

األساسية عند هيوم هو اكتشاف اإلمكاانت الكامنة يف "الطبيعة البشرية" اليت تتحكم يف سلوك اإلنسان   إن الغاية
يرفع من شأهنا مقارنة ابلعقل وجيعل العقل نفسه خاضعا    اليت يعطيها هيوم مكانة هامة إذ  Passions هي »االنفعاالت«

ويطيعها« خيدمها  أن  سوى  شئ  أي  يفعل  أن  ميكنه  ال  و  لالنفعاالت،  عبد  »العقل   David.)هلا: 

Hume,1958,p.524 ( 
يقسمها يف كتابه"   هيوم، هي زخم عاطفي، بعبارة أخرى فان االنفعاالت هي انطباعات ح ية، واالنفعاالت حسب  

من خالل االنفعاالت املباشرة، أعن تلك اليت تنشأ فورا من  »׃ حبث يف الطبيعة البشرية"، االنفعاالت املباشرة وغري مباشرة
املباشرة واليت حتمل نفس املبادئ ولكن عن طريق مزيج مناخلري والشر، واألمل أو املتعة. أما االنفعاالت الغري 
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  الغري املباشرة اليت متيز العالقات االجتماعية   االنفعاالت )  .(David Hume,1958,p.375 «الصفات األخرى 
الفرح، اخلوف، الرغبة، احلزن،  ) الكراهية، احلب، الغرور....( أما االنفعاالت املباشرة هيميكن أن نذكر على سبيل املثال )

 اليأس...(. 
إن توحيد االنفعاالت تكون عن طريق" اخليال"، "املتعة" و"التعاطف" كل هذه املبادئ الثالثة تعمل كعوامل تنظيمية  
وتوحيد اجتماعي. هكذا يرى هيوم أن اجملتمع اإلنساين مبن على روابط متينة  مستمده من املشاعر، هذه الروابط ال ميكن 

، ألن العالقات االجتماعية هلذا اجملتمع تنهار حبيث ينصرف كل فرد إلتباع أهوائه ومنافعه الذاتية   مع بدوهناأن يقوم أي جمت
 وللسعي وراء شهواته اخلاصة حتت حجاب العقل . 

العقل ليس سوى غريزة رائعة وغري مفهومة    »׃يطرح هيوم يف كتابه" حبث يف الطبيعة البشرية" مشكل العقل إذ يقول
  (Hume,1958,p.266 .نا والذي حيمل لنا من خالل بعض سلسلة من األفكار وتوفر هلم صفات خاصة«يف نفوس

ليس سوى تقرير اهلدوء العام لالنفعاالت، اليت أتسست على رؤية بعيدة  »׃كما يقول أيضا يف الكتاب الثالث أبن العقل  )
شكل يصبح العقل عند هيوم هو خيار غري نشيط وليس    هبكذا )  (David Hume,1958, p.709 .«أو التأمل

له هناية الئقة وهذا يعن أن كل حقيقة هو نتيجة لشغف تدرس من قبل جتربة، والعقل ليس له دور يف السيطرة أو اهليمنة  
 على العواطف.

فحسب فلسفة هيوم فإن العقل اإلنساين ليس سوى ملكة منظمة ملا يتلقاه اإلدراك من انطباعات على املستوى 
املعريف، أو ما تتلقاه النفس اإلنسانية من لذة وأمل. هذا الدور التنظيمي احملدود للعقل جيعل لالنفعال األولوية القصوى عند 

 ل.  هيوم، فالعقل يعد سوى ملكة يف خدمة االنفعا
، وهو يقسم هذه االدراكات إىل   Perceptions» دراكاتٳيطلق هيوم على املوضوعات العقل مصطلح لفظ »

«. يف األول هيوم يضع االدراكات ويقسمها بعد ذلك     Ideas« و »األفكار  Impressions» االنطباعات    ׃نوعني
إىل انطباعات حسية وأفكار ومييز بينهما. ان الفرق بينهما يف مستوى "القوة واحليوية" وهذه القوة واحليوية تؤثر على العقل  

هل اخلافتة  "الصور  هي  األفكار  أما  انطباعات  االدراكات  هذه  فتسمى  والوعي  التفكري  يف  تتفاعل  هبا  التفكري  و  يف  ذه 
واالستدالل". فإذا كان كل منهما حسي فإن االختالف يكمن أبن االنطباعات إدراكات تنطبع على اإلدراك احلسي،  
واألفكار إدراكات تنطبع على العقل. فاألول  ينطبع على احلس فيكون ذا أمهية، أما الثاين فينطبع على العقل الذي يرفض 

ملعرفة اإلنسانية. فإذا كان اإلدراك احلسي يتقبل أتثريات من اخلارج فان العقل ال يتقبل إال هيوم أن يكون له دور يف بلورة ا 
 .مبعىن أنه ال يتلقى االنطباع احلسي نفسه" بل يتلقى صورة ذهنية عنه" Imagesصورا 
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إمنا رأس األمر يف تعريف هذين املفهومني إمنا هو نتعقب طبيعة العالقة بينهما فإذا كانت العالقة داخل أي من  
 ن العالقة خارجة عنفااحلدين فإهنا ستحول ذلك إىل موضوع وإذا كانت داخلهما معا فان ذلك مينع احلركة فعال وعليه  

القة أن تتغري دون تغري احلدين فكأن العالقة كائنة يف الوسط  ميكن للع  Deleuzeحديها بل أكثر من ذلك وكما بني  
وبرانيتها اعرتاض آو احتجاج حيوي على املبادئ التأسيسية اليت تزعم لذاهتا التأبد وحىت إذا كانت يف هذه الرابطة ما يتأىب 

 على الفكر فمن الضروري إرغام الفكر على التفكري به. 
مباشَرين الكربايء والتواضع. يكشف هيوم عن سبب اثنوي للمفهومني )الكربايء  إن النظر إىل هذين املفهومني غري  

الشهرة". يف التعامل مع  ، القسم احلادي عشر بعنوان "حب  اجمللد الثاين  " الطبيعة البشريةحبث يف "و التواضع(  يف كتابه  
، واألخرى نه "يقع بني فكرتني: واحدة املتجعلى أ، فهو يقدم لنا شغًفا غري مباشر  يراها هيوم بطريقة أكثر امهية،  الكربايء
 Hume,1958,p.113) ).تنتجها"

، يكون الشيء الذي ينتج عن العاطفة هو فكرة األان اليت تفلت من أي تعريف جوهري. تبقى  بشأن الكربايء  أما
، أتيت من الكربايء.  اللذة الفرح  فة. لذلك عندما تسبب، ولكن بطريقة خمتلمتورطني يف املشاعر غري املباشرةاملتعة أو األمل  

  من انحية أخرى يف التفاعل الدائم. يكشف هيوم عن هذا التفاعل   وإمناالتمييز بني جزأين من نظام العواطف ليس مانًعا  
، هذا االرتباط املزدوج هو عبارة عن رابطة لألفكار بني موضوع العاطفة املباشرة وما هو  من خالل قاعدة االرتباط املزدوج

د الفهم ويتم تقدميها بشكل أساسي،  ، يف حالة فخر(. يتبع احتاد األفكار قواععاطفة غري املباشرة )فكرة األانللعكاسي  ان
 Hume,1958,p.114) ).حتت اسم "العالقات الطبيعية" البشرية"، حبث يف الطبيعة "يف الكتاب األول 

هيوم عن "العالقات الفلسفية" اليت تشري إىل الظروف    ا مييزهو    ٬" األداء الفوري خليالناتشرح "العالقات الطبيعية
التفكري. اليت نقارن هبا فكرتني عن طريق  يف نظرية هيوم عن    هامةحيتل املفهومني الكربايء والتواضع مكانة  و    اخلاصة 

ل اللجوء  خال  ، حىت مننتمكن أبًدا من إعطاء تعريف صحيح، لن  اعات بسيطة وموحدةالعواطف. تظهر على أهنا: "انطب
 (Hume, 1958, p. 111)؛ هذا هو احلال مع كل العواطف ".إىل العديد من الكلمات

عند هيوم مبعىن موسع يشري إىل:    االنفعاالتمفهوم    يعرف، و ل األخالق يف إطار فلسفة العواطفيُنظر إىل أص
املش أو  العواطف  أو  اللذة واإلزعاج"الرغبات  قاعدة مصطنعة  اعر". األخالق هي  للعدالة. هذه  الشيء ابلنسبة  ، نفس 

يتشكل تدرجيياً من خالل النقد. يتم تصحيح اخليال واخلطأ والظلم  و ، الل إحساس أخالقي ابلرضا والراحةتتشكل من خ
 .املتكررة والعودة إىل االنطباع األصلي  من خالل التجربة
، متعة يتم  عل ما )أو ميل إىل فعل كذا وكذا(احلس األخالقي على أنه متعة تُؤخذ عند النظر يف فهيوم  مث يُعرَّف  

ل البعد عن اهتماماتنا املباشرة. املتعة على أفعال بعيدة كالتعبري عنها ابملوافقة. هذه هي احلالة اليت ميكن فيها تطبيق هذه 
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الذي حيد من قدراتنا وعن   احلسي، والقيم وأفعالنا: "الفصل بني العامل  ا، ومفهومنا للواقعإن العاطفة هي أساس نظام متثيالتن
    ل جذري نقائها ومتطلباهتا" عامل واضح ميكننا الوصول إليه من خالل روحنا يضمن استقاللية القيم ويبدو أهنا حتمي بشك

(Jean-Pierre Cléro,1985,p.179). 
حيصل املرء على القيم االجتماعية  إذ  من خالل اجلمع بينهما  يكون  ؛  ر يف مجيع أنواع األمناط، تكافئ املشاعهيوم  يرى 

؛ من خالل  املتحمسة، واليت يتم تشكيلها مثل مجيع اجملموعات  السلوكيات العقالنية أو املعقولةوما يعادل ما يسمى عادة  
 ، فإن ديناميكيات األنظمة املفتوحة هي العواطف.لسلوكيات والعواطفاو أاالنتقائي  اللعب

و  ،  األساسهو    اإلحساسيصبح  ،  ، وبعبارة أخرى اإلحساس هيوم ، تفرتض "احلياة العاطفية" قدرًا معيًنا من   عند
قط على أهنا منط كمعيار أول لتصنيف املشاعر. ال يُنظر إىل مسألة العواطف ف  ميثالن  "االستياء  /ملتعة  ا"  الكلمتني  تصبح

، يستخدم  بشكل عام. و  ، ويريد وال يريده، ولكن أيًضا كأساس يقدر اإلنسان من خالله ويقلل من شأنمن اضطراب الفكر
عض لتجنب عدم األانقة يف  ، واستبداهلا ببعضها البتاالنفعاالو  هيوم املفاهيم التالية كمرادف ملصطلح العاطفة: العاطفة  

 ، وهدفها هو كسب قناعة القارئ.  التكرار

 أتثري كل منهما يف فلسفة دافيد هيوم .3
يعطي هيوم أمهية قصوى لالنفعاالت عل العقل وهذه الفكرة مناقضة للنظرة الكالسيكية لإلنسان اليت سادت يف 

كائن عقالين ابألساس، واليت تُ ع ِّرفه على أنه حيوان انطق، حيوان رامز  اليت تقول أبن اإلنسان    التفكري الفلسفي منذ أرسطو 
ومتيزه عن ابقي الكائنات احلية مبا لديه من عقل وقدرة على التفكري. لكن هيوم يرى أبن االنفعاالت واألحاسيس والعواطف 

إلنسان يسلك يف حياته اليومية طبقا للصفات اليت حددها هي ما يشكل الطبيعة اإلنسانية. وقد برهن على ذلك ، أبن ا
  هيوم للطبيعة البشرية، ابإلضافة إىل أن استعمال العقل والتفكري العقالين مقصور على املمارسة العلمية.

ادراكات املعرفة يف جمملها جمموعة  هيوم  أعترب  مثة  معارف  حبيث    Perceptionsومن  اإلنسان من  ينتجه  ما  أن كل 
مشروطة بطبيعته اإلنسانية اليت ترتكب من االنفعاالت واملشاعر واالعتقادات ومن ملكه ذهنية مكونه من اإلدراك احلسي،  

األخالقية"  "نظرية  يف  ملبحثه  البشرية"  الطبيعة  يف  "حبث  يف كتابه  هي وم  وضع  فقد  والفهم.  ويقصد   املخيلة  فرعيا  عنواان 
)الفهم، االنفعاالت و األخالق(. فكانت غايته الوصول إىل أهم املبادئ اليت حتكم  ابملوضوعات األخالقية كل أجزاء أثره  

   الطبيعة البشرية والسلوك اإلنساين واألخالقي والسياسي.
ا إليه هيوم أبن  الكشف عما وصل  البحث هو  البشري تقوم على إن غرضنا من هذا  لدوافع األساسية للسلوك 

االنفعال واإلحساس، وإن العقل أصبح ملكة يف خدمة االنفعال ومن مثه فإن اجملتمع اإلنساين يقوم على روابط مستمدة 
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من  من املشاعر اليت تفضي إىل عقد أخالقي يقوم على الوعد. إن العالقة بني احلاكم واحملكوم تقوم على الوعد، أو نوع  
مشرتكه    وعودpromesses commune يف الواقع، من قواعد العدل انه يشرتط حسب هي وم على .العقد األخالقي

بني الناس وغاية هذا الوعد هو االلتزام األول ابلوفاء ومن الواضح أن ليس لدينا أي منط واضح يف الشعور ابلواجب الذي 
 واضحا ليس الوعد» ׃توافق مسبق بني مجيع أعضاء العقد يقول هيوميؤدي بنا إىل الوفاء ابلوعود، و التزام مستمد من 

 اجملتمع ال يتسىن له عقد أي التزام مع اآلخر،  ال يعرف  واإلنسان الذي ،  البشر  االتفاقيات بني  قبيل  وال من،  بشكل طبيعي
 )  (David Hume, 1958, p.635 «.عن طريق احلدس بعضهم البعض أفكار  ينظر إىلحىت لو كان 

يتم تقدمي الرغبة عموًما على أهنا ممر من االجتاه التلقائي إىل االجتاه الواعي املوجه حنو هدف متصور أو متخيل. هذا  
ري  والرغبات األولية مثل الكراهية واحلب والفرح وغريها ذات قيمة أعلى مثل اخل  ٬يعن أن اإلنسان هو كائن من الرغبات

تكتسب الرغبة مكااًن مهًما يف الفلسفة الكالسيكية مثل فلسفة ديكارت واليبنيز وسبينوزا. سيكون أساس معظم  إذ    واحلق.
ديكارت، الرغبة هي واحدة من املشاعر الست البدائية وهي: ل  أما ابلنسبةال سيما الفلسفة التجريبية.  و  عواطفنا وتصوراتنا،  

 حلزن. اإلعجاب واحلب والكراهية والرغبة والفرح وا
على أهنا: "متلمل الروح الذي تسببه األرواح اليت جتعلها ترغب يف املستقبل يف األشياء    االنفعاالت   يعر ف ديكارت

ولكن أيًضا نرغب يف احلفاظ على احلاضر،    الغائب، اليت تتخيلها لتكون مناسبة. وابلتايل ال نرغب فقط يف حضور اخلري  
الذي لدينا الوقت اآليت. "  عالوة على غياب الشر، سواء  أنه ميكننا احلصول عليه يف  أو ما نعتقد   Réné) ابلفعل 

Descartes, 1991,p.393) .ويؤكد أن السبب األول ملشاعر الروح هو فقط إاثرة العقول 
، حسب هيوم، هو دافع عاطفي يهدف تلقائًيا إىل غاايت معينة. بعبارة أخرى، العواطف هي انطباعات   االنفعال

، إىل عواطف مباشرة وغري مباشرة: "ابملشاعر املباشرة، أعن تلك اليت    "حبث يف الطبيعة البشرية  "حية. يقسمها هيوم، يف
غري املباشرة، تلك اليت تنطلق من نفس املبادئ، ولكن من خالل اقرتان    و املشاعر تنشأ فورًا من اخلري والشر، األمل أو املتعة.  

 ) (David Hume,1958,p.375 الصفات األخرى ".
غري املباشرة اليت متيز العالقات االجتماعية ميكننا أن نذكر أمثلة على الكراهية واحلب والغرور    االنفعاالتمن بني  

 واجلشع والطموح. املشاعر املباشرة هي الرغبة والنفور واحلزن والفرح واخلوف واليأس واألمل. 
. ولكن  "تعيدان إيل  "  اطفناة على هذا النحو يالمسان عو ميكنك القول أن الكربايء والتواضع مصدر للهوية الشخصي 

هو هوية شخصية حتددان: "يف    نعيشهكيف إذن ترتبط العواطف واللذة واألمل ابألان والصفات األخرى للروح ابألشياء؟ ما  
 )  (Michel Malherbe, 1984, p.168 ". عواطفنا وغرائزان، يف غاايتنا وحدودان، يف ممتلكاتنا 

ليست سوى جمموعة من   والروح  العقل  فقط  إهنا  الذات،  ابلنسبة هليوم، ال توجد هوية شخصية، وال فكرة عن 
االنطباعات واألفكار : "العقل هو نوع من املسرح تظهر فيه تصورات خمتلفة متتالية. ال يوجد فيه بساطة يف وقت واحد  



 االنفعاالت و العقل أية عالقة عند دافيد هيوم؟  

172 

 

 )  (David Hume, 1958, p.344 ".وال هوية يف اللحظات املختلفة
 Gilles)هيوم هي: "جمموعة بدون ألبوم، مسرحية بدون مسرح".  عند    l’espritروحالهبذا املعىن، يؤكد دولوز أن  

Deleuze,1953, p.3)هيوم   بال جوهر، هذا ما يثريه دولوز يف التجريبية والذاتية: "السؤال الذي سيتعامل معه   العقل
 لذلك، كاد يقال، العقل هو جمرد جمموعة من املشاعر.   (Deleuze,1953,p.3)هو: كيف يصبح العقل طبيعة بشرية".

تنوع األشياء اليت ترتبط هبا هذه  أن  هيومحيتل الكربايء والتواضع مكانة مهمة يف نظرية هيوم عن العواطف. الحظ 
ريتبط التواضع والفخر ابجلسد والعقل وكل ما هو قريب منا مثل بلدان وعائلتنا وأطفالنا  فاملشاعر ختتلف عن بعضها البعض.  

مع نتيجة لذلك، ميكن أن ينشأ الكربايء من صفات العقل: سرعة العقل، واملعرفة، واحلس السليم املدمج    وعالقاتنا وثرواتنا. 
 تلك املوجودة يف اجلسد: القوة، واجلمال، واألشياء ذات القرب، واألسرة، والثروة. 

املتناقضة من خالل منطق اخلربة واالنطباعات وليس من خالل عامل روحي    حسب العواطف  يتم تنظيم  هيوم ، 
، امليل إىل وفًقا هليوم، من خالل اخليال،  يتشكل شيًئا فشيًئا ومنفصاًل عن عامل التجربة أو الزمن. حيدث توحيد املشاعر

، إن قانون السعادة املرتبط ابملتعة م والتوحيد االجتماعي. يف الواقعاملتعة والتعاطف. تعمل هذه املبادئ الثالثة كعوامل للتنظي
 رأيه. حسب  هو الذي حيكم 

ون هناك  م من أنه غالًبا ما يككلمة العاطفة ال تستحضر عند هيوم فكرة السلبية أو احلركة اخلاضعة ، على الرغ
 تسبب أي اضطراب يف شخصيتنا.  عاطفة عنيفة وحساسة للعقل وال ، وابلتايل فإن العاطفة هيمزيج من النشاط والسلبية

حول الغاايت  ، جيب أن يتأخر برأي كاٍف  يوم يف التحقيق يف مبادئ األخالق، كما يعرتف ههذا الشكل من املودة
أن يركز علم الطبيعة البشرية على ما ميكن تسميته "ابألمراض الشائعة" واستقرارها. ميكن أن    جيب واحلكم على أهدافه. 

جزء ال يتجزأ من املشاركة   يهفاالنطباعات تتزعزع االنطباعات املباشرة عن الذات املتعالية اليت يقودها الكربايء والتواضع. 
، من خالل اخليال.   عنه يف التمثيل الومهي للنهايةعامل يتم التعبريالكاملة يف احلياة البشرية اخلطرة. سيجد االستقرار يف  

 حيدث االنعطاف من خالل اجلمع بني األفكار واستعادة التجربة السابقة. 
، األفكار اليت  ل فهماً ، فعاًل لربط االنطباعاتينشأ االنتظام بني الرغبة وهنايتها يف شكل اعتقاد سبيب. يصبح اخليا

اجتماعية"تقدمها   تصبح  اليت  العاطفة  حركة  فقط  هو  "الفهم  ولكن:  متميزان  والتفاهم  الشغف   ,Hume)الذاكرة. 
1947,p.17) 
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الفردية للمتعة إىل    يتم تثبيت الرغبات أيًضا من خالل االنتقال من "التعاطف" الذي سيسمح ابملرور من الذات
الذات يف جماهلا االنتماء واملمارسة إىل   املباشرة والتعاطف ، متتد  للمتعة: "من خالل اقرتان املشاعر غري  "الكلية  الذات 

فإنه يتمكن من التصرف وفًقا ملا يقاومه    للخيال، جمموعات املتعة األخرى. "من خالل الفهم الذي يتبع التحديدات السهلة  
التمثي  (Hume, 1947, p.18)  ".  ويتناسب معه العالقة مع اآلخرين  لفيصبح  للمتعة اليت ختتربها تعزز   املتكرر 

التعاطف كعملية للتفاهم: "صحيح أن العاطفة والعاطفة االجتماعية ليست سوى  و    السبيبوترسيخها من خالل االعتقاد  
احلقيقي  ، هناك فهم. ، ترابط األفكار. ولكننا نتحدث هبذه الطريقة: املعىن  الطبيعة البشرية. ومن انحية أخرى جزء من  

 .ري للمتعةيبدو اآلخر كمصدر ضرو   و  ، هو جعل العاطفة مؤنًساكما خيربان هيوم(Hume, 1958,p.712)،  "للفهم
ينتج أتثريات عاط  االنفعاالتينشأ جوهر   بينما  يتطور وخيتزل إىل فكرة  الذي  فية: "احلياة  من حيوية اإلحساس 

، ذهب هيوم إىل حد احلديث عن مبدأ عام لعلم  لتايل مسائل انتقال ؛ كما الحظناالعاطفية واملعتقدات والتفكري هي اب
النطباعات، وتلك اخلاصة ابمليول، أو حىت مسارات ا  وترابط ،  هذه التحويالت العالقات الطبيعيةالطبيعة البشرية. تتبع  

، يتم تكوين اجلمعيات على السهولة أو التيسري. بعبارة أخرى ، و لعاطفيةوخطوط احلساسية ا،  العرف، والتكرار، والتعليم
 Michaud)، هي أيًضا أسهل وأسهل ".  أسس أقل مقاومة. التحوالت القوية، اليت تنتج األفضل، اإلميان أو العاطفة

Yves, 1983,p.124)الواقع هيوميفرتض،  يف  العاطفية" وجود حس"احل  ،  وبعمعينة   يياة  أخرى،  ،    االحساس بارة 
 ، ويتم تقدمي املتعة / عدم الرضا للزوجني على أهنا املعيار األول لتصنيف املشاعر. مركزية

، انتقد هيوم هوبز ولوك حول العالقة بني احلس األخالقي وحب الذات.  (1751قيق يف املبادئ األخالقية )يف التح
ساين يدعم فكرة خري اآلخرين كقيمة للعدالة النزيهة اليت ترضي نفسها: "...  إنه يوضح أن األاننية يتحكم فيها شعور إن

، ولكن هلا أتثري أكثر عاملية وأوسع  وجهة نظر معينة ملصلحتنا الشخصيةامليل النفعي للفضائل االجتماعية ال حتركنا. من  
 ,Hume, 1958)  االجتماعي". والنظام  ، نزعة لتعزيز السالم والوائم  ن هذا ال يزال نزعة للصاحل العام بكثري. يبدو أ

p.231)  
حىت    ، حيث يكون اخلري صاحلًا لنفسه  ، بل هلا تعبري مجايلاملتعة ليست فائدة أو منفعة، وال هتدف إىل غزو شيء ما

   بصرف النظر عن كل املصاحل.
هيوم نظام الفهم حيث حيدد مشكلة العقل. ويؤكد أن: "العقل ليس سوى  ، حيلل  يف أطروحة حول الطبيعة البشرية

، تدفعنا بعيًدا بسلسلة معينة من األفكار وتضفي عليها صفات خاصة". ويضيف  يزة رائعة وغري مفهومة يف نفوسناغر 
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، بناًء على لعواطفهو إال حتديد عام وهادئ ل  ، هذا السبب: "ما"البحث يف الطبيعة البشرية"يوم يف الكتاب الثالث  ه
 (Hume, 1958, p.266)وجهة نظر بعيدة أو على أتمل". 

، أي أن العقل سيجد الوسائل لتحقيق الغاايت. ما  العقل هو: "عاطفة العقل فقط"، أي أن له دور اثنوي ووسيط 
نهاايهتم من االرتباط  فكر يف العواطف يف عالقتهم بييعمل هو الشعور الداخلي. العقل ال يشكل هناايت عملية وبداهة. إنه  

والذاتية وفق الصيغة: "الشغف متخيل    ةاملتكرر هلذه الرابطة من خالل اخليال. ما يعرب عنه جيل دولوز يف كتابه التجريبي
، مثلما  ل: "العقل نوع من املشاعر. وهكذاالعق واخليال عاطفي". لذلك ، يتم تقدمي احلكم ابعتباره انعكاًسا للشعور يف

، واليت تتضمن  لعقل من الشك إىل الوضعية للشعور، تنتقل نظرية ا وجود االنطباعفلسفة من غياب الفكرة إىلينتقل منهج ال
  (Deleuze, 1953, p.14)أخريًا العقل ابعتباره انعكاس الشعور يف العقل املؤهل ". 

وهي تطرح حكماً سيحدد،   وهنايتها؛لذلك فإن العقل هو امتداد انعكاسي للشعور مينح االنتظام للصلة بني الرغبة  
، ميثل هذه املوضوعات بتوجيه من التجربة  "العقل،اعر:  ، وسائل حتقيق الغاايت اليت تتجه حنوها املشحتت أتثري التجربة

 (Malherbe, 1984, p.207)يد غاايت جديدة ".، دون تولرتح الوسائل املناسبة هلا. حتقيقويق
يقة هي نتيجة شغف تعلمته  ، وهذا يعن أن كل حقبه، العقل هو كلية غري نشطة وليس له هناية خاصة  هيوم  يعترب

 ، وليس للعقل دور يف التحكم يف املشاعر والتحكم فيها. هتيمن عليهم أو تزعجهم. التجربة
وم يف رسالته عن الطبيعة ، لكن هي اطف والغاايت أو العواطف واآلراءتعديل بني العو لقد ذكران ابلفعل عدم وجود         
، ميكن وصفها أبهنا غري منطقية  ميكن أبًدا، أبي شكل من األشكال، حيدد املالءمة احملتملة بينهما: "ألن العاطفة ال  البشرية

، فمن املستحيل  مناسبة لتحقيق الغاية املقصودة  خبالف ذلك عندما تستند إىل افرتاض خاطئ أو عندما ختتار وسائل غري
،  لذلك   (Hume, 1958, p.237)أمر اإلرادة واألفعال ".أال يتعارض العقل والعاطفة مع بعضهما البعض للطعن يف  

 ال ميكن للعاطفة أن تتعارض مع العقل إال عندما يتبعها حكم أو رأي. 
عن طريق العقل. هم ألهواء. لن يتعني تصحيح العواطف  إنه حيدث من خالل سبب يتكون يف صالت التوافق مع ا

؛ ال ميكنها  العقل فقط على أنه: "عبد األهواء، وابلتايل جيب فهم  ون عن: "جهد احلياة حنو أهدافها"، يعرب الذين يسيطرون
 أن تدعي أي دور آخر غري خدمتهم وطاعتهم ". 

السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يواجه العقل االضطراابت بسبب االنطباعات املتناقضة واليت تؤدي إىل تعاقب 
، إهنا تطيع العواطف. ميزة العقل هي الالمباالة. هدفها هو ربط  اللحظية. ليس لديها دافع خاص هبا احملن أو امللذات  

هم حتت أتثري التجربة اليت تكرر نفسها واليت تشري إىل القيد واملسافة اليت جيب اختاذها والطبيعة  املشاعر ابلواقع. إنه يوجه
فعال ال يربرها  اخلطرة لتحقيق الغاايت. ننتقل من ترتيب االنطباعات املباشرة إىل ترتيب ارتباطهم ابألفكار. أهداف األ
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اذا يفعل شيًئا  معىن القبح واجلمال والرذيلة والفضيلة: "اسأل الرجل مل، والذوق ينقل  العقل، إمنا هي املشاعر اليت تصلحها
هو    ، سوف جييبك ألنه يرغب يف احلفاظ على صحته اجليدة. تعتمد الغاايت على الرغبات أو على ما خاطًئا. "التمرين

قليل أي شيء". إنه  السبب: "اكتشف األشياء كما هي يف الطبيعة دون إضافة أو تو     مرغوب فيه والذي سيكون فضيلة
، كما يقول هيوم يف التحقيق يف مبادئ األخالق اليت  ان إىل كل ما هو خمفي وغري معروف، وبعد ذلك يكون الذوقيرشد

 تزين األشياء وتدنسها وتقديرها أو ترفضها على أهنا سيئة. 
املنفعة األخالقية امليول والوسائل. سوف يؤدي إىل قواعد  ترتيًبا بني  العقل  أنه حتت أتثري    هيومح  . يوضسُيخرج 

 ، وابلتايل إىل عواطف ينعكسها العقل ويوجهها. عر احتياجات وتتحول إىل اهتمامات، تصبح املشاالتجربة
التجربة اليت  ، ولكن أيًضا يف ظل ظروف  سيعتقد هيوم أن الرجال ال يتصرفون فقط من خالل املشاعر واألحاسي

يع مبادئنا عاملية قدر اإلمكان من خالل متابعة جتاربنا. "يف النهاية ومن  ، جيب أن حناول جعل مجتعزز احلكم: "حسًنا
 ، ال يزال من املؤكد أننا ال نستطيع جتاوز التجربة". ات بدًءا من أبسط األسباب وأقلها خالل شرح مجيع التأثري 

مبشاعر "حب الذات". وهبذا  كيف تفهم أن هذه التجربة تستقر يف اهتماماتك؟ يف األصل كان اإلنسان يتميز    و ابلتايل
، فإن مصلحة العقل ستكون مثل قاعدة املنفعة اليت جيب أن تقبل هبا العواطف من أجل أن تكون راضية: "ألنه من  املعىن

 انًيا".  أكثر من تركه جم  يكون أكثر إشباًعا إذا مت احتوائه االنفعالالواضح أن 
االلتزامات اليت   ، لكن هذههيوم حتت أتثري التكرار، ويصبح طبيعًيا ومنطقًيا  عندصلحة  يتشكل االلتزام حسب امل

"، واليت  ، املتميزة عن اإلحساس ابلواجب  افع يدفعنا إىل الوفاء بوعودان، ستصبح واجبات: "ليس لدينا دحتكمها القواعد
، ستعمل على استقرار اجملتمع وزايدة عدد الرجال الذين يلتزمون به. يثبت هيوم أيًضا أن:  حتكمها حس أخالقي عاملي

 "إحساسنا ابلواجب يتبع دائًما املسار الطبيعي والطبيعي لعواطفنا". 
، وينبثق من عواطفنا ضه القانون أو األخالق أو الظروفجب يفر ، إنه والية للممارسة، مبعىن آخرااللتزام هو األه

توسع والتنظيم  ، املتمثلة يف ال. فيما يتعلق اباللتزام األخالقي، يفرتض العقل هذه الوظيفة، اليت تنتمي إىل اخليالالطبيعية: "..
العام  إىل  ينابملرور  العواطف وما  ابثق عنها، ومسار  الوظيفة  تنت، وهذه  اليت  إليه بشكل صحيحألخرى  للتفكري يف  مي   ،

 (Hume, 1958, p.377)العمومية وإدخاهلا يف االعتبار ". 
 :اخلامتة .4

يعترب هيوم  أن أساس تطور اجملتمع يكمن يف التجربة االجتماعية، وأكد أيضا أن العقل ليس سوى جمرد    ٬إمجاال
   هلإلنسانية أو آلة حتركها املشاعر مىت أرادت ذلك خلدمتها. ومن مثه يقر هيوم  أن الغاية األساسية عندعبدا للمشاعر  

اليت يعطيها مكانة هامة   اكتشاف اإلمكاانت الكامنة يف "الطبيعة البشرية" اليت تتحكم يف سلوك اإلنسان هي االنفعاالت
خاضعا هلا. وال يعطي هيوم اهتماما ابحلرية أو اإلرادة يف جمال  إذ يرفع من شأهنا مقارنة ابلعقل وجيعل العقل نفسه 
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اإلنسان يصبح مقيدا من خالل انفعاالته، وهذه االنفعاالت تقود حنو اللذة وغايتها املنفعة العامة    ن، الالسلوك اإلنساين
بتة وإمنا متقلبة وهذا ما أكده  واخلاصة على حد سوى. لكن صدور كل األفعال اإلنسانية عن العواطف واألهواء ال جيعلها اث

 هيوم أن "ساعة واحده كفيلة بتغيري األفعال اإلنسانية من النقيض إىل النقيض". 
ومن مثة ميكن القول أن هيوم ينكر وجود أي انتظام يف السلوك اإلنساين وخضوعه لقواعد عقالنية اثبتة. إذ يوجد تنظيم      

من املؤكد أنه جمرد   فان تدرجيي لالعتماد على معايري واخلري املشرتك حتت أتثري التجربة. و مهما يكن من أمهية هذا البحث 
 باسه. استمرار حلرج يقتضي رصد دواعي الت

فلسفة هيوم وآراؤه مجيعها من احلس كمجال وحيد للمعرفة ، ومنبع فريد لإلدراك،    بناءا على ما توصلنا إليه، تنطلق
التجربة  يف  يكمن  وهنوضه  اجملتمع  تطور  أساس  أن  أعترب  فقد  املالحظة  علي  املبن  التجرييب  املنهج  على  العتماده  وفقا 

أما عن حالة الفطرة األوىل   أن يكون عبدا للمشاعر لإلنسانية،  يكون له دور سوى االجتماعية، وأعترب هيوم أن العقل ال  
، ال تعدو جمرد حالة طارئة سريعة الزوال ومن هنا يقر هيوم أن هناك رضى  على الربهنة أبن مثل هذه احلالة  فإن هيوم حيرص 

رين لضمان مصلحة اجلميع، و يف حبثه عن"  وقبول ضمن أو عقد أصلي بني الناس يلزم مبوجبه كل فرد ابحرتام ملكية اآلخ
 ،أرجع قيام اجملتمع للمنفعة سوى منفعة الفرد أو منفعة اجلماعة اليت هي خالصة منافع األفراد. " أصل احلكومة
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   ملخص:
خمتلف   ت  مسر قد  هذه  التفكري  موجة  جند  حيث  ات،  والتغرير التبعات  من  احلداثة كثري  بعد  ما  لفكر  كان 

احلياتية،   ائد،  اجلوانب  السر عن  زحزحة  حملاوالت  واملفاهيم  القيم  عديد  خضعت  فكرية، كما  أو  ماديرة كانت 
احلدود  على  وتثور  واملكان،  الزمان  خترتق  اليت  اجلديدة،  للتكنولوجيا  ومسايرة  احلديثة،  للتقنية  مرضاة  وهذا 

لواجهة اليت استقبلت أوىل رايح  الثقافية واجلغرافية لبين البشر، وتبعا هلذا التغري فقد كان مفهوم الثقافة هو ا
 .هذا التغيري

 : الثقافة، الدراسات الثقافية، العوملة الثقافية   ملفتاحيةالكلمات ا 

  

Abstract: 

The postmodern ideology has had many consequences and changes, as we 

find this wave of thinking has touched on various aspects of life, material or 

intellectual, and many values and concepts have been subjected to attempts 

to move away from the mainstream, and this is a disease of modern 

technology, and in keeping with new technology, which penetrates time and 

space, and arises on the cultural and geographical boundaries of human 

beings, and according to this change, the concept of culture was the façade 

that received the first winds of this chang 

 Keywords: Culture, Cultural Studies, Cultural Globalization 
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 . مقدمة: 1
السائد         على  ثورة  هي   " احلداثة  بعد  "ما  ألنر   وذلك  األصلية،  معانيه  إىل  يشري  الثقافة  مفهوم  يعد  مل 

واملألوف وهي عصر أثرت فيه التقنية وحوررت لبر الكثري من املفاهيم واملسلمات، كما خضعت الكثري من  
حبيس   اإلنساين  الفكر  ليصبح  واملغالطة،  للتشكيك  واألفكار  وثقافات  القناعات  جاهزة،  معرفية  قوالب 

 صنعت سلفا على مقاس املؤسسة الثقافية اليت ختيط جلمهورها ما تراه مناسبا هلا. 
الكالسيكي   لقد التقليدي  مفهومها  عن  الغالب  يف  وخرجت  احلايل،  العصر  يف  الثقافة  مفاهيم  تعددت 

الدراسا هو  املفهوم  هذا  من  ع  وسر وما  عامة،  املعرفة  بنطاق  ارتبط  التعاريف  الذي  عارضت  اليت  الثقافية  ت 
 الكالسيكية ووسعت من نظرهتا اليت مشلت فروعا معرفية عديدة يدور يف فلكها املصطلح.

مل املفهوم نفس  ما هي أهم التغريات اليت طرأت على املعىن العام ملفهوم  " ثقافة " ؟، وهل حي  اإلشكالية:
 ثقافية ؟ وما أمهيته ابلنسبة للدراسات ال دالالته األصلية؟

 الفرضيات:
 أهم املراحل الفكرية واالجتماعية اليت مرر هبا مفهوم الثقافة، انطالقا من تعاريفه  التنظريية األوىل،  . 

.    " ثقافة   " من كلمة   جعلت  اليت  الثقافية،  الدراسات  وظهور  احلداثة  بعد  ما  مرحلة  يف  اجلديدة  املفاهيم 
   .يمة ثقافية ورمزا حيمل يف ثناايه كثريا من املرامي واألبعاد والتوجهات األيديولوجية والقناعات الفرديةق

 منهج البحث: 
حاولت هذه الدراسة البحث يف أهم النظرايت اليت اختذت ملنهج التحليلي الوصفي، كما استعنا يف حبثنا اب 

مطية   للثقافة  الدراسات  هذه  الختاذ  إضافة  املعلنة،  واملعرفية  الفكرية  توجهاهتا  يف  أساسيا  حمورا  الثقافة  من 
 لبث كثري من توجهاهتا األيديولوجية املخفية واملضمرة. 

 أهداف اليحث:
 الثقافة خللط الناس بينها وبني املعرفة.الوقوف غلى حتديد مفهوم . 

 . رؤيتنا للثقافة العربية والثقافة الغربية.
  : مفهوم الثقافة لغة واصطالحا. 1     



     
 .مفهوم الثقافة وحتّوالته من منظور الدراسات الثقافية املعاصرة

 

181 

وتفريعاته        الواسعة  ابمتداداته  الثقافة  مفهوم  نذكر  بعدها،  وما  احلداثة  ريح  تها  مسر اليت  املفاهيم  بني  من 
مفهوم   أنر  جند  االقتصادية،  ابملادية  ارتبط  الذي  أورواب  يف  التنويري  الفكر  فقبل  املتشعبة،  وتعريفاته  الفكرية 

أ املعريف،  االكتساب   " إىل  يلنا  حيح قد كان  األورويب،  الثقافة  عشر  الثامن  القرن  مفهوم  يف  الفكري  الثراء  ي 
ومعىن ذلك أنر اإلنسان املثقرف هو اإلنسان الواسع االطالع واملعرفة، والقادر ابلتايل على استخدام العقل 
الثقافات   اإلنساين على اختالف  عليها يف الفكر  األوىل املتعارف  تعاريفه  وهذه  واإلبداع  االكتشاف  وعلى 

 . (156، ص: 1999)حامت بن عثمان، واألجناس
على        ورودها  معظم  يف  دلرت  قد  الكرمي  القرآن  يف  اللفظة  أنر  جند  للمفهوم  السائدة  التعاريف  من  وأبعد 

ِمَن   َوَحْبٍل  هللِا  ِمَن  حِبَْبٍل  ِإالر  ثحقفحوا  َما  أَْيَن  الِذلرةح  َعَلْيِهمح  ضحرَبْت   " تعاىل  قوله  يف  والغلبة  ن  التمكر نراِس  المعاين 
األَ  َويَ ْقت حلحوَن  هللا  ِِباَيِت  َيْكفحرحوَن  ْم كاَنحوا  أبن رهح َذِلَك  املْسَكَنةح  َعَلْيِهمح  وضحرَبْت  هللا  من  ِبَغَضٍب  ِبَغرِي َواَبءحوا  نِْبياَء 

ون "   بقوله تعال ى يف  (112س  ورة آل عم  ران، اآلي ة :  )َحٍق َذِلَك مبِاَ َعَصْو وََكانحوا يَعْتدح تفسري ابن  ، واملراد 
  " يعتدون  أينما كانوا  والصغار  الذلرة  هللا  ألزمهم   " أي   " ثحقفوا  ما  أين   " عمر   وأب)كثري  بن  امساعيل  الفداء 

 (386ص :  01ج، بن كثري
مْ  قَ ْوَمهح َوََيَْمنحوا  ْم  ََيَْمنوحكح أْن  وَن  يرحيدح آَخريَن  وَن  َسَتِجدح  " تعال ى  قوله  يف  والظفر  اإلجياد  على  اللفظة  ودلرت   ،  

مْ  واقْ تحلوحهح ْم  وهح ذح َفخح لَم  مْ السَّ إليكح ويحلقحوا  ْم  يَعْتزِلوكح ملَ  فَإْن  فِيها  وا  أرحِكسح َنة  الِفت ْ ِإىَل  رحدُّوا  َما  لَّ  ْم   كح وهح ثَِقْفتحمح َحْيثح 
محِبيَنا   ْلطَاانً  سح َعَلْيِهْم  ْم  َلكح َجَعْلناَ  ْم  األية:    َوأحولَِئكح النساء:  سورة  ت(  91)  بقوله  واقتلوهم  فاملقصود   " عال ى 

 (520ص :  01ج، الفداء امساعيل بن عمر بن كثري و أب.  )حيث ثقفتموهم " أي " أين لقيتموه
أمرا التعريف اللرغوي املضبوط للمفردة فنجد أنر أغلب املعاجم اللرغوية قد وردت فيها الكلمة مبدلوالت       

الشيئ ثقف   : يحقال  حيث  واحلذق،  م  والتفهر والفطنة  ن  ثْقٌف   التمكر ورجٌل  حذقه،  أي   : وثقفه  وثقافة  ثقفا 
التعلرم،  سرعة  وهو  الشيئ،  ثقف  ويحقال  راٍو،  راٍم  لِقٌف  ثِقٌف  فقالوا  وأتبعوه  فهٌم،  حاذٌق   : وثقحٌف  وثِقٌف 

د بن مكرم) . وثقحف الرجل ثقافة أي صار حاذقا "  ص:   ،2009، ابن منظور مجال الدين أبو الفضل حممر
128-129 ) 

الررأي    إىل  احتاجوا  إذا  ذلك  مع  وقد كانوا   " قوله  يف  اجلاحظ  عند  واملدلول  املعىن  نفس  املفردة  محلت  كما 
ات األمور بيرتوه يف صدورهم وقيردوه على أنفسهم، فإذا قورمه الثقاف وأحدخل الكري  يف معاظم التدبري ومهمر

اب  (14، ص: 02ج ن اجلاحظ،عثمان عمرو ب) أبرزوه منقحا حمكما ومصطفى من األدانس مهذر
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هذه    ومثل  اخلبري،  الثقف  احلاذق  هو  اجلاحظ  رأي  يف  األمور  وتدبري  والتنقيح  التحكيم  على  يقوم  فالذي 
 املعاين واالشتقاقات للمفردة كثرية يف أغلب املعاجم اللرغوية.

غال      يف  تكون  اثبتة  غري  مفاهيما  هلا  وجدان  االصطالح  عامل  الكلمة  دخلت  إذا  أبنساق  أمرا  معبأة  بها 
واهليمنة،   والعوملة  االقتصاد  جوانب عديدة مبفردات  يف  الثقافة  وارتبطت  ومتنوعة،  متلونة  وفكرية  أيديولوجية 
ي مبفاهيم العوملة الثقافية، واهليمنة الثقافية، والغزو الثقايف،   حيث أضحت خمتلف الكتاابت تتحدث عما مسح

تتقصر  اليت  الثقافية  الدراسات  كانت  هذه  ومنه  صارت  أين  والغزو،  والسيطرة  اهليمنة  هذه  أشكال  ى 
وتؤثر   الثقافة  حتظره  قد  ما  لكلر  اهتماماهتا  ع  لتوسر األدبية  الكتاابت  من  انطالقا  الثقافة  تتناول  الدراسات 
فيه، ليصبح مصطلح الثقافة " حاواي لعشرات التعاريف بني الفردية واألدبية الفنية واالجتماعية الشمولية "  

 (72ص :  ،2014 حجازي، ايسر)
ونشاط         األرض  خبدمة  مقرونة  الصناعية  الثورة  قبل  الفرنسي  الفكر  يف  ثقافة"   " لقد كانت كلمة 

احملروث(   الشيء  حالة  على   ( الداللة  عن  الكلمة  ت  عشر كفر السادس  القرن  بداية  ويف   " والزراعة  الفالحة 
ا املعىن  يتكورن  ومل  األرض،  فالحة  هو  فعل  على  ابت  لتدلر  إذ  عشر،  السادس  القرن  منتصف  يف  إالر  جملازي 

اجملزي   املعىن  ذلك  ولكنر  إبمنائها،  االشتغال  أي  تطوير كفاءة،  إىل  حينذاك  ثقافة"   " تشري كلمة  أن  ممكنا 
ضمن  يحدرج  مل  إذ  أكادميي،  اعرتاف  على  حيز  ومل  عشر،  السابع  القرن  منتصف  حّتر  بكثرة  دارج  غري  ظلر 

 (17، ص: 2007 دنيس كوش،)ة أغلب قواميس تلك الفرت 
إسقاط        بذلك كلر  متجاوزا  اإلنسان كفرد،  على  مقتصرا   " ثقافة    " األورل لكلمة  االستخدام  وقد كان 

عامرة   بصفة  اإلنسان  على  تحطلق  حالة  متثرل  الثقافة كانت  أنر  مبعىن  حمددة،  جهات  أو  معيرنة  جمتمعات  على 
عشر مستخدمة يف صيغة املفرد، وهو   مهما كان انتسابه أو تفكريه، وبذلك " ظلرت الثقافة يف القرن الثامن

لكلر   جتاوزا  نوعا(،   ( اإلنسان  به  خيتص  ما  أخص  هي  الثقافة  إذ  وإنسانيتهم،  الفالسفة  يعكس كونية  ما 
التمايزات، شعواب وطبقات قبل أن تنخرط الثقافة يف أيديولوجيا األنوار كليا، إذ اقرتن اللرفظ أبفكار التقدم  

 ( 18املرجع نفسه، ص : )  احتلرت مركز القلب من فكر العصر  والتطور والرتبية والعقل اليت
ومع ذلك فإنر التحورل اجلوهري الذي مسر مفهوم الثقافة جنده قد حدث يف البيئة األملانية يف القرن الثامن  

عشر، حيث كان هناك نوع من الطبقية يف اجملتمع األملاين، وأصبح مفهوم الثقافة نقيضا ملفردة " حضارة "  
ابتداع ال من  هي  األملانية  الثقافة  ففكرة   " معينة  طبقة  على  مقتصرة  الثقافة  لتكون  والتطور،  م  التقدر تعين  يت 

ا مستبعدة، إىل حدر ما، من السلطة ومن التشريف، وتنشد لذاهتا   طبقة وسطى تشك يف نفسها وتشعر أبّنر
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األملان  " األمرة   " إىل  امتدادها  ويف  االجتماعية،  الشرعية  من  ذاته،  شكال  الريب  من  انبعة  الفكرة  ية كانت 
حّتر التوحيد  كانت تعبريا عن وعي قومي يتساءل عن السمات املميزة للشعب األملاين، الذي مل يبلغ بعد 

مفهوم  نزع  وهلذا  التباينات    السياسي،  حتديد  إىل  عشر،  التاسع  القرن  منذ  فأكثر،  أكثر  األملاين   " ثقافة   "
األ فكان  وتثبيتها،  الكوين،  القومية  حضارة "   " الفرنسي  واملفهوم  يتعارض  ختصيصي  مبفهوم  إذا،  يتعلرق،  مر 

ا قد اكتسبت وحدهتا القومية من أمد بعيد "  عّبر عن أمرة تبدو أّنر
ح

 (23املرجع نفسه، ص : )وامل
واألنثربولوجيني       االجتماعيني  الباحثني  خمتلف  جعل  قد  الثقافة  مفهوم  له  خضع  الذي  التحورل  إنر 

الزائفة  خي ابلثقافة  عليه  احصطلح  ما  للوجود  ظهر  فقد  وعليه  املصطلح،  هبذا  تحعىن  ومؤلفات  حبواث  صصون 
وثقافة   اإلعالم،  عديدة، كثقافة  ومستوايت  أنواعا  هلا  أصبح  الثقافة، كما  ونفاق  الثقافة،  وخطر  املخادعة، 

زائفة   الثقافة  تكون  فقد  الشعبية،  والثقافة  اجلماهري  وثقافة  اجملاالت  النخبة،  بعض  دخلت  إذا  مثال 
من  تتغري املواقف  وهبذا  احلاكمة،  تصنعها املؤسسة  اليت  الثقافة  هي  الثقافة السائدة  هبذا  كالسياسة، لتكون 
الثقافة، فمثال " احتقار الثقافة الذي يحبديه كل من " جوست " و " فرانز فانون " ليسا متطابقني، فكالمها  

ألسبا ولكن  الثقافة  خداع  وحديث حيتقر  ودجل  خداع  ذاهتا  يف  الثقافة   " "جوست  فعند  متناقضة،  ب 
ا حتنث بوعودها، فجوست والنازيون يكرهون   رخيص للضعفاء، أمرا عند " فانون " فإنر الثقافة خادعة ألّنر

، ص:  2001)راسل جاكويب،  الثقافة ذاهتا، أمرا " فانون " فيكره نفاقها، وهذا أمر خمتلف كلر االختالف  
50). 

ال     نفسية  ومكبواتت  فكرية  أليديولوجيات  خاضع  متلون،  غامض  املفهوم  أنر  نستنتج  القول  هذا  ومن   ،
 جتعل منه حامال ملعناه األورل الذي يدلر على سعة االطالع واالكتساب املعريف.

ال      ثقافة  فإنر  ومنه  حوله،  من  يف  وفكره  وعيه  يبثر  الذي  هو  الغالب  فإنر  خلدون  ابن  ملقولة  فرد  تبعا 
واألوطان   معينا،  ثقافيا  منوذجا  تفرض  اليت  احلاكمة  للمؤسسة  خاضعة  اجملتمع  وثقافة  حيكمه،  ملن  خاضعة 
 " راسل  برتراند   " د   حدر وقد  ابلتقنية،  تتحكم  اليت  للدول  وفكراي  ثقافيا  األخرى  هي  خاضعة  ماداي  املغلوبة 

احلدي العلمية  التقنية  عن  حتدث  حينما  جيدا  والضرر  العلرة  يف مكمن  النفس  وعلم  احلياة  علوم  ودور  ثة، 
سايكولوجيا   علم  سيكون  السياسية  الناحية  من  موضوع  أهم  إنر   " بقوله  اإلنسان  حياة  على  التأثري 
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ولغاية  Mass psycologicalاجلماعات   متقدمة،  مرحلة  يف  ليس  العلمية  الناحية  من  املوضوع  وهذا   ،
وا رجال األعمال والسياسيني، وكانوا يف الدرجة األوىل من يومنا هذا مل يكن أساتذته من اجلامعيني، بل كان

الدكتاتوريني(    ( املستبدين  راسل،  )احلكام  ص:  2008برتراند  النظرة    (54،  تتغرير  النحو  هذا  وعلى 
 احلقيقية للثقافة من كوّنا نتاج واكتساب وتطورر إىل كوّنا نفوذ وسطوة وهيمنة. 

 النشأة : املفهوم و الدراسات الثقافية. 2      
اليت       تلك  سواء  الثقافية،  الدراسات  أغنت  قد  الثقافة  مفهوم  ت  مسر اليت  والتحورل  التبدل  أشكال  إنر 

الثقافية   للدراسات  برمنجهام  مبركز  ظهرت  اليت  الدراسات  أو تلك  فرانكفورت أبمريكا،  مدرسة  انبثقت عن 
وأ  اهتمامها  لر  جح الدراسات  هذه  زت  ركر حيث  بّبيطانيا،  اإلعالم املعاصرة  وسائل  الثقافة على  مبسائل  حباثها 

ما   على  عامة  حياهتا  يف  وقائمة  بل  إعالميا،  مشبرعة  اجملتمعات  خمتلف  الراهن  واقعنا  يف  جند  ألننا  واالتصال 
قائمة   سلعية  لثقافة  مسوقا  ذاته  حدر  يف  اإلعالم  هذا  يكون  وقد  زائف،  افرتاضي  واقع  من  اإلعالم  فيها  يبثره 

اجلما التأثري  أنساق  على  من  حتمله  مبا  اهلواييت،  والسلب  الثقايف  الغزو  على  تعمل  نفسه  الوقت  ويف  هريي، 
علن شأّنا يف ذلك شأن النصوص األدبية والقصائد الشعرية. 

ح
ضمرة خلف اجلمايل امل  ثقافية مح

ال        حيث  واخلطاابت،  النصوص  تناول  يف  الطرح  بشمولية  اتسامها  هو  الثقافية  الدراسات  مييرز  ما 
ا  ت وإمنر التلقي،  النقدية كنظرية  املناهج  به  عحنيت  مثلما  األدبية،  اجلماليات  تتبع  يف  الدراسات  هذه  نحصر 

ع دائرة اشتغاهلا لتشمل خمتلف الوسائط االتصالية " والوظائف املستحدثة املختلفة اليت أشاعتها الثقافة   توسر
االتصال اجلماهريية والشعبية و  بنقد ثقافة  السمع بصرية اجلديدة ووسائط  وسائط امليداي والصورة، مبا عحرف 

حقل   يف  ثورة  وأحدث  الثقافات،  بني  التقليدية  الفواصل  حطرم  الذي  النقد  وهو   ،" " كلنر  عند  الوسائل 
توزيع  وسائل  هي  بل  وحسب،  إنتاجا  ليست  أّنا  كما  اتصالية،  طبيعة  ذات  الثقافة  ألنر  االتصال، 

دث االتص ال واالتصال حَيدث هبا ضمن اسرتاتيجية نقدية ثالثية لقراءة الثقافة واستهالك أيضا، فالثقافة حتح
 ( 08بشرى موسى صاحل، ص: )هي : قراءة اهليمنة، التجاوز، واملعارضة  

فشملت        الثقافة،  أشكال  تتبعت  حيث  واملعرفية،  اجلوانب الفكرية  الثقافية مبختلف  الدراسات  اهتمت 
الثقافة،   وصناعة  وامليداي،  الصورة  وثقافة  العلمي،  واخليال  التكنولوجية  الرواية  واجملتمع،  التكنولوجيا   " بذلك 

املق الرمزية  النقدية  واألنثروبولوجية  اجلماهريية،  العلوم،  والثقافة  سياسة  ودراسة  اجلديدة،  والتارخيانية  ارنة، 
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والدراسات  الثقافية،  التعددية  نظرية  االستعمار،  بعد  ما  خطاب  واالستشراق،  االجتماعية  الدراسات 
 (  20، ص: 2007،حفناوي بعلي)و  النسوية اجلنوسية، ونظرايت الشذوذ وثقافة العوملة

 لثقافة مبفهومها الشمويل املتشظي.هي كلها مواضيع وقضااي قاطعها املشرتك هو ا
ينسبح " ساميون ديورنغ نشأة الدراسات الثقافية يف بداايهتا األوىل إىل الدراسات األدبية بّبيطانيا " أو       

الليفسية   يسمى  أر    Leavisismما  إف   " املعروف  الناقد  إىل  نسبة  فالثقافة    FR Leavisخصوصا، 
تكوين أفراد انضجني ذوي إحساس  ابلنسبة إىل الليفسية ليست جمررد متعة أو إمضاء لوقت فراغ، بل هتتم ب

ابحلياة حقيقي ومتوازن، ورمبا َييت ارتباطها مع النقد األديب بشكل عام بسبب اعتماد كليهما يف حتليالت 
والتاريخ   النفسي  والتحليل  والفلسفة  االجتماع  علم  مثل  أخرى  ختصصات  على  الثقافة  أو  األدبية  النصوص 

صصا ترافق مع التقدم احلاصل يف التفكري ما بعد احلداثي، ومع  واللغوايت، لكن تطورها السريع لتصبح خت 
 ( 10، ص: 2015ساميون ديورنغ، )تبدل النظرة إىل النص ومفهوم الثقافة  

ت العديد   ا واكب ظهورها وجود تغريات فكرية مسر وعلى هذا فإنر الدراسات الثقافية مل أتيت من فراغ، وإمنر
النص   منها  املفاهيم،  حتتاج  من  ثقافية  أنساقا  وحيمل  مجرة،  لرتاكمات  خيضع  أصبح  الذي  الثقافة  ومفهوم 

 ملنهج متكامل شامل يكشف طبيعة عملها وفاعليتها وأتثريها. 
الثقافية        الدراسات  مركز  شرع  "حيث  النشأة  حديث  الثقافية  الدراسات  مصطلح  أنر   " إيزابرجر   " يبني 

برمنجهام   جبامعة  الدراسات   1971عام    birminghamاملعاصرة  يف  عمل  أوراق  صحيفة   نشر  يف 
اإلعالم     working papers in cultural studiesالثرقافية   وسائل  تناولت    mediaواليت 

عبية   نيا    (popular culture)والثرقافة الشر ( ، واملسائل األيديولوجية (sub culture، والثرقافات الدر
(ideological matters)    واألدب  ،(literature)    العالمات وعلم   ،(semiotics)    ،

ابجلنوسة   املرتبطة  االجتماعية  (gender related issuesواملسائل  واحلركات   ،  )(social 
movement)    اليومية واحلياة   ،(every day life)    هذه تعمر  ومل   ، متنورعة  أخرى  وموضوعات 

لك املدخل  مبثابة  دراساهتا كانت  أنر  إالر  طويال،  جوانب  الصحيفة  تناولت  دراسات  من  بعد  فيما  حلق  ما  لر 
 (31، ص : 1995، أرثر إيزابرجر)اإلعالم واالتصال. 

تعد         مل  أّنا  إىل  نظرا  شيء،  أير  جمررد  تكون  ألن   " اليوم  الثقافة  وحّتر  الثقافية  الدراسات  وصلت  لقد 
للدراسا وفقا  الثقافية  فاملواد   )...( األشياء  من  حمددة  جمموعة  إىل  الوقت  تشري  يف  هي  اليوم،  الثقافية  ت 
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نفسه نصوص ) أي هلا معىن( وأحداث وجتارب ينتجها ميدان قوة اجتماعية، وهي فرص للعديد من أنواع  
يف  مرتكز  بعضها  اجتماعية،  مؤسسات  أيضا  وهي  إليه،  عائدة  تحقذف  مثر  ومن  واملتعة،  والدمج  اإلبعاد 

ى   ( 24، ص: نفسهاملرجع )اجملتمع املدين "الدولة، وبعضها اآلخر يف السوق، أو فيما يسمر
كما ميكن لكلمة " ثقافة " أن تكون ذات معاين سلبية، حبيث ترتك أثرا سيئا يف نفسية البشر، وذلك        

هو  " كما  وشرعيتها  لوجودها  عذر  إجياد  أو  هلا  التشجيع  قبيل  من  املمارسات  ببعض  اللفظة  قحرنت  إذا 
تشهريا ابإلقدام على  1995استعماهلا لدى البااب يوحنا بولس الثاين منذ  الشأن يف ثقافة املوت، اليت تواتر 

سنة   الفرنسي  الداخلية  وزير  استخدمها  اليت   " الكراهية  ثقافة   " يف كلمة  أو  لوصم   1998اإلجهاض، 
املالئم   غري  االستخدام  أنر  لبيان  أمثلة  من  ضربنا  ما  ويكفي  الضواحي،  شباب  عصاابت  بعض  عنف 

افة " يؤدي إىل تشويش مفاهيمي، ومن البديهي أنر جرد كلر االستخدامات الراهنة للفظة "  ملصطلح " الثق
ثقافة " غري وارد هنا، ويف املقابل يسمح فحص بعض احلاالت احلديثة والدالة لتطبيق مفهوم " الثقافة " يف  

واستخدا أيديولوجي،  أي  اجتماعي،  استخدام  بني  املتزايد  التفاوت  إبظهار  حمدد  "  حقل  للمفهوم  علمي  م 
 (17، ص:2008 ،عبد هللا الغذامي)
عندما         انزالق  حدث  لقد   " بقوله  املفهوم  على  طرأ  الذي  التغري  هذا  يف  العلة  دنيس كوش  ويوضح 

لقد   العامي،  االستعمال  يف  االجتماعية،  العلوم  يف  إالر  مستخدمة  غري  طويال  ظلرت،  اليت  الكلمة  سقطت 
املركز  أدينت  عندما  للعنصرية،  مرادفا  املتعسف،  االستعمال  عّب  فأكثر،  أكثر  ابلشدة  صارت  اإلثنية  ية 

موقف   هي  مما  أكثر  أيديولوجيا  هي  العنصرية  أنر  واحلال  هذا  العنصرية،  هبا  أدينت  اليت  )ساميون  نفسها 
 (25، ص: 2015ديورنغ، 

مع       وتداخلها  النخبة  ثقافة  اختالط  هو  ووزنه  مكانته  يفقد  الثقافة  مفهوم  من  جعل  آخر  سببا  ولعلر 
دراسة الثقافة الشعبية واجلماهريية مع دراسة الثقافة املمتازة، وهو ما أدرى    ثقافة اجلماهري، حيث متر " دمج 

علماء   من  أنر كال  الراهن  الوقت  يف  وسنجد  الثقافية،  والدراسات  الكّبى  املعرفة  من  جديد  نوع  إىل 
والعلوم   اإلجنليزية  اللغة  وأساتذة  والفالسفة  السياسيني  والعلماء  األنثربولوجيا  وعلماء  اإلنسانية  االجتماع 

املعرفة   من  مستقبل  الدراسات كفرع  من  نوع  ظهر  األخرية  السنوات  ويف   ( األمريكية  الدراسات  يف  واألفراد 
أم   شعبية  دنيا،  أم  عليا  ثقافة  سواء كانت  للثقافة  مسة  أية  العلماء  يدرس  حيث  االتصاالت(  علم  وهو  أال 

 (25)املرجع نفسه، ص:  غري شعبية  
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افات على اختالف مستوايهتا مبا حتمله من أنساق ثقافية ودالالت متوارية خلف وقد أصبح ينظر هلذه الثق
 املركزي أو الالمركزي النخبوي أو املهمش، الشعبوي أو الرمسي. 

تعين         حينما كانت  وذلك  أيديولوجية،  من كلر  املفرغ  الّبيء  املصطلح  ذلك   " ثقافة   " تعد كلمة  مل 
وتدلل   واملعريف،  العلمي  مستوى  االكتساب  على  سواء  وتقدم،  وتطور  إنتاج  هو  ما  إىل كلر  غالبها  يف 

وبظهور  معني،  جمتمع  داخل  اإلنسان  بثقافة  هتتم  اليت  الثقافية  األنثروبولوجيا  فبظهور  املعنوي  أو  الفكري 
ية،  اإلثنية اليت تدعو إىل االستعالء العرقي واجلنسي حتورل مصطلح الثقافة إىل رافد من روافد التحيرز والعنصر 

وسببا من أسباب التأثري واهليمنة ومنه أصبحنا ال نذكر الكلمة إالر يف شقها املركب، كثقافة احلكم، وثقافة  
للتفتيش  تسعى  إجراءات  من  يقابلها  ما  الثقافية  الدراسات  هلا  أوجدت  قد  حتوالت  مجيعها  وهي  املؤسسة، 

د الثقايف، والنقد املؤسسايت، والتعددية  يف أساليب اهليمنة هذه، وذلك عّب جمموعة من املصطلحات، كالنق
 الثقافية، والنقد النسوي. 

وإىل         مرتاكم،  مزيج  إىل  حتولت  الثقافة  أنر  إىل  الواسع  منهجها  خالل  من  الثقافية  الدراسات  يلنا  حتح
الناس   عن  تعبريا   " الثقافة  يف كون   " امي  الغذر هللا  عبد   " يفسره  تداخل  وهو  الثقايف،  الفعل  يف  ويف  تداخل 

يف   قوي  حافر  وهناك  الثقافية،  الدراسات  يف  قيمة  له  أساسي  تداخل  وهو  للهيمنة،  أداة  هي  ذاته  الوقت 
هذه الدراسات لكشف أساليب الثقافة يف صياغة مركزية مستهلكيها، ويف تسخريهم كذوات برغبات وقيم  

له اإلعالانت الدعائية مثال،  حمددة، وهذا ما يسميه " ألتوسري " ابالستجواب، وهو مفهوم يشري إىل ما تفع
حينما ختاطبك كإنسان ذي خصوصية بوصفك مستهلكا تتحلرى بنوع ذوقي متقدم، وعّب زخر هذه الصفة 

، 2015ساميون ديورنغ،  )  فيك مررة ومررة وأخرى تصبح أمام نفسك وكأنك ذلك املصنف بتلك السمات
 (344-343ص: 

الثقايف، فمثال قضية ترويض الفكر وبرجمة الوعي ال حتدث   كما يساعد الزمن أيضا يف تثبيت هذا التداخل  
ا حيدث هذا التحول هو اآلخر بطريقة خمادعة عّب الزخ املستمر للمادة أو الفكرة املراد تثبيتها يف  فجأة، وإمنر

 الوعي.
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وحّت        الفكرية،  والتمثالت  األنساق  فيه كلر  جتد  حقال  الثقافة  من  الثقافية  الدراسات  جعلت    لقد 
التقاطعات األيديولوجية، وهبذا وسعت هذه الدراسات من املفهوم العام للثقافة، بل وجعلت الثقافة أنواعا  
فكرية  ملرجعيات  خاضعة  خمتلفة  ورغبات  أهدافا  حيمل  خاصة، كما  مبواصفات  منها  يتسم كلر  وأشكاال 

واحلديث القدمي  بني  املفهوم  يف  حدثت  اليت  القطيعة  على  يؤكد  وهذا  مفهوم  متنوعة،  خيتلف   " إذ   ،
الدراسات الثقافية عن مفاهيمها اليت كانت سائدة يف املاضي، وعلى وجه اخلصوص، نظرا إىل فقدان هذا  
الثقافية   واألغراض  املمارسات  عدر كلر  حنو  اجته  فد  الراقية،  التقليدية  الفنون  مع  الوثيق  ارتباطه  التخصص 

ر  ملثل  فيه  يكون  جملتمع  طفل  إنره  حقا  قيمة،  زايدة  ذات  ابلتحديد  وهي  اجتماعية،  وظيفة  هذه  املساواة  ؤية 
 (83املرجع نفسه، ص: )  االستهالك الثقايف بكلر أنواعه 

، وعليه فإن التغري احلاصل هو الذي جيعل الدراسات الثقافية حتاول سّب أغوار املضمر وراء ثقافة معينة،    
الدراسات   فإنر  متعددة  الثقافات  ألنر  خالهلا  ولكن  من  تتوصل  اليت  واآللية،  املنهج  مشكلة  تواجه  الثقافية 

   ملقاربة هذا املصطلح وتفسري علله ورصد أشكال تغرياته. 
هو        يعتّبه  الذي  الثقافية،  الدراسات  ملنهج  الثقافية  'الدراسات  مؤلرفه  يف   " ديورنغ  "ساميون  ح  ويلمر

" الثقافة " والذي يرتنرح بني العاملية والعوملة، حيث يعطي  اآلخر ممتدا ومتشظيا ألنره يعاجل مفهوما مران هو  
حتليال وافيا حول ما ميكن أن يكون منهجا للدراسات الثقافية بقوله" طاملا يحتعامل مع الثقافة عامليا، يصبح  

يتعنير   اليت  واملمارسات  التصوررات  نوع  للثقافة، فما  األكادميية  ابلنسبة للدراسة  حقيقية  مشكلة  علينا  املنهج 
استقدامها إىل مادتنا ؟، املقابالت ؟، التحليل اإلحصائي ؟، التصوير الفلسفي ؟، النرقد السياسي ؟، قراءة  
املزيد  قول  يصعب  ابلفعل  ؟،  الرواايت  وكذلك  التلفازية  والعروض  األغاين  ن  تتضمر قد  اليت  للنرصوص  متأنية 

ص نظري وجترييب معا، وهو يف أفضل حال  عن منهج الدراسات الثقافية، سوى أنره بشكل عام جدا، ختص 
ومرنة   منتشرة  املتعوملة  التجارية  الثقافة  ألنر  جزئيا  وذلك  منهج،  حول  تنظيمه  جيوز  وال  آن،  يف  له، كالمها 

، 2010  عبد الكرمي غريب وآخرون،)  جدا، وتولرد الكثري من املواقف اليت ميكن من خالهلا التعامل معها  
 ( 140ص: 

الي الثقافة  يتفلرتون وألنر  الدراسات  من  النروع  هذا  على  املنشغلون  أصبح  االقتصاد  جبوانب  ومرتبطة  عاملية  وم 
وهنا   تشكيلها،  يف  سامهت  اليت  واخللفيات  املرجعيات  وفق  الثقافية  املادة  رون  يفسر م  ألّنر املنهج،  صالبة  من 

غموض أكثر  تكون  قد  الثقافية  الدراسات  يف  االشتغال  آليات  أبنر  'ديورنغ'  تكون  يرى  أن  من  وعمقا  ا 
 منهجا يف الدراسة، أو حّتر نشاطا معرفيا حمدودا.
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ورغم هذه الشمولية يف الدراسة فإنر أغلب الدراسات املهتمة أساسا ابلثقافة، جندها أتخذ يف حسباّنا       
َيخذ   فهو  خمتلفة،  ثالثة  مبعان  ملتزم  فهي " اختصاص  لالشتغال،  منها مادة  تتخذ  عامة  جوهرية  يف نقاطا 

ع املناصرة؛ ويهدف إىل  ى االحتفاء والتوكيد الثرقافيني، ويشجر شني واملضطهدين؛ وينمر احلسبان منظور املهمر
صياغة حتاليل خبصوص احلياة اليومية، أو على كلر حال احلياة خارج الوسط األكادميي، كلر ذلك من دون  

اليومية،   احلياة  يف  جمال  أير  على  سلبية  ارتدادية  أحكام  الثقافية  إطالق  الدراسات  فإنر  نفسه  الوقت  ويف 
مع االقتصاد احلرر ومع الليّبالية اجلديدة،    –رغما عن أنفها  –عبارة عن صيغة أكادميية مرتبطة إىل حدر ما  

على   ابحملافظة  شديد  التزام  ذو  معومل  أكادميي  حقل  ا  إّنر لذلك،  إضافة  والدراسة،  الدرس  قاعة  إىل  وتنتمي 
عات والثقافات، على أساس أنر فرض املصاحل والقيم واألساليب العامة ..عّب احلدود  االختالفات بني اجملتم

 (140ص: )املرجع نفسه،  الوطنية هو منط من اهليمنة 
 :  مباحث الدراسات الثقافية. 3      

وتتقصرى         حمورا،  الثقافة  من  جتعل  إذ  شاسع،  واسع  الثقافية  الدراسات  اشتغال  فإنر  سابقا  أشران  كما 
بني  ومن  حوله،  التساؤالت  من  وتثري كثريا  املصطلح،  تشوب  أضحت  اليت  والريبة  اهليمنة  مكامن  بدقة 

اب عالقتها  طبيعة  حول  عليها  الضوء  نسلرط  أن  ارأتينا  اليت  ة  املهمر وسائل  املسائل   : هي  الثقافية  لدراسات 
 اإلعالم واالتصال، العوملة الثقافية، ومسألة اجلنوسة. 

 : الدراسات الثقافية ووسائل اإلعالم واالتصال 1.3      
جعل        املصطلحات  من  مجلة  على  وتركز  للدراسة،  خصبا  جماال  اإلعالم  من  الثقافية  الدراسات  جتعل 

ليشتغل األساس  مادهتا  اإلعالم  ترويض    منها  خالله  من  يتم  عام  ذوق  أتسيس  خالهلا  من  وحياول  عليها، 
عقول اجلماهري وجعلها خاضعة اتبعة ملا متليه املؤسسة اإلعالمية، وهذا جنده يف الدراسات اليت انبثقت عن 
مدرسة فرانكفورت  حيث يرى إيزابرجر " أنر أعضاء هذه املدرسة " أمثال " هوركهامير" و " أدورنو " و "  

وسائل  مار  أنر  على  دوا  أكر فلقد  الفوقية،  البنية  مشاكل  أبنه  يوصف  ما  على  اهتمامهم  ركزوا  قد   " كيوز 
قد حالت دون أن يتخذ التاريخ جمراه احلتمي، وطبقا ملصطلح هؤالء   Mass mediaاإلعالم اجلماهريية  

فران مدرسة  آلراء  ووفقا  اجلماهري  عقول  أفسدت  قد  اإلعالم  وسائل  فإنر  يف  املاركسيني  البشر  فإنر  كفورت، 
العاملة   اليت    -أي   –الطبقات  السطحية  املتع  يف  وانغمسوا  االستهالك  ثقافة  إىل  استدرجوا  قد  اجلماهري، 
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اجلماهريية   اإلعالم  بوسائل  عقوهلم  غسل  متر  الشعبية، كما  الثقافة  :  )    تقدمها  ص  إيزابرجر،  -66أرثر 
67). 

املادة         مع  متاشيا  فكره  وترويض  املتلقي  هتذيب  يف  تحسهم  بليغة  دالالت  هلا  االعالمية  الصور  أنر  كما 
املعروضة وما يدعرم فعلها يف التأثري هو توظيف التقنيات العلمية والتكنولوجية احلديثة حيث "وصل 'روالن  

أ إىل  االشهارية  الصور  ومنها  للصور،  قة  معمر حتليالت  بعد  شأن ابرت'  ذلك  يف  شأّنا  املادية  الصور  نر 
الصور الشعرية تنطوي على إحياءات متعددة: أدبية ورمزية ووجدانية ال ميكن جتاهلها، وإنر نشاطها الداليل  
الصورة  مادة  وغىن  ثراء  يف  يزيد  الذي  وهو  قسماته،  ويّبز  املعىن  خيلق  الذي  هو  الداخلية  مكورانهتا  وتفاعل 

 (  68ص: )املرجع نفسه، 
أشكال  وا يصاحب  قد  ا  وإمنر فقط،  ابلسلعة  والتعريف  التسويق  غرض  عند  تتوقرف  ال  االشهارية  لرسالة 

هنا   ومن  واجملتمع،  الواقع  إىل  اإلشهار  عن  املسئولة  اجلهة  بنظرة  تتعلرق  أخرى  أشكاال  تلك  والزخرفة  التنميق 
 غالبا ما تكون خفية مسترتة. تتوازى نظرة الرتويج للسلعة مع نزعة الرتويج لأليديولوجية الفكرية اليت

وقد ساهم التلفزيون منذ ظهوره للوجود يف رحلة التغريب اليت جعلت من مجاهريه ومتابعيه جمررد متلقني       
ث  حتدر وقد  غري،  ال  اقتصاداي  للرتويج  هتدف  اليت  اإلعالنية  واحلمالت  السلعية  الّبامج  لتلك  نظرا  سلبيني 

ابلتل الثقافية  الدراسات  ربطت  اليت  املبكرة  العالقة  عن  أكثر  ساميون  يعنيين  الذي   " بقوله  النشأة  منذ  فزيون 
الواضح  من  اليت  الثقافية،  الدراسات  مع  فريدة  عالقة  له  العصر،  يف  السائدة  الوسيلة  بوصفه  التلفاز  أنر  هو 
العليا،   الثقافة  وتبخيس  الشعبوية  حنو  التخصص  هذا  توجه  إنر  التلفاز،  تالقيها مع  غضون  يف  تشكلت  ا  أّنر

التلقي   على  ابملستهلكني وتشديده  وإحساسه  اإلنتاج،  أو  التفسري  من  بدال  حياتية  الثقايف كممارسة 
لوسائل   التلفاز  على  املرتكز  فهمه  وإىل  للتلفاز،  مالصقته  إىل  يحعزى  ذلك  منفصلني، كلر  الثقافيني كأفراد 

  اإلعالم، وهي كلمة أصبحت، بشكل موح، شائعة االستخدام فقط يف أواخر الستينيات، وابلطبع ليست 
يكون   يكاد  إذ  ابلتلفاز،  متأثرة  ظهرت  قد  يف كوّنا  فريدة  األحوال  من  حال  أبي  الثقافية  الدراسات 
وابلفعل   والسينما،  واملوسيقى،  والرايضة  والرايضة،  املعاصرة،  احلزبية  السياسة  نتخيل  أن  متاما  مستحيال 

 .الثقافة االستهالكية عموما بعيدا عن تفاعالهتا املعقدة مع هذا الصندوق
 :  الدراسات الثقافية والعوملة الثقافية 2.3      
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ما        ذلك  بني  ومن  الثقافة،  يشوب  أضحى  الذي  والغزو  لب  السر مواضع  الثقافية  الدراسات  تتقصرى 
اصطلح عليه ابلعوملة الثقافية، وهو مصطلح ينايف ويعارض مصطلح عاملية الثقافة، الذي تكون الثقافة على  

اب تتسم  وال  التحدايت حنوه كونية  أخطر  متثرل  الثقافية  فالعوملة   " واأليديولوجية  العنصرية  أو  لتخصيص 
العوملة   عليها  تنطوي  اليت  الثقافية  ابهليمنة  تتأثر  ال  اخلطورة  وهذه  واألمم،  الشعوب  لثقافات  املعاصرة 

وتتطاو  الدولة  تتجاوز  حني  والعوملة  لفرضها،  تستخدم  اليت  واألدوات  اآلليات  عن  ا  وإمنر على فحسب،  ل 
حقائق االنتماء القومي، فهي تفرض على اجملتمعات اخلضوع لنمط جديد من املفاهيم الثقافية الغريبة عنها 

واحلديثة   املتطورة  والثقافية  اإلعالمية  التقنيات  عّب  املعلومات  ضخ  طريق  عن  وذلك  واترخييا،  )املرجع بيئيا 
 (  70ص: نفسه،  

لثقافية هي فكر مغالط يسعى جلعل الثقافية عاملية ابملعىن الذي تريده  والعوملة الثقافية كما تراها الدراسات ا
التقنية   هو  ذلك  يف  سبيلها  ووحيد  واحد  منط  يف  الشعوب  ثقافات  الختزال  تسعى  اليت  العظمى،  الدول 

وال  اجلغرافيا  وال  الزمان  حواجز  هناك  تعد  فلم  العاملية،  األسواق  وكثرة  الواسع  االستهالك  تزايد  مع    احلديثة 
 االنتماء، وهو ما جيعل البلدان النامية تعيش حالة من انعدام األمن الثقايف.

ما        مع  العظمى  الدول  هي  األساسية  أطرافه  ثقافيا كبريا،  صراعا  يشهد  اليوم  نعيشه  الذي  واقعنا  إنر 
غ األحيان  غالب  يف  تكون  قد  هذه  الثقافية  واهلجمة  قوي،  واقتصاد  معاصرة  تكنولوجيا  من  ري  متتلكه 

عّب   املعلومات  فتدفق  والثروات،  املوارد  وليست  واهلوية  املادة،  ال  الروح  تستهدف  ا  ألّنر  " للعيان  واضحة 
والتوغل   املثقفني،  أوساط  يف  جديدة  مفاهيم  وإشاعة  بث  إالر  منه  يقصد  ال  الثقافية  العوملة  نشر  وسائل 

لقومية والوطنية وزعزعة القناعات هبا، والرتويج  ابلتايل يف منظومة القيم واملبادئ واملفاهيم األساسية للثقافة ا
حوله   تتمحور  الذي  الثقايف  االخرتاق  هلذا  املركزي  اهلدف  ولعلر  الثقافة،  عوملة  قوى  ومفاهيم  ومبادئ  لقيم 
إطار اجملتمع  يف  ومفاهيمه  مبادئه  ونشر  األمريكية،  الثقافة  لنمط  املستقبل  من  حالة  خلق  هو  العوملة،  ثقافة 

ويف هويتها    املستهدف  وتدمري  الثقافة  خصوصية  من  النيل  أجل  من  اخلصوص،  وجه  على  مثقفيه  أوساط 
 (  70ص: )املرجع نفسه، 

هناك العديد من العلماء واملفكرين ممن اندوا بعاملية الثقافة وضرورة البحث عن عامل موحد ومتجانس       
تفعل ستظلر  والتقاليد  والعادات  االجتماعية  التنشئة  ولكن  من    ثقافيا،  جملموعة  أبدا  ميكن  وال  فعلتها، 

حاضرا،   موجودا  بينهم  املشرتك  القاسم  ولو كان  والفكرية،  املعرفية  املرجعيات  نفس  هلم  تكون  أن  املتلقني 
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كرسالة ما، أو فلم ما، أو قصة ومن هنا فالقول بعاملية الثقافة ليس عفواي وبريئا لدرجة كبرية، ألنر الثقافة  
مف ذاهتا  حدر  يف  تعد  هيمنة  مل  وسيلة  وميثرل  ومكيرف  مزيرف  املفهوم  فإذا كان  ابالستقاللية،  يتمترع  هوما 

املفهوم،  يف  التحورل  بداايت  أوىل  عرفت  اليت  القوية  الدول  مجاهري  هنا  ونقصد  للجماهري،  وسلب  وضغط 
ال جبماهري  ابلك  فما  الثقايف  والتحريف  والتكثيف  التعتيم  وطأة  حتت  ترزح  اجلماهري  هذه  دول إذا كانت 

معامل   وطمس  ليب  السر لالحتواء  يهدف  معومل  عاملي  إعالم  جهتني،  من  الثقافة  هذه  خطر  تواجه  اليت  النامية 
ومجاهريه  احملدودة  جغرافيته  يشمل  الذي  نفسه  الدور  اآلخر  هو  يلعب  داخلي  وإعالم  الشعوب،  وثقافات 

 ليب.اخلاصة اليت ضربتها رايح العوملة فأضحت هي األخرى جاهزة للتلقي السر 

 :   الدراسات الثقافية ومسألة اجلنوسة  3.3      
القضااي        هذه  لت  وشكر النسوية،  والكتاابت  اجلنوسة  مبسائل  املاضي  القرن  ستينيات  يف  االهتمام  تزايد 

النسوي   النقد   " مبصطلح  يسمى  ملا  النسوية  الكتاابت  دت  مهر وقد  الثقافية،  الدراسات  الشتغال  خام  مادة 
  "feminist criticism  ب الثقايف  النصوص والتحليل  تناول  يف  منهج  النرقد "وهو  ويشتغل  عامرة،  صفة 

ابجلنوسة   املرتبطة  ابملسائل  واضح  مستوى  على  النقراد  (gender)النسوي  بعض  قام  املثال  سبيل  فعلى  ؛ 
عدد  مثل  من  أبمور  اهتمو  كما  االعالم،  وسائل  يف  املرأة  صورة  هبا  لت  تشكر اليت  الطرائق  بدراسة 

وس  يف  املعروضة  النصوص  يف  بعدد الرجال(  االعالم اجلماهريية  النساء)مقارنة   mass mediated)ائل 
texts) د أصحاب هذه ، وبدور املرأة يف النصوص الدرامية، وابالشتغال اجلنسي جلسد املرأة)..(، فقد أكر

أبوية   جمتمعات  هي  اجملتمعات  من  العديد  أنر  على  النسوية  فيها  (patriarchal)النظرية  املدار  يدور   ،
 (  75ص: )املرجع نفسه، كوري يف رؤية العامل وتوجيه العلم"حول القوة الذكورية والنرهج الذ 

نظر        يف  توجهني  حتمل  النسوية  الكتاابت  أنر  إىل  اجلنوسة  جمال  يف  املشتغلة  الدراسات  ذهبت  كما 
الدراسات الثقافية، إذ حييلنا التوجه األورل إىل كتاابت تثور على مركزية الذكورة كمحور طغى على الساحة  

وا يف الفكرية  الذكورة  مكانة  توازي  مكانة  لنفسها  جتد  أن  النسوية  الذات  على  وجب  ولذلك  الجتماعية، 
على  قائم  أنره  مبعىن  الذكورية،  حساب  على  النسوية  الذات  يثبرت  ألن  فيسعى  الثاين  التوجه  أما  اجملتمعات، 

ف الثقافية  الدراسات  اعتّبته  ما  وهذا  اجملتمع،  داخل  وفاعليته  الرجل  مكانة  للهدم زحزحة  هتدف  اثنية  حولة 
 من أجل التموقع والرايدة. 
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املرأة،        بكتاابت  االهتمام  خالل  من  األنثوية،  ات  الذر عن  الكشف  حماولة  إىل  النسوي  النرقد  يدعو 
يف   منظرم  النرقد كخطاب  هذا  ظهر  "وقد  الغربية  اجملتمعات  وسط  األنثوية  املقاومة  أشكال  بتتبع  وذلك 

وا امليالدية،  العامل  الستينيات  يف  املشروعة  املرأة  حبقوق  طالبت  اليت  املرأة  حترير  حركات  على  عتمد 
جمتمع  أبنره  الغريب  العامل  مت  اهتر حينما  النرقد  هذا  حركة  رائدات  من  وولف'  'فرجينيا  وتعتّب  الغريب)...( 

وثقافيا اقتصاداي  حرماّنا  إىل  إضافة  واألدبية  الفنية  طموحاهتا  حتقيق  من  املرأة  منع  ثقافة  'أبوي'  وهي   ،
تولردت من خالل مجيع الكتاابت النسوية اليت اثرت على اجملتمع الذكوري الذي ينشد دونية املرأة ويضعف  

 من دورها وفاعليتها داخل اجملتمع.
 : . خامتة 4      

يتخذ   يعد       غائما،  عائما  اليوم  جنده  واملعرفة  االكتساب  إىل  سابقا  حييلح  الذي كان  الثقافة  مفهوم 
القيم   فيها  تتضارب  فوضى  إىل  احلداثة  بعد  ما  فرتة  حتورلت  فقد  متضاربة،  ومفاهيما  متعددة  أشكاال 

ية مبرجعيات اإلثنية واملفاهيم، وتطغى يف مقابل ذلك أنساق اهليمنة والتسلط، وتتلورن أغلب املعارف الفكر 
املفاهيم   هذه  مثل  يف  حذر  على  للنظر  تسعى  ومفتوحة  واسعة  مناهج  ظهرت  هلذا  وتبعا  واأليديولوجيا، 

 املتغرية. 
وحمتوى         انفعا،  نتاجا  حينما كانت  النفسي،  االطمئنان  إىل  حتيلح  األصلي  مبفهومها  الثقافة  لقد كانت 

واالستفادة واالستزادة  االكتساب  إىل  واأليديولوجيات  يهدف  املعاصرة،  النظرايت  تلقفتها  وقد  أمرا   ،
املرتسبة، واألفكار املكبوتة، فاملصطلح مل يعد حيمل ما يشجع على االتصاف به، ففي عصران اليوم اختلط  

 األمر حّتر يف تعريف كلمة " مثقف".
ت اشتغاهلا لتشمل جماالت  . انطالقا من مفهوم الثقافة الواسع جند أنر الدراسات الثقافية قد وسعت جماال

 ومواضيع واسعة 
 . تنظر الدراسات الثقافية للثقافة املعاصرة على أّنرا عامل للهيمنة وحقل للصراعات األيديولوجية.

ا   أبّنر عليها  يطلق  ولذلك  حتيزاهتا،  ورصد  الثقافة  معاجلة  يف  املنهج  مشكلة  عند  الثقافية  الدراسات  تقف   .
 عينة.نشاط معريف ال يتبع آليات م
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 . تشكل الدراسات الثقافية حقال معرفيا تنهل منه أغلب الدراسات االجتماعية والسياسية املعاصرة.
 .. تعارض الدراسات الثقافية املفهوم التقليدي للثقافة، وتعتّبه يف عصران احلايل رافدا لأليديولوجيا
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 :  ملخص
الدارسني على أن   العلوم  يتفق مجيع  يف خمتلف احلقول   - بتعبري اخلوارزمي  – املصطلحات مفاتيح 

عناية ابلغة    -القدامى واحملدثني  -املعرفية ومن خالله تتجلى دقائق الرؤى النقدية، وقد أوىل النقاد العرب  
 . األمهية ملسألة املصطلح رغم اختالف املذاهب النقدية وتعدد اجتاهاهتا

إبنتاج كثيف داخل اخلطاب النقدي السيما عند الناقد اجلزائري كما حظيت مصطلحات السرد  
عبد امللك املراتض الذي يعد من املشتغلني ابملصطلح السردي، فقد قام بتوظيف مجلة من املصطلحات 
السردية ضمن مؤلفاته النقدية ؛ لذلك ارأتيت من خالل هذه املداخلة املقتضبة الوقوف عند عرض أهم  

استند   اليت  بوضع األسس  ذلك؛  يف  اعتمدها  اليت  املنطلقات  ألهم  اإلشارة  مع  هلا  توظيفه  قصد  عليها 
 . املصطلحات السردية اليت احتوهتا الكتاابت النقدية لعبد امللك مراتض حتت جمهر الدراسة

 املصطلحات السردية، عبد امللك مراتض، مؤلفات، النقدية.كلمات مفتاحية: 
 

Abstract: 

All scholars agree that the terms keys to science, in the words of al-

Khwarzmi, are reflected in various fields of knowledge and in the minutes of 

critical insights, and Arab critics - old and new - have paid very important 
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attention to the issue of the term, despite the different monetary doctrines and 

their multiple trends. 

Narrative terminology has also been produced extensively in critical 

discourse, particularly in the case of Algerian critic Abdelmalek Mortazad, 

who is a hackneel of the narrative, who has employed a series of narrative 

terms in his critical works; In this brief intervention, I have decided to stand 

by the most important bases on which to employ it, with reference to the most 

important points I have adopted, by putting the narrative terms contained in 

the critical writings of Abdul Malik Mertad under the study's microscope.  

Keywords: Narrative terms, King Murtad, writings, monetarist. 

JEL Classification Codes: …, …, … 
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chlef.dz/s.benzina@univ-s.moussaoui@univ-مييل:  اإل  موساويسهام  ،  ، صفية بن زينة:  املؤلف املرسل

chlef 
 مقدمة:   .1

يعد املصطلح السردي يف اخلطاب النقدي العريب عامة وعند عبد امللك مراتض خاصة، مبثابة األرضية 
ملسرية قاعدة النظرية السردية املصطلحية من خالل التقعيد لبعض املصطلحات ابصطناعه  اخلصبة اليت هتيئ  

كما عمل على أتسيس قاعدة نقدية    من املتون السردية. حيث ساهم يف التأسيس املصطلحي احلداثي،
 يف  يتمثل املصطلحية األزمة سردية رصينة فتحت آفاقا رحبة للدرس املصطلحي السردي . ابعتبار أن سبب

 النقد مفاهيم انتقال عملية من حيث "تتوّلد ؛ -املستقبل- العريب  املنتج إىل املتلقي الغريب احلّيز من انتقاهلا

األصلية.  واملعّّبة هلا، املالئمة الصيغ وإجياد مصطلحاته، تعريب صعوبة املغاريب، النقد إىل الروائي ومنه الغريب
 بسبب املصطلحية يطرح القضية مما العريب  املغرب  نقاد  لدى  الواحد  للمصطلح الرتمجات تعّددت  أن فكان

،  1995)مراتض،    النقدية" األعمال من  الكثري  يف اتـاملصطلح لكـت يسم الذي  والتعميم  والغموض اللبس
 شكله يف النقدي املصطلح دراسة. ولتفادي الغموض يف املسألة املصطلحية حناول أال خنّص  (210صفحة  

وإمنا نسعى لغربلته وتناوله داخل احلقل السردي من منظور عبد امللك مراتض ابعتباره مدركا خلطورة    العام
 ما الرتمجة احلرفية للمفاهيم األولية اليت حتملها املصطلحات فتميزها ابلسطحية وعدم الوضوح، إذ " كثريا

 بينها من خمتلفة علل حتت لغتنا إىل   تتسّرب فندعها األجنبية اللغات عم العرب، حنن نتسامح، أو نتساهل

mailto:s.moussaoui@univ-chlef.dz/s.benzina@univ-chlef
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 التكاسل إىل أساسا يعود والتجاوز ابلتواكل املّتسم السلوك ذلك أن واحلقّ  .املنقول  املصطلح وضوح إّدعاء

 يعود كما تعريبه، املراد الغريب للمصطلح الّدقة من  قريب أو دقيق، مقابل عن البحث يف الرغبة وضعف

   .( 123، صفحة 2002)مجعة،   الضاد" هذه على القومية الغرية  ضعف إىل
 املصطلحات السردية عند عبد امللك مراتض:  .2

يكتسي املصطلح  السردي أمهية ابلغة يف العمل السردي ابعتباره العمود الفقري الذي يشكل من 
النصي، و مينحه قيمة إضافية، حيث تتأسس معاين النص بناًء عليه، ألن  املصطلحات مبثابة  خالله وجوده  

 القوالب اليت من خالهلا تتخذ املعاين أحجما. 
تضمنت كتاابت عبد امللك مراتض عددا من املصطلحات السردية جمسدة يف مباحث سردية   

 خاصة امناز هبا الناقد نذكر منها:
 الشخصية: -1

الشخصية من املباحث السردية املتسمة ابلغموض على ما تدل عليه، فهي" كل جسم    يعد مصطلح
  . ( 406، صفحة  1997)منظور،    له ارتفاع وظهور، واملراد به إثبات الذات، فاستعري هلا لفظ الشخص"

الشخص عن غريه، ويقال ذو   تعين" صفات متيز  أهنا  شخصية قوية وصفات متميزة، وإرادة وكيان  كما 
   .(475)إبراهيم، صفحة   مستقل"

وملا كان مصطلح الشخصية من أهم مصطلحات النظرية السردية اليت تستدعي البحث فيها، فقد 
خاصة، واألساس الذي   خصها عبد امللك مراتض ابلدرس والتحليل ، حيث جعل هلا موقعا مركزاي ذا هيمنة

تتولد منه خمتلف املشكالت السردية األخرى اليت تضمها، كما يستدعيها املنجز السردي كشرط ضروي؛  
"فال الزمن زمن إال هبا ومعها وال احليز حيز إال هبا حيث هي اليت حتويه وتقدره لغاايهتا، يف حني تكون اللغة 

 . ( 127، صفحة 1995)مراتض،   حد ماهلا وطوع أمرها"
ونتيجة ألمهية الشخصية داخل العمل الروائي يسعى الناقد إىل حماولة سّن قانون سردي ينص على 
أن غياب الشخصية يستلزم حتما اإلقرار ابلالرواية، ويف هذا الصدد يقول: " ال أحد من املكوانت السردية 

ا تقتدر عليه الشخصية، فاللغة وحدها تستحيل إىل مسات خرساء فهي ال تكاد حتمل  األخرى يقتدر على م
شيئا من احلياة واجلمال واحلدث وحده ويف غياب وجود الشخصية يستحيل أن يوجد يف معزل عنها، ألن  
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ت هذه الشخصية هي اليت توجد، وتنهض به هنوضا عجيبا، واحليز خيمد وٌيحَرض إذا مل تسكنه هذه الكائنا
   .(91، صفحة 1998)مراتض، يف نظرية الرواية،   احلية: الشخصيات" 

الشخصيات  تعالق  قضية  توضيح  قصد  السردي  للمبحث  تبسيٍط  مبحاولة  الناقد  قام  وقد 
َمثلة يف ابإليديولوجيات واحلضارات والتاريخ ابالستناد على أساس وجودها يف الرواايت  

ُ
التقليدية القدمية، وامل

أعالمها مثل: كافكا، جنيب حمفوظ وغريهم، واعتباره للشخصية مبثابة كائن حي له وجوده امليتافيزيقي، حيث  
، كما يدافع (76، صفحة  1998)مراتض، يف نظرية الرواية،    توصف مالحمها، وقامتها، وصوهتا، ومالبسها

عن مصطلح)الشخصية( قائال: "وأاّي كان الشأن، فان املصطلح الذي نستعمله حنن مقابل للمصطلح الغريب  
( العربية الشائعة بني الناس،   (personnageهو )الشخصية(، وذلك على أساس أن املنطق الداليل للغة  

وميوت حقا، بينما إطالق الشخصية   يقتضي أن يكون )الشخص( هو الفرد املسجل يف البلدية والذي يولد
 . (75، صفحة 1998)مراتض، يف نظرية الرواية،    و من عمومية املعين يف اللغة العربية، وتبقى الداللة"ـخيل

مفهوم   السردي(  اخلطاب  )حتليل  بـ:  املوسوم  النقدي  يف كتابه  مراتض  امللك  عبد  الناقد  أوضح 
املصطلحني: )الشخص( و)الشخصية( بقوله: "وخيتلف الشخص عن الشخصية أبنه اإلنسان، ال صورته  
متثلها الشخصية يف األعمال السردية...، مث يقوم الناقد ابإلرساء على قاعدة الرتاثية ليدل على اشتقاقات  

"أرأيت   ( إذ يقولsigneاالسم لالسم داخل الصرح اللغوي العريب، والذي يرى يف االسم سوى عالمة ) 
أن انشقاق االسم يف اللغة العربية مل أيت يف الغالب إال من الوسم أي العلم، فأي حرج أن يطلق مطلقا من 
كتاب الرواية ومدّّبي احلكاايت على شخصية من شخصياته عالمة من هذه العالمات، كما نطلق حروفا  

 . ( 86، صفحة  1998)مراتض، يف نظرية الرواية،  " معينة حمرفة عن االسم األصلي الطويل
حصر الناقد عبد امللك مراتض أنواع الشخصية السردية يف نوعني أساسيني مها: الشخصية   

إن مل  املدورة والشخصية املسطحة، مميزا بينها من خالل قوله: " إن فاجأتنا ُمَقنَعة إاّيان فهي مدّورة، وأما 
. كما أشار إىل عدد من (88، صفحة 1998)مراتض، يف نظرية الرواية،   تفاجئنا فهي مسطحة"

 التحديدات اليت اعتمدها املنظرون العرب ألشكال السرد من خالل عالقتهم ابلشخصية، نذكر منها: 
 _ أن تقوم الشخصية بتقدمي نفسها. 
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 خصية غريها من الشخصيات األخرى. _ أن تقدم الش

 _أن تقدم الشخصية ساردا آخر.

)مراتض، يف   _ أن تقوم الشخصية بتقدمي نفسها بنفسها، والسارد، والشخصيات األخرى معا    
 . (176، صفحة  1998نظرية الرواية، 

وأورد الناقد عبد امللك مراتض تعليقا على هذه التحديدات، مفاُده أن الشخصية ال ميكنها أن تعمل 
منعزلة على بقية العناصر السردية األخرى )الوصف والسرد(، وذكر "أن الشخصية ال تستطيع ولو أرادت 

الوصف والسرد من   ذلك أن تقدم نفسها خارج إطار اللغة اليت يتشكل منها اخلطاب السردي الذي يسهل
 le monologue)   جهة واحلوار الذي يشمل التعامل مع أطراف أخرى من وجهة اثنية، رمبا املناجاة"  

intérieur)  "صفحة  1998)مراتض، يف نظرية الرواية،    اليت تعين التحاور مع الذات من جهة أخر ،
التحديدات املتعلقة أبن تقوم الشخصية بتقدمي نفسها، وأن تقدم الشخصية غريها من  . ويقصد  (177

 الشخصيات األخرى. 
 احليز:  -2

يعد مصطلح احليز حمدد املادة احلكائية يف البيئة السردية، كما أنه" كل مكان، وهو فعل من احلوز  
،  1998)البستاين،    زائدا عليه أم انقصا"  أي اجلمع وقيل احليز، الفراغ مطلقا سواء كان مساواي ملا يشغله أم 

 . ( 204صفحة 
وجعل الزخمشري مصطلح )الفضاء( لصيقا ابملكان، فالتفضية عنده تقع على املكان، وجند ذلك يف 

،  2006)الزخمشري،    قوله:" فضا املكان يفضو فضوا إذا اتسع فهو فاض، وأفضيته أان: وسعته وجعلته فضاء"
   .( 476صفحة 

(، ابعتباره مكوان سرداي عناية ابلغة األمهية؛ مما لفت  espace لقد أوىل عبد امللك مراتض مصطلح )احليز
اخلطاب  انتباه بعض النقاد كإبراهيم خليل الذي قال: "أوىل عبد امللك مراتض عناية شديدة وولع مبحاور  

   .( 2010)خليل،  السردي، ويف مقدمتها املكان أو الفضاء الذي يسميه احليز"
غري أن املكان خيرج من دائرة احليز عند الناقد عبد امللك مراتض من خالل تلك التفاصيل اليت يرمسها  
األول، حيث جتعله أقرب إىل التوصيف اجلغرايف منه إىل احليز، ويظهر ذلك جليا من خالل قوله: " لو  
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نئذ ال يكون ال للخيال وال  ذكرت كل التفاصيل ذات الصلة ابملكان الستحال مفهوم احليز إىل جغرافيا وحي
التلقي معىن كبري، أي أن األدب يستحيل يف هذه احلال إىل جغرافيا كما تستحيل   للتناص، وال جلمالية 

 . (198، صفحة 1998)مراتض، يف نظرية الرواية،  األحداث الروائية البيضاء التاريخ"
الناقد عبد امللك مراتض على تسميته للفضاء ابحليز،" وسنخالف هذه التسمية اليت ارتضاها )عبد  لقد أُوِخَذ  

امللك مراتض( ملصطلح الفضاء ألن مدلوهلا سائر يف القراء واخلالة واالتساع الالحمدود يف حي نلمس وضع  
)زوزو،   من ملفوظات أخرى"احلدود والعالمات والتقسيم اهلندسي يف لفظة )احليز( اليت تعرتها أقل مساحة 

   .(208، صفحة  2010

غري أننا جند الناقد قد برر سبب وصفه ملصطلح )احليز( بديال لـمصطلح )الفضاء( يف كتابه )نظرية   
ألن  النص األديب(، حيث يقول:" واحلق أننا عدلنا عن اصطناع مصطلح )الفضاء( إىل مصطلح )احليز(،  

فيه؛ إذ يوجد مثال حق   الفضاء عام جدا يف رأينا وقد تسرب إىل أكثر من حقل معريف معاصر، فاصطنع
( املعماري  le droit de l'espace)الفضاء  والفضاء  (l’espace architectural)والفضاء 
 .( 297، صفحة 2007األديب، )مراتض، نظرية النص  " (espace analytique)التحليلي

 
 الزمن:   -3

جيد متصفح املعاجم العربية أن مصطلح " الزمن والزمان: اسم لقليل الوقت وكثريه ويف احملكم: الزمن 
 . ( 202، صفحة 1997)منظور،  والزمان والعصر، واجلمع أزمن وأزمان أزمنة"

املباحث السردية اليت شدت اهتمام الباحثني ملا له من خاصية رفيعة يف العمل السردي، يعد الزمن من  
فال ميكننا التدبر يف قضااي املنجز السردي إاّل ابالستناد إىل وجوده الفعلي. ومما يؤكد أمهيته يف املباحث  

التشابك   السرد، وهذا  يربط مجيع عناصر  الذي  السياج  مبثابة  اعتباره  يوّلد دالالت السردية هو  والنسيج 
 جديدة. 

تناول بعض الفالسفة مصطلح الزمن كـ: إميانويل كانط وأرسطو، غري أن آراءهم مل تقنع الناقد عبد  
ا عن ذلك بقوله: " وحنن قد أملمنا ببعض ما   امللك مراتض، وحاول تقدمي البديل وفق تصوراته اخلاصة معّبِّ
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)مراتض،    هنا مل تتناول كل ما تريد أن نتصوره حنن عن الزمن"كتب الفالسفة فلم تقنعنا تلك الكتاابت، أل 
الرواية،   اقتناعه مبا قدمه  (174، صفحة  1998يف نظرية  الناقد عبد امللك مراتض سبب عدم  ، وعّلل 

له ويتضح عنه ويعين    الفالسفة حول الزمن؛ ألن "كل فيلسوف خنضعه لطبيعة املذهب الفلسفي الذي يروج
ذلك أن االجتهاد يف بلورة هذا املفهوم مفتوح... وـأن كل من فكر فيه، وتعامل معه بعمق، له احلق كل  

)مراتض، يف    احلق يف أن يتصوره على النحو الذي يسبق للسابقني أن تصوروه، وال لالحقني أن يتصوروه" 
. فقد صرّح الناقد ابستحالة مفهوٍم جامع مانع للزمن بقوله: "من  (174، صفحة  1998نظرية الرواية،  

 . (174، صفحة 1998)مراتض، يف نظرية الرواية،  املستحيل ومن غري اجملدي حتديد مفهوم الزمن"
 اللغة السردية:  -4

الروائية  الكتابة  ألن جناحه يكمن سر هلا الفين فبقدر إتقانه التعبري، يف ووسيلته األديب اللغة مادة تعد "
 حتاول إعادة بناء ذلك الواقع، مث  من احلياة، عناصرها تلتقط  حيث مالمسة للواقع األدبية األعمال أقرب هي

 نعلى لسا جُيري  الذي  هو العميق فالكاتب اخلاصة،    لغته عن يبحث الذي التجريب عامل يف يبقيها مما
وليست   الواقع حقائق يستهدف تصوير الذي  هو احلق واألدب حاله،  لسان به ميكن أن ينطق ما  شخصياته

، 2006)زعرب،    التصوير" هذا صدق يف إسعافا األكثر خيتار الوسيلة واألديب للتعبري،  وسيلة إال اللغة

)بوزاين،    السردية " منظومة متفتحة أو شبكة واسعة من االنفتاحات والتواصالت" اللغة  وتعد  .  (173صفحة  
   .(45، صفحة  2010

الوظيفة األساسية للغة هي التواصل والتبليغ ؛ وقد " انصرفت فلسفة القدامى إىل اختزال وظيفة اللغة، من 
التواصلية والتخاطبية واليت تؤسس العالقة بني التفكري والتبليغ... وتصبح فعالية للخطاب خالل تلك الوظيفة  

،  2010)بوزيان،   مالزمة للغة ابعتبارها ملكة لسانية قد متنح املتكلم القدرة على إنتاج املعاين والتعبري" 

السردية عن األجناس املعرفية األخرى، كالتاريخ ونشرات األخبار واملواد .إن ما مييز اللغة  (155صفحة  
   .(47، صفحة 2003)صاحل،   الصحفية واملقروءة واملصورة هو اجلانب اجلمايل والفين 

فّضل الناقد عبد امللك مراتض الطريقة التارخيية ملعاجلة اللغة السردية، حيث حتدث عن موضوع اللغة  
من منطلق الفكر الفلسفي الذي كان سائدا يف زمن أرسطو وأفالطون. مث ما لبث أن انتقل إىل الدرس  
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اللسان   ثنائية  يف  وفصل  احلديث  ا  (langage)واللغة    (langue)اللساين  إىل  لسيمائيات  ليصل 
(sémiotique) .وعالقتها ابللغة السردية ليثبت تداخل الرؤية السيمائية واملسألة اللغوية 

 قسم الناقد عبد امللك مراتض اللغة السردية إىل قسمني رئيسن مها: 

 مفهوم السمة الطبيعية: وهي اليت ميكن أن متثل هلا ابللغة )التبليغية(.  -

  تتعلق بـ ) اللغة اللفظية، الرسوم، اإلشارات الصوتية( مفهوم السمة االصطناعية: وهي اليت -
 . (99، صفحة  1998)مراتض، يف نظرية الرواية،  

 الوصف: -5

جاء يف املفهوم اللغوي للفظة " الوصف " ما نصه: " وصف الشيء له وعليه وصفا وصفة: حاله...  
 . ( 449، صفحة 1997)منظور،  احمللية "وقيل: الوصف املصدر والصفة 

)إبراهيم،    ويف الوسيط " وصف املهر والناقة وحنومها، يصف وصفا ووصوفا، أجاد السري وجّد فيه"  
 . (1036صفحة 

 فالداللة اللغوية للوصف تنبئ عن أنّه مسة تسُم الشيء، وجتلي مجيع جوانبه من غري نقص وال ترك جزء منه.  
إّن إشكالية ضبط مفهوم مصطلح الوصف، داخل الساحة النقدية ظلت تؤرق النقاد، ومرّد ذلك  

جند املعاجلة النقدية الغربية ، يف حني  -من منظورهم  –هتاوهنم يف التعامل معه، كونه جمرد مسلمة أو بديهية  
   .(86، صفحة 2008)الرايحي،  له مبثابة تساؤالت منهجية تنم عن حبثهم وتقليبهم املعىن يف جوهره

أّما الناقد عبد امللك مراتض، فقد اعتمد على ما تبّناه جريار جينيت حني عاجل مصطلح الوصف،   
بعدها مفهوم هذا املصطلح، الذي هو نقيض السرد الذي ميتاز ابحلركية،  إذ إّن " األمر يرجع دون ليحّدد  

   .( 79)ماراي، صفحة    شك إىل أن األشياء ميكنها أن توجد بدون حركة، ولكن احلركة ال توجد دون أشياء" 
أثر الوصف    النقاد   السردي، واكتفوا إببراز جانبه اجلمايل فيه،  غّيب بعض  وفعاليته، يف املنجز 

وذلك ما دفع عبد امللك مراتض إىل أن يتبىن رؤية مغايرة متاما، ملا ساد عندهم، فكافأ بني السرد والوصف 
معا، وأعاد االعتبار للوصف، جاعال منه سندا رئيسيا للسرد، فالوصف عنده  يسهم يف بناء هذا)السرد( 

 .( 258، صفحة  1998)مراتض، يف نظرية الرواية،   ورة حدثهوبل
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"، يقول " فكان الوصف   iconeومن هذه الرؤية اجلديدة ملفهوم الوصف اختار مقابال له وهو "   
، صفحة  1998)مراتض، يف نظرية الرواية،    مزودا بطاقات هائلة من اجلمال األديب"  icone)مماثال لـ)

259) . 
 خامتة: -3

ومما سبق ميكن أن خَنلص إىل مجلة من النتائج عن بعض املصطلحات السردية يف أعمال عبد امللك  
 مراتض النقدية، وهي كاآليت: 

مصطلح )الشخصية( البؤرة الرئيسية يف أعمال عبد امللك مراتض، فمركزيتها مسؤولة عن صنع الفارق  يعد  -
 داخل العمل السردي. 

 ينماز مصطلح )احليز( ابالنفالت والزئبقية؛ حيث يصعب تعريفه تعريفا مجعا مانعا.  -
على العمل السردي فحسب،    مجلة املفاهيم اليت ساقها الناقد عبد امللك مراتض للغة السردية ال تقتصر-

 بل تتعداه لتتقاطع مع الشعر، واملسرح، وغريمها. 
اجتهاد الناقد عبد امللك مراتض يف حماولة تبسيط مفهوم الزمن، تتلخص خاصيته يف نقله من حيز السرد  -

 إىل الشعر. 
 قائمة املراجع: -4
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 :  ملخص
تعّد الّشخصّية أهم لبنة من لبنات الّرواية والعنصر املسيطر على األحداث داخل دواليب الّرواية،  

اسرتاتيجّية بناء هذه الرّكيزة يف رواية "احلركي" حملّمد بن جّبار؛ وذلك  لذلك سنحاول يف هذه املقالة تقّفي 
أفرزته جهود الباحث السيميائي الفرنسي غرمياس من خالل إسقاط متفصالت الّنموذج  ما  ابالّتكاء على

   .العاملي يف ثباته وحركيّته على املنت الّروائي
مفتاحية: العاملي  كلمات  احلركي-الّسرديالربانمج  -النموذج  -املرسل-املعارض-املساعد-املوضوع-الذات  -رواية 

   .املرسل إليه
 

Abstract : 

The character is the most important building block of the novel and the 

controlling element in the events within the wheels of the novel. Therefore, 

in this article, we will try to identify the strategy of building this pillar in 

the novel “Al Haraki” by Muhammad bin Jabbar; By relying on what was 

produced by the efforts of the French semiotic researcher Grimas, by 

projecting the articulation of the global model in its stability and movement 

on the narrative body. 

Keywords: the global model - the kinetic narration - the subject - the 

subject - the assistant - the opponent - the sender - the recipient . 
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 مقدمة:   .1
الشخصّية ركيزة مهّمة يف بناء صرح الّرواية، وقد أوىل الّنقاد السيميائّيون أمهّية كبرية هلا، ويف  َعدُّ ت 

مقّدمتهم الّنقاد الفرنسي غرمياس؛ إذ أسبغ هذا املكّون مفهوما جديدا ويف مقابل ذلك استنبط منوذجه 
 ليات اآلتّية: ويف ضوء ما تقّدم ميكننا طرح اإلشكاالعاملي اّلذي يصلح لكّل اخلطاابت 

 النموذج العاملي؟  جذورما هي أهم -
للّشخصّية  - الّنقدي  الّتحليل  "احلركي    ماجدوى  رواية  جّباريف  بن  حملّمد  النموذج   "  طروحات  ظّل  يف 

 العاملي السردي ؟
 : روافد الّنموذج العاملي .2

األسدداس الددّذي اسددتند "و"سددوريو"... ابابددة احلجددر تسنيري" و"بددرو كانددد دراسددة كددل مددن "لقددد    
ردي الدددذي انددددلقد منددده الشدددواكل النقديدددة  دا ملشدددروعه السدددّ عليددده غرميددداس يف حبدددك منوذجددده العددداملي منّدددّ

 املؤّسسة على وعي معريف استلهم حّوره االبستمولوجي من عّدة روافد تركيبية وألسنّية...وغريها.
 : Vladmir Propp:منوذج فالدمري بروب : 1.2

اثنان هو أّن "أعمال برو  مصدر انبباق إلهلام جّل الباحبني من بعده، ممّا ال خيتلف فيه  
وإشعاع فكري تشهد له أحباثهم، ألهنا امتداد حاصل عن فرز وحصر ومراجعة وإضافة لتصّوره "مورفولوجية  

ويتبّدى لنا مما تقّدم أبّن مبال برو  الوظائفي اسرتعى اهتمام الباحبني ، 1احلكاية العجيبة الّروسّية"..." 
على رأسهم غرمياس، الذي قطع الوشائج بينه وبني الدراسة النقدية اليت تتسم ابلطابع التقليدي، يف مبادرة  و 

 منه لفسح اجملال للتفكري العلمي أثناء التعامل مع النصوص. 

و  اّلذي حيّدد الّشخصيّات انطالقا من "دوائر األفعال" اّليت "هذا الّتصور لرب   أنّ   ومن دون شكّ 
وظيفّيا تصّورا  تصّوره  جيعل  فيها،  االختزال   ،تشارك  إجراء  على  اعتمادا  املعطيات  هذه  ويستبمر كرمياس 

  ، فاشتغال غرمياس النقدي على 2لصّياغة الّنموذج العاملي اّلذي ميّبل العنصر املركزي يف الرّتكيب الّسردي" 
 مشروع برو  كان يستبطن آليتني:
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الوظائف، وإزاحة كبري منها خاصة املكرر، والذي ميكن أن    -أ آلية: االختزال، ومتبلد يف تقليص عدد 
 ينّوي حتد غريه. 

االستبدا-  الوظيفةآلية  غرمياس  استعاض  غرمياس حىت    ل: حيث  مشروع  مركزاي يف  غدا  الذي  ابلعامل 
 .العامليى به: النموذج تسمّ 
 :Tesniere منوذج تسنيري  2.2

ممّا البّد من اإلشارة إليه هو أّن نظرية غرمياس مل تستطع  أن تنفلد من قبّة النحو البنيوي؛ إذ  
يري وذلك ابالستناد عليها ساعيا إىل بناء منوذجه العاملي، فدراسة تنيري  سراهن غرمياس على دراسة تن

، مركزا منظّما  Verbeعليها جرمياس نظريته العاملية. فتسنيري يعترب الفعل/تعد"اخللفية األساسية اليت بىن 
هذا يف إطار بنية  3." للعالقات العاملّية ممّا جعله يقّسم األفعال إىل نوعني: أفعال احلدث وأفعال احلالة 

 . غويةاجلملة اللّ 
 E. Souriauمنوذج إيتيان سوريو:2.3

استفاد منه غرمياس، راح هذا األخري كذلك ميتح من عمل سوريو ذي  فّال عن منوذج برو  الّ 
"انطلق من النصوص املسرحّية مبلورا    4[" E.Souriau"استنبط أيّا مفهوم الوظيفة الدرامية من ]والذي 

النص املسرحي " هبا  اليت يزخر  التطّورات والّتحوالت،  ، ولعل هذا ما يؤيد 5منوذجا عاملّيا، يّّم جمموع 
 لية منوذج غرمياس الذي استفاد من كل التجار  حىت تلك اليت كان املسرح موضوعا هلا. عمق ومشو 

و  سنة  بعشرين  برو   يسّميها فبعد  )اليت  األدوار  شخصيات  سوريو  مّيز  املسرح  من  "انطالقا 
هي كالّتايل:   األدوار  وهذه  للقسمني  منظّم  غري  توزيع  إلمكانية  ويلمح  الّدرامّية"  "القوة  "الوظائف 

القوة   لصاحله  تعمل  )الذي  األخري  هلذا  املفرتض  القابض  فيه،  مرغو   اخلري  ممبل  املوجهة،  املوضوعاتية 
 ") السابقة  اجلهود  إحدى  مّاعفة  املساعدة،  اخلري،  فاعل  العشوائي،  املعارض  املوّجهة(:  ،    6املوضوعية 

غرمي لعوامل  اخلفية  اخليوط  نلمح  التمييزات  هذه  إىل  خاطفة  ذات  وبنظرة  جند  بل  للعيان،  ابدية  اس 
 املصطلحات تتكرر، مبل: مرغو ، املعارض، املساعد... 
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 : النموذج العاملي يف ثباته.3

أداة ملعاجة الّنصوص الّسردية، أي بدال من االعتماد على الوظائف يف يعّد النموذج العاملي "
يطرأ على أدوارها من حتّوالت، وإخّاع  حتليل الّنصوص الّسردية اليّت تعطي أمهية أكبر للعوامل وعلى ما  

مّنا لعّدة أنساق،  الّنصوص األدبية إىل ما يسّمى ابلّنسق املفتوح، أي عدم إخّاع الّنصوص لنسق واحد وإ
منداحة يتلقف    آفاق حيث يتسع حيز املعاجلة النصية إىل    7الّداللة متنّفسا إال يف رحابه..."   والّذي مل جتد 

 طبقات النص.مغاليق النص عرب غورها الّتحليلي يف  فيها الناقد ما أمكن من

جمموعة من املفاهيم املتّافرة فيما بينها، تلّخص الّتصّور العاملي ابعتباره إجراء وهو كذلك "...
الّسردي  املستوى  من  دراسته  يف  الّسيميائي  احمللل  ينطلق  حيث  الّسرديّة؛  الّسيميائية  ميدان  يف  سيميائيا 

ا البعد  إىل  الّسرديةللوصول  للبنية  املنطقي  فيه    8." ملفهومي  تتحّقق  متكامل  حتليلي  منوذج  لبناء  حماولة  يف 
 األديب.  الفرضّيات املسبقة واملبنّية على توقيعات حاصلة يف الّنص

يف   وّفق  غرمياس  أّن  أن  واملالحظ  بعد  العوامل،  هلذه  أدوار  ستة  يف  العملية  اختزال  وضع  يف 
عامل واحد أكبر من    ؤّدي أن يإمكانية    صري  ، لتl’ acteur واملمبل  l’ actantالعاملاحلدود واملعامل بني  

العديد  دور،   القيام بدور واحد  يف مقابل ذلك يستطيع  وهنا ميكننا أن نلفي ما يسمى    من األشخاص 
 . ابلّيق واالّتساع العاملي اّلذي يبين االسرتاتيجيات اخلطابية للتوقيعات اخلصبة داخل الّنسيج النصي

النموذج من ثالث حماور كربى متجاوزا    البحبّية  غرمياس  ويتشّكل  تقّدماته  الّنماذج يف خّّم 
  تتشارك يف ثالثة حماور كربى وهي: خمتزال العملّية يف سّتة عالقات واّليت الّسابقة

 . املوضوع عالقة)الرغبة( الذات -أ            

 .املرسل إليه )املستفيد( عالقة )التواصل( املرسل-      

 . املعارض عالقة )الّصراع( املساعد  -ج                  
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 :Sujet/Objet( )ذات/موضوع  عالقة الرغبة: : 1.3

لنقل العمود الفقري للنموذج العاملي وهي ابابة    أو  اأساسي  احمور     [وضوعاملذات/]الثنائية    د  عت  
فهي"...مصدر له ألهنا تعد نقطة اإلرسال األوىل حملفل   هنايته،ل مصدر الفعل و ألهنا متبّ   ؛العنصر احليوي 

البّاين داخل هذه    خلق حالة جديدة، وهي هناية من حيث أن احلدّ   إثباهتا أو  أو    يتوق إىل إلغاء حالة ما
،    9" .الّصادر عن نقطة الّتوتر األوىل  عليها الفعل    يستقرّ   احلالة اليّت ستنتهي إليها احلكاية، أو   الفئة يعدّ 

التّ  ماهي أو طرح  وهبذا يكون للفعل تطويق للحاالت اّليت يكون منها انبباق طفرات اإلسقاط والّتغري أو 
 ت بؤرة التوتر األوىل. حيلولة جديدة تتوّهج فعليا ضمن منطلقا

 :Destinateur/Destinataire ()املرسل/املرسل إليه: اإلبالغ عالقة : 2.3

  /مرسل]من ثّنائية    كّونالّنموذج العاملي تت  ةاليّت تدخل يف تشكيلللعوامل  املزدوجة البّانية  وتعّد  
إليه و"مرسل  الّتّمن  .[،  بعالقة  متميزة  عاملية  هيئات  إال  مها  املرسلما  بني  اجلانب  عنصر -األحادية 

إليه  -مفرتض مفرتض  -واملرسل  الّنظام    -عنصر  فإن  وابلّتايل  متاثال،  ال  بينهما  التّبليغ  العالقة  هذه  ترد 
، فالعالقة الرّابطة بني املرسل    10" .االستبدايل للمرسل إليه ابلّنسبة للمرسل يكون تدرجيا وأكبر خصوصية

 يعّد احملّرك والّدافع للمرسل يّت ّتواصل أو اإلبالغ اّليت تكون من خالل املرسل الواملرسل إليه تدعى بعالقة ال
 بغية إجناز موضوع قيمة ما.  -اّلذي يشغل حّيز الذات يف الوقد نفسه-إليه 

 : Adjuvant/Opposant (الّصراع )املساعد/املعارض عالقة :3.3

البّالبة املشّكلة للنموذج العاملي؛ حيث تقوم عالقة الّصراع يعّد كل من املساعد واملعارض البنائّية   
" املساعدة على  تقدمي  على  األوىل  اجملموعة  تقوم  الوظائف،  من  على وجود جمموعتني  البّنائي  هذا  تقابل 

 بتسهيل أمر الّتواصل فيما تعمل اجملموعة البّانية على خلق العوائق للحيلولة  ابلعمل ابجتاه عالقة الّرغبة، أو
 opposition".11بينهما عالقة تعارض  أحصول الّتواصل، ولذلك تنش حتقيق الّرغبة أو دون
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يتدخّ   وعليه  إذ  للفاعل،  مؤيدة  قوة  املساعد  مشروعه "يعترب  حتقيق  بغية  له،  العون  يد  لتقدمي  ل 
تعرتض طريقه،  العملي وإصابة هدفه املنشود، بتسهيل الّسبل لبلوغه. فيما يقوم املعارض بقوة مناوئة له،  

فعل املساعدة من ومنه  يصدر    12" .صاله اوضوع القيمة املرغو  فيهفتخلق له مجلة من العوائق املعرقلة التّ 
 .نتج عنهما عالقة صراع اّليت هي أحد حماور األمنوذج العامليوتاملساند، وفعل املعارضة من الّديد 

 : مراحل اخلطاطة الّسرديّة -4

السر  اخلطاطة  مرتّ   هيديّة  مراحل  أيّ   ؛بةمراحل  على  القفز  ميكن  ال  فهي  حيث  مرحلة؛  ة 
 تستدعي كل واحدة منها األخرى، وهذه املراحل هي: إذ ؛متسلسلة

 : (Manipulation)الّتحريك :1.4

إقناع املرسل إليه يف حماولة منه   ويطلق على الّتحريك كذلك ابإليعاز والّذي يقوم هبذا العنصر هو
قائال:  ال   الّذات غنيسة  بن  الّدين  نصر  تساءل  الّصدد  هذا  ويف  قيمتها،  موضوع  من    انطالقا"كتسا  

الفاعلة حنو الّذات  يدفع  الّذي  نتساءل عن  أن  لنا  الفعل. حينها   اجلزاء،  فعل  مسألة كينونة  إهّنا  الفعل، 
تموضع حول الّذات الفاعلة حىت حتملها على حتقيق اإلجناز الرّئيس نصف جمموعة العملّيات الّسردية اليّت ت

إقناع الّسردي، وهي غالبا ما تكون عملّيات  للفعل عرب  حتقّ   ما يقع منها من  تتّمن  13."للربانمج  قات 
 سلسلة التحركات. 

فالّتحريك األوىل"وابلتايل  ابلّدرجة  إقناعي  تبين  ؛فعل  على  الّذات  حيمل  املرسل  أن  مشروع    أي 
وهنا يظهر مدى صدى الفعل اإلقناعي وما ينببق من خالل تفعله من جتسيدات فعلية    14".معطى وتنفيذه

 تنتج عن تبنيه ضمن مرحلة التنفيذ

 (:Compétence.)الكفاءة  :2.4
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عليها كذلك    الّسردية:ويطلق  اخلطاطة  يف  البّاين  الطّور  أو"األهلية".ومتبل  والغرض   "القدرة" 
 د غرمياس الكفاءة يف: ، وحيدّ 15" كينونة الفعلمنها إظهار"

 .[Pouvoir de faireقدرة الفعل] .ب[ /Vouloie de faire] إرادة الفعلأ.

 [. Devoir de faireوجو  الفعل].د/.[Savoir de faireمعرفة الفعل].ج

 (:Performanceاإلجناز) :3.4

الكينونة"  عليه  "فعل  يف  وميبّ   يطلق  البّالبّة  املرحلة  اإلجناز  و ل  الّسردية،  من هو  الرّتسيمة  أكبر 
البطل يف مساره    اإلجناز حيدد "فعل الكينونة"، وهي حاالت ختصّ "  ويشري سعيد بنكراد إىل أن  ،ضرورة

الّسردي وخّوعه جملموعة من الّتحوالت متس فعله وكينونته. وطبيعته هاته هي اليّت جتعل منه ملفوظ فعل  
 16" د ملفوظ حالةحيكم وحيدّ 

 (:Sanction)اجلزاء :4.4

يعد اجلزاء آخر مرحلة يف طور اخلطاطة الّسردية، ويسمى كذلك   " الّتقييم"، أو"الّتقومي" وله  
مع   متينة  يشكالنوشيجة  إذ  الّسردي،  طوري    معا   ابلّتحريك،  اجلو الربانمج  معريف  ه حكم  أبنّ   زاءيعرف 

ما يف ذلك مقيّ ،  اإلجرائي  لقيم جتاه الفاعلعلى ا  ةحافظملاّلذي يسعى جاهدا لبه املرسل  ّطلع  للفعل ي
 فسيكافأ عليه وإن كان سلبّيا فسيالقى ابلعقا  املناسب.  اإن كان إجيابي إجنازه 

 التحليل العاملي لرواية "احلركي" حملّمد جّبار: -5

تطبيق  خالل  من  الرواية  يف  الشخصّية  عنصر  عند  نقف  أّن  التطبيقي  اجلزء  هذا  يف  سنحاول 
 موذج العاملي لغرمياس يف حركيته ونسقيته. متفصالت الن

 : الربانمج السردي -5-1
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 التحريك: -5-1-1

الّتصّور اإليديولوجي اّلذي استعمل األحداث اآلتية  الّتشكيل االبتدائي للّرؤية أو  "الّتحريك  يعدّ  
التعريج إليهما عرب  ذين سلف  ومن خالل تقّفي املسارين اللّ   17" على تفجريه يف مسارات تصويريّة متنّوعة

 تقّفي احلاالت والّتحوالت للخطاطة السرديّة، ساعني يف ذلك إىل توضيح حركة العامل يف الرواية.

وتستلزم هذه املرحلة اليت تشّكل أّول عتبة من عتبات اخلطاطة السردية وجود ذاتني، األوىل تدعى 
بتحريك الفعل، أّما البانية فهي من أجل إجناز    بذات احلالة املرسلة والبانية  : ذات الفعل، إذ تقوم األوىل

بّلة يف تمو املالربانمج السردي اّلذي يستلزم ابلّرورة البحث عن املوضوع، والرواية توفّرت على ذات احلالة  
ردي للبطل هو أنّه برانمج عامل املرسل اهلرو  من أبناء عمومته وكذا يف الفقر املدقع، وطبيعة الربانمج السّ 

البطل "ذايت يس فيه  أبناء عمومته ودحر   ، " إلجنازه بنفسهأمحد بن شارفعى  قام ابلفرار من  من خالله 
 سدول الفقر ومن مثّ اندمج يف اجملتمع الفرنسي وهذا ما نستشفه يف امللفوظات اآلتّية:

ابألهل...- عالقيت  وانتهت  ابلوطن  عالقيت  انتهت  أّن  ...هنا  شعرت  فرنسا،  على  عيوين  تفّتحت 
 18.." عائليت الوحيدة والّنقيب مونرتي هو أيب الصاص هي

" الذات  عامل  شارفينطلق  بن  "أمحد  موضوع  لتجسيد  الفرنسي"  اجملتمع  يف  ،  "االندماج 
تبدأ مرحلة التحول ليتعّلق التحريك بعامل املرسل "اهلرو  من أبناء العم وكذا الفقر املدقع  الّلذان  ابلّتايل  و 

من خ اإلقناع  فعل  "جّسدا  الّذات  إقناع  بن شارفالل  الذات أمحد  اّلذي جعل  األمر  ابلفعل؛  للقّيام   "
 "واملخّطط اآليت يوّضح ذلك: الفعل الّتأويليالفاعلة ترتجم "

 املرسل                                               املوضوع ]الّرغبة[                

 االندماج يف اجملتمع الفرنسي    الفرار من أبناء العّم                                           

 الفقر املدقع                                                 تنفيذ الّرغبة                 
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                                                          الفعل اإلقناعي]الرّتغيب[                                               

 الفاعل ]املرسل إليه[                                         

 يت:جمها السردي ببالث مراحل وهي كاآلومتّر الذات يف بران

 : حماولة االندماج يف اجملتمع الفرنسي.الفرضّية-

 املناسبة وهي االلتحاق ابلّبكنة العسكريّة والّتقر  من الّنقيب مونرتوي. : اخّتاذ الوسيلة الّتحيني-

 : جتسيد الّرغبة وهي االندماج يف اجملتمع الفرنسي.الغائّية-

الّنقيب   من  وتقّرهبا  العسكريّة  للبكنة  ابنّمامها  الفاعلة  الذات  أّن  تقّدم  ما  ونلحظ من خالل 
 ماج يف اجملتمع الفرنسي.مونرتوي استطاحد حتقيق موضوعها وهو االند

 األهلّية: -5-1-2

أبنّ   قلنا  إذا  الصوا   جاّدة  عن  ال حنيد  على "  علّنا  لالستبمار  قابال  نظراي  يعّد  التأهيل  مفهوم 
جمّردا لفعل الّذات البشريّة يف عالقتها ابملوضوع،    مستوى الرّتكيب الّسردي اّلذي يعّد بدوره إسقاطا تركيبّيا

فإّن   الفعل  لذلك  قبل  الّذات  فالعامل  اإلجناز،  قبل  الّسردي  الربانمج  من مكّوانت  مكّوان  يصبح  التأهيل 
 19اجلهّية" واإلجناز، يكون مطالبا ابلّتوفر على التأهيل اّلذي حتّدده جمموعة من القّيم

يف  الكفاءة  غرمياس  فالفاعل :  وحيّدد  الفعل،  ووجو   الفعل  ومعرفة  الفعل  وقدرة  الفعل  إرادة 
إلجرائي ميتلك هذه القّيم الصيغّية كّلها وهي اليّت يستطيع من خالهلا االندماج يف اجملتمع الفرنسي، ليكّلل  ا

 برانجمه الّسردي ابلّنجاح. 
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 وجوب الفعل/إرادة الفعل: -

واإلرادة   الوجو   خالل  من  للفعل،  استباقها  حبكم  الفاعل  قّوة  على  املوّجهات  هذه  ترتكز 
 20عل، لذلك أتد يف سّياق مّمر كامن قبل الّنشاط اّلذي يؤّديه الفاعل.املمّهدين لتحقيق الف

ومن خالل هذين العنصرين يدرك الفاعل اإلجرائي أبنّه يريد أو جيب عليه أن جيّسد املهّمة؛ إذ  
يعّد هو كذلك فاعال   اّلذي قد  الفعل[ من عامل املرسل  الفعل/إرادة  العنصرين ]وجو   تبليغ هذين  يتّم 

 اّلذي يقوم بتنفيذ معطى انأى عن أّي ضغط، األمر اّلذي حيّقق االّتصال.  إجرائّيا

" يتوفّر على عنصر الرغبة واإلرادة، ويظهر  أمحد بن شارفتطالعنا الرواية أبّن الفاعل اإلجرائي "
 ذلك من خالل امللفوظ اآليت: 

 21...لقد اّّتذت موقفا ومشيت على هنجه...شعرت ابلظّلم فانتقمت لنفسي. -

 معرفة الفعل/قدرة الفعل:-

" اإلجرائي  الفاعل  شارفيعرف  بن  يف  أمحد  االندماج  املبلى  الوسيلة  إجياد  من  البّد   أنّه   "
  لكنها مل تكن كافّية لتحقيق رغبته فما   ،اجملتمع الفرنسي، وأّول وسيلة اخّتذها هي اهلر  من أبناء عمومته

 ى ذلك يف امللفوظ اآليت:تجلّ  الّتقر  من الّنقيب مونرتوي ويكان منه إاّل 

 22......الّنقيب مونرتوي مأل فراغي أصبغ علّي كّل مشاعر الّشفقة والعطف-

" له القدرة على حتقيق املوضوع ألنّه  أمحد بن شارفيف مقابل ذلك جنّد أّن الفاعل اإلجرائي "
 ميلك كل قواه العقلية واجلسديّة.

 اإلجناز: -5-1-3
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فعل    اإلجناز  فهو يعّد  لكنّ   الكينونة،  فيه،  والبدء  العمل  تنفيذ  اإلجرائي   نا طور  الفاعل  أّن  جند 
" تقف أمامه الكبري من العوائق اّليت كاند تريد أن حتول بينه وبني املوضوع الذي يسعى  أمحد بن شارف"

 إليه أال وهو االندماج يف اجملتمع الفرنسي.

" الكبري من املّايقات أمحد بن شارفبعد صعوبة كبرية؛ إذا القى "  جتسدت  لكن رغبة الّذات 
السلطة   ودعم  مونرتوي  النقيب  من  الّتقر   عليه  لزاما  أنّه كان  إىل  إضافة  الّبكنة،  داخل  احلركى  قبل  من 

 الفرنسية وبعد كّل هذه اجلهود املّنية وكل العراقيل حتّققد رغبة الذات. 

 اجلزاء: -5-1-4

أطوار    آخر  السّ وهو  إىل  اخلطاطة  البدئّية  املرحلة  من  إجنازها  مّت  اّليت  األفعال  تقييم  يتم  فيه  ردية، 
 املرحلة الّنهائّية.

وجزاء الذات الفاعلة هو االندماج يف اجملتمع الفرنسي، واخلطوات اّليت قامد هبا هي اّليت كللد   
 الربانمج ابلنجاح ومن مثّة مكافأهتا. 

 العاملّية: األدوار  -2.5

تتكّون هذه الرّتسيمة العاملّية من ثالث مزدوجات من حيث الطبيعة والّدور العاملي اّلذي تقوم  
 به وهي: 

 ": الذات واملوضوعة "بعالقة الرغ-1.2.5

"الذات الفاعلة"    غبة بني من يرغبنائّية عصب األمنوذج العاملي، وتشج عالقة الرّ متّبل هذه البّ  
 وما هو مرغو  فيه؛ أي املبحوث عنه "املوضوع". 
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 " العاملبيد  حتديد  وجوده -أّن  لتحديد  كاف  غري  الطبولوجي  املوقع  من  انطالقا  الذات 
القيمة إّن قولنا بوجود عالقة تربطه    -الّسيميوطيقي، لذلك فإّن وجوده يتحّقق حني حنّدد عالقته اوضوع

ثقافّية اّليت يشملها املوضوع، ألّن    ذ حجمه الّداليل إىل حني حنّدد القّيم السوسيوقيمة ال يّتخ  -اوضوع
 23." الّذات ال يرغب يف املوضوع يف حّد ذاته، ولكّنه يستهدف القّيم اّليت يشملها–العامل 

ا  "ومبتغى  شارف"لبطل  بن  الفرنسي  هو  أمحد  اجملتمع  يف  املوضوع   ،االندماج  يعّد  واّلذي 
العيش كمواطن  الّرغبة وهي  الفاعلة يف جتسيد عنصر  الذات  لذلك حاولد  املرغو  يف حتقيقه؛ 

الّتقّر    الذات  الّرغبة كان البّد من  له كل احلقوق والواجبات، ولتحقيق هذه  النقيب  فرنسي  من 
 كنة العسكريّة . بّ مونرتوي بعد االنّمام لل

على عنصر الرغبة واإلرادة، ويظهر ذلك من  "أمحد بن شارف"  يتوفّر الفاعل اإلجرائي وهو  
 خالل إصراره على االندماج يف اجملتمع الفرنسي.

املرغو  فيه واملتمّبل يف  االندماج يف اجملتمع   ة كاند منفصلة عن املوضوع  إّن الذات الفاعل 
ألمر الّذي أفّى إىل جناح الربانمج الّسردي اّلذي كان الفرنسي، لكن يف هناية املطاف اّتصلد به، ا

"، والرّتسيمة اآلتّية توّضح انتقال الذات من حالة االنفصال  أمحد بن شارفينشده الفاعل اإلجرائي "
 إىل االّتصال ابملوضوع: 

 م ف    م                                 ]أمحد بن شارف[ ف

 ": املرسل واملرسل إليه"حمور الّتواصل-2.2.5

أبناء    انتقام  من  الفرار  فيه  متبّل  املرسل  العامل  أن  هو  الرّتسيمة  هذه  االنتباه يف  يشّد  ما  إن 
البطلة الذات  عايشته  الذي  املدقع  الفقر  يف  وكذا  الفقرعمومته  وكذا  الفرار  فيبدو  الناحية    ،  من 

 الصرفية عبارة عن عاملني جمّردين.
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بيد أنّنا نلفي أّن عامل املرسل إليه ينفتق إىل ثالث عناصر وهي: الشعب اجلزائري ابإلضافة إىل  
الظروف املأساويّة نفسها، وكذا الرأي الفرنسي العام اّلذي وافق  بن شارف أمحداحلركى الذين يقامسون 

 على اندماج الذات معهم. 

 املخّطط اآليت:وميكن أن نوجز كّل ما قلناه يف حمور الّتواصل يف 

 املرسل إليه                              املرسل                           

 الشعب اجلزائري                                          الفرار من انتقام أبناء العمّ      

 احلركىالفقر املدقع                                              

 الرأي العام الفرنسي                                                  املدقع   الفقر         

 الّذات              املوضوع                                    

 االندماج يف اجملتمع الفرنسي       أمحد لن شارف                                 

 

 : حمور الّصراع: املساعد/املعارض-

اهلدف من  ترسيمة غرمياس يكون أساسها رغبة الفاعل يف حتقيق ا هو جدير ابلذكر هو أّن "ممّ  
ق العالقة بني املرسل واملرسل إليه من خالل الكشف عن حمور  حول أو حتقيق اتصال ما يوثّ ّّ خالل الد

 24نوعني من القوى، أحدمها قوى داعمة مساعدة وأخرى مقوضة..." إىل الرغبة اليت توجه ابألساس 

ل إىل جممل  يتوصّ  وبناء على ما تقّدم "ال ميكن ألي فاعل ذات مهما كاند قدراته احلركية أن 
أهدافه بغري العامل املساعد، الذي يقع على عاتقه نصرة أهداف الفاعل الذات، وقد يكون العامل 

 25املساعد شخوصا أو مواقف، بل إن املواقف هي انمجة من فاعلية حركة الشخوص" 
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وإمّنا هناك من يقّدم يد  ومنه فالذات الفاعلة ال تّتجه حنو سهم الّرغبة وموضوع قيمتها بنفسها،  
" أثناء رحلته لالندماج يف اجملتمع أمحد بن شارف"ددددد العون هلا حىّت حتّقق مرماها املبتغى منه، ومل يكن ل

الفرنسي مساعد واحد بل تعّددت املساندة، فاملساعدون كانوا ابابة اليد اليمىن له للوصول إىل هدفه  
 املنشود واملرغو  فيه.

كان  أمحد بن شارف" اعد للذات الفاعلة هو النقيب مونرتوي قائد البكنة، فددد "وأّول عامل مس  
ابابة االبن املّدلل الذي يكون حاضرا يف جّل اجتماعاته اّليت يعقدها مع كبار قادة اجليش، واملطّلع على  

الندماج يف اجملتمع كّل الكواليس وخاّصة معرفته الّتامة اّمون الربقيات العسكريّة وقد ساعده يف الفرار وا
 26."بن شارف هل فّكرت أين يكون اّّتاهك...ابق معيويتجّلى ذلك يف امللفوظ اآليت: " ،الفرنسي

" هو خاله؛ فقد تكّفل هذا األخري  أمحد بن شارفابلّنسبة لدددددددد " كذلك  وممّن كان عامل مساندة
قرية؛ وذلك خوفا من أبناء عّمه ويتجّلى ذلك أبّمه وأخته أثناء فرتة غيابه وساعده كبريا عند عودته إىل ال

قال يل خايل: سأجّهز لك دابّة ليال وأسري بك إىل أقرب حمطّة قبل اكتشاف يف امللفوظ اآليت: "
 27.."أمرك

مة الفرنسّية؛ اّليت  لذات الفاعلة يف اآلنسة ماسي املعلّ يف حني جتّلى العامل املساعد البالث ل
" فقد قّومد لغته  أمحد بن شارفاحللوف، كما قّدمد مساعدة جليلة لددد " كاند تدّرس أطفال قرية واد 

رغم أّنين العديد من الكتب للتبقف ويتجّلى ذلك يف امللفوظ اآليت: ".. وهّذبد سلوكاته وأعارت له
ببعض الفضل كنت أستعري منها الكتب، كما أهّنا كانت تقوم بتوجيهي وإصالح لساين   مازلت أدين هلا 

 28..." فرنسّية صحيحةبتلقيين 

 " يف املخطط اآليت:أمحد بن شارفوميكن إجياز العوامل املساعدة للذات لددد "

 النقيب مونرتوي                                 
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 اخلال                                املساعد     

 

 اآلنسة ماسي                                     

العوامل املساعدة للّذات الفاعلة رغبة يف جتسيد موضوعها، واآلن ستكون لنا وقفة  قمنا إبحصاء   
" لدددد  املعارضة  العوامل  الفصل يف حركة   " "، وأمحد بن شارفمع  يقوم على  املعارض،  الفاعل   العامل 

 29."..الذات وحركة موضوعه، ومييل إىل وضع العقبات الالزمة لتأخري عملية الوصول إىل اهلدف

 " للذات  السردي  الربانمج  من خالل  لنا  بدا  بن شارفواّلذي  موضوع أمحد  وحماولة جتسيد   "
اّليت واجهتها كاند من عّدة أطراف دون أن  العراقيل  أّن  الفرنسي" هو  قيمتها "االندماج يف اجملتمع 

 يها. تكون ذواات ابملعىن احلقيقي؛ ألهّنا ليسد وراء إجناز برامج سرديّة ضديدة بغية إفشال سع

 ومن بني املعارضني للذات الفاعلة نذكر:  

يتمّبل يف "  العمّ أّول عامل معارض  فالذات "أبناء  " تشعر ابخلوف الشديد أمحد بن شارف"، 
 واحلذر اجّتاههم. 

أمحد "، كان يكّن كرها شديدا لددد "املالزم بيري اليغري يف حني يكمن العامل املعارض البّاين يف " 
 يرمقه بنظرات غري عاديّة تصدح منها معاين التهديد والّتحذير يف الوقد نفسه. " ودائما ما شارف بن

الوطين،    التحرير  جبهة  إىل  إضافة  اجلزائري  الشعب  يف  يتجّلى  البالث  املعارض  العامل  وجند 
" أصبح حركيا خائنا لوطنه وابلّتايل صار منبوذا وعنصرا غري مرغو  فيه  أمحد بن شارفابعتبار أّن "

 ة الشعب اجلزائري وجزاؤه هو التصفّية اجلسديّة.  لدى كاف

 وامللفوظات اآليت تشري إىل ذلك:  
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أان  - وال  فرنسي  أان  وال  مسلم  جزائري  أان  ال  الطرفني  من كال  منبوذا  جعلين  هذا  "...موقفي 
 30."يهودي أان كائن اتئه بتهمة اخليانة عشت غريبا وسوف أموت غريبا

 31..."علّي عند خروجي من هذه الّثكنةسّيدي أهّنم سيقضون "-

" القد العديد من العوائق إاّل أهّنا استطاعد الظفر أمحد بن شارفوعلى الرغّم من أّن الّذات " 
ابملوضوع وهو االنّمام للمجتمع الفرنسي لتحّقق بذلك وصمة عار على جبينها وهي خيانة الوطن 

                         األم.                                        

 : خامتة-6

من خالل هذه الدراسة العجلى من خالل تطبيق ميكانزميات النموذج العاملي على رواية احلركي 
 حملّمد بن جّبار توّصلنا إىل النّتائج الّتالّية: 

ّّد غرمياس منوذجه العاملي بناء على دراسات سابقيه فقد استفاد من منوذج برو  يف  - الشعبّية وكذا   احلكاية ن
 من دراسة تسنيري يف الّنحو وإيتيان سوريو يف املسرح.  

 إّن مراحل اخلطاطة السرديّة متواشجة فيما بينها فال ميكن القفز على مرحلة من مراحلها. -

لعاملي من ثالث ثنائيات مرتابطة فيما بينها؛ فتجمع عالقة الرغبة الّذات واملوضوع، يف  يتشّكل الّنموذج ا-
 حني جتمع عالقة الّصراع عامال املساعد واملعارض، وعالقة التواصل جتمع بني املرسل واملرسل إليه.

ماج يف اجملتمع  إّن تقّفينا للربانمج السردي للذات الفاعلة "أمحد بن شارف" وحببها عن املوضوع "االند-
 الفرنسي" أّدى بنا إىل معرفة معاانة البطل وخصوصا من جانب املعارضني. 

على الّرغم من كّل    اندمج يف اجملتمع الفرنسي  كّلل الربانمج الّسردي لدد "أمحد بن شارف" ابلّنجاح؛ فقد-
 .العراقيل اّليت اعرتضد رحلة حببه



 

  الّنموذج العاملي وديناميكيته يف رواية "احلركي" حملّمد بن جّبار
 

221 

يف الّرواية    ملسنا من خالل إسقاطنا للنموذج العاملي يف ثباته على الّرواية والكشف عن األدوار العاملّية  -
 هو أّن العوامل تنّوعد؛ إذ جند بعّها ساعدت الذات والبعض اآلخر عارضها يف البحث عن املوضوع. 
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