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َُئت الخدشٍش:

الخػشٍف باإلاجلت:
مجلت ٖلمُت صولُت مد٨مت جهضع ً
صوعٍا ًٖ مغ٦ؼ

ص .مغاص وٗمىوي  ،ظامٗت ؾٗض صخلب ،البلُضة ،الجؼاثغ.
صٖ.بض الخمُض بُُِٗل،ظامٗت باجىت ،الجؼاثغ.
ص.ؾاسخي ؾُٟان،ظامٗت الُاع، ٝالجؼاثغ.
ص .لُُٟت ٖلي ال٨مِصخي ،ظامٗت َغابلـ ،لُبُا.
ؤ ٚ.ؼالن َاقمي،ظامٗت ؾى ١ؤَغاؽ ،الجؼاثغ.

ظُل البدض الٗلمي حٗجى بالضعاؾاث ؤلاوؿاهُت

سثِغ اللجىت الػلمُت:
ص.ؾامُت ابغَٗم ،ظامٗت الٗغبي بً مهُضي  ،ؤم البىاقي ،الجؼاثغ.

الباخشحن وَُئت جدُ٨م جدك٩ل صوعٍا في ٧ل ٖضص.

اللجىت الػلمُت :

والاظخماُٖت ،بةقغاَُ ٝئت جدغٍغ مك٩لت مً
ؤؾاجظة وباخشحن وَُئت ٖلمُت جخإل ٠مً هسبت مً

اَخماماث اإلاجلت و ؤبػادَا:
مجلت حُل الػلىم ؤلاوعاهُت والاحخماغُت ٖباعة
ًٖ مجلت مخٗضصة الخسههاث ،حؿتهض ٝوكغ
اإلا٣االث طاث الُ٣مت الٗلمُت الٗالُت في مسخل٠
مجاالث الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت .حٗغى
اإلاجلت ظمُ٘ م٣االتها للٗمىم ٖبر مىٗ٢ها
و٦ظا مشهض حُل البدث الػلمي ،م٘ بياٞتها
لٟهاعؽ ؤٚلب مدغ٧اث البدض الجامُٗت ،بهضٝ
اإلاؿاَمت في بزغاء مىيىٖاث البدض الٗلمي.
مجاالث اليؽش باإلاجلت:

ؤغماء لجىت الخدىُم الاظدؽاسٍت لهزا الػذد:

جيكغ اإلاجلت ألابدار في اإلاجاالث الخالُت:
ٖلم الىٟـ وٖلىم التربُت وألاعَىٞىهُاٖ ،لم
الاظخمإ ،الٟلؿٟت

ؤ.ص.صاجا طو الٟ٨ل مدمض ًىؾ، ٠ظامٗت مالًا  ،مالحزًا .
ؤ.ص .ؤمل اإلاسؼومي  ،ظامٗت وٍلؼ  ،بغٍُاهُا
ص .مغاص وٗمىوي  ،ظامٗت ؾٗض صخلب ،البلُضة ،الجؼاثغ.
صٖ .بض الؿخاع عظب ،اإلاٗهض الٗالي للكٛل والضعاؾاث الاظخماُٖت ،جىوـ.
صٖ .بض الٟخاح ٖبض الٛجي مهُٟى الهمو ،الجامٗت ؤلاؾالمُت ٚ ،ؼة ٞ ،لؿُحن.
ص.ؾٗاص ٖبض الٗؼٍؼ الٟغٍذ (ظامٗت ال٩ىٍذ).
ص .وؿِؿت ٞاَمت ا٫ػَغاء ،ظامٗت الجُاللي بىوٗامت زمِـ ملُاهت،الجؼاثغ .
صٞ.ىػٍت ببغاَُم الٗىضخي (ظامٗت ال٩ىٍذ).
ص.بهلى ٫لُُٟت ،ظامٗت جبؿت ،الجؼاثغ.
ص .عخاب ًىؾ،٠ظامٗت بجي ؾىٍ، ٠مهغ.
ص.مدمض ٦غٍم ٞغٍدت،ظامٗت باجي مسخاع ٖىابت،الجؼاثغ.

الخاعٍشٖ ،لم اإلا٨خباث

والخىزُٖ ،٤لىم ؤلاٖالم والاجهاٖ ،٫لم آلازاع.
جيكغ مجلت ظُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت
البدىر الٗلمُت ألانُلت للباخشحن في َظٍ
الخسههاث ٧اٞت مً صازل الجامٗاث الجؼاثغٍت
ومً زاعط الجؼاثغ م٨خىبت باللٛت الٗغبُت ؤو

ص.ؾامُت ابغَٗم (ظامٗت الٗغبي بً مهُضي،ؤم البىاقي،الجؼاثغ).
ص.ؤؾماء ؾالم ٖلي ٖغٍبي(الجامٗت ألاؾمغٍت،لُبُا).
ص.بزالم مدمض ٖبض الغخمً (ظامٗت الجؼٍغة ،الؿىصان).
ص.ؤمحرة ؾامي مدمىص خؿحن (مهغ).
ؤ.م.ص.مدمض خؿحن ٖلي ظىصة الؿىٍُي (ظامٗت واؾِ،الٗغا.)١
صُٞ.هل بىَُبت(،ظامٗت ؾُٗضة الجؼاثغ).
ص.نالح ٧اْم َاصي الٗبُضي (ظامٗت بٛضاص،الٗغا.)١
ؤ.مٖ.الء ٧امل نالر الِٗؿاوي (ظامٗت البهغة،الٗغا.)١
ؤٖ.بض ال٨غٍم ٦ضوعلي(ظامٗت وَغان ،الجؼاثغ).
ؤ.بىٖغوة ب٨حر(ظامٗت ٚغصاًت ،الجؼاثغ).

الٟغوؿُت ؤو ؤلاهجلحزًت.

الخذكُم اللؿىي :
ص.بىػٍض مىمجي (ظامٗت مدمض الهضً ٤بً ًخي ظُجل،الجؼاثغ).
ص.زالض ٧اْم خمُضي ( ظامٗت الىج، ٠الٗغا.)١
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جلبل اإلاجلت ألابدار واإلالاالث التي جلتزم اإلاىلىغُت واإلاىهجُت ،وجخىافش فيها ألاـالت الػلمُت والذكت والجذًت وجدترم كىاغذ اليؽش
الخالُت :

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

ؤن ً٩ىن البدض اإلا٣ضم يمً اإلاىيىٖاث التي حٗجى اإلاجلت بيكغَا.
ؤال ً٩ىن البدض ٢ض وكغ ؤو ٢ضم لليكغ ألي مجلت  ،ؤو ماجمغ في الى٢ذ هٟؿه  ،وٍخدمل الباخض ٧امل اإلاؿاولُت
في خا ٫ا٦دكا ٝبإن مؿاَمخه ميكىعة ؤو مٗغويت لليكغ.
ؤن جدخىي الهٟدت ألاولى مً البدض ٖلى:
 ٖىىان البدض.َّ
الٗلمُت ،والجامٗت التي ًيخمي بلحها.
 اؾم الباخض وصعظخه البرًض ؤلال٨ترووي للباخض. َّملخو للضعاؾت في خضوص ٧ 150لمت وبذجم زِ .12
 ال٩لماث اإلاٟخاخُت بٗض اإلالخو.ؤن ج٩ىن البدىر اإلا٣ضمت بةخضي اللٛاث الخالُت :الٗغبُت ،الٟغوؿُت وؤلاهجلحزًت
ؤن ال َد
ًؼٍض ٖضص نٟداث البدض ٖلى ( )20نٟدت بما في طل ٪ألاق٩ا ٫والغؾىماث واإلاغاظ٘ والجضاو ٫واإلاالخ.٤
ُث
البدض ً
َّ
ؤن ً٩ى َدن
وؤلامالثُت.
ألازُاء اللٛىٍت والىدىٍت
زالُا ِمم َدً
ِم
وؤحجامها ٖلى الىدى آلاحي:
ؤن ًلتزم الباخض بالخُىٍ
ِم
 اللٛت الٗغبُت :هىٕ الخِ ( )Traditional Arabicوحجم الخِ ( )16في اإلاتن  ،وفي الهامل هٟـ الخِ م٘ حجم (.)12 اللٛت ألاظىبُت :هىٕ الخِ (  ) Times New Romanوحجم الخِ ( )14في اإلاتن ،وفي الهامل هٟـ الخِ م٘ حجم(.)10
 ج٨خب الٗىاوًٍ الغثِؿُت والٟغُٖت لل٣ٟغاث بذجم  16هُ٣ت مشلها مشل الىو الغثِسخي ل ً٨م٘ جطخُم الخِ.ؤن ج٨خب الخىاشخي بك٩ل هٓامي خؿب قغوٍ بغهامج  Microsoft Wordفي جهاًت ٧ل نٟدت.
ؤن ًغ ٤ٞناخب البدض حٗغٍٟا مسخهغا بىٟؿه ووكاَه الٗلمي والش٣افي.
ٖىض بعؾا ٫الباخض إلاكاع٦خه ٖبر البرًض الال٨ترووي ،ؾِؿخ٣بل مباقغة عؾالت بقٗاع بظل. ٪
جسً٘ ٧ل ألابدار اإلا٣ضمت للمجلت لل٣غاءة والخدُ٨م مً ٢بل لجىت مسخهت وٍل٣ى البدض ال٣بى ٫الجهاجي بٗض ؤن
ًجغي الباخض الخٗضًالث التي ًُلبها اإلاد٨مىن.
ال جلتزم اإلاجلت بيكغ ٧ل ما ًغؾل بلحها .

ً
جغؾل اإلاؿاَماث بهُٛت ال٨تروهُت خهغا ٖلى ٖىىان اإلاجلت:
social@jilrc-magazines.com
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الفهشط
الففدت
 الافخخاخُت.

7

 مهاساث الاجفاٌ في الدعُحر البُذاؾىجي إلاذًش اإلاذسظت الابخذاثُت د.بىلُاف هىاٌ/حامػت اإلاعُلت الجضاثش ؤ.بً خشوس
خحر الذًً/حامػت البلُذة ، 02الجضاثش .

9

 ؤَمُت اللشابت واليعب (حُىالىحُا ألاـل) ،ومىىم اإلافاَشة غىذ اللبُلت البُماهُت في الجىىب اإلاؿشبي ؤ .ؤهاط ابً
الؽُخ /ظلً الذهخىساٍ بجامػت مدمذ الخامغ،الشباه،اإلاؿشب.

29

 زلافت السخشٍت مً الحاهم في ظل مجخمؼ اإلاػشفت د.ؤمُىت غبذ هللا ظالم غلي/حامػت خلىان،مفش.

39

 دوس خشهت الترحمت في الخىاـل الحماسي بحن الؽشق والؿشب ؤ.مشس ي مؽشي /حامػت خعِبت بً بىغلي ،الؽلف،الجضاثش.

71

ُم
 بشادٌؿم اإلاشاًا بحن ؤهىان اغخلاد الىخاب وألاهىان اإلامىىت:دساظت ظىظُىلىحُت مُذاهُت ؤ.الىىسي ألادًب/حامػت جىوغ
اإلاىاس،جىوغ.

87

 آلُاث ججعُذ ؤلاسؼاد الىفس ي والتربىي بالخػلُم اإلاخىظي بالجضاثش في لىء ؤلاـالخاث الجذًذة ؤ.لضَش مزهىس/معدؽاس
الخىحُه،الخلُُم و ؤلادماج اإلانهي،ظىُف،الجضاثش.

105

 جإزحر الفماثُاث غلى اهدعاب ألاخذار للعلىن الاهدشافي ؤ.صٍىػ ظػُذ /حامػت خعِبت بً بىغلي ،الؽلف،الجضاثش.

125

 فػالُت بشهامج جذسٍبي إلاػلمي الخػلُم الابخذاجي غلى الخدىم في اظخخذام ؾشف اإلافادس لخػلُم بىُئي حػلم الحعاب -
ؤ.لضغش خحرة ؤ.خىُمت هِغ حامػت الىادي ،الجضاثش

139

 التربُت في لىء بػن ماظعاث الخيؽئت الاحخماغُت (ألاظشة ،اإلاذسظت ،اإلاسجذ،و ظاثل ؤلاغالم وحماغت الشفاق) ؤ.خىان
غبذ الػضٍض/حامػت واَشي مدمذ ،بؽاس ؤ.بؿذاد بىحن/حامػت الىادي.

151

 اإلالشوثُت في الجضاثش بحن ظاَشة الػضوف وجإزحر وظاثي ؤلاغالم الجذًذ ؤ.فاًضة مجذوب /حامػت ظىُف،2الجضاثش.

163

 الػالماث اللفظُت وؾحر اللفظُت للىزب (بحن الػلم و الذغاًت) ؤ.خمضة مضٍاوي/حامػت الجضاثش .02

177

 معاَماث خىٌ ؤغالم مً مىىلت الىوؽشَغ باإلاؿشب ألاوظي ؤ.لخمش ظػُذاوي/حامػت وَشان ،الجضاثش

189

 اإلاجشم رو الصخفُت اإلامادة للمجخمؼ ومذي معاولُخه الجضاثُت غً ؤفػاله ؤلاحشامُت ؤ.ميهىب ًىظف/حامػت غبذ
الحمُذ ابً بادٌغ معخؿاهم،الجضاثش.

199

 خشوج اإلاشؤة للػمل وؤزشٍ غلى الػالكاث ألاظشٍت ؤ.ملذود فشٍذة/حامػت الجضاثش.02

209
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ؤلافخخاخُت
باظم هللا اإلاىلى ألاحل ظبداهه له الحمذ في ألاولى وآلاخشة ،وعخفخذ بالزي َى خحر،
سبىا غلًُ جىولىا وبلًُ ؤهبىا وبلًُ اإلافحر .
بيل الحب واإلاىدة نهىئىم بفذوس الػذد العابؼ مً مجلت "حُل الػلىم ؤلاوعاهُت
والاحخماغُت" ،وبًماها بعمى ؤَذافىا ،خشـىا ؤن ًىىن ؤلابذاع وشٍلىا ،وبًماها
مىا بإَمُت الػلم الزي َى ؤظاط النهمت والخلذم  ،كشسنا ؤن هلذم لىم ول ما َى
حذًذ وممحز.
حػاود اإلاجلت الخىاـل مؼ مدبيها وكشاءَا ألاغضاء لخمؼ بحن ؤًذيهم َزا الػذد
الزي اخخىي غلى مىالُؼ هثحرة ومخىىغت مً البدىر في مجاٌ الػلىم ؤلاوعاهُت
والاحخماغُت .بر ٌععى مشهض حُل البدث الػلمي مً خالٌ ما ًيؽش في اإلاجلت
مػالجت نزحر مً اللماًا الىفعُت ،الاحخماغُت ،الثلافُت ،الخاسٍخُت ،الفلعفُت،
وفي مجاٌ ؤلاغالم واإلاىخباث .
ؤجلذم بالؽىش الجضٍل بلى الذهخىسة ظشوس والبي اإلال سثِعت اإلاشهض التي ؤغىذ مً
وكتها وحهذَا في ظبُل النهىك بهزٍ اإلاجلت واظخمشاسَا ،والؽىش مىـىٌ ليل
الضمالء مً َُئت الخدشٍش ،و الهُئت الػلمُت وؤلاظدؽاسٍت واإلاذكلحن اللؿىٍحن ،وول
اإلاعاَمحن في هجاح َزا الػمل .

سثِغ الخدشٍش  /ؤ .حماٌ بلبياي
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جخلي ؤظشة جدشٍش اإلاجلت معاولُتها غً ؤي اهتهان لحلىق اإلالىُت الفىشٍت
ال حػبر آلاساء الىاسدة في َزا الػذد بالمشوسة غً سؤي بداسة اإلاشهض
حمُؼ الحلىق مدفىظت لمسهض حُل البدث الػلمي © 2015
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مهاساث الاجفاٌ في الدعُحر البُذاؾىجي إلاذًش اإلاذسظت الابخذاثُت
ص.بىيُا ٝهىا/٫ظامٗت اإلاؿُلت ،الجؼاثغ ؤ.بً زغوع زحر الضًً/ظامٗت البلُضة، 02الجؼاثغ

ملخق :
َذفذ َزٍ الذساظت بلى الخٗغٖ ٝلى صعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫حؿُحرٍ البُضاٚىجي
 )209مٗلما
مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن ،وؤزغ ٧ل مً مخٛحراث الجيـ  ،الخبرة ،اإلااَل الٗلمي.وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (
ومٗلمت  ،وجىنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج الخالُت :ظاءث صعظت مماعؾت مهاعاث الاجها ٫لضي مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت في
حؿُحرَم البُضاٚىجي بك٩ل ٖام مغجٟٗت،وؤْهغث الضعاؾت ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في صعظت مماعؾت مضًغي
اإلاضاعؽ الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في الدؿُحر البُضاٚىجي للمضًغمً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن حٗؼي إلاخٛحراث ،الجيـ ،الخبرة
واإلااَل الٗلمي.
اليلماث الذالت  :الدؿُحر البُضاٚىجي  ،مهاعاث الاجها ، ٫مضًغي  ،مٗلمي اإلاضاعؽ الابخضاثُت .
ؤلاؼيالُت :
بن الاجهاٌ ٫ك٩ل الٗىهغ اإلاكتر ٥في ظمُ٘ الٗملُاث الاصاعٍت خُض ًم ً٨مً زالله جباص ٫اإلاٗلىماث والخ٣اث٤
والاهٟٗاالث،والاجهاالث الجُضة جاصي بلى الخماؾ ٪في وخضة مخ٩املت يمً جىُٓم بصاعي ؾلُم ٞ،ةطا ٧اهذ وُْٟت ؤلاصاعة
هي جىُٟظ الؿُاؾت الٗامت ٞةن ٖملُت الاجها ٫مً ؤَم الىؾاثل الخىُٟظًت التي ال ًم ً٨ألي بصاعة الُ٣ام بىاظباتها صون
اؾخسضامها وختى ًد ٤٣الٗمل ؤلاصاعي الىخاثج اإلاغظىة ٞ،ان مً الىاظب بًجاص هٓام اجهاٗٞ ٫اٟ٨ً ٫ل جىنُل البُاهاث في
٢ىىاث الىخضاث ؤلاصاعٍت الٟغُٖت والتي حك٩ل الىٓام الاصاعي الٗام ألن جإزغ الاجهاٌٗ ٫جي قلل ؤلاصاعة وازخاللها.
وٖىض الخضًض ًٖ الدؿُحرالبُضاٚىجي بالٗمل في مدُِ اظخماعي جخٟاٖل ُٞه ٖىانغ اإلاضعؾت م٘ بًٗها البًٌٟٗ ،ترى
وظىص هٓام ظُض لالجهاالث بحن جل ٪الٗىانغ لًمان وخضة ال٨ٟغ وبجاخت الٟغنت إلاىا٢كت اإلاك٨الث وجباص ٫آلاعاء
والخبراث ٞ،ىجاح حؿُحراإلاضًغ ًخى ٠٢بلى خض ٦بحر ٖلى م٣ضعجه ٖلى جٟهم ألاًٖاء الٗاملحن مٗه ،و ٦ظل٢ ٪ضعة اإلاغئوؾحن
ٖلى جٟهم َظا اإلاضًغ وَظا الىجاح ٌٗخمض ٖلى مضي امخال ٥مضًغَا ؤًًا لجملت مً اإلاهاعاث التي حؿاٖضٍ في ؤصاء ٖملُت
الاجها ٫في الدؿُحر البُضاٚىجي للمضعؾت.
لظا اعجإي الباخشان ؤن ج٩ىن الضعاؾت الخالُت للخٗغٖ ٝلى صعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في
حؿُحرَم البُضاٚىجي مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن بمضًىت اإلاؿُلت.
ؤَمُت الذساظت:
جىبش ٤ؤَمُت َظٍ الضعاؾت مً مداولت ٦كٟها ًٖ صعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في حؿُحرَم
البُضاٚىجي مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن بمضًىت اإلاؿُلت ،وبظل ٪ه٩ىن ٢ض ؤلُ٣ىا الًىء ٖلى وا ٘٢مماعؾت مهاعاث الاجها ٫في
اإلااؾؿاث التربىٍت الجؼاثغٍت،وٍم ً٨جدضًض ؤَمُت الضعاؾت الخالُت في الى٣اٍ الخالُت :
 ًم ً٨جىُْ ٠هخاثج الضعاؾت الخالُت وجىُْٟها في جدؿحن الىمى اإلانهي للمضًغًٍ،وجدٗٞ ٤ُ٣الُت الدؿُحرالبُضاٚىجيللماؾؿاث و ٤ٞهٓغٍت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت.
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 حؿخمض َظٍ الضعاؾت ؤَمُتها ٧ىجها جبدض في صعظت مماعؾت مهاعاث الاجها، ٫وهي مً الً٣اًا ألاؾاؾُت التي جٟخ٣غ بلحهابصاعة اإلاضعؾت الجؼاثغٍت في حؿُحرَا.
 حٗض َظٍ الضعاؾت اؾخ٨ماال للجهىص اإلابظولت في اإلاُاصًً اإلاخ٩املت يمً الىٓغة ال٩لُت الكاملت للٗىهغ البكغي ٖ:لماظخمإ التربُت ٖ،لم التربُتٖ ،لم هٟـ الٗمل والخىُٓم و ؤلاصاعة اإلاضعؾُت.
ؤَذاف الذساظت وؤظئلتها :
َضٞذ َظٍ الضعاؾت الخٗغٖ ٝلى صعظت مماعؾت مهاعاث الاجها ٫لضي مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت بمضًىت اإلاؿُلت
بالجؼاثغ مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن ،وؤزغ ٧ل مً مخٛحراث الجيـ،الخبرة ،اإلااَل الٗلمي ،وطل ٪مً زال ٫ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت
الخالُت :
- 1ما صعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في حؿُحرَم البُضاٚىجي مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن ؟
َ- 2ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في ج٣ضًغاث اإلاٗلمحن في ابخضاثُاث مضًىت اإلاؿُلت لضعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ
الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في حؿُحرَم البُضاٚىجي حٗؼي إلاخٛحراث الجيـ ،الخبرة  ،اإلااَل الٗلمي؟
الخػشٍفاث ؤلاحشاثُت :
اؾخسضم الباخشان في َظٍ الضعاؾت ٖضة مهُلخاث مً الًغوعي حٗغٍٟها ،وهي :
الذسحت :الٗالمت ال٩لُت ٖلى اؾدباهت صعظت مماعؾت مهاعاث الاجها ٫لضي مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت بمضًىت اإلاؿُلت بالجؼاثغ
مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن.
مهاساث الاجفاٌ  :مجمىٕ الضعظاث التي جدهل ٖلحها مٗلمي اإلاضاعؽ الابخضاثُت بٗض ؤلاظابت ٖلى ٣ٞغاث مُ٣اؽ مهاعاث
الاجها ٫اإلاؿخسضم في الضعاؾت.
اإلاػلمَ:ى اإلاىْ ٠الظي ؤو٧لذ له مهمت الخضعَـ جدذ ؾلُت مضًغ اإلاضعؾت الابخضاثُت و ٤ٞألاَغ ال٣اهىهُت اإلاٗمى ٫بها.
اإلاذًشَ :ى اإلاؿاو ٫ألاو ٫واإلاباقغ ًٖ اإلاضعؾت وًٖ حؿُحر اصاعة قاوجها الٟىُت وؤلاصاعٍت.
الدعُحر البُذاؾىجي إلاذًش الابخذاثُتَ:ى مجمىٖت اإلاهام واإلاؿاولُاث في الجاهب البُضاٚىجي التي ً٣ىم بها مضًغ الابخضاثُت
و ٤ٞألاهٓمت و اللىاثذ اإلادضصة لظل.٪
مدذداث الذساظت :
ا٢خهغث الضعاؾت الخالُت ٖلى ُٖىت مً اإلاٗلمحن في اإلاضاعؽ الابخضاثُت بمضًىت اإلاؿُلت بالجؼاثغ ،وجخدضص هخاثج َظٍ
الضعاؾت بضعظت نض ١ألاصاة اإلاؿخسضمت وزباتها ،ونض ١اؾخجابت ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ل٣ٟغاث ألاصاة ،وبظل ٪ج٩ىن هخاثج
َظٍ الضعاؾت نالخت للخٗمُم ؤلاخهاجي له وٖلى اإلاجخمٗاث اإلامازلت له . ِ٣ٞ
ؤلاَاع الىٓغي والضعاؾاث الؿاب٣ت:
ًدىاوَ ٫ظا الجؼء ٖغيا لئلَاع الىٓغي والضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الٗال٢ت :
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مفهىم الاجفاٌ :
لؿت :ط٦غ اإلاىشفي ه٣ال ًٖ اإلاعجم الىظُي ؤن الاجها( ٫الىنلت) ً٣ا ٫بُجهما ونلت ،ؤي ما اجهل بالصخيء والغ٣ٞت،
وألاعى البُٗضة و(جىانال) :زال ٝجهاعما1.
 )1909الاجها ٫بإهه" :طل ٪اإلاُ٩اهحزم الظي مً زالله جىظض الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت
انُالخاٌٗ :غ ٝغىدة ه٣ال ًٖ (حؽالض هىلي
وجىمى وجخُىع الغمىػ الٗ٣لُت بىاؾُت وؾاثل وكغ َظٍ الغمىػ ٖبر اإلا٩ان واؾخمغاعَا ٖبر الؼمان وهي جخًمً حٗبحراث
الىظه وؤلاًماءاث وؤلاقاعاث ،الهىث وال٩لماث والخلٟىن و٧ل الخضابحر التي حٗمل ٖلى ٢هغ بٗضي الؼمان واإلا٩ان".2
٦ما ٖغٞه فمُل دلُى ه٣ال ًٖ (واسٌ ظىفالهذ) بإهه الٗملُت التي ًى٣ل ٖمضا بم٣خًاَا اإلاغؾل مىبهاث ل٩ي ٌٗض ٫ؾلى٥
اإلاؿخ٣بلحن3..
وؤقاعغبذ هللا بلى الاجها ٫بإهه "الٗملُت التي ًخم بم٣خًاَا ج٩ىًٍ الٗال٢اث بحن ؤًٖاء اإلاجخم٘ ،بهغ ٝالىٓغ ًٖ حجم
َظا اإلاجخم٘ وَبُٗخه وج٩ىٍىه ،وجباص ٫اإلاٗلىماث وآلاعاء وألا٩ٞاع والخجاعب ُٞما بُجهم".4
وؤقاع ؤًًا اللاض ي فااد بلى الاجها ٫بإههٖ " :ملُت بصاعٍت واظخماُٖت وؾلىُ٦ت حٗمل ٖلى بًها ٫البُاهاث واإلاٗلىماث
وال٣غاعاث بلى ؤٞغاص اإلاىٓمت للىنى ٫بلى الهض ٝاإلاكترً ،5"٥خٟاٖل مً زال ٫الاجها ٫مجمىٖت ألاٞغاص اإلاغؾلحن
واإلاؿخ٣بلحن اظخماُٖا وجسل ٤الغوابِ والدكاب٩اث ُٞازغون وٍخإزغون ببًٗهم.
ومً زال ٫اؾخٗغايىا للخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت ،وبالغٚم مً وظىص بٌٗ الازخالٞاث في اججاَاث ٖلماء الاظخمإ والتربىٍحن في
حٗغٍ ٠الاجها ،٫بال ؤجهم ًغ٦ؼون ٖلى ؤن الاجهاَ ٫ى الٗملُت التي بم٣خًاَا ًخم بًها ٫مٗلىماث ؤو ٢غاعاث بلى ألاجبإ
بهض ٝجد ٤ُ٣الهض ٝاإلايكىص صازل اإلااؾؿت ،ومً زالَ ٫ظا الخٟاٖل بحن َغفي الاجها ٫والظي بضوعٍ ٌٗمل ٖلى زل٤
ٖال٢اث وصًت بوؿاهُت بُجهما.
ٞاالجها ٫خؿب الباخشان َى مجمىٖت الىؾاثل التي ًخهل بها مضًغ اإلاضعؾت م٘ ػمالثه اإلاٗلمحن إلًها ٫عؾالت ما.
 -2ؤَذاف الاجفاٌ:
حٗمل ؾُاؾت الاجهاٖ ٫لى حؿهُل الٟهم واإلاىاظهت والخى٣ل والخماؾ ٪بحن ألاَغا ٝالٟاٖلت ُٞه ،ولظلٞ ٪ةن
لالجها ٫ؤَضا ٝوؤٚغاى ،وفي َظا الؿُا ١خ ٤٣عاوٍت 6ؤَضاٞا لالجها ٫هىظؼَا في الى٣اٍ الخالُت:

 أمحد ادلطريف " فاعلية أساليب االتصال اإلداري ومعوقاتها لدى مديري المدارس االبتدائية في مدينة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمين،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية الًتبية ،جامعة أـ القرى،ص . 33:
 -زلمد عودة "،أساليب االتصال والتغيير االجتماعي " ،لبناف:دار النهضة العربية، 998،ص. 7:

 - 3فضيل دليو "،مقدمة في رسائل االتصال "،اجلزائر:ديواف ادلطبوعات اجلامعية ، 998،ص4:

 - 4عبداهلل،رلدي ،وأمحد زلمد".علم النفس الصناعي(بين النظرية والتطبيق)،األزارطية :دار ادلعرفة اجلامعية، 996،ص. 69:
 - 5فؤاد اؿقاضي " ،السلوك التنظيمي واالدارة" ،القاىرة ،جامعة مصر للتكنولوجيا، 006،ص30 :

 - 6حسن راوية "،السلوك في المنظمات "(،ط )،االسكندرية  :الدار اجلامعية، 00 ،ص4- 3 :
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 -1جد ٤ُ٣الخيؿُ ٤بحن ألاٗٞا ٫والخهغٞاث باٖخباع اإلااؾؿت ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً ألاٞغاص الظًً ٌٗملىن مىٟهلحن ًٖ
بًٗهم البٌٗٞ ،اإلاُلىب مً اإلاضًغ بَالٕ اإلاغئوؾحن ٖلى ألاَضا ٝوالٛاًاث اإلاُلىب جد٣ُ٣ها والبرامج والخُِ التي
ويٗها مً ؤظل طل ،٪بياٞت بلى اإلاؿاولُاث اإلاى٧لت للمىْٟحن لٗملها.
 -2الخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ الىظضاهُت ،وَى ظؼء َام مً ٖمل اإلاضًغ،خُض ًخهل ب٩ل اإلاٗلمحن لخد ٤ُ٣ألاوكُت ٧الخضعٍب
وجُُ٣م ألاصاء.
ٌ -3ؿاٖض اإلاٗلمحن ٖلى ٞهم ؤَضا ٝوواظباث اإلااؾؿت الخٗلُمُت ُٞما بُجهم بُغٍ٣ت بىاءة مً ؤظل جد ٤ُ٣جل ٪ألاَضا1.ٝ
ٌ -4ؿاٖض في اجساط ال٣غاعاثٞ ،االجساط ٢غاع مٗحن ًدخاط ألاٞغاص بلى مٗلىماث مُٗىت لخدضًض اإلاكا٧ل وجُُ٣م البضاثل،
وجىُٟظ ال٣غاعاث وجُُ٣م هخاثجها.
ً -5دىاو ٫اإلاك٨الث التي جيكإ في اإلاضاعؽ والضواثغ التربىٍت وصعاؾت وا٢تراح الخلى ٫اإلاىاؾبت لها.
ٌ -6ؿاٖض ٖلى بىاء ٖال٢اث بوؿاهُت ؾلُمت بحن الغئؾاء واإلاغئوؾحن وبحن اإلاغئوؾحن وبًٗهم البٌٗٞ ،م٣ضعة الٟغص ٖلى
الخٗبحر ًٖ وظهت هٓغٍ وجىنُل عؤًه لئلصاعةًً ،مً بلى خض ٦بحر خال إلاكا٧له في الٗمل وزاعظه.
ٌ -7ؿهم في جد ٤ُ٣الخىاػنٞ ،هى ٖملُت جٟاٖلُت جخًمً الخإزغ والخإزحر اإلاخباص ٫الظي ًاصي بضوعٍ بلى ز ٌٟالخىجغاث
الىٟؿُت بحن ألاٞغاص2.
و٢ض خضصث الهىُضي 3ؤَضا ٝالاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في الى٣اٍ الخالُت:
 -1جباص ٫اإلاٗلىماث التي ًخُلبها الٗمل ،ؾىاء ؤ٧اهذ َظٍ اإلاٗلىماث جخض ٤ٞمً مضًغ اإلاضعؾت بلى اإلاٗلمحن ،ؤو مغٞىٖت مً
اإلاٗلمحن بلى مضًغ اإلاضعؾت.
 -2حٗضًل مىا ٠٢آلازغًٍ واججاَاتهم ومكاٖغَم مً زال ٫مؿاٖضتهم ٖلى بٖاصة الىٓغ ٞحها وٞدهها وجدلُلها.
 -3جُىٍغ قب٨ت مً الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت جغبِ بحن الٗاملحن باإلاضعؾت.
 -4ج٣ىٍت الضوا ٘ٞلضي الٗاملحن ًٖ َغٍ ٤الخىاٞؼ ،مما ًؼٍض مً ٖىامل اإلاشابغة ٖلى الٗمل والؿغٖت والض٢ت في بهجاػ ومً
زال ٫ما ج٣ضم ًغي الباخشان ؤهه َىا ٥اعجباٍ بحن ؤَضا ٝالاجها ٫وبحن ظمُ٘ وْاث ٠اإلاضعؾت وؤَضاٞها ،ولظا ال بض ٖلى
مضًغ اإلاضعؾت ؤن حهخم باالجها ٫ومخُلباجه مً ؤظل زل ٤مىار ؤ٧اصًمي ًدؿم بغوح الخٗاون وَظا ًٖ َغٍ ٤ج٣ىٍت الضوا٘ٞ
لضي الٗاملحن مما ًاصي بلى جُىٍغ قب٨ت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت صازل الخىُٓم الىاخض.
وٖلُه حكمل ٖملُت الاجهاٖ ٫لى ؤسبػت غىاـش ؤؾاؾُت :
 -1اإلاشظلَ :ى الجهت التي جبٗض وجغؾل اإلاٗلىماث ب٣هض بزاعة ؾلى ٥مدضص.1

 ابراىيم عصمت مطاوع "،االدارة التعليمية في الوطن العربي" (،ط )،األردف  :دار الفكر، 003،ص334: -عبداهلل،رلدي أمحد زلمد،مرجع سابق ،ص7 :

 - 3أمسري ىنادي  " ،مدى توافر مهارات االتصال الفعال لدى مديري المدارس األساسية الحكومية والخاصة في محافظة إربد من وجهة نظر
المعلمين "،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية تاؿربية ،جامعة الَتموؾ،،ص. 000 :
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وجخدضص ٞاٖلُت اإلاغؾل و٢ضعجه ٖلى ؤصاء عؾالخه ٖلى ؤخؿً وظه بخىٞحر مجمىٖت مً الكغوٍ هظ٦غ ؤَمها:
 ال٣ضعة الٗ٣لُت اإلاٗغُٞت خُض ً٩ىن واؾ٘ الاَالٕ. مضع ٥ظُضا ُٞما ً٣ضمه. ال٣ضعة الجؿمُت خُض ً٩ىن مخمخٗا ب٣ىاٍ الجؿمُت زانت الؿم٘ والخغ٦ت وال٨الم. الهٟاث الاظخماُٖت ؤن ً٩ىن ٢اصعا ٖلى الخٟاٖل والخإزحر وٍخمخ٘ بغوح اإلاغوهت بمٗجى آزغ ؤن ال ً٩ىن ظامضا ال ً٣بلالخجضًض.
 باإلياٞت بلى َظا ًجب ؤن ًخمخ٘ ؤًًا ببٌٗ الهٟاث الخلُ٣ت ٧ال٣ضوة الخؿىت وؤلاًمان بما ً٣ضمه والًمحر  ...الخ.2 -2الشظالت :وحٗجي مجمىٖت اإلاٗاوي التي ًغؾلها اإلاغؾل للمؿخ٣بل ٖبر ال٣ىىاث اإلاىاؾبت للخإزحر في ؾلى٦ه.
وٍخى ٠٢هجاح ٖملُت الاجهاٖ ٫لى مدخىي الغؾالت ومًمىجها وؤؾلىب مٗالجتها ،لظا ًجب ؤن ج٩ىن الغؾالت واضخت طاث
مٗجى ناص٢ت في ؤ٩ٞاعَا ومٗلىماتها وال ج٩ىن َىٍلت جشحر ملل اإلاؿخ٣بل وال ٢هحرة جازغ ٖلى مٗىاَا (ٞدىاَا) لضًه.
 -3كىاة الاجفاٌ :وهي التي ًخم بىاؾُتها ه٣ل الغؾالت للمؿخ٣بل مً ال٣ىىاث اإلاغؾل و٢ض ج٩ىن ؾمُٗت ؤو مغثُت ؤو خؿُت
ؤو ظمُٗهاٚ ،حر ؤن ٢ىىاث الاجها ٫التربىي مخٗضصة ٞحها ال٣ىاة اللُٟٓت مشل الاظخماٖاث اللُٟٓت واإلا٣ابالث الصخهُت،
وال٣ىاة ال٨خابُت ٧اليكغاث ،الخ٣اعٍغ ،وال٣ىاة الخهىٍغٍت ٧اإلاله٣اث وؤلاٖالهاث.3
 -4اإلاعخلبلَ :ى الٟغص ؤو الجماٖت ؤو الجماَحر التي ًىظه بلحها اإلاغؾل عؾالخه عٚبت مىه في بقغا٦ها بدُض ؤن ًمخل٪
اإلاؿخ٣بل مهاعاث ؤلانٛاء والخ٨ٟحر الؿلُم ختى ٌؿخ٣بل الغؾالت وٍٟهمها ٦ما ٢هضَا اإلاغؾل.
 -5الخٛظًت الٗ٨ؿُت :هي ٖملُت ج٣ىٍم مخٗضص ألاق٩ا ٫جبحن مضي جإزغ اإلاؿخ٣بل بةخضي وؾاثل اإلاٗغٞت ؤو مضي جإزحر جل٪
الغؾاثل ٖلى َظا اإلاؿخ٣بل ،ؤو ُ٢اؽ ٞاٖلُت الىؾُلت ؤو ٢ىاة الاجها ٫التي اؾخسضمذ في جىنُل الغؾالت ،وَل اؾخُإ
اإلاغؾل زل ٤ظى مً الخٟاٖل واإلاكاع٦ت م٘ اإلاؿخ٣بل لضٗٞه الؾدُٗاب الغؾالت والخإزغ بها ،م٘ الٗلم ٞةن بٌٗ ٖلماء
الاجها٣ً ٫هغون ٖىانغ الاجهاٖ ٫لى (اإلاغؾل ،اإلاؿخ٣بل ،ال٣ىاة) بال ؤن الخٛظًت الغاظٗت حك٩ل ٖملُت ُ٢اؽ وج٣ىٍم
مؿخمغ لٟاٖلُت َظٍ الٗىانغ وما ً٣ضمه ٧ل ٖىهغ إلهجاح ٖملُت الاجها ،٫ومً ؤق٩ا ٫الخٛظًت الغاظٗت في ٖملُت
الاظخماٖاث مشال ْهىع ٖالماث ٖلى اإلاٗلمحن (اإلاؿخ٣بل) ٧الخململ ،الاهؼٖاطَ ،غ ١ألاخظًت  ...الخ.
وٖملُت الخٛظًت الٗ٨ؿُت (الغاظٗت) في همىطط الاجها ٫جبحن مضي جإزحر الدكىَل ٖلى ٗٞالُت ٖملُت الاجها ٫وَظا ًُٟض
اإلاضًغ في جدضًض اإلاك٩لت في ٖملُت الاجها ٫والخُىاث الالػمت للخٛلب ٖلحها.4

 ياسُت حسن  "،أسس اإلدارة التربوية والمدرسية واإلشراف التربوي"،القاىرة :دار الفكر للطباعة، 998،ص. 4 : أمحد امساعيل حجي" ،اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية "،القاىرة :دار الفكر العريب، 998،ص. 3 : - 3ياسُت حسن ،مرجع سابق ،ص. 4 :

 - 4جودت عطوي "،اإلدارة التعليمية واالشراف التربوي وأصولها وتطبيقاتها "(،ط )،األردف :دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 00 ،ص. 6 :
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 -5مػىكاث الاجفاٌ:
ًخٗغى الاجها ٫بلى مجمىٖت مً اإلاٗى٢اث التي جاصي بلى ونى ٫الغؾالت بلى اإلاؿخ٣بل مكىقت ؤو ٚحر مٟهىمت ،مما ً٣ٟض
ٖملُت الاجها ٫مٗىاَا والهض ٝمجها .وؾدخُغ ١الباخشت بلى بٌٗ مٗى٢اث الاجها ٫بدؿب ٖىانغ الاجها:٫
 -1مٗى٢اث زانت باإلاغؾل.
 -2مٗى٢اث زانت بالىؾُلت.
 -3مٗى٢اث زانت باإلاغؾل بلُه.
وُٞما ًلي شخيء مً الخٟهُل لظل.٪
 -1مػىكاث خاـت باإلاشظل :وجخمشل َظٍ اإلاٗى٢اث في:
 ٖضم الخسُُِ لٗملُت الاجها ٫مما ًاصي بلى اجهاٚ ٫حر مشمغ ؤو ٚحر مٟهىم مشال الخ٣اء اإلاغؾل باإلاؿخ٣بل نضٞت. جالٖب اإلاغؾل باإلاٗاوي وألالٟاّ والخ٣اث ٤بما ًٖ ٢هض ٦إن ًدغ ٝالخ٣اث ٤بُٛت التهغب ؤو ًٖ ٚحر ٢هض ٦إن ً٣ى ٫ما الٌٗجي.
 ٖضم ٢ضعة اإلاغؾل ٖلى الخٗبحر الصخُذ ٦إن ًخ٩لم مضًغ م٘ ؤؾخاط ما باللٛت الٗغبُت الٟهخى وَى ال ًخ٣جها. ؾىء ازخُاع اإلاغؾل لٗباعاث ال ًٟهمها اإلاؿخ٣بل بؿبب ٖضم صعاؾت اإلاغؾل إلاىيىٕ الاجها.٫ ٖضم ٢ضعة اإلاغؾل ٖلى ٞهم همِ الُغ ٝآلازغ.وبما ؤن اإلاغؾل َى الظي ًخد٨م في الغؾالت ٞةن َظٍ اإلاٗى٢اث جازغ ؾلبا ٖلحها بط ججٗلها ٚحر واضخت وٚحر
مٟهىمت ،وبالخالي جهبذ ٚحر م٣بىلت لضي اإلاؿخ٣بل وفي بٌٗ ألاخُان ج٩ىن الغؾالت َىٍلت جشحر ملل اإلاؿخ٣بل ٞال ٌؿخُُ٘
جدلُل وٞهم مًمىجها.
 -2مػىكاث خاـت باإلاعخلبل (اإلاشظل بلُه) :مً بحن اإلاٗى٢اث الخانت باإلاؿخ٣بل ما ًلي:
 ٖضم ال٣ضعة ٖلى ؤلانٛاء ٞهىا٦ ٥شحر مً ألاشخام لِـ باؾخُاٖتهم ؤلانٛاء لٟترة َىٍلت ألؾباب هٟؿُت مشل الطجغ ؤوؤؾباب مغيُت مشل يٗ ٠الؿم٘.
 ٖضم اإلاٗغٞت ال٩اُٞت إلاىيىٕ الخضًض لضي اإلاؿخ٣بل وٖضم ٢غجه ٖلى الخدلُل والاؾخيخاط.1 ٖضم مالءمت ْغو ٝاإلاؿخ٣بل الؾخ٣با ٫الغؾالت ٦إن ً٩ىن و٢ذ الٗمل ٚحر مالثما م٘ الاظخماٖاث التي حٗ٣ض مً َغٝاإلاضًغ ،ؤو مؿخعجال للٗىصة بلى اإلاجز ٫بؿبب ٢لت وؾاثل الى٣ل (الٗمل في ألاعٍا.)ٝ
 -3مػىكاث خاـت بالىظُلت (اللىاة)٢ :ض ج٩ىن الىؾُلت اإلاؿخسضمت في الاجهاٚ ٫حر مىاؾبت لُبُٗت الغؾالتٞ ،هىا٥
ال٨شحر مً الغؾاثل ال ًم ً٨ه٣لها ٦خابُا ؤو باؾخسضام الهاج٧ ٠اؾخٟؿاع اإلاضًغ ًٖ ُٚاب مٗلم ما ،وفي َظا اإلا٣ام ج٩ىن

 -فايز اؿزعيب  ،وأخروف "،االدارة الحديثة "،األردف :دار ادلستقبل للنشر والتوزيع ،2007،ص. 59:

14

الػذد  : 7ماًى 2015

مشهض حُل البدث الػلمي

الغؾالت ٚحر مىاؾبت ؤو ٚحر م٣بىلت لضي اإلاؿخ٣بل ٧االؾخٗاهت بصخو إلًها ٫الغؾالت وَظا ٢ض ًاصي بلى جدغٍٟها بن ٧اهذ
قٟىٍت.
وَىا ٥مٗى٢اث ؤزغي ٦شحرة وزانت ما ًسو الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ًٟٗٞها صازل اإلااؾؿت الخٗلُمُت ًاصي بلى الٗؼلت
وقٗىع اإلاٗلمحن بإن الظي ًغبُهم باإلاضًغ َى الٗمل  ،ِ٣ٞوَظا ًٓهغ في ٖضم ظضًت الاجها ٫بُجهم وبحن اإلاضًغ ،مما ًسل٤
٣ٞضان الش٣ت بحن اإلاضًغ ومٗلمُه وٍاصي بلى هىٕ مً ال٨غاَُت ؤو الخدحز وع ٌٞعؤي الُغ ١آلازغ ولى ٧ان ناثبا وَظا ما ًؼٍض
في ٞجىة الخباٖض بُجهم.
بِىما ؤيا ٝالػىَعاث مٗى٢اث ؤزغي هضعظها ُٞما ًلي:1
 -1مػىكاث هفعُت واحخماغُت :خُض ؤن جٟؿحر الٟغص وٞهمه للغؾالت التي ًخل٣اَا ًخىٖ ٠٢لى خالخه الىٟؿُت وَغٍ٣ت
ج٨ٟحرٍ٦ ،ما جلٗب الضوا ٘ٞلضًه صوعا ٦بحرا في جغظمت وجٟؿحر ٧ل ٧لمت جهلهم مً عئؾائهم بخٟؿحراث مخٟاوجت و٦ظا ازخالٝ
اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت ،وازخال ٝمىانب ألاٞغاص.
 -2اإلاػىكاث الىاؼئت غً وبُػت الخىظُم :خُض ؤن للمالمذ الخىُٓمُت جإزحر ٖلى هىُٖت الاجهاالث الؿاثضةٗٞ ،ضم جدضًض
الهالخُاث ؤو ؤلاقغاً ٝاصي بلى حكىَل الاجهاالث اإلاغ٦ؼٍت ،ولظلً ٪خدخم ٖلى ألاٞغاص الغظىٕ بلى شخو واخض ًمخل٪
٢ضعا ٧اُٞا مً اإلاٗلىماث عٚم بٗضٍ ًٖ مغا٦ؼ الخىُٟظ ،ألامغ الظي ً٣لل مً ؾغٖت الاجهاالث وٍؼٍض مً وظىص اخخماالث
٦شحرة لًُإ اإلاٗلىماث.
٦ما لخو ؤخمذ وخافظ ؤَم اإلاٗى٢اث التي جىاظه الاجها ٫اإلاضعسخي:2
 ٖضم عٚبت ألاٞغاص في الاجها ٫ؤو الاوكٛا ٫بإٖما ٫ؤزغي. وظىص بٌٗ الاججاَاث الؿلبُت ٚحر اإلاغٚىب ٞحها ٧اججاٍ مضًغ اإلاضعؾت الؿلبي هدى اإلاٗلمحن الجضص. ٖضم الىُ ٤الؿلُم واؾخسضام ال٩لماث الٗامت اإلاجغصة ،ؤو اؾخسضام الهُاٚاث اإلاٗ٣ضة طاث اإلاٗجى ٚحر اإلادضص. ٖضم بُٖاء الٗىاًت وألاَمُت أل٩ٞاع اإلاٗلمحن مً ظاهب اإلاضًغ. الخٗهب إلاى ٠٢ؤو عؤي ؤو ظهت هٓغ مُٗىت.وٍغي الباخشان مً زال ٫اؾخٗغايهما ألَم اإلاٗى٢اث التي جدى ٫بحن اإلاٗلمحن واإلاضًغًٍ ،ؾىاء حٗل ٤ألامغ باإلاٗى٢اث
الىٟؿُت ؤو الخىُٓمُت ؤو اإلااصًتٞ ،لِـ بالًغوعة ؤن ج٩ىن مدكاب٨ت ٞهي جسخل ٠مً ماؾؿت بلى ؤزغي ومً مضًغ بلى آزغ
بدؿب صعظت امخال٦ه إلاهاعاث الاجها ٫والخىانل م٘ آلازغًٍ.
وفي َظا الؿُا ١طاجه ٠ًًُ ،الباخشان هُ٣ت ظىَغٍت في ٖملُت الاجها ٫ؤال وهي اإلاغؾل (اإلاضًغ) باٖخباعٍ اإلاؿاوًٖ ٫
الاجها ٫في الٗملُت ؤلاصاعٍت التربىٍت ،لظا ًم٨ىىا بصعاط مجمىٖت مً الٟ٨اًاث ألاؾاؾُت التي ًجب ؤن ًمخل٨ها ال٣اصة
التربىٍىن لًمان اجهاٗٞ ٫ا٦ ٫ما ؤقاع بلحها وؽىان3
 -مجاؿ الدين العويسات  " ،إدارة الجودة الشاملة "،اجلزائر :دار ىومة للنشر والتوزيع، 003،ص.73-7 :

 -أمحد حافظ فرج ،حافظ زلمد صربي"،إدارة المؤسسات التربوية "(،ط )،القاىرة:عادل الكتب، 003،ص.88:

 - 3يعقوب اؿنشواف "،السلوك التنظيمي في اإلدارة واالشراف التربوي" ،غزة :مكتبة دار ادلنارة، 00 ،ص.30:
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 -1ال٣ضعة ٖلى جىُْ ٠اللٛت بإق٩الها اإلاسخلٟت في الخإزحر باآلزغًٍ.
 -2ال٣ضعة ٖلى الخٟاٖل م٘ آلازغًٍ والخٟاَم مٗهم مؿترقضا بداظاتهم و٢ضعاتهم وزهاثههم.
 -3ب٢امت ٖال٢اث وصًت خمُمُت م٘ آلازغًٍ.
-4جىُْ ٠مهاعاث الخىانل اللُٟٓت وٚحر اللُٟٓت في بىاء ظؿىع الخىانل الٟٗا ٫وجدٖ ٤ُ٣ال٢اث بىاءة م٘ اإلاٗلمحن
واإلاجخم٘ اإلادلي.
وبُػت الدعُحر البُذاؾىجي:بن الىنى ٫بلى حٗغٍ ٠مدضص للدؿُحر ل٣ي ٖضة نٗىباث ،خُض جسخل ٠مٗاوي ٧لمت الدؿُحر
بازخال ٝوظهت هٓغ ال٣اثم بخٗغٍٟهٞ ،الدؿُحر مشال مشل باقي الٗلىم ألازغي َغؤث ٖلُه ٖضة جُىعاث التي ؤياٞذ مٗاوي
ظضًضة إلاٗىاٍ ،خبا لئلَالٕ ٖلى ال٨خب التي جخ٩لم ًٖ الدؿُحر هجض ؤن َىا ٥حٗاعٍ ٠مسخلٟت لهظٍ ال٩لمت ٞىجض ؤن:
فشٍذسًٍ جاًلىسً " :غي ؤن الدؿُحر َى ؤن حٗغ ٝبالًبِ ماطا جغٍض زم ؤن جخإ٦ض ؤن ألاٞغاص ًاصون بإخؿً وؤعزو وؾُلت
مم٨ىت".1
وٍ٣ىَ ٫جري فاًىٌ " :الدؿُحر َى ؤن جخيبإ وجسُِ وجىٓم وجهضع ألاوامغ وجيؿ ٤وجغا٢ب"2
وٍغي(سوبشث الباهحز)" :ؤهه بًجاص واإلادآٞت ٖلى ْغو ٝبُئُه ًم ً٨لؤلٞغاص مً زاللها جد ٤ُ٣ؤَضا ٝمُٗىت بٟ٨اءة
وٗٞالُت".3
ومً زال ٫الخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت ًم ً٨ؤن ه٣ى ٫ؤن الدؿُحر َى ُ٢ام ااإلاضًغ بٗملُت الخسُُِ والخىُٓم وبنضاع ألاوامغ
بإخؿً الىؾاثل اإلام٨ىت وطل ٪مً ؤظل جد ٤ُ٣ؤَضا ٝمُٗىت بٟ٨اءة وٗٞالُت.
ولٗل مما ؾبً ٤خطر ؤن مٟهىم الدؿُحر البُضاٚىجي،واهُال٢ا مً الخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت  ،وباٖخباع ّن
ؤن مىيىٕ َظا الٗغى
ًدىاو ٫ظاهب اإلاك٨الث اإلاازغة ٖلى الدؿُحر البُضاٚىجي في اإلااؾؿاث التربىٍتٞ ،ةن الٛغى مىه َى جدضًض مجمىٖت
الىؾاثل وآلالُاث وألاؾالُب البُضاٚىظُت التي ٌٗخمضَا مضًغ اإلااؾؿت لخد ٤ُ٣التربُت والؿمى بمؿخىي الدؿحر واإلاغصوص
بلى ما ًسضم الخلمُظ الظي ٌٗض مدىع ٧ل الٗملُاث.
واإلااصة الؿاصؾت مً ال٣غاعًٍ 175و 176اإلاخٗل٣حن بمهام مضًغ ؤلا٦مالُت والشاهىٍتّ 4ن
جبحن ؤَمُت الدؿُحر البُضاٚىجي ،وحٗخبرٍ
٧ل الٗىاًت والاَخمام خُض ظاء ٞحها ما ًلي ّ (:ن
وُْٟت ؤؾاؾُت ًجب ٖلى اإلاضًغ ؤن ًىلحها ّن
حٗض اليكاَاث البُضاٚىظُت
ّن ّن
الىُْٟت ألاؾاؾُت إلاضًغ اإلااؾؿت الظي ّن
ًخٗحن ٖلُه ّن
٧ل اليكاَاث التي ج٣ىم بها اإلااؾؿت باإلاهمت التربىٍت
الؿهغ ختى جاصي
اإلاىىَت بها).
وباليؿبت للٗىامل اإلاؿاٖضة لًمان ؤخؿً حؿُحر بُضاٚىجي،وجد ٤ُ٣ؤًٞل الىخاثج وهي ٦ما ًلي:
 جىمُت اإلاٗاع ٝالىٓغٍت. أمحد الشرقاوي" إدارة األعمال ،الوظائف والممارسات الوظيفية "  ،دار النهضة العربية ،بَتوت ، 000 ،ص. 3 زلمد رفيق الطيب" ،مدخل التسيير أساسيا .وظائف .تقنيات"،ج  ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،بن عكنوف ،اجلزائر ، 995 ،ص.3: - 3نفسو  ،ص. 5
" - 4نظام الجماعات التربوية" ،قرار  778وزارة الًتبية الوطنية ،ص8
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 ا٦دؿاب ج٣ىُاث الخيكُِ البُضاٚىجي. ال٣ضعة ٖلى ّنجهىع الخلى ٫للمك٨الث اإلاٗتريت.
 ؤلاإلاام بالٗملُاث البُضاٚىظُت التي حؿمذ بخ٩ىًٍ هٓغة ٖمُ٣ت لٗملُت الدؿُحر. ا٦دؿاب ال٣ضعة ٖلى الُ٣اصة والدؿُحر اإلاد٨م لًمان مغصوص ّنظُض ً٩ىن في مؿخىي الجهض اإلابظو.٫
 ؤلاإلاام بُغ ١وؤؾالُب جيكُِ الجلؿاث والاظخماٖاث وجىظُه اإلاىا٢كاث. الخد٨م في آلُاث ومهاعاث الخبلُ ٜوالاجها.٫ ج٣بل آعاء الٛحر وال٣ضعة ٖلى الخىاع وؤلا٢ىإ -ال٣ضعة ٖلى اإلاالخٓت والخدلُل والاؾخيخاط.ّن
وًٖ وؾاثل وآلُاث الدؿُحر البُضاٚىجي:ل٣ض خضص ال٣غاعان 175و 176اللظان ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلحهما في مىاص َما مً الؿابٗت
بلى الشالشت ٖكغة وؾاثل وآلُاث الدؿُحر البُضاٚىجي التي ًيبػي ؤن ج٩ىن مدل ٖىاًت واَخمام عثِـ اإلااؾؿت.
وَىا ٥بٌٗ الذساظاث راث الػالكت بمىلىع الذساظت ٞمجها :1
 )2012والتي َضٞذ الخٗغٖ ٝلى صعظت ٞاٖلُت ؤؾالُب الاجها ٫الاصاعي ومٗى٢اتها لضي مضًغي اإلاضاعؽ
صعاؾت اإلاىشفي (
الابخضاثُت في م٨ت اإلا٨غمت مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن  ،و٦ظا ؤزغ ٦ال مً اإلااَل الٗلمي والخبرة ،وٖضص ؾىىاث الٗمل م٘ اإلاضًغ
الخالي ) في ج٣ضًغاث اإلاٗلمحن خىٞ ٫اٖلُت الاجها ٫الاصاعي ،وجم بىاء اؾدباهت جِ٣ـ طلَ، ٪ب٣ذ ٖلى ُٖىت الضعاؾت التي
ج٩ىهذ مً بٌٗ مٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت بم٨ت اإلا٨غمت ،واؾخسضم في طل ٪اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ،وؤؾٟغث هخاثج
الضعاؾت ٖلى صعظت ٞاٖلُت ؤؾالُب الاجها ٫الاصاعي ومٗى٢اتها لضي مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت في م٨ت اإلا٨غمت مً وظهت
هٓغ اإلاٗلمحن ٖالُت ،و٦ظا وظىص ٞغو ١طاث صاللت اخهاثُت بحن اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خىٞ ٫اٖلُت الاجها٫
الاصاعي حٗؼي إلاخٛحر الخبرة .
 )2006بضعاؾت والتي َضٞذ للخٗغٖ ٝلى ٞاٖلُت ٖملُت الاجها ٫الاصاعي بحن مؿخىٍاث التربُت ومضًغي
٦ما ٢ام الهضاًمت (
اإلاضاعؽ ،و٧اهذ ُٖىت الضعاؾت م٩ىهت مً 171مضًغا ومضًغة ،ولخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت ٢ام الباخض بخُىٍغ اؾدباهت م٩ىهت
مً٣ٞ 25غة ،واؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي وؤؾٟغث هخاثج الضعاؾت ؤن ٞ:اٖلُت ٖملُت الاجها ٫الاصاعي بحن
مضًغٍاث التربُت ومضًغي اإلاضاعؽ ٧اهذ ٦بحرة لجمُ٘ مجاالث الضعاؾت ،و٦ظا وظىص ٞغو٢ا طاث صاللت بخهاثُت بحن
اإلاخىؾُاث الخؿابُت لضعظت ٞاٖلُت الاجها ٫ؤلاصاعي حٗؼي بلى إلاخٛحر الجيـ ،الخبرة ٦،ما َىا ٥ؤزغ إلاخٛحر اإلااَل الٗلمي
لجمُ٘ مجاالث الضعاؾت باؾخصىاء مجا ٫الٗال٢اث الاوؿاهُت والاظخماُٖت .
 )2000والتي َضٞذ للخٗغٖ ٝلى مضي جىاٞغ مهاعاث الاجها ٫الٟٗا ٫لضي مضًغي اإلاضاعؽ
و٦ظا في صعاؾت ألاظمش (
ألاؾاؾُت الخ٩ىمُت والخانت في مدآٞت بعبض ،واؾخسضمذ الباخشت اؾدباهت جِ٣ـ طل ٪م٩ىهت مً (٣ٞ )64غة ،واؾخسضم
الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ،وجىنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج الخالُت :جخىاٞغ صعظت وظىص مهاعاث الاجها ٫الٟٗا ٫لضي
مضًغي اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت الخ٩ىمُت والخانت بضعظت ٦بحرة ،و٦ظا ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض جىٞغ مهاعاث

 -أمحد ادلطريف،مرجع سابق ،ص.45-30:
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الاجها ٫الٟٗا ٫لضي مضًغي اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت الخ٩ىمُت والخانت جبٗا إلاخٛحراث ملُ٨ت اإلاضعؾت ،الجيـ ،اإلااَل الٗلمي
،الخبرة .
٦ما ؤظغي ( )Gunbayi ;2008صعاؾت والتي َضٞذ بلى ٞدو جىٗ٢اث اإلاٗلمحن هدى ٞاٖلُت الاجها ٫الخىُٓمي في مضاعؾهم
،وُٞما بطا ٧اهذ َظٍ الخىٗ٢اث جسخلٖ ٠ىض اإلاٗلمحن ؾىاء في اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت ؤو اإلاضاعؽ الشاهىٍت ،و٦ظا الخٗغٖ ٝلى ؤزغ
مخٛحر الجيـ ،اإلااَل ،الخبرة ٖلى ٞاٖلُت الاجها ٫الخىُٓمي ،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً 334مٗلما ممً ٌٗملىن في مضاعؽ
ألاؾاؾُت والشاهىٍت في مغ٦ؼ مضًىت ؤُٞىن وٍىؾا ٥في جغُ٦ا ،واؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي ،وؤؾٟغث هخاثج الضعاؾت ٖلى
ؤن :مٗضالث اإلاٗلمحن ظاءث مغجٟٗت ٖلى ٞاٖلُت الاجها ٫الخىُٓمي ،و٦ظا ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في لخىٗ٢اث
اإلاٗلمحن ٖلى ٞاٖلُت الاجها ٫الخىُٓمي ٌٗؼي إلاخٛحر الجيـ ،في خحن وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت حٗؼي إلاخٛحري الخبرة
واإلااَل الٗلمي .
حػلُب غلى الذساظاث العابلت :
بٗض ؤن جم ٖغى الضعاؾاث الؿاب٣ت هلخٔ ظىاهب ٖضة مً جل ٪الضعاؾاث وما جىاولخه مً مىيىٖاث ،وما اؾخسضمخه
مً ؤصواث وما جىنلذ بلُه مً هخاثج خُض جىىٖذ الضعاؾاث مجها ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ،ومجها ٖلى اإلاؿخىي الٗغبي ،وؤزغي
ٖلى اإلاؿخىي ألاظىبي وازخلٟذ مً خُض اإلاىيىٖاث واإلاىهج اإلاؿخسضم ،والُٗىت ،واإلاجخم٘ ومً زالٖ ٫غى الضعاؾاث
الؿاب٣ت هالخٔ بإن مٗٓم الضعاؾاث الؿاب٣ت ؤقاعث بلى وا ٘٢الاجها ٫الاصاعي وٗٞالُخه .و٢ض اؾخٟاص الباخشان مً
الضعاؾاث الؿاب٣ت في بىاء ؤصاة الضعاؾت  ،وجٟؿحر الىخاثج ،واإلاٗالجاث ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت ،ؤما ًٖ جمحز الضعاؾت الخالُت
ًٖ الضعاؾاث الؿاب٣ت ٧ىجها الضعاؾت ألاولى التي جُبٖ ٤لى مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت بمضًىت اإلاؿُلت بالجؼاثغ  ،وٖلى ُٖىت
مً مٗلمحها – في خضوص ٖلم الباخشان.-
وزالنت ماؾب، ٤ل٣ض ؤٚىذ الضعاؾاث الٗغبُت واإلادلُت مٗلىماث الباخشان ،مً خُض ج٣ضًم الخلُٟت الىٓغٍت الىاؾٗت
،وَظا بُبُٗت الخا٨ً ٫مً صوعَا في حٗؼٍؼ الضعاؾت الخالُت وبهًاط مؿاعاتها ،عٚم وظىص الازخالٞاث في ألاَضا ٝؤو ألاصواث
ؤو ألاؾالُب،بن لخىىٕ الضعاؾاث الؿاب٣ت وجىاولها ظىاهب ٦شحرة مً ألاصواع الٗضًضة مهاعاث الاجها٢ ٫ض ؤ٦ؿذ الباخشان
ؾٗت في ؤلاَالٕ ٖلى ٧ل ظىاهب الضعاؾت ُٞما ًخٗل ٤مهاعاث الاجها ٫في الاصاعة اإلاضعؾُت .
مىهجُت الذساظت وبحشاءاتها :
مىهج الذساظت:
اٖخمض الباخشان في َظٍ الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىـفي ،وطل ٪إلاىاؾبخه لُبُٗت الضعاؾت وؤَضاٞها.
مجخمؼ الذساظت :
 2013م والبالٜ
/2012
ًخ٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ظمُ٘ مٗلمي اإلاضاعؽ الابخضاثُت في مضًىت اإلاؿُلت بالجؼاثغ للٗام الضعاسخي
 )756مضًغا ومضًغة .
ٖضصَم (
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غُىت الذساظت:
 )209مٗلما مٗلمت ببٌٗ مضاعؽ مضًىت اإلاؿُلت مً اإلاجمىٕ ألانلي
ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت في نىعتها الجهاثُت مً (
 ،)٪27,64وبما ؤن البدىر الىنُٟت جمخاػ بإن ُٖىاتها ج٩ىن ٦بحرة وهٓغا الؾخدالت الجغص الكامل ل٣لت الى٢ذ،
وجبل ٜوؿبخه بـ(
جم ازخُاعَم بالُغٍ٣ت الٗكىاثُت البؿُُت.
الجضو ٫ع٢م ( :)01جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت و٣ٞا إلاخٛحراث الجيـ واإلااَل الٗلمي والخبرة.
الجيغ

اإلاخؿحر

اإلااَل الػلمي

الخبرة
ؤكل مً10
ظىىاث

مً20-10
ظىت

ؤهثر مً20
ظىت

خشٍج اإلاػهذ
الخىىىلىجي

بيالىسٍا

جىظُف
مباؼش

60

90

90

70

49

%28.7

%43.06

%43.06

%33.5

%23.44

-

رهش

ؤهثى

الػذد

97

112

59

اليعبت%

%46.41

%53.58

%28.2

ؤدواث الذساظت
ج٩ىهذ ؤصاة الضعاؾت مً ٢ؿمحن :
اللعم ألاوٌ  :مٗلىماث شخهُت ًٖ اإلاؿخجُب (الجيـ ،ؾىىاث الخضمت ،اإلااَل الٗلمي).
اللعم الثاوي :جم جُىٍغ ؤصاة جِ٣ـ صعظت مماعؾت مضًغ اإلاضعؾت إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت مً وظهت هٓغ
اإلاٗلمحن  ،واقخملذ ٖلى (٣ٞ )14غة .
الخفاثق العُىىمترًت ألداة اللُاط :
الفذق اإلاىىلي :
للخإ٦ض مً نض ١ؤصاة الضعاؾت ٢ام الباخشان بٗغيها ٖلى مجمىٖت مً الخبراء واإلاد٨محن مً ؤؾاجظة ظامٗت اإلاؿُلت في
الجؼاثغ مً اإلاخسههحن في الٗلىم التربىٍت ،والُ٣اؽ والخ٣ىٍم ،و٧ان الٛغى مً الخدُ٨م الخد ٤٣مً صعظت مىاؾبت
ً
نُاٚت ال٣ٟغاث لٛىٍا ،ومضي ُ٢اؾها لظل ، ٪و٢ض جم ألازظ بمالخٓاث ألاؾاجظة اإلاد٨محنٞ ،خم حٗضًل نُاٚت ال٣ٟغاث
وخظ ٝبًٗها آلازغ ،وهي التي لم جدهل ٖلى وؿبت مىا٣ٞت (ٞ )%80إ٦ثر مً آعاء اإلاد٨محن :و٢ض ج٩ىهذ ألاصاة بهىعتها
الجهاثُت مً(٣ٞ )14غة ،خُض ؤُٖي ل٩ل ٣ٞغة وػن مضعط ؾلم زماسخي٣ٞ ،ض ؤُٖي بضعظت ٦بحرة ظضا( )5صعظاث ، ،والبضًل
بضعظت ٦بحرة (، )4والبضًل بضعظت مخىؾُت( )3صعظخان  ،والبضًل بضعظت يُٟٗت ( )2صعظخان ،والبضًل بضعظت يُٟٗت ظضا
( )1صعظت واخضة.
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الثباث:
اٖخمض الباخشان في َظٍ الضعاؾت ٖلى مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار لخ٣ضًغ زباث الاؾخبُان وَظا ألن ألاصاة جدخىي ٖلى ؤ٦ثر
مً بضًلحن ،ومٗامل ؤلٟا ٦غوهبار مً ؤَم م٣اًِـ الاحؿا ١الضازلي لالؾخبُان٧ ،ىهه ًغبِ زباث الازخباع بصباث بىىصٍ،
)2007
ٞاػصًاص وؿبت جباًىاث البىىص باليؿبت للخباًً ال٨لي ًاصي بلى اهسٟاى مٗامل الشباث (.بكحر مٗمغٍت،
وٍخم خؿاب ؤلٟا باإلاٗاصلت الخالُت:
 =αن

× ( -1مج ع 2ب)

ن1-

ع 2ن

خُض:
نٖ :ضص البىىص
مج ٕ 2ب :مجمىٕ جباًىاث البىىص
ٕ :٥ 2جباًً الازخباع ٩٦ل .
 0.86وهي صعظت ظُضة جضٖ ٫لى زباث ألاصاة.
وبٗض الخُبُ ٤الٗضص لضالالث الغمىػ الىاعصة بلٛذ صعظت زباث الاؾخبُان
ومً زال ٫ماؾبً ٤م٨ىىا ؤًًا اؾخسضام َغٍ٣ت زاهُت في اؾخسغاط الهض ١مً الشباث و ٤ٞاإلاٗاصلت:
)1997
الهض = ١الشبـاث (ٖاَٖ ٠ضلي الُٗض ٖبُض،
الهض0.86 = ١
0.92
الهض= ١
ٞهىا ٌؿخسغط الهض ١مً الشباث وطل ٪بىظىص اعجباٍ ٢ىي بحن نض ١الازخباع وزباجه وؤن الازخباع الهاص٩ً ١ىن
صاثما زابخا.
مفخاح الخصحُذ :
جم الاٖخماص ٖلى اإلاُٗاع الخالي للخ٨م ٖلى ج٣ضًغاث اإلاخىؾُاث الخؿابُت وجم ج٣ؿُم صعظاث الخ٣ضًغ الى زمؿت (٦بحرة
ظضا٦،بحرة،مخىؾُت ،مىسًٟت،مىسًٟت ظضا) باالٖخماص ٖلى اإلاٗاصلت الخالُت :
0.8
الخض ألاٖلى للبضاثل  -الخض ألاصوى للبضاثل ٖ/ضص اإلاؿخىٍاث ==5/1-5
1.8
=0.8
اإلاضي ألاو+1: ٫
2.6
=0.8
+1.8
اإلاضي الشاوي :
3.4= 0.8
+2.6
اإلاضي الشالض :
4.2=0.8
+3.4
اإلاضي الغاب٘:
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5=0.8
+4.2
اإلاضي الخامـ :
ٞخهبذ الخ٣ضًغاث بٗض طل٧ ٪اجالي :
ً
 )1.8ماقغا يُٗ ٠ظضا.
 - 1ؤ٢ل مً ؤو ٌؿاوي (
-2
-3
-4
-5

ً
ً
 )2.6ماقغا يُٟٗا.
 )1.8وؤ٢ل مً (
ؤ٦بر مً ؤو حؿاوي (
ً
 )3.4ماقغا مخىؾُا.
)2.6وؤ٢ل مً (
ؤ٦بر مً ؤو حؿاوي (
ً
 )4.2ماقغا ٦بحرا.
)3.4وؤ٢ل مً (
ؤ٦بر مً ؤو حؿاوي (
ً
)4.2وؤ٢ل مً ( )5ماقغا ٦بحرا ظضا.
ؤ٦بر مً ؤو حؿاوي (

اإلاػالجاث ؤلاخفاثُت:
ً
جم اؾخسضام بغهامج ( )SPSSلخدلُل ومٗالجت البُاهاث بخهاثُا.
اإلاخىؾِ الخؿابي (م) ،الاهدغا ٝاإلاُٗاعي (ح)، T-test ،جدلُل الخباًً .
غشك الىخاثج ومىاكؽتها :
ً
في ما ًإحي ٖغى للىخاثج و٣ٞا لدؿلؿل حؿائالث َظٍ الضعاؾت:
الىخاثج اإلاخٗل٣ت باإلظابت ًٖ الؿاا ٫ألاو ٫والظي ههه :
 ما صعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن ؟ولئلظابت ٖلى َظا الؿاا ،٫جم اؾخسضام اإلاخىؾُاث الخؿابُت ،وؤلاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى
ؤصاة الضعاؾت والتي جمشل صعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت وطلٖ ٪لى مؿخىي ٧ل
٣ٞغة مً ٣ٞغاث ؤصاة الضعاؾت خؿب ُ٢م اإلاخىؾُاث الخؿابُت والجضو ٫ع٢م (ً )02ىضر طل.٪
الجضو ٫ع٢م(ً :)2بحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث لضعظت مماعؾت مضًغي
اإلاضاعؽ الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت بمضًىت اإلاؿُلت بالجؼاثغ مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن.
الشكم

الشجبت

الػباساث

اإلاخىظي
الحعابي

الاهدشاف
اإلاػُاسي

دسحت اإلاماسظت

1

8

ٌٗض اإلاضًغ ظضو ٫ؤٖما ٫مؿب٢ ٤بل اظخماٖه باإلاٗلمحن.

4.016

1.01

مشجفػت

2

1

ًضًغ اإلاضًغ الاظخماٖاث الضوعٍت بٟاٖلُت.

4.31

0.89

مشجفػت حذا

3

3

ٌؿىص اظخماٖاث اإلاضًغ م٘ اإلاٗلمحن ظى مً ألالٟت والاخترام.

4.25

1.00

مشجفػت حذا

4

6

ًخىاٞغ لضي اإلاضًغ اإلاٗلىماث ال٩اُٞت اإلاخٗل٣ت بمىيىٕ الاظخمإ.

4.11

0.99

مشجفػت
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5

14

ًخم ٖ٣ض اظخماٖاث ٧اُٞت إلاىا٢كت اإلاكا٧ل اإلاهىُت .

3.51

1.20

مشجفػت

6

10

ٌؿاٖض اإلاضًغ اإلاٗلمحن ٖلى الاقترا ٥في اإلاىا٢كت وببضاء الغؤي ؤزىاء الاظخمإ
بهم.

4.00

0.86

مشجفػت

7

9

َغٍ٣ت بصاعة الاظخماٖاث ؤلاصاعٍت ظُضة.

4.01

0.91

مشجفػت

8

7

٢ىىاث الاجها ٫بُجي وبحن اإلاٗلمحن مِؿغة.

4.10

0.93

مشجفػت

9

2

ٌؿخُُ٘ اإلاٗلم الاجها ٫باإلصاعة في ٧ل و٢ذ.

4.26

0.91

مشجفػت حذا

10

4

ً٣ىم اإلاضًغ باؾخسضام ؤؾالُب اجها ٫مخىىٖت ٧الخساَب اإلاباقغ٣ٖ ،ض
اظخماٖاث ،اليكغاث ،الهاج...٠الخ .

4.15

0.97

مشجفػت

11

5

ًجخم٘ اإلاضًغ م٘ اإلاٗلمحن ٖىضما جهل حٗلُماث بلى اإلاضعؾت لضعاؾت
ؤلاظغاءاث الخىُٟظًت.

4.15

0.79

مشجفػت

12

13

ًغظ٘ اإلاٗلمىن بلى مدايغ الاظخمإ ٖىض الخاظت بلى طل.٪

3.80

1.11

مشجفػت

13

12

ٌٗ٣ض اإلاضًغ اظخماٖاجه م٘ اإلاٗلمحن في و٢ذ مىاؾب لٓغوٞهم ب٣ضع
اإلاؿخُإ.

3.83

1.15

مشجفػت

14

11

ًدغم اإلاضًغ ٖلى جُٟٗل الخىنُاث التي جخسظ في اظخماٖاجه باإلاٗلمحن.

3.86

0.98

مشجفػت

4.02

0.62

مشجفػت

اإلاخىظي الػام للبػذ

 )3.51و ٤ٞمُ٣اؽ الخضعط
-4.31
بالىٓغ بلى مخىؾُاث ٖباعاث َظا البٗض في الجضو ٫الؿاب ،٤هجض ّنؤجها جغاوخذ بحن (
 )4.02وباهدغا ٝمُٗاعي
الخماسخي الظي ويٗه الباخشان في الضعاؾت اإلاُضاهُت ،خُض بل ٜاإلاخىؾِ الٗام لٗباعاث َظا البٗض (
 )0.62و٣ٞا للمدّ ٪ن
ٞةن صعظت جُبَُ ٤ظا البٗض مً وظهت هٓغ اإلاضًغًٍ ٧اهذ مغجٟٗت ،وٍالخٔ جٟاوث اؾخجاباث ؤٞغاص
٢ضعٍ (
ُٖىت الضعاؾت ٖلى ٖباعاث َظا اإلادىع و٣ٞا للمد ٪الظي ويٗه الباخشان
و٧اهذ ؤٖلى ٖباعجحن الؾخجاباث ؤٞغاص مجخم٘ الض اؾت ٖلى ّن
الىدى الخالي :اخخلذ اإلاغجبت ألاولى الٗباعة ( )02بمخىؾِ
ع
،)0.89والتي جىو ٖلىً " :ضًغ اإلاضًغ الاظخماٖاث الضوعٍت بٟاٖلُت" .واخخلذ اإلاغجبت الشاهُت
 )4.31وباهدغا ٝمُٗاعي ٢ضعٍ (
بل( ٜ
 ،)0.91والتي جىو ٖلىٌ " :ؿخُُ٘ اإلاٗلم الاجها ٫باإلصاعة في ٧ل
 )4.26وباهدغا ٝمُٗاعي ٢ضعٍ (
الٗباعة ( )09بمخىؾِ بل( ٜ
و٢ذ ".
ؤما ؤصوى ٖباعجحن الؾخجاباث ؤٞغاص مجخم٘ الضعاؾت ٧اهذ ٖلى الىدى الخالي :اخخلذ اإلاغجبت ()13الٗباعة ( )12بمخىؾِ
 ،)1.11والتي جىو ٖلىً":غظ٘ اإلاٗلمىن بلى مدايغ الاظخمإ ٖىض الخاظت بلى طل ." ٪واخخلذ
 )3.80وباهدغا ٝمُٗاعي ٢ضعٍ (
(
 ،)1.20والتي جىو ٖلىً " :خم ٖ٣ض
 )3.51وباهدغا ٝمُٗاعي ٢ضعٍ (
اإلاغجبت ( )14وألازحرة الٗباعة ع٢م ( )05بمخىؾِ بل( ٜ
اظخماٖاث ٧اُٞت إلاىا٢كت اإلاكا٧ل اإلاهىُت "
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وَٗؼو الباخشان طل ٪بلى ؤن ماً٣غٍ ؤ٦ثر مً ()%52اإلاضًغًًٍ :مخل٩ىن مهاعاث اجهاٖ ٫الُت مما ًجٗلهم ًضًغون اظخماٖاتهم
بٟاٖلُت ،وجٟؿغ َظٍ ألازحرة ٖلى مضي اٖخماصَم ٖلى ؾُاؾت الباب اإلاٟخىح في الاجها ٫مما ؤصي بهم بلى الخغم ٖلى زل٤
ؤو جىٞحر مىار اجهالي اًجابي بُجهم وبحن الهُئت الٗاملت مٗهم ،وٍا٦ض َظا اإلاخىؾُان الخؿابُان اإلاغجٟٗان للٗباعجحن"ًضًغ
اإلاضًغ الاظخماٖاث بضوعٍت وٞاٖلُت "،و"ٌؿخُُ٘ اإلاٗلم الاجها ٫باإلصاعة في ٧ل و٢ذ".
في خحن ًغي بٌٗ اإلاضًغًٍ بيؿبت ( )%42ؤن لِـ َىا ٥مجا ٫لالجها ٫بمسخل ٠ؤهىاٖه ومؿخىٍاجه (قٟىي٦/خابي)
(الهاٖض/الىاػٞ ،)٫ال حٗ٣ض ظلؿاث بُغح مسخل ٠ؤلاقٛاالث ،وال ًد ٤للمٗلمحن الغظىٕ بلى مسخل ٠السجالث الخانت
باإلصاعة في َظا الكإن ،وٍا٦ض َظا اإلاخىؾُان الخؿابُان اإلاىسًٟان للٗباعجحن "ًغظ٘ اإلاٗلمىن بلى مدايغ الاظخمإ ٖىض
الخاظت بلى طل." ٪و" ًخم ٖ٣ض اظخماٖاث ٧اُٞت إلاىا٢كت اإلاكا٧ل اإلاهىُت "
، )2000و(.)Gunbayi ;2008
، )2006وألاؾمغ (
،)2012والهؼاًمت (
وجخ ٤ٟهدُجت الضعاؾت الخالُت م٘ صعاؾت ٦ال مً اإلاُغفي (
 الىخاثج اإلاخٗل٣ت باإلظابت ًٖ الؿاا ٫الشاوي والظي ًىو :َ - 1ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في ج٣ضًغاث اإلاٗلمحن في ابخضاثُاث مضًىت اإلاؿُلت لضعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ
الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت حٗؼي إلاخٛحر اإلااَل الجيـ ؟
ولئلظابت ًٖ َظا الؿاا ٫جم اؾخسضام ( )T.TESTوالجضو ٫ع٢م (ً )03ىضر طل. ٪
الجضو ٫ع٢م (ً :)03ىضر اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت وُ٢مت (ث) إلؾدباهت ج٣ضًغاث اإلاضًغًٍ في ابخضاثُاث
مضًىت اإلاؿُلت لضعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت و ٤ٞمخٛحر الجيـ.
ظضو ٫ع٢م (ً :)03ىضر ازخباع  Tإلاخٛحر الجيـ (ط٧ىع /بهار).
ألابػاد

الاجفاٌ

الجيغ

الػُىت ن

الزهىس 97
ؤلاهار

112

اإلاخىظي
الحعابي
55.46

الاهدشاف
اإلاػُاسي

كُمت (ث)

9.80
-1.503

57.27

معخىي
الذاللت

الذاللت
ؤلاخفاثُت

7.63

0.134

ٚحر صا٫

حكحر هخاثج الجضو )03( ٫بلى ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في ج٣ضًغاث اإلاٗلمحن في ابخضاثُاث مضًىت اإلاؿُلت لضعظت
مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت و ٤ٞمخٛحر الجيـ ،اؾدىاصا بلى ُ٢مت ث اإلادؿىبت بط بلٛذ (-
 )0.134وم٣اعهتها بُ٣مت (ث) اإلاجضولت.
 ) -1.503وبمؿخىي صاللت (
ومىه وؿخيخج ؤن:
 ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في ج٣ضًغاث اإلاضًغًٍ في ابخضاثُاث مضًىت اإلاؿُلت لضعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽالابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت حٗؼي إلاخٛحر الجيـ.
وَظا ٌٗجي ّن
ؤن ظمُ٘ مٗلمي ومٗلماث اإلاضاعؽ الابخضاثُت ٢ض اج٣ٟىا ٖلى ج٣ضًغ صعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت
إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت بمضًىت اإلاؿُلت مهما ازخل ٠ظيؿهم.
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 )2000والتي ؤقاعث بلى ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت
وجخ ٤ٟهدُجت َظٍ الضعاؾت م٘ الىدُجت اإلاخىنل بلحها في صعاؾت (ألاؾمغ،
بخهاثُت ٖىض جىٞغ مهاعاث الاجها ٫الٟٗا ٫لضي مضًغي اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت الخ٩ىمُت والخانت جبٗا الجيـ .و٦ظا م٘
صعاؾت ( )Gunbayi ;2008في ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في لخىٗ٢اث اإلاٗلمحن ٖلى ٞاٖلُت الاجها ٫الخىُٓمي ٌٗؼي
 )2006في وظىص ٞغو٢ا طاث صاللت بخهاثُت بحن
إلاخٛحر الجيـ٦.ما جسخل ٠هخاثج الضعاؾت الخالُت م٘ هدُجت الهؼاًمت (
اإلاخىؾُاث الخؿابُت لضعظت ٞاٖلُت الاجها ٫ؤلاصاعي حٗؼي بلى إلاخٛحر الجيـ.
 الىخاثج اإلاخٗل٣ت باإلظابت ًٖ الؿاا ٫الشالض والظي ًىو :َ-3ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في ج٣ضًغاث اإلاٗلمحن في ابخضاثُاث مضًىت اإلاؿُلت لضعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ
الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت حٗؼي إلاخٛحر ؾىىاث الخضمت ؟
ولئلظابت ًٖ َظا الؿاا ٫جم اؾخسضام (جدلُل الخباًً ألاخاصي ) والجضو ٫ع٢م (ً )04ىضر طل. ٪
ظضو ٫ع٢م ( :)04هخاثج جدلُل الخباًً ألاخاصي لخ٣ضًغاث اإلاٗلمحن في ابخضاثُاث مضًىت اإلاؿُلت لضعظت مماعؾت مضًغي
اإلاضاعؽ الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت حٗؼي إلاخٛحر ؾىىاث الخضمت
مفذس الخباًً

مجمىع اإلاشبػاث

2

62.753

داخل اإلاجمىغاث 15790.189

206

76.281

15912.695

208

بحن اإلاجمىغاث
الاجفاٌ

دسحت
الحشٍت

مخىظىاث
اإلاشبػاث

اإلاجمىع

125.506

كُمت (ف)

0.371

الذاللت
ؤلاخفاثُت

0.690

-

ًخطر مً الجضو ٫الؿاب: ٤
 0.371وهي ؤ٢ل مً ( )Fالجضولُت مما ٌٗجي ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض
بن ُ٢مت ( )Fاإلادؿىبت بلٛذ
 )0.05في ج٣ضًغاث اإلاٗلمحن في ابخضاثُاث مضًىت اإلاؿُلت لضعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت إلاهاعاث
مؿخىي (=α
الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت حٗؼي إلاخٛحر ؾىىاث الخضمت.
وَٗؼو الباخشان طل: ٪
 -1بن ج٣ضًغاث اإلاٗلمحن واإلاٗلماث جإحي مدكابهت هٓغا لدكابه الٓغو ٝالخٗلُمُت ب ٌٛالىٓغ ًٖ مؿخىي ؾىىاث الخضمت
ٞاإلاٗلمىن واإلاٗلماث مً ظمُ٘ الٟئاث مهما ٧اهذ مضة زضمتهم لضحهم هٟـ الخ٣ضًغاث خى ٫مهاعاث الاجها.٫
 - 2جباص ٫الخبراث بحن اإلاٗلمحن واإلاٗلماث مً زال ٫الؼٍاعاث الخباصلُت.
وَٗجي َظا ؤن ظمُ٘ مٗلمي ومٗلماث اإلاضاعؽ الابخضاثُت ٢ض اج٣ٟىا ٖلى ج٣ضًغ صعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت
إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت مهما ازخل ٠مضة زبرتهم ،و جخ ٤ٟهدُجت َظٍ الضعاؾت م٘ الىدُجت اإلاخىنل بلحها صعاؾت
 ) )2006والتي ؤقاعث بلى ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض جىٞغ مهاعاث الاجها ٫الٟٗا ٫لضي مضًغي
(ألاؾمغ،
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اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت الخ٩ىمُت والخانت جبٗا الخبرة .و٦ظا م٘ صعاؾت ( )Gunbayi ;2008في ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت
بخهاثُت في لخىٗ٢اث اإلاٗلمحن ٖلى ٞاٖلُت الاجها ٫الخىُٓمي ٌٗؼي إلاخٛحر الخبرة٦.ما جسخل ٠هخاثج الضعاؾت الخالُت م٘
 )2006في وظىص ٞغو٢ا طاث صاللت بخهاثُت بحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت لضعظت ٞاٖلُت الاجها ٫ؤلاصاعي حٗؼي
هدُجت الهؼاًمت (
 )2012والتي ؤقاعث الى وظىص ٞغو ١طاث صاللت اخهاثُت بحن
بلى إلاخٛحر الخبرة .و ٦ظا م٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت اإلاُغفي (
اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خىٞ ٫اٖلُت الاجها ٫الاصاعي حٗؼي إلاخٛحر الخبرة .
 الىخاثج اإلاخٗل٣ت باإلظابت ًٖ الؿاا ٫الغاب٘ والظي ًىو :َ-4ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في ج٣ضًغاث اإلاٗلمحن في ابخضاثُاث مضًىت اإلاؿُلت لضعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ
الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت حٗؼي إلاخٛحر اإلااَل اإلااَل الٗلمي ؟
ولئلظابت ًٖ َظا الؿاا ٫جم اؾخسضام (جدلُل الخباًً ألاخاصي ) والجضو ٫ع٢م (ً )05ىضر طل. ٪
ظضو ٫ع٢م ( :)05هخاثج جدلُل الخباًً ألاخاصي لخ٣ضًغاث اإلاٗلمحن في ابخضاثُاث مضًىت اإلاؿُلت لضعظت مماعؾت مضًغي
اإلاضاعؽ الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت حٗؼي إلاخٛحر اإلااَل اإلااَل الٗلمي .
مفذس الخباًً
بحن اإلاجمىغاث
الاجفاٌ

مجمىع اإلاشبػاث
56.913

دسحت الحشٍت
2

داخل اإلاجمىغاث 15858.783

206

15915.695

208

اإلاجمىع

كُمت (ف)

الذاللت ؤلاخفاثُت

0.371

0.690

بن ُ٢مت ( )Fاإلادؿىبت بلٛذ 0.371وهي ؤ٢ل مً ( )Fالجضولُت مما ٌٗجي ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض
 )0.05في ج٣ضًغاث اإلاٗلمحن في ابخضاثُاث مضًىت اإلاؿُلت لضعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت إلاهاعاث
مؿخىي (=α
الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت حٗؼي إلاخٛحر اإلااَل الٗلمي .
وَٗؼو الباخشان طل: ٪
 جىا ٤ٞؤعاء اإلاٗلمحن واإلاٗلماث خى ٫ص لضعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت. بن اإلاٗلمحن واإلاٗلماث ًسًىن بلى اجهاالث واخضة ومٗاملت واخضة ؤي اهتهاط مضًغ اإلاضعؾت ؾُاؾت الباب اإلاٟخىح خؿبما ؤ٢غث به هٓغٍت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ب ًٖ ٌٛماَلهم الٗلمي .
 اَخمام اإلاضًغًٍ بمهاعاث الاجها ٫مً زال ٫بصاعة اإلاضًغ لالظخماٖاث الضوعٍت بٟاٖلُت وٞخذ اإلاجا ٫للمٗلم لالجها٫باإلصاعة في ٧ل و٢ذ.
 )2006والتي ؤقاعث بلى ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت
و جخ ٤ٟهدُجت َظٍ الضعاؾت م٘ الىدُجت اإلاخىنل بلحها صعاؾت (ألاؾمغ،
بخهاثُت ٖىض جىٞغ مهاعاث الاجها ٫الٟٗا ٫لضي مضًغي اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت الخ٩ىمُت والخانت جبٗا اإلااَل .و٦ظا م٘ صعاؾت
( )Gunbayi ;2008في ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في لخىٗ٢اث اإلاٗلمحن ٖلى ٞاٖلُت الاجها ٫الخىُٓمي ٌٗؼي إلاخٛحر
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 )2006في وظىص ٞغو٢ا طاث صاللت بخهاثُت بحن
اإلااَل الٗلمي٦ .ما جسخل ٠هخاثج الضعاؾت الخالُت م٘ هدُجت الهؼاًمت (
اإلاخىؾُاث الخؿابُت لضعظت ٞاٖلُت الاجها ٫ؤلاصاعي حٗؼي بلى إلاخٛحر اإلااَل الٗلمي.
الىخاثج اإلاخىنل بلحها :
في يىء ؤَضا ٝالضعاؾت ،وفي بَاع اإلاىهج الٗلمي اإلاؿخسضم ،ومً زال ٫البُاهاث واإلاٗلىماث جم الخهىٖ ٫لحها مً ُٖىت
الضعاؾت وٖغى ومىا٢كت الىخاثج ،جىنلذ الباخشت بلى الىخاثج الخالُت :
-1صعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت مً وظهت هٓغ ُٖىت الضعاؾت مغجٟٗت.
ٖ-2ضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت خى ٫اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫صعظت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت
إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت حٗؼي إلاخٛحر الجيـ.
ٖ-3ضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت خى ٫اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت
إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت حٗؼي ؾىىاث الخضمت.
ٖ -4ضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت خى ٫اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت
إلاهاعاث الاجها ٫في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت حٗؼي اإلااَل الٗلمي.
الخىـُاث واإلالترخاث:
ا-الخىـُاث:
بىاء ٖلى ما جىنلذ بلُه الضعاؾت مً هخاثج ً،ىصخي الباخشان بما ًلي:
الٗمل ٖلى ٖ٣ض اظخماٖاث صوعٍت بحن ال٣اصة واإلاغئوؾحن بك٩ل صوعي إلاىا٢كت اإلاُٗ٣اث التي جدض مً ٟ٦اءة الاجها ٫فياإلاىٓمت والٗمل ٖلى بًجاص خلى ٫لها.
حٗؼٍؼ الٗال٢اث بحن الٗاملحن ًٖ َغٍ ٤اهتهاط ؾُاؾت الباب اإلاٟخىح في الاجها ٫بحن اإلاضًغًٍ والٗاملحن.ب٢امت صوعاث جضعٍبُت إلاضًغي اإلاضاعؽ في اإلاغاخل الضعاؾُت جخٗل ٤بمهاعاث الاجها ٫إلاضًغي اإلاضاعؽ.ب-الاكتراخاث :
مً زال ٫الىخاثج اإلاخىنل بلحها ه٣ترح ماًلي :
مضي جىاٞغ مهاعاث الاجها( ٫اللُٟٓت والٛحر لُٟٓت) لضي اإلاضعاء مً وظهت هٓغ اإلاغئوؾحن في اإلااؾؿاث الخضمُت.صوع بغامج ؤلاٖالم التربىي في جىمُت مهاعاث الاجها ٫لضي مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت .صوع الاجها ٫في جىمُت مهاعاث الٗال٢اث الاوؿاهُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت .ٞاٖلُت بغهامج اعقاصي ؾلى٧ي مٗغفي في جىمُت مهاعاث الاجها ٫لضي اإلاضًغًٍ .ٞاٖلُت وؾاثل الاجها ٫في بصاعة اإلاضعؾت الجؼاثغٍت .26
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كاثمت اإلاشاحؼ :
 "،)2003الاداسة الخػلُمُت في الىوً الػشبي"،)1ٍ (،ألاعصن  :صاع ال٨ٟغ .
 -1ابغاَُم ٖهمذ مُاوٕ (
"، )2003بداسة اإلااظعاث التربىٍت "،)1ٍ(،ال٣اَغةٖ:الم ال٨خب .
 -2ؤخمض خاٞ ٔٞغط ،خا ٔٞمدمض نبري(
 "، )2000مذي جىافش مهاساث الاجفاٌ الفػاٌ لذي مذًشي اإلاذاسط ألاظاظُت الحىىمُت والخاـت
 -3ألاؾمغي َ،ىاصي (
في مدافظت بسبذ مً وحهت هظش اإلاػلمحن "،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ٧،لُت التربُت ،ظامٗت الحرمى.٥
"، )1998ؤلاداسة الخػلُمُت وؤلاداسة اإلاذسظُت "،ال٣اَغة :صاع ال٨ٟغ الٗغبي.
 -4خجي،ؤخمض اؾماُٖل (
 "،)1998ؤظغ ؤلاداسة التربىٍت واإلاذسظُت وؤلاؼشاف التربىي"،ال٣اَغة :صاع ال٨ٟغ للُباٖت .
 -5صوٍ، ٪جِؿحر وٍاؾحن خؿً (
 "، )2001العلىن في اإلاىظماث "،)1ٍ(،الاؾ٨ىضعٍت  :الضاع الجامُٗت .
 -6عاوٍت خؿً (
 -7الؼٖبي ٞ،اًؼ وؤزغون ) ")2007ؤلااسة الحذًثت "،ألاعصن :صاع اإلاؿخ٣بل لليكغ والخىػَ٘ .
"، )1996غلم الىفغ الفىاعي(بحن الىظشٍت والخىبُم)"،ألاػاعَُت :صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت.
ٖ -8بضهللا،مجضي ؤخمض مدمض(
 "، )2001ؤلاداسة الخػلُمُت والاؼشاف التربىي وؤـىلها وجىبُلاتها "،)1ٍ(،ألاعصن :صاع الش٣اٞت لليكغ
ُٖ -9ىي ،ظىصث (
والخىػَ٘.
 "، )1998ؤظالُب الاجفاٌ والخؿُحر الاحخماعي " ،لبىان:صاع الجهًت الٗغبُت .
ٖ -10ىصة ،مدمض (
"، )1998ملذمت في سظاثل الاجفاٌ "،الجؼاثغ:صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت .
ًُٞ -11ل صلُى(
"، )2006العلىن الخىظُمي وؤلاداسة" ،ال٣اَغة ،ظامٗت مهغ للخ٨ىىلىظُا .
 -12ال٣اضخي ٞ،ااص(
 "، )2003بداسة الجىدة الؽاملت "،الجؼاثغ :صاع َىمت لليكغ والخىػَ٘ .
 -13لٗىَؿاث ،ظما ٫الضًً (
 "، )2001العلىن الخىظُمي في الاداسة والاؼشاف التربىي" ٚ،ؼة :م٨خبت صاع اإلاىاعة .
 -14اليكىان ٣ٌٗ،ىب (
 "، )2006دسحت فاغلُت غملُت الاجفاٌ ؤلاداسي بحن مذًشٍاث التربُت ومذًشي اإلاذاسط "،عؾالت
 -15الهؼاًمت ،هجاح (
ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ٧،لُت التربُت ،ظامٗت الحرمى.٥
"، )2009كشاءاث في الاداسة والخخىُي التربىي "،الغٍاى:م٨خبت الغقض.
 -16الهىُضي ،ظما ٫مدمض(
"،)2012فاغلُت ؤظالُب الاجفاٌ ؤلاداسي ومػىكاتها لذي مذًشي اإلاذاسط الابخذاثُت في مذًىت مىت
-17اإلاُغفي،ؤخمض (
اإلاىشمت مً وحهت هظش اإلاػلمحن "،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت ،ظامٗت ؤم ال٣غي.
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ؤَمُت اللشابت واليعب (حُىالىحُا ألاـل) ،ومىىم اإلافاَشة غىذ اللبُلت البُماهُت في
الجىىب اإلاؿشبي
ؤ.ؤهاط ابً الؽُخ /ظلً الذهخىساٍ بجامػت مدمذ الخامغ ،الشباه،اإلاؿشب

ملخق:
وؿعى في َظا البدض بلى ٢غاءة ؤَمُت ال٣غابت وااليؿب في اإلاجخم٘ الصخغاوي ،و ٠ُ٦حٗمل ال٣بُلت ٖلى الضزى ٫في
جدالٟاث م٘ مجمىٖاث ٢بلُت ؤزغي ،واإلاىُ ٤الظي ًد٨م هٓام اإلاهاَغة الظي حٗغٞه ال٣باثل الصخغاوٍت ،والظي ًخهل
بإهىإ ال٣غابت (صمىٍت وٚحر صمىٍت) ،بلى ظاهب عنض اؾتراجُجُت الؼواط التي جخسظ مؿخىٍحن ،ألاوً ٫خمشل في الاهٟخاح ٖلى باقي
ال٣باثل وآلازغ ًجؿض الاوٛال ١الظي حٗغٞه بٌٗ الُ٨اهاث ال٣بلُت وٍيخٓم في ظملت مً ألاٖغا (ٝالؼواط الضازلي والخاعجي
وألاٖغا ٝاإلاىٓمت لهما) ،باإلياٞت بلى ج٣ضًم بٌٗ الىماطط مً ال٣باثل التي جخًمً ؤق٩اال مسخلٟت مً اإلاهاَغاث بىاءا
ٖلى م٩اهتها وؤَمُتها في اإلاجا ،٫وؤًًا ٖلى صوعَا ووُْٟتها (َىا٢ ٥باثل مٗغوٞت بدمل الؿالح و٢باثل ؤزغي مغجبُت بالؼواًا
والٗلم وهمىطط آزغ ًجم٘ بحن الىُْٟخحن ؤي الهالح وخمل الؿالح).وَ٨ظا ٞةهىا ؾىٗمل ،مً زال٢ ٫غاءة ٖالثُ٣تٖ ،لى
مداولت ٞهم وؿ ٤ال٣غابت واليؿب ومىُ ٤اإلاهاَغة في اإلاجخم٘ الصخغاوي.
ٌٗخبر هٓام اإلاهاَغة ووؿ ٤ال٣غابت مدضصًً عثِؿُحن في ز٣اٞت وبيُت اإلاجخم٘ البًُاوي ،هٓغا إلاا جمشله "آوانغ ال٣غابت
صازل الىٓام الاظخماعي ال٣بلي وزانت إلاا ًخٗل ٤ألامغ بمجخم٘ الجىىب اإلاٛغبي ومىعٍخاهُا خُض َُمىت ؤلاهخماء ال٣غابي
الؿاللي وصوعٍ في عؾم مٗالم اإلا٩اهاث ؤلاظخماُٖت صازل اإلاجخم٘ البًُاوي"ٞ ،1ال٣غابت حٗؼػ اللخمت ال٣بلُت (زانت ؤزىاء
وكىب هؼاٖاث صازلُت ؤو زاعظُتٞ ،ال٣غابت آلُت لخ ٟٔالخماؾ ٪ال٣بلي )...واإلاهاَغة جلٗب صوعا مخِىا في حٗؼٍؼ اإلا٩اهت
واإلاجزلت صازل اإلاجخم٘ الصخغاوي ( ٖغ ٝاإلاجخم٘ البًُاوي خغوب مخىانلت بحن ال٣باثل واإلاهاَغة حٗخبر وؾُلت لخٟاصي
الضزى ٫في نغاٖاث ٚحر مىتهُت٦ ،ما ؤن هٓام اإلاهاَغة ٚالبا ما جدضصٍ م٩اهت ال٣بُلت في اإلاجا ٫البًُاوي بلى ظاهب
مدضصاث ؤزغي.)....
 .1مذخل هظشي خىٌ اللشابت واإلافاَشة :
ل٣ض مشلذ ال٣غابت صوعا ؤؾاؾُا في جُىع الخ٣ل الىٓغي ألاهتروبىلىجي وجبلىعث خىلها جهىعاث وم٣اعباث مخٗضصة٣ٞ ،ض
ق٩لذ باليؿبت للخهىع الخُىعي ،ممشال في َجري مىعٚان٢ ،اٖضة مخِىت لبىاء ٖمله ألاهتروبىلىجي خى ٫اإلاجخماٖاث البضاثُت
ال٣بلُت ،2ؾُما اقخٛاله ٖلى جُىع هٓام الؼواط وُُٟ٦ت بىاء ٖال٢اث ال٣غابت وؤلاباخُت الجيؿُت ،وٍخهل جهىع مىعٚان
خى ٫اإلاجخمٗاث البضاثُت بماعر ألاصًان بازى ، ًٞالظي ؾب ٤واَخم "بمىيىٕ الاباخُت الجيؿُت مؿدىضا ٖلى مجمىٖت مً
اإلاهاصع ٧األؾاَحر والغمىػ و٦خب الٗالم ال٣ضًم ال٨الؾُُ٨ت ،وؤًًا ٖلى ٦خب الغخالت والى٣ىف والىزاث ٤الازغٍت ال٣ضًمت.
لٟهم مغخلت جاعٍسُت ٚامًت مً جاعٍش الاوؿاهُت".3
 1دمحاف ،زلمد "،دينامية القبيلة الصحراوية في المغارب بين الترحل واإلقامة" ،طوب بريس ،الرباط،
3

 ، 0ص . 30- 9

Morgan, H, Systems of consaguinity and Affinity of the Human Familty, Washington, 1871.

إبراىيم زلمد علي احليدري" ،نظرية حق األم أو فلسفة التاريخ عند باخوفن" ،رللة كلية اآلداب العراقية ، 979 ،ص . 3
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جدلُل باخىفً لخُىع اإلاجخم٘ ،ؾاَم في جىظه مىعٚان لضعاؾت اإلاجخمٗاث البضاثُت ٦ب٣اثل َىىص ؤلاًغو٧ىا وٚحرَم،
خُض جغ٦ؼ مٟهىم ال٣بُلت (٦ىمىطط لخىُٓم ؾُاسخي في خ٣بت مدضصة مً جُىع اإلاجخم٘) باليؿبت بلُه ٖلى ٖىهغًٍ
ؤؾاؾُحن ،وبن ٧اهذ بُجهما ٖال٢تٞ ،هي حٗجي ؤوال" همُا ٖاما للخىُٓم ؤلاظخماعي ،مخمحز ًٖ الخىُٓماث ألازغي ٧الُ٣اصاث ؤو
الؼٖاماث ،وحٗجي مً ظهت ؤزغي الىمِ الخام بمغخلت مً مغاخل جُىع اإلاجخم٘ البكغي" .1وؿخيخج مً صعاؾت مىعٚان بإن
اإلاجخم٘ ال٣بلي ًخمحز ؤؾاؾا بٗضم وظىص الضولتٞ ،هى ٌك٩ل مغخلت مً مغاخل جُىع اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت٧ ،اهذ لم جهل
بٗض بلى مؿخىي الخًاعة .و"ًيخهي مىعٚان بلى ٧ىن ج ٪ُ٨ٟالخىُٓم ال٣بلي والٗال٢اث اإلااؾؿت ٖلى مبضؤ ال٣غابت الضمىٍت،
هي الىؾُلت الىخُضة لخجاوػ مغخلت البربغٍت والاهخ٣ا ٫بلى مغخلت الخًاعةمجؿضة في ب٢امت صولت ،خؿب الخِ ألاخاصي
الظي عؾمه لخاعٍش جُىع البكغٍت الظي حك٩ل في زالر مغاخل ٦بري :الخىخل -البربغٍت -الخًاعة".2
و٢ض حٗغى مان لُىانَ 3ى آلازغ لل٣غابت والؼواط البضاجي ولى بإق٩ا ٫ومؿخىٍاث مسخلٟت ًٖ مٗانغٍ مىعٚان،
ٞهٗىبت الخُاة (هضعة الُٗام ،حٗ٣ض الٗال٢اث ؤلاظخماُٖت ،الهغإ مً ؤظل الب٣اء )....ؤهخجذ ؤهٓمت اظخماُٖت مغ٦بت،
ٞخٗضصث ؤق٩ا ٫الؼواط ( الؼواط بالخُ ،٠بالخباص ،٫بالتراضخي٦ ،)..ما ؾاَمذ الٗىامل الُبُُٗت ال٣اؾُت (ُٞاياهاث،
ٖىان ،٠ػالػ )....٫والٗى ( ٠الهغإ بحن ألاٞغاص مً ؤظل الب٣اء) في مغخلت ؤولى ٖلى الخسلو مً ألاهثى لهالر الاَخمام
بالظ٦غ ،مً ؤظل نمىص اإلاجمىٖت ،ل ً٨في مغخلت زاهُت ْهغث الخاظت بلى يغوعة الاخخٟاّ باألهثى ،التي ٧اهذ ،في ػمً ما،
مهضع يٗ ٠للمجمىٖت ،بٛغى جٟاصي الهغاٖاث الضازلُت وجىُٓم ٞىضخى الظ٧ىع خى ٫الخ ٤في امخال ٥اإلاغؤة ،وَ٨ظا
حك٩لذ ٖال٢اث ٢غابُت صمىٍت وؤزغي ٚحر صمىٍت .و٢ض خآٞذ بٌٗ ال٣باثل ؤلاٞغٍُ٣ت في ٖاصاتها ٖلى الؼواط بالخُ ٠مً
زال ٫اؾخدًاعٍ بك٩ل عمؼي.
و٢ض خاو ٫الخهىع الىُْٟي ،ألاهجلى-ؾ٨ؿىوي ،في ما بٗض ( ،سادولُف بشاون ،فىسجِغ )...الاؾدىاص بلى اإلابضؤ الؿاللي
ال٣اثم ٖلى الاهدضاع مً ؾاللت واخضة ،والتي جد٨مها ٢اٖضة البىىة ألاخاصًت اليؿب ،ؾىاء ؤ٧اهذ بىىة ؤبِؿُت ؤو ؤمِؿُت ،في
الخالت الشاهُت ،ؤي ألامِؿُتً ،ىدؿب ألابىاء بلى ألام وبلى اإلاجمىٖت التي جىدضع مجها ألام .والخالت َاجه٣ٞ ،ض بغعث مجمىٖت
مً اإلا٣اعباث َظا الاهدؿاب بلى حٗضص ألاػواط ٖىض اإلاغؤة ولهٗىبت مٗغٞت ألاب ًىدؿب الابً بلى ؾاللت ألام.
ؤمام في ما ًسو الخهىع البيُىي (  .٫.٥ؾتروؽ ،هُضَانٞ )....ةن ال٣غابت جخسظ ق٨ال مسخلٟا م٣اعهت باإلا٣اعباث ألازغي،
خُض هلمـ ججاوػا للخهىع الخُىعي والىُْٟي ،وَؿدىض َظا الخهىع ٖلى مىُ ٤الخ٩امل بحن ال٣غابت بالضم وال٣غابت ٚحر
الضمىٍت ،خُض ال ًخى ٠٢ؾتروؽ ،في ٦خابه ألاهتروبىلجُا البيُىٍت ًٖ ،جدلُل بيُت ال٣غابتٞ" ،مهما ٧اهذ بؿُُت ،ال ًمً٨
ؤبضا ؤن جخ٩ىن بضءا مً ؤؾغة بُىلىظُت م٧ىهت مً والضًً وؤبىاءَما ،وبهما جىُىي صاثما ٖلى ٖال٢اث اإلاهاَغة"ٗٞ ،4ملُت
الؼواط مغجبُت بخ٣ضًم الغظل (ؤ) للغظل (ب) الؼوظت ،وجدخمل َظٍ الٗملُت ق٩لحن مخٗاعيحن ،الك٩ل ألاوً ٫خلخو في
ال٣بى ٫والغضخى بالؼوط مً َغ ٝممشلي الؼوظت ،ؤما الك٩ل الشاوي ٞهى الؼواط بال٣ىة ؤو الخُ .٠مما ًجٗل مً ال٣غابت
جخهل باألب والؼوظت والابً و٦ظل ٪ممشل الؼوظت (الخا ٫ؤو الجض .)...وَظا ما ًجٗل مً الخاً ٫دٓى بمجزلت مهمت ٖىض ابً
1

بورقية ،رمحة" ،الدولة والسلطة والمجتمع :دراسة في الثابت والمتحول في عالقات الدولة بقبائل زمور " ،رسالة ماجيستَت يف علم االجتماع ،كلية
اآلداب و العلوـ اإلنسانية الرباط ،موسم  ، 984- 983ص . 5

2بوبريك ،رحاؿ "،مدخل إلى األنثروبولوجيا" ،دار أيب رقراؽ للطباعة والنشر ، 0 4 ،ص . 44

Mclennan, John Ferguson, Mariage primitive, Adam and Charles Black in Edinburgh,1865.
4

ليفي سًتاوس ،كلود "،األنتروبولوجيا البنيوية"،ج  ،ترمجة مصطفى صاحل ،منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومي ،دمشق ، 983 ،ص . 4
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ألازذ في م٣ابل طل ٪جدك٩ل ٖال٢ت نغامت وقضة بحن الابً وألابٞ .اإلاهاَغة ؤزظث ؤق٩اال مسخلٟت ٦ما َى الكإن باليؿبت
لل٣غابت التي ٖغٞذ جُىعا مهما ولٗبذ صوعا ؤؾاؾُا في ظمُ٘ مغاخل الخُىع البكغيٌٗ" .خبر لُٟي ؾتراوؽ اإلاهاَغة الٓاَغة
الباعػة وألاؾاؾُت التي حك٩ل البيُاث ألاولُت لل٣غابت .بن اإلاهاَغة حٗجي ػواظا بحن مجمىٖخحن طواجا هٓام ًدبجى مبضؤ الؼواط
الخاعجي ،exogamieبجها عابُت بحن ٞغصًً مً ظيؿحن مسخلٟحن وَظا الىىٕ ألاوَ ٫ى ما ٌؿمى  .polygamieو٢ض ًجم٘ عظال بلى
ٖضة وؿاء ؤو امغؤة بلى ٖضة عظا.1'٫
َظٍ ألا٩ٞاع التي هجض له امخضاصا في ال٨ٟغ الخلضووي خُض ؤن ؤلاوؿان "مٟخ٣غ لئلعجباٍ باآلزغًٍ ،وؤلالخ٣اء مٗهم في بَاع
اظخماعيٞ .ةن ؤلاظخمإ البكغي ٢ض ًإزظ ٖضة ؤق٩ا ٫جسخل ٠وجدىىٕ بازخال ٝوجىىٕ الٗاصاث البكغٍت ٖبر الخاعٍش".2
 .2هظام اإلافاَشة ووعم اللشابت غىذ كبُلت الصحشاء ألاولىدُت :
ال ًم ً٨بإي خا ٫مً ألاخىا ،٫ؤن هدهغ مؿخىٍاث الخدلُل في ما ٢ضمىاٍ مً اججاَاث ،ل ً٨اججاَاث الخدلُل التي
ٖغيىاَاـ جمشل باليؿبت للمٟاَُم اإلاغجبُت بال٣غابت واإلاهاَغة ما ًم ً٨ؤن وؿمُه ب٣اٖضة البىاء اإلاٟاَُمي للخهىعاث ،طاث
الهلت بةق٩الُدىا ،ؾُما ؤهىا ؾيىا٢ل ُٞما بٗض ،جبٗا ألؾلىب ه٣ضيٖ ،ىانغ الخماًؼ باليؿبت إلاىيىٖىا ،خُض ٌٗ٨ـ
اإلاسخبر اإلاُضاوي ،ؤي مجا ٫الضعاؾت ،ؤنالت َظٍ ألا٩ٞاع ؤو ضخالتها.
وَٗخبر الىٓام ال٣بلي ؤَم بَاع ًجخم٘ ُٞه ألاٞغاص في مىُ٣ت الصخغاء ألاَلىدُت ،3خُض جدخل ال٣بُلت ؤؾاؽ الىٓام
ؤلاظخماعي والؿُاسخي في اإلاجخم٘ البًُاوي ،و٢ض ؤٞاى ال٨شحر مً الباخشحن  ،4في صعاؾت ماؾؿت ال٣بُلت في مجخم٘ الصخغاء
وبيُاتها الهُ٩لُت ،وآلُاتها الٟاٖلتًٞ ،ال ًٖ مٟهىمها ٢ضًما وعاَىا ،وؤبٗاصَا الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت.
ل٣ض ق٩ل هٓام اإلاهاَغة ووؿ ٤ال٣غابت اَخماما ٦بحرا ٖلى مغ ألاػمىتٞ ،ةلى خضوص الؼمً الغاًَ حكٛل َظٍ ألاهٓمت
الاظخماُٖت( ال٣غابت ،الؼواط) خحزا مهما في خ٣ل الٗلىم الاظخماُٖت ،ل٨جها ؤ٦ثر جضاوال وصعؾا في اإلاجخمٗاث ال٣بلُت ،جل ٪التي
حُٛب ٞحها ؾلُت مغ٦ؼٍت ؤو جدًغ بك٩ل عمؼي ٧ ،ِ٣ٞاإلاجخمٗاث التي ؤخُُذ بالضعاؾت مً َغ ٝالىمىطط ال٩ىلىهُالي
والاه٣ؿامي ،بلى ظاهب صعاؾاث ؤزغي ال جخهل بهظٍ الىماطط ( بُحر ٦الؾتر ،ظا ٥بحرٖ ،٥بض هللا خمىصي ،مىعَـ
ٚىصولُُه .).....وبُٗضا ًٖ الجض ٫الخاعٍخي خىٖ ٫لمُت َظٍ اإلا٣اعباث ،ؾىداو ٫في َظا اإلا٣ام التر٦حز ٖلى ال٣غابت واليؿب

 1بوبريك ،رحاؿ ،مرجع سابق ،ص. 35 ،

2

ابن خلدوف ،عبد الرمحن "،كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر " ،ومن عاصرىم من ذوي السلطاف األكرب  ،مؤسسة

مجاؿ للطباعة والنشر ،ج  ،بَتوت ، 979 ،ص.34،

 3نقصد ىنا ادلنطقة ادلمتدة من واد نوف إذل حدود مناطق احلدود مع موريتانيا ،وصلد البعض يقد تسميات أخرى من شبيو الصحراء الغربية أو الصحراء
ادلغربية ،لكننا فضلنا ىذا ادلفهوـ نظرا لكثرة استعماالتو من طرؼ األكاددييُت وادلختصُت يف الشأف الصحراوي.
 4أنظر مناذج من الدراسات ادلمهة حوؿ القبيلة الصحراوية :

 -بونت ،بيَت" ،إمارة آدرار الموريتانية" ،ترمجة زلمد بن بوعليبو ،دار النشر جسور،

. 0

- Oul Cheikh, Abdel Wedoud, la tribu dans tous ses états, in Al-wasit Bullettin de L'I.M.R.S, N01, 1987,
Nouakvhoutt,(pp. 89-98).

-

Hart, David, The social structure of Regibat Bedouins, in : The Middle East Journal, vol. 16, N 01, 1962, (pp515-
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صازل ال٣بُلت في الصخغاء ألاَلىدُت مً زال ٫ج٣ضًم هماطط مً ال٣باثل لٟهم الٗال٢ت بحن ال٣غابت وهٓام اإلاهاَغة في اإلاجا٫
الصخغاوي.
ًمشل الؼواط في اإلاجخم٘ البًُاوي ،آلُت عثِؿُت لبىاء ٖال٢اث جدالُٟت بحن ال٣باثلٞ ،1هى ًجم٘ بحن اإلاؿخىي الؿُاسخي (
جدال ٠وجًامً ال٣بُلخحن في خالت خضور نغاٖاث م٘ ٢باثل ؤزغي ) واإلاؿخىي ؤلاظخماعي ( جبجى ٖال٢اث اإلاهاَغة في
اإلاجخمٗاث الغٖىٍت ٖلى ٢اٖضة الخىاػن بحن ال٣باثل)ٞ ،اإلاخإمل في الُ٨ان ال٣بلي ،ؾىً ٝالخٔ عٚبخه في الخد٨م ويبِ
اإلاجاٞ ،٫هظٍ اإلاماعؾاث الؿُاؾُت ؾىاء ٖىض اإلاجمىٖاث ال٣بلُت اإلاداعبت ؤو الؼاوٍت ؤو جل ٪التي ججم٘ بحن الىُْٟخحن ،وَى
ما ًخمٓهغ في اإلاٗاع ٥والهغاٖاث مً ؤظل ٞغى ؾلُت مجالُت ،جهبذ اإلاٗغ٦ت في ما بٗض بمشابت عمؼ ل٣ىة الُ٨ان ال٣بلي.
٥ما ؤن مؿإلت اليؿب جخسظ ؤق٩اال مخىىٖت ،بحن اليؿب الضمىي اإلاٗخمض ٖلى الاهخماء بلى الجض اإلاكتر ،٥وَى ألا٦ثر قُىٖا
ٖىض ٢باثل البًُان ،واليؿب ال٣بلي الىاجج بما ًٖ الاخخماء في ػمً ما ٌٗغ ٝب"ٚؼي" ؤو ٖلى اإلاهاَغة ،ل ً٨ما ًمحز
ال٣بُلتٖ ،لى ألا٢ل ْاَغٍا ،الخماؾ ٪بحن م٩ىهاتها.
لِؿذ ٖال٢ت اليؿب والاهخماء بلى ؤب واخض٦ ،إبىاء ال٣بُلت ،خ٣ُ٣ت جاعٍسُت ب٣ضع ما هي "حٗبحر ًٖ الخاظت بلى بٖاصة
نُاٚت ٖال٢اث الخٗاون الىاُٗ٢ت ،بهُٛت ٌؿخسغظها ؤلاوؿان مً ٖال٢اث ؤزغي هي ألا٦ثر عؾىزا ومخاهت في الُبُٗت،
ٖال٢اث ال٣غابت واليؿب .وجدضزىا ٦خب ألاوؿاب ،مً مسخل ٠مغاخل الخاعٍش الٗغبي ؤلاؾالمي٢ ًٖ ،باثل ؤو بُىن جىضعط في
ؤزغي ،وًٖ ٢باثل جى٣ؿم بلى بُىن ؤو ٢باثل ؤزغي ،وًٖ ؤزغي جدك٩ل مً ٖضة ٢باثل ال ًجمٗها وؿب واخض .و٧ل طل٪
ٌكحر بلى ؤن مالٟي َظٍ ال٨خب ٧اهىا ًضع٧ىن ؤن الاهدؿاب بلى ؤب واخض لل٣بُلت َى اهدؿاب وَمي في ٦شحر مً ألاخُان".2
بن البدض في مؿإلت اليؿب ج٣ىصها بلى مؿاءلت ؤَمُت ال٣غابت الضمىٍت وٖال٢تها بباقي ألاق٩ا ٫ال٣غابُت ألازغيٞ ،ال٣غابت
بالضم حك٩ل الٗهب ألاؾاؽ لتزٖم ال٣بُلت ،هٓغا لىظىص ؤٖغا ٝجىٓم مؿإلت الؼٖامت ومً بحن َظٍ الاٖغا ٝيغوعة
الاهدضاع مً الجض اإلاكتر ٥بلى ظاهب قغوٍ ؤزغي ؾىإحي ٖلى ط٦غَا في ما بٗض٦ ،ما ؤن البدض في ؤنل ال٣بُلت ٚالبا ما
ًاصي بلى جىجغاث ٢ىٍت ٞهى بمشابت الًغب الهغٍذ في اٖخ٣اصَا ختى لى ٧اهذ جضع ٥وَمُت ؤنلها .لظل ٪هجض الضم ٌكٛل
اَخمام ؤٞغاص ال٣بُلتٞ ،ضاللخه الغمؼٍت جهل بلى خض ج٣ضٌؿه ،وطل ٪العجباَه بمؿخ٣بل ألاٞغاص وم٩اهتهم صازل ال٣بُلت مً
ظهت واإلاجا ٫الصخغاوي مً ظهت زاهُت.
جىضر لىا بيُت اإلاجخم٘ اإلاجخم٘ الصخغاوي ٢ضًما ،مضي ؤَمُت اليؿب زانت وؤن َظٍ البيُت جسٟي نغاٖاث جهل بلى
مؿخىٍاث ٦بريٞ .ىدً ؤمام مجخم٘ ٢اثم ٖلى الٗى ٠بحن م٩ىهاجه ال٣بلُت ،وؤَم ما محز البًُان َى طل ٪الهغإ الكبه
الضاثم بحن ؤَل الكى٦ت والؼواًا (ؤَل ال٨خاب) ،وما "ًجب حسجُله في البيُت الاظخماُٖت البًُاهُت ما ٢بل الاؾخٗماع َى
الهغإ ٖلى الؼٖامت بحن ؤَل الكى٦ت والؼواًا ،وؤخؿً ما ًىبذ في الصخغاء(ال٣اخلت) َى ناخب الكى٦ت والؼاوي .بن َظا
الهغإ ٧ان له هخاثج ٖلى البيُت الاظخماُٖت ،مً زال ٫بهخاط جغاجبُت اظخماُٖت جدخ٨م بلى الىُْٟت ال٣بلُت" ،3مما ظٗل مً
يف اجملاؿ البيضاين ادلمتد من واد نوف إذل هنر السنغاؿ ىناؾ ف ظامُت إثنُت ،القبلي ونظاـ اإلمارة ،أما األوؿ فيما يسمى محليا " ببالد الساحل" ادلمتد من
واد نوف إذل حدود ما قبل إمارة أدرار ،يعرؼ نظاما قبليا خالصا بينما تشكل ادلناطق اليت تقع ضمن اجملاؿ موريتاين  ،ما يسمى زلليا "ببالد الكبلة" ،وتضم
إمارات :آدرار ،الًتارزة ،إدوعيش ومشظوؼ ،الرباكنة .وقد عرفت تنظيما سياسيا شبو شلركز للسلطة السياسية على خالؼ النظاـ القبلي.
2

3
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بُىن بٌٗ ال٣باثل جغَ ٌٞظا الخًىٕ الخاعٍخي ،خُض خضر ؤن خمل بًُ مً "ؤوالص جُضعاعًٍ" 1الؿالح وال٣هض َىا
"ؤَل الؿدُلت" ،عٚم ؤن َىا ٥جًاعب ٦بحر في َظا ألامغ ،وما حهمىا َى الخإُ٦ض ٖلى ؤن خملت الؿالح وؤَل ال٨خاب جمخٗىا
بم٩اهت عُٗٞت بحن ٢باثل البًُانٞ ،اإلاشا ٫البًُاوي ال٣اثل "الٟئاث الاظخماُٖت ج ٘٣بما جدذ ؾُُغة الغ٧اب ؤو ؤَل
ال٨خاب "2وبظلً ٪ىضر ماعقؼًٍ  ٠ُ٦ؤن خملت الؿالح وؤَل الؼواًا لهم م٩اهت ٦بري في مجا ٫البًُان.
ٞاليؿب ًًُل٘ بمجمىٖت مً الىْاث ٠زانت جغجِب الٗهبُاث وجغاجبهاٞ ،اإلهدؿاب ،مشال ،بلى ٢بُلت مداعبت ًمً٨
الٟغص مً يمان م٩اهت مهمت ٖىض باقي الُ٨اهاث ال٣بلُت ،هٓغا للمجزلت التي ًخمخ٘ بها اإلاداعب ٞهى يامً لؤلمً ومىدضع مً
ؤنى ٫مداعبت مما ٌٗجي ؤهه الجُىالىجي مخجضع في اإلاجا ،٫في اإلا٣ابل ٞةن ؤلاهخماء بلى ٢بُلت ػاوٍت (وؿبت بلى ٢باثل الؼواًا
٣٦بُلت ؤَل باع ٥هللاً )..جٗل مً مهحر الٟغص مدضصا ،زانت و بن ٧اهذ ال٣بُلت جغ ٌٞخمل الؿالحٞ ،ضوعَم ووُْٟتهم
اإلاخٗاعٖ ٝلحها في الصخغاء هي الهلر بحن ال٣باثل وؤًًا جغبُت الىاقئت ٖلى الٗلم (ال٣غآن والكٗغ بك٩ل زام) ،مما ًجٗل
مً وؿب الٟغص ًهبذ بمشابت مدضص لىُْٟخه الاظخماُٖت والؿُاؾُت.
٦ما ؤن الاهخماء بلى ال٣بُلت الصخغاوٍت جد٨مه مجمىٖت مً ألاٖغاٞ ٝبمىظبها ًخدخم ٖلى ؤٞغاص ال٣بُلت الخًامً م٘
ألا٢غباء ،وال٣غابت َىا ال جغجبِ بالضم بل جخهل بال٣بُلت ،وٍهل جًامً ال٣بُلت بلى الاٖخ٣اص في الاهدؿاب بلى الجض اإلاكتر٥
(عٚم ؤن مؿإلت الاهدؿاب بلى ؤب واخض ؤو ظض مكتر ٥جٓل مشاع ه٣اف و٢ض ؤقاع بلى طل ٪بٌٗ الباخشحن)ٞ ،3الجمُ٘ "بزىة"
َظا ما ؤ٦ضٍ لىا ؤخض اإلابدىزحن ،خُض ً٣ى "٫هدً ٞغص واخض (ال٣هض َىا ال٣بُلت ،خُض ٚالبا ما ًخدضر اٞغاص ال٣بُلت
بًمحر الجم٘ ٖىض الخضًض ًٖ ال٣بُلت) مشل الُض٨َ ،ظا وعزىا ألامغ ًٖ ؤظضاصها ،وب٣اء ٢بُلخىا مغجبِ بخًامً ؤٞغاصَا
الظي اؾخمغ (في بقاعة بلى اؾخمغاع ال٣بُلت وجاعٍسها في اإلاجا )٫بلى الُىمٞ ،لىال َظا الخًامً إلاا ب٣ي شخيء اؾمه ٢بُلت .و٧لما
واظهخىا مدىت بال ولجإها بلى اظماٖت ٞهي الًامً لهظا الب٣اء والؿاَغ ٖلى جشبُذ عوح ال٣بُلت ".4
ٞاهدؿاب ؤًٖاء ال٣بُلت للجض اإلاكترً ٥جٗلهم ًسًٗىن إلعاصة واخضة وهي بعاصة ال٣بُلت ،بإٖغاٞها وَ٣ىؾها اإلاىعوزت
ٞاألب َى اإلااضخي وألار (ابً ال٣بُلت) َى الخايغ والخًامً مٗه ً٣ىي مً الٗال٢اث الاظخماُٖت صازل ال٣بُلتٞ" ،مهما
٧اهذ م٩اهت البًُاوي في الترجِب الاظخماعيٞ ،ةهه ًيخمي ؤوال بلى مجمىٖت ؤؾاؾُت مبيُت ٖلى ال٣غابت" .5ل٣ض خاولذ ال٣بُلت ؤن
جىضمج م٘ اإلاخٛحراث التي ٖغٞها اإلاجا ،٫ل٨جها في اإلا٣ابل لم جخسلى ٖما ً٣ىي مً اهضماظها الضازلي وؤٖغاٞها اإلاىٓمت لها.
ًم ً٨ال٣ى ٫بإن ٖال٢اث اإلاهاَغاث جخهل بمهلخت وؤَضا ٝال٣باثلٞ ،خٓهغ ؤَمُت َظٍ الٗال٢اث في مغخلت
الاهخساباث ،ؤو في ٞترة "جىػَ٘ الغَ٘"( بُا٢اث الاوٗاف٢ ،ىاعب الهُض ،وْاث ٠خ٩ىمُتٞ .)....مً ألاُ٦ض ؤن الههغ ًهبذ
بمشابت الابً ل٣بُلت الؼوظت واهخسابه ًمشل ٞسغا لها .لهظا حؿعى لخجىُض ظمُ٘ م٩ىهاتها البكغٍت والا٢خهاصًت مً ؤظل يمان
 1قبيلة أوالد تيدراين :ترجع الكتابات والرواية احمللية نسب قبيلة أوالد تدرارين إذل حنين بن سرحاف بن أيب دجانة األنصاري اخلزرجي ،وقد حدد ادلختار بن
حامد عدد بطوهنا يف مخسة وعشرين بطنا .وجتمع الرواية الشفهية على أف رلاؿ بوجدور ىو رلاؿ تواجدىا ماضيا وراىنا.
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مارشزين ،فيليب ،مرجع سابق ،ص .4
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احلمودي ،عبداهلل ،االنقسامية والًتاتب االجتماعي والسلطة السياسية والقداسة مالحظات حوؿ أطروحة كلنَت ،ضمن كتاب األنثروبولوجيا والتاريخ :
حالة ادلغرب العريب ،ليليا بن سادل وآخروف ،ترمجة عبد األحد السبيت و عبد اللطيف الفلق ،دار توبقاؿ للنشر ،ط . 007 ، .ص ص.67-63 ،
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مقابلة مع أحد أفراد قبيلة أىل بارؾ اهلل يف الصحراء األطلنتية وىي من قبائل الزوايا ومتتد ‘ذل حدود بالد موريتانيا ،عبد اهلل( دل يصرح باإلسم العائلي)،
أىل بارؾ اهلل ،العيوف54 ،سنة.
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ٞىػ مغشخها ؤي ابجها ونهغَا في هٟـ آلان .وَ٨ظا ٌؿهم ألانل واليؿب ،ال في جىُٓم ٢ىاٖض الٗى ٠في اإلاجخمٗاث ال٣بلُت
اإلاٗانغة ،ؤو في جغجِب ألاٞغاص والجماٖاث جبٗا إلاجزلتهم ؤو م٩اهتهم التراجبُت في اإلاجخم٘ ،بل بن بًضًىلىظُت اليؿب في خالخىا
الغاَىت ٢ض ٖؼػث ٢ضعة ال٣باثل الخٟاويُت م٘ الضولت.
بن قب٨ت الٗال٢اث جم ً٨ال٣بُلت مً الخٟاّ ٖلى م٩اهتها ومجزلتها صازل اليؿُج ال٣بليًٞ ،ال ًٖ طلٞ ٪ةجها جداو٫
"بْهاع الخماؾ ٪بحن م٩ىهاتها مً زالَ ٫مـ الاوكُاع والخإُ٦ض ٖلى الاهههاع الضازلي ،زانت ٖىض و٢ىٕ نغاٖاث م٘
٢باثل ؤزغي" ،1ؤو ٖىض خضور مىاظهت م٘ الضولت ،م٘ ؤن الخالت الشاهُت بضؤث في التراظ٘ بيؿب ٦بحرةٞ ،مىُ ٤ال٣بُلت ًسٟي
الهغاٖاث الضازلُت في م٣ابل بْهاع الخجاوـ والترابِ ،وطل ٪عاظ٘ لغٚبتها في جإُ٦ض اؾخمغاعٍت م٩اهتها وجإُ٦ض ٢ىة الٗال٢اث
بحن ال٣باثل الصخغاوٍت ،وَ٨ظا ٞةن لل٣غابت والخدالٟاث م٩اهت مغ٦ؼٍت صازل الخىُٓم ال٣بلي.
ألا٢اعب ؤو الجماٖت ال٣غابُت ٖىض ٢بُلت ؤوالص جُضعاعًٍ ال جغجبِ بالًغوعة بىخضة الاقترا ٥في الضم ،وَظا ٌٗجي ؤن
الالتزاماث ال٣بلُت حٗاص نُاٚتها في نىعة التزاماث ٢غابُت ،ب٩ل ما جٟغيه وخضة الاهدضاع ال٣غابي الٗانب مً اقترا ٥في
اإلاؿاولُت ووخضة الضٞإ والخماًت والالتزام في َظا اإلاجخم٘ ال٣بليٞ .مً واظب ؤبىاء الٗمىمت ؤن ًدىاؾىا الخهىماث التي
جٟهل بُجهم ،في خالت و٢ىٕ اٖخضاء ٖلحهم مً الٛغٍب الٛانب إلامخل٩اتهم زانت في خالت ٚؼي.
َظٍ الخُاَت ال٣غابُت ،جدكابه هىٖا ما م٘ ما جىنل بلُه اًٟاوـ بغحكاعص في صعاؾخه ل٣اثبل الىىٍغ ،مً زال ٫خضًشه
ًٖ مبضؤي الاوكُاع والاهههاع ،وًٖ الُُٟ٨ت التي جخ٣ىي بها الغوابِ والٗهبُاث ،ولٗل طلً ٪خجلى في ؤٖغا٢ ٝبُلت الىىٍغ
باألؾاؽٞ" ،هي جخدضص بدؿ٘ مدضصاث حٗاعٖ ٝلحها مجخم٘ الىىٍغ وويٗها ٗ٦غ ٝمخىاعر ،مً َظٍ ألاٖغا :ٝؤوال اؾم
مٗغو ٝوممحز ًٖ باقي ال٣باثل ،زاهُا قٗىع مكتر ٥ؤو مىخض ،زالشا ؤعى ؤو جغاب مكتر ،٥عابٗا واظب ؤزالقي مىخض في خالت
الخغب ،زامؿا التزام ؤزالقي لدؿىٍت الجزاٖاث صازل ال٣بُلت وزاعظها مً زال ٫وُْٟت الخدُ٨م.....بلخ" .2وجالخم ال٣بُلت ال
ًٓهغ بال ٖىض و٢ىٕ خغوب م٘ مجخم٘ الضًى٩ا مشال ( عٚم ؤجهم ًيخمىن بلى ظض واخض ،بال ؤجهم ؤقض ألاٖضاء ل٣باثل الىىٍغ)،
ٖىضثظ جسخٟي ٧ل الخىجغاث الضازلُت وجخ٣ىي الٗهبُت ٖلى خؿاب ٧ل الخالٞاث الؿاب٣ت ،وٍٓل الضٞإ والخ٨خل َى
الؿمت اإلامحزة لهظٍ اإلاجخمٗاث في خالت الكٗىع بسُغ ًتهضصَم ،وما ؤن ًيخهي الخُغ بال وجٓهغ جل ٪الهغاٖاث التي ٧اهذ في
و٢ذ ما زامضة.
 .3اظتراجُجُاث اإلافاَشة وؤؼياٌ الخدالفاث اللبلُت:
بن اؾتراجُجُاث اإلاهاَغة ٖىض ال٣باثل الصخغاوٍت جدىىٕ بحن الضازلي والخاعجي بهض ٝج٣ىٍت الٗال٢اث ،هٓغا ل٣ىة
قب٨ت اإلاهاَغاث التي ٌٗغٞها وظهاء ال٣باثل ُٞما بُجهمٗٞ ،ىض خضور مٗاعَ ٥اخىت بحن ال٣باثل جخإ٦ض الخاظت بلى خلُ٠
٢ىي ،وعٚم ؤن َظٍ الاؾتراجُجُت ٢ض اؾخمغث بلى الُىم بال ؤن َظا ال ًمى٘ بٌٗ ال٣باثل مً ؤزض مى ٠٢مسخلٞ ،٠دؿب
ٖضص مهم مً اإلابدىزحن ( مً ٢بُلت لٗغوؾُحن) جٓل اإلاهاَغاث ألا٦ثر ٞاٖلُت واهدكاعا ٦ظل ٪في الؼمً الخايغ هي جل٪
اإلاغجبُت بال٣بُلت ،والتي ال جخٗضي ؤٞغاصَا ؤهٟؿهم٣ٞ ،بُلت لٗغوؾُحن مشال حٗغ ٝوؿبت ٦بحرة مً الؼواط الضازلي ،ؤي بحن
1

بن سادل ،ليليا" ،التحليل االنقسامي لمجتمعات المغرب الكبير " :حصيلة وتقييم ،ضمن األنثروبولوجيا واالتاريخ :حالة ادلغرب العريب ،ليليا بن سادل

وآخروف ،ترمجة عبد األحد السبيت و عبد اللطيف الفلق ،دار توبقاؿ للنشر ،ط( ،" 007 ، .ص:
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E.E. Evans-Pritchard,The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a
Nilotic People , Oxford : Clarendon Press 1940,p122.
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ؤٞغاص ال٣بُلت ،ؾىاء اإلاُ٣م مجهم باأل٢الُم الجىىبُت ؤو زاعظها ،باٖخباعَم مىدكغًٍ بك٩ل ٦بحر في مسخل ٠مىاَ ٤اإلاٛغب
وؤًًا في بالص مىعٍخاهُا.
ججض مؿإلت الاخخماء باليؿب الكغٍ ،٠م٩اها مهما ٖىض ال٣بُلت في الصخغاء ألاَلىدُتٞ ،اليؿب الكغًًٍ ٠مً لل٣بُلت
مجزلت عُٗٞت ٖىض مٗٓم ٢باثل الصخغاء ،ؾىاءا في الؼمً اإلااضخي ؤو الخايغ٣ٞ ،ىة ال٣بُلت ال جخدضص  ِ٣ٞبمؼاولتها للخغابت،
بل ؤًًا في امخال٦ها لؤلولُاء والهلخاء اإلاىدؿبحن آل ٫البِذ الىبىي الكغٍ.٠
٦ما ؤن ال٣بُلت جداو ٫الخٟاّ ٖلى وؿبها الكغٍٞ ،٠مؿإلت الكغ ٝجٓل ٖىهغا مهما في ز٣اٞت البًُان ،لهظا وبدؿب
ما جىنلىا بلُه ،وما جخضاوله الغواًت الكٟهُتٞ ،ةن الكغ ٝمً ؤَم ألاؾباب وعاء َُٛان الؼواط الضازلي ٖلى خؿاب الؼواط
الخاعجي ،و٢ض ًدمل َظا اإلاُل بلى الاوٛال ١صالالث مدضصة٧ ،الؿعي بلى جىاعر اليؿب الكغٍٞ .٠الٗىهغ الخاعجي ٢ض ًازغ
ٖلى ظُىالىظُت ال٣بُلت.لَ ً٨ظا ال ٌٗجي الجؼم بةَالُ٢ت الؼواط الضازلي ٖلى خؿاب الخاعجي .ألهىا ناصٞىا خاالث جغبُها
ٖال٢اث مهاَغة مً ؤٞغاص زاعط ال٣بُلت.
ٞمؿإلت ألانل ؤ٦ثر ؤَمُت مً التراب ٖىض ال٣باثل الصخغاوٍت ،خُض جدخل صوعا مهما ٖلى زال ٝما حٗغٞه ٢باثل الغٍ٠
مشالٗٞ ،ال٢ت ألا٢لُٗحن باألعى خؿب ظامىؽ ظض ٢ىٍت ،خُض ً٣ى ٫بإن" اعجباَهم باألعى ؤ٢ىي مً ؤي شخيء آزغٞ ،هم
ملخه٣حن باألعى ختى في ز٣اٞتهم الٗغُٞتٞ ،اإلوؿان بما ًمىث مً ؤظل ؤوالصٍ ؤو مً ؤظل ؤعيه"٦ ،ما ؤن ألاعى جهبذ
ظؼء مً ؤلاوؿان الغٍٟيٞ ،ملُ٨ت التراب جدمل عؤؾما ٫ماصي وعمؼي في هٟـ آلان ،خُض مً ًمخلٖ ٪ضصا ٦بحرا مً ألاعاضخي
له م٩اهت مهمت في اإلاجخم٘"ٖ .1لى الٗ٨ـ جماما مً ال٣باثل الصخغاوٍت التي لم تهخم ٦شحرا (زانت في الؼمً اإلااضخيٖ -لى
ألا٢ل -بملُ٨ت ألاعى)ٟٞ ،ي الؿاب ٤لم ج ً٨جغجبِ بمجا ٫ص ٤ُ٢ومدضصٞ ،ال٣بُلت ُ٦ان مخدغ ٥وصًىامي جبٗا لٓغوٝ
مخٗضصة(الخغوب ،اإلاجاٖاث وألاوبئت ،)....يمً َظا الىمىطط ال٣بليً ،ىعص عٍمىن ظامىؽ مشا٢ ٫باثل الىىٍغ ،التي ؤخاَها
اًٟاوـ بغحكاعص بالضعاؾت ،والتي ًغجبِ ؤٞغاصَا بالتراب ؤ٦ثر مً اعجباَهم بيؿ ٤ال٣غابت ٖلى ؤَمُخه ،لهظا هجض جباًىا
واضخت بحن ال٣باثل الغٍُٟت وال٣باثل الصخغاوٍت اٞاألولي جغجبِ باألعى في م٣ابل اعجباٍ ألازغي بجُىالىظُا ألانل.
٦ما ؤن اإلاهاَغة في اإلاجخم٘ البًُاوي جغجبِ جدضًضا باألنل واإلا٩اهت ،ل٨جها ؤًًا جخدضص بإٖغا ٝوج٣الُض ؤزغي،
ٞالؼواط مىاؾبت بالٛت ألاَمُت ٖىض البًُان ،وبًٟله جيخج ٖال٢اث مخِىت بحن ال٣بُلخحن ،مً قبُه جدالٟاث ،وآوانغ
٢غابت ،وحٗؼٍؼ للم٩اهاثٞ" ،الخدالٟاث ًٖ َغٍ ٤الؼواط جاصي بلى صمج ؤشخام وؾالالث بغاهُت" 2.وعٚم ؤن هٓام اإلاهاَغة
ٖغ ٝحٛحراث بالٛت بحن اإلااضخي والخايغ ،بال ؤن طل ٪ال ًمى٘ مً ال٣ى ٫بإن مدضصاث الؼواط جب٣ى مخهلت بإٖغا٢ ٝبلُت
ًهٗب ججاوػَا.
ٟٞي اإلااضخي خُض ٧اهذ حِٗل ال٣باثل ٖلى مىُ٢ ٤ىة الٗضص ( ؤٞغاص ،وماقُت زانت الجمل مجها)٧ ،اهذ ال٣بُلت جًُغ
لٗ٣ض مهاَغاث م٘ ٢باثل ؤقض ٢ىة مجها ؤو حكاع٦ها اإلا٩اهت في اإلاجا ،٫جٟاصًا لهغاٖاث مضمغة وخٟٓا للم٩اهت الغمؼٍت
واإلااصًتٟٞ .ي ػمً ٚؼي ؤو ما ًىن ٠بؼمً الكغ ٧اهذ ال٣باثل حِٗل ٖلى الٗى ٠وجدهُل الٛىاثم٣ٞ ،بُلت الغُ٦باث التي
حٗض مً ٦برًاث ال٣باثل في مىُ٣ت صعاؾدىاٞ ،هي ججم٘ بحن الهالح والخغابت ،قإجها قإن ٢بُلت ألاوص ؤبي الؿبإ في "مىُ٣ت
الؿاخل" مدلُا ،صزلذ في مهاَغاث م٘ ٢باثل ؤزغي في ؾُا٢اث مدضصة ،زانت إلاا هىٓغ بلى نَُ ٜظٍ اإلاهاَغة مً
1

R. Jamous ., Honneur et Baraka, les structures sociales traditionnelles dans le Rif, Cambrige University Press et
M.S .H., 1981,. p151.

 2بونب ،بيَت ،إمارة آدرار ادلوريتانية ،ترمجة زلمد بن بوعليبو ،دار النشر جسور،
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مىٓىع جاعٍخي"1بن خماؾت َظٍ الىىاة ٧اهذ جمشل ًىمها صلُال هاَ٣ا ًٖ ؾمٗت اإلادمي الغُ٦بي ٦غظل صًً ًٟغى وظىصٍ
الغوحي بك٩ل واضر .هضع ٥بطن في ؤًت ْغو ٝمىيىُٖت ؤنبذ ؤًذ ٌٗلى ؤزىا ٫الغُ٦باث ال٩ىاؾم وامغابُِ طوي الؿلُت
الٗؿ٨غٍت والؿُاؾُت ًىمئظ ؤزىا ٫الغُ٦باث ال٣ٟغا وؾالم اإلاٗ٣لُحن ؤزىا ٫ؤوالص صاوص وؤَل ابغاَُمٞ .ىضع ٥بلى ؤي مضي
جىظؼ ؤبىاب اإلاسُىٍ ألاعبٗت ألاولى الكب٨ت الخدالُٟت التي حٗمل ٖلى اؾخ٣غاع واؾخمغاع الك٩ل اإلاىعٞىلىجي للىىاة
الغُ٦بُت .ل٣ض ٧ان امغابِ ًمشلىن ًىمها مسلٟاث اإلاجض الهجهاجي اإلاغابُي الخالض .بِىما ًجؿض ؾالم وآًذ ٌٗلى الخىؾ٘
اإلاٗ٣لي ومًاٖٟاجه ٖلى الٛىع ألاماػَػي اإلادلي .و٢ض ٧ان الشالزت ًجؿضون عمؼ الؿلُت الٟٗلُت بلى ظاهب ج٨ىت واخمغ وٖبضة
2
وؤوالص صلُم بىٟـ اإلاىُ٣ت".
وهٓغا للم٩اهت التي جخمخٗذ بها في بدغ الهغاٖاث ( ال٣هض َىا اإلاجا ٫البًُاوي ،هٓغا ل٨ثر الخغوب بحن ال٣باثل في ُٚاب
جام لؿلُت مغ٦ؼٍت جىٓم اإلاجا ٫وجضبغ الٗى )٠اؾخُاٖذ ؤن حٛؼو ٢باثل ٦بري جىاٞؿها في مؿإلت الهالح والكغ ٝوخمل
الؿالح ٣٦بُلت ؤوالص ؤبي الؿبإ.
٦ما ؤن مىُ ٤الخغب ٌؿاَم في بٖاصة بهخاط عوابِ اإلاهاَغة ،خُض جخجه اإلاجمىٖاث ال٣بلُت وبضا ٘ٞالاخخماء ؤخُاها ؤو
ب٢امت جدالٟاث ؾُاؾُتَ ،ضٞها زل ٤جىاػن ؾُاسخي بحن اإلاجمىٖخحن ال٣بلُخحن الؿُاؾِخحن ،جدىاػٖان ًٖ الؿلُت
الؿُاؾُت .ؤو الاججاٍ في مىاؾباث ؤزغي بلى مهاَغة ٢باثل مدضصة للخٟاّ ٖلى مجزلتها الاظخماُٖت والؿُاؾُت.
و٧اهذ ال٣باثل جًُغ لخ٣ضًم الضًت والخٗغُ٦بت جٟاصًا الؾخمغاع الخغب بحن ال٣بُلخحن٣ٞ ،ض ٖغ ٝاإلاجخم٘ الصخغاوي
مىظ ال٣ضم باالٖخماص ٖلى َظا الٗغ( ٝالضًت) لخىُٓم همِ الترخا ٫والخٗاٌل ال٣بلي وحؿهغ اظماٖت ٖلى جضبحر مغاخل ج٣ضًم
الضًت باٖخباعَا"ظهاػا حكغَُٗا وً٢اثُا ٌؿهغ ٖلى جىُٟظ بىىص ألاٖغا ٝال٣اهىهُت وجىُٓم قاون ال٣بُلت والبض في ٧ل ؤمىعَا.
وحؿخمض الجماٖت قغُٖتها مً اإلاجمىٖت التي ٞىيذ لها ؾلُت جضبحر قاوجها التي جخجاوػ البٗض ال٣اهىوي الٗغفي بلى ما َى
ؾُاسخي ،باٖخباعَا ؾلُت جىٓم قاون ال٣بُلت".3
خاجمت :
ْلذ ٖال٢اث اإلاهاَغة في مجخمٗىا ٦ما عؤًىا مد٩ىمت بسهاثو مدضصة ( جخهل ب٣ىاٖض الخىاػن بحن اإلاجمىٖاث،
والخىاػٕ خى ٫امخال ٥الكغ ،ٝبًضًىلىظُت اليؿب ،)...ال جخهل  ِ٣ٞبمدضصاث صازلُت٦،خىظه ال٣بُلت بلى بهخاط َىٍاث
زانت ،ؤي الخٗبحر ًٖ اؾخ٣اللُتها ،وبهما جدُلىا جهىعاث ال٣غابت ٖلى ؤن الُ٨ان ال٣بلي ًخجه بلى الاهسغاٍ في ما ًمً٨
حؿمُخه بكب٨ت اإلاهاَغة الخاعظُت ،وَ٨ظا ٞةن خضوص م٣اعبدىا ٢ض اججهذ بلى جدلُل َظٍ الٗىامل مجخمٗت ،هٓغا لخ٩املها
في نُاٚت ما ًم ً٨ؤن هُلٖ ٤لُه بإهٓمت اإلاهاَغة في الصخغاء ألاَلىدُت.
1

إذا ما اطلعنا على احد النصوص التارخيية ادلهمة بالنسبة لقبيلة الركيبات ويتعلق األمر جبوامع ادلهمات يف أمور الركيبات ،نفهم كيفية اف تقاؿ القبيلة "تبعا
لظروؼ زلددة" من االقتصار على تربية اإلبل وشلارسة الصالح ،إذل االنتقاؿ إذل وظيفة محل السالح ،خاصة دلا ننظر إذل ا لسياؽ التارخيي ذلذا التحوؿ،سيما
أف قبيلة الركيبات كانت متثل وقتها ،أي قبل أف يسجل صاحب جوامع ادلهمات أوؿ واقعة حربية للقبيلة ،منوذجا لكبار اجلمالُت يف رلاؿ ا لساحل ونتيجة
للتجاور مع اوالد الدليم وحتالفها مع احتاد تكنة ،وتوسع الثروة اإلبلية ،وانفتاح ادلنطقة أنذاؾ خاصة منتصف القرف  8وبداية القرف ، 9بعد تربص األورويب
يف السواحل ،ودخوؿ سالح الوروار خاصة ....كل ىذه العوامل دفعت الركيبات إذل تبٍت وظيفة محل السالح.

2

بن احلبيب ،محمد سادل  ،جوامع ادلهمات يف أمور الرقيبات ،حتقيق :مصطفى ناعيمي ،ادلعهد اجلامعي للبحث العلمي ،الرباط ،ص . 8

 3بوبريك ،رحاؿ" ،زمن القبيلة ،السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي" ،دار أيب رقراؽ للطباعة والنشر ،الرباط ،ط، .
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زلافت السخشٍت مً الحاهم في ظل مجخمؼ اإلاػشفت
د.ؤمُىت غبذ هللا ظالم غلي /حامػت خلىان ،مفش
ملخق:
ُث
ُثٌٗض مىيىٕ ز٣اٞت السخغٍت في ٧ىهه ؤخض ٞغوٕ اإلاٗغٞت ،ول ً٨العجباَه الىزُ ٤باليكاٍ ؤلاوؿاويٞ .الش٣اٞت حٗجى بالضعظت
ألاولى ال٨ٟغ واإلاٗغٞت والٗاصاث والخ٣الُض واإلاٗخ٣ضاث وٚحرَا ،ومً َظا اإلاىُل ٤هجض ؤن مىيىٕ ز٣اٞت السخغٍت ًبضو ٖلى
صعظت ٖالُت مً ألاَمُت في ْل ألاخضار الؿُاؾُت باإلاجخم٘ اإلاهغيٞ ،ةن صعاؾت السخغٍت مً الخا٦م بمى ٘٢الِٟـ بى ٥في
ْل مجخم٘ اإلاٗغٞت جم٨ىىا مً مٗغٞت مضي وعي و٨ٞغ ؤلاوؿان في خؿه ٖلى ألاخضار الؿُاؾُت والاظخماُٖت ،والتي في
يىئها ًم ً٨جٟؿحر الؿلى ٥والخيبا به وجىظحهه ويبُه بما ٌٗىص بدىمُت الش٣اٞت في زضمت اإلاٗغٞت والىعي الؿُاسخي ٖلى
الٟغص واإلاجخم٘.
وحكحر ؤَمُت البدض ٖلى ؤن السخغٍت مً الخا٦م ج٣ىم باإلاجخم٘ اإلاهغي في ق٩ل زٟي ،زم جضعظذ ختى ونلذ ؤجها جٓهغ
في ق٩ل ٧اعٍ٩اجحري له مٛؼي ولِـ واضخا بك٩ل نغٍذ ،واهخ٣ل بلي الى٨خت وألامشا ٫الكٗبُت بحن ٖامت الكٗب في مجالؿهم
الخانت ،ول ً٨في ْل مجخم٘ اإلاٗغٞت اهدكغث ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم والًٟاثُاث والاجها ٫الال٨ترووي ٖبر قب٩اث الخىانل
الاظخماعي لخٓهغ بلى الٗالم ٧له.
اليلماث اإلافخخاخُت :الش٣اٞت  ،السخغٍت  ،الخا٦م  ،مجخم٘ اإلاٗغٞت  ،الى٣ض ألاصبي  ،ال٩اعٍ٩اجحر ،ألامشا ٫الكٗبُت .
ملذمت :
ٖغٞذ ٧ل الش٣اٞاث والكٗىب ٞىىن السخغٍت ،قٗغا وهثرا ،عؾما وجهىٍغا ،وم٘ الخ٣ضم الخًاعي والخ٣جي احؿ٘ مجا٫
السخغٍت في ْل مجخم٘ اإلاٗغٞت ،ختى ؤنبدذ السخغٍت ً
ؾالخا ؤ٢ىي مً الغنامٞ ،هى ال ً٣خل ب٣ضع ما ٌٗظب الطخُت
وٍجٗلها (مسخت ) ،وال٣هغ والُُٛان خاٞؼان ٢ىٍان في َظٍ اإلاٗاصلت ،والسخغٍت التي ماعؾها الكٗب اإلاهغي بإ٦مله هي
البضًل اإلاشالي لالهخداع ،واإلاىٟظ الغثِسخي لل٨بذ والكٗىع بالظ ٫ؤو اإلاهاهت ؤو الٟؿاص الظي ٌِٗل ُٞه مٗٓمهم ؤو ٌٗاهىن
بؿببه ،لظل ٪ال جى ُ٘٣خالت السخغٍت الٗامت اإلاىظىصة لضي الكٗب اإلاهغي مً ؾُا٢ها ً
ؤبضا.
ً
ً
مبضٖا،
بوؿاها
بن ؤلاوؿان اإلاهغي َاإلاا ٖاوى ،وما ػاٌٗ ٫اوي مً ال٨بذ الؿُاسخي ،والاظخماعي ،والضًجي ،ولٗل طل ٪ما ظٗله
ًخداًل ٖلى وؾاثل ال٣هغ وال٨بذ ،وؤلاخباٍ بانُىإ ؤ٢ىا ٫ؤو ه٩اث ،ؤو ٞىىن قٗبُتً ،ىٟـ ٞحها ،وبها ٖما ٌٗاهُه مً
ً
ً
خًاعٍا ،ولِـ مجغص بوؿان ٖاصي َبُعي ٌِٗل الخُاة لظاتها ( .)1وٍخدى٫
٦بذ ،بطا ؤظبرجه ْغوٞه ؤن ً٩ىن
بوؿاها
الخىُْ ٠الٟجي الؿازغ بلى ازخُاعاث ظمالُت وصاللُت في ٧ل مماعؾت ببضاُٖت ،وال ًم ً٨البدض ٞحها بٛحر مغظُٗت ز٣اُٞت
قٗبُت حؿهم في قغح السخغٍت وجٟؿحرَا وجإوٍلها واؾخسغاط صالالتها.
( )1ؤَمُت البدث :
للبكغ في مىاظهت مىا ٠٢الخُاة ؤؾالُب قتى ومىاٖ ٠٢ضة٣ٞ ،ض ٌؿ ِ٣ؤلاوؿان في َىة الُإؽ وال٣ىىٍ بػاء مىا٠٢
الخُاة ومكا٧لها الهٗبت ،ؤو بالهغامت والٗى ،٠ؤو الاوسخاب مً اإلاى ٠٢ؤو اإلاك٩لت في ّن
ط ٫واه٨ؿاع ،ؤو الًغب وال٣خل،
 -عزة عزت "،الشخصية المصرية في األمثال الشعبية" ،ص ، 7

www.kotobarabia.com
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ول ً٨في ْل مجخم٘ اإلاٗغٞت ًىاظه الٟغص اإلاهاٖب بالطخ ٪والابدؿام ،والسخغٍت والخٗغٌٍ٦ ،ما ؤن طل ٪مً َبُٗت
اإلاخٗلم اإلاخإصب ،الىاضج ال٨ٟغ ،الىاؾ٘ الخُلت ،الظي ًضع ٥الى٣ض باللحن ،والطخ ٪والابدؿامت والسخغٍت.
ً
ؤوال ،وألاصب ً
زاهُا ) ٞ ،سخغ "الجاخٔ " مً ٧ل جهغٚ ٝغٍب ،ومً ٧ل ٢ى ٫عجُب ،وَؼت
٦خب "الجاخٔ " (حٗلم الٗ٣ل
ممً ظاوػ خضٍ ،وزال ٠مجخمٗهً ،
َمٗا في عصٍ بلى ههابه ،ؤو عٚبت في الدؿلُت واإلاغح ،والتروٍذ في الىٟـ)1( .
ً
ً
جدضًا للىا ٘٢الؿُاسخي
ؾالخا ًٟخ ٪ب٩ل ؤع٧ان الًٗ ٠في اإلاجخم٘ٞ ،السخغٍت حٗخبر
وج٨مً ؤَمُت السخغٍت في ٧ىجها
الغاًَٞ ،هي جٓهغ الُٗىب في ق٩ل ٩ٞاهي .ولٗل َظٍ السخغٍت ج٩ىن مداولت إلاٗالجت ؤوظه ال٣هىع باإلاجخم٘ التي ًجهلها ؤو
ًخجاَلها الخا٦مٞ ،ضوع السخغٍت َى بٖاصة الُٓ٣ت للخا٦م للُ٣ام بضوعٍ الاًجابي باإلاجخم٘  .وؾىٌٗ ٝغى َظا البدض
ؤق٩ا ٫السخغٍت مً الخا٦م ٖبر الخاعٍش الؿُاسخي اإلاهغي لغئؾاء مهغ بك٩ل ٖام ،م٘ الاَخمام بضعاؾت السخغٍت مً
الغثِـ "مدمض مغسخي " التي ًىظهها ؤًٖاء مى ٘٢الخىانل الاظخماعي "الِٟـ بى " ٥بك٩ل زام ،هٓغا ألن َظا اإلاى٧ ٘٢ان
وال ًؼا ٫مً الخغ٧اث الؿُاؾُت الٟٗىٍت بحن الكباب مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ الظًً ٢امىا بشىعة٧ ،ان "الِٟـ بى " ٥الٗامل
الغثِـ ٞحها للخىانل إل٢امتها ،لظا ًًم البدض الٗىامل التي ج٣ىصها بلى الضزى ٫في مجخم٘ اإلاٗغٞت ،للخٗبحر ًٖ السخغٍت مً
الخا٦م في ْل مجخم٘ اإلاٗغٞت ،مً زالٖ ٫غى إلاٟهىم مجخم٘ اإلاٗغٞت ،والٗال٢ت بحن مجخم٘ اإلاٗغٞت ومجخم٘ اإلاٗلىماث
ً
وزهاثهه اإلاسخلٟت ،وزالزُت نى٘ اإلاٗغٞت .وؤزحرا ً٣ضم البدض الىخاثج الٗامت مىضخا بها صوع مجخم٘ اإلاٗغٞت في جىمُت وعي
الٟغص باألبٗاص الؿُاؾُت والاظخماُٖت باإلاجخم٘ اإلاهغي مً زال ٫الخٗبحر ًٖ َظا الىعي بالسخغٍت.
( )2ؤَذاف البدث :
ً
هٓغا ألَمُت مىيىٕ " السخغٍت مً الخا٦م " التي ْهغث ٖلى الؿاخت بك٩ل ملخىّ في اإلاجخم٘ اإلاهغيٞ ،مً الًغوعي
الخىى ُٞه ًٖ ٢غب خُض خضصها له مجمىٖت مً ألاَضا ٝجخمشل في :
 .1الخٗغٖ ٝلى ؤق٩ا ٫السخغٍت في اإلاجخم٘ اإلاهغي ،وصوعَا في الخٗبحر ًٖ مك٨الث اإلاجخم٘.
ً
ظؼءا ً
 .2جدلُل ؤق٩ا ٫السخغٍت للىا ٘٢اإلاهغي الغاًَ وجُ٣مها باٖخباعَا ً
وخُىٍا مً اإلااضخي والخايغً ،م ً٨الغظىٕ
خُا
بلُه لٟهم ما ًدضر في اإلاجخم٘ مً جُىعاث وؤخضار.
 .3الخٗغٖ ٝلى صوع مجخم٘ اإلاٗغٞت في جُىع ق٩ل السخغٍت مً الخا٦م ،وُُٟ٦ت ٞهم ألابٗاص الؿُاؾُت وجدلُلها بهىعة
ؾازغة ٖبر قب٨ت الخىانل الاظخماعي "الِٟـ بى. "٥
( )3حعائالث البدث :
َ .1ل السخغٍت ولُضة اللخٓت ؤم ؤجها حٗبحر قٗبي هاب٘ مً ز٣اٞت اإلاجخم٘ اإلاهغي مىظ ال٣ضم؟
َ .2ل حٗخبر السخغٍت مً الخا٦م بمى ٘٢الِٟـ بى ٥مىٟظا ٫٫يٛىٍ الخُاجُت وألاػماث الاظخماُٖت والؿُاؾُت التي
ٌِٗل في ْلها اإلاجخم٘ اإلاهغي؟
 .3ما هي ألاؾباب التي ججٗل اإلاىاًَ اإلاهغي ٌسخغ مً خا٦مه؟
 .4ما َى ق٩ل السخغٍت مً الخا٦م في ْل مجخم٘ اإلاٗغٞت؟
 -السيد عبد احلليم زلمد حسُت "،السخرية في أدب الجاحظ"( ،لبيا ،الدار اجلماىَتية للنشر والتوزيع واإلعالف ، 988 ،ص . )7
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 .5ما َى صوع مجخم٘ اإلاٗغٞت في جُىع ز٣اٞت السخغٍت بمى ٘٢الِٟـ بى ٥؟
( )4اإلاىهج اإلاعخخذم ووشق حمؼ اإلاادة الػلمُت :
اإلاىهج الىـفي الخدلُلي :
َى ؤخض مىاهج البدض  ،وَٗخمض ٖلى صعاؾت الىا ٘٢ؤو الٓاَغة ٦ما هي في الىا ،٘٢وحهخم بىنٟها ونٟا ص٣ُ٢ا ،وَٗبر ٖجها
حٗبحرا ُُٟ٦ا ؤو حٗبحرا ٦مُا  .والىنى ٫بلى اؾخيخاظاث حؿهم في ٞهم َظا الىا ٘٢وجُىٍغٍ٦ ،ما ٌكمل جهيُ ٠اإلاٗلىماث
والخٗبحر ٖجها ٦ما وُٟ٦ا( .)1بن الهض ٝمً اإلاىهج الىنٟي لِـ مجغص الغنض ،بل ٌٗخمض ٖلى الخدلُل مً ؤظل الٟهم وج٣ىٍم
ً
ؤويإ ٢اثمت ،وً٩ىن َظا الىنُُٟ٦ ٠اُٞ ،جٗل ٖغى البدض طاث صالالث.
( )5مفاَُم البدث :
ًال
ؤوال :الثلافت Culture :
هي اليؿُج ال٨لي اإلاٗ٣ض مً ألا٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث والٗاصاث والاججاَاث والُ٣م وؤؾالُب الخ٨ٟحر والٗمل وؤهماٍ الؿلى،٥
و٧ل ما ًبجى ٖلُه مً ججضًضاث ،ؤو ابخ٩اعاث ؤو وؾاثل في خُاة الىاؽ؛ مما ًيكإ في ْله ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء الجماٖت ،ومما
ًىدضع بلُىا مً اإلااضخيٞ ،ىإزظ به ٦ما َى ؤو هُىعٍ في يىء خُاجىا وزبراجىا ،وهي مجمىٖت مً الُغ ١اإلاؿخ٣غة وؿبُا،
وطاث الهٟت الٗامت للخ٨ٟحر ،التي ج٩ىن طاث ٗٞالُت في مجخم٘ مٗحن؛ ؤي هي هخاط الٗ٣ل ؤلاوؿاوي مً ج٨ٟحر وٖلم وؤصب
و)2(.ًٞ
طَب "بًجلخىن " خحن عؤي ؤن الؿُاؾت هي الضولت ،ؤما الش٣اٞت ٞهي ألامتٞ ،الش٣اٞت بىنٟها ُ٢مت وؤؾلىب خُاة ؾخ٩ىن
بُبُٗت الخا ٫ؤ٦ثر مغوهت و٢ابلُت للى٣افً ،م٨جها ؤن جإزظ مً ز٣اٞاث ؤزغي ،وؤن حٛحر مً طاتها ً
جبٗا للُ٣مت ؤو ألؾلىب
الخُاة ألاًٞل)3(.
وإ مً ببضإ
٧ان ٖلماء ألاهثروبىلىظُا (جاًلىع ،ولىَـ َجري مىعظان ) في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغً ،غون ؤن "الش٣اٞت " "زلِ ٤م
الٗ٣ل ؤلاوؿاوي")4(.
ًال
زاهُا :مجخمؼ اإلاػشفتKnowledge Society :
بن اإلاٗغٞت هي التي جد ٤٣الخىانل بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،مً زال ٫اجٟا٢هم ٖلى مٗاهحها ،و٢بىلهم بد٣اث٣ها ،واإلاكاع٦ت في
بهخاظها ،وجدضًض مٗاًحر الخ٨م ٖلى صختها وصعظت ؤنالتها ،بياٞت بلى ٧ىجها ؤصاة للخىانل ،وؤصاة ل٩ل همى ،همى اإلاجخم٘
 حسن شحاتو  ،وأخروف " ،معجم المصطلحات التربوية والنفسية (عربي – انجليزي ،إنجليزي – عربي) " ،ترمجة  :حامد عمار( ،القاىرة ،الدارادلصرية اللبنانية  ، 003 ،ص . ) 30
 -ادلرجع السابق ،ص . 6

 - 3تامر السيد على القزاز" ،مفاىيم النقد الثقافي عند "إدوارد سعيد" ،رسالة دكتوراه ،جامعة حلواف ،كلية اآلداب ،قسم اللغة العربية وآداهبا، 00 ،
ص . 45 ،40

 -4جوف سكوت ،جوردوف مارشاؿ "،موسوعة علم االجتماع " ،ترمجة  :أمحد زايد ،وآخروف ،اجمللد األوؿ( ،القاىرة ،ادلركز القومي للًتمجة ،
.)539
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بإؾغٍ ،ز٣اُٞا وجغبىٍا وا٢خهاصًا ٦ما ؤزبذ ٖلم الىٟـ اإلاٗغفي ،وطل ٪بٗض ؤن ؤنبدذ الش٣اٞت هي مدىع مىٓىمت الخىمُت في
مجخم٘ اإلاٗغٞت)1( .
و٢ض ؤقاص "ؤل ًٟجىٞلؼ" بُ٣مت اإلاٗغٞت في ٖاإلاىا اإلاٗانغ واإلاؿخ٣بل ب٣ىله " :ما ٧ان بىؾ٘ ؤي ٖب٣غي في الؿاب ٤ؤن ًخسُل ما
حكهضٍ َظٍ ألاًام مً مىخى ٖمُ ٤في جدى ٫الؿلُت ،ؤي َظٍ الضعظت اإلاظَلت التي ؤنبدذ بها ال٣ىة والشىعة حٗخمضان ٖلى
اإلاٗغٞت خالُا… اإلاٗغٞت هٟؿها لِؿذ اإلاهضع الىخُض للؿلُت ٞدؿب ،بل ؤجها ؤًًا ؤَم م٣ىماث ال٣ىة والشىعة ")2(.
ًال
زالثا :الحاهم Governor:
َى شخو مؿئى ًٖ ٫وخضة ؾُاؾُت مُٗىت ،وًٖ مىٓمت مُٗىت(،)3وَى الصخو الظي ًد٨م٢ ،ض ًضعى خا٦م بلض ؤو
عثِـ مؿخٗمغة ؤو م٣اَٗت)4( .
و٢ا ٫التر ٥في "٦خاب الجاخٔ"ً :يبػي لل٣اثض الُٗٓم ؤن ً٩ىن ُٞه ٖكغ زها ٫مً يغوب الخُىان( :سخاء الضً ،٪وجدجن
الضظاط ،وهجضة ألاؾض ،وخملت الخجزًغ ،وعوٚان الشٗلب ،ونبر ال٩لب ،وخغاؾت ال٨غ٧ي ،وخظع الٛغاب ،وٚاعة الظثب،
وؾمً ً
بٗغوا – وهي صابت بسغؾان -حؿمً ٖلى الخٗلي والك٣اء)")5(.
ً
ؤهماَا مخٗضصة مً الخ٩ام الظًً اٖخلىا َد
ؾضة الٗغفٟٞ ،ي ٖهض الٟغاٖىت ٧ان الخا٦م ٞغٖىها ،وفي الٗهض
ٖغٞذ مهغ
ؤلاؾالمي ٧ان َىا" ٥الخلُٟت" ،زم جىالذ اإلاؿمُاث مً "الخضًىي" في ألاؾغة الٗلىٍت بلي"اإلال "٪بٗض طل ،٪ونىال بلي الغثِـ
في الضولت الجمهىعٍت .وَ٨ظا جىىٖذ مؿمُاث الخ٨م في مهغ َىا ٫الؿبٗت آال ٝؾىت في الٗهىص اإلاسخلٟت مً ٞغٖىن بلى
.2011
 ،1952وبلى عثِـ مضوي بٗض زىعةً 25ىاًغ
٢بُي بلى بؾالمي بلى مل٩ي بلى هٓام ظمهىعي بٗض زىعةً23ىلُى
ًال
سابػا :السخشٍت Irony:
٧لمت "السخغٍت  "Ridiculeحٗجي " ال٩لماث ال٣اؾُت ؤو ألاٖما ٫التي مً قإجها ؤن ججٗل ؤي شخو ؤو شخيء ًبضو ٚبُا"(٦ ،)6ما
ؤجها " اللٛت ؤو الؿلى ٥الظي ً٣هض به ؤلاَاهت ؤو السخغٍت والاؾتهؼاء")7(.
حكحر السخغٍت ٖلى خالت الىا ٘٢الظي ًسخل ًٖ ٠اإلآهغٞ ،السخغٍت اللُٟٓت جدضر ٖىضما ًخم الخٗبحر ًٖ الىىاًا الٟٗلُت
ً
مٗا٦ؿاٞ ،هى اهُبإ ٌُٗي للىٟـ ٖٓمت (ٞ ،)1مً وظهت الىٓغ الٟلؿُٟت اٖخبرث
للمخ٩لم في ال٩لماث التي جدمل مٗجى
"السخغٍت" َغٍ٣ت للخٗامل م٘ الٗالم ٚحر َغٍ٣ت الخإمل وال ،ًٟإلاا ًىُىي ٖلُه مً جإعجر بحن ُ٢بي الجض والهؼ)2( .٫
 نبيل علي "،العقل العربي ومجتمع المعرفة :مظاىر األزمة واقتراحات بالحلول" ،اجلزء األوؿ( ،الكويت ،عادل ادلعرفة ، 009 ،ص)67 عبد العزيزي بن عبد اهلل السنبل " ،رؤى وتصورات حول برامج إعداد المعلمين في الوطن العربي " ،حبث منشور ،بادلؤمتر الدورل حوؿ إعدادادلعلمُت ،كلية الًتبية ،جامعة السلطاف قابوس ، 004 ،ص . 7
-Cambridge university press.-access, from:http://dictionary.cambridge.org/
- Collins dictionary.-access from: http://www.collinsdictionary.com

 -5السيد عبد احلليم زلمد حسُت ،السخرية يف أدب اجلاحظ ،مرجع سبق ذكره ،ص . 3

- Cambridge university press.-access, from:http://dictionary.cambridge.org/
-Collins dictionary.-access from: http://www.collinsdictionary.com

42

3
4

6
7

الػذد  : 7ماًى 2015

مشهض حُل البدث الػلمي

الخػشٍف ؤلاحشاجي لثلافت السخشٍت مً الحاهم في ظل مجخمؼ اإلاػشفت:
ُثحٗض ز٣اٞت السخغٍت ً
ً
وببضاٖا هابٗحن مً ز٣اٞت قٗب ،لِـ الهض ٝمً َظٍ الش٣اٞت السخغٍت في اإلاُل ،٤ولَ ً٨ضٞها
ٞىا
السخغٍت مً ؤويإ وؤػماث ٢اثمت بظاتها٣ً ،ىم بها الخا٦م التي ال جدىاؾب م٘ ز٣اٞت و٨ٞغ قٗبٞ ،السخغٍت في ْل
مجخم٘ اإلاٗغٞت جىم ًٖ وعي ومٗغٞت وه٣ض ؾازغ ،نقإ هدُجت لٗضًض مً الًٛىٍ وألاػماث الاظخماُٖت والؿُاؾُت
والا٢خهاصًت  -الىابٗت مً ؾُاؾت الخا٦م -التي ًخٗغى لها اإلاىاًَ اإلاهغيُٗٞ ،خبر السخغٍت مً الخا٦م ٖبر مى٘٢
"الِٟـ بى "٥مىٟظا لخٗبحر ًٖ َظٍ الًٛىٍ و جدضًا للىا ٘٢الؿُاسخي بُغٍ٣ت جىا٦ب الٗهغ الخالي في ْل مجذم٘
اإلاٗغٞت.
ًال
جذغُما للبدث وهي:
جىذسج جدذ مفهىم السخشٍت غذة مفاَُم جم خفشَا
ُث
ُث
بن السخغٍت لىن مً الهجاء ،ؤو الته٨م ،ؤو ال٩ٟاَت ،ؤو الى٨خت ،ؤو الٓغ ،ٝؤو الهؼ ،٫ؤو ...ولَ ً٨ىاٖ ٥ضة صعظاث مخباًىت
بحن الخٗغٍٟاث:
 -1الى٣ض ألاصبي Criticizing :
هي بخضي مهاعاث جُُ٣م اإلاٗلىماث ،وحٗجي الُ٣ام بٟدو ص ٤ُ٢إلاىيىٕ ؤو ًُ٢ت؛ بهض ٝجدضًض مىاًَ ال٣ىة والًٗ ٠مً
زال ٫الخدلُل وبنضاع ألاخ٩ام ،باالؾدىاص بلى مٗاًحر م٣بىلت جخسظ ؤؾاؾا للى٣ض ،وٖلى طلٞ ٪الى٣ض في اللٛت َى  :جمُحز
الصخيء  :ظُضٍ مً عصًئت  ،وصخُده مً ػٍٟه )3( .
بن الٟلؿٟت الى٣ضًت في طاتها جمشل زىعة ٖلى ٧ل مٓاَغ ايُغاب الغئي والٟلؿٟاث ،وزىعة ٖلى الٟىضخى مً ؤظل الىٓام،
وزىعة الٗ٣ل مً ؤظل اإلاٗغٞت(ٞ ،)4السخغٍت في ألاصب جىم ًٖ ؤلم صٞحن ،وَك ٠مً ٦غب زٟي ًغٍض اللجىء بلُه لُضاوي ؤإلاه
بالًض وَكٟي ٦غبه بالى ،ٌ٣ومً َىا ٧ان ألالم الظي ٌكٗغ به ألاصًب ؤو الكاٖغ وٖضم ٢ضعجه ٖلى بلٛاء ؤؾباب َظا ألالم
َى الضا ٘ٞوعاء َظٍ السخغٍت التي ًهُىٗها )5( .
 -2الكاريكاتورCaricature:

1

- The Encyclopedia Americana International Edition, Vol 15, (U.S.A, Grolier Incorporated, 2000, P.468).

 -وليد بوعديلو" ،الخطاب الفني والسخرية" ،جريدة النصر  9( ،نوفمرب

) 0

http://www.annasronline.com

 - 3حسن شحاتو  ،وآخروف" ،معجم المصطلحات التربوية والنفسية (عربي  -انجليزي ،إنجليزي -عربي)" ،مرجع سبق ذكره ،ص . 3 6
 - 4زلمود أبو زيد  "،الوعي بالمجتمع التاريخ الفكري لمصر القرن العشرين " ( ،القاىرة  ،دار غريب  ، 009 ،ص . ) 47

 -5مشسي واقف زاده " ،األدب الساخر  :أنواعو وتطوره مدى العصور الماضية " ،حبث منشور ،جبامعة آزاد اإلسالمية يف ورامُت ،بيشوا ،إيراف ،ص
. 0
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ٌو عؾىم وؤ٩ٞاع حٗغى بٛغى الخإزحر ٖلى ألاٞغاص بإؾلىب مغح ؤو مؿخدب ،وٚالبا ما جخًمً مٗاني ٩ٞاَُت٣ً ،هض بها
الخٗلُٖ ٤لى ً٢اًا اظخماُٖت ؤو ؾُاؾُت وهدىَا ،وحٗض ال٩ٟاَت ؤو السخغٍت الضٖامخحن ألاؾاؾِخحن لغؾىم ال٩اعٍ٩اجحر،
وٖاصة ما جخًمً َظٍ الغؾىم ظملت ؤو قبه ظملت حٗبحرًت مىظؼة)1( .
وال٩اعٍ٩اجىع  ًٞحٗبحري ؾازغ وَاػ ،٫و  ًٞمكاٚب ،و مؼعج في الىن ٠ؤلاٖالمي الكٗبيٌٗ ،بر مً زالله عؾام ال٩اعٍ٩اجحر
ًٖ الصخهُاث الؿُاؾُت و الٗامت والتي حؿخإزغ باَخماماث الغؤي الٗام)2(.
 -3الفياَت "الىىخت" Humor "Joke" :
وهي السخغٍت التي ٢هضَا الخىضع وؤلاضخا ٥والخ٨ٟه جغوٍدا ًٖ الىٟىؽ اإلاخٗبت ،وهي بهظا ؤ٢غب بلى اإلاؼاح الظي ًىٟي ًٖ
الىٟـ ما َغؤ ٖلحها مً ؾإم ،وٍؼٍل ما ٖل ٤بال٣لب مً َم( ،)3ال٩ٟاَت ال تهض ٝصاثما لئلضخا ،ِ٣ٞ ٥بل بجها ج٣ىم
بىُْٟت الى٣ض والضٖىة ٖلى ؤلانالح)4(.
ول٣ض ٧ان "بغظؿىن" )ٖ(لى خ ٤خُىما ٢ا " :٫الخىُ٨ذ هىٕ مً الاؾخٗضاص في اإلاغء ألن ًهىع مكاَض َؼلُت ٖابغةٖ ،لى ؤن
ً٩ىن َظا الخهىٍغ مً الخٟاء والخٟت والؿغٖت بدُض ً٩ىن ٧ل شخيء ٢ض اهخهى متى بضؤها بإن هلمذ َظٍ اإلاكاَض"(،)5
ٞالٛاًت في ال٩ٟاَت هي ؤلاضخا ٥ألظل الطخ ،ِ٣ٞ ٪ولّ ً٨ن
السخغٍت وؾُلت ألظل الىنى ٫للٛاًت ولِؿذ هي بٛاًت )6(.
 -4ألامثاٌ الؽػبُت:
٢ا ٫ابغاَُم الىٓامً " :جخم٘ في اإلاشل ؤعبٗت ال ججخم٘ في ٚحرٍ مً ال٨الم :بًجاػ الل ،ٟٔوبنابت اإلاٗجى ،وخؿً الدكبُه،
وظىصة ال٨خابتٞ ،هى جهاًت البالٚت"  ،و٢ا ٫ابً ٖبض عبه" :ألامشا ٫هي وشخي ال٨الم ،وظىَغ الل ،ٟٔوخلي اإلاٗاوي ،والتي جسحرتها
الٗغب ،و٢ضمتها العجم ،وهُ ٤بها في ٧ل ػمان وٖلى ٧ل لؿانٞ ،هي ؤب٣ى مً الكٗغ ،وؤقغ ٝمً الخُابت ،لم ٌؿغ شخيء
٦ؿحرَا ،وال ٖم ٖمىمها")7(.

 حسن شحاتو  ،وآخروف "،معجم المصطلحات التربوية والنفسية (عربي  -انجليزي ،إنجليزي  -عربي)"  ،مرجع سبق ذكره ،ص . 90 شعباف عبد الصمد  " :الصورة الذىنية آلرئيل شارون كما عكستها بعض رسوم الكاريكاتور السياسي" حوليات كلية اآلداب ،مج ( ،3جامعة عُتمشس  :كلية اآلداب ،يناير – مارس  ،) 004ص. 73
 -3مشسي واقف زاده "،األدب الساخر :أنواعو وتطوره مدى العصور الماضية" ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 07

 4سراج الدين زلمد"،موسوعة المبدعون :النوادر والطرائف الفكاىية في الشعر العربي"( ،بَتوت ،دار الراتب اجلامعية ،ص .)5
) –(ىنري برجسوف ( ) 94 – 859فيلسوؼ فرنسي معاصر من أنصار مذىب احلدس.

 - 5إبراىيم أمحد شعالف" ،النوادر الشعبية المصرية  :دراسة تاريخية اجتماعية" ،ج ( ،القاىرة ،مكتبة مدبورل ، 993 ،ص .)5
 -6مشسي واقف زاده "،األدب الساخر  :أنواعو وتطوره مدى العصور الماضية" ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 08

 -7كماؿ خاليلي "،معجم كنوز األمثال والحكم العربية(النثرية والشعرية)" ،ط ( ،بَتوت ،مكتبة لبناف ناشروف ، 998 ،ص ىػ) .
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( )6هٓغٍاث البدض :
ً
ؤوال  :البىاثُت الىُُْٟت structural functionalism :
اٖخمضث ٖلحها الضعاؾت في جىيُذ ُُٟ٦ت حؿاهض الؿماث الش٣اُٞت وجىيُذ وُْٟت ٧ل ؾمت مً الؿماث ،وصوعَا في الخٟاّ
ٖلى جماؾ ٪الُ٨ان الش٣افي الخ٣لُضي للمجخم٘ مً الاجهُاع)1( .
الثلافت والصخفُت Personal Culture:
ًىخض ظابحر في " هٓغٍت الش٣اٞت والصخهُت " بحن الؿلى ٥ؤلاوؿاوي الٟغصي والؿلى ٥الاظخماعي َ ،ى ًغ ٌٞاػصواط الىٓغ
ً
ً
ً
ٗٞال ً
ٞغصًا طا مٛؼي
للؿلى ٥ؤلاوؿاوي بىنٟه مغة ٞغصًا  ،ومغة ؤزغي اظخماُٖا  ،ؤو الىٓغ بلى الٟٗل الٟغصي باٖخباعٍ
ً
اظخماعي  ،ؤو الىٓغ بلى الؿلى ٥اإلاغجبِ بمٗاًحر الؿلى ٥باٖخباعٍ ؾلى٧ا اظخماُٖا  .وما صون طلٞ ٪هى ؾلىٞ ٥غصي )2( .
ً
زاهُا:الٓاَغاجُت ( الُٟىىمُىىلىظُا) :
ًغبِ الُٟىىمُىىلىظُىن بحن هٓغٍتهم مً ظاهب واللٛت مً ظاهب آزغ ٞ ،هي "ماٌؿترو " اليكاٍ ؤلاوؿاوي لئلوؿان  ،هاَُ٪
ً
ًٖ الهٟت الاظخماُٖت التي جالػمه ،ومً زاللها ٌؿخُُ٘ ألاٞغاص الخٟاَم٣ٞ ،ض وظضث مً ؤظل ؤٞغاص ٌِٗكىن بُٗضا ًٖ
ؤهٟؿهم ؤي م٘ آلازغًٍ)3( .
وَٗغ" ٝؤولُضو " ٝالىعي الاظخماعي بإهه  " :مٟهىم ًًم ؤزغ ألا٩ٞاع والىٓغٍاث والخهىعاث وآلاعاء واإلاكاٖغ والٗاصاث
والخ٣الُض  ،وهي جمحز في مدخىاَا  ،وٍمشل الىعي ال٣اهىوي وألازالقي والؿُاسخي ..بلخ ً ،
ؤهىاٖا مسخلٟت مً الىعي الاظخماعي،
ٞهي مخماًؼة خؿب مدخىي ألا٩ٞاع ،والضوع الظي جلٗبه في اإلاجخم٘)4( .
ًال
زالثا :الىظشٍت الخفاغلُت الشمضٍت :

 شارلوت سيمور مسيث  " ،موسوعة علم اإلنسان المفاىيم والمصطلحات األنثروبولوجية " ،ترمجة  :زلمد اجلوىري  ،وآخرين ( ،القاىرة  ،اجمللساألعلى للثقافة ادلشروع القومي للًتمجة  ، 998 ،ص .)4 5
 زلمد حسن علي  "،إسهامات المناىج اللغوية األنثروبولوجية الثقافية في أمريكا " ،رسالة ماجستَت غَت منشورة  ،كلية اآلداب  ،جامعة حلواف ، ، 003ص .55
3 - Wuthnaw, Robert, Cultural Analysis , Rutledge, Kegan Paul, third edition , London , 1998.

 - 4جورج الرين  "،اليديولوجيا والهوية الثقافية"  ،ترمجة فرياؿ جسن خليفة  ( ،القاىرة  ،مكتبة مدبورل  ، 00 ،ص
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وؤصخاب اججاٍ " الخٟاٖلُت " ًخبىىن مجمىٖت مً الخهىعاث واإلاٟاَُم وألا٩ٞاع التي جهلر لىن ٠الىا ٘٢وجٟؿحرٍ  ،وحٗض
الخٟاٖلُت الغمؼٍت لضحهم وؾُلت لل٨ك ًٖ ٠الخٟاٖل الخاصر بحن مسخل ٠الٗ٣ى ٫واإلاٗاوي وج٣ابل الخٟاٖلُت الغمؼٍت بحن
الٟٗل والٗمل مً ظاهب في م٣ابل الخ٨ٟحر واإلاىُ ٤مً ظاهب آزغ)1( .
ًىضر َشبشث بلىمش  Blumerؤن اإلاغج٨ؼاث اإلاٗغُٞت ألاؾاؾُت للخٟاٖلُت الغمؼٍت جخمشل في ؤن البكغ ًخهغٞىن خُا ٫ألاقُاء
ٖلى ؤؾاؽ ما حٗىُه باليؿبت لهم ،ؤي مً زال ٫اإلاٗاوي اإلاخهلت بها ،وَظٍ اإلاٗاوي هي هخاط للخٟاٖل الاظخماعي في اإلاجخم٘
ؤلاوؿاوي ،وهي جدىع وحٗض ،٫وٍخم جضاولها ٖبر ٖملُت جإوٍل ٌؿخسضمها ٧ل ٞغص في حٗامله م٘ ؤلاعقاصاث التي ًىاظهها)2( .
( )7الخػشف غلى مجخمؼ اإلاػشفت والسخشٍت في لىء البدث:
ًال
ؤوال :مجخمؼ اإلاػشفت:
خفاثق مجخمؼ اإلاػشفت:
 .1الاهخلاٌ بلى غفش ؤلاهخاج هثُف اإلاػشفت  :ألن اإلاٗغٞت ؤنبدذ هي ال٣ىة في الٗهغ الخالي ،ولم ٌٗض الؿالح ؤو الشىعة
اإلااصًت هي ال٣ىة ،ول ً٨اإلاٗغٞت اإلاخجضصة ال٣اصعة ٖلى ٗٞل ٧ل طل ٪هي ال٣ىة ،ولم حٗض اإلاٗغٞت زابخت ،ؤو مدضصة بىُ٣ت بضاًت
ؤو جهاًت ،ول٨جها ؤنبدذ مخٛحرة وال جهاثُت)3( .
 .2جىمُت الىظشة الىلذًت والابخياسٍت  :ؤؾهم جُىع الٗلىم وٖلمىت ال٨ٟغ في جىمُت الىٓغة الى٣ضًت ،والابخ٩اعٍت في ٖاإلاىا
اإلاٗانغ٦ ،ظلَُ ٪مىت ألاظغ الػلالهُت ٣ٞ:ض جهاٖضث ألاؾـ الٗ٣الهُت مغة ؤزغي وبك٩ل ظضًض ومخمحز ًٖ جغاثها
الخ٣لُضي زانت ٖىض جاًلىع ماؾـ خغ٦ت ؤلاعاصة الٗلمُت ،وَظا في ٖهغ مجخم٘ اإلاٗغٞت ،الظي نب ٜالخُاة الاظخماُٖت
بإؾالُب ظضًضة وبهىع متزاًضة جخُلب ؤؾؿا ٖ٣الهُت بشىب ظضًضة٦ ،ما امخضث بلى حُٛحر ؤؾالُب الخُاة وَغٍ٣ت الخ٨ٟحر .
()4
 .3جىىس ؤؼياٌ الاجفاٌ والخىاـل  :ؤؾهمذ الخُىعاث الٗلمُت والخ٣ىُت في بًجاص ؤق٩ا ٫الاجها ٫والخىانل الخضًشت،
لظلْ ٪هغ مىا ٘٢الكب٩اث الاظخماُٖت التي حٗض مً ؤ٦ثر اإلاىا ٘٢اهدكاعا في الٗالم؛ و٢ض اقتهغ مى" ٘٢الِٟـ بى " ٥في
الىًَ الٗغبي و اهدكغ بهىعة مظَلت و لٗب صوعا َاما في حكُ٨ل الغؤي الٗامٓٞ ،هغ ٦بُل بٖالمي في ٧ل مكاَض الشىعاث
الٗغبُت في جد ٤ُ٣الخٗبئت الجماَحرًت إلخضار الخُٛحر( ،)5وَظا الخُىع اإلاظَل في مجا ٫الاجها ٫والخىانل ،ؤخضر ً
حُٛحرا في

 زلمد علي زلمد  " ،التفاعلية الرمزية في علم االجتماع المعاصر "  ،عاطف غيث وآخروف  ،الطبعة األوذل ( اإلسكندرية  ،دار ادلعرفة اجلامعية ، ، 98ص. ) 0

 زلمد عبد الكرمي احلوراين " ،النظرية المعاصرة في علم االجتماع  :التوازن التفاضلي صيغة توليفية بين الوظيفة والصراع " ،الطبعة األوذل ( ،األردف ،دار رلدالوي للنشر والتوزيع  ، 007 ،ص .) 8
 -3رحبي مصطفى علياف" ،مجتمع المعرفة  :مفاىيم أساسية " ،حبث منشور ،بادلؤمتر اؿ  3لالحتاد العريب للمكتبات وادلعلومات ،الدوحة ،قطر،
 ، 0ص. 38
 -4عايد فؤاد النبالوي " ،األسرة العربية في عصر مجتمع المعرفة  :دراسة أنثروبولوجية عبر ثقافية " ،حبث منشور ،اجمللد الثاين ،ادلؤمتر العادلي الدورل
األوؿ لكلية اآلداب والعلوـ االجتماعية ،جامعة السلطاف قابوس ،مسقط ،سلطنة عماف ، 007 ،ص . 60
 -5ندمي منصوري " ،دور اإلعالم التواصلي الجديد في تحريك الثورات العربية " ،جريدة األخبار ،ع. 0 /03/ 8 ، 670 .
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ألاوكُت الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖتًٞ ،ال ًٖ ما ؤؾهمذ به في حكُ٨ل الغؤي الٗام ،وؤهماٍ الخ٨ٟحر ُٞما ًدضر
في الٗالم .

ًال
زاهُا :السخشٍت:
( )1الهذف مً السخشٍت :

َم
بن السخغٍت ،بطا ٢هض بها الاخخ٣اع والاؾخهٛاع لٛحر ؾبب ْاَغٞ ،هي مىهي ٖجها بىو ال٣غآن ال٨غٍم٢،ا ٫حٗالى َ ﴿ :مًا ؤ ُّي َمها
َم
َم
َم ْم ُم َم
َم ْم ُم ُم َم
َّلالز َم
ًً َمآ َمم ُمىىا َمال َمٌ ْمس َمخ ْمش َمك ٌم
ىم ِمم ْمً ك ْمى ٍمم َمغ َمس ى ؤن َمًىىهىا خ ْمح ًالرا ِمم ْمن ُمه ْمم َموال ِمو َمع ٌماء ِمم ْمً ِمو َمع ٍماء َمغ َمس ى ؤن َمًى َّلً خ ْمح ًالرا ِمم ْمن ُمه َّلً ﴾ )ٞ ،(ةطا ٧ان
ِم
َد
اإلاسخىع مىه بلُض الكٗىع ال ًخإزغ بما ًلخ٣ه مً بَاهاثٞ ،ةن الىهي في َظٍ الخالت ال ًدىاوله ،بل ً٩ىن يغبا مً اإلاؼاح الظي
ؤخله هللا)1( :

ًال
برا ؤهذ لم حػشف لىفعً خلها َ ىاها بها واهذ غلى الىاط ؤَىها
حهض ٝال٨الم الؿازغ بلى :حؿحر السخغٍت في اججاَحن" :اججاٍ بىاء ،واججاٍ ؾلبي ّن
َضام ،والهضم مغخلت خخمُت في بٖاصة البىاء".
بطا ٞالهض ٝمً السخغٍت ه٣ض ؤو ًَٗ مهى ٙفي زىب ٩ٞاَه ،بجها بضًل م٣بى ٫للٗ٣اب وهجىم مٗخمض ٖلى شخو بهضٝ
ؾلبه ٧ل ؤؾلخخه وحٗغٍخه مً ٧ل ما ًخسٟى ُٞه وٍخدهً وعاءٍٞ ،ىجض ال٨الم الؿازغ ًىا٢ل ال٨خاب وؤلاٖالن والخُاب،
وٍخٟىٖ ١لحهم ظمُٗا في جبُان ؾِئاث اإلاجخم٘ في اإلاجا ٫الؿُاسخي ؤو الاظخماعي ؤو الا٢خهاصي)2( .
ٞالسخغٍت تهض ٝبلى حٗضًل الاججاٍ الؿلى٧ي ،و بزاعة اإلاخل٣ي ،والخىِٟـ ًٖ اإلاخل٣ي بدُض ال ًخ٩ىن لضًه جغا٦م في جغار
الغ ٌٞلٓاَغة ؾُاؾُت ؤو مجخمُٗت مُٗىت ،وبزاعة الغٚبت في الطخ ٪ؤو السخغٍت)3(.
( )2ؤظباب اللجىء للسخشٍت :
بن الكٗب اإلاهغي ًلجإ للسخغٍت وال٩ٟاَت ً
ً
واهخهاعا ٖلى البالء ،واؾخٗالء ٖلى آلالمٞ ،اإلاهغي ًخ٨ٟه في
َغبا مً الب٩اء،
ؤؾىؤ ألاخىا ،٫وٍخ ٤ٟالجمُ٘ ٖلى ؤن الكٗب اإلاهغي ؾازغ بُبٗه ،وبد٨م ْغوٞه ،واإلاهغي ال ٌسخغ  ِ٣ٞفي ؤمشاله،
ؤؾلىبا آزغ ؤقض ٢ؿىة َى الى٩اث ،ولٗل ؤبغػَا الى٩اث الؿُاؾُت التي ٌسخغ ٞحها اإلاهغي ً
ً
ؤخُاها مً هٟؿه)4( .
ول ً٨له
( )3شخفُت العاخش:
) - (سورة احلجرات  :رقم ( ) .

 السيد عبد احلليم زلمد حسُت "،السخرية في أدب الجاحظ" ،مرجع سبق ذكره  ،ص .65 -مشسي واقف زاده" ،األدب الساخر  :أنواعو وتطوره مدى العصور الماضية" ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 05

 - 3زلمد فتحي عبد السميع" ،دور الكاريكاتور في معالجة القضايا المحلية  :دراسة تطبيقية على صحف (أخبار اليوم ،العربي الناصري،

األسبوع)" ،رسالة ادلاجستَت ،جامعة حلواف ،كلية اآلداب ،قسم اإلعالـ ، 008 ،ص .57

 -4عزة عزت "،الشخصية المصرية في األمثال الشعبية" ،ص صwww.kotobarabia.com 98 - 97

47

الػذد  : 7ماًى 2015

مشهض حُل البدث الػلمي

"ؤلاوؿان الظي ال ًخىٞغ في شخهه ظاهب ؤلاضخا ٥والخٟت ًىن ٠بالش٣ل والٗبىؽ " ٦ظل ٪جضٖ ٫لى ؾٗت اإلاؿخىي
الش٣افي للؿازغ الظي ٌٗخمض وؾاثِ مخٗضصة بُٗضة الضاللت مىاػها بحن الٗىانغ اللؿاهُت والىظضاهُت بلى خضوص ؤلالخباؽ،
ٞالسخغٍت جدخاط بلى بج٣اجها ٌؿخضعي ط٧اء وُٞىت قضًضًً ال ًخىٞغان في ؤي بوؿانُٗٞ ،خبرَا قىبجهاوع  Schopenhauerبٗضا
٦بحرا بحن اإلاشالُت والىاٞ ٘٢ال ًم ً٨لجمُ٘ الىاؽ ؤن ً٩ىهىا ؾازغًٍ ،وبال ٣ٞضث ظىصتها ،وٖلى َظا ًم٨ىىا ال٣ى ٫بن
السخغٍت ٢ ًٞاثم بظاجه ًسخو في جإلُٟه بجماٖت مُٗىت مً الىاؽ)1(.
لظلٞ ٪ال٩اجب الؿازغ َى مً ًدى ٫ألالم بلى بؿمت والخؼن بلى ببضإ؛ ٞةن لم ً ً٨لل٩اجب الؿازغ ًُ٢ت مهمىم بها
ً
مهغظا ٞ .ال٩اجب الؿازغ ًجٗل ال٣اعت ًب٩ي مً ٞغٍ الطخ ،٪وفي الى٢ذ هٟؿه
وعؾالت ًغٍض لها ؤن جهلٞ ،ةهه ًهبذ
ًطخ ٪مً ٞغٍ ألالم)2( .
ُثوَكترٍ في ال٩ٟاهي الؿازغ ؤن ً٩ىن ناخب ط٧اء ًجٗله ًبدض ًٖ الخُلت وٍخضبغ الخُِ ،وٍيسج زُىَها ،وٍمخاػ
بىٓغة الشا٢ب ،وبمىَبخه الهلُت التي جًٟي ٖلُه زٟت ً
ولُٟا ٞخإحي ٩ٞاَخه لب٣ت ٚحر مهُىٗت ج ٌُٟبالٗظوبت)3( .
( )8ؤؼياٌ السخشٍت مً خيام مفش غبر الخاسٍخ مؼ الىـف والخدلُل :
ًال
ؤوال :ألادب العاخش:
بن ألاصب الؿازغ ال ٌٗجي الطخ ٪مً ؤظل الطخٞ ٪هظا ٌؿمى تهغٍجا ،بِىما ألاصب الؿازغ َى ٧ىمُضًا ؾىصاء حٗ٨ـ
ً
زىجغا في ال٣لب )4( .
ؤوظإ اإلاىاًَ الؿُاؾُت والاظخماُٖت ،وٍ٣ضمها ب٣الب ؾازغ ًغؾم البؿمت ٖلى الىظه ،وًٍ٘
( )1الؽاغش اإلافشي العاخش "ؤخمذ فااد هجم" :
: 1968
 -1السخغٍت مً الغثِـ "ظماٖ ٫بض الىانغ" في ٢هُضة "نبر ؤًىب" ٖام
٦خب "هجم" َظٍ ال٣هُضة بٗض الى٨ؿت لُٗبر ٞحها ًٖ بخباَه الكضًض مً الخالت التي ونلذ بلحها مهغ بٗض ال٩اعزت ال٨بري
التي خلذ ٖلُها ،وَٗبر "هجم " ٞحها ًٖ نضمخه في الشىعة التي لم جىٟظ ؤًا مً ؤَضاٞها٣ٞ ،ض ٧ان عاسخا في زُالىا ؤن "ٖبض
الىانغ " َى البُل اإلاىخٓغ والىٖىص التي وٖضها بها ٧اهذ ٦بحرة ،و٢ض نبرها ً
٦شحرا مً ؤظل جدَ ٤ُ٣ظٍ ألاخالم وؾ٨خىا ًٖ
ً
بُكا ً
عَُبا ب٩ل الخُاعاث التي ٧ان بم ً٨ؤن حٗاعيه  ،اإلاهم بن ألاخالم لم جخد٤٣
ٓٞاج٘ الىٓام الىانغي الظي بُل
ٟٞىظئىا ب٩ابىؽ اؾمه ه٨ؿت)5( .67

 سامية مشتوب  "،السخرية وتجلياتها الداللية في القصة الجزائرية المعاصرة" ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت ،جامعة مولود معمري تيزي وزو كليةاآلداب والعلوـ اإلنسانية قسم اللغة واألدب العريب ،باجلزائر،

، 0ص.8

 -مشسي واقف زاده "،األدب الساخر :أنواعو وتطوره مدى العصور الماضية" ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 0

 -3سراج الدين زلمد "،موسوعة المبدعون :النوادر والطرائف الفكاىية في الشعر العربي" ،مرجع سبق ذكره ،ص .6
 -4مشسي واقف زاده" ،األدب الساخر :أنواعو وتطوره مدى العصور الماضية" ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 0

 - 5سامح قاسم" ،ديوان ممنوعات  :أحمد فؤاد نجم – القصائد المتهمة بإىانة رئيس الجمهورية " ،العدد  ، 54اإلصدار الثاين (القاىرة،
الدستور 7،فرباير . ) 008
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كفُذة " ـبر ؤًىب"
()1

()2

()3

ٖلُل ونٖ ٠لخه

ؤوؿا ١وعاء ال٣ىة

ٞحن آزغ الهبر ًا قُش ؤًىب

٢ا ٫له الخُ٨م َى

٧اص الٗلُل ًيخ٣ل

وإلمتى الخغٍباث مٛلىب

صاء الٛغوع في البكغ

٢ام ٢ا ٫له بًه َى

الجى يباب

زال الىٟىؽ َىٍ

ًا مؿإؾا الهبر ٞى١

الى٢ذ ٚغوب

َبِب وظاي ٌؿٟٗه

الجغح مً بغٍ

الضًب ٕ الباب

نابه الٛغوع َى

الجغح ًاٖم

الباب مىعوب

جغ ٥ؤنى ٫خغٞخه

ظاًب صم مً ظىٍ

الخغب الخغب الخغب

ٌٗبر الكاٖغ في َظٍ ال٣هُضة ًٖ ٧اعزت اإلاجخم٘ اإلاهغي في يُإ ؤخالم زىعة ًىلُى في ٖهض الغثِـ "ٖبض الىانغ " ،و٠ُ٦
نىعٍ بمغٌٍ وَبِب ،وؤن الُبِب ال ٌكٟي ،وعمؼ للى٨ؿت بالجغح الٛاثغ ،ومً ًخإلم َى الكٗب ،وؤقاع لخالت الكٗب
اإلاهغي الىٟؿُت بالخالت الجىٍت "الًباب " ،وٍدؿاء" ٫إلمتى الخغبُاث مٛلىب "٦ ،ما ًغمؼ لؤلٖضاء بالظثب الظي ًيخٓغ
ٞغَؿخه للً٣اء ٖلحها .
:1976
 -2السخغٍت مً الغثِـ "مدمض ؤهىع الؿاصاث" في ٢هُضة "ؤو ؤٍ" ٖام
)1( . 1973
٢هُضة " ؤو ؤٍ" ٦خبها "هجم" ًٖ الؿاصاث مً صازل سجً ال٣لٗت ٦خب َظٍ ال٣هُضة ٖام
كفُذة "ؤو ؤٍ"
()1

()2

()3

ؤوؤٍ اإلاجىىن ؤبى بغ٢ى٢ت

ملُاهه مىاَ ٤مىبىءٍ

والٗالم

ٖحرٍ وبغاوي وملؼو٢ه

والى٨خه ٦مان اهه خلىجي

ٞاَمه ومٟلى٢ه

ههاب

وٖامل لي ٩ٞا٦ه

بؿالمخه بِؿغح ٢ا ٫بِىا

 -أمحد فؤاد صلم "،األعمال الشعرية الكاملة" ،ط ( ،القاىرة ،دار مَتيت ، 005 ،ص.)73
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ومىا٤ٞ

وخىضو٢ه

ٌٗجي بخىا مىاشخي

وصماٚه

م٘ بن الجخل ..ؤٞهم مىه

ًا ػ٢ؼو٢ه

ً
مهىوؾا
ٌٗبر الكاٖغ في َظٍ ال٣هُضة ًٖ عؤًه في جهغٍداث شخهُت الغثِـ الغاخل  ،وَٗخبر "هجم " ؤن "الؿاصاث " ٧ان
بكضة بخُٛحر َغٍ٣ت لبؿه مً و٢ذ آلزغ وبإهه ًٓهغ ٖلى الجمهىع َىا ٫الى٢ذ بإق٩ا ٫مخىىٖت مً اإلاالبـ و٦إهه مدل
مالبـ مخى٣ل ٩ٞ ،ان في ٖهض "الؿاصاث " خُض مؿاخت مً خغٍت الخٗبحر احؿ٘ مجا ٫السخغٍت مً شخهُت الخا٦م،
ٞىنٟه باإلاىا ٤ٞوالىهاب واإلاساصًٕ ،سضٕ قٗبه بال٩لمت والخُاباثٞ ،حرمؼ للخا٦م بالجخل الظي ٌسخغ مً قٗبه٦ ،ما
عمؼ للكٗب باإلااقُت التي حؿحر وعاء ٢اثضَا بضون وعي وال بعاصة .
()2الؽاغش العاخش "حماٌ بخُذ") (:
٦خب الكاٖغ "ظما ٫بسُذ" َظٍ ال٣هُضة ؤًام زىعةً 25ىاًغً ،هجى بها هٓام الغثِـ "مدمض خؿجي مباع "٥وؤٖىاهه مً
عظا ٫الخ٩ىمت .
كفُذة "دًً ؤبىَم ؤظمه بًه؟"
()1

()2

()3

بًه ًا مهغ … بًه ًا ؤعى الُبِبحن

في اإلاٗاصخي مىلىصًً

ٕ ال٣غ ٝمخٗىصًً

اللي خ٨مىا في الؼمان صٍ ًب٣ىا محن ؟

في ال٨غاسخي مإبضًً

ٕ الكغ ٝمخمغصًً

صًً ؤبىَم اؾمه بًه؟

في الخٟاَت مٗضوصًً

ٕ الىًَ مخىمغصًً

خض ٌٗغ٩ُٞ ٝىا صًً

في الؿٟاَت مٟغوصًً

بالخُاهت مىخضًً

٧ل ؤجباٖه لهىم ؟

ٕ البالَت مؿىىصًً
للكغاَت مجىضًً

اللي ٌٗغ ٝصًً ٦ضٍ ً٣ىللي ٖلُه
صًً ؤبىَم اؾمه بًه؟

ال٣هُضة ٞحها اؾدى٩اع ألخىا ٫الخ٩ام في مهغ وعزاء لخالها ٢ .ىله "صًً ؤبىَم اؾمه بًه "..ؤي ٌؿخدُل ؤن ً٩ىن لهاالء
الخ٩ام صًًٞ ،ال ًىظض صًً ؤجباٖه لهىم ومٗضومي ألاماهت وألازال ١والُ٣م ،ألهه مً البضًهي ؤن ألاصًان ٧لها جضٖى بلى
الٗض ٫والهض ١والدؿامذ وٚحرَا مً الُ٣م الىبُلت ،ولظل ٪زخم ٢هُضجه ب٣ىله" :اللي ٌٗغ ٝصًً ٦ضٍ ً٣ىللي ٖلُه " ؤي ؤجهم
ال صًً لهم وال ٖض ٫وال ؤزال ،١زم ٦غع "صًً ؤبىَم اؾمه بًه؟ ً
جإُ٦ضا لالؾدى٩اع لؿلىُ٦اتهم ،وخ٨مهم ،و٨ٞغَم.
ثان ًيا :الكاريكاتير:

ً
ً
ً
مباقغا ؤو ًلمذ بك٩ل ٚحر مباقغ بلى مىيىٕ له
ؾُاؾُا
مىيىٖا
ٌٗخبر ال٩اعٍ٩اجىع الؿُاسخي طل ٪ال٩اعٍ٩اجىع الظي ٌٗالج
ً
ٖال٢ت مباقغة بالؿُاؾت  .وٍم ً٨ؤن ً٩ىن
مىيىٖا لل٩اعٍ٩اجحر الؿُاسخي ً٢اًا مشل (الاهخساباث البرإلااهُت  -الٗال٢اث
الضولُت  -الهغاٖاث الضولُت -الً٣اًا التي جمـ وكاٍ الخ٩ىمت اإلاسخلٟت  -الً٣اًا ال٣ىمُت والىَىُت ) ،وال٩اعٍ٩اجىع

- www.youtube.com/watch 19-6-2013.
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الؿُاسخي َى الىىٕ ألا٦ثر قٗبُت وٞاٖلُت مً بحن ؤهىإ ال٩اعٍ٩اجحر ألازغي ،وٍخٗغى ُٞه الغؾام باالهخ٣اى لٗىامل ال٣هغ
اإلااصي الؿُاسخي )1( .
و٢ض جبضو وُْٟت ال٩اعٍ٩اجىع مغجبُت باألخضار الؿُاؾُت ،خُض ؤزبدذ الضعاؾاث وظىص ازخال ٝبحن مًمىن الغؾىم
ال٩اعٍ٩اجىعٍت والبِئت التي ؤبضٖذ ٞحها( ،)2وال ق ٪ؤن زىعةً 25ىاًغ حٗض مً ألاخضار التي ٧ان لها جإزحر لِـ ٖ ِ٣ٞلى الخُاة
الؿُاؾُت ٞدؿب بل ٖلى قتى مىاحي الخُاة في مهغ ،وب٩ل جإُ٦ض ٧ان لها جإزحر ٖلى الهىعة ؤلاٖالمُت والظَىُت لخا٦م
البالص في جل ٪الٟترة.
الشظىم الياسٍياجحر في خيام مفش مؼ الىـف والخدلُل:
( )1واسٍياجحر ظاخش لفشغىن مفش :
ٌٗخبر اإلاهغٍىن ال٣ضماء مً ؤواثل الكٗىب التي اججهذ بلى جهىٍغ  ًٞال٩اعٍ٩اجىع الظي خ ٤٣لهم ٚاًتهم في السخغٍت٩ٞ ،ان
اإلاهغي ال٣ضًم ٌؿخسضم الخُىاهاث والغمىػ البؿُُت للخٗبحر ًٖ عؤًه الخ٣ُ٣ي في ؤصخاب الٗغوف ،ولٗل الخًاعة
اإلاهغٍت هي الخًاعة ألاٚجى وألا٦ثر ً
جُىعا في مجا ٫الغؾم الؿازغ ،بط بجها جمخاػ ًٖ باقي الخًاعاث بإن الغؾىم التي حٗىص
لها حؿخمض مىايُٗها مً الخُاة ،ولِـ مً ألاؾُىعة،
وجًٟي ٖلحها ً
ً
ٞلؿُٟاٞ ،ال ج٨خٟي  ِ٣ٞبال٩ٟاَت،
َابٗا
وبهما جغمؼ بلى ال٩اعٍ٩اجىع الغاقي الظي ً٣ىم ٖلى ال٨ٟغة الخٗبحرًت بهٟت
ؤؾاؾُت)3( .
 -1ومً الغؾىم التي جضٖ ٫لى اه٣الب ألاويإ جل ٪التي وظضث في
.١ )1080م ،وٍبضو ٞحها ألاؾض والخماع ًلٗبان
-1305
البرصًت الهؼلُت اإلادٟىْت بمخد ٠جىعٍىى بةًُالُت مً ٖهغ الغٖامؿه (
لٗبت "الًامت" وهي لٗبت ٧اهذ لها قٗبُت واؾٗت لضي ٢ضماء اإلاهغٍحن ،واللٗبت حكبه الكُغهج ،ول٢ ً٨ىاٖضَا ٚحر
مٗغوٞه ،و٢ض خغم الٟىان ٖلى بْهاع عوح الخىاٞـ في اللٗب)4( .
وٍدلل البٌٗ الهىعة ٖلى ؤؾاؽ صاللتها ٖلى ؾ٣ىٍ َُبت الٟغٖىن – بطا ما عمؼها له باألؾض -وَى ًلٗب م٘ ما ًضهىٍ ً
٢ضعا
عمؼا بلى ؤهه ال ًلٗب م٘ ألاؾض بال خماع ،وٍدخمل ً
وَى الخماع ،ؤو ٢ض ً٩ىن ُث
ؤًًا ؤن ً٩ىن الٟىان ًغٍض السخغٍت مً طل٪
اإلاىٓغ اإلاإلى ٝفي مٗٓم اإلا٣ابغ اإلاهغٍت ال٣ضًمت لهاخب
 رشا عاصم أمحد حلمي  "،معالجة الكاريكاتور لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية  :دراسة تحليلية مقارنة لصحف األخبار " ،الوفد ،األسبوع عاـ ، 005رسالة ماجستَت ،جامعة حلواف ،كلية اآلداب ،قسم اإلعالـ،

 ، 0ص .50

2

 Gordon, J.C : " International political cartoons as Rhktric : Acontent Analysis ". Dissertation Abstracts PH.D,U.S.A : The Ohio – State University, 1990.

 - 3زلمد فتحي عبد السميع " ،دور الكاريكاتور في معالجة القضايا المحلية  :دراسة تطبيقية على صحف (أخبار اليوم – العربي الناصري –
األسبوع)" ،مرجع سبق ذكره ،ص .78

 -4عبد الكرمي السعدوين"،الكاريكاتير الصحفي الجذور التاريخية  :استخدام فعل التورية" ،احملاضرة رقم ( ،)3األكادديية العربية ادلفتوحة الدمنارؾ ،قسم
اإلعالـ واالتصاؿ ،ص  .6ومتاح على www.arabcartoon.net
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اإلا٣برة الظي ًلٗب م٘ ػوظخه "الًامت" ٞهىعَما بهظٍ الُغٍ٣ت الؿازغة .
( )2واسٍياجحر ظاخش للشثِغ "حماٌ غبذ الىاـش" :
َ -1ظا الغؾم جم وكغٍ في ظغٍضة ألاَغام ( ،)1وٍغظ٘ بلى ٖهض الغثِـ "ٖبض
الىانغ " ،وُٞه ًدىاو ٫الغؾام ًُ٢ت ؤلاهخاط وال٣ٟغ ،خُض ًهىع ؤهه في ٖهغ
"ٖبض الىانغ" ٧ان ال٣ٟغ ً
ؾاثضا ٞ ،هىع الغؾام ال٣ٟغ بٟإع ٦بحر
الدجم ،وؤلاهخاط ٖلى ق٩ل مهُضة ول٨جها يئُلت الدجم ،وهي نىعة ٧اعٍ٩اجحرًت ًٖ خا ٫اإلاجخم٘ اإلاهغي في جل ٪الٟترة التي
ً٨ثر بها ال٣ٟغ وج٣ل ٖملُت ؤلاهخاط٦ ،ما ًٓهغ الؼُٖم الغاخل وَى ًخدضر م٘ شخو ًغجضي َغبىف وهي شخهُت "اإلاهغي
ؤٞىضي " مىْ ٠الخ٩ىمت ،الظي ً٣ى ٫له الغثِـ (بطا ٦ىذ هاوي جهُضٍ الػم ج٨بر اإلاهُضة ) ،وهي صٖىة مً الغثِـ لؼٍاصة
ؤلاهخاط والً٣اء ٖلى ال٣ٟغ ،وَىا ٌؿخسضم الغؾام الاؾخٗاعة اإلا٨ىُت لىن ٠ال٣ٟغ "بالٟإع " وؤلاهخاط "باإلاهُضة " ،باإلياٞت
الؾخسضامه ٖىهغ اإلابالٛت في الغؾم ،خُض بال ٜالغؾم في حجم الٟإع ٧ي ًىنل اإلاٗجى الظي ًغٍضٍ للمخل٣ي ،وؤْهغ الغثِـ
في حجم ؤ٦بر مً حجم اإلاهغي ؤٞىضي إلا٩اهخه وحجمه صازل البالص.

( )2واسٍياجحر ظاخش للشثِغ "مدمذ ؤهىس العاداث" :
 )1971و٢ام بغؾمه
َ -1ظا الغؾم جم وكغٍ في ظغٍضة ألاَغام في (ماًى مً ٖام
الٟىان "نالح ظاَحن "( ،)2خُض جىاو ٫مً زالله الخا٦م ألاؾب( ٤الؿاصاث )
وًُ٢ت اهخساباث مجلـ الكٗب،
ً
والغؾم ًٓهغ (الؿاصاث) وفي ًضٍ خآٞت مؿدىضاث صلُال ٖلى مضي
اوكٛاله بالٗضًض مً اإلاهام وألاٖما ٫خُض ًخدغ ٥بدآٞت ؤٖماله ،وَى في ظىلت ًخ٣ٟض ٞحها مغقخي الاهخساباثً ،خدضر
للمغشر الظي حؿلُ ٤ثؾلم لخٗلًُ ٤اُٞت للضٖاًت م٨خىب ٖلحها (اهخسبىا ؤزى٦م الاقترا٧ي الهمُم ٖ ..بض ال٣ىي الٟهلىي )،
ُث
وما ٦خب ٖلى الُاُٞت ًضٖ ٫لى ط٧اء الغؾام ومهاعجه في اؾخسضام اإلاٟغصاث اللٛىٍت اإلاالثمت خُض ط٦غث ٧لمت الاقتراُ٦ت
صلُال ٖلى اؾخمغاع صٖم الاقتراُ٦ت ،باإلقاعة بلى ؤن اإلاغشر ٌكحر له الغؾام "بالٟهلىي " ؤي عظل بضون ظض وٖمل ،وَظا ًض٫
ٖلى ؤن اإلاغشخحن في ٖهغ الؿاصاث ٧اهىا "ٞهلىٍت " ولِؿىا ممً ً٣ىمىا بسضمت الكٗب٦ ،ما ؤن اإلاغشر في الغؾم ٌٗل٤
الُاُٞت بُض واخضة والُض ألازغي ًدمل قمؿُت لئلقاعة ؤهه ٌؿخسضم "الٟهلىة "  ،وظاء ٦الم (الؿاصاث ) ٌسخغ ُٞه مً
اإلاغشر ٢اثال (لخ٣ذ ًا بجي ججهؼَا  ..وال صي بخاٖت ٧ل مغة ) وَظا ؾاا ٫اؾدى٩اعي ؾازغ  ،وؤ٦مل الغؾام الهىعة الؿازغة
واإلاته٨مت ٖلى ؤويإ الاهخساباث بمالمذ وظه (الؿاصاث ) الًاخ٨ت ٖلى ما ًضوع ٖلى ؤعى الىا ٘٢صون جضزل خاػم في حٛحر
ألاويإ الٟاؾضة للمغشخحن.
( )3واسٍياجحر ظاخش للشثِغ "مدمذ خعجي مباسن" :
1

- http://nasser.bibalex.org/NasserCulture/Arts_Main

- http://sadat.bibalex.org/sadatCulture/Arts_Main.
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 -1الغؾم ال٩اعٍ٩اجحري اإلا٣ابل ٢ام بغؾمه ال٩اعٍ٩اجىع (ؼشٍف غشفه ) ،وٍدىاو٫
الخا٦م ألاؾب( ٤مباع ) ٥بك٩ل ٚحر مباقغ مؿختر خُض ٢ام الغؾام بخهىٍغ
عثِـ الىػعاء ألاؾب( ٤ص.ؤخمض هُٓ )٠وَى ًجلـ ؤمام م٨خب الخا٦م ُ ،ثوٍٓهغ
ّن
(مباعٖ ) ٥لي ؤهه شخو مسخٟي لم هدبحن مىه ؾىي ًضٍ لخىيُذ ؤن ال٨غسخي
ًجلـ ٖلُه شخو
ًخدضر في م٣ابل (هُٓ ،)٠خُض ٖبر (مباع ًٖ )٥ؾٗاصجه بإهه ال ُثًغؾم في ال٩اعٍ٩اجحر ؤي ؤهه ال ًيخ٣ض مً زال ٫ال٩اعٍ٩اجحر،
وفي الغؾم ؤًًا ْهغ بغواػ للهىع لم ًٓهغ مىه ؤي نىعةُ ،ثوٍٟهم مً طل ٪ؤهه ٖاصة ما جىي٘ نىعة عثِـ الجمهىعٍت في
َد
اإلا٩اجب الخ٩ىمُت الغثِؿُت ،وحٗمض الغؾام بزٟاء شخهُت الهىعة لُا٦ض نٗىبت ْهىع (مباع ) ٥في الغؾم ال٩اعٍ٩اجحري
لى٣ض ؾلبُاجه ،ووي٘ البرواػ ٞاعًًٟ ٙي ٖىهغ ؤلاقاعة ٖلى الغؾم ،وظاء الخىاع ٖلى لؿان (مباع ) ٥لُىضر ؤهه َدٌعي جماما
بإن الخغٍت ؤلاٖالمُت في مهغ مُ٣ضة ولها زُىَا خمغاء ال جخجاوػَا ،زهىنا بػاء الخا٦م٦ ،ما ٌعي ؤن لخ٨مه ؾلبُاث
ٖضًضة ًى٣ضَا عؾام ال٩اعٍ٩اجحر في شخهُت (ؤخمض هُٓ ) ٠جٟاصًا إلاىاظهخه ،وؤ٦ض الغؾام اإلاٗجى بٓهىع (هُٓ ) ٠في الغؾم
وَى ٌؿخم٘ ظُضا وٖلى وظهه ٖالماث
الغيا .
،)2011
َ -2ظا الغؾم جم وكغٍ ٖ٣ب جىخي مباع ًٖ ٥خ٨م البالص في (ٞ 2براًغ
خُض ٢ام الغؾام بغؾم ٖضص مً ألاٞغاص الجالؿحن ؤمام ؤظهؼة ال٨مبُىجغ
ًخىانلىن الخضًض ًٖ َغٍ ٤ؤلاهترهذ،
خُض ْهغث في ؤخض ألاظهؼة م٨خىب ٖلحها  wwwللضاللت ٖلى ؤلاهترهذ،
و٢ام الغؾام بةزغاط زُىٍ مً ٧ل ظهاػ ٦مبُىجغ ًخىانل في الجهاًت
لُٟ٣ؼ بالغثِـ " مباع " ٥في الهىاء ،وْهغ "مباع " ٥وَى مٗل ٤في الهىاء
وٖلى وظهه ٖالماث الظٖغ
والخى ،ٝوالٗىان ٠جدُُه مً ٧ل ظاهب ،وألاٞغاص ٖلى ؤظهؼة ال٨مبُىجغ جغً ٘ٞضحها في ؾٗاصة بما ؤهجؼجه ،خُض ؾاٖض
مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٖلى الخكض والخٓاَغ يض مباع ،٥وؤلاخاَت به مً خ٨م مهغ.
( )4واسٍياجحر ظاخش بػذ ؤخذار زىسةً 25ىاًش ختى آلان :
 -1الغؾم ال٩اعٍ٩اجحري ًخٗل ٤بًُ٣ت الاهخساباث الغثاؾُت التي ؤظغٍذ بمهغ في
2012م ٖ٣ب زىعةً 25ىاًغ ،والتي ؤؾٟغث اإلاغخلت ألاولى مجها ًٖ حؿاوي
ماًى
اإلاغشخحن "ؤخمض ق "٤ُٟو"مدمض
مغسخي" مما اؾخلؼم ظىلت اهخسابُت ؤزغي ظغث بُجهما ،ؤنبذ ٖلى بزغَا "مدمض
مغسخي" ً
عثِؿا إلاهغ .والغؾم به نىعة ل٩ل مً
"مغسخي " و"قٖ " ٤ُٟلى الخاثِ٢ ،ض نىع الغؾام "مغسخي " بدغ٦ت بنبٗه الكهحرة ،وٖلى وظهه حٗبحراث الخدظًغ ،و٦إهه
ًدظع مً ٖضم اهخسابه ،وفي اإلا٣ابل نىعة "ق " ٤ُٟوَى ًً٘ بنبٗه ٖلى ٞمه ،و٦إهه ًُالب بٗضم ال٨الم والهمذ  .وعبما
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ً٣هض الغؾام مً طل ٪ؤن ٧لحهما ًدظع مً ٌٗاعيه .وؤمام الهىعجحن جٓهغ ؾُضة ٖلى عؤؾها جاط الٗغف وٍ٣هض بها الغؾام
(مهغ ) ،و٢ض ْهغث في ق٩ل ؾُضة جب٩ي خالها خُض لم ٌٗض لضحها ؾىي ازخُاعان ٦الَما لم ٌؿٗضَا ،وفي ًضحها وع٢ت
م٨خىب ٖلحها ٖالمت اؾخٟهام(؟) مما ًضٖ ٫لى خحرتهاٞ ،هي خؼٍىت وال حٗغ ٝمً جسخاع.
ًال
زالثا :الفياَت والىىخت :
جضزل الىىخت العُاظُت في هُا ١ألاصب الكٗبي الته٨مي اإلاٗاعى للىا ٘٢الؿُاسخي والا٢خهاصي والاظخماعي  .و٦جيـ ؤصبي
ً
ً
ً
ًخهضي للكإن الٗام ٝ .جخمخ٘ الى٨خت الؿُاؾُت بمؼاًا اؾخصىاثُت ججٗل مجها ؾالخا ه٣ضًا ٞخا٧ا ٞ .لِـ للى٨خت الؿُاؾُت
مال ٠مٗغو ،ٝبل ٖضص ٚحر مدضوص مً الغواة الظًً ًخٟىىىن بؿغصَا والخىىَ٘ وؤلاياٞاث ٖلى الىو ألانلي خؿب
ً
هىٖا مً َ٣ىؽ الخىاَا ّن
الؿغي بحن الغواة
م٣خطخى الخا .٫وهي جىدكغ في نٟى ٝالجماَحر اهدكاع الىاع في الهكُم ميكئت
واإلاؿخمٗحن)1( .
ؤ -السخشٍت مً اإلالىن:
الكٗب ً٨غٍ الا٢تراب مً الخا٦م وٍخداشخى ب٢امت الٗال٢اث مٗه ومٟاظإجه وؤوامغٍ ٚحر اإلادؿىبه٣ً .ى ٫الىو الكٟىي)2( :
"في مغة ٧ان ٖاوػ اإلالً ٪خسلو مً جخاٞ ،إمغ بإن ًل٣ي في ٟ٢و ال٣غص لُإ٧له ،وَلب جخا مً اإلال ٪ؤن ًإزظ مٗه ُٗ٢ت
مً اللخم ،وإلاا صزل الٟ٣و عمى لل٣غص خخه مً اللخم ،وإلاا ٧ان ًُجي ال٣غص ًهجم ٖلُه ٧ان ًغمي له خخه ،وبٗض مضة خضزذ
ُث
ؤلٟت بحن ال٣غص وجخاٞ ،جاء اإلال ٪بٗض مضة ٞىظض جخا بُُبل وال٣غص بحر٢و ٞاؾخعجب وؤمغ بةزغاط جخا مً الٟ٣و
ٞغ ٌٞجخا و٢ا :٫ال مل ٖاًؼ ازغطِٖ .كت ال٣غوص وال ِٖكت اإلالى."٥
ُم
ب -السخشٍت مً ألامشاء)3( :
صزل "قغٍ ٪بً ألاٖىع" ٖلى "مٗاوٍت بً ؤبي ؾُٟان" – و٧ان "قغًٍ "٪
صمُما٣ٞ -ا ٫له "مٗاوٍت" :به ٪لضمُم ،والجمُل زحر
مً الضمُم ،وبه ٪لكغٍ ٪وما هلل قغٍ ،٪وبن ؤبا ٥ألاٖىع ،والصخُذ زحر مً ألاٖىع ٠ُ٨ٞ ،ؾضث ٢ىم٪؟ ٣ٞا ٫له :به٪
"مٗاوٍت" ،وما "مٗاوٍت" بال ٧لبت ٖىث ٞاؾخٗىث ال٨الب ،وبه" ٪ابً صخغ" ،والؿهل زحر مً الصخغ ،وبه" ٪ابً خغب"،
ُث ّن
نٛغث ٠ُ٨ٞ ،نغث ؤمحر اإلاامىحن؟ .
والؿلم زحر مً الخغب ،وبه" ٪ابً ؤمُت" ،وما ؤمُت بال ؤمت
ً
ً
ْاَغا؟
٢ا" ٫ؤبى ٖشمان" ٢ :ا" ٫الدجاط" لغظل مً "الخىاعط"  ( :ؤظمٗذ ال٣غآن؟ ٢ا :٫ؤمٟغ٢ا ٧ان ٞإظمٗه؟٢ .ا :٫ؤج٣غئٍ
٢ا :٫بل ؤ٢غئٍ وؤها ؤهٓغ بلُه٢ .ا :٫ؤٞخدٟٓه؟ ٢ا :٫ؤزكِذ ٞغاعٍٞ ،إخٟٓه؟٢ .ا :٫ما ج٣ى ٫في ؤمحر اإلاامىحن "ٖبض اإلال"٪؟
٢ا :٫لٗىه هللا ،ولٗى ٪مٗه!٢ .ا :٫به ٪م٣خى ٠ُ٨ٞ ٫جل٣ي هللا؟ ٢ا :٫ؤل٣ي هللا بٗملي ،وجل٣اٍ ؤهذ بضم."٪

- http://www.azza2.com/ 27/5/2013

 -إبراىيم أمحد شعالف"،النوادر الشعبية المصرية  :دراسة تاريخية اجتماعية" ،ج  ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 90

 -3السيد عبد احلليم زلمد حسُت" ،السخرية في أدب الجاحظ" ،مرجع سبق ذكره ،ص . 83 ،69
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ب -السخشٍت مً الشثِغ "حماٌ غبذ الىاـش" :
ً
٧ان الغثِـ "ظماٖ ٫بض الىانغ" ًجزعج مً الى٨خت بكضة لضعظت صٗٞخه بلى ؤن ًُلب مً الكٗب اإلاهغي
عؾمُا وفي زُاب
.1967
ٖام ؤن ً٣لل مً الى٨ذ التي ًُل٣ها ٖلُه٩ٞ ،ان طل ٪في ؤو ٫زُاب له ؤمام مجلـ ألامت بٗض زُاب الخىخي فيً 9ىهُى
()1
ً
مىْٟا ً٣ى ٫لؼمُله :بن عاجبه ًيخهي في الُىم الٗاقغ مً الكهغ ،وؾإله
"جسٟى ٖبض الىانغ ٧ي ًخ٣ٟض ؤخىا ٫الىاؽ ٞؿم٘
ػمُله؟ و ٠ُ٦حِٗل باقي ؤًام الكهغ؟ ٣ٞا ٫له :ؤِٖل ٖلى الؿترٞ ،إنضع ظماٖ ٫بض الىانغ ٢غ ًاعا في الُىم الخالي بخإمُم
الؿتر" .
ج -السخشٍت مً الشثِغ "مدمذ ؤهىس العاداث":
خاوٖ" ٫اص ٫خمىصة " مً زال ٫الى٨خت ؤن ًىحي بلى ٚغ ١الغثِـ "مدمض ؤهىع الؿاصاث " في ظلؿاث اإلاؼاط لضعظت ظٗلذ
الكٗب ٧له ٌٗغ ٝطلٖ ٪ىه )2( :
 "زغط الؿاصاث لِكم الهىاء ٖلى الُغٍ ٤الؼعاعي ٞىظض ٚغػة ٞضزلهاٞ ،مض ؤخضَم بلُه الجىػة ٢اثال :مؿاء الخحر ٞخىاو٫الجىػة وسخب ً
هٟؿا زم ؤٖاصَا لهاخبها الظي ؾإله .وألار بال ؤُٞه بِكخٛل بًه؟ ٞغص :ؤها عثِـ الجمهىعٍت ٞ ،طخ ٪الغظل
ً
٢اثال٦ :ضٍ مً ؤو ٫هٟـ " .
٧ان الؿاصاث ٌُٗي الٟغم إلاىخ٣ضًه ؤن ًىالىا مىهٞ ..بٗض ؤن ون ٠هٟؿه في ؤخض زُبه الٗلىُت ؤهه مشل ٖمغ بً الخُاب
– زاوي الخلٟاء الغاقضًً -وبهه بمام ٖاص .. ٫الخ ِ٣الىن ٠الكُش "اإلادالوي" قُش ؤلاؾ٨ىضعٍت والظي ؤصزله الؿاصاث
ً
السجً بٗض طل ..٪سخغ "اإلادالوي" ٢اثال " :بن الؿاصاث بمام ٖاص ..٫ول٨ىه ٖاص ٫بمام"( ،)3في بقاعة بلى ؤن الؿاصاث َدًهلر

ً
ً
ً
٧ىمُضًا مشل ٖاص ٫بمام ولِـ ً
بماما ٖاصال مشل ٖمغ بً الخُاب .
ألن ً٩ىن ممشال
ص -السخغٍت مً الغثِـ "مدمض خؿجي مباع: "٥

ُث
جه ٠الى٨خت "خؿجي مباع "٥بإن الٟٗاعٍذ ٌعجؼوا ًٖ ؤن جسلو الكٗب اإلاهغي مً خ٨مه ،وطل ٪لكضة جمؿ٨ه ب٨غسخي
الغثاؾت)4( :
واخض ل٣ى الٟاهىؽ السخغي وصٖ٨ه َلٗله الٟٗغٍذ و ٢الـه :قبُ ٪لبُ ٪جُلب بًه ؟
٢اله الغاظل  :ؤها ٖاًؼ ٧ىبغي بحن ال٣اَغٍ و ؤؾىان

" -النكات سالح المصريين إلحباط فرحة اإلسالميين باإلنتخابات" ،ديسمرب

0

http://www.ahl-alquran.com

نكت السيد الرئيس"  ،ص www.kotobarabia.com 3

 زلمد الباز"، -3ادلرجع السابق ،ص .47
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الٟٗغٍذ ٢اله  :صي نٗبه ٢ىي  ..ه٣ى خاظه جاهُه
الغاظل ٢اله  :زالم زلى خؿجى مباعٌ ٥ؿِب الخ٨م
الٟٗغٍذ ٢اله  :ؤهذ ٖاًؼ ال٩ىبغي عاًذ ظاي وال عاًذ بـ
()4جإزحر الى٨خت ٖلى عئؾاء مهغ :
في بخضي خٟالث لُالي ؤيىاء اإلاضًىت و ٠٢اإلاىىلىظؿذ "ؤخمض الخضاص" ً٣ضم ٣ٞغجه ٣ٞا)1( :٫
"مىاًَ ؾاٞغ مً ال٣اَغة بلى ؤلاؾ٨ىضعٍت ٖكان ٌكتري ُ٦لى ؤعػ ..وٖىض َىُا ٢ا ٫له ال٨مؿغي :بهذ اللي ٖاوػ حكتري ؤعػمً ؤلاؾ٨ىضعٍت٣ٞ ،ا ٫له :وٗم ٞ ..غص ال٨مؿغي ًب٣ى ججزَ ٫ىا٢ ،ا ٫له :بـ بخىا في َىُا ٣ٞ ..ا ٫ال٨مؿغي :اهؼً ٫ا مدترم
َابىع اللي ٖاًؼًٍ ٌكتروا ألاعػ بِبضؤ مً َىا" .
و٧اهذ الى٨خت مشل اللُمت التي ػلؼلذ ُ٦ان ٖبض الىانغ ،وفي الهباح ؤمغ بدل ؤػمت ألاعػ ً
ٞىعا ختى ال ًهبذ َى شخهُا
ً
َضٞا للخىُ٨ذ بٗض طل. ٪
خ٩ى اإلاىىلىظؿذ "خماصة ؾلُان" للغثِـ "مدمض ؤهىع الؿاصاث" ه٨ذ ٖضًضة ل ً٨لها جإزحر مجها :
 " ازىحن بلضًاجىا ٗ٢ضوا ًلٗبىا قُغهج واخض مجهم ظه ًدغ ٥الٗؿ٨غي ع ٌٞبال إلاا ًغمي له بغٍؼة".لم ًٟهم الؿاصاث الى٨خت  ..جلخبِ اإلاىىلىظؿذ الكهحر ل٣ض اٖخ٣ض ؤن الغثِـ الؿاصاث ٌٗغ ٝؤن ٖؿا٦غ اإلاغوع ال ًتر٧ىن
ؾُاعة جمغ بال بٗض ؤن ًل٣ي لهم الؿاثٖ" ٤كغة ٢غوف" ًٞت "بغٍؼة"  ..وٖىضما ؤزبر الؿاصاث بظل ٪بضال مً ؤن ًإمغ بإن ًخم
حٗضًل ؤخىاٖ ٫ؿا٦غ اإلاغوع بما ًجٗلهم ال ًلجئىن لظل ..٪ا٦خٟى بةنضاع ؤوامغٍ بمى٘ الٗؿا٦غ مً ؤن ً٣ىمىا بظل ٪مُل٣ا .
( )2
وؤزىاء ؤخضار زىعةً 25ىاًغ ٧ان اإلاهغي ؾازغا لٗضم اؾدؿالم الغثِـ لغٚباث الكٗب في الغخُل وجىدُه ًٖ مىهبه ،و٧ان
ٌٗل ٤لٟخاث ؾازغة ٌٗبر بها ًٖ يٛىٍ وؤػماث الخُاة ،التي ٖاوى مجها الكٗب اإلاهغي في ْل خ٨م "مباع ،"٥ول ً٨بًٟل
زباث الكٗب ٖلى مباصت ٖامت تهم الكٗب اإلاهغي ٧له بجمُ٘ ٞئاجه ٢امذ الشىعة وجىخى الغثِـ"مدمض خؿجي مباع)3(:"٥
 مباعَ :٥ى الخَ ٤ى اللي ًمصخي وال الباَل؟الكٗب :الخَ ٤ى اللي ًمصخي.

 زلمد الباز "،نكت السيد الرئيس " ،ص -ادلرجع السابق  ،ص .5
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مباع :٥محن بللي ٖلى خ ٤اها وال بهخم؟
الكٗب :اخىا َبٗا.
مباعَُ :٥ب ما جمكىا!
عص ٖلى ًىم "الًٛب" وٍىم "الغخُل" وٍىم "الكهضاء" وؤؾبىٕ "الهمىص"
ؤٖلً الغثِـ اإلاهغي ؤهه ًدىخى ًىم "الُ٣امت"
الؿالم الجضًض بحن خ٩ام الٗغب َى الشىعة ٖلُ٨م وعخمت هللا وبغ٧اجه
ع ً
ابٗا:ألامشا ٫الكٗبُت :
ج ٘٣ألامشا ٫في اإلاضاع الاؾخىاجي مً اللٛت ،بطا ظاػ لىا َظا الخٗبحر ،ألجها ج٣ضم الىصر ،الظي ًجب ؤن ً٩ىن بضوعٍ
ً
م٣ىٗا بالُٟغة٦ ،ما حٗخمض ألامشا ٫الكٗبُت ٖلى الُ٣اؽ اإلابجي ٖلى اإلاجاػ ،وما له مً ٢ىة جإزحرًت ٖلى ؤلاصعا ،٥وج٣ىم ألامشا٫
الكٗبُت بخٗؼٍؼ ؤلاصعا ٥والٗىاَ ٠وؤلاعاصة ،وطل ٪مً زال ٫جىُٓم الٗملُاث الظَىُت والخىانلُت التي ٌٗبر مً زاللها
ً
ؤلاوؿان الٟغص ًٖ مٗخ٣ضاجه ومكاٖغٍ وعٚباجه ل٩ي ٌؿخُُ٘ الاؾخمغاع في الب٣اءٞ ،هي جاعة جلٗب صوع الىٖٔ ٞخصدر ؤو
ً
ُث
ُث
ج٣ىم ،وجاعة جلٗب صوع الُٟلؿىٞ ٝخ٣ى٘ ؤو جبرع ،وفي ؤخُان ؤزغي جلٗب صوع الُبِب الىٟسخي ٞخىاسخي ؤو جُمئن .وجاصي
ألامشا ٫لخىُٓم الٗال٢ت بحن ألاوؿا ١الاظخماُٖت ٖ :ال٢ت ؤلاوؿان باإلوؿان :الغظل باإلاغؤة ،ألابىاء باآلباء ،الغثِـ باإلاغئوؽ،
الخا٦م باإلاد٩ىم ،بلخ )1( .
( )1الغاعي والغُٖت )2( :
بطا عضخي الغاعي بٟٗل الضًب  ...لم جيبذ ال٨الب ٖلى الٛغٍب
بطا ٞؿض الغاعي ٞؿضث الغُٖت
بطا ٧ان عب البِذ بالض ٝمىلٗا ٞ ...كُمت ؤَل البِذ ٧لهم الغ٢و
حكحر ألامشا ٫الكٗبُت ًٖ صوع الغاعي هدى عُٖتهاٞ ،ةطا ؤخؿً الغاعي ؤخؿيذ الغُٖت ،وبطا ٞؿض الغعي ٞؿض الغُٖتَ ،ظا
ماقغ ٖلى ؤن الغاعي َى اإلاؿئى ٫ألاو ًٖ ٫ؤخىا ٫الغاُٖت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت وقتى ؤمىع الخُاة ٞ ،الغاعي
َى عمؼ ل٩ل الغُٖت مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ .
( -)2م٩اهت اإلالى ٥والخ٩ام والؿالَحن )3( :
الىاؽ ٖلى صًً ملى٦هم
 زلمد البطل "،موسوعة األمثال الشعبية المصرية  :دراسة في شخصية مصر الثقافية" ( ،بَتوت ،الشركة ادلصرية العادلية للنشر – لوصلماف، 009 ،ص )8
 كماؿ خاليلي "،معجم كنوز األمثال والحكم العربية(النثرية والشعرية)" ،ط  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 00 -3مجاؿ طاىر ،وآخروف" ،موسوعة األمثال الشعبية :دراسة علمية" ،ص
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جغوح ٞحن ًا نٗلى ٥بحن اإلالى.٥
ؾلُان ٚكىم  ..زحر مً ٞخىت جضوم !
َد
ؾَُّ ٠
الؿلُىه َىٍل
ِم
ٖاصي ؤمحر  ...وال حٗاصي ٟٚحر
بن ٢خلذ ا٢خل ؤمحر  ...وبن ؾغ٢ذ اؾغ ١خغٍغ
ّن
اجىنىا بِىا ًاللي خ٨مخىها ،بخىا الٗبُض واهخىا اقترجىها
اللي ما ًغضخى بد٨م مىسخى ًغضخى ُث
بد٨م ٞغٖىن
ِم
ُث
ُث
ناخبه
اعبِ الخماع َدمُغح ما ً٣ىل ٪ل٪
(ناخب الصخيء له ال٩لمت ُث
الٗلُا)
امصخي ٖلى  ٠ُ٦البٛلت)(
الؿلُان م٘ َُبخه ً ...يكخم في ُٚبخه.

ُث
حٗبر َظٍ ألامشا ًٖ ٫م٩اهت اإلالى ٥والؿالَحن وقإجهم بحن البالص ،وٖىضما ؤقحر بلى ؤن الىاؽ ٖلى صًً ملى٦هم ص ٫طلٖ ٪لى
٢ىة وٖٓمت اإلالى ،٥وؤن الغُٖت ما هي بلى نٗالُ ٪واظبهم الُاٖت وجىُٟظ ؤوامغ خ٩امهم ،وما٦ضا ٖلى ؤن الخا٦م الظي لِـ
ً
واُٖا بكئىن البالص ؤًٞل مً ؤن ج ٘٣الٟتن بحن ألامتٞ ،غٚم ظىع اإلامالُ ٪واؾدبضاصَم وٞؿاصَم٢ ،ةجهم ؤنبدىا في هٓغ
اإلاهغٍحن في ؾماخت مىسخى ٖ-لُه الؿالم -بطا ما ٢ىعهىا بمدمض ٖلي ال٨بحر ؤو ٞغٖىن مهغ الخضًشت٦ ،ما حكحر َظٍ ألامشا٫
الكٗبُت بلى مٗجى الخا٦م في الصخهُت اإلاهغٍت في َظا اإلاجا ،٫الظي ً ٘٣في ٢لب الخُاة الؿُاؾُت للمهغٍحن .بن اإلاؿإلت
َىا جخٗل ٤بؿلُاث مُل٣ت ،وعٚم طل ٪لم ًسٟي اإلاهغي الؿازغ ؤن ًه ٠الخا٦م "بالبٛلت" ؤو "بالخماع" عٚم هصخه بإن
وؿحر ٖلى ههج الخا٦م.
( )3الىٟا ١الؿُاسخي :
واإلاهغي الظي ًدترم الؿلُت في الٗلً ،ال ًلبض ؤن ٌسخغ مجها في الؿغ ؤو في ؤمشاله ،و٦ىمىطط لظل٢ ٪ىله )1( :
ظبىاً ٥ا خ٩ىمت جدمُىا  ...خمُتي الىاع و٧ىجِىا .
ولظل ٪جىصخى بٌٗ ألامشا ٫الىاؽ (اإلاؿا٦حن) بمجاعاة ؾُاؾت الخ٩ام ل٩ي ًىجىا مً الٓلم ،ؤو جىالهم بٌٗ الخحراث )2( :
اع٢و لل٣غص في صولخه
اللى بُا٧ل ِٖل الؿلُان ًًغب بؿُٟه !
) –(البغلة :ىي حيواف من نسل تزاوج احلمار مع احلصاف ،وىذا احليواف ال يُنجب.
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َد
يغب ٖاص بشمىص ،واع٢و م٘ ال٣غص بطا خ٨مذ ما صمذ  ٝصولت ال٣غوص
خ َّؿ ٪ج٣ىَّ ٫
للىضَ ٫د
ًاٖ ّنم بطا ٧ان خا٦م اإلاضًىت
ِم
ّن
ؤلاًض اللي ما ِمج٣ضع ِمجُٗ٣ها بىؾها
ُث
بن ٞاث ٖلُ ٪الٛهب اٖمله ظىص

(بن ؤظبرث ٖلى ٗٞل شخيءٞ ،لخخمه ً
٦غما مى)٪
ل ً٨في اإلا٣ابل مً طل ٪ؤمشا ٫جضٖى الىاؽ بلى الابخٗاص ً
جماما ًٖ مدُِ الؿلُان  ،ألهه ال ًإحى مىه بال الكغ !
 الؿلُان  ..مً بٗض ًٖ الؿلُان ! مً ؤ٧ل مغ٢ت الؿلُان...اختر٢ذ قٟخاٍ ولى بٗض خحن !ً
جدؿبا مً البُل وال٣ىي الٛاقمت ،ؤو ما ٌؿمى
وهجض ؤن ألامشا ٫اإلادبظة للمغاءاة والىٟا ،١والاؾدؿالم وال٩لمت الُُبت،
"اإلاُاَُت" ؤي اهدىاء الغؤؽ للغٍذ ،وصعء الكغ ب٩لمت َُبتٞ ،هي ٦شحرة هظ٦غ مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ مما جب٣ى ٖلى
اللؿان اإلاهغي مً ؤمشا:٫
ؤها ؤو ٫مً ؤَإ وآزغ مً ٖصخى .
خض ً٣ى ٫لٛىلت ُٖى ٪خمغ؟! (ؤًا ٧اهذ ؾلُت ؤو ٢ىة الخا٦م)
اإلال ٪مً َُبخه بُدكخم في ُٚبخه( .وج٣اً ٫
ؤًًا ً
صعءا للٟخىت ًٖ الىمام).
حٗبحرا ًٖ الخاظت الضاثمت بلى الؿلُت ً
آٍ ًا بلض مً ٚحر ٖمضةً ( .
مىٗا للدؿِب).
بن ٧ان لٖ ٪ىض ال٩لب خاظت ٢ىله ًا ؾُضي
اللي مخ٣ضعف جىا٣ٞه ها٣ٞه .
بن لُ٣ذ بلض بخٗبض عجل خل واصًله.
وبطا ٧اهذ وؿبت جدبُظ اإلاشل الكٗبي للمضاَىت والىٟا ١ؤ٦بر وؿبتً ،
ُ٢اؾا بالغاًٞت لهٞ ،ةهىا مً ؾُا ١اإلاشل الكٗبي ،ومً
الخدلُل ،والى٢ىٖ ٝلى ٧ل لٟٓت ُٞه جٟؿغ ؤؾباب ما ًضٖى له ،هجض ؤهه ٌٗ٨ـ ما لضي اإلاهغي"الُُب" اإلاجامل الىصوص
ً
جدؿبا مً ؾٟههم ،وٍُاَئ
مً م٨غ وخُلت وصَاء ٞهى ٌؿخ٨حن ؤو "ًخمؿ"ً٨بلى خحن ؤن "ًخم ،"ً٨وَى ًضاعي الؿٟاء
عؤؾه ،ختى ال جضاؽ ،وختى جمغ الٗانٟتَ ،اإلاا َى يُٗ ٠بلى ؤن ٌٗلى ٢ضعٍ ،وَى في بَاع صٖىجه لالهدىاء لل٣ىة والؿلُت،
ٌؿبها وَسخغ مجها ،وَكبهها مغة بال٩لب ،ومغة بال٣غص ،ومغة بالعجلٞ ،هى ٗ٦اصاجه و٣ٞا لؿمخه ألاو" ٫ؾازغ" ختى وَى
مؿخ٨حن وصإ للمضاَىت والىٟا ،١وبزٟاءٍ ما ًبًُ مً ع ٌٞؤو اخخ٣اع.
( )4ون ٠الخا٦م)1( :
خامحها خغامحها مٗجى :مً ًدمى (البِذ ؤو اإلايكإة) َى هٟؿه مً ٌؿغ٢ها
 -إبراىيم مرزوؽ "،ألف مثل ومثل:أمثال شعبية بالعامية "( ،القاىرة ،ادلركز العريب احلديث ، 998 ،ص 9 ،86 ،39 ،30 ،4
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جٟؿحر٣ً :اٖ ٫ىضما ًىدكغ الٟؿاص (اإلاالى زانا) بحن ؤصخاب الىٟىط ؤو اإلاىانب
ُث
ُث
آزغة زضمت الّ ٛنؼ َدٖل٣ت (الٛؼ :ألاجغا ٥الظًً خ٨مىا مهغ لٟترة َىٍلت)
زالزت ما لهم ؤمان البدغ والؿلُان والؼمان.
ؾلُان بال ٖؿ٨غ مىجه ؤؾتر .
نالر الىػٍغ وٖاصي اإلال. ٪
ال جإمً لؤلمحر  ،بطا ٚك ٪الىػٍغ !
يغب الخا٦م قغ. ٝ
ً٣ى ٫للؿاع : ١اؾغ... ١ولهاخب البِذ  :اخ ٟٔمخاٖ! ٪
اٞخ٨غ ل ٪بًه ًا بهلت  ...وؤهذ ٧ل ًٖت بضمٗت .
ون ٠الخا٦م ٖلى ؤهه لو ،ولِـ اللو مً ٌؿغ ١اإلاا ،ِ٣ٞ ٫ولٖ ً٨ىضما ًه ٠الخا٦م الظي بُضٍ م٣الُض الخ٨م مً
ما ٫وؾلُت وقئىن مجخم٘ (ا٢خهاصًت واظخماُٖت وؾُاؾُت وز٣اُٞت)ٞ ،الؿغ٢ت َىا حٗجي ُ٦ان مجخم٘ ٌؿغ ١بٟٗل خا٦م
ً
مٗخ٣ضا بإن يغب الخا٦م الُاغي
ٞاؾض َاغيٌ ،ؿغ ١آما ٫وَمىخاث وخُاة قٗب بإ٦مله ،ما٦ضا بإهه ال ًإمً مٗه الخُاة،
َى قغ ،ٝولِـ مٗىا الًغب َى الًغب الجؿضي ،ولٌٗ ً٨جي بالًغب الً٣اء ٖلى الٓلم والٟؿاص،وٖضم الاؾدؿالم
لهظا الٟؿاص.
( )5الىُٖض للخا٦م )1( :
ًا وازض ٢ىحي ًا هاوي ٖلى مىحي .
ًا والى ال ججىع  ..الىالًه ال جضوم !
مً ؤقٖ ٤ٟلى ؾلُاهه ؤ٢هغ مً ٖضواهه .
ابً الخا٦م ًدُم !
وال ؤجهىع ؤن ًهضع مشل َظا اإلاشل مً الكٗب اإلاهغي ب٣ضع ما ًدخمل نضوعٍ مً الؿلُت الخا٦مت لخبرًغ وظىصَاٖ ،لى
الغٚم مً ٖؿٟها ،ل ً٨الكٗب ٌٗىص ُٞساَب الخا٦م بإن مىهبه مٗغى للؼوا ،٫ولظلً ٪ىصخه بالٗض ،٫وخا ٫ابً
الخا٦م ٌكبه الُدُم ٌٗجي ؤهه ال ًخٟغ ٙله والضٍ ،ؤم ؤن الخا٦م جيخهى خُاجه ٖاصة بال٣خل ٖلى ؤًضي مىاٞؿُه ،وَ٨ظا ًخدى٫
ابىه بلى ًدُم خ٣ُ٣ى! وٖلى ؤي مً الخٟؿحرًً ٞةهه ًهىع مإؾاة الخا٦م الظي ٌؿبب اإلاأسخى للمد٩ىمحن!.
( )6الىصر وؤلاعقاص للخا٦م واإلاد٩ىم)2( :
 حامد طاىر" ،الفلسفة المصرية من األمثال الشعبية"http://www.hamedtaher.com ، -علي بن زلمد بن حبيب ادلاوردي "،األمثال والحكم" ،ط ( ،قطر ،دار الوطن للنشر ، 999 ،ص .) 6 ، 99 ، 74 ، 5
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 مً ؤظضع الىاؽ ؤن ُثًدظع؟ ٢ا :٫الٗضو ال٣اَغ ،والهضً ٤الٛاصع ،والؿلُان الجاثغ.٢ىان ُثم للٓهغ :ؾلُان حُُٗه ُثوًٍل ،٪وػوظت جإمجها وجسىه ،٪وظاع بن ٖلم ً
زحرا ؾترٍ ،وبن ٖلم ً
قغا ؤْهغٍ ،و٣ٞغ
 ؤعب٘ ِمخايغ ال ًجض ناخبه َّ
مخلض ًصا.
 انى٘ الخحر ٖىض بم٩اهه ًب ٤لُ ٪ثوؤخؿً والضولت لُ ،٪ثًدؿً بلُ ٪والضولت ٖلُ ،٪واظٗل ػمان
خمضٍ ٖىض ػوا ٫ؤًامه،
ِم
عزاثٖ ٪ضة لؼمان بالث.٪
 مً قاع ٥الؿلُان في ٖؼ الضهُا ،قاع٦ه في ط ٫آلازغة .َد
 مً ؾالم الىاؽ َدعب َدذ الؿالمت ،ومً َّحٗضي ٖلحهم ِ ٦مؿ َدب الىضامت.
ِم
جضبحر ُثٍ َلُ ٪ثظ ُث
 مً يٗ ٠ع ُثؤًه َد٢ى َدي ِمي ُّضٍ ،ومً ؾاء ُثىضٍ .
ِم
 مً ؤعضخى ُثؾ ًلُاها ظا ِمث ًغا ،ؤسخِ ًّعبا ً
٢اصعا .
( )9ون ٠وجدلُل السخغٍت مً الخا٦م ٖبر مى ٘٢الخىانل الاظخماعي "الِٟـ بى: "٥
ؾىٌٗ ٝغى البدض ؤق٩ا ٫السخغٍت مً الخا٦م ٖبر مى" ٘٢الِٟـ بى "٥مىضخا بالىن ٠والخدلُل ٧ل ما ًدضر
مً اإلاكهض الؿُاسخي مً ْلم وَُٛان وٖ ٘٢لى اإلاجخم٘ اإلاهغي ،وما هخج ٖىه مً سخغٍت مً الخا٦م حٗبحرا ًٖ خا ٫ؤٞغاص
اإلاجخم٘ في ق٩ل ؾازغ :
مٟاجُذ مى ٘٢الخىانل الاظخماعي "الِٟـ بى: "٥
""Likeبعجاب بهظٍ السخغٍت.
" "Shareبعؾاله للٗضًض مً ألانض٢اء للمكاع٦ت ٖلى نٟدت ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء الِٟـ بى.٥
" "Commentحٗلُٖ ٤لى َظٍ السخغٍت .
ً
ؤوال :ؤػمت البجزًً وال٨هغباء واإلاُاٍ :
الؽيل ()1

الؽيل ()2
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الىـف والخدلُل:
الؽيل

""Comment

""Like

""Share

()1

504

507

17

()2

360

229

16

()3

397

428

8

حٗبر َظٍ ألاق٩ا ٫مً السخغٍت ٖلى بعجاب ومكاع٦ت الٗضًض مً ؤًٖاء اإلاى ،٘٢ول ً٨الخٗلُ٣اث ٢لُلتٞ ،مجها ما ٌٗبر ًٖ
الطخ ٪والابدؿامت ب٩لمت (َههههههههه) ،ومجها ما ٌٗبر ًٖ عؤًه بىيىح في َظٍ السخغٍت بإن ألازىان – ظماٖت الخا٦م-
ًسلُىا بحن الضًً والؿُاؾتٞ ،مجهم مً ًخعجب َل الغثِـ جىٖ ُ٘٣ىه اإلاُاٍ وَى ٌؿخدم؟! ،ومً َديصعي لكٗب مهغ
بالغخمت مً اإلاٗاهاة التي ٌٗاهحها في ْل خ٨م ؤلازىان ،ومً ًغي ؤن لِـ َىا ٥ؤؾىؤ خا ٫مما هدً ُٞه ،وَىا ٥مً ًضٖى
بالهبر وؤن ٚضا ل٣غٍبٞ ،هظٍ السخغٍت ججم٘ ؤق٩ا ٫ؾازغة مخىىٖت ٞمجها ال٩ٟاَت (الىاؽ ظابذ ظاػ ًا عَـ ...
الغثِـ:ظابىٍ مىحن الجاػ!؟؟) ٞهظٍ اإلا٣ىلت جدمل مً ال٩ٟاَت الؿازغة ،وٍ٣هض الكٗب بالجاػ ؤي ؤجهم جدملىا ٞى١
َا٢اتهم ،ول ً٨الغثِـ ًخعجب ؤجهم مً ؤًً ؤجىا بالجاػ وَى البجزًً ،هٓغا ألن َىا ٥ؤػمت في البجزًً بمكخ٣اجه٦ ،ما ؤن
السخغٍت ؤزظث ق٩ل ال ًٟاإلاؿغحي ول ً٨في م٣ىالث ٩ٞاَُت حٗبحرا ًٖ ؤػمت اإلاُاٌوال٨هغباء هٓغا لُى ٫اهُ٣إيَماً ،
وؤزحرا
السخغٍت في م٣ىلت ٚىاثُت (عاخىا الخباًب) وهي سخغٍت ًٖ ؤهه ال ًىظض بجزًً وال مُاٍ وال ٦هغباء٣ٞ ،ض نىع ؤًٖاء "الِٟـ
بى - "٥ؤخض ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلاهغي ًٖ -اؾدُائهم وًٚبهم الكضًض مً ؤػمت البجزًً واإلاُاٍ وال٨هغباء ول ً٨في ق٩ل ؾازغ .
ًال
زاهُا :ؤصمت نهش الىُل بعبب بىاء ظذ بزُىبُا :
الؽيل ()4

الؽيل ()5
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الىـف والخدلُل:
الؽيل

""Comment

""Like

""Share

()4

191

104

4

()5

411

412

16

()6

580

699

18

حكحر َظٍ ألاق٩ا ٫مً السخغٍت بلى بعجاب ومكاع٦ت الٗضًض مً ؤًٖاء اإلاى ،٘٢وبما ؤن الخٗلُ٣اث ٢لُلت ول ً٨بها
جإزحرا ً
ال٨شحر مً السخغٍت والاؾتهؼاء بالخا٦م ،الظي ٌٗالج مىيىٕ ؾض الجهًت بةزُىبُا الظي ؾىً ٝازغ ً
ؾلبُا ٖلى خهت
مهغ مً اإلاُاٍ "بالضٖاء بلى هللا"ٞ .ىالخٔ َىا ؤن الخا٦م َى الظي ٌسخغ مً قٗبه ،وٍدىخى ًٖ صوعٍ ٣٦اثض ؾُاسخي ،بلى
عظل صًً ً٣ىم بضٖاء لخل ؤػمت ؾُاؾُت وا٢خهاصًت ؾى ٝجاصي بلى ؤػماث باإلاجخم٘ اإلاهغي ،والبٌٗ في حٗلُ٣اجه ٌكحر بلى
ؤن مهغ ؤنبدذ صولت يُٟٗت وَؼٍلت بؿبب خا٦مها ،هٓغا ألجها ُٞما ٢بل لم ًجغئ ؤخض مً صو ٫خىى الىُل ٖلى بوكاء
ؤي ؾض ًم ً٨ؤن ًاصي بلى يغع باإلاجخم٘ اإلاهغي ،ومً الك٩ل الؿازغ ألازحر الظي ًظإ ؤن ً
بًٗا مً صو ٫خىى الىُل
ؾى ٝج٣ىم بةوكاء ؾضوص،عصا ٖلى َظا بسخغٍت "ما هي ػاَذ ب٣ى" ،وَظا بن صً ٫ضٖ ٫لى ؤجها ٞغنت في ٖهض خا٦م يُٗ٠
بمهغ ٞةهه ًا٦ض ٖلى ؤن ٧ل مً ؤعاص شخيء بمهغ ًم ً٨له ؤن ًٟٗلهٞ .دكحر السخغٍت َىا بلى ؤن مهغ ؤنبدذ في ْل
خا٦مها الخالي صولت يُٟٗت والهؼٍلت.
ًال
ًال
زالثا :ؤصمت الحىاس الىوجي بحن اللىي العُاظُت إلاىاكؽت ؤخذار ظذ بزُىبُا غلى الهىاء مباؼشة :
الؽيل ()7

الؽيل ()8
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الىـف والخدلُل:
الؽيل

""Comment

""Like

""Share

()7

412

692

40

()8

764

730

8

()9

500

689

18

ًم ً٨مالخٓت ؤن َظٍ ألاق٩ا ٫مً السخغٍت خاػث ٖلى ؤلاعجاب واإلاكاع٦ت والخٗلُ ٤الؿازغ والبىاء ة بحن ؤًٖاء اإلاى،٘٢
هٓغا ألن َظا الخىاع الىَجي بحن ال٣ىة الؿُاؾُت بمهغ ًٓهغ بهظٍ ألا٩ٞاع الهؼٍلت وٖلى الهىاء مباقغة٩ٞ ،اهذ البض مً
السخغٍت٣ٞ ،ض ٢ا" : ٫ؤًمً هىع " وَى عظل ٢اهىن و٧ان مغشخا ؾاب٣ا لغثاؾت الجمهىعٍت وعثِـ خؼب الٛض ،بن الخل الػمت
جهغ الىُل مً بىاء ؾض بزُىبُا َى ( تهضًض خ٩ىمت بزُىبُا ،م٘ وكغ بقاٖاث بإن مهغ ج٣ىم بكغاء َُاعاث ونىاعٍش ظضًضة،
وظٗل وؾاثل ؤلاٖالم جغ٦ؼ ٖلى َظا ختى هيكإ الغٖب والخى ٝفي بزُىبُا )٦ ،ما ٢ا ٫مدمض ؤهىع الؿاصاث  -عثِـ خؼب
ؤلانالح والخىمُت وؤخض ال٣ىي الؿُاؾُت ومً ؤؾغة الغاخل الغثِـ "مدمض ؤهىع الؿاصاث "( -ظٗل اإلاسابغاث اإلاهغٍت ج٣ىم
بخٓبُِ صو ٫الجىاع إلزُىبُا مشل هُجحرًا والهىما٦ ،٫ما ًىظض ٢باثل في بزُىبُا حٗمل اإلاسابغاث ٖلحها ) ،وظاء مجضي خؿحن
– ؤخض ال٣ىي الؿُاؾُت وٍيخمي للخُاعاث ؤلاؾالمُت – و٢ا( : ٫ه٣ؿم باهلل بٗضم حؿغٍب َظٍ اإلاٗلىماث التي ُ٢لذ باالظخمإ )،
م٘ الٗلم ؤهه ٧ان ًظإ ٖلى الهىاء بالخُإ مً الؿُضة "باُ٦ىام الكغ٢اوي" – مؿاٖض عثِـ مهغ في الكئىن الؿُاؾُت ،-التي
٢امذ باالٖخظاع في نٟدتها الخانت ٖلى مى ٘٢الاجها ٫الاظخماعي و٢الذ بجها لم جسبر ال٣ىي الؿُاؾُت ؤهه ًظإ ٖلى الهىاء،
وظاءث السخغٍت م٘ عبُتها بإخض ألاٞالم الٗغبُت ال٩ىمُضًت بإن الخ٩ىمت  ٠ُ٦جيسخى؟ م٘ الٗلم ؤجها لم جيـ ؤن ج ُ٘٣اإلاُاٍ
وال٨هغباء وجؼوص ألاؾٗاع ٖلى اإلاىاَىحن وج٣هغ اإلاٗاعيت .ومً السخغٍت الالطٖت التي نىٗها اإلاهغي الؿازغ في عبِ بحن خىاع
الغثِـ الغاخل "الؿاصاث " -مً زالُٞ ٫لم جاعٍخي  -بٗض الٗبىع ،مؿخيخجا ؤن الغثِـ "مدمض مغسخي " لى ٧ان في ؤًام خغب
ؤ٦خىبغ اإلاجُض ة ٧ان طإ زُت الٗبىع ٢بل الٗبىع بؿذ ؾاٖاث  .والسخغٍت واضخت ظلُت َىا مً خىاع وَجي ًخم بحن ٢ىة
ؾُاؾُت جمشل الكٗب اإلاهغي لخل ؤػمت جهغ الىُل بؿبب بىاء ؾض بزُىبُا ،ج٩ىن ٖلى الهىاء مباقغة وٍ٣اٞ ٫حها الٗضًض مً
الهغاء بُٗضا ًٖ ألا٩ٞاع الؿُاؾُت البىا ءة التي جيكل جهغ الىُل مً الاهسغاٍ في الهاوٍت٩ٞ ،ان ال بض مً حٗبحر ؾازغ حهؼ
ألاظىاء الؿُاؾُت .
( )10الىخاثج في لىء حعائالث البدث" :
الدعائٌ ألاوٌ :
(َل السخشٍت ولُذة اللحظت ؤم ؤنها حػبحر ؼػبي هابؼ مً زلافت اإلاجخمؼ اإلافشي مىز اللذم؟)
ُث
 ؤزبذ بالضعاؾت ؤن السخغٍت مً الخا٦م باإلاجخم٘ اإلاهغي لِؿذ ولُضة اللخٓت ،ول٨جها ز٣اٞت مً ز٣اٞاث اإلاجخمً٘
اإلاهغي٧ ،اهذ جإزظ ؤق٩اال مسخلٟت ٧الكٗغ ،وال٩اعٍ٩اجحر ،والى٨ذ ،وألامشا ٫الكٗبُت ،ؤما آلان٣ٞ ،ض ظم٘ اإلاهغي الؿازغ
َظٍ ألاق٩ا ٫في ق٩ل واخض ًىي٘ ٖلى الِٟـ بىً ٥ضمج به الٗضًض مً اإلاكاَض ال٩ىمُضًت مً اإلاؿغخُاث وألاٞالم اإلاهغٍت
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ؤو ألاٚاوي ،إلزغاط نىعة ؾازغة جسضم الىي٘ الخالي ،ولِـ مٗجى َظا ؤن ؤق٩ا ٫السخغٍت ال٣ضًمت اهضزغث ول٨جها ػاصث
بك٩ل نغٍذ وواضر ًٖ طي ٢بل .
 وحكحر هخاثج البدض بلى ؤن السخغٍت مً الخا٦م ٧اهذ ج٣ىم باإلاجخم٘ اإلاهغي في ق٩ل زٟي ،زم جضعظذ ختى ثْهغ فيق٩ل ٧اعٍ٩اجحري له مٛؼي ولِـ واضخا بك٩ل نغٍذ ،واهخ٣لث بلي الى٨خت وألامشا ٫الكٗبُت بحن ٖامت الكٗب في مجالؿهم
الخانت ،ول ً٨في ْل مجخم٘ اإلاٗغٞت اهدكغث ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم والًٟاثُاث والاجها ٫الال٨ترووي ٖبر قب٩اث الخىانل
الاظخماعي لخٓهغ بلى الٗالم ٧له ،لظلٞ ٪السخغٍت ز٣اٞت مجخم٘ مؿخ٣غ ومخجضصة حُٗض بهخاط ز٣اٞتها و٣ٞا ل٩ل ظُل ولِؿذ
ولُضة اللخٓت .
الدعائٌ الثاوي :
(َل حػخبر السخشٍت مً الحاهم بمىكؼ الفِغ بىن مىفزا ٌلمؿىه الحُاجُت وألاصماث الاحخماغُت والعُاظُت التي
ٌػِؾ في ظلها اإلاجخمؼ اإلافشي؟)
 جا٦ض هخاثج البدض ؤن اإلاىاًَ اإلاهغي َدٖاني مً مكا٧ل ٖضًضة هابٗت مً ج٩ىًٍ اإلاجخم٘ اإلاهغي الظي حؿىصٍ اإلاٟاع٢اث
والهغاٖاث الؿُاؾُت والاظخماُٖت ،ؤي ٠بلى طلٞ ٪ؿاص ألاظهؼة الؿُاؾُت الخا٦مت في البالص وجساط ٫الخا٦م ٫خل ً٢اًا
اإلاىاَىحن وَمىمهم ،و٢ض ٧ان لهظا الىي٘ اإلاخإػم و ٘٢زام في هٟـ اإلاىاًَ اإلاهغي الظي ٌِٗل خُاجه "مهمال مهمكا ...
ُٛ٦مت الهُ ٠ال َى ظاهب ّن
البر وال ظاهب البدغ " ٩ٞاهذ آالمه ومٗاهاجه ماصة صؾمت ق٩لذ مدخىي ز٣اٞخه الؿازغة قٗغا
وهثرا و٩ٞاَت وعؾىم ٧اعٍ٩اجىعٍت وؤمشا ٫قٗبُت ،و ً
اهتهاء بخٗلُ٣اث بال٨الم والهىع والبالٚت ٖبر نٟداث الِٟـ بى٦ ٥مىٟظ
للىَإة مً خضة ألاخضار الؿُاؾُت .
بن السخغٍت ٧اهذ وال جؼا ٫لؿان اإلاجخم٘ اإلاهغي في مىاظهت الىا ٘٢وجىاً٢اجه ،زانت م٘ جساط ٫الخا٦م في خل ً٢اًاالىًَ اإلاش٣ل ٧اَله بالهمىم واإلاٗىاٍ٩ٞ ،ان َظا الىي٘ َى الضا ٘ٞألا٦بر لظًىٕ  ًٞالسخغٍت وحٗضص ؤق٩اله ،وَظا ًا٦ض لىا
ؤن السخغٍت ولُضة ألاػمت وما ٌؿىص الىا ٘٢مً جىاً٢اث ومٟاع٢اث جدىافى م٘ آما ٫اإلاىاًَ اإلاهغي .
الدعائٌ الثالث :
(ما هي ألاظباب التي ججػل اإلاىاوً اإلافشي ٌسخش مً خاهمه؟)
ً
مازغا ٖلى الؿُذ ،لً٨
 بن عوح الٟىضخى وٖضم الُاٖت للؿلُاث ،باليؿبت لصخهُت اإلاهغي الؿازغ ،ؾمت ْهغثٖ٨ؿها ً
جماما ما ػاٌٗ ٫خبر ؾمت ٧امىت جدذ الؿُذ ،ول ً٨إلااطا َظا الخدى ٫في الصخهُت اإلاهغٍت؟ ! ٢ض ًغظٗه البٌٗ بلى
اٞخ٣اصٍ الُ٣اصة وال٣ضعة! ؤو اٞخ٣اص اإلاهغي ل٨ٟغة الامخضاص ؤلالهي للخا٦م (ؤو ٨ٞغة الٟغٖىن ؤلاله)! ؤو ل٨م الٟؿاص الؿاثض في
ألاوؾاٍ الخا٦مت .
ي مً الخا٦م هي هخاط لٓلم وٞؿاص و٢هغ الخا٦م ومىٓىمخه الخىُٟظًت مً وػعاء وهاقُحن ؾُاؾحن ًسًٗىن
ٞالسخغ ةلىٓام الخا٦م وظماٖخهٞ ،اإلاىاًَ اإلاهغي حٛحر ًٖ طي ٢بل٣ٞ ،ض ٧ان ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًيخ٣ض ما ًجغي في بلضٍ بهغاخت وصون
زىٞ ،ٝتراٍ ًلخجئ بلى َغٍ٣ت ؾازغة ٚحر مباقغة  ،وفي بٌٗ ألاخُان الطٖت لخهىع ما ّن
ًمغ ٖلُه مً اإلاهاٖب واإلاهاثب،
ول ً٨آلان بضؤ ًىاظه ْلم الخا٦م ب٩ل ٢ؿىة و٧ان ؾالخه َى السخغٍت .
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ٖىضما هىٓغ بلى مغآة الغئؾاء بمهغ هجضَم ههٟحنٞ ..هم ٖلى ظاهب مً اإلاغآة مؿا٦حن ًخدملىن ما ال َا٢ت لهم به مًمكا٧ل اإلاىاَىحن وَمىمهم ،وٖلى الجاهب آلازغ ٞغاٖىت ًخهغٞىن م٘ قٗىبهم و٦إجهم ٖبُض ًمل٩ىجهم وٍخهغٞىن ٞحهم ٦ما
ٌكاءون ،ال ً٨ٟغون ٞحهم بال بالك٩ل الظي ًغٍدهم وٍد ٤٣لهم مهالخهم وٍجٗلهم ٌؿخمغون في م٣اٖضَم بلى ألابض .
الدعائٌ الشابؼ ( :ما َى ؼيل السخشٍت مً الحاهم في ظل مجخمؼ اإلاػشفت؟)
ؤزظث السخغٍت مً الخا٦م ق٩ل ظضًض في ْل مجخم٘ اإلاٗغٞت مً زالٖ ٫غيها في ق٩ل ؤ٩ٞاع ظضًضة ٖلى مى ٘٢الِٟـً
ً
ظضًضا مً اإلابضٖحن والغؾامحن واإلا٨ٟغًٍ الؿازغًٍ باإلاى ٘٢بضون ؤن ًدمل ٧ل مجهم ل٣ب
بى ،٥م٘ الٗلم ؤن َىا ٥ق٨ال
ٞىان ٧اعٍ٩اجحري ؤو ؤصًب ها٢ض ؤو ها٢ض ؾُاسخي ،ولَ ً٨ى بوؿان مهغي ؾازغ م٨ٟغ لضًه خـ باألخضار الؿُاؾُت التي
جمغ بها البالص .
بن مجخم٘ اإلاٗغٞت ظٗل ل٩ل ٞغص زىعة مٗغُٞت بإخضار الىا ٘٢الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت التي جمغبها البالصٞ ،ش٣اٞت السخغٍت هي ز٣اٞت حٗبر ًٖ قٗب له زهىنِخه ختى ؤنبدذ ؤقمل واٖم اهدكغث بحن ٧ل بالص الٗالم،
ٞمً زال ٫قب٨ت الخىانل الاظخماعي بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ همذ اإلاٗغٞت وال٨ٟغ مما ؤؾهم في وظىص ق٩ل ظضًض مً السخغٍت
٦ؿالح لضٞإ ًٖ آعاء ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً ٞؿاص الخا٦م ،ب٩ل خغٍتٞ ،بًٟل مجخم٘ اإلاٗغٞت ؤنبذ َىا ٥جباص ٫آلاعاء
والٗىاَ ٠والطخ ٪والخٗبحر ًٖ السخِ والٗضواهُت بالخىانل والخىخض صازل اإلاجخم٘ .
الدعائٌ الخامغ ( :ما َى دوس مجخمؼ اإلاػشفت في جىىس زلافت السخشٍت بمىكؼ الفِغ بىن ؟)
ؤزبدذ هخاثج البدض ؤن مجخم٘ اإلاٗغٞت ٧ان له صوع ٗٞا ٫في جُىع ز٣اٞت السخغٍت ،وهي: .1ظٗل اإلاىاًَ ًبدض ًٖ خلى ٫لؤلػماث الؿُاؾُت مً زالٖ ٫غيها بك٩ل ؾازغ.
َ .2غح الٗضًض مً اإلاىا٢كاث والخىاعاث البىاءة والؿازغة .
 .3بجاخت مؿاخت واؾٗت لى٣ض الخا٦م لىي٘ يٛىٍ اظخماُٖت ٦مداولت إلًجاص خلى ٫لؤلػماث الؿُاؾُت.
 .4ؾاٖض مجخم٘ اإلاٗغٞت ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً زال ٫قب٨ت الخىانل الاظخماعي "الِٟـ بىٖ " ٥لى بًجاص مخىٟـ إلاكاٖغَم
بخىظحههم الٗضواوي ججاٍ مً ٌٗخبروجهم مؿئىلحن ًٖ زل ٤اإلاك٩لت.
 .5بن مجخم٘ اإلاٗغٞت ظٗل ل٩ل ٞغص زىعة مٗغُٞت بإخضار الىا ٘٢الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت التي جمغ
بها البالص ،ول ً٨بك٩ل ؾازغً ،بؿِ اإلاٗغٞت لٗضًض مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ هٓغا ألن َىا ٥بٌٗ الٟئاث مً ؤًٖاء الِٟـ بى٥
نٛحرة ؾىا ،وؤًًا َىا ٥مً لِـ له مٗغٞت ببٌٗ الخُٗ٣ضاث الؿُاؾُت التي جدضر في ْل خُاجىا الُىمُت .
 .6جمشل اإلاٗغٞت ؾالح الضو ٫في ج٣ضمها الٗلمي ،وجمشل السخغٍت ؾالح الكٗب يض الُُٛان وال٣هغ والٓلم مً الخا٦م.
كاثمت اإلاشاحؼ :
ًال
ؤوال :اإلاشاحؼ باللؿت الػشبُت :
.)1993
 .1ببغاَُم ؤخمض قٗالن" ،الىىادس الؽػبُت اإلافشٍت  :دساظت جاسٍخُت احخماغُت" ،ط( ،1ال٣اَغة ،م٨خبت مضبىلي،
.)1998
 .2ببغاَُم مغػو" ،١ؤلف مثل ومثل:ؤمثاٌ ؼػبُت بالػامُت" ( ،ال٣اَغة ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي الخضًض،
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.)2005
 .3ؤخمض ٞااص هجم "،ألاغماٌ الؽػشٍت الياملت"( ،1ٍ ،ال٣اَغة ،صاع محرًذ،
.)1988
 .4الؿُض ٖبض الخلُم مدمض خؿحن "،السخشٍت في ؤدب الجاخظ"( ،لبُا ،الضاع الجماَحرًت ،
 .5ؾغاط الضًً مدمض" ،مىظىغت اإلابذغىن :الىىادس والىشاثف الفياَُت في الؽػش الػشبي"( ،بحروث ،صاع الغاجب
الجامُٗت).
.)1999
ٖ .6لي بً مدمض بً خبِب اإلااوعصي"،ألامثاٌ والحىم"ُ٢( ،1ٍ ،غ ،صاع الىًَ لليكغ،
.)1998
٦ .7ما ٫زالًلي" ،معجم هىىص ألامثاٌ والحىم الػشبُت(الىثرًت والؽػشٍت)"( ،1ٍ ،بحروث ،م٨خبت لبىان هاقغون،
 .8مدمض البُل" ،مىظىغت ألامثاٌ الؽػبُت اإلافشٍت  :دساظت في شخفُت مفش الثلافُت "( ،بحروث ،الكغ٦ت اإلاهغٍت
.)2009
الٗاإلاُت لليكغ لىهجمان،
 .9مدمض ٖبض ال٨غٍم الخىعاوي  "،الىظشٍت اإلاػاـشة في غلم الاحخماع  :الخىاصن الخفاللي ـُؿت جىلُفُت بحن الىظُفت
.)2007
والفشاع"  ،الُبٗت ألاولى (ألاعصن ،صاع مجضالوي لليكغ والخىػَ٘،
 .10مدمض ٖلي مدمض  "،الخفاغلُت الشمضٍت في غلم الاحخماع اإلاػاـش "ٖ ،اَُٚ ٠ض وآزغون  ،الُبٗت ألاولى ( ؤلاؾ٨ىضعٍت ،
. )1982
صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت ،
. )2009
 .11مدمىص ؤبى ػٍض  "،الىعي باإلاجخمؼ الخاسٍخ الفىشي إلافش اللشن الػؽشًٍ"  ( ،ال٣اَغة  ،صاع ٚغٍب ،
 .12هبُل ٖلي" ،الػلل الػشبي ومجخمؼ اإلاػشفت :مظاَش ألاصمت واكتراخاث بالحلىٌ" ،الجؼء ألاو( ،٫ال٩ىٍذٖ ،الم اإلاٗغٞت،
.)2009
. )2002
 .13ظىعط العًٍ " ،ؤلاًذًىلىحُا والهىٍت الثلافُت"  ،جغظمت ٞغٍا ٫ظؿً زلُٟت  ( ،ال٣اَغة  ،م٨خبت مضبىلي ،
 .14ظىن ؾ٩ىث ،ظىعصون ماعقا" ،٫مىظىغت غلم الاحخماع " ،جغظمت  :ؤخمض ػاًض ،وآزغون ،اإلاجلض ألاو( ،٫ال٣اَغة،
.)2011
اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للترظمت ،
 .15خؿً شخاجه  ،وؤزغون" ،معجم اإلافىلحاث التربىٍت والىفعُت (غشبي  -بهجلحزي ،بهجلحزي  -غشبي)"  ،جغظمت  :خامض
. )2003
ٖماع( ،ال٣اَغة ،الضاع اإلاهغٍت اللبىاهُت ،
 .16قاعلىث ؾُمىع ؾمُض" ،مىظىغت غلم ؤلاوعان اإلافاَُم واإلافىلحاث ألاهثروبىلىحُت " ،جغظمت  :مدمض الجىَغي ،
.)1998
وآزغًٍ ( ،ال٣اَغة  ،اإلاجلـ ألاٖلى للش٣اٞت اإلاكغوٕ ال٣ىمي للترظمت ،
 .17جامغ الؿُض ٖلى ال٣ؼاػ" ،مفاَُم الىلذ الثلافي غىذ "بدواسد ظػُذ " ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت خلىان٧ ،لُت آلاصاب،
.2001
٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها،
 .18عقا ٖانم ؤخمض خلمي " ،مػالجت الياسٍياجىس لالهخخاباث الشثاظُت والبرإلااهُت  :دساظت جدلُلُت ملاسهت لصحف
.2012
 ،2005عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت خلىان٧ ،لُت آلاصاب٢ ،ؿم ؤلاٖالم،
ألاخباس" ،الىٞض ،ألاؾبىٕ ٖام
 .19ؾامُت مكخىب "،السخشٍت وججلُاتها الذاللُت في اللفت الجضاثشٍت اإلاػاـشة " ،مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر،
.2011
ظامٗت مىلىص مٗمغي جحزي وػو ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ٢ؿم اللٛت وألاصب الٗغبي ،بالجؼاثغ،
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 .20مدمض خؿً ٖلي  "،بظهاماث اإلاىاهج اللؿىٍت ألاهثروبىلىحُت الثلافُت في ؤمشٍيا" ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ٧ ،لُت
.2003
آلاصاب  ،ظامٗت خلىان ،
 .21مدمض ٞخخي ٖبض الؿمُ٘" ،دوس الياسٍياجىس في مػالجت اللماًا اإلادلُت  :دساظت جىبُلُت غلى صحف (ؤخباس الُىم،
.2008
الػشبي الىاـشي ،ألاظبىع)" ،عؾالت اإلااظؿخحر ،ظامٗت خلىان٧ ،لُت آلاصاب٢ ،ؿم ؤلاٖالم،
 .22عبخي مهُٟى ٖلُان" ،مجخمؼ اإلاػشفت :مفاَُم ؤظاظُت"  ،بدض ميكىع ،باإلااجمغ الـ 23لالجداص الٗغبي للم٨خباث
.2012
واإلاٗلىماث ،الضوختُ٢ ،غ،
 .23ؾامذ ٢اؾم ،صًىان ممىىٖاث " :ؤخمذ فااد هجم -اللفاثذ اإلاتهمت بةَاهت سثِغ الجمهىسٍت " ،الٗضص ،154ؤلانضاع
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دوس خشهت الترحمت في الخىاـل الحماسي بحن الؽشق والؿشب
ؤ.مغسخي مكغي /ظامٗت خؿِبت بً بىٖلي ،الكل،٠الجؼاثغ.
اإلالخق :
مشلذ خغ٦ت الترظمت ٖبر مسخل ٠الخ٣ب الخاعٍسُت ظؿغا للخىانل الخًاعي بحن مسخل ٠الخًاعاث ؤلاوؿاهُتٞ ،هي
وكاٍ ز٣افي بوؿاوي ال ٚجى ٖىه في الىمى الش٣افي إلاسخل ٠الكٗىب وألامم ،بدُض حؿمذ بى٣ل الثرواث الٗلمُت والاصبُت
والٟىُت بحن الخًاعاث ،و٢ض ٧ان طل ٪مً زال ٫جغظمت اإلاؿلمحن لل٨خب الُىهاهُت الغوماهُت بلى اللٛت الٗغبُت ،ؤو مً زال٫
جغظمت الاوعبُحن للمىعور الش٣افي ؤلاؾالمي ،بال ؤن خغ٦ت الترظمت حٗغ ٝاهخ٩اؾت في الٗالم الٗغبي الخضًض لٗضة ٖىاث ٤مجها
ما َى مخٗل ٤بالجاهب اإلااصي ،ومجها ما َى مخٗل ٤بالؿُاؾاث الٗغبُت ،وم٘ طلً ٪ب٣ى للترظمت صوع َام في الخٗغٍ ٠باإلؾالم
واإلاؿلمحن ،والخٗغٍ ٠بالخًاعة الٛغبُت ،والؿماح لى٣ل اإلاىعور الٗلمي والخ٨ىىلىجي الٛغبي بلى اللٛت الٗغبُت مً زال٫
اؾلمت اإلاٗغٞت ،و٧ل طل ٪مً اظل زل ٤عوح الخىاع والخٟاَم الخًاعي بحن مسخل ٠الكٗىب وألامم ،وال ًم ً٨ؤن ًىد٤٣
طل ٪بال مً زال ٫ؾُاؾاث ٖغبُت تهخم بال٨خاب والترظمت.
ملذمت :
في ٖالم حٗغُٞ ٝه ج٨ىىلىظُا ؤلاٖالم والاجها ٫جُىعا ٦بحرا مً خُض الخ٣ىُاث اإلاؿخٗملت ؤو مً خُض حٗضص ؤهىاٖها وجؼاًض
ؤحجامها ،ؾهلذ ٖملُت الاجها ٫الش٣افي بحن الكٗىب ،وػاصث الاخخ٩ا ٥الخًاعي بحن مسخل ٠الش٣اٞاث والخًاعاث ،وفي
ْل خاظت الىًَ الٗغبي بلى الغنُض ال٨ٟغي واإلاٗغفي للخًاعة الٛغبُت ،مً ؤظل الجهىى بدغ٦ت الخىمُت في ظمُ٘ مُاصًجها،
ؤنبدذ خغ٦ت الترظمت طاث ؤَمُت خُىٍت للمجخمٗاث الٗغبُت ،زانت وهدً هىاظه خملت ٚغبُت مؿٗىعة يض ؤلاؾالم
واإلاؿلمحن واتهامهم باإلعَاب ،ؾىاء ٧ان طلٖ ٪مضا لخمغٍغ مكاعَ٘ امبرًالُت ٚغبُت ،ؤو هدُجت ؾىء الٟهم ،بٟٗل ٖضم اَالٕ
الكٗىب الٛغبُت ٖلى اإلاىعور الخًاعي للخًاعة ؤلاؾالمُت.
و٢ض هىٍ ال٣غآن ال٨غٍم بإَمُت الترظمت في خُاة الكٗىب ،طل ٪ألن الىاؽ زل٣ىا مسخلٟحن في ألاظىاؽ ،والكٗىب وال٣باثل،
َم ُم َّل َم َم َم َم
َم َم ُم َم َم ُم َم ُم
َم
َم
لعي ِمخىم َموؤ َملىا ِمهىم ِمب َّلن في
واللٛاث والٗاصاث وٚحرَا ،مهضا٢ا ل٣ىله حٗالى" :و ِممً آًا ِمج ِمه خلم العماو ِم
سك واخ ِمخالف ؤ ِم
اث وألا ِم
َم َم َم َم ّم َم َم
اإلاحن" [الغومٞ .]22هاعث الكٗىب بداظت للخٗاع ٝوالخٟاَم والاؾخٟاصة ُٞما بُجها مهضا٢ا ل٣ىله حٗالىَ ":مًا
ر ِملً آلً ٍم
اث ِمللػ ِم ِم
َم ُّ َم َّل ُم َّل َم َم ْم َم ُم ْم ْم َم َم َم ُم ْم َم َم َم َم ْم َم ُم ْم ُم ُم ًال َم َم َم َم َم َم َم ُم َّل َم ْم َم َم ُم ْم ْم َم َّل
الل ِمه َمؤ ْمج َمل ُماه ْمم ب َّلن ا َّللل َمه َمغ ِمل ٌم
ُم َمخبحرٌم
ؤيها الىاط ِمبها خللىاهم ِممً ره ٍمش وؤهثى وحػلىاهم ؼػىبا وكبا ِمثل ِملخػاسفىا ِمبن ؤهشمىم ِمغىذ
ِم
ِم
" [الدجغاث ،]13وهدً ٦مؿلمحن خاملحن عؾالت ٖاإلاُت للىاؽ ٧اٞت ،مُالبحن بى٣ل َظٍ الغؾالت بلى ٧ل قٗىب الٗالم،
ومً َىا ناعث ٖملُت بج٣ان لٛاتهم للخىانل مٗهم وؾُلت يغوعٍت لخدَ ٤ُ٣ظا الهض ،ٝباإلياٞت بلى جغظمت ٦خب ال٣ٟه
والخٟؿحر وبٌٗ الٟىىن ألاصبُت التي جبحن خ٣ُ٣خىا الخًاعٍت البُٗضة ٧ل البٗض ًٖ الخٗهب وؤلاعَاب ،واإلاخمحزة باالهٟخاح
والدؿامذ.
ل٣ض لٗبذ خغ٦ت الترظمت ٖلى مغ الخاعٍش صوعا َاما في اهخ٣ا ٫عوح الخًاعة ما بحن قٗىب الٗالم ،خُض ؾاَمذ في ه٣ل
ؤلاعر الش٣افي والخًاعي للخًاعة الُىهاهُت بلى الخًاعة ؤلاؾالمُت وؾاَمذ في بىائها٦ ،ما ؤصث خغ٦ت ه٣ل الٗلىم واإلاٗاعٝ
ؤلاؾالمُت التي وٗ٢ذ في ٢غَبت ون٣لُت بلى ه٣ل عوح الخًاعة زاهُت بلى الكٗىب الٛغبُت ،وبالخالي ٧اهذ خغ٦ت الترظمت بمشابت
الجؿغ الخًاعي الظي ٖبرث مىه قٗىب الٗالم لاللخ٣اء ببًٗها البٌٗ ،وؤلاٞاصة مً اإلاىجؼاث الخًاعٍت ل٩ل خًاعة.
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فىُف هي خاٌ خشهت الترحمت في الىوً الػشبي؟ ،وهُف ًمىً لها مً بصالت خالت الاخخلان وظىء الفهم التي جمحز
الػالكاث الحماسٍت الُىم ،خاـت بحن الحماسجحن ؤلاظالمُت والؿشبُت ؟
ؤوال :حػشٍف الترحمت وؤَمُتها في الىمى الثلافي :
 -1حػشٍف الترحمت :
الترظمت في ألانل َى ه٣ل ال٨الم مً لٛت بلى ؤزغي٣ً ،اٞ ٫الن جغظم ال٨الم ؤي ؤهه بِىه وؤوضر مٗاهُه ؤو بؿُه وبحن
ُث
الترظمان وظمٗه جغ ِماظم وهي
م٣انضٍ ونحرٍ مٟهىما٢ ،ا ٫في مسخاع الصخاح " :و جغظم ٦المه بطا ٞؿغٍ بلؿان آزغ ومىه
1
ٖملُا ًٞ :ه٣ل ال٨الم اإلاٗبر ٖىه بلٛت ما بلى لٛت مُلىب ٞهم َظا ال٨الم بها ،ؾىاء ؤ٧ان َظا ال٨الم قٟهُا ؤم م٨خىبا
ٞماصة الترظمت جغظ٘ بلى الٟٗل الغباعي" جغظم "وَى بمٗجى بُان ال٨الم وجىيُذ مٗاهُه وظٗله بؿُُا ٌؿحرا مٟهىما،
ٞخ٩ىن الترظمت بمٗجى الخىيُذ والخٟؿحر والخبُحن ،ج٣ى ٫جغظم ٦الم ٚحرٍ ؤو ًٖ ٚحرٍ بمٗجى ه٣له مً لٛت بلى ؤزغي،
والترظمان َى اإلاٟؿغ للؿان ،ج٣ى ٫جغظم ًترظم جغظمت .والترظمت في ظاهبها الانُالحي حٗجي ه٣ل ال٨الم مً لٛت بلى ؤزغي،
ً
ؤو جدىٍل هو م٨خىب بلٛت ما بلى هو مؿاو له بلٛت ؤزغيٞ ،هي بطا حٗجي ه٣ل ٦الم مً لٛت بلى لٛت ،مٟغصاث ؤو ههىنا ؤو
ً
٦خبا ٧املت .2وظملت ال٣ى ٫ؤن الترظمت ،وان حٗضصث الخٗاعٍ ٠لهاٞ ،هي ال جخٗضي الخٗبحر وبض٢ت وبهىعة ٧املت ٖبر وؾاثل
لٛت ما ٖما ٖبرث ٖىه لٛت ؤزغي بىؾاثلها اللٛىٍت في بَاع وخضة اإلاًمىن والك٩ل.3
 -2ؤَمُت الترحمت في الىمى الثلافي :
َىا ٥آعاء مخًاعبت خى ٫جُُ٣م الضوع الش٣افي لخغ٦ت الترظمتٞ ،هىا ٥مً ٌٗخبرَا م٨ؿبا ٦بحرا للش٣اٞت الٗغبُت ،وعاٞضا
ؤؾاؾُا مً عواٞضَا ،وؤخض مٓاَغ خُىٍتها وٚىاَا واهٟخاخها ٖلى الش٣اٞاث ألازغي ،ولَ ً٨ىا ٥باإلا٣ابل مً ًغي ٞحها
مهضعا عثِؿُا لٛغبدىا الش٣اُٞت ،ونىعة مً نىع الخٛلٛل ؤو الٛؼو الش٣افي ألاظىبي ،وبالخالي زُغا ٖلى ز٣اٞخىا وَىٍدىا
الخًاعٍت:4
ٞ إههاع الترظمت ًغون ؤن الش٣اٞت ال٣ىمُت (الٗغبُت) حٛخجي بالخٟاٖل م٘ الش٣اٞاث ألاظىبُت ،وباؾدُٗاب ما جدىٍه
جل ٪الش٣اٞاث مً اهجاػاث ،وَم ال ًغون ؤًت زُىعة في ألازظ بما َى ؤظىبي ماصام طلً ٪اصي بلى بزغاء الش٣اٞت الٗغبُت
وجُىٍغَاٞ ،هم ًىُل٣ىن مً مبضؤ الاهٟخاح ٖلى آلازغ ويغوعة الخىانل مٗه ،بل ًغون ُٞه هضا ًيبػي مداوعجه وجد٤ُ٣
جباص ٫ز٣افي مٗه ،وَٗخمض َظا اإلاىٖ ٠٢لى ز٣ت بالىٟـ ،وبالهىٍت الخًاعٍت ال٣ىمُتٞ ،هم ال ًسكىن حٗغًٍها للخٟاٖل م٘
الش٣اٞاث ألازغي ،ألجها ٢اصعة ٖلى الهمىص ؤمام طل ٪الخٟاٖل٧ ،ىجها ال ج٣ل ًٖ جل ٪الش٣اٞاث ؤنالت واهجاػا وعؾىزا٦ ،ما
ًغون ؤن الخ٣ى ٘٢الش٣افي ٌٗبر ًٖ اوٗضام الش٣ت بالش٣اٞت ال٣ىمُت ،وٖضم ٢ضعتها ٖلى مداوعة آلازغًٍ مً مى ٘٢الىضًت.
) :معلمُت زلمد شهيد" ،أثر حركة الترجمة في تطور الفكر اإلسالمي" ،2001 ،www.mualimin.com ،ص.5

حسن حلساسنة " ،دور الترجمة في تطوير البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي ومساىمتها في تقارب وجهات النظر وتحديد وتصحيح مسار
مستقبل دراسات االقتصاد اإلسالمي العالمية " ،دراسة مقدمة يف إطار جامعة ؾواالدلبور مباليزيا( ،دػ.ت.ف) ،ص.3
 3زيد العامري الرفاعي" ،الترجمة العلمية مقاربة لغوية"( ،http://ya-iraq.yoo7.com/t702-topic ،د.ت.ف) ص .
 4عبده عبود ،ىجرة النصوص" ،دراسات في الترجمة األدبية والتبادل الثقافي" ،بَتوت :منشورات احتاد الكتاب العرب ، 995 ،ص. 0
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 ؤما زهىم الترظمت ومىخ٣ضوَا ٞهم ٌؿدىضون بلى اٖخ٣اص ؤن ز٣اٞتهم مخٟى٢ت ٖلى ؾاثغ الش٣اٞاث ،وبالخالي ٞال
خاظت بلى الخٟاٖل ؤو الخباص ٫بحن الش٣اٞت الٗغبُت والش٣اٞاث ألازغي٦ ،ما ًىُلَ ٤االء اإلاىاًَحن مً مى ٠٢الخىٝ
الكضًض ٖلى الش٣اٞت ال٣ىمُت ،الٖخ٣اصَم ؤجها ال جهمض في اإلاىاظهت م٘ ز٣اٞاث مخٟى٢ت مهُمىت ،و٢ض ٢ىي َظا الخُاع بٗض
ٚؼو الاؾخٗماع ألاوعبي للىًَ الٗغبي ٖؿ٨غٍا ،وَُمً ٖلُه ا٢خهاصًا وؾُاؾُا ،وؾعى بلى ٞغى ؾُُغجه الش٣اُٞت
واللٛىٍتٞ ،هم ًغون ؤن الترظمت هي نىعة خضًشت مً نىع الٛؼو الش٣افي ،لظا ٞهم ًضٖىن بلى جد ٤ُ٣هىٕ مً الا٦خٟاء الظاحي
الش٣افي ،وؤلاٖغاى ًٖ الخٟاٖل والخباص ٫والخىانل م٘ الش٣اٞاث ألازغيٞ ،هم ًدؿاءلىن ًٖ الٟاثضة التي ظىتها الش٣اٞت
الٗغبُت مً جغوٍج ٦خاباث ٚغبُت جيكغ ؤ٩ٞاع الىظىصًت والٟىيىٍت وؤلالخاصًت وؤلاباخُت.
وٖلى الغٚم مً حجج مٗاعضخي الترظمت ،التي جىُىي ٖلى شخيء مً الصختٞ ،ةن َىا ٥خ٣ُ٣ت مىيىُٖت مٟاصَا ؤن
الترظمت وكاٍ ز٣افي بوؿاوي ال ٚجى ٖىهٟٞ .ي ٖالم ٌٗغ ٝحٗضصًت لٛىٍت وز٣اُٞت ضخمت ،و٧ل لٛت جدخىي زغواث ؤصبُت
و٨ٞغٍت وٖلمُت َاثلت ،مً مهلخت الكٗىب الاَالٕ ٖلحها ،وَظا ًدخم ْهىع خغ٦ت جغظمت بحن اللٛاث اإلاسخلٟت ،ألجها ال٣ىاة
الغثِؿُت للخىانل والخباص ٫الش٣افي بحن الكٗىبٞ ،ةن ٚابذ خغ٦ت الترظمت ٞالبضًل الىخُض لها َى ا٦دؿاب اللٛاث
ألاظىبُت الغثِؿُت في الٗالم ،وٖضصَا ً٣اعب اإلااثت ،والاَالٕ ٖلى الش٣اٞاث ألاظىبُت بهىعة مباقغة بُٗضا ًٖ الترظمت ،ولً٨
َظا الخُاع قبه مؿخدُل وبن جدٞ ٤٣ةهه ؾُ٩ىن بهىعة ظؼثُت  ،ِ٣ٞوليؿبت يئُلت مً الىاؽ ،ؤما الؿىاص ألآٖم مً
اإلاخل٣حن ٞهى بداظت بلى الترظمت ،وال ًم ً٨ؤن ًخىانل مً صوجها م٘ الش٣اٞاث ألازغي ،وٖلى يىء طلٞ ٪ةن ٧ل ج٣اٖـ ٖلى
نُٗض الترظمت ٌٗجي بالًغوعة جإزغا ؤو ج٣اٖؿا ٖلى نُٗض الخىانل الش٣افي ،مما ًاصي بلى خغمان اإلاجخم٘ اإلاخ٣اٖـ مً
ٞغم الاَالٕ ٖلى الش٣اٞاث ألازغي والاؾخٟاصة مجها في بزغاء ز٣اٞخه وجُىٍغَا ،وج٩ىن الىدُجت الخخمُت لظل ٪جإزغ الش٣اٞت
التي ج٣اٖـ ؤَلها في الترظمت ،وجسلٟهم ًٖ ع٦ب الش٣اٞت الٗالمي ،زانت وهدً وِٗل في ٖهغ ٌٗغ ٝزىعاث ٖلمُت-ج٣ىُت
بهىعة مدؿاعٖت ،وٖلُه ٞالترظمت ؤنبدذ مؿإلت مهحرًت ل٩ل الكٗىب إلاىا٦بت الخُىع الخًاعي الظي حٗغٞه ألامم
ألازغي .1وال ق ٪ؤجها جمشل هُ٣ت جىانل خًاعي مهمت ٖغٞذ في ٦شحر مً الخًاعاث بما ٞحها الخًاعة ؤلاؾالمُت٩ٞ ،اهذ
بخضي ع٧اثؼ الخًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُتٞ ،مً زاللها جم حٗغ ٝالٗغب اإلاؿلمحن بلى آلازاع الباُ٢ت مً ال٣غون الخالُت ،وجمذ
٢غون
مٗغٞتهم باإلاخىن الغثِؿت في الٗلم الؿابٖ ٤لحهم٩ٞ ،ان طل ٪بمشابت بقاعة الاهُال ١في مؿحرة الخدًغ التي امخضث ٖضة ٍن
جالُت.2
زاهُا :جىىس خشهت الترحمت غبر جاسٍخ الػالكاث بحن الؽشق والؿشب :
ؾاعث خغ٦ت الترظمت بحن الخًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت والخًاعة الٛغبُت في ٦ال الاججاَحنٞ ،خاعة ٧اهذ مً الخًاعاث الٛغبُت
ال٣ضًمت ؤَمها الهُلُيُت والغوماهُت ،وجاعة ؤزغي ٧اهذ مً اإلاىعور الخًاعي ؤلاؾالمي بلى الخًاعة ألاوعبُت٨ٞ ،ما جيخ٣ل
الغٍاح مً مىُ٣ت الً ِٛالجىي اإلاغج ٟ٘بلى مىُ٣ت الً ِٛالجىي اإلاىس٦ ،ٌٟظل٧ ٪اهذ خغ٦ت الترظمت جيخ٣ل مً
مىاَ ٤ؤلاقٗإ الخًاعي بلى مىاَ ٤الخسل ٠الخًاعي ،و٢ض لٗبذ الترظمت ؤلاؾالمُت للمىعور الُىهاوي صوعا وؾُُا في
ه٣ل عوح الخًاعة بلى الخًاعة ألاوعبُت الخضًشت.

نفس ادلرجع ،ص . 6- 5
حسن حلساسنة ،المرجع السابق الذكر ،ص.4 9

73

الػذد  : 7ماًى 2015

مشهض حُل البدث الػلمي

 -1جشحمت اإلاعلمحن لىخب الترار الُىهاوي الشوماوي :
ؤ -الترحمت في الػفش ألامىي :
لم ًاص ألامىٍىن ً
٦بحرا في خغ٦ت الترظمت ،بل ٧ان صوعَم ً
صوعا ً
زاهىٍا ببان الٟخىخاث ؤلاؾالمُت ،ألجهم ٧اهىا خغٍهحن ٖلى
خماًت الشٛىع وٞخذ البلضان وجإمحن الضولت الجضًضة ،وَظا لم ًمى٘ ُ٢ام خغ٦ت جغظمت بؿُُت ٚحر م٨شٟت في ٦م الخدهُل،
خُض اٖخبر ؾعي زالض بً ًؼٍض بً مٗاوٍت الٗامل ألاو ٫في لٟذ اهدباٍ اإلاؿلمحن للترار الخاعجي٩ٞ ،ان ؤو ٫مً ؤمغ بةخًاع
ظماٖت مً ٞالؾٟت الُىهان ممً ٧اهىا ٌؿ٨ىىن مهغا ،وَلب مجهم ه٣ل ال٨خب في نُٛت الٟلؿٟت مً اللؿان الُىهاوي
وال٣بُي للٗغبي ،و٧ان طل ٪خؿب اإلاهاصع ؤو ٫ه٣ل في ؤلاؾالم مً لٛت بلى لٛت.1
ب -الترحمت في الػفش الػباس ي :
ؤؾـ اإلاإمىن ؤو ٫مٗهض للترظمت والى٣ل في الٗالم الٗغبي (صاع الخ٨مت) ،وجمشلذ مهمخه في ب٢امت اإلاترظمحن وخ ٟٔؤٖمالهم
 857م) ؤقهغ جالمظجه (خىحن بً بسخا )١الظي
،ٌ243
و٢ض ٖحن ٖلى عؤؾها (ًىخىا بً ماؾىٍت) ،لُسلٟه بٗض وٞاجه ؾىت (
اؾخٗان بٟغٍ ٤مً اإلاترظمحن ألاٟ٦اء ،وحٗخبر مضعؾت خىحن بً بسخا ١في الترظمت ٚاًت في الض٢ت والاهًباٍ ،خُض اوكٛل
بالترظمت مً الُىهاهُت بلى الؿغٍاهُت ،و٧ان مىهج اإلاضعؾت (خىحن بً بسخاً )١ىلي ٖىاًت ٞاث٣ت للىو اإلاغاص جغظمخه ،ومداولت
عئٍخه ٖلى يىء مسُىَاث ؤزغيَ ،ظا باإلياٞت بلى الض٢ت في صعاؾت وؿبت ؤي مال ٠بلى ناخبه مً زال ٫م٣اعهت اإلاال٠
بمالٟاث ؾاب٣ت لىٟـ اإلا٨ٟغ ،وَ٨ظا ٖغٞذ اللٛت الٗغبُت زغاءا مً خُض اإلاهُلخاث الخ٣ىُت في الضًً والٟلؿٟت
وؤنبدذ جل ٪اإلاهُلخاث ظؼءا مً الش٣اٞت الٗغبُت ،و٢ض جمحز مىهج الترظمت في بِذ الخ٨مت بإجها ٧اهذ جترظم بك٩ل
مخ٩امل ،خُض جغظمذ ؤٖما ٫ؤٞالَىن وؤعؾُى بهىعة ٧املت.
ومً ؤظل الخهىٖ ٫لى اإلاسُىَاث لترظمتها٧ ،اهذ َىا ٥بٗشاث عؾمُت وؤزغي ؤَلُت ،بط ؤعؾل الخلُٟت اإلاإمىن البٗشت
ألاولى بلى بحزهُت بغثاؾت الدجاط بً مُغ ،و٢امىا بازخُاع اإلاسُىَاث٦ ،ما ٧اهذ َىا ٥بٗشاث ؤَلُت مشل جل ٪البٗشت التي
ؤعؾلها ؤلازىان قا٦غ (و٧اهىا مً الٗلماء ألاٚىُاء) ،و٧ان ٖلى عؤؾها خىحن بً بسخا ١ظلبذ ٦خبا هاصعة في الٟلؿٟت والهىضؾت
واإلاىؾُ٣ى والخؿاب والُب ،جمذ جغظمتها بضاع الخ٨مت ،واإلاالخٔ ؤن الترظماث ألاولى ٧اهذ لٗلىم ٖملُت جمـ الخُاة
الُىمُت مباقغة.2
ل٣ض بضؤث خغ٦ت الترظمت مىظ ال٣غن ألاو ٫الهجغي ،بال ؤن الضٗٞت الخُ٣ُ٣ت لهظٍ الترظماث لم جخُىع وجخٗم ٤بال في بضاًت
ال٣غن الشالض الهجغي ،خُض قهض َظا ال٣غن اهضٞاٖا واؾٗا هدى الش٣اٞت والٗلم والخًاعة باإلياٞت بلى الخضوًٍ ،وٍغظ٘
ؾبب َظٍ الضٗٞت الٗلمُت في خغ٦ت الترظمت بلى ٧ىن ال٣غن الشالض الهجغي ٧ان ًدؿم بدغا ٥اظخماعي ٚحر مؿبى ،١هدُجت
الهغإ الاظخماعي وؤلاًضًىلىجي الظي ْهغ في ق٩ل زىعاث ظماَحرًت ؤو في ق٩ل خغ٧اث قٗبُت ،ومظاَب وٞغ ١مسخلٟت،
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وَظا ما ص ٘ٞبالضولت الٗباؾُت بلى الخدغ ٥للخهضي للخغ٦ت الاخخجاظُت وطل ٪مً زال ٫بٖاصة بىاء اإلااضخي الٗغبي الظي
واظه هجىم الخغ٧اث الكٗىبُت ،باإلياٞت بلى ٞهم اإلاٟاَُم ؤلاؾالمُت وحٗمُ٣ها ًٖ َغٍٞ ٤لؿٟاث الكٗىب ألازغي وجغاثها.1
٦ما اؾخمضث الخًاعة ؤلاؾالمُت خاظتها لخغ٦ت الترظمت للترار الُىهاوي مً الٗىامل الخالُت:2
َّل
َم
ظم َمسِمّمب َمً ٱل ِمزي
 صٖىة ؤلاؾالم بلى الٗلم وجدهُل اإلاٗاع ٝممشال ُٞما وعص بال٨خاب والؿىت مهضا٢ا ل٣ىله حٗالى" :ٱكشؤ ِمب ِم
وع َمً مً َمغ َملم" [الٗل ،]2-1٤و٢ىله حٗالىَ " :مً َمأؤ ُّي َمها َّلالز َم
ُل َمل ُمىم َمج َمف َّلس ُمحىا فى اإلاَم َمجالغ َمف َم
َمخ َمل َمم َمخ َمل َمم ٱإل َم
ًً َمآم ُمىىا ب َمرا ِمك َم
افس ُمحىا
ِم
ِم
ِم
ِم
ِم
ِم ِم
ٍم
ُم َم َّل َم ُم
َم ُم ُم َم ُم ُم َم َم َّل ُم َّل
َّل ُم َم ُم َم َم
َم َم َم َم َم َّل ُم َم َم َم ُم َم
ُم
ُم
َم
َمً َم
َم
اث والله ِمبما حػملىن
فس ِم الله لىم و ِمبرا ِمكُل اوؽضوا فاوؽضوا ًشف ِمؼ الله ال ِمزًً آمىىا ِممىىم وال ِمزًً ؤوجىا ال ِمػلم دسح ٍم
َم
خ ِمب ٌمحر"[اإلاجاصلت.]11
 خاظت اإلا٨ٟغًٍ اإلاؿلمحن بلى الاَالٕ ٖلى الترار الُىهاوي وٚحرٍ بٗض ؤن ونلذ بلحهم الدجج الٗ٣لُت اإلاضٖمت التي جبُل
ال٨شحر مً ؤنى ٫الضٖىة مؿدىضة ٖلى اإلاىُ ٤والجض ٫والغَان ،لظا ٧ان لؼاما ؤن ًجُض اإلاؿلمىن َظا ال ًٟال٨ٟغي ختى
ًخم٨ىىا مً الظوص ًٖ ُٖ٣ضتهم ،و٢ض ٧ان َظا الؿبب اإلاباقغ في وكإة الٟغ ١ؤلاؾالمُت ،لخ ٠٣في مجابهت خهىن ال٨ٟغ
اإلاًاص لُٗ٣ضة الخىخُض ،واؾخسضم ٦باع عظا ٫ال٨ٟغ ؤلاؾالمي "ٖلم ال٨الم" م٣ابال للمىُ ٤ألاعؾُي وؾالخا مازغا في
مىاظهت زهىم الضًً ؤلاؾالمي مً اإلاىا٣ٞحن واإلاجاصلحن والٟ٨غة،
 حصجُ٘ الخلٟاء اإلاؿلمحن للخغ٦ت ،زانت الخلُٟت الٗباسخي اإلاإمىن الظي قٛل هٟؿه بال٨ٟغ والٟلؿٟت.
 ؤصي اخخ٩ا ٥الٗغب بٛحرَم مً الكٗىب زالٚ ٫ؼواتهم بلى الخُل٘ إلاٗغٞت ٖلىمهم ،زانت ما ًخٗل ٤مجها بالىاخُت
الٗلمُت التي جازغ ٖلى خُاتهم الُىمُت٧ :الخؿاب والُب والهىضؾت ،والٗلىم الخغبُت ،والُ٨مُاء والخىجُم،
َم َم َم َم َم َم َّل ُم َم ُم َم َم َم َم ُم ُم َم َم َمُم
ىب ؤكفالها"
 خض ال٣غآن ٖلى الخإمل وصٖىجه إلٖما ٫ال٨ٟغ مً زال٢ ٫ىله حٗالى ":ؤفال ًخذبشون اللشآن ؤم غلى كل ٍم
[مدمض.]24
د -خشهت الترحمت في الػالم الػشبي في الػفش الحذًث :
 1798ؤو ٫اخخ٩ا ٥خًاعي بالٛغب في الٗهغ الخضًض ،بط ولض َظا الاخخ٩ا ٥هىٖا مً
حٗخبر الخملت الٟغوؿُت ٖلى مهغ في
الاهٟهام ال٨ٟغي ظٗل باإلا٨ٟغ اإلاهغي ً ٠٣بكضة يض الاخخال ٫الٟغوسخي للبالص ،بال ؤهه في مىاي٘ ؤزغي ٌكُض ببٌٗ
ؤلاظغاءاث والٗلىم واإلاىاهج الٟغوؿُت ،ولهظا هخج َظا الاهٟهام ال٨ٟغي لضي اإلا٨ٟغًٍ الٗغب الظًً ؤعاصوا مؿاًغة الخ٣ضم
الظي ؤخغػٍ الٛغب ،وفي هٟـ الى٢ذ الخمؿ ٪بتراثهم ال٨ٟغي والضًجي ٖلى ما َى ٖلُه ،زم ججضصث َظٍ ال٨ٟغة مغة ؤزغي
ٖىضما ؤعاص مدمض ٖلي خا٦م مهغ ؤن ًبجي مهغ ٖلى ؤؾـ الخ٣ضم الخضًض ٞإعؾل بمبٗىزُه بلى ٞغوؿا واؾخ٣بل مجها زبراء
 ،1835واحؿٗذ
وٞىُحن للمؿاٖضة في جدضًض الضولت٦ ،ما ؤؾـ عٞاٖت الُهُاوي ٖ٣ب ػٍاعجه بلى باعَـ مضعؾت ألالؿً في
خغ٦ت الترظمت ٞترظم زغٍجى اإلاضعؾت ٦شحرا مً ال٨خب في مجا ٫الٟلؿٟت والُب والٟىىن الٗؿ٨غٍت والخاعٍش ،و٢ض ؤوكإث
 1841وُٖيذ ُٞه الخغٍجحن و٢ؿمخه بلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام٢ ،ؿم لل٨خب الٗلمُت والغٍايُت،
الضولت ُٞما بٗض ٢لم الترظمت في
و٢ؿم لترظمت ٦خب الٗلىم الُبُت والُبُُٗت ،و٢ؿم لترظمت ألاصبُاث والخاعٍش والجٛغاُٞا واإلاىُ ٤والٟلؿٟت ،و٧ان اإلاٗمى٫

1
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به ؤال ًخسغط الُالب مً ألالؿً بال بٗض ؤن ًترظم ٦خابا٦ .1ما ٧اهذ َىا ٥ظهىصا ٖغبُت ظماُٖت مً ؤظل جُىٍغ خغ٦ت
٣ٖ ،1945ضث في الٗام هٟؿه ؤو ٫مٗاَضة
الترظمت ججؿضث في ظامٗت الضو ٫الٗغبُتٞ ،خىُٟظا إلاباصت اإلاُشا ١الخإؾِسخي في
بحن الضو ٫الٗغبُت لخإُ٦ض الٗمل الٗغبي اإلاكتر ٥وهي اإلاٗاَضة الش٣اُٞت ،و٢ض ههذ في ماصتها الؿابٗت ٖلى " :ؤن حٗمل صو٫
الجامٗت ٖلى جيكُِ الجهىص التي جبظ ٫لترظمت ُٖىن ال٨خب ألاظىبُت ،ال٣ضًمت والخضًشت ،وجىُٓم جل ٪الجهىص٦ ،ما حٗمل
ٖلى جيكُِ ؤلاهخاط ال٨ٟغي في البالص الٗغبُت بمسخل ٠الىؾاثل" ،وجىُٟظا لهظٍ اإلاٗاَضة ؤوكإث الجامٗت الٗغبُت ٖضصا مً
اللجان لخىُٟظ ؤٚغايها ،مجها اللجىت الش٣اُٞت التي اَخمذ بإمغ الخإلُ ٠والترظمتٞ ،إهجؼث ٖمال عٍاصًا جمشل بترظمت مالٟاث
َامت مشل ٦خاب الغٍايُاث لبرجغاهض عاؾل ،و٦خاب جاعٍش الٗلىم لجىعط ؾاعجىن ،ومٗٓم ؤٖما ٫ق٨ؿبحر ألاصبُت ،و٦خاب
٢هت الخًاعة لىو ٫صًىعاهذ٦ .ما ٖملذ البلضان الٗغبُت ٌٗض طلٖ ٪لى جىُٓم خغ٦ت الترظمت ،عٚبت مجها لخد ٤ُ٣اإلاؼٍض مً
اليكاَاث الش٣اُٞت التي ج٣ىم ٖلى ههىم حكغَُٗت وَُ٩لُت ماؾؿاجُت ٢اصعة ٖلى جد ٤ُ٣اإلاهام الىاؾٗت٣ٞ ،ض ؤنضع
وػعاء اإلاٗاع ٝوالتربُت والخٗلُم في ماجمغَم الشاوي في ُٟٞغي
 1964مكغوٕ مُشا ١الىخضة الش٣اُٞت الٗغبُت الظي جًمً
بوكاء مىٓمت باؾم اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم ،خُض ههذ اإلااصة ألاولى مً صؾخىع اإلاىٓمت ٖلى ؤنَ " :ضٝ
اإلاىٓمت َى الخم٨حن للىخضة ال٨ٟغٍت بحن ؤظؼاء الىًَ الٗغبي ًٖ َغٍ ٤التربُت والش٣اٞت والٗلىم ،وع ٘ٞاإلاؿخىي الش٣افي في
َظا الىًَ ،ختى ً٣ىم بىاظبه في مخابٗت الخًاعة الٗاإلاُت واإلاكاع٦ت ؤلاًجابُت ٞحها".2
و٧اهذ الخُىة ألاولى التي زُتها اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم في مًماع الترظمت ،ؤن ٖ٣ضث خل٣ت جضعؽ ٞحها
 ،1973اجسظث ٖلى بزغَا جىنُاث ص٣ُ٢ت
ً٢اًا الترظمت في ال٩ىٍذ بدًىع مىضوبحن مً زالر ٖكغة صولت مً  24-31صٌؿمبر
وقاملت جغمي بلى الجهىى بالترظمت.
 1976صٖا اإلااجمغ ألاو ٫للىػعاء اإلاؿاولحن ًٖ الكاون الش٣اُٞت في الىًَ الٗغبي بلى ججمُ٘ البُاهاث اإلاىز٣ت ًٖ
وفي ٖام
ً
 1978ؤوصخى اإلااجمغ الٗام للمىٓمت الٗغبُت اإلاىٗ٣ض بالخغَىم
خغ٦ت الترظمت ووي٘ زُت ٢ىمُت لها جٟاصًا للخ٨غاع ،وفي ٖام
بةٖضاص ٢ىاثم بِبلىٚغاُٞت باإلاترظماث ووي٘ مسُِ ٢ىمي لترظمت ؤبغػ ال٨خب ألاظىبُت بلى اللٛت الٗغبُت ،والاَخمام بترظمت
هخاط ال٨ٟغ الٗغبي في اللٛاث ألاظىبُت.
ً ً
٣ٖ 1979ضث اإلاىٓمت الٗغبُت اظخمإ زبراء في الترظمت بم٣غَا بخىوـٞ ،ىيٗذ مكغوٖا ؤولُا لخُت ٢ىمُت ،ج٣غع
وفي ٖام
مً زاللها بوكاء وخضة جغظمت باإلاىٓمت الٗغبُت جخىلى الُ٣ام ٖلى الجىاهب اإلاسخلٟت للترظمت ،وجدغ٦ذ وخضة الترظمت َظٍ
في اججاَاث زالزت هي:
 الخيعُم والخخىُي :وجمشل ٖملها في وي٘ الخُت ال٣ىمُت للترظمت.
 جىىًٍ اإلاترحمحن :وجمشل ٖملها في وي٘ صعاؾت ظضوي إلاكغوٕ اإلاٗهض الٗغبي للترظمت.
 بهخاج جشحماث :وجمشل ٖملها في وي٘ صعاؾت ظضوي إلخضار اإلاغ٦ؼ الٗغبي للخٗغٍب والترظمت والخإلُ ٠واليكغ.

1
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٢امذ وخضة الترظمت بىي٘ مكغوٕ الخُت ال٣ىمُت للترظمت مؿخُٗىت بالضعاؾاث التي خهلذ ٖلحها ًٖ وا ٘٢الترظمت في
ً
ً
ؾبٗت ٖكغ بلضا ٖغبُا ،ؤنضعتها اإلاىٓمت الٗغبُت في ٦خاب ًخإل ٠مً ٢ؿمحن ،زم خضصث الضوع الظي ًيبػي ؤن ججهٌ به ٧ل
مً الضو ٫الٗغبُت واإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم:1
 دوس البلذان الػشبُت:
 صٖم ماؾؿاث الترظمت واليكغ الخ٩ىمُت لضحها ومؿاهضة صوع اليكغ الخانت وحصجُٗها.
 بخضار ماؾؿاث للترظمت واليكغ ؤو الدصجُ٘ ٖلى بخضاثها.
 بنضاع الدكغَٗاث الالػمت لخىُٓم خغ٦ت الترظمت والغقي بها.
 خض ٧ل ُ٢غ ٖغبي ٖلى بوكاء لجىت جخمشل ٞحها ماؾؿاث الترظمت واليكغ ُٞه ،ومهمتها:
عؾم زُت للترظمت ٖلى هُا ١الُ٣غ و ٤ٞالاخخُاظاث وؤلام٩اهُاث.
جباص ٫اإلاٗلىماث بحن َظٍ اإلااؾؿاث وجىُٓم اجهالها باإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم ،ومضَا باإلاٗلىماث التي
جُلبها ،وباألظهؼة واإلااؾؿاث اإلامازلت في البلضان الٗغبُت ألازغي ،وباإلاىٓمت الٗاإلاُت للتربُت والٗلم والش٣اٞت والهُئاث ألاظىبُت
اإلامازلت.
بنضاع بيبلىٚغاُٞا ُ٢غٍت ؾىىٍت بال٨خب اإلاترظمت.
و٦ظل ٪صٖذ الضو ٫الٗغبُت بلى الاَخمام بً٣اًا الترظمت اإلاهمت وهي :ازخُاع ال٨خب اإلاغاص جغظمتها ،اإلاؿخىي اللٛىي
والٟجي للترظمت ،ج٩ىًٍ اإلاترظمحن وجضعٍبهم ،خ٣ى ١اإلاالٟحن واإلاترظمحن ،بوكاء ظمُٗت ؤو عابُت ؤو اجداص للمترظمحن في ٧ل
ُ٢غ ٖغبي ،الؿعي إلوكاء اجداص للمترظمحن الٗغب ،جِؿحر جضاو ٫ال٨خاب اإلاترظم وجىػَٗه.
 دوس اإلاىظمت الػشبُتً :خمشل صوعَا في ؤمىع حكمل خغ٦ت الترظمت في الىًَ الٗغبي ٧له ،ومجها:
ُث
 الخىزُم :وَى بظغاء ٖملُت مسر قامل إلاا جغظم وٍترظم ،وبنضاعٍ في وكغاث جىزُُ٣ت بِبلىٚغاُٞت.
ً
٦ 2890خابا،
ٞ )1981بل ٜالٗضص
-1970
وبالٟٗل ٢امذ اإلاىٓمت الٗغبُت في الشماهُيُاث بدهغ ما جغظم زال ٫بخضي ٖكغة ؾىت (
وجم بنضاع طل ٪في ٦خاب.
 ؤلاغالم :ججم٘ اإلاىٓمت الٗغبُت مٗلىماث ٖما جغظم وما َى ُ٢ض الترظمت وما ج٣غعث جغظمخه في ُ٢غ ما ،وجبل ٜألاُ٢اع
ألازغي طل ٪ب٣هض ٖضم ج٨غاع الٗمل وبياٖت الجهض واإلاا ،٫وبٛغى الخض ٖلى جباص ٫ال٨خب بحن ألاُ٢اع الٗغبُت وجىػَٗها
ً
وجضاولها ،وبالٟٗل خهلذ اإلاىٓمت الٗغبُت ٖلى مٗلىماث ًٖ٦ 753خابا و٢امذ باإلٖالم بها.
 ؤلاسؼاد :وٍ٣هض به مؿاٖضة الىاقغًٍ (ماؾؿاث اليكغ الخ٩ىمُت وألاَلُت) ٖلى ازخُاع ال٨خب الهالخت للترظمت وٖلى
ؤؾماء اإلاترظمحن ال٣اصعًٍ ٖلى طل ٪وٖىاوٍجهم وهخاظاتهم ،و٢ض خهلذ اإلاىٓمت الٗغبُت ٖلى مٗلىماث مً الجهاث اإلاسخهت
ً
في الضو ٫الٗغبُت خى 824٫مترظما بمٗلىماث ٧املت ٖجهم وًٖ هخاظهم ،وخى 41٫ماؾؿت للترظمت واليكغٞ ،إنضعث طل٪
 1985في صلُل ٖىىاهه :صلُل اإلاترظمحن وماؾؿاث الترظمت في الىًَ الٗغبي" وػوصث به ظمُ٘ الجهاث اإلاٗىُت.
ٖام
و٦ظل ٪خهلذ ٖلى ا٢تراخاث بكإن جغظمت٦ 106خاب جهلر للترظمت مً اللٛاث ألاظىبُت بلى اللٛت الٗغبُت ،وٖلى ٢ىاثم بـ
٦ 200خاب مً الترار الٗغبي ال٣ضًم وؤلاهخاط الٗغبي ال٨ٟغي وألاصبي الخضًض ،جهلر للترظمت مً الٗغبُت بلى اللٛاث ألاظىبُت
الىاؾٗت الاهدكاع.
نفس ادلرجع.
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وبٗض ٖكغ ؾىىاث مً نضوع الخُت ٢امذ اإلاىٓمت الٗغبُت بخدضًثها والخىؾ٘ ٞحها مؿخُٗىت بلجىت مً الخبراء الٗغب ،زم
.1996
ؤنضعتها في ٦خاب بٗض ؤن ؤ٢غَا ماجمغ الىػعاء اإلاؿاولحن ًٖ الكاون الش٣اُٞت في الىًَ الٗغبي في صوعجه الٗاقغة ٖام
 -2جشحمت ألاوسبُىن للىخب ؤلاظالمُت :
جمذ ٖملُت ؤلازهاب بحن ال٨ٟغ الٗغبي وبحن الٗ٣ل ألاوعوبي في مىُ٣خحن  :ألاولى مضًىت َلُُلت باؾباهُا،
والشاهُت ن٣لُت وظىىب بًُالُا٣ٞ ،ض ٧اهذ َاجان اإلاىُ٣خان هُ٣تي الخالقي بحن الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت
الؼاَغة وبحن الٗ٣لُت ألاوعوبُت الىاقئت ،ألجهما ٖلى الخضوص بحن صاع ؤلاؾالم وبحن ؤوعوبا .
و٢ض بضؤ َظا الخباص ٫بالغخلت التي ٢ام بها ظغبحر صي ؤوعٍا Gerbert d'Aurillac ٥الظي  -ؤنبذ ُٞما بٗض بابا  -باؾم
ً
البابا ؾلٟؿتر الشاوي  ،Silvestre IIعخلخه بلى ٢غَبت َلبا للخ٨مت٩ٞ ،ان لهظٍ الغخلت ؤزغَا البال ٜفي اَخمام ظغبحر
بالٗلم الٗغبي ومداولت وكغٍ في ؤوعوبا اإلاؿُدُت.
ً
وبلَ ٜظا الخباص ٫ؤوظه في َلُُلت بٗض ؤن اؾترصَا ؤلاؾبان ؾىت٣ٞ ،1085ض امخاػث بم٨خباتها الُٗٓمت زهىنا
و٢ض اهخ٣ل بلحها آال ٝاإلاجلضاث مً اإلاكغ ،١وشج٘ مُغان َلُُلت عٍمضهضو  (1126-1152) Raimundoوجالٍ
زلٟائٍ مً اإلاُاعهتٖ ،لى ُ٢ام خغ٦ت ه٣ل ال٨خب الٗغبُت بلى الالجُيُت بما بخىؾِ اللٛت الٗبرًت ؤو اللٛت الضاعظت
الغوماهُت ،واؾخمغث َظٍ الخغ٦ت َىا ٫ؤ٦ثر مً ٢غن ،ول٣ض اٖخاص اإلااعزىن ؤن ًخدضزىا ًٖ "مضعؾت
اإلاترظمحن " في َلُُلت ول ً٨لِـ اإلا٣هىص وظىص مضعؾت باإلاٗجى اإلااصي ،ؤي َُئت وبىاء ًًمها ًخىلى الُ٣ام
بالترظمت ،مشل بِذ الخ٨مت الظي ؤوكإٍ الخلُٟت اإلاإمىن للمترظمحن مً الُىهاهُت ؤو الؿغٍاهُت بلى الٗغبُت في
ؾىت ،ٌ215بل ٧ان َىا ٥ظماٖت خغة مً اإلاترظمحن ٌٗملىن في َلُُلت في هٟـ اإلا٨خباث ،وبىٟـ الُغٍ٣ت ،وفي
مُضان واخض َى الٗلىم الٗغبُت.
و٧ان ؤو ٫ما اَخم به َاالء اإلاترظمىن َى الٗلىم الٗغبُت اإلاى٣ىلت ًٖ الٗلىم الُىهاهُت ،طل ٪ؤن ؤوعوبا ٧اهذ ٢ض
ؤٞغٚذ مً الٗلم الُىهاوي ،و٧ان ٖلى عؤؾهم الكماؽ صومىجى ٚىهالٟى  Domingo Gonsalvoالظي جغظم بٌٗ
ً
ً
اإلاالٟاث للٟاعابي و ابً ؾِىا و الٛؼالي و ابً ظبحرو ،٫وقاع٦ه في الترظمت ؤخُاها "زىان بً صاووص" بط اقتر٧ا مٗا
في جغظمت ٦خاب "في الىٟـ " البً ؾِىا ،بياٞت بلى "ًىخىا ؤلاؾباوي "الظي جغظم مً الٗغبُت بلى الالجُيُت ٖضة
مالٟاث في الٟل ٪والىجىم ،مً بُجها ٦خب للخىاعػمي ،بًٟلها اهخ٣ل الخؿاب الهىضي بلى ؤوعوبا والىٓام
الٗكغي في الخؿاب؛ ومً ٦خب الخىاعػمي ٖغٞذ
ؤوعوبا الهٟغ.1
ؤما اإلاغ٦ؼ الشاوي للخباص ٫الش٣افي ٩ٞان في ن٣لُت بٗض ؤن اؾخىلى الىىعمان ٖلحها في ،ٌ484و٧ان "عوظاع الشاوي" مخإزغا في ٧ل
ً
مٓاَغ بالَه بمٓاَغ الخالٞت الٟاَمُت في مهغٞ ،إوكإ ؤ٧اصًمُت ٧ان ٌٗمل ٞحها الٗلماء الىهاعي والحهىص ظىبا بلى ظىب،
وؤؾؿىا لخغ٦ت مىاْغة لخغ٦ت "َلُُلت" وبن جإزغث ٖجها بٗكغاث الؿىحنٟٞ .ي ٖهض "ظُىم ألاو ،"٫ابً عوظاع الشاوي،
ً
وكُذ خغ٦ت الترظمت لِـ  ِ٣ٞمً الٗغبُت بل وؤًًا مً الُىهاهُت ،ختى ؤن وػٍغٍ اإلاكهىع "اهغٍ٩ى اعؾدبى Enrico
" Aristippoجغظم"آلازاع الٗلىٍت" ألعؾُى مً الُىهاهُت و٦ظل ٪جغظم مداوعجحن ألٞالَىن٦ ،ما جغظم َى و "ألامحراً ٫ىظىُى
 ،1160وجغظم ًىظُىى
صي بالغمى ٦ " Eugenio de Palermoخاب "اإلاجؿُي" لبُلمُىؽ مً الٗغبُت بلى الالجُيُت خىالي ؾىت
عبد الرمحن بدوي ،اضاءات
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ً
ؤًًا ٦خاب "اإلاىاْغ" لبُلمُىؽ مً الٗغبُت٦ .ما اقتر ٥في خغ٦ت الترظمت مً الٗغبُت مترظم بًُالي َى "ظحرعصو
ال٨غٍمىوي )" Gerardo de Cremona (1114_1178الظي عخل بلى َلُُلت مً ؤظل صعاؾت الٗلىم الٟلُ٨ت ،و٢ض جغظم "ظحراعصو"
ً
ً
ؤ٦ثر مً ؾبٗحن ٦خابا ٖغبُا في الٟل ٪والجبر والخؿاب والُب.1
واؾخمغث خغ٦ت الترظمت في َلُُلت في ال٣غن الشالض ٖكغ ويمذ ٖلماء ؤوعوبا ال٨باع مشل
ً
"مُساثُل ؤؾ٩ىث " الظي قاع ٥ؤًًا في خغ٦ت الترظمت ٞترظم البً ؾِىا ،باإلياٞت بلى "ماع٧ىؽ "
قماؽ َلُُلت الظي جغظم مً الٗغبُت بٌٗ مالٟاث "ظالُىىؽ " الُبُت٦ ،ما جغظم ال٣غآن
 Hermannus Alemanusالظي جغظم
ال٨غٍم وبٌٗ ال٨خب في ٖلم الخىخُض ،و٦ظلَ ٪غماهىؽ اإلااهىؽ
قغح "ابً عقض " ٖلى ألازال" ١ألعؾُى " ؾىت  ،1240وجلخُو الخُابت "البً عقض  ".وفي ٖهض
"الٟىوؿى الخُ٨م " اهدكغث خغ٦ت الترظمت مً الٗغبُت بلى ؤلاؾباهُت الىاقئت ٞ .ترظمذ "٧لُلت
َد
الخ٨م " للمبكغ بً ٞاج ،٪وٖكغاث مً ٦خب الٟل ٪مً اللٛت الٗغبُت بلى اللٛت
وصمىت " و "مسخاع ِم
ؤلاؾباهُت٩ٞ ،ان لهظا ؤزغٍ الُٗٓم لِـ  ِ٣ٞفي ج٣ضم الضعاؾاث الٗلمُت في بؾباهُا ومجها بلى ؤوعوبا
٧لها ،بل وزهىنا في ُ٢ام اللٛت ؤلاؾباهُت.
ومً َظا ٧له هدبحن مضي خغ٦ت الترظمت مً اللٛت الٗغبُت بلى اللٛخحن الالجُيُت وؤلاؾباهُت.
 -3واكؼ الترحمت في البالد الػشبُت في الػفش الحذًث :
بن ج٣ضًم ٖغى قامل وص ٤ُ٢لىا ٘٢الترظمت في الىًَ الٗغبي الُىم لِـ باألمغ الِؿحر ،بؿبب بحؿإ عٗ٢ت الىًَ الٗغبي،
وجٟاوث حجم الٗمل الش٣افي بحن ُ٢غ وآزغ ،وٖضم جىاٞغ مٗلىماث بخهاثُت ٧اُٞت ًٖ اإلاترظمحن واإلاترظماث .وَٗخبر ال٨خاب
 1987بٗىىان" :
 1985وزاهحهما نضع ٖام
الظي ويٗخه اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم في ظؼؤًً :ؤولهما نضع ٖام
صعاؾاث ًٖ وا ٘٢الترظمت في الىًَ الٗغبي" ؤَم مغظ٘ للى٢ىٖ ٝلى وا ٘٢الترظمت في الىًَ الٗغبي ،بط ًًم صعاؾاث ٦خبها
ً
ً
مسخهىن ؤٟ٦اء ًٖ وا ٘٢الترظمت في ؾبٗت ٖكغ ُ٢غا ٖغبُا ،وألاُ٦ض ؤن َظٍ الضعاؾاث جدخاط بلى جدضًض ٧ل زمـ
ؾىىاث لدؿخىٖب اإلاؿخجضاث.
وٍم ً٨خهغ ممحزاث وا ٘٢الترظمت في الىًَ الٗغبي ُٞما ًلي:2
ً
ً
ؤجها خغ٦ت حٛلب ٖلحها الٟٗىٍت وال ًىٓمها جسُُِ مد٨مٞ ،الخُابٚ ٤حر ٢اثم جماما بحن الخاظت والٟٗل ،و٦شحرا ما هجض
ً
٦خبا صون ؤَمُت ٢ض جغظمذ وؤزغي هاٗٞت لم جترظم.
ً
ؤجها خغ٦ت يُٟٗت الخىاػن ،ؤُٖذ ظاهبا مً اإلاٗغٞت ؤ٦ثر مً ؾىاٍ ،صون مغاٖاة لىا ٘٢بالصها الٗغبُت الا٢خهاصي
ً
والاظخماعي والش٣افي ،بال ؤجها ٖغٞذ جدؿىا في الؿىىاث ألازحرة ،بط اػصاص ٖضص ال٨خب الٗلمُت اإلاترظمت ،و٦ظل ٪ال٨خب
اإلاسههت لؤلَٟا.٫

نفس ادلرجع.
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ً
ؤجها خغ٦ت ٚحر م٨خملت ٞىُا لٗضم التزامها بمٗاًحر ص٣ُ٢ت مً هاخُت ألاصاء اللٛىي واؾخسضام اإلاهُلرٞ ،ةلى ظاهب
الترظماث الض٣ُ٢ت والىاجخت هجض جغظماث جٟخ٣غ بلى الض٢ت الٗلمُت واللٛىٍت.
و٢ض ؤ٦ضث مسخل ٠الضعاؾاث ٖلى الىي٘ اإلاخضَىع للترظمت في الىًَ الٗغبيٞ ،ى٣ٞا للمسر اإلاُضاوي الظي ؤظغاٍ قىقي
ظال ٫مدمض ووكغ هخاثجه مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،في و٢اج٘ الىضوة ال٨ٟغٍت التي هٓمها اإلاغ٦ؼ خى ٫الترظمت في الٗالم
الٗغبي ،ج٣ضع وؿبت ال٨خب اإلاترظمت بما ال ًهل بلى ؤ٦ثر مً  5باإلائت مً بظمالي اإلايكىع ٖلى اإلاؿخىي الٗغبي و٢ض ايُغ
الباخض بلى ج٣ضًغ وؿبت ال٨خب اإلاترظمت بؿبب ٖضم وظىص بخهاءاث قاملت وص٣ُ٢ت ًٖ وي٘ الترظمت في الٗالم الٗغبي
ً
ٖمىما ،ؾىاء اإلاترظمت ؤم اإلاىيىٖت
زال ٫ال٣غهحن اإلاايُحن .وفي ٖام  1992بل ٜبظمالي ؤلانضاعاث في الٗالم الٗغبي مً ال٨خب
ً ا في بؾباهُا ً ،1
ً
٧ ،1995ان
وو٣ٞا إلخهاءاث نضعث ًٖ الُىوؿ٩ى ٖام
بنضاعا م٣اعهت بـ
6759
باللٛت الٗغبُت،
 41816بنضاع
مخىؾِ ال٨خب اإلاترظمت في الٗالم الٗغبي زال ٫الٟترة مً  1981بلى  1985ؤ٢ل مً٦ 5خب ل٩ل ملُىن وؿمت ،ؤي ؤ٢ل مً
٦خاب واخض في الؿىت ل٩ل ملُىن وؿمت ،بِىما بل ٜمخىؾِ ال٨خب اإلاترظمت في بؾباهُاً 920
٦خابا في الؿىت ل٩ل ملُىن وؿمت،
٦ 519خاب باإلاجغ  ،2وَٗل ٤بُتر سبُىً عثِـ اإلاغ٦ؼ الضولي في مٗغى ٞغاهٟ٨ىعث الضولي لل٨خاب ًٖ جغظمت ال٨خب الٗغبُت
و
بلى اللٛاث ألازغي ب٣ىله " :بن ؤمام ال٣اعت في ؤإلااهُا ٞغنت لُسخاع مً بحن  125ؤل٦ ٠خاب (عواًت و٢هت وقٗغ) مجها 40 %
٦خب مترظمت ،وؿبت ال٨خب ال٣ههُت مً الٗالم الٗغبي ال حك٩ل  0.3 %مً مٗغوياث الؿى ١ألاإلااهُت لل٨خب".3
و٢ض ؤقاع قىقي ظال ٫مدمض في ج٣غٍغٍ بلى ؤن مٗٓم الترظماث هي في مجا ٫ألاصب والؿُاؾت وؤلاًضًىلىظُا الضًيُت ،ؤو ٦خب
للدؿلُت ؤو ٦خب حٗلُمُت ،ألجها ألا٦ثر ً
عواظا وعبدُت لضوع اليكغ ،ؤما الترظمت الٗلمُت ٞهي قبه ٚاثبت ،وهي ٖباعة ًٖ ظهض
ٞغصي جخم بضون جسُُِ ،وبهما اهخ٣اثُت ٞغصًت ٖلى مؿخىي اإلاترظم والىاقغ ،وٍظ٦غ الباخض مً بحن مٗى٢اث الترظمت في
الٗالم الٗغبي :الخسل ٠الخًاعي والٗلمي ومً مٓاَغٍ قُىٕ ألامُت ،والخيكئت الاظخماُٖت التي ج٣خل الًٟى ٫اإلاٗغفي،
والىٓام الخٗلُمي الظي ٌٗخمض ٖلى الخكى ،والاٞخ٣اع بلى بغامج للترظمت ٖلى اإلاؿخىٍحن الُ٣غي وال٣ىمي ،وٖضم وظىص زُت
جىمىٍت قاملت للجهىى باليكاٍ الٗلمي وؤلابضاعي٦ ،ما ؤن اهسٟاى ؾٗغ ال٨خاب ومٗضالث اإلابُ٘ و٢لت الضٖم للترظمت مً
ُ٢ىصا ٖلى ٖملُت الترظمتٞ ،الترظمت جخُلب ً
ً
الٗىامل التي جٟغى ً
وظهضا ً
٦بحراً ،ترجب ٖلحها ٧لٟت ،وجبحن لضي
و٢خا َىٍال
اؾخٗغاى الؿُاؾاث اإلاسخلٟت لضوع اليكغ ُ٢ض الضعاؾت ؤن َىاً ٥
صوعا ال جباصع بلى الترظمت بال بطا جىٞغ لها الخمىٍل مً
مهاصع زاعظُتً ،
وصوعا ؤزغي جخٗامل م٘ مترظمحن ًترظمىن بضون ؤظغ بًٟل ٖال٢تهم الصخهُت بال٩اجب ؤو بعجابهم
الصخصخي بٗملهً ،
وصوعا حٗخمض ٖلى مترظمحن مدضصًً جخٗامل مٗهم باهخٓام ل٣اء ؤظغ م٣بى ٫مً الُغٞحن ال ًخجاوػ ٖاصة
الٗكغة صوالعاث ؤمغٍُ٨ت للهٟدت الىاخضة٦ ،ما جبحن ؤن ألاظغ ل٣اء الترظمت ٢ض ًسخل ٠مً مترظم بلى آزغ ٦ما ًسخل٠
خؿب هىٕ الىوٞ ،الترظمت الؿُاؾُت مشال ؤ٢ل ٧لٟت مً الترظمت ألاصبُت وَظٍ ؤ٢ل ٧لٟت مً الترظمت الٟلؿُٟت٦ ،ما جمشل
عهد شوكت سبوؿ" ،الترجمة األدبية بين النظرية والتطبيق " ،رسالة مقدمة الستكماؿ متطلبات نيل شهادة أستاذ يف اآلداب ادلاجستَت،كلية العلوـ
واآلداب ،اجلامعة األمريكية بَتوت ، 005 ،ص. 30- 9
برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي" :تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  ،2003نحو إقامة مجتمع المعرفة" ،عماف :برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي
والصندوؽ العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ، 003 ،ص.4
 3سامي فؤاد ادلصري " ،دور النظام السياسي العربي في إعاقة بناء مجتمع معرفة عربي " ،أطروحة مقدمة استكماال لنيل درجة ادلاجستَت يف التخطيط
والتنمية السياسية ،كلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس ،فلسطُت ، 005 ،ص. 87
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٧لٟت الخهىٖ ٫لى خ٣ى ١الترظمت مً صوع اليكغ ألاظىبُت ٖاث٣ا آزغا في وظه ٖملُت الترظمتٞ ،هظٍ الضوع جُلب مبالٜ
مغجٟٗت باإلاٗاًحر اإلادلُت ،وال بض مً ؤلاقاعة بلى ؤن بٌٗ صوع اليكغ في الٗالم الٗغبي جماعؽ ال٣غنىت في الترظمت ٧ي جسٌٟ
ج٩الُٟها ،ؤي ؤجها جترظم بضون الخهىٖ ٫لى الخ٣ى ١مً صوع اليكغ ألانلُت ،وَظا ًمى٘ صوع اليكغ التي جلتزم باجٟاُ٢اث
خماًت اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت مً الاؾدشماع في الترظمت بؿبب جىٞغ ال٨خب التي ٢ض جترظمها بُبٗت م٣غنىت ؤ٢ل ٧لٟت ،وٍغي بٌٗ
الىاقغًٍ ؤن َظا الىي٘ ًًُغَا بلى جس ٌُٟؤظغ اإلاترظم في و٢ذ جدغم ٖلى مؿخىي الترظمت ،وَظا ما ٌك٩ل نٗىبت
٦بري في الخى ٤ُٞبحن الىىُٖت الجُضة وألاظغ اإلاىس.1ٌٟ
زالثا :خشهت الترحمت ودوسَا في الخػشف بلى آلاخش:
 -1خشهت الترحمت ودوسَا في الخػشٍف باإلظالم :
بن خغ٦ت الترظمت في ٖاإلاىا اإلاٗانغ هي ظؼء مً الٗال٢اث الش٣اُٞت الضولُت اإلاٗانغة ،ب٩ل ما جىُىي ٖلُه البجى الؿاثضة في
جل ٪الٗال٢اث مً جىاً٢اث وَُمىت وازخال ٫في الخىاػنٗٞ ،ضص ما ًى٣ل ًٖ َغٍ ٤الترظمت مً ألاٖما ٫الٗلمُت وألاصبُت ًٖ
لٛاث قٗىب الٗالم الشالض بلى لٛاث الكٗىب اإلاخُىعة ال ًخجاوػ وؿبت ٌؿحرة مً ألاٖما ٫التي جى٣ل بحن لٛاث ألاُ٢اع
اإلاخُىعة ؤو مً لٛاث جل ٪ألاُ٢اع بلى لٛاث الكٗىب اإلاخسلٟت ،وجىُبَ ٤ظٍ الخ٣ُ٣ت ٖلى الٗال٢ت بحن الش٣اٞت الٗغبُت
والش٣اٞت الٛغبُتٞ ،الش٣اٞت الٗغبُت ججض هٟؿها في مى ٘٢اإلاؿخ٣بل آلازظ ،ؤ٦ثر ب٨شحر مما ججض هٟؿها في مى ٘٢اإلاغؾل اإلاُٗي،
وَظا ألامغ ًخٗاعى م٘ اإلاهلخت الش٣اُٞت الٗغبُت في ؤن ًخٗغ ٝالٗالم الخاعجي بلى الش٣اٞت الٗغبُت ،وما جدخىٍه مً اهجاػاث
ظمالُت ،وما ًدىاوُٞ ٫ه مً مىايُ٘ وً٢اًا.2
ًجب ؤال ً٣خهغ صوع الترظمت في الش٣اٞت الٗغبُت ٖلى اججاٍ واخض ،بل ًيبػي ؤن ً٩ىن َغٍ٣ا ماصًا باججاَحن :مً اللٛاث
ألاظىبُت بلى اللٛت الٗغبُت ،وبالٗ٨ـٞ ،لؤلمت الٗغبُت مهلخت ز٣اُٞت زاعظُت ٦بحرة في ؤن جترظم ا٦بر ٖضص مم ً٨مً ألاٖما٫
ألاصبُت وال٨ٟغٍت والٗلمُت الٗغبُت بلى اللٛاث ألاظىبُتٞ ،مً زاللها ًم ً٨لؤلمت الٗغبُت ؤن ج٣ضم هٟؿها ز٣اُٞا للٗالم،
لخخٗغ ٝقٗىب الٗالم ٖلى واٗ٢ها الاظخماعي والخًاعي وً٢اًاَا ،زانت وؤجها حٗاوي ٖؼلت ز٣اُٞت هدُجت للخىاظؼ اللٛىٍت
اإلادُُت بها ،و٦ظل ٪لىظىص زهىم وؤَغا ٝجاعٍسُحن مٗغوٞحن ًدغنىن ٖلى حكضًض َظا الخهاع الش٣افي ،لُخم٨ىىا مً
حكىٍه نىعة ألامت الٗغبُت ٦ما ًدلى لهم ،ومً جإلُب الغؤي الٗام الٗالمي يضَا ويض ً٢اًاَا الٗاصلت مً ظهت ؤزغي،
ومً َىا ج٨دسخي خغ٦ت الترظمت ؤَمُت ٢هىي ٞ ،3مً زاللها ًم ً٨ؤن هى٣ل بلى الٗالم الىظه الش٣افي والخًاعي ألمخىا ،وان
وٗغى للٗالم نىعة ناص٢ت وصخُدت ًٖ واٗ٢ىا ومك٨الجىا وَمىخاجىا ،زانت وان مً ً٣ىم بهظٍ اإلاهمت هي بما ؤَغاٝ
زاعظُت ( حٗمل ٖلى جدغٍ ٠مُالب ألامت الٗغبُت وحكىٍه نىعة الٗغبي اإلاؿلم لضي اإلاجخمٗاث الٛغبُت ،ؾىاء ًٖ ٢هض
زضمت ألٚغاى امبرًالُت ؤم ًٖ ٚحر ٢هض هدُجت ٖضم ؤلاإلاام بش٣اٞخىا الٗغبُت وُ٢مها ،ؤو اإلاٛالُاث التي ؤنبدذ ٖغيت
لها) ،ؤو ؤَغاٖ ٝغبُت ج٣ضم جهىعا زاَئا ًٖ الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت هدُجت الٟهم الخاَئ لخٗالُم الضًً ؤلاؾالمي
الصخُذ.
عهد شوكت سبوؿ ،المرجع السابق الذكر ،ص. 30- 9
عبده عبود ،المرجع السابق الذكر ،ص.8
 3نفس ادلرجع ،ص . 3-
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ومً ؤظل وي٘ الترظمت في زضمت الش٣اٞت الٗغبُت في الخاعط ،والخٗغٍ ٠الصخُذ بالُ٣م الؿامُت والصخُدت لهاً ،جب
الٗمل في اججاَحن:
 الاججاٍ ألاوٌ :حصجُ٘ اإلاترظمحن ألاظاهب ماصًا ومٗىىٍا ،لُ٣ىمىا بترظمت ا٦بر ٢ضع مم ً٨مً ألاٖما ٫واإلاالٟاث ألاصبُت
وال٨ٟغٍت والٗلمُت بلى لٛاتهم ،وفي َظا الهضص ًم ً٨الاٖخماص ٖلى الٗ٣ى ٫الٗغبُت اإلاخىاظضة في اإلاهجغ مً ؤظل الُ٣ام بهظٍ
اإلاهمت ٖلى ؤخؿً وظه ،زانت وؤجهم ملمىن بلٛتهم ألام وٍخ٣ىىن اللٛت ألاظىبُت ،في ْل ال٣هىع الظي ٢ض حكهضٍ جغظماث
اإلاالٟحن الٛغب هدُجت ٖضم جد٨مهم الصخُذ في اللٛت الٗغبُت وآصابها.
 الاججاٍ الثاوي :حصجُ٘ صوع اليكغ الٗغبُت واإلاترظمحن الٗغب ٖلى اإلاطخي ٢ضما في جغظمت ال٨خب طاث الُ٣مت الٗلمُت
وال٨ٟغٍت إلاجخمٗاجىا الٗغبُت ٧ل في مجا ٫جسههه ،وٍ٩ىن طل ٪جدذ بقغاَُ ٝئت ؤو ماؾؿت عؾمُت ج٩ىن مكابهت لضاع
الخ٨مت التي ؤوكإَا الخلُٟت اإلاإمىن في ٖهغ اػصَاع الخًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت.
 -2خشهت الترحمت ودوسَا في النهىك الحماسي لألمت الػشبُت اإلاعلمت (ؤظلمت اإلاػشفت) :
ؾمدذ الترظمت ٖلى امخضاص الخاعٍش الش٣افي لئلوؿاهُت ل٩ل قٗب بالخٗغٖ ٝلى ز٣اٞاث الكٗىب ألازغيِٞ ،ؿخمخ٘ بها
ظمالُا ،وَؿخ٣ي مجها مٗلىماث وٞحرة خى ٫الىا ٘٢الاظخماعي والخًاعي لخل ٪الكٗىب ،و٧ان الضوع الظي ماعؾخه الترظمت
ألاصبُت صوعا ججضًضًا باؾخمغاعٞ ،الكٗب الظي ٌؿخ٣بل آصاب الكٗىب ألازغي وَؿخىٖبها ًُل٘ ٖلى ما في جل ٪آلاصاب مً
ؤق٩ا ٫وؤؾالُب وج٣ىُاث وؤظىاؽ ؤصبُت ومً مىايُ٘ ومًامحن وؤ٩ٞاعُٞ ،خإزغ بها مما ًىٗ٨ـ ججضًضًا ٖلى ألاصب
اإلاؿخ٣بل الظي ؤجُدذ له ٞغنت الاؾخٟاصة مً آلاصاب والٗلىم ألاظىبُت ،ؤما الش٣اٞت التي ًخ٣اٖـ ؤَلها وٍ٣هغون ٖلى
نُٗض الترظمت ألاصبُتٞ ،ةجها جدغم هٟؿها مً ٞغم الخجضًض الٟجي واإلاًمىوي ،وٍخإزغ ًٖ آلاصاب ألازغي٣ُٟٞ ،ض م٩اهخه في
ع٦ب ألاصب الٗالمي.1
وٍغي الض٦خىع ؤخمض الؿِسخي ٖمُض اإلاٗهض الٗالي للٛاث والترظمت ،ؤن الضو ٫الىامُت حٗخمض ٖلى ؤلاهخاط ال٨ٟغي للضو٫
اإلاخ٣ضمت ًٖ َغٍ ٤الترظمت ،مكحرا بلى زماع خغ٦ت الترظمت في ٖهض مدمض ٖلي ،وٍا٦ض َظٍ الىٓغة اإلاترظم ظماٖ ٫بض
الُٗٓم ب٣ىله " :الخًاعة الٗغبُت لم جؼصَغ ولم ًهبذ لها قإن ٖلمي وصولي بال ٖىضما وكُذ الترظمت في طل ٪الؼمً ؾىاء
٧اهذ مً الٗغب ؤو ٚحرَم ،خُض اهدكغث الخًاعة الٗغبُت ومٗها ؤلاؾالمُت اهدكاعا واؾٗا وبؿغٖت بالٛت وؤنبدذ ٖاإلاُت
بًٟل الترظمت ،وبًٟل الترظمت ونلذ ؤٖما ٫ال٩اجب الٗغبي ال٨بحر هجُب مدٟىّ بلى الٗاإلاُت وخهل ٖلى ظاثؼة هىبل".2
و٢ض ٧ان لؤلػَغ اَخمام بالترظمت مىظ عٞاٖت الُهُاوي ومدمض ٖبضٍ ،خُض ٧ان صاثما ًبدض في ؾبل الجهىى بالترظمت
والخإلُ ٠ألاظىبي ،مً زال ٫اإلااجمغاث والىضواث وؤبغػَا ٧اهذ الىضوة التي هٓمها بمكاع٦ت الجمُٗت اإلاهغٍت لخٗغٍب الٗلىم،
والظي جمسًذ ٖىه الخىنُاث الخالُت:3

نفس ادلرجع ،ص.6
أمحد احلسيٍت ىاشم "،بين الثقافة والسياسة" ،كتاب إلكًتوين( ،www.kotobarabia.com ،د،ت،ف) ،ص. 3
 3نفس ادلرجع ،ص. 6- 5
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 اٖخباع الترظمت مكغوٖا ٢ىمُا جىٞغ له ٧ل ؤلام٩اهُاث اإلااصًت والبكغٍت والدكغَُٗت التي جلؼم اؾخسضام اللٛت الٗغبُت في ٧ل
ألاوكُت ،ووي٘ الدكغَٗاث وال٣ىاهحن اإلالؼمت لظل.٪
 يغوعة بوكاء َُئاث مخسههت للمهُلخاث في مسخلٞ ٠غوٕ اإلاٗغٞت.
 الاؾخٟاصة بالخ٣ىُاث الخضًشت مشل الترظمت آلالُت بلى اللٛت الٗغبُت ،م٘ جىٞحر البرامج واإلاٗاظم الٗغبُت في ظمُ٘
الخسههاث واإلاؿخىٍاث.
 بوكاء مغ٦ؼ للخٗغٍب والترظمت جاب٘ لجامٗت ألاػَغ طي َبُٗت زانت ،ج٩ىن مهمخه الترظمت مً اللٛاث ألاظىبُت وبلحها.
 ؤن ً٩ىن ل٩ل ظامٗت زُت في مجا ٫الخإلُ ٠والترظمت ،وحصجُ٘ جٟغ ٙؤًٖاء َُئت الخضعَـ لهظا الٛغى.
 بلؼام ؤًٖاء َُئت الخضعَـ الضاعؾحن بالخاعط بترظمت عؾاثلهم الٗلمُت بلى الٗغبُت ،واٖخباع َظا مً قغوٍ حُُٗجهم في
وْاث ٠الخضعَـ بالجامٗاث ومغا٦ؼ البدىر.
 -3خشهت الترحمت ودوسَا في فهم الثلافت الؿشبُت:
بطا ٧اهذ جغظمت الترار الٗغبي َامت لخٗغٍ ٠آلازغ الخًاعي بؿمى خًاعجىا وجىُ٣تها مً الكىاثب التي ٖل٣ذ بهاٞ ،ةن
جغظمت الترار الٛغبي مهم لِـ مً اظل الخهىٖ ٫لى اإلاسؼون اإلاٗغفي الظي ًدخىٍه  ،ِ٣ٞوبهما لخصخُذ ألا٩ٞاع اإلاخُغٞت
التي ًدملها الكباب الٗغبي ًٖ الكٗىب الٛغبُت ،جدى ٫صون و٢ىٖهم ضخُت الخمالث الضٖاثُت التي ج٣ىصَا بٌٗ ألاَغاٝ
الٗغبُت ،والتي زل٣ذ ظىا مً الهغإ والخسى ٝبحن الكٗىب في ٧لخا الخًاعجحن.
٨ٞشحرا ما ً٩ىن آلازغ اإلاسخلَ ٠ى مً هخىظـ مىه ،ومً هيسج في مسُلخىا ٖىه ألاؾاَحر وال٣هو واإلاساو ًٖ ٝبٌٗ
ألامىع وألاخضار التي جدهل لىا ،ؾىاء في الى٢ذ الخايغ ؤو ٖلى اإلاؿخىي الخاعٍخيٞ ،ل٩ي هخٗغٖ ٝلى اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي
إلاضلىالث اإلاٗاوي واإلاٟاَُم ٞىدً بداظت للخىانل ؤلاوؿاوي ال٣غٍب ،وٞهم لٛت آلازغ ل٩ي وؿخُُ٘ الخٗغٖ ٝلى مٗاوي وؤبٗاص
ألامىع وخُصُاتها الخانت مً وظهت هٓغَم ،ولِـ بالُغٍ٣ت التي جهل بلُىا ٖبر الىؾاثِ اإلاخٗضصة اإلاغثُت ؤو اإلاؿمىٖت
٧اإلٖالم مشال.
بن الخدضي ألا٦بر في َظا الٗهغ َى اإلاهضع الظي هخٗغُٞ ٝه ٖلى آلازغًٍ والظي ٚالبا ما ٌؿدبٗض الخىاع الصخصخي،
وه٩ىن ً ا ؤو ً
ؤخُاها مىا ٠٢مجهم وهدً ٢ض ال ه٩ىن الخُ٣ىا بصخو واخض مجهم ؤنال ،وؿم٘ ما
ٞىدً هخٗغٖ ٝلى قٗىب ّن ؤ٩ٞاع
ً٣اٖ ٫جهم ٖبر ال٣ىىاث الخلٟؼٍىهُت وزانت ؤلازباعٍت والجغاثض واإلاجالث والاهترهذ.1
وٖلى الغٚم مً الخاعٍش الضمىي الظي محز ٖال٢اث ألامت ؤلاؾالمُت بالٛغب اإلاؿُخي ،والتي ٧اهذ في مغاخلها ألازحرة في ق٩ل
خمالث اؾخٗماعٍت وخغوب نلُبُت ،نىٗذ نىعة ؾلبُت ًٖ الخًاعة الٛغبُت في مسُلت الكٗىب الٗغبُت ،بال اهه َىا٥
جُاع في الٛغب ًُلب الخٗاع ،ٝوَى جُاع ٖ٣الوي ًٖ ٠٣لى عؤؾه ولي ٖهض بغٍُاهُا ألامحر حكاعلؼٞ ،هظا الخُاع مىظىص ًدخاط
مىا بلى ؤن هضعؾه ووصجٗه ٖلى َظٍ الاًجابُت وَظا الخُاع ًىُل ٤مً خ٣اث ٤مجها ؤن ٖىصة الاؾخٗماع ال٣ضًم مؿخدُلت واهه
ال بض مً بًجاص نُٛت للخٗاٌل ،واهه بطا ٧ان اإلا٣هىص زضمت اإلاهالر اإلاكتر٦ت والخباص ٫الش٣افي والخًاعي ٞهظا مم ً٨صون
1

سرور قاروني" ،فهم ثقافة اآلخر من خالل لغته وأهميته في التواصل اإلنساني " ،ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي األول حول الطفل

بين المغة األم والتواصل مع العصر ،الذي نظمه المركز الثقافي لمطفولة بقطر ما بين

 23-21فيفري  ،2007متاحة عبر

www.befreecenter.org/en/images/stories/PDF/understandingothersthroughlanguage.pdf
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خغوب ،وحٗخبر الترظمت طل ٪الجؿغ الظي ؾِؿمذ للمجخمٗاث الٗغبُت باالَالٕ ٖلى ؤ٩ٞاع ومباصت َظا الخُاع ،مما ٢ض
ًىٗ٨ـ ٖلى جصخُذ الهىعة ًٖ اإلاجخمٗاث الٛغبُت ،والخٟغٍ ٤بحن اإلاجخمٗاث في خض طاتها وهي قٗىب مؿاإلات مٛلُت في
مىٟ٢ها يضها وبحن الخ٩ىماث الٛغبُت التي جخمحز بالجزٖت اإلاهلخُت والامبرًالُت ججاٍ اإلاؿلمحن.
خاجمـت :
ٌة
بهه مما ال قُٞ ٪ه ؤن الترظمت وؾُلت مً الىؾاثل التي ال ٌؿخٛجي ٖجها الىاؽ في مٗامالتهم وقاون خُاتهم ،طل ٪ألن
الىاؽ زل٣ىا مسخلٟحن في ألاظىاؽ والكٗىب وال٣باثل واللٛاث والٗاصاث وٚحرَاٞ ،اخخُج للخٗاع ٝوالخٟاَم والاؾخٟاصة
َد
الىؾاَت الش٣اُٞت،
ُٞما بُجهم بلى وؾاثل مً ؤَمها :الترظمت مً لٛت بلى ؤزغيٞ ،الترظمت ٧اهذ وال جؼا ٫ق٨ال مً ؤق٩اِ ٫م
ُث
حؿاَم في بىاء ظؿىع ُّ
وٞاٖل في الخٗغٍ ٠بما ًؼزغ به
الخٟهم والخٟاَم والخىاع بحن الكٗىب والش٣اٞاث ،وصوعَا ؤؾاسخي ِم
٧ىؾاَت ال حؿمذ  ِ٣ٞبخضاو ٫و اهدكاع ألا٩ٞاع ًٖ َغٍ ٤ج٨شحر ًٞاءاث
الٗالم مً جُاعاث ٨ٞغٍت وجىىٕ ز٣افي .والترظمت ِم
الالخ٣اء ،ول٨جها حؿاٖض ؤًًا ٖلى الخٟاّ ٖلى الترار الش٣افي للبلضان اإلاسخلٟت وجُىٍغٍ ،وبالخالي ٖلى خماًت الخىىٕ الش٣افي
الظي ًبضو اهه ؤنبذ الُىم َدم َّ
هضصا ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى ،بؿبب الهُمىت اإلاتزاًضة لش٣اٞت الٗىإلات.
٦ما ؤن الىو اإلاى٣ى ٫و اإلاترظم مً لٛت بلى ؤزغي لِـ مجغص جغاُ٦ب لٛىٍت ،بل َى ٦ظل ٪وباألخغي ٖىانغ ؾُاُ٢ت وؤهماٍ
ُث ّن
ُث ّن
دى٫
دى ٫الىو اإلاترظم  ،ِ٣ٞول٨جها ج ِم
ز٣اُٞت وؤَغ بصعاُ٦ت مستزهت في طا٦غة اإلاجخم٘ اللٛىي ،وًٞال ًٖ طلٞ ٪الترظمت ال ج ِم
اإلاترظ َدمت طاتها وجمض في خُاتها ،ونض ١مً ٢ا ٫بن الثلافت اللابلت للترحمت ال جمىث.
٦ظل ٪اللٛت ٍن
وٖلى الغٚم مً ؤَمُت الترظمت الخُىٍت في ب٣اء الش٣اٞاث وجُىعَاٞ ،ةجها ال جؼا ٫يُٟٗت في الٗالم الٗغبيٗٞ ،ىضما هل٣ي
هٓغة ؾغَٗت ٖلى مُضان جغظمت الىهىم الٗغبُت بلى اللٛاث ألاوعوبُت ،ومً َظٍ بلى الٗغبُتٞ ،ؿىالخٔ ًٖ ٦شب ؤن خغ٦ت
ُث
َد
َظٍ الترظمت جسً٘ إلً٣إ بُيء ظضا ،وهي ٖمىما ال حٗضو ؤن ج٩ىن مباصعاث مدضوصة ظضا ؤ ِمهجـؼ ؤٚل ُثبهـا بًٟل مجهىصاث
ٞغصًت مخٟغ٢ت ،بجها ظهىص مبظولت مً ماؾؿاث ٖغبُت ٢لُلت ومخىازغة َىا و َىا ٥في بٌٗ البالص الٗغبُت.
وفي ؾبُل الجهىى بدغ٦ت الترظمت ومىدها اإلا٩اهت الخًاعٍت التي ًجب ؤن جلٗبهاٞ ،ىدً ُثملؼمىن في ظمُ٘ ؤُ٢اع الٗالم
الٗغبي ،بخدضًض البيُاث الخدخُت لخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث ،وجىؾُ٘ الاؾدشماعاث ٞحها .بن طل ٪مً قإهه اإلاؿاَمت في جدؿحن
ْغو ٝبهخاط ألاٖما ٫اإلاترظمتَ ًٖ ،غٍ ٤جم٨حن اإلادترٞحن في مُاصًً الترظمت ،و٦ظلَ ٪لبت مٗاَض ج٩ىًٍ اإلاترظمحن مً
ؤلاَالٕ والاؾخٟاصة مً الخ٨ىىلىظُاث الجضًضة اإلاؿاٖضة في َظا اإلاجا ،٫و٦ظل ٪مً ؤلاإلاام والخمغؽ باألهٓمت اإلاٗلىماجُت
ألاخضر.
كاثمت اإلاشاحؼ :
.2001
( :)1مٗلمحن مدمض قهُض" ،ؤزش خشهت الترحمت في جىىس الفىش ؤلاظالمي"،www.mualimin.com ،
( :)2خؿً لخؿاؾىت "،دوس الترحمت في جىىٍش البدث الػلمي في الاكخفاد ؤلاظالمي ومعاَمتها في جلاسب وحهاث الىظش
وجدذًذ وجصحُذ معاس معخلبل دساظاث الاكخفاد ؤلاظالمي الػاإلاُت"  ،صعاؾت م٣ضمت في بَاع ظامٗت ٧ىالاإلابىع
بمالحزًا( ،صـ.ث.ن).
( :)3ػٍض الٗامغي الغٞاعي "،الترحمت الػلمُت ملاسبت لؿىٍت"( ،http://ya-iraq.yoo7.com/t702-topic ،ص.ث.ن) .
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(ٖ :)4بضٍ ٖبىص "،هجشة الىفىؿ ،دساظاث في الترحمت ألادبُت والخبادٌ الثلافي" ،بحروث :ميكىعاث اجداص ال٨خاب
.1995
الٗغب،
.1986
(ٖ :)5هام الضًً مدمض ٖلي" ،بىاهحر الثلافت ؤلاظالمُت وخشهت الىلل والترحمت" ،ؤلاؾ٨ىضعٍت :ميكإة اإلاٗاع،ٝ
(ٖ :)6باصة ٦دُلت" ،الخلاء الحماساث في غالم مخؿحر خىاس ؤم ـشاع"٦ ،خاب ال٨ترووي ناصع ًٖ مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث
الاظخماُٖت( ،www.kotobarabia.com ،ص،ث،ن).
( :)7ظهاص الخىعي "،دوس حامػت الذوٌ الػشبُت وماظعاتها وؤحهضتها في مُذان الترحمت جخىُىا وبهخاحا" ،م٣الت
ميكىعة ٖبر مى ٘٢الجمُٗت الضولُت للمترظمحن واللٛىٍحن الٗغب ،مخاخت ٖبر مى.www.wata.cc/site/Papers/10.html ٘٢
(ٖ :)8بض الغخمً بضوي "،بلاءاث مً خشهت الترحمت بلى الالجُيُت والاظباهُت في بالد ألاهذلغ" ،م٣الت ميكىعة ٖبر مى٘٢
اإلاىؾىٖت ؤلاؾالمُت .http://www.balagh.com/mosoa/garb/q40rqqdg.htm
(ٖ :)9هض قى٦ذ ؾبى "،٫الترحمت ألادبُت بحن الىظشٍت والخىبُم" ،عؾالت م٣ضمت الؾخ٨ما ٫مخُلباث هُل قهاصة ؤؾخاط في
.2005
آلاصاب اإلااظؿخحر٧ ،لُت الٗلىم وآلاصاب ،الجامٗت ألامغٍُ٨ت بحروث،
 ،2003هدى بكامت مجخمؼ اإلاػشفت"ٖ ،مان :
( :)10بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ":جلشٍش الخىمُت ؤلاوعاهُت الػشبُت لػام
.2003
بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي والهىضو ١الٗغبي لئلهماء الا٢خهاصي والاظخماعي،
( :)11مها ؾامي ٞااص اإلاهغي "،دوس الىظام العُاس ي الػشبي في بغاكت بىاء مجخمؼ مػشفت غشبي" ،ؤَغوخت م٣ضمت
اؾخ٨ماال لىُل صعظت اإلااظؿخحر في الخسُُِ والخىمُت الؿُاؾُت٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا في ظامٗت الىجاح الىَىُت بىابلـ،
.2005
ٞلؿُحن،
( :)12ؤخمض الخؿُجي َاقم "،بحن الثلافت والعُاظت"٦ ،خاب بل٨ترووي( ،www.kotobarabia.com ،ص،ث،ن).
( :)13ؾغوع ٢اعووي "،فهم زلافت آلاخش مً خالٌ لؿخه وؤَمُخه في الخىاـل ؤلاوعاوي" ،وع٢ت م٣ضمت بلى اإلااجمغ الضولي
ألاو ٫خى ٫الُٟل بحن اللٛت ألام والخىانل م٘ الٗهغ ،الظي هٓمه اإلاغ٦ؼ الش٣افي للُٟىلت بُ٣غ ما بحنُٟٞ 23-21غي
،2007مخاخت ٖبرwww.befreecenter.org/en/images/stories/PDF/understandingothersthroughlanguage.pdf
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ُم
بشادٌؿم اإلاشاًا بحن ؤهىان اغخلاد الىخاب وألاهىان اإلامىىت:دساظت
ظىظُىلىحُت مُذاهُت
ؤ.الىىسي ألادًب/حامػت جىوغ اإلاىاس،جىوغ.

ملخق:
ّن
ٌٗض مٟهىم اإلاشآة ؤزهب البراصٌٛماث لٟهم و جٟؿحر الٗىالم الىٟؿُت و الاظخماُٖت لل٩اجب وفي ؾبُل طل ٪ؾُٗىا مً
زال ٫ؾاالىا البدثي بلى عنض م٩اهتهما الاظخماُٖت وُُٟ٦ت اقخٛا ٫اإلاغاًا بحن ما ٌٗخ٣ضٍ ّن
ال٨خاب ًٖ م٩اهتهم وبحن ما َى مازل
في ؤ٧ىاجهم مً ٖىالم مم٨ىت،وازترها لظل ٪جمكُا هٓغٍا و مىهجُا ،بالبدض في ألاصبُاث الؿاب٣ت التي جىإولذ مٟاَُم اإلا٩اهت،
وال٨خابت مغآة ،ونىاٖت ال٨خابت ،وال٨خابت عئٍت الٗالم ،في ٖال٢تها بٗلم الاظخمإ .ؤما في ما حهم الخمصخي اإلاجهجي ٣ٞض اٖخمضها في
مغخلت ؤولى م٣اعبت ٦مُت باٖخماص ج٣ىُت الاؾخبُان وفي مغخلت زاهُت اإلا٣ابلت اإلاغ٦ؼة ،Focus groupو ازترها ُٖىت مدضوصة و
مىخٓمت ٖلى٧ 50اجبا و ٧اجبت وػٖىاَا ٖلى مخٛحراث الٗمغ ،والخالت اإلاضهُت و الىُْٟت ،وبٗض بزًإ اإلاُُٗاث اإلاُضاهُت
للضعاؾت والخدلُل ،زلهىا بلى ؤن ال٩اجب ظؿم اظخماعي ًخدغ ٥يمً ؾُا٢حن :ؾُا ١طاحي وَى جمشله إلا٩اهخه جمشال شخهُا
زالها ؾُا ١مىيىعي وَى جمشله الاظخماعي إلا٩اهخه التي بهما ًخمشل صوعٍ الاظخماعي اإلاٟترى.
اليلماث اإلافخاخُت :اإلا٩اهت -اإلاغآة -ال٨خابت نىاٖت -ال٨خابت عئٍت الٗالم -ال٨خابت مغآة.
ملذمت :
ج٣خطخي م٣اعبت مٟهىم ال٨خابت ج٨ُ٨ٟها يمً آلُاث ُثم ّن
ُث
ًىضعط
دضصة ،هي آلُاث اؾخ٨كا ٝخ٣ُ٣ت َظا الخ٣ل ألاصبي الظي
في نلب خ٣ل ؤوؾ٘ مىه وَى الخ٣ل الش٣افي ،وجٟؿحرٍ يمً ؤً ٤ٞغاعي مٟهىم الٟٗل ٦ما ّن
خضصٍ »ماهغ فُباس« (-1864
 ،)1920خُض ًغي ؤهه ختى جخد ٤٣اإلاٟهمت الٗلمُتً ،جب الغبِ بحن الٟٗل وم٣انضٍ ،وختى هضع ٥صالالث الٟٗل الاظخماعي،
جملً ،م ً٨ال٣ىّ ٫ن
ّن
الُ٣مُت والغمؼٍت التي جسخٟي وعاءٍ ،واهُال٢ا مً َ٨ظا ّن
بن جشمحن ٗٞل ال٨خابت مً
البض ؤن هغبُه باألبٗاص
ٍن
ُث
ّن
ّن
جمشالث ّن
عمؼٍت إلا٩اهتهم في نلب الخغا ٥الاظخماعي،
٢بل الّ ٨نخاب ًمشل الٗخبت ) (Seuilألاولى لٟهم ما ًغحؿم في طًَ َاالء مً
ّن
والغَاهاث الش٣اُٞت ال٨بري التي حٛظحها هغظؿُت ؤو( ّن
طاجُت) مش٣لت بغوح خًاعة ،جسلهذ مً ؾجن اإلاكاٞهت بلى ؾجن اإلا٨خىب
ّن
ّن
ّن
الخمشل ّن
الغمؼي لٟٗل ال٨خابتَ ،ى الظي ًًٟي ٖلحها جل ٪الىٟاؾت ) (Noblesالتي خضا بها ابً زلضون،
(الخضوًٍ) .وَظا
ّن
ّن
ُث
ّن
ّن
بىنٟها "نىاٖت هِٟؿت" .لَ ً٨ظا الخهىع لم ٌٗض ٌٗخض به في اإلا٣اعباث الخضًشت ،ألن ال٩اجب لم ٌٗض له وظىص زاعط ٗٞل
ّن
ّن
ّن
ّن
والٛاثُتٞ ،ال٩اجب ٢ض
وال٣هضًت
زاعظُت ج٨ؿبها الُ٣مت
اإلا٨خىب هٟؿه ،باٖخباعٍ ماؾؿت ٢اثمت الظاث ال جدخاط بلى ٖىانغ
اإلاىيىُٖت وؤنبذ ُ٦اها ) (Entitéعمؼٍا وؾُمُاثُا (ّ ،)Sémiotiquesن
َىٍخه ّن
٣ٞض ّن
ّن
ًخد ٤٣وظىصٍ في ًٞاء جل ٪اإلااؾؿت.
اإلااصًت
ّن
ُثوَ ّن
ٗض مٟهىم اإلاغآة ؤبغػ مٟهىم هٓغي له امخضاصاجه ؤلاظغاثُت وٗٞالُاجه اإلاىهجُت ،لخجإوػ طل ٪الخهىع الظي ؾاص ًٖ مٟهىم
ال٨خابت باٖخباعَا نىاٖتٞ ،ىعاء َ٣ىؽ ٗٞل ال٨خابت بما َى ٗٞل ز٣افي ومغامُه ويىابُه ،جىظض ماؾؿت اظخماُٖت
ّن
ّن
جخد٨م بهظا الٟٗل و جمىده ُ٢مخهٚ ،حر ّن
ؤن بٖاصة الاٖخباع إلاٟهىم اإلاغآة ،ال ٦ما َى في الخدلُل الىٟسخي وبهما باٖخباعٍ مٟهىما
ًغج٨ؼ ٖلى بيُت اؾخٗاعٍت جىٟي الاوٗ٩اؽ ) (Refletال٩امً ٞحها ،لخخدى ٫بلى صاللت ٢ابلت للخإوٍل ،ال في ّن
خحز ؾُمُاجي ٞدؿب،
ّن ّن
ّن
بإهىا في سجل نٗبّ ،ن
ومٗ٣ض ًخُلب ّن
مىا الخظع ،وٍدخاط
وبهما في مجا ٫اإلا٣اعبت الٗلمُت الؿىؾُىلىظُت باألؾاؽ ،وههغح
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- 1922
مىا طل ٪بلى صٖم ابؿدُمىلىجي ختى ال ً٩ىن بال ؾىض ٖلمي ،ولظل ٪هىُل ٤مً جل ٪اإلا٣ىلت الكهحرة لخىماؽ ٧ىًَ (
ّ )1996ن
ؤن» الشىعاث الٗلمُت ّن
جدى ٫في الىٓغة بلى الٗالم«.1
والؿاا ٫الظي وؿعى لئلظابت ٖلُه َى ،مً َى ال٩اجب في مغآة هٟؿه؟ و٢ض خإولىا نُاٚت َظا الؿاا ٫في بق٩الُت ،وؾُٗىا
للخد ٤٣مىه مُضاهُا.
ؤوال :الهذف مً الذساظت :
 اإلاؿاَمت في جالفي هضعة البدىر ،اإلاهخمت بؿىؾُىلىظُا ألاصب بهٟت ٖامت ،وبؿىؾُىلىظُا ال٩اجب بهٟت زانت فيؤٖمالىا البدشُت الٗغبُت ألا٧اصًمُت ،ؤو يمً الاوكٛا ٫البدثي الخغ ،بطا ِ٢ـ بما وٗغٞه ًٖ ؾاثغ اإلاباخض الؿىؾُىلىظُت
ألازغي ،وال ًسٟى ما في َظا ألامغ مً بجخا ٝفي خ ٤مبدض مً اإلاباخض ألاؾاؾُت في ٖلم الاظخمإ اإلاٗانغ ،ومً ؤظل طل٪
ّن
ؾىٗمل في َظا البدض ٖلى جسُي اللٗبت ألاصبُت وججؿُضَا لٛاًاث ٖلمُت.
 الضعاؾاث الؿىؾُىلىظُت ٢اصعة ٖلى الاقخٛاٖ ٫لى الخ٣ل ألاصبي ٛ٦حرَا مً البدىر ألاصبُت والٟلؿُٟتٖ ،لى اٖخباع ؤنً
الاصب ظؼء مً الىا ٘٢الاظخماعي ،وٍخُلب مىا طل ٪في ج٣ضًغها جىىَ٘ الؼواًا بضؤ بدىىَ٘ اإلاٗاع ٝواإلا٣اعباث.
زاهُا:بؼيالُت الذساظت :
ؾجر٦ؼ صعاؾدىا ٖلى البدض في م٩اهت ال٩اجب الاظخماُٖت يمً الخ٣ل ألاصبي ّن
بم٩ىهاجه الاظخماُٖت والىٟؿُت.
ُث
و٢ض عؤًىا ؤن هغ٦ؼ الاَخمام ٖلى البدض في جمشالث الّ ٨نخاب إلاىٗ٢هم ،وُُٟ٦ت اقخٛا ٫ظضلُت لٗبت اإلاغاًا بحن ؤ٧ىان اٖخ٣اص
ال٨خاب ًٖ ؤهٟؿهم ) ،)Les mondes de croyancesوألا٧ىان اإلام٨ىت ( )Les mondes possibleبحن جمشالث ّن
ّن
ال٨خاب لظواتهم،
ّن
وجمشالتهم لٛحرَم ّن
ممً ٌكاع٧ىجهم اإلاجا ٫هٟؿه في الخ٣ل ألاصبي ،والٗىامل اإلاخد٨مت في جدضًض مىاٗ٢هم وؤصواعَم
ّن
الاظخماُٖت.
زالثا:ؤلاواس الىظشي للذساظت :
 - 1اإلافاَُم :
زمت  -في ج٣ضًغها  -مٟاَُم وزُ٣ت الهلت بن لم ه٣ل مخضازلت ،ومخهاعٖت م٘ مٟهىم اإلاغآة ،وهي عئٍا الٗالم واإلا٩اهت لظل٪
هغي يغوعة يبُها ؤوال ،لىخسُاَا بلى اإلاٟهىم اإلاغ٦ؼي الظي هغاًَ ٖلُه في َظٍ الضعاؾت ،بط هؼٖم ؤن مٟهىم ال٨خابت نىاٖت
ُث
جمإؾـ ويُٗت ال٩اجب يمً مىٓىع ٦الؾُ٩ي ،بِىما ًبكغ مٟهىم ال٨خابت مغآة بخإنُل ظضًض و همىطط ماؾؿاحي ٢اصع
ّن
ٖلى اؾدُٗاب ٧ل حُٗ٣ضاث الخ٣ل اإلاٗغفي الظي وكخٛل ٖلُه.
اظخماُٖت لها بيُت ّن
مدضصة ،و٢ض ؤنبذ ّن
الؿعي لخد ٤ُ٣اإلا٩اهت ألاٖلى ّن
ّن
ؤَم
ؤ -اإلاياهت :هي جغجِب وُْٟت للٟغص يمً ظماٖت
ّن
ّن
الٗىامل ّن
جخد٨م في ّن
جهغٞاجىاٞ ،بىاء الٗال٢اث والخىانل م٘ آلازغ َى ق٩ل مً ؤق٩ا ٫بضؤ الٗال٢اث إلْهاع اإلا٩اهت
التي
ّن
وجدضًضَا ،وله ؤبٗاص وجإزحراث واؾٗت ّن
ّن
الاظخماُٖت ،وٚالبا ما ًلٗب الجمُ٘ بإ٢صخى َا٢ت ،وجدضر
ظضا لضي الظواث
كوىن (توما س ) "،بنية الثورات العلمية " ،ترمجة شوقي جالؿ ،سلسلة عادل ادلعرفة ،اجمللس اللوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت ،العدد
ديسمرب  ، 99ص . 5

88

، 68

الػذد  : 7ماًى 2015

مشهض حُل البدث الػلمي

والهغاٖاث إلْهاع ؤًٞل ؤلام٩اهاث ،وال٣ىي ّن
ّن
ّن
ّن
ألاًٞلُت في اإلاجزلت ؤو اإلا٩اهتُٞ ،خم
واإلاٗىىٍت لخد٤ُ٣
اإلااص ّنًت
اإلاىا٢كاث
ّن
ّن
والؿلُت ّن
اؾخسضام الظ٧اء واإلاهاعاث٦ ،ما حؿخسضم الخبرة ّن
ّن
الخُٟت مجها والٓاَغة.
وال٣ىة واللجىء بلى الاؾتراجُجُاث
ّن
بإجها» مجمىٕ اإلاىاّ ٘٢ن
وَٗغٖ ٝلماء الاظخمإ اإلا٩اهت ّن
ّن
التي ًدخلها الٟغص في الىٓام الاظخماعي (اإلاهىت ،مؿخىي اإلاِٗكت،
ّن
ّن
ّن
بىيُٗت ٞغص صازل اليؿُج الاظخماعي الٗام ()...
الجيـ ،والٗمغٚ ،)...حر ؤهه ٌؿخٗمل َظا اإلاٟغص في بٌٗ ألاخُان للخٗغٍ٠
ومً زال ٫البرادٌؿم الفُبري) ،وؿبت بلى ماهغ فُباس) » ّن
ًخم ازخُاع اإلا٩اهت م٣اعهت بالبٗضًً آلازغًٍ للىٓام الاظخماعي ؾىاء
ّن
الا٢خهاصي ؤو ّن
الؿُاسخي ،لخ٩ىن اإلا٩اهت في هٓام اإلاىا ٘٢و٣ٞا لىْاث ٠الى٢اع والش٣ت اللظًً ٌٗخبران هخاظا مكتر٧ا بحن ظماٖت
ٖامت مغجبُت بالدجم والُ٣مت .مجمىٖاث اإلاىّ ٘٢ن
اظخماُٖت وٍٟتريان جغُ٦بت ّن
ًهىٟىن و٣ٞا لُغ ١الِٗل اإلاسخلٟت« 1...
ّن
ّن
ٞمً اإلاهم بطن ّن
الا٢خهاصًت ّن
ً
ّن
جدضص ؤخُاها
بًٗاٞ ،الخالت
الخىبُه بلى ؤن ألابٗاص الشالزت لِؿذ مؿخ٣لت ًٖ بًٗها
الغٞاٍّ /ن
الخ ّن
اإلاى/٘٢اإلا٩اهت ّن
٣ضم الا٢خهاصي .وؤنبذ ّن
ل٨جها ٧الخالت ّن
الؿ ّن
ُاؾُت ج٩ىن ٖاصة ؤصاة بدض ًٖ ّن
الؿعي لخد ٤ُ٣اإلا٩اهت
ّن
حٗضص صاثغة ّن
ؤؾاؾُاّ ،ن
وا٦دؿابها ّن
وبالخالي ّن
ّن
الخىاٞـ ّن
ّن
والهغإ ٖلى جد ٤ُ٣اإلا٩اهت الٗالُت
وجىؾٗها
بكتى الُغ ١اإلاخاخت َضٞا
ّن
ّن
٧اٞت ألامىع مً زال ٫ما ّن
جد٣٣ه مً م٩اهتّ ،ن
ّن
ّن
والخُٟت حؿدبًُ
الاظخماُٖت الٓاَغة
والهغاٖاث
ٞالجمُ٘ الُىم ًىٓغون بلى
صوا ٘ٞالٟاٖل الاظخماعي وٚاًاجه .والخ٣ل ألاصبي باٖخباعٍ خ٣ال ًماعؽ ُٞه الٟاٖلىن بهخاظا وجىػَٗا واؾتهال٧ا ،نغاٖا
ّن
ّن
٣اُٞت وفي ّن
الخ ّن
آلُت مً ّن
بال ّن
ّن
الش ّن
آلُاث البدض
اإلاجخمُٗت ،وما ٗٞل ال٨خابت
دىالث
وجىاٞؿا ٖلى اإلا٩اهت ألاٖلى في ًٞاء اإلاماعؾت
ّن
ّن
الش٣افي ومىه بلى الخ٣ل الاظخماعي ،وما في ّن
ألاًٞلُاث و
٧ل طل ٪مً جغجِب وبٖاصة جىػَ٘
ًٖ اإلا٩اهت ألاًٞل صازل الًٟاء
ّن
ّن
اجُجُاث ّن
ّن
مخىىٖت ،و٢ضعاث وؤٗٞاّ ١ ٫ن
الخمحزاث الاظخماُٖت ،وال٩اجب ٌؿعى لظل ٪مدؿلخا باؾتر ّن
ببضاُٖت.
ولُت /
ب-اإلاشآة :
ّن
بن اإلاغآة ٖمىما ٖباعة » ًٖ ؾُذ ٌٗ٨ـ ٧ل ما ً٣ىم ؤمامهٞ ،إي شخيء ًمخل ٪زانُت الؿُذ الٗا٦ـ ٞهى مغآة .و٧لما
٧ان ؤه٣ى وؤنٟى٧ ،ان مغآة ؤًٞل .وَظا الظي ً٣ىم ؤمام اإلاغآة ٌٗغ ٝباؾم ألانل وؤما الظي حٗ٨ؿه ٞهى ُثٌٗغ ٝبالهىعة ؤو
الاوٗ٩اؽ .وجضوع الهىعة م٘ ؤنلها وظىصا وٖضماٞ ،ةن وظضث ٧ان ألانل مىظىصا ،وبن اوٗضمذ ؤو ٚابذ ٧ان ألانل
مىٗضما ؤو ٚاثبا .وَظا ٌٗجي ّن
ؤن اإلاغآة لِؿذ  ِ٣ٞنىعة ،وبهما هي ج٣ضم ألانل لخاملها ؤو إلاً ًىٓغ بلحها نىعة مخٛحرة بخٛحر
ألانلٞ ،لِؿذ للمغآة نىعة زابخت زانت بها جىُب٘ ٖلحها .«2بدؿب َظا الخٗغٍ ٠الٗام للمغآة ،وٍم٨ىىا ال٣ىّ ٫ن
بن ٧ل ؤقُاء
الًٟاء الاظخماعي بما ؤن ج٩ىن مغآة خُ٣ُ٣ت باإلاٗجى الخغفي ،وبما ؤن ج٩ىن مغآة عمؼٍت مجاػٍت ؤو ٧اإلاغآة .وما وكخٛل ٖلُه في
صعاؾدىا َى مداولت عنض مغاًا ال٨خاب مً زال ٫البدض في جمشالتهم لظواتهم وإلا٩اهتهم الاظخماُٖت باالٖخماص ٖلى بدض
ؾىؾُىلىجي مُضاوي .
 - 2الحالت البدثُت للذساظت :
ؾىٗخمض في ما ؾُإحي جمكُا مىهجُا هٓغٍا ،هغاعي مً زالله البدض في ال٨خابت باٖخباعَا نىاٖتٞ ،ال٨خابت عئٍت للٗالم،
ونىال بلى ال٨خابت مغآة.

Boudon (Raymond)," Dictionnaire de sociologie", Paris, France Loisir ،2001, P226.

رجب (زلمود )  "،فلسفة المرآة" ،القاىرة ،دار ادلعارؼ  ، 994 ،ص . 5
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أ  -الىخابت ـىاغت :
ّن
ّن
بن ال٨خابت يمً الخهىع التراسي ال٣ضًم مماعؾت جغقى بلى ؤٖلى صعظاث ؾلم الٟٗل الش٣افيٞ ،هي في هٓغ( ابً خلذونَ732ـ-
٩٦ل الهىاج٘ ل٨جها حٗلى ٖلى ؾاثغ الهىاج٘ ّن
َ808ـ) نىاٖت ّن
بإجها " قغٍٟت" » ...ال٨خابت نىاٖت قغٍٟت ،بن ال٨خابت مً زىام
ؤلاوؿان الظي ًخمحز بها ًٖ الخُىان) )...جُل٘ ٖلى ما في الًماثغ وجخإطي بها ألاٚغاى بلى البالص البُٗضةٞ ،خ٣طخي الخاظاث
و٢ض صٗٞذ ماوهت اإلاباقغة لها ،وٍُل٘ بها ٖلى الٗلىم واإلاٗاع ٝوصخ ٠ألاولحن ،وما ٦خبىٍ مً ٖلىمهم وؤزباعَم.1»....
ٞهي ّن
جاصي ظملت مً الىْاث ،٠ؤَمها الخىانل ) (Communicationبحن الظاث وآلازغ ،بحن ال٩اجب ٞاٖال اظخماُٖا ،وبحن
الجمهىع اإلاخل٣ي .وٍ٨مً قغ ٝال٨خابت في ّنؤجها جًمً جسؼًٍ اإلاٗاع ٝوالٗلىم والخجاعب وألازباع .و هٖ ٠٣ىض »ا بً ٖبض عبه»
َ388ـ) في الٗ٣ض الٟغٍض ٖلى و ظه آزغ مً وظىٍ قغ ٝال٨خابت وَى ؤن ًىٗذ ال٩اجب هٟؿه ٟ٦اٖل اظخماعي »نض١
-246
(
ّن
الخـ و لُ ٠اإلاظَب ،وخؤلوة الكماثل و خؿً ؤلاقاعة».2
ّن
و جدُل َظٍ اإلاغا٦مت ( ٖ )Gradationلى قغ ٝعجبت ال٩اجبٞ ،هى ًغي هٟؿه ناوٗا للخضر الش٣افي يمً مجا ٫بالغي ًخسُى
ّن
وبهما ّن
ًدؿغب
الاؾتراجُجُت ال٣ىلُت ( )Discursiveلُدل في ًٞاء الُ٣متٞ ،هى ال ًٟغى هٟؿه ٖلى اإلاخل٣ي في الًٟاء الش٣افي،
بلى اليؿُج الش٣افي/الاظخماعي بجملت مً الخها ،٫التي ججٗل مىه مغآة للظو ١وال٨ٟغ وألازال ١والخُاب ،وَىا ً٨مً قغٝ
َظٍ الهىاٖت التي هخُل٘ بلى ٞهمها ٟٗ٦ل له م٣انض ّن
وٚاثُاث ،جىٗ٨ـ يمىُا ٖلى الخُاعاث ألاؾلىبُت والجمالُت.
و لَ ً٨ظا الخهىع إلاٟهىم ال٨خابت ،ووُْٟت ال٩اجب هغاٍ ال ًخٗضي الغئٍت الخشمُيُت (ً )Valorisationجض نضاٍ في بٌٗ
ّن
الاؾخٗاعٍت الضالت التي جيبجي ٖلى نهغ ٗٞل ال٨خابت في ًٞاء اؾتراجُجُت الا٢خضاع (ٖ)Compétenceلى مؿغخت الٟٗل
الاظخماعي والش٣افي ،يمً الًٟاء الغمؼي ل٩ل الخمشالث ،وَى ما ٌٗبر ٖىه »غبذ الحمُذ الياجب«(َ60ـَ132-ـ) في ونٟه
ً
مذجما في مىي٘
لل٩اجب ٖلى ؤن ً٩ىن »...خلُما في مىي٘ الخلمٞ ،هُما في مىي٘ الخ٨م ،م٣ضاما في مىي٘ ؤلا٢ضام،
ّن
ؤلاحجام ،مازغا للٟٗا ٝو للٗض ٫وؤلاهها٦ ٝخىما لؤلؾغاع ،وُٞا ٖىض الكضاثض(٢ )...ض هٓغ في ٧ل  ًٞمً ٞىىن الٗلم
3
ٞإخ٨مه ٞةن لم ًد٨مه ؤزظ مىه بم٣ضاع ما ً٨خٟي به»...
ّن
ٞىخدؿـ ٖىض »غبذ الحمُذ الياجب « ْن
ٌٛتر بم٣ضاع ّن
ّن
بطن اؾخضٖاء عمؼٍا لهىعة اإلاداعب الىبُل ّنالظي ال ّن
ال٣ىة ٖىضَه ،وبهما
ّن
ّن
ًخهغٞ ٝحها ( ّن
ّن
ً
ظضًغا بكغ ٝالُ٣اصة .
ال٣ىة ) بدؿبان عٚم ؤهه ًخىٞغ ٖلى ٧ل ألاصواث التي ججٗل مىه
و٢ض ٦ك» ٠سوالن باسث« ) ًٖ )Roland Barthes 1915-1980خ٣ُ٣ت َظٍ اإلااؾؿت في ٢ىله » ّن
بن ال٩اجب لِـ ؤ٦ثر مً ؤن

ّن
الخهىع ألازحر ًٖ»بمُل بىفىِعذ«
ً٨خب جماما مشل ألاها لِـ قِئا آزغ ؾىي مً ً٣ى ٫ؤها.«4...وَى ٌؿخُٗض في َظا
) (1902 -1976 Benvenisteفي م٣اعبخه للٗبت الًماثغ في اللٛت الٟغوؿُت بط ٌٗخبر ّن
ؤن " ؤها " مً ً٣ى" ٫ؤها"ٞ ،ال٨خابت يمً َظا
ّن
ألا ٤ٞالؿُمُاجي ،اللؿاوي هي مغآة الظاث.
ابن خلدوف (أبو زيد عبد الرمحاف بن زلمد ) "،العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب والعجم و البربر و من عاصرىم

من ذو السلطان

األكبر" ،اجلزء الثاين ،بَتوت ،دار إحياء الًتاث العريب ، 985 ،ص . 79
زلمد) "،العقد الفريد "،بَتوت ،دار صادر 00 ،ص .64
ابن عبد ربّو (أمحد بن ّ

3ابن خلدوف  "،العبر وديوان المبتدأ و الخبر" ،مصدر سابق ،ص .97

Barthes ( Roland) ,"La mort de L’auteurs", Paris, Seuil,1968, P63.
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ب -الىخابت سئٍت للػالم :
ٌٗض مً ؤزغي اإلاٟاَُم وؤزهبها في الض اؾاث التي ًخ٣اَ٘ ٞحها ألاصبي باالظخماعي ،بط ّن
ّن
بن مٟهىم عئٍا الٗالمّ ،ن
ؤن ٦خاباث
ع
ٞ )1970خدذ خ٣ال ظضًضا في مداولت ٞهم وجٟؿحر خ٣ُ٣ت ؤلاهخاط ألاصبيٞ ،هىٍت الىو بما َى
-1913
»لىظُان ؾىلذمان« (
ّن
ٗٞل ال ًجض مٗىاٍ صازل الٗملُت ؤلابضاُٖت وجمٓهغاتها الخُابُت ،ب٣ضع ما ًجض صالالجه ألانُلت في ه٣ل عئٍا مدضصة للٗالم
ّن ّن
وجغظمتها ،ومٗجى طلّ ٪ن
الخاعٍسُت التي ججٗل مىه ال قاَضا ٖلى الٗهغ،
ؤن ال٩اجب ٦ما ّنبحن» سوالن باسث« ًُ٣م في الخسىم
ّن
وبهما َى اوٗ٩اؽ للبجى الش٣اُٞت.
ّن
الخهىع الؿىؾُىلىجي ّنالظي ُث
ّن
ًمخذ مً ٖلم الاظخمإ اإلااع٦سخي ً٨كُ٢ ٠مت مٟهىم الاوٗ٩اؽ (ال في صاللخه
بن َظا
ّن
الجضلُت) بىنٟه مٟهىما مالػما إلاٟهىم اإلاغآةَ ،ظا ألامغ ًضٗٞىا بلى ؤلا٢غاع ّن
ّن
بإن صاللت الغئٍت ٖىض
اإلاُ٩اهُُ٨ت وبهما في صاللخه
»ؾىلذمان«ال حؿخُُ٘ ؤن جىٟلذ مً ٖ٣ا ٫ما ؤزبدىاٍ ؾلٟا مً مىٓىع بؾخٗاعي لضاللت اإلاغآةٞ ،مٟهىم اإلاغآة ّن
ًخدغ ٥صازل
ابؿدُمُت مٟهىم عئٍا الٗالمٖ.لى اٖخباع آن»ؾىلذمان« ال ًإزظ م٣ىلت عئٍا الٗالم في مٗىاَا الخ٣لُضي ّنالظي ّن
ٌكبهه بخهىع
ًدـ وٍىٓغ ٞحها بلى واّ ٘٢ن
وإ للٗالم ،جهىعا بعاصًا م٣هىصا ،بل هي ٖىضٍ الُُٟ٨ت التي ّن
مٗحن ،ؤو اليؿ ٤ال٨ٟغي الظي ٌؿب٤
ّن
ٖملُت ّن
جد ٤٣الىخاطّ ،ن
بن ما َى خاؾم لِـ هىاًا اإلاال ٠بل الضاللت اإلاىيىُٖت التي ً٨دؿبها الىخاط ،بمٗؼ ًٖ ٫عٚبت مبضٖت
يض عٚبخه ،وٍغي »ؾىلذمان« في مىٓىع ظضلي » ّن
وؤخُاها ّن
ؤن ألاصب والٟلؿٟت مً خُض ّنؤجهما حٗبحراث ًٖ عئٍت للٗالم في
مؿخىٍحن مسخلٟحن ّن
ّن
اظخماُٖت جيخمي بلى مجمىٖت ؤو بلى َب٣ت ،و جبٗا
ٞةن َظٍ الغئٍت لِؿذ واٗ٢ت ٞغصًت ،بل هي واٗ٢ت
لبرَىخه ّن
ّن
ووخضوٍت خى ٫مجمىٕ وا ٘٢و٨ٞغ ألاٞغاص باؾخصىاء بٌٗ الخاالث،
ٞةن ؤي عئٍت للٗالم هي مً وظهت هٓغ مخىاؾ٣ت
ّن
ومجغصة صون ظؿم وال ق٩ل ،بل ًخٗل ٤ألامغ بيؿ٨ٞ ٤غي ًٟغى هٟؿه في بٌٗ
وال ًخٗل ٤ألامغ َىا بىخضة مُخاٞحزًُ٣ت
.1
الكغوٍ ٖلى مجمىٖت مً الىاؽ جىظض في قغوٍ مدكابهت ؤي ٖلى بٌٗ الُب٣اث الاظخماُٖت
ّن
ّن
واإلاكاٖغٍت اإلاؿُُغة ٖلى
بن مٟهىم عئٍا الٗالم ٖىض»ؾىلذمان « ٌٗجي »مجمل الاججاَاث ألاؾاؾُت طاث الُبُٗت ال٨ٟغٍت
مجمىٖت اظخماُٖت ّن
مُٗىت ،وج٩ىن زانُتها ألاؾاؾُت ؤو الغثِؿُت زانُت الخجان«…2
ّن ُث
ّن
ؤن الُّ ٨خاب ال٨باع ؤمشا ٫وه خعحن ،ومدمىد اإلاعػذي ،و ساظحنَ ،م ؤٞغاص اؾخصىاثُىن بمٗجى
بن ما ًم ً٨اؾخيخاظه
ّن
ؤجهم ٢اصعون ٖلى اؾخلهام الاججاَاث اإلاىظىصة في اإلاجخم٘ وجمشلها ،ؤي ال٣ضعة زلٖ ٤الم زام )ً ( Un monde Apartدؿم
مُٗىت ،لظلّ ٪ن
ٞةن ؤي ٖمل ؤصبي ٌؿمذ ألٞغاص مجمىٖت ّن
بالخجاوـ م٘ ٧ل ما َى ؾاثض لضي مجمىٖت ّن
مُٗىت بىعي زام مً
زال ٫ما ً٨ٟغون به وما ٌؿدكٗغوهه ولظلً ٪خدضر »ؾىلذمان« ًٖ الٟاٖل الجماعي () L’acteur Collectifألهه ٢اصع ٖلى
بصعا ٥ما ج٨ٟغ به اإلاجمىٖت ،و٢اصع ٦ظلٖ ٪لى ؤن ًهىٚه نُاٚت ؤصبُت و٨ٞغٍت ّن
مخمحزة ،وهي طاث ال٨ٟغة التي ؤزظَا
ّن
»ؤهىىهُى كشامص ي« ) ( 1937 - 1891وؤهخج مً زاللها ٨ٞغة اإلا٨ٟغ الجماعي ال٣اصع ٖلى اؾدبُان ُ٢م اإلاجخم٘ والخٗبحر ٖجها،
لظلٞ ٪ةن وُْٟت ال٩اجب هي ا٦دكا ٝعئٍت الٗالم ٖىض مسخل ٠اإلاجمىٖاث الاظخماُٖت ،بمٗجى  ٠ُ٦جىٓغ بلى ؤلاوؿان و٧ل
اإلاجخم٘ في الى٢ذ هٟؿه ،بل لٗل َظا ما ًٟؿغ الخ٩امل ال٨بحر بحن مٟهىمي عئٍا الٗالم واإلاغآة.

قولدماف ( لوسياف) وآخروف" ،البنيوية التكوينية والنقد األدبي" ،بَتوت ،مؤسسة األحباث العربية ، 986،ص .46
Goldman (Lucien), "Le dieu caché", Paris, Gallimard, 1959, P 349.
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ج -الىخابت مشآة :
الدكٗب ّن
ّن
ّن
ّن
ألاصبُت في الٗهىع
والخُٗ٣ض ،و٢ض هجض له امخضاصا في بٌٗ ألاظىاؽ
بن مٟهىم اإلاغآة َى في ألانل مٟهىم قضًض
ّن
الىؾُى التي جدخىي ظملت مً الىناًا والخىظحهاث لل٣اعت ، 1وٍخهل َظا اإلاٟهىم بمجا ٫الخدلُل الىٟسخي ُٞضٖ ٫لى مغخلت
مً مغاخل والصة الىعي٣ٞ ،ض ّنبحن »حان الوان« (ّ » )1981 - 1909ن
ؤن َبُٗت ألاها لِؿذ مىٟهلت ًٖ ألاها اإلاشالي ( )Moi Idéalؤو
ّن
مشالُت ألاها ( )L’idéal du Moiو َبُٗت الجرظؿُت التي جمشل هُ٣ت التر٦حز في هٓغٍت الخدلُل الىٟسخي(ٞ )...الُٟل ال ًضع٥
ّن
ّن
بال باٖخباعٍ جمشال (ّ .(Représentationن
جىجغ بحن ألاها ّنالتي ّن
وبن ٗٞل ّن
ٌؿمحها "مىيىٕ
حٗغ ٝالظاث ٖلى هٟؿها َى
نىعجه في اإلاغآة
الؤلوعي"و ألاها هي اظخماُٖت صاثما مىظىصة في الىٓام اإلاىُ٣ي( بما ّن
ًخم ّن
ؤن الجؿض ّن
جمحزٍ بما َى ظؿض زام و٣ٞا الؾخيباٍ
مىُ٣ي ،وفي الىٓام الاظخماعي َى خضؽ ّن
الخٗغٖ ٝلى الظاث لضي ال٨هل).
ّن
ّن
الخٗغ ،ٝالظي َى ٖىض الُٟل مضع٥
ٞمغخلت اإلاغآة هي الاٚتراب الٟٗا ٫للظاث ججاٍ نىعة ال ًم ً٨ؤن حؿهم في مؿاع
2
ّن
ٗ٦ملُت مهىىٖت في آلان هٟؿه ٦خمشا ٫مُاب ٤للظاث ٖىض ال٨هل«.
ٞاإلاغآة حؿخُُ٘ ؤن ج٣ضم نىعة خُ٣ُ٣ت لخمشالث ال٩اجب لظاجه ،وهي حٗ٨ـ ً
آزاعا لٗلها زُبت ألامل وؤلاخباٍ والًُإ
والخضَىع مشلما حٗ٨ـ الٟغح وألامل والش٣ت ..الخ .وال ق ٪ؤن خاظت ال٩اجب بلى ؤن ًغي طاجه ؤو نىعجه اإلاغؤوٍت (باإلاٗجى
الخ٣ُ٣ي ،واإلاجاػي للمغآة) حكخض في ٞتراث الخ ٪٨ٟالىٟسخي ،ولِـ ٞتراث الاوسجام م٘ الٗالم ؤو الخماهي مٗه.
 الياجب ًىدذ مشآجه مً خالٌ الزاث :Explicitبما ّن
ؤن الخمشالث في ؤنلها ٖىالم اٖخ٣اص ) (Mondes de Croyancesجىدى نىاٖت ال٨خابت بظل ٪بلى ًٞاء لخمشل الظاث،
ومغآة ٖا٦ؿت لل٩اجب ًغي مً زاللها هٟؿه خُض ًهبذ ٗٞل ال٨خابت مجمىٕ الخمشالث اإلاازلت في الٗ٣ل الباًَ وهجاػٝ
بال٣ىّ ٫ن
بن جل ٪اإلاغاًا حٗ٨ـ وجيخج (َٟ )Productionال هاثما في ُ٦ان ال٩اجب وما ٖلى الباخض الاظخماعي بال ٦ك ٠زٟاًا بيُت
ال٩اجب الىٟؿُت والاظخماُٖت وججلُاتها في ؤٗٞا ٫ال٨خابت .وَ٨ظا ّن
ٞةن مٟهىم اإلاغآة ًخهاعٕ بحن وظىصًً .الىظىص بال٣ىة
ً
ّن
اصًا و ال بع ًّ
اوٗ٩اؾا بع ًّ
لٟاٖلُت الىهىم.
اصًا ؤخُاها
باٖخباعَا حٗبحرة مً حٗبحراث الٗ٣ل الباًَ والىظىص بالٟٗل باٖخباعَا
و بالٗىصة بلى مؿإلت الاهخ٣ا ٫مً اإلاكاٞهت بلى الخضوًٍ َى في خ٣ُ٣خه جدىٗٞ ٫ل عمؼي ) (Action Symboliqueلخىؾُ٘ صواثغ
ّن
ّن
مخسُلت
اإلاغاًا ،وهي ٖىض ال٩اجب مجمىٕ مً اإلاغاًا اإلاىٟخدت ،واإلاىٛل٣ت بدؿب الاٖخ٣اص التي جخدى ٫بلى ٖىالم مدُ٨ت -
ؤن للمسُاٗٞ ٫الُت في بهخاط اإلاغاًا ،خُض ًغي ال٩اجب هٟؿه في مغآة الخًاعةّ ( .ن
باٖخباع ّن
ألن ٗٞل ال٨خابت في ؤنله ٗٞل في
َ 106ـَ 142ـ) «ٖلى الٗا٢ل ؤن ًجٗل الىاؽ َب٣خحن مخباًيخحن وٍلبـ لهم لباؾحن
الخاعٍش والش٣اٞت) .وٍ٣ى ٫ابً اإلالفؼ(
ّن
الخانت ًسل٘ ٖجهم
مسخلٟحن ُٞ :ب٣ت مً الٗامت ًلبـ لهم لباؽ اه٣باى واهذجاػ وجد ٟٔفي ٧ل ٧لمت وزُىة ،وَب٣ت مً
ّن
الدكضص وٍلبـ لباؽ ألاوؿت واللُٟت.«3...
لباؽ
Bourgain, (Pascal), « Miroir des Principes », Dictionnaires des Moyens âges, Paris, PU F, 2007.
2

XVIe congrès international de

Lacan (Jacques), «Etude Littéraires et Culturelles», Communication faite au
,1949. Zurich, Longman Press psychanalyse.
Le stade de miroir c’est donc l’aliénation active du sujet à une image, image : qui ne peut servir aالنصالفرنسي:
ce processus d’ indentification que si elle est reconnue a la fois comme artificielle par l’enfant est désignée comme
représentation adéquate par l adulte

3ابن ادلقفع )أبو زلمد عبد اهلل(  "،األدب الصغير واألدب الكبير ،باب األدب الصغير " ،بَتوت ،دار صا د ر( ،د.ت) ،ص
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ّن
اإلاخهىٞت مً طل٪
َ441ـ) مشال نىعة ال٩اجب مً زالَ ٫اثٟت مً
َ310ـ -
 مً زال ٫آلازغ ً:Impliciteغؾم لىا الخىخُذي (ّن
٢ىله " مً ًمخ٘ بطا هاصم و ٌك٨غ بطا انُى٘ و ًبظ ٫اإلاجهىص بطا ع ٘ٞومجهم مً ٗ٢ض به الضَغ لؿىه الٗالُت وظالبِبه البالُت
و مجهم َاثٟت ؤزغي ٢ض ٖٟ٨ىا في بُىتهم وَم م٘ طل ٪في زهانت ّن
مغة ومان ٚلُٓت  ...ولهم الٗلم والخجغبت والخ٨مت
والبُان.«1...
اإلااؾؿت ّن
َ 449ـ) ٧اجب ًغي م٩اهخه ٞىّ ١ن
الؿ ّن
و ّم
ُاؾُت ،وٞى ١ؤلا٦غاَاث الاظخماُٖت بضلُل ٖؼمه الخغوط مً
َ363ـ-
اإلاػشي(
بٛضاص ،وصزى ٫بِخه ال زغوط بٗضٍ وَى ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الاٚتراب اإلاالػم لل٩اجب «َى ؤمغ لِـ بىدُج ّن
الؿاٖت وال عبِب
ّن
الؿهغّ ،ن
ّن
الُىٍل »ٞ .(2خترظم عؾالت ؤبي الٗالء ألَل ّن
اإلاٗغة ،مىَىه ألانلي بٗض
ول٨ىه ٚظي الخ٣ب اإلاخ٣اصمت ،وؾلُل ال٨ٟغ
ّن ّن
ؤن َلب اإلاجض َىٍال وبدض ًٖ م٩اهت جلُ ٤بال٩اجب وًٖ ا٢خىإ قُش ّن
الخسلو
اإلاٗغة بؿُُغة ال٣ىاهحن الاظخماُٖت ،ويغوعة
ّن
مً ألاوَام التي ؾ٨ىخه َىٍال ،وهي نىعجه ًٖ هٟؿه ،وًٖ ال٩اجب ٖامت خُض ً٣ى ٫في مىي٘ آزغ«...وما اقتهاع اؾمي ٣ٞض
ُث
الّ ٨نخابّ ،ن
قهض هللا ظلذ ٖٓمخه ّنؤوي ال ؤعٚب ُٞه »ّ .3ن
ولٗل مكغوٕ ّن
ًخجز ٫في نلب َظا
اإلاٗغي٧ ،ان همىطظا آزغ مً هماطط
الىٟىط وهي ٢اصعة ٖلى ؤن حُٗض جغجِب الٗالم جغجِبا ًىا ٤ٞمىٓىعٍ ّن
ؤن مجزلخه جخجإوػ مغا٦ؼ ّن
هىعٞ ،هى ٌٗخ٣ض ّن
ّن
الخ ّن
الى٣ضي
ّن
الؿازغ.

في مشآة اللاست :ٖاصة ما ًدمل الٗمل ألاصبي بلى ال٣اعت ،مجمىٖت مً الٗالماث واإلاُُٗاث التي جضٗٞه بلى حكُ٨ل وؿ ٤مً الاهخٓاعاث،
ّن
ّن
هدُجت جإزغٍ بالىهىم ألازغي التي جيخمي بلى هٟـ الجيـ ألاصبي مشال ،ؤو ههىم ؤزغي لىٟـ ال٩اجب ...ؤو بلى هٟـ
الخ٣بتً ،اصي ؤ ٤ٞالاهخٓاع لضي الجمهىع ،همُا مُٗىا مً الخل٣ي ًيبجي ٖلى اؾخدًاع ججغبت ؾاب٣ت ًٖ ههىم ؾب ٤ؤن
ّ ) 1997ن
ألجها جدضر في ؾُا ١اظخماعي ّن
٢غؤَا ،وهي ججغبت اظخماُٖت باألؾاؽّ ،ن
ؤن ٖملُت
-1921
مدضص وٍغي «سوبشث ًإوط»(
ال٣غاءة ّن
البض لها ؤن حؿخدًغ ؤ٣ٞحن ازىحن:
ّن
ّن
ّن
الىو و ًضعى الخإزحر( )Effetوالشاوي
ألا ٤ٞالظي ًدمله الٗمل ألاصبي وألا ٤ٞالظي ًىظض في وعي اإلاخل٣ي ،ألاو ٫مغؾىم في
ّن
مُٗى مً ٢بل ال٣اعت و ًضعى الخل٣ي.4بطن لٗبت اإلاغاًا بحن ال٩اجب وال٣اعت هي نىعة مؿدبُىت ججم٘ بحن اإلاغجي والالمغجي
بىنٟها آلت ضخمت ٢اصعة ٖلى اؾدُٗاب ٧ل ؤلاعر الغمؼي.
ٌؿمذ لىا ما ج٣ضم بإن هىٓغ بلى ال٩اجب ٖلى ؤهه ظؿم اظخماعي ّن
ًخدغ ٥يمً ؾُا٢حن:
ّن ّن
ّن
شخهُا ّن
ّن
زانا.
الاظخماُٖت جمشال
 ظُاق راحي :وَى جمشله إلاجزلخهّن
الاظخماُٖت.
 -ظُاق مىلىعي :وَى الخمشل الاظخماعي إلاجزلخه

أبو حيّاف التوحيدي (علي بن زلمد)" ،اإلمتاع والمؤانسة" ،بَتوت ،دار مكتبة احلياة 1984، ،ص،

.

خريباين ( جعفر) " ،أبو العالء رىين المحبسين" ،بَتوت  ،دار الكتب العلميّة ، 99 ،ص .40
3ياقوت احلَ َم ِوي( ،شهاب الدين أبو عبد اهلل بن عبد اهلل)" ،إرشاد األريب إلى معرفة األديب" ،بَتوت دار ادلستشرؽ( ،د.ت) ،ص

و

.

Yaus (Hans Robert),"Pour uneesthétique de réception", Paris, Gallimard, 1987.
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ّن
بن ّن
الؿُا ١الظاحي ًمىذ ال٩اجب ا٢خضاعا ٖلى الٟٗل ،مً زال ٫ال٨خابت هٟؿها ًٟ٦اء لدكُ٨ل الٗالم مً خىله و ٤ٞمىٓىع
مٛاًغ إلاا َى ؾاثض ،و ؤؾاؽ طلّ ٪ن
ؤن ٗٞل ال٨خابت ٗٞل جدغعي اوٗخاقي .لَ ً٨ظا الؿُاً ١خٗاعى م٘ الؿُا ١اإلاىيىعي،
ّن
ٌكض ال٩اجب بلى ٖاإلاه اإلاىيىعي ُٞدضص له قغوٍ خًىعٍ الاظخماعي ،وٍيخج ًٖ َظا الؿُا ١هىٕ مً ال٣بى ٫بلى خض الخىاػ٫
ّن
الخسُي ّن
والخجإوػ ،ولٗل مً َظا الخٗاعى بحن الؿُا٢حنً ،يكإ نغإ زٟي ؤخُاها ()implicite
ؤخُاها ٦شحرة ًٖ جل ٪الغٚبت في
مٗلىا ( )expliciteخُىا آزغ ج٩ىن زمغجه البدض ًٖ ًٞاءاث ومجاالث إلٖاصة بهخاط ٗٞل ال٨خابت ،ول٨ىه م٘ طلً ٪ىسغٍ في
ّن
الظاث٣ت ألاصبُت الاظخماُٖت ٩ُٞىن ٞاٖال ومٟٗىال به في آن مٗا مً زال ٫التزامه بلٛت ومهُلخاث ّن
مُٗىتٞ ،اإلاجخم٘ َى
ٍن
ّن
الظي ّن
ّن
ّن
واظخماُٖت
مٗغُٞت
ًدضص جىظه ال٩اجب ،وٍلجم جى٢ه بلى ٖالم ؤوؾ٘ وؤعخب باٖخباع الاهسغاٍ في مجخم٘ ما ً٨بله بُ٣ىص
مسهىنت ،ال ٌؿخُُ٘ الخدغع مجها عٚم ؾُٗه بالخجضًض في همِ ال٨خابت وؤلابضإ.
و َ٨ظا ٞةن اإلاغاًا هي اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي ل٩ل ْاَغة اظخماُٖت.
واٖخماصا ٖلى ما جىٞغ لضًىا مً مغظُٗاث هٓغٍت ،ومٗغُٞت في الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،والاظخماُٖت ،ؾىدإو ٫في بَاع َظٍ
الضعاؾت ؤن هُىٕ جل ٪ألاَغ الىٓغٍت ،واإلاٗغُٞت ؾاب٣ت الظ٦غ بلى البدض اإلاُضاويٖ ،لى اٖخباع ؤن الٗلىم الاظخماُٖت جسخبر
مٟاَُمها وهٓغٍاتها مُضاهُا.
ّن
ّن
وؾىدىإو ٫في ما ؾُإحي ،جمشل ال٩اجب إلاغآجه وإلاً ٌكاع٧ىهه هٟـ اإلاجا ،٫والٗىامل اإلاخد٨مت ٞحها مداولحن البدض في صعظاث
الهىعة ٖلى ؤؾاؽ ّن
ّن
جلّ ٪ن
ّن
وبصاعٍت واظخماُٖت.
٢اهىهُت
جمخ٘ ال٩اجب بًماهاث
سابػا :ؤلاواس اإلانهجي للذساظت :
 - 1مىهج الذساظت :
الىمي في مغخلت ؤولىّ ،نالظي ٌؿمذ ّن
وٗخمض ؤؾاؾا ألاظلىب ّم
ّن
ّن
والىنُٟت ،وفي مغخلت زاهُت ؾىٗخمض ؤظلىبا
الىىُٖت
بالضعاؾت
هُفُاٌ ،ؿمذ ّن
ّم
ّن
ّن
الخدلُلُت .
الىنُٟت
بالضعاؾت
مىيىُٖت للمُُٗاث ّن
ّن
التي حؿٟغ ٖجها الضعاؾت ،وم٘ التزامىا بما ؾُٟغيه
ووٗجي بالخدلُل الُٟ٨ي ،الىنى ٫بلى جٟؿحراث
ّن
ّن
مىيىُٖت جدضص ٢بل جىُٟظ الضعاؾت ،وؾيؿعى بلى بزغاء مىهجىا ّن
ال٨مي بسُىاث ّن
ّن
ُُٟ٦ت،
ٖلُىا الخدلُل الُٟ٨ي مً يىابِ
ّن
عثِؿُت ٖلى مٗاٌكدىا ؤوكُتهم .ػٍاصة ٖلى طلٞ ،٪ةن اإلاىهج ّن
ّن
ال٨مي ٚحر ٢اصع لىخضٍ ٖلى ؤلاإلاام بخٟهُالث
حٗخمض بهٟت
ّن
ّن
ّن
ألاؾاؾُت والاؾتر ّن
ّن
ّن
الخاعظُت للمخٛحراث ،صون الخ ّن
اجُجُاث،
ٗم ٤في الضوا٘ٞ
الىا ٘٢وحُٗ٣ضاجه ،م٣خهغا ٖلى مٗغٞت الٗال٢اث
ّن
ّنالتي ّن
جدغ ٥اإلاىا ٠٢والؿلىُ٦اث .وٖلى َظا وبما ؤن بدشىا ًغمي بلى عنض م٩اهت ال٩اجب في الًٟاء الٗمىمي٣ٞ ،ض ٧ان مً
ظضا وا٢خىاٖا ّن
الُبُعي ّن
مىا ّنؤهه ال ًم٨ىىا ٞهم الٟٗل الاظخماعي مً الخاعط  ، ِ٣ٞبل بهه مً ّن
الًغوعي ّن
الخٗم ٤في صازله مً
زال« ٫الدؿائ ًٖ ٫م٣انض وؤَضا ٝالٟغص مً وعاء ٗٞله ،بط ل٩ل ٗٞل مٗىاٍ وم٣هضٍ ،وان ألاع٢ام و خضَا ٢ض ال ج٨ك٠
الخ٣ُ٣ت ٧املت ٞالباخض في الٗلىم الاظخماُٖت ًغاعي البٗض ال٨مي و الُٟ٨ي إلاا ًضعؾه وَعي ال ًجاص ج٩امل بحن اإلاىهجحن»1ؤًً
ًهبذ جُُٗم ٖملىا باإلاىهج الُٟ٨ي مً ّن
الً ّن
ّن
اإلاىهجُت لٟهم وجٟؿحر الخمشالث والخهىعاث الخانلت في ؤطَان ال٨خاب.
غوعٍاث

Weber (Max),"Essais sur la théorie de la science", Paris, Plan, 1967, P 17.
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 -2جلىُاث الذساظت :
ؾُٗا ّن
ً
مىا للبدض ًٖ اوسجام بحن مىهجحن ٢ض ًبضوان مخىاٞغًٍ ،وؿخسضم ج٣ىخحن مخ٩املخحن ،ج٣ىُت الاظخبُان في مغخلت
ّم
ؤولى٦ ،إصاة لجم٘ البُاهاث لشباث هجاٖخه في ّن
ّن
الاظخماُٖت اإلاُضاهُت ،واإلالابلت اإلاشهضة ( )Focus groupفي مغخلت زاهُت،
الضعاؾاث
بهض ٝظم٘ مٗلىماث ؤوٞغ خى ٫الٓاَغة مىيىٕ الضعاؾت.
و٢ض اخخىي الاؾخبُان ٖلى ألاؾئلت الخالُت.
 وي٘ ال٩اجب الاظخماعي و اإلانهي.
الجيـ ط٦غ/ؤهثى.
الخالت اإلاضهُت :متزوط/ؤٖؼب/مُل/٤ؤعمل.
الٟئت الٗمغٍت50/50-40/40-20:ؾىت ٞما ٞى.١
الىي٘ اإلانهي :مدتر٦ ٝخابت  /وُْٟت ٖمىمُت  /وُْٟت ّن
زانت ٖ/مل ججاعي خغ.
ٖمل نىاعي خغٖ /مل ٞالحي خغ /مخ٣اٖض  /آزغ ؤط٦غ..
 اإلاى ٘٢الاظخماعي لل٩اجب.
َل جغي ّنؤهه جىظض بخاَت ٢اهىهُت ّن
بال٨خاب.
بن ٧ان وٗم ماهي مٓاَغَا؟
َل جغي ّنؤهه جىظض بخاَت ّن
بصاعٍت.
بن ٧ان وٗم ماهي مٓاَغَا؟
ّن
َل جغي ؤهه جىظض بخاَت اظخماُٖت؟
بن ٧ان وٗم ماهي مٓاَغَا؟
ّن
َل حٗخبر ّن
الاظخماُٖت؟ بًجابُت ّن
مخ٣لبت بحن ؤلاًجابُت و ّن
ؾلبُت ّ /ن
الؿلبُت ّ /ن
ّن
ؾلبُت جماما /
ظضا /بًجابُت /
ؤن نىعة ال٩اجب
ّن
ماهي الٗىامل اإلاازغة ٞحها؟ ؾلبا/بًجابا.
َل ؤهذ عاى ٖجها؟:عاى جماما  /عاى /بحن الغيا و ٖضم الغيا ٚ/حر عاى ٚ/حر عاى ّن
باإلاغة.
ّن
َل حٗخبر ّن
ؾلبُتّ /ن
الؿلبُت ّ /ن
ّن
ّن
ؾلبُت جماما.
بًجابُت جماما /مخ٣لبت بحن ؤلاًجابُت و
ؤن نىعج ٪ؤهذ الاظخماُٖت ؟ بًجابُت /
ّن
ماهي الٗىامل اإلاازغة ٞحها؟ ؾلبا /بًجابا.
َل ؤهذ عاى ٖجها؟ عاى جماما /عاى /بحن الغيا و ٖضم الغيا ٚ /حر عاى ٚ /حر عاى ّن
باإلاغة .

95

الػذد  : 7ماًى 2015

مشهض حُل البدث الػلمي

ّن
ّن
اإلاغ٦ؼة (٣ٞ )Focus group Interviewض ٢مىا بازخُاع ؤعبٗت ّن
٦خابّ ،ن
ّن
ّنؤما في ما ّن
ُٖىت ممشلت للمجخم٘ ألانلي
الجماُٖت
حهم اإلا٣ابلت
ً
ٖلى صعظت مً ّن
الخباًً .في بٌٗ ألاؾئلت ٚحر ّن
اإلاٗضة مؿب٣ا مً مشلَ ،ل ًم ً٨اٖخباع الاهخماء الؿُاسخي ماقغ مهم في جدضًض
اإلاى ٘٢الاظخماعي لل٩اجب؟
 -3مجاٌ الذساظت :
أ  -اإلاجاٌ اإلاياوي :
ُث
ّن
ّن
جم جدضًض مذًىت ـفاكغ مجاال للبدض ،ل٩ىجها ّن
الجمُٗاث
ججم٘ لٗضص مً الّ ٨نخاب ،باإلياٞت بلى ٧ىجها حكمل الٗضًض مً
ّن
ُث
ُث
ّن
والّ ٨نخاب مً مشل( ّن
ّن
ظمُٗت مٗغى نٟا٢ـ ل٨خاب الُٟل ،اجداص الّ ٨نخاب الخىوؿُحن،
اإلاهخمت بال٩اجب
والاجداصاث وألاماهاث
ّن
ابُت ّن
ال٨خاب الخىوؿُحن ألاخغاع وٚحرَا)٦.ما وٞغث لىا وزاث ٤ناصعة في مىاؾباث ز٣اُٞت٢ ،اٖضة مٗلىماث اؾخٟضها مجها مً
ع
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
مشل (اليكغٍت الخٗغٍُٟت الهاصعة ًٖ وػاعة الكاون الش٣اُٞت واإلادآٞت ٖلى الترار ،اللجىت الش٣اُٞت الجهىٍت بهٟا ٢ـ
ّن
 ،201نٟا٢ـ ظام٘ اإلاالٟحن اإلادخٟى بهم).
2/2011
لؿىتي
الضماوي ّ :ن
ب  -اإلاجاٌ ّم
امخض البدض ً
.2012
 2011بلى قهغ ظىٍلُت
ػماهُا مً قهغ ظىٍلُت
ّم
وهىغُتها :
-4الػُىت
ّن
ٞةهىا ال هجض َغٍ٣ت ؤزغي وٗخمض ٖلحها ؾىي ازخُاعها ّن
ُٖىت
لهٗىبت الُ٣ام بضعاؾت قاملت لجمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ألانلي،
ّن
مدضوصة ٦ىمىطط ًمشل اإلاجخم٘ ألانلي ،وبك٩ل ًدىاؾب م٘ ؤَضا ٝالبدض ،وه٨خٟي بٗضص مدضوص مً الخاالث ؤو اإلاٟغصاث
ّن
ّن
وؤلام٩اهُاث اإلاخىٞغة لضًىا ،مداولحن حٗمُم هخاثجها ٖلى مجخم٘ ألانل  ،خُض ج٩ىن الىمىطط اإلاسخاع
في خضوص الى٢ذ والجهض
ُث
مً الّ ٨نخاب بُغٍ٣ت م٣هىصة ومٗخمضة،ؤي بُغٍ٣ت ال حُٗي ظمُ٘ وخضاث مجخم٘ البدض ٞغنت مدؿإوٍت لالزخُاع ،وبك٩ل
ّن
ّن
وؤلام٩اهُاث اإلاخىٞغة لضًىا واٖخماصا
ًدىاؾب م٘ ؤَضا ٝالبدض ،وا٦خُٟىا بٗضص مدضوص مً الخاالث في خضوص الى٢ذ والجهض
ُث
ّن
ّن
جىٞغ لضًىا مً وزاثّ ٤ن
بؾمُت في ٖضص مً الّ ٨نخاب و ال٩اجباث ججإوػث اإلااثت ،و مً بحن َظٍ ال٣اثمت
ظغصها ٢اثمت
ٖلى ظملت ما
ّن
ّن
ّن
الُٗىت٧50اجبا و٧اجبت خضصهاَا في ّن
ازترها ُٖىت مىخٓمت ممشلت للمجخم٘ ألانلي .يمذ ّن
اإلاخٛحراث الخالُت:
ّم ّم
الىىعّ :ن
وٍخىػٕ اٖخُاصًا مشل ما َى مخٗاعٖ ٝلُه في البدىر الاظخماُٖت بحن 22في اإلائت بهازا ،و 78في اإلائت ط٧ىعا.
مخؿحرمخؿحر الػمشّ :ن
 ّمّن
الٗمغٍت50-40ؾىت
وٍخىػٕ ؤٞغاصَا بلى زالر ٞئاث  34:في اإلائت للٟئت الٗمغٍت ما بحن40-20ؾىت ،وجلحها الٟئت
ّن
ّن
ّن
الٗمغٍت 50ؾىت ٞما ٞى ١وجمشل 44في اإلائت.
وجمشل 22في اإلائت ،زم الٟئت
ّن
 ّممخؿحر الحالت اإلاذهُت :جىػٖذ الخاالث اإلاضهُت بحن ّن
ّن
ومتزوظحن 72في اإلائت ومُل٣حن 04في اإلائت وؤعامل 02في
ٖؼاب 22في اإلائت
اإلائت.
 ّمّن
ّن
الٗمىمُت و 20في اإلائت بلى
وُُْٟت مسخلٟت ،جخىػٕ بلى 50في اإلائت ًيخمىن بلى الىُْٟت
مخؿحر الىظُفت٢ :مىا بازخُاع ٞئاث
ّن
ّن
نىاُٖت ّن
الخام ،و 08في اإلائت ٌٗملىن ؤٖماال ججاعٍت ّن
خغة ،و 06في اإلائت
خغة،و 02في اإلائت ٌٗملىن ؤٖماال
الىُْٟت في الُ٣إ
ّن
ّن
ًىمُحن ،و 14في اإلائت مخ٣اٖضًً ،وَظا الخباًً مً خُض جىػَ٘ ّن
ٖماّ ٫ن
ّن
الُٗىت ًم٨ىىا مً ٖضص ٧ا ٝلخٟؿحر مضي اعجباٍ
الىُْٟت باإلاى ٘٢الاظخماعي لل٩اجب وجمشالجه إلاىٗ٢ه ونىعجه الظاجُت والاظخماُٖت.
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خامعا:الػمل اإلاُذاهـي :
ّم
 -1الياجب وـىسجه الاحخماغُت وغامل الىىع :
أ  -لذي الياجباث ؤلاهار :
ّن
ّن
ّن
ً
ؾلبُت ،والٖخباع حكاب ٪الٗىامل ّن
باللىاحي ٌٗخبرجها ّن
ّن
اعجٟاٖا في وؿبت الالحي ٌٗخبرن
اإلاىظهت
اًجابُت ،م٣اعهت
نىعتهً
سجلىا
ّن
ّن
ّن
واإلاخد٨مت في جمشل ال٩اجب لهىعجه الاظخماُٖت ،اعجإًىا عبِ ّن
ّن
اإلاضهُتٞ ،الخٓىا
طواتهً بالٗمغ والخالت
الهىعة اإلاؿدبُىت ًٖ
الٗمغٍت 40-20ؾىت ،بِىما ّن
ّن
جىػٖذ ّن
ّن
ّن
الهىعة اإلاخ٣لبت بحن
 27.27في اإلائت مىخمُاث بلى الٟئت
ؤلاًجابُت ٖلى
جىػٕ الهىعة
الٗمغٍت 40-20ؾىت وجيسخب اليؿبت هٟؿها ٖلى واخضة ّن
ّن
ؤلاًجابُت ّن
والؿ ّن
ّن
متزوظت مىخمُت
 9.09في اإلائت جيخمي بلى الٟئت
لبُت ٖلى
ّن
ؤٖماعًَ 40و 50ؾىت ّن
ّن
ّن
الٗمغٍت هٟؿها ،وٖلى واخضة متزوظت حٗخبر نىعتها الاظخماُٖت ّن
ٞخىػٖذ
ؾلبُت بِىما الالحي
بلى الٟئت
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
 9.09في اإلائت جغي نىعتها بًجابُت ظضا ،واليؿبت هٟؿها إلاً جغي
 9.09في اإلائت ،مخ٣لبت بحن ؤلاًجابُت والؿلبُت ،و
نىعتهً ٖلى
ً
ّن
ّن
ّن
ّن
ُٞخىػًٖ بلى 9.09في اإلائت جخمشل نىعتها جمشال
الٗمغٍت ٞى 50١ؾىت
بًجابُت.بِىما ؤلاهار اإلاىخمُاث بلى الٟئت
في نىعتها
ّن
بًجابُا ّن
ّن
ؤلاًجابُت و الؿ ّن
ّن
ّن
لبُت.
 9.09في اإلائت مخ٣لبت بحن
ظضا،و
هسلو بلى ال٣ى ٫بطن ّن
ّن
بن ّن
ّن
وؤ٦ثرًَ مً الٗاػباث اإلاىخمُاث بلى الٟئت
ؤلاًجابُت
الهىعة الاظخماُٖت الٛالبت لضي ؤلاهار هي
ً
الٗمغٍت بحن 40- 20ؾىت ٦،ما ًم ً٨ؤلاقاعة ّن
بًجابُت ّن
ًهغخً ّن
ّن
ّن
ّن
لهىعتهً خُض ّن
ظضا.
بإجها
ؤن ؤلاهار 50- 40ؾىت ؤ٦ثر ٢بىال
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
نىعتهً ،خُض هالخٔ اعجٟاٖا في وؿب الالحي ًًٟ٣
عياًَ ًٖ
ؤلاًجابُت هجض نضاٍ ٦ظل ٪في صعظت
لهىعتهً
جمشل ؤلاهار
 27.27في اإلائت عايُاث وجدؿإوي وؿب ٚحر الغايُاث وٚحر الغايُاث ّن
بحن ّن
 18.18في اإلائت
باإلاغة
 36.36في اإلائت جلحها
الغيا وٖضمه
ل٩لحهما.
اإلاإوٍت طاث مىخى جهاٖضيٚ ،حر ّن
مما ّن
الغيا ٞاليؿبت ّن
وؿخيخج ّن
ج٣ضم ،ج٣اعبا في صعظاث ّن
ؤن طل ٪ال ًبسـ ُ٢مت اعجٟإ في ٖضص
ّن
ّن
ّن
جمش ّن
الالحي ً ًٗ٣بحن ّن
لهىعتهً
لهً
الغيا وٖضمه ًٖ نىعتهً ،وَى ج٣غٍبا الاؾخيخاط هٟؿه الظي الخٓىاٍ في
ؤلاهار
ؤلاًجابُت ّن
حهم ّن
مما ٌٗ٨ـ نٗىبت الىنى ٫بلى ٞهم واضر ُٞما ّن
والؿ ّن
ّن
لبُت ّن
ج٣بل
الاظخماُٖت ،والتي جُٟض الخإعجر ٦ظل ٪بحن
الغ٢مُت ومىٟلخت بلى خضّن
ّن
ال٩اجب لهىعجه الاظخماُٖت ولخٗ٣ض مؿاعاث ج٩ىٍجها وجغُ٦بتهاٞ ،هي في ج٣ضًغها جب٣ى زاعط اإلاُُٗاث
بُٗض مً اإلاٗ٣ىلُت ؤلاخهاثُت (الاظخماُٖت).
ّم
ّم
ب لذي الىخاب الزهىس :
ُث
زلهىا مً اإلاُُٗاث ال٨مُت ؤن الاججاٍ الٛالب لضي الّ ٨نخاب الظ٧ىع َى اٖخباع نىعتهم الاظخماُٖت مخ٣لبت بحن ؤلاًجابُت
والؿلبُت ،وفي طل ٪صاللت ٖلى َكاقت الىي٘ الاٖخباعي لل٩اجب صازل الًٟاء الٗمىمي ،بياٞت بلى جظبظب جمشلهم لظواتهم،
ّن
ومً زال ٫جهغٍداث اإلاؿخجىبحن الخٓىا ّن
ّن
اإلاازغة في نىعتهم الاظخماُٖت طاث ّن
ّن
وؾُاؾُت
ا٢خهاصًت
م٩ىهاث
ؤن الٗىامل
ؤن ؤٚلب الخهغٍداث جُٟض ّن
باألؾاؽ خُض ّن
ّن
اإلاخٗمض مً ٢بل الؿلُت ويٗ ٠اإلاغصوص الا٢خهاصي لل٨خابت
ؤن« الخ٣ٟحر الش٣افي
ّن ّن
الظ٧ىع ّن
ٖىامل ؾاَمذ في عؾم نىعة ّن
اإلاتزوظحن ،واإلاىخمحن بلى 50-40ؾىت،والظًً ٌٗخبرون
صوهُت لل٩اجب« (٦.)19ما هالخٔ ؤن
ّن
الهىعة ّن
 10.25في اإلائت ،وجىس ٌٟوؿبت ّن
ؤلاًجابُت ّن
الؿ ّن
والؿ ّن
ّن
 7.69في اإلائت.
لبُت بلى
لبُت بلى
نىعتهم الاظخماُٖت مخ٣لبت بحن
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ّن
ّن
الظ٧ىع ّن
ؤلاًجابُت ّن
والؿ ّن
ّن
 35.85في اإلائت ،جلحها وؿبت
لبُت
اإلاتزوظىن 50،ؾىت ٞما ٞى ١والظًً ٌٗخبرون نىعتهم مخ٣لبت بحن
ؤما
ّن
ّن
ّن
ّن
 2.56في اإلائت
 5.12في اإلائت متزوظىن بِىما ٧اجب ٌٗ ِ٣ٞخبر نىعجه بًجابُت ظضا.في خحن
7.69في اإلائت ،و
الظًً ًغوجها بًجابُت
ّن
ّن
ّن
مُلً ٤يخمي بلى الٟئت الٗمغٍت 50-40ؾىت ٌٗخبر نىعجه ؾلبُت.
ّن
ج٣ضمّ ،ن
مما ّن
ؤلاًجابُت ّن
والؿ ّن
ّن
وؿخيخج ّن
لبُت مً الظ٧ىع ،وؤ٦ثرَم
ؤن ؤ٦ثر مً ٌٗخبرون نىعتهم الاظخماُٖت مخ٣لبت بحن
ّن
ّن
مما ٌٗجي ّن
ماقغ ّن
ّن
ّن
الٗمغٍت 50ؾىت ٞما ٞىّ ١ن
مىظه في جمشل ال٩اجب إلاغآجه الاظخماُٖت.
ؤن الٗمغ
اإلاتزوظىن واإلاىخمىن بلى الٟئت
الخُٟت لغؾم ال٩اجب إلاغآجه الاظخماُٖت ،جىػٖذ صعظاث عيا ّن
ّن
ال٨خاب الظ٧ىع ًٖ نىعتهم
وإلاؼٍض البدض في الٗىامل
ّن
ّن
ّن
الاظخماُٖت اإلاظ٧ىعة آهٟا ،خُض هالخٔ ؤن الظًً ّن
 2.56في اإلائت ،في م٣ابل اعجٟإ
نغخىا بغياَم الخام والٗىامل اإلاازغة ٞحها
 23.08في اإلائت ،واعجٟاٖا ٦بحرا في وؿب ألاٞغاص الظًً ًٟ٣ىن مىا ٠٢بحن ّن
وؿب ٚحر الغايحن ّن
 41.02في
الغيا وٖضمه
باإلاغة ٖجها
اإلائت ،بِىما ٧اهذ وؿبت ّن
ال٨خاب ّن
 12.82في اإلائت.
الغايحن في خضوص
ّن ّن
ّن
ّن
وؿخيخج ّن
الغيا وٖضم ّن
ًخمشلىن مغآتهم الاظخماُٖت مخإعجخت بحن ّن
ٚالبُت الظ٧ىع
الغيا ،وفي اؾخدًاعها لخمشلهم لهىعتهم
ؤن
ّن
ؤلاًجابُت ّن
والؿ ّن
ّن
لبُت وَم ٦ظل ٪مخإعجخىن بحن
الاظخماُٖت هالخٔ جىا٣ٞا ٧لُا ،خُض ؤجهم ٌٗخبرون نىعتهم مخإعجخت بحن
ّن
الغيا وٖضمه ،و٦ال اإلاُُٗحن ٌٗبران ًٖ جظبظب وٖضم الىيىح.
ّم
ّم
ج -في ؤوحه الدؽابه و الاخخالف بحن الىىغحن :
ّن
ّن ّن
ً
ّن
ّن
اليؿبت الٛالبت مً ّن
ال٨خاب الظ٧ىع ًمُلىن بلى جمشل طواتهم جمشال
اهُال٢ا مً اإلاُُٗاث ؤلاخهاثُت ؾاب٣ت الظ٦غ ،هالخٔ ؤن
ّن
ٚالبُت ال٩اجباث ؤلاهار ًغٍجها جخجه بلى ؤلاًجابُت ٚحر ّن
لبُت،في خحن ّن
ؤلاًجابُت ّن
ؤن ّن
والؿ ّن
ّن
ؤن الىىٖحن ًدكابهان في اعجٟإ
مخ٣لبا بحن
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
جمشل ّن
ّن
ّن
الهىعة
وؤلاًجابُت لضي الظ٧ىع واهسٟاى وؿب
الؿلبُت
وؿب الخمشل اإلاخ٣لب ،م٣ابل اهسٟاى وؿب الخمشالث
ّن
الؿلبُت لضي ؤلاهار.
ّن ُث
ؤن الّ ٨نخاب الظ٧ىع
َظا الدكابه هالخٓه ٦ظل ٪في مضي عيا ال٩اجب مً الىىٖحن ًٖ نىعجه الاظخماُٖت ،خُض هالخٔ
وؤلاهار ًدكابهىن في الغيا ًٖ نىعتهم الاظخماُٖت ،وٍجمٗىن ٖلى صعظت الغيا وٖضم الغيا جلحها صعظت ٖضم الغيا باإلاغةّن
 22في اإلائت مً ّن
الىىٖحن ٞضعظت ٖضم ّن
الغيا 18في اإلائت لخ٩ىن وؿبت ٚحر الغايحن جماما مً الىىٖحن 4في اإلائت م٘ ٚلبت وؿبت
ٖضم الغيا بضعظخحن ومجمىٖها 40في اإلائت.
الغيا ًٖ ّن
حهم نىعة ال٩اجب الاظخماُٖت ّن
الهىعة الاظخماُٖت في ما ّن
هجض َظا في الخإعجر في صعظت ّن
ٖامت ،خُض هالخٔ
ّن
ؤلاًجابُت ّن
اعجٟاٖا في وؿب ّن
والؿ ّن
ّن
لبُت لضي الىىٖحن 54في اإلائت جلحها 40في اإلائت ٌٗخبرن نىعة ال٩اجب
الهىعة اإلاخ٣لبت بحن
ؤن ال٩اجباث ؤلاهار ٌٗخبرون ّن
ؾلبُت٦ ،ما هالخٔ ّن
ؤن نىعة ال٩اجب الاظخماُٖت ّن
الاظخماُٖت ّن
ؾلبُت 10في اإلائت ،وجغج 30ٟ٘في
ُث
ظضا لضي ّن
ؤلاًجابُت ّن
الّ ٨نخاب الظ٧ىع .في خحن هالخٔ حؿإوٍا في اوٗضام ّن
ّن
الىىٖحن.
الهىعة
اإلائت لضي
٦ما ٦ك ٠لىا البدض اإلاُضاوي ّن
ؤن 98في اإلائت مً مجمىٕ اإلابدىزحن ًىٟىن وظىص بخاَت اظخماُٖت و 76في اإلائت مً مجمىٕ
٢اهىهُت بال٩اجب ٚحر ّن
ّن
ّن
ؤلاصاعٍت ،خُض
ؤن َظٍ اليؿب جغج ٟ٘اعجٟاٖا َُٟٟا ٖلى مؿخىي ؤلاخاَت
الىىٖحن ًىٟىن وظىص بخاَت
ُث
ّن
ً٣غون بىظىص َظا الىىٕ مً ؤلاخاَت بالّ ٨نخاب .مً ظهت ؤزغي ،هالخٔ ازخالٞا واضخا في ما ّن
ؤن 8في اإلائت ّن
حهم صعظت ؤلاخاَت
ّن ُث
ّن
٢اهىهُت ،ؤن
ؤن الّ ٨نخاب ال ًغون بخاَت جظ٦غ .وبجم٘ جهغٍداث اإلاؿخجىبحن الظًً ٢الىا بىظىص بخاَت
بجمُ٘ ؤهىاٖها خُض
ؤلاصاعٍت ٞحرون ّن
ّن
ّن
ؤلاصاعٍت هي مٓهغ مً مٓاَغ
ؤن الدؿهُالث
مً مٓاَغَا خ٣ى ١الخإلُ ٠مشال ؤما مً ٢الىا باإلخاَت
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الاَخمام بال٨خابّ .نؤما ؤلاخاَت الاظخماُٖتّ ،ن
ٞةن واخضا ط٦غا ٢ا ٫بىظىص بخاَت اظخماُٖت وٍغاَا في الاَخمام بال٩اجب ؤزىاء
ّن
الكهغٍت للبٌٗ.
مغيه ؤو اإلاىذ
 -2الفىسة الاحخماغُت للياجب وغامل الىلؼ اإلانهي :
ّم
ّم
ؤ -لذي الىخاب اإلاىظفحن في اللىاع الػمىمي :
ُث
ؤلاًجابُت ّن
ّن
والؿ ّن
ّن
بًجابُت
لبُت م٣اعهت بالظًً ٌٗخبروجها
الخٓىا اعجٟاٖا ملخىْا لٗضص الّ ٨نخاب الظًً ٌٗخبرون نىعتهم بحن
ُث
وبًجابُت ّن
ّن
ظضا .لِؿذ الٟىاع ١ؤلاخهاثُت اإلامحزة للخاالث اإلاضهُت لضي الّ ٨نخاب الظ٧ىع مً الىُْ ٠الٗمىمي ٦بحرة ولظل٪
وٗىٖ ٫لحهم في ّن
ٞلً ّن
الخدلُل.
ّن
ُث
ؤلاًجابُت ّن
والؿ ّن
ّن
لبُت ،وؤ٦ثر مً
ًم ً٨ؤن وؿخيخج اعجٟاٖا في وؿب الّ ٨نخاب الظًً ٌٗخبرون نىعتهم الاظخماُٖت مخ٣لبت بحن
مما ًُٟض ال٣ىّ ٫ن
ّن
اإلاتزوظىن وؤٖماعَم ججإوػث 50ؾىتّ .ن
ؤن الٗمغ وؤلاقٗإ الاظخماعي ًم ً٨اٖخباعَما
ٌٗخبر طلَ ٪م
ّن
ٖىانغ ّن
مىظهت لٟهم جمشل ال٩اجب إلاغآجه.
حهم صعظت عيا ال٩اجب ًٖ نىعجه الاظخماُٖتّ ،ن
ّن
ّنؤما في ما ّن
اإلاُضاهُت ّنبُيذ لىا اعجٟاٖا ملخىْا في صعظت الخإعجر
ٞةن اإلاُُٗاث
ُث
الّ ٨نخاب َظٍ الٟئت اإلاهىُت جلحها وؿبت 24في اإلائت إلاً ّن
ؤلاًجابُت ّن
والؿ ّن
ّن
ٖبروا ًٖ ٖضم عياَم
لبُت 44في اإلائت مً مجمىٕ
بحن
ّن
ُث
ّن
باإلاغة ًٖ نىعتهم الاظخماُٖت ،جلحها صعظت ال٨خاب ّن
ّن
الغايحن 20في اإلائت في خحن ٧اهذ وؿبت 12في اإلائت للمىْٟحن ٚحر
ّن
الغايحن.
ّن
ُث
ّن
مما ّن
ّن
اإلاىْٟحن بحن ّن
الغيا وٖضم الغياً ،جض نضاٍ في جمشلهم لهىعتهم
ج٣ضم ًم ً٨الخلىم ،بلى ؤن جظبظب الّ ٨نخاب
الاظخماُٖت ،وَى ما ٌٗ٨ـ بهىعة ما ٖضم عيا ال٩اجب ًٖ نىعجهٞ .خإعجر ؤلاظابت َى حٗبحرا يمىُا ًٖ ٖضم ّن
الغيا .وهي
جهغٍداث هلمـ مً وعائها حكاب ٪وحٗ٣ض مؿاعاث ّن
ج٩ىن طاث ال٩اجب الىٟؿُت و الاظخماُٖت.
ّم
ّم
ّم
الخاؿ :
ب -لذي الىخاب اإلاىظفحن في اللىاع
ّن
ُث
ؤلاًجابُت ّن
والؿ ّن
ّن
ّن
لبُت،
بًجابُت ،والظًً ٌٗخبروجها مخ٣لبت بحن
الخٓىا ج٣اعبا في اليؿب بحن الّ ٨نخاب الظًً ٌٗخبرون نىعتهم
لبُت ّن
ؤلاًجابُت ّن
ظضا ّن
والؿ ّن
ّن
ظضا.
واوٗضام صعظت
ُث
خُض جىػٖذ الهىع التي ًدملىجها الّ ٨نخاب اإلاتزوظحن ًٖ طواتهم الاظخماُٖت و اإلاىخمحن بلى الٟئت الٗمغٍت واإلاىخمحن بلى
ّن
ؤلاًجابُت ّن
ّن
ّن
والؿ ّن
ّن
لبُت و 10في اإلائت ّن
بؿلبُتها،
نغح
الٗمغٍت 40-20ؾىت ٖلى 20في اإلائت ٌٗخبرون نىعتهم مخ٣لبت بحن
الٟئت
ّن
ّن
بًجابُت.
واوسخبذ هٟـ اليؿبت ٖلى مً اٖخبرَا
ّن
ّن ُث
الٗمغٍت ّن
الّ ٨نخاب ّن
ّن
ّن
ؤلاًجابُت
ٞخىػٖذ نىعتهم الاظخماُٖت ٖلى 10في اإلائت ٌٗخبرَا مخ٣لبت بحن
الٗؼاب اإلاىخمحن لىٟـ الٟئت
ؤما
ّن
ّن
ّن
والؿلبُت ،و 20في اإلائت ٌٗخبروجها بًجابُت.
ّن
ّن ُث
ّن
مخ٣لبت و 10في اإلائت ٖؼاب ّن
ًهغخىن
بةًجابُتها.
ًخىػٕ الّ ٨نخاب اإلاىخمحن بلى 50-40ؾىت ٖلى10في اإلائت ٌٗخبرون نىعتهم
بِىما
ُث
ؤما في ما حهم صعظت عيا َظٍ الٟئت ّن
الّ ٨نخاب ٚحر ّن
الغايحن ًٖ نىعتهم
اإلاهىُت ًٖ نىعتها الاظخماُٖت ،هالخٔ اعجٟاٖا في ٖضص
ّن
الاظخماُٖت 40في اإلائت لخىس ٌٟصعظت 30في اإلائت للظًً ّن
ج٣لبهم بحن الغيا وٖضم ّن
الغيا ،في خحن ج٣اعبذ وؿب
ٖبروا ًٖ
ُث
باإلاغةَ .ظا ّن
الؿلم في ج٣اعب اليؿب ٌٗ٨ـ ج٣اعبا في صعظاث ّن
الغايحن ّن
الغايحن وٚحر ّن
الّ ٨نخاب ّن
الغيا لضي اإلابدىزحن.
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ج -لذي الىخاب الػاملحن ؤغماال ؤخشي :
ّن
ّن ُث
الٗمغٍت 50– 40ؾىت ّن
الّ ٨نخاب ّن
ّن
ًخىػٖىن ٖلى 50في اإلائت ٌٗخبرون نىعتهم مخ٣لبت بحن
اإلاتزوظحن اإلاىخمحن بلى الٟئت
الخٓىا ؤن
ّن
ً
ّن
ً
ؤلاًجابي و ّن
ّن
بًجابُت ،في خحن ؤن ً
٧اجبا واخضا مُل٣ا ًيخمي بلى الٟئت
الؿلبي ،لخيسخب اليؿبت هٟؿها ٖلى مً اٖخبر نىعجه
نغح ّن
بًجابُت ّن
ؾلبُت.بِىما واخض ّن
ّن
ّن
الٗمغٍت هٟؿها ٌٗخبر نىعجه ّن
متزوط ججإوػ ٖمغٍ 50ؾىت ّن
ظضا.
بإن نىعجه الاظخماُٖت
ّن ُث
ّن
الهىعة الاظخماُٖتٚ ،حر ّنؤهىا هالخٔ ّن
مما ّن
جمشل ّن
ّن
ٚالبُت ّ ٦نخاب َظٍ الٟئت ّنًخ٣ٟىن
ؤن
ج٣ضم ًم ً٨ال٣ى ،٫بدؿإوي اليؿب في
ّن
ؾلبُتها وؤٚلب مً ًَ ٠٣ظٍ اإلاىاَ ٠٢م ّن
مً خُض ّن
اإلاتزوظىن واإلاُل٣ىن وؤٖماعَم بحن 50- 40ؾىت وؤٖماعَم جٟى50١
ّن
ّن
مما ً٣ىصها بلى اؾخيخاط ؤؾاسخي وَى ؤن الٗمغ ّن
مخٛحر ّن
واإلاُل٣حن بحن 50- 40ؾىتّ ،ن
مهم في جمشل ال٩اجب إلاغآجه الاظخماُٖت.
ؾىت
ُث
وإلاؼٍض ّن
ّن
اإلاهىُت مً الّ ٨نخاب بُيذ لىا اإلاُُٗاث ؤلاخهاثُت جىػٕ صعظاث عياَم ًٖ نىعتهم
جبحن ٖىالم َظٍ الٟئت
ُث
الاظخماُٖت  ،خُض هالخٔ ّن
باإلاغة ًٖ نىعتهم ،جلحها وؿبت 25في اإلائت ّن
الّ ٨نخاب ٚحر عايحن ّن
ٖبر ًٖ عياٍ
ؤن 50في اإلائت مً
ّن
نغح ًٖ ُث
الخام ،وهٟـ اليؿبت ٦ظل ٪إلاً ّن
عياٍ وٖضم عياٍ ًٖ نىعجه الاظخماُٖت.
بُ٣ت الضعظاث بحن الغيا ّن
ووؿخيخج ّن
باإلاغة وجدؿإوي ّن
ؤن ُثّ ٦نخاب َظٍ الٟئت ًغج ٟ٘لضحهم صعظت ٖضم الغيا ّن
الخام وبحن الغيا

وٖضم ّن
الغيا.

ّن
ُث
الّ ٨نخاب الظًً ّن
ٖبروا ًٖ ج٣لب نىعتهم بحن ؤلاًجابي والؿلبي
ؤما مجمىٕ ٞئت اإلاخ٣اٖضًً ٩ٞاهذ وؿبهم اإلاغجٟٗت مً ههِب
 57.14في اإلائت بِىما ّن
نغح ّن
بًجابُت ّن
ظضا ،وواخض ّن
بُ٣ت اليؿب ٖلى ٧اجب واخض ّن
ّن
جىػٖذ ّن
متزوط ججإوػ 50ؾىت ّن
متزوط
بإن نىعجه
ّن
ّن
ّن
الٗمغٍت ّن
بةًجابُت نىعجه ،وواخض ؤعمل ًيخمي بلى هٟـ الٟئت ٦ظلً ٪غي نىعجه مخ٣لبت بحن
نغح
ًيخمي لىٟـ الٟئت
ؤلاًجابُت ّن
والؿ ّن
ّن
لبُت.
ّن
ُث
ج٣ضم ،وؿدىج ّن
مما ّن
ؤلاًجابُت ّن
ّن
ّن
ّن
والؿلبُت .صون
ٚالبُت ؤٞغاص الّ ٨نخاب اإلاخ٣اٖضًً ٌٗخبرون نىعتهم الاظخماُٖت مخ٣لبت بحن
ؤن
ؤلاقاعة بلى ّن
ّن
ّن
ومتزوظحن.
اظخماُٖت ٚحر وكُُت وؤٖماعَا ججإوػث 50ؾىت
حٛحر الٗمغ باٖخباع ؤهىا هخٗامل م٘ ٞئت
ٞىدبحن مً زال ٫اإلاُُٗاث اإلاُضاهُت ّن
اإلاهىُت ًٖ نىعتها الاظخماُٖتّ ،ن
ّنؤما ًٖ صعظت عيا َظٍ الٟئت ّن
جىػٖا في صعظاث الغيا
ٖبر ًٖ عياٍ ّن
 14.28في اإلائت ٧اجب واخض ّن
الغايحن ،وٚحر ّن
الخام ،بِىما هالخٔ حؿإو في ٖضص ألاٞغاص ٚحر ّن
الغايحن جماما،
بحن
والظًً ّن
 28.57في اإلائت ل٨ال الضعظاث.
ٖبروا ًٖ عياَم وٖضم عياَم
نغح ّن
ّن
ّن
الٗمغٍت 40-20ؾىت ّن
بإن
اإلاضهُت ؤٖؼبً ،يخمي بلى الٟئت
بِىما الخٓىا ٧اجب واخض ٌٗمل في الُ٣إ الهىاعي خالخه
بًجابُت ّن
ّن
وٖبر ًٖ عياٍ ٖجها.
نىعجه الاظخماُٖت
ٖؼاب بحن 20و 40ؾىت ّن
٦ما الخٓىا ّن
ًىمُت ّن
ؤن زالر ُثّ ٦نخاب ٌٗملىن ؤٖماال ّن
 33.33في اإلائت ٌٗخبرون نىعتهم
ًخىػٖىن ٖلى
ؤلاًجابُت ّن
ّن
ّن
 66.66في اإلائت ّن
بةًجابُتها٦ ،ما هالخٔ بظمإ ؤٞغاص َظٍ اإلاهىت ٖلى
نغخىا
والؿلبُت بِىما
الاظخماُٖت مخظبظبت بحن
عياَم وٖضم عياَم ًٖ نىعتهم الاظخماُٖت.
د -في ؤوحه الدؽابه والاخخالف وغامل الىلؼ اإلانهي :
ُث
مً زال ٫اإلاُُٗاث الغ٢مُت الىاعصة ؾلٟاً ،م٨ىىا مالخٓت اعجٟإ في ٖضص الّ ٨نخاب الظًً ٌٗخبرون نىعتهم الاظخماُٖت
ّن
مضهُت وقغاثذ ّن
ؤلاًجابُت ّن
مهىُت وخاالث ّن
لبُت ،وَم مىخمىن ألويإ ّن
والؿ ّن
ّن
ٖمغٍت مخباًىت ،وجيسخب هٟـ اإلاالخٓت
مخ٣لبت بحن
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ّن
ُث
اإلاىْٟحن في الُ٣إ الخام ٚحر ّن
ؤن ؤٖماعَم بحن 40- 20ؾىت ،ول ً٨اليؿبت الٛالبت مجهم ٌٗخبرون
ج٣غٍبا ٖلى الّ ٨نخاب
ّن
نىعتهم مخ٣لبت.
ُث
ونىاُٖت ،وَم مً ّن
ّن
ّن
والّ ٨نخاب الٗاملحن ؤٖماال ّن
الٗؼاب وؤٖماعَم
ًىمُت
اإلاتزوظحن
وهٟـ الخمشل هالخٓه لضي اإلاخ٣اٖضًً
ّن ُث
ّن
ّن
الّ ٨نخاب الٗاملحن ؤٖماال ّن
ججاعٍت ٞخىػٖىا ٖلى ٧اٞت الهىع ج٣غٍبا وبيؿب مدؿإوٍت.
بحن 40- 20ؾىت ،ؤما
ّن ُث
ومدهلت ال٣ىّ ٫ن
ّن
ّن
الّ ٨نخاب وبازخال ٝؤوياٖهم ّن
اإلاضهُت ّنًخ٣ٟىن مً خُض جإعجر نىعتهم
الٗمغٍت وخاالتهم
اإلاهىُت
ؤن ٚالبُت
لبُت وؤ٦ثرَم مً ّن
ؤلاًجابُت ّن
والؿ ّن
ّن
اإلاتزوظحن وؤٖماعَم ٞى 50١ؾىت ،وَٗاصلىن ج٣غٍبا 26في اإلائت مً مجمىٕ
الاظخماُٖت بحن
ّن
ّن
ّن
اإلابدىزحن م٣ابل جىػٕ بُ٣ت اليؿب ٖلى بُ٣ت الضعظاث ألازغي.
ّن ُث
الهىعة خُض ُثهالخٔ ّن
الغيا ًٖ جلّ ٪ن
الّ ٨نخاب بازخال ٝؤوياٖهم ّن
َظا الدكابه هالخٓه ٦ظل ٪في صعظت ّن
اإلاهىُت
ؤن ٚالبُت
ّنًخ٣ٟىن مً خُض الخٗبحر ًٖ عياَم وٖضم عياَم ًٖ نىعتهم الاظخماُٖت 40في اإلائت مً مجمىٕ اإلابدىزحن وؤٚلب مً
ّن
ّن
اإلاىْٟحن في الُ٣إ الٗمىمي جلحها وؿبت 22في اإلائت ٚحر عايحن ّن
باإلاغة وؤٚلبهم مً اإلاىْٟحن في الُ٣إ
ًَ ٠٣ظٍ اإلاىاَ ٠٢م
ّنُث
ُث
الٗمىمي ،في خحن هالخٔ ّن
ؤن اليؿبت ألاع ٘ٞلضي الّ ٨نخاب ٚحر ّن
الغايحن مً ال٨خاب اإلاىخمحن بلى الُ٣إ الخام 8في اإلائت .جلحها
ّن
ّن
ال٨خاب اإلاىْٟحن في الُ٣إ الٗمىمي 06في اإلائت.
ّن
ُث
اإلاىْٟحن في الُ٣إ الٗمىمي الظًً ّن
ٖبروا ًٖ عياَم 10في اإلائت مً مجمىٕ اإلابدىزحن،
٦ما هالخٔ اعجٟاٖا لضي الّ ٨نخاب
ُث
الغيا ّن
الّ ٨نخاب الٗاملحن ؤٖماال ّن
وؤيٗ ٠وؿبت في صعظت ّن
ججاعٍت واإلاخ٣اٖضًً 4في اإلائت ل٩لحهما.
الخام التي هالخٓها لضي
ّن ُث
ومدهلت ال٣ىّ ٫ن
اإلاهىُت ّن
الّ ٨نخاب بازخالٞ ٝئاتهم ّن
ٖبروا ًٖ جإعجخهم بحن ّن
الغيا وٖضمه.
ؤن ٚالبُت
ّن
ُث
ًخٗل ٤بهىعتهم الاظخماُٖت ؤو بضعظت عياٍ ًٖ جلّ ٪ن
الهىعة هجض نضاَا في اإلاُُٗاث
مىا ٠٢الّ ٨نخاب اإلاخظبظبت ؾىاء ُٞما
ّن
ُث
ّن
ّن
اإلاهىُت الظًً ًجمٗىن ٖلى ج٣لب نىعة ال٩اجب
الغ٢مُت خُض هالخٔ اعجٟاٖا ملخىْا في وؿب الّ ٨نخاب بجمُ٘ ٞئاتهم
ّن
ُث
ؤلاًجابُت ّن
والؿ ّن
ّن
لبُت 54في اإلائت ،وؤٚلب مً ٌٗخبرون طلَ ٪م الّ ٨نخاب اإلاىْٟىن في الُ٣إ الٗمىمي 24في اإلائت
الاظخماُٖت بحن
ُث
ّن
جلحها وؿبت 16في اإلائت ٦خاب مىخمحن للُ٣إ الىُْٟي الخامٞ ،اإلاخ٣اٖضًً 10في اإلائت.
ّن
ّن
٦ما الخٓىا ؤن 40في اإلائت مً مجمىٕ اإلابدىزحن ٌٗخبرون نىعتهم الاظخماُٖت ّن
وٚالبُتهم مً اإلاىْٟحن في الُ٣إ
ؾلبُت
ُث
ُث
ّن
ججاعٍت ٞاإلاخ٣اٖضًً .في خحن هالخٔ اهسٟايا في ٖضص الّ ٨نخاب الظًً
الٗمىمي 22في اإلائت ًلحها الّ ٨نخاب الٗاملحن ؤٖماال
ؾلبُت ّن
ّن
ٌٗخبرون نىعة ال٩اجب ّن
وبًجابُت.
ظضا
ّن
ً
بظماال ًم٨ىىا ال٣ىّ ،٫ن
ؤلاًجابُت ّن
والؿ ّن
ّن
لبُت ،وٍدؿإوون في
ؤن ظملت اإلابدىزحن ًدكابهىن في اٖخباع نىعة ال٩اجب اإلاخ٣لبت بحن
ّن
ّن ُث
ؾلبُت ّن
اإلاىْٟحن في الُ٣إ الٗمىمي َم وخضَم الظًً ٌٗخبروجها ّن
ّن
ظضا
ؤن الّ ٨نخاب
بًجابُت جماما ،بِىما هالخٔ
ٖضم اٖخباعَا
وبيؿبت يُٟٗت ال جخجإوػ 2في اإلائت.
ّن
ّن
ٖامت ،وفي ّن
وختى هؼصاص مٗغٞت بالٗىامل اإلاؿاَمت في ّن
جمشل ال٩اجب لهىعجه ولهىعة ال٩اجب ّن
جغصي صعظاث ّن
الغيا ًٖ
جغصي
ٖامت ،واٖخماصا ٖلى ما جىٞغ لضًىا مً ؤع٢ام هالخٔ ّن
ّن
هٟؿه وًٖ ال٩اجب ّن
الخاص لٗضص
ؤن مً ٖىامل طلَ ٪ى الاهسٟاى
ُث
ّن
ال٨خاب الظًً ّن
٢اهىهُت ال٩اجب م٣ابل  6في اإلائت ّ ٦نخاب  ِ٣ٞمً مجمىٕ اإلابدىزحن نغخىا
نغخىا بٗضم وظىص بخاَت
ّن
ُث
اإلاهىُتٚ ،حر ّن
٧ل الٟئاث ّن
اإلاىْٟحن في الُ٣إ الٗمىمي .هالخٔ حكابه اليؿب وج٣اعبها بحن ّن
ؤن َظا
بىظىصَا وَم مً الّ ٨نخاب
ّن ُث
الخجاعٍت ّن
ّن
ىاُٖت والٗاملحن ؤٖماال ّن
واله ّن
ًىمُت ًىٟىن ؤنال
ؤن الّ ٨نخاب اإلاىخمحن لؤلٖما٫
الدكابه ًسٟي ازخالٞاث ٖلى اٖخباع
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وظىص ّن
ؤي هىٕ مً ؤهىإ ؤلاخاَت ألجها ٖلى الٛالب ٚحر مىظىصة في ُ٢اٖاتهم اإلاهىُت ألانلُت ٖلى ٖ٨ـ مىْٟي الُ٣اٖحن
الٗام والخام واإلاخ٣اٖضًً.
خاجمت واظخيخاحاث :
ّن
ج٣ضم ،وؿخيخج ّن
بىاء ٖلى ما ّن
الظاث َاإلاا ّن
ّن
ّن
ً
ؤجهً ًماعؾً
ً٨ؿبهً الغيا ًٖ
بظواتهً ،وَى ما
ؤن ال٩اجباث ؤلاهار ؤ٦ثر وُٖا
ّن
ً
الظاث ومجاال لخإنُل الُ٨ان ّ )19(»...ن
،ولٗل َظا
ًٞاء لخد٤ُ٣
ٗٞل ال٨خابت باٖخباعٍ ببضاٖا في اٖخ٣اصًَ«،وٍغًٍ في ال٨خابت
ّن
ًٟؿغ ّن
ما ّن
ّن
جىظه بظابتهً هدى مٗان الغيا ،وَى في ظاهب مىه جمشل طَجي ًجزٕ هؼٖت مشالُت .بِىما هلمـ زال ٝطل ٪لضي
ّن
الظ٧ىعٞ ،اإلاالخٓت التي ًم ً٨ؤن وؿى٢ها َى ّن
ّن
ّن
ويُٗت
الخظمغ وؤلاخؿاؽ بالٛبن ،وٖضم الغيا ًٖ
ؤن بظاباتهم ًغجٞ ٟ٘حها
ّن
ّن
وؤلاصاعٍت وما في طل ٪مً ججاَل وتهمِل.
وال٣اهىهُت
ال٩اجب لُٛاب الًماهاث الاظخماُٖت
ّن
ّن
ّن
ّن
واُٗ٢ت مىه لضي ؤلاهار ٞ ،ال٨خابت في هٓغ َاالء ًيبػي ؤن ّن
ّن
جضع
لىيُٗت ال٩اجب جمشال ؤ٦ثر
ولٗل َظا عاظ٘ بلى جمشالتهم
ٖلحهم ما ًٟ٨ل لهم خُاة ٦غٍمتَ .ظا الازخال ٝبحن هٓغجحن ال ًمٞ ً٨همه زاعط اليؿُج الاظخماعي وما ٌٗخمل صازله مً
ّن
ّن
صًىامُُ٨ت م٘ الىا ،٘٢وَى ما ٌٗ٨ـ
مٗاًحر ويىابِ وُ٢م ٢ض ج٩ىن ؤخُاها مىنىلت بخمشالث ،و٢ض ج٩ىن ؤخُاها ؤزغي في
ّن
وجهىعاث وبحن ما َى مىيىعي
طل ٪الاعجباٍ الجضلي بِىما َى طاحي باٖخباعٍ مغآة إلاا جدمله الظاث ًٖ هٟؿها مً اٖخ٣اصاث
ّن
الضهُىٍت اإلاىنىلت بالىا ٘٢الا٢خهاصي لل٩اجب.
ٖلى اٖخباع عَاهاتها
ّن ْن
ويُٗ ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
الخٓىا ؤن ؤلاهار ّن
تهً صازل
بًجابُت ٖلى
وؤجهً ًملً بلى بيٟاء هٓغة
نىعتهً الاظخماُٖت،
بةًجابُت
ًهغخً
اإلاجخمُ٘ ،ثوه ْنغظ٘ طل ٪في ج٣ضًغها بلى ٖضم اهسغ ّن
ّن
ٗٞلُا في مٗتر ٥الخُاة واخخٟاْهً بخهىعاث ّن
اَهً ّن
اإلاخ٣بل ،ولظل٪
مشالُت ًٖ
ُث
ّن
ّن
ًترصصون في الخهغٍذ ّن
الظ٧ىع الظًً ال ّن
الخىجغ ّن
بإن ٖال٢تهم باإلاجخم٘ مىؾىمت
بُجهً وبحن اإلاجخم٘ بسال ٝالّ ٨نخاب
هالخٔ ُٚاب
ّن
ّن
بالخ٣لب ،ومغظ٘ طل ٪زبرتهم الُىٍلت بما في الًٟاء الاظخماعي مً ج٣لب ،والغَاهاث هي هٟؿها ٢ضًما و خضًشا ،و٦إهما
ُث
ّن
ّن
ّن
ّن
اإلاهغح بها ،وحٗىص ُ٢مت الخمشل بلى ؤهه ال ً٣ضم لىا مكهضا
الخمضَ ٫ى مٟخاح جٟؿحر َظا الازخال ٝبحن الّ ٨نخاب وبظاباتهم
ّن
وبهما نىعة ّن
ّن
خُىٍت ال جسلى مً اإلاٟاع٢اث والخىاً٢اث.
وجهاثُا لٗال٢ت ال٩اجب بظاجه وباإلاجخم٘،
ظاَؼا
مغص طل ٪في اٖخ٣اصها ّن
ؤن ال٩اجب ّن
ٖبر مً زال ٫بظابخه ًٖ مكاٖغ ؤلاخباٍ ججاٍ ما ًل٣اٍ مً هٓغة ٚحر مىهٟت مً الؿلُت
واإلاجخم٘ ٖلى ّن
خض ّن
اجبُت الاظخماُٖت ّن
الؿىاءً ،ىٓغ بٗحن الخؿغة ٖلى مىٗ٢ه الهامصخي في التر ّن
الٗامت.
ّن
ّن
الظاجُت والاظخماُٖت والخإعجر صلُل
زالنت َظٍ الاؾخيخاظاث هجملها بال٣ى ،٫ؤن ٖضم الاجٟا ١في جمشالث ال٩اجب لهىعجه
ّن
ّن
ٖلى َبُٗت (هىُٖت) َظا الٟاٖل الاظخماعي ،وما ٌِٗكه مً جىجغاث ال مدضوصة في الؼمً وفي الازخُاعاث .جىجغ هاظم ًٖ
ّن
اإلاخٟغصة.
َبُٗت َظا الٟاٖل الاظخماعي ونىاٖخه
ّن
وٍم ً٨اإلاجاػٞت بال٣ىّ ٫ن
ّن
ّن
ّن
هسبىٍت في اللٛت
مكغوُٖخه مً مهاصع ٢ابلت للخُٗحن :
ٌؿخمض
ؤن خ٨م الجمهىع ٖلى ال٩اجب
ّن
ّن
ّن
الٗاإلات م٣ابل لٛت ّن
الخؿُتّ ،ن
ّن
اإلاجغصة التي ٌكخٛل ٖلحها ،في م٣ابل ً٢اًا الُىمي
ال٨ٟغٍت
هسبىٍت في اإلاىيىٖاث
زم
الٗامت
ّن
الخُاجُت ٚحر ّن
جمشل نىاٖخه في م٣ابل " َمىم" ّن
ّن
ؤن مً مهاصع طل ٪ؤًًاّ ،ن
ّن
ّن
الخ٣لُضًت لضي
الهىعة
الىاؽ
وهسبىٍت في
اإلاباقغ
ُث
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
الىاؽ ًٖ ال٩اجب ،وهي نىعة تهُ٩لذ جاعٍسُا ٖبر مٗاًىت هماطط مً ال٨خاب في الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُتَ ،م ال٣ٟهاء مً
ظهت ُثوّ ٦نخاب البالٍ مً ظهت ؤزغي ،وَظٍ الىماطط"اإلاشالُت " ّن
جغسخذ في ؤطَان و ؤظؿاص الجمهىع الٗام.
َظٍ اإلاالخٓاث التي هغاَا هي في ج٣ضًغها ،حٗىص بلى الاهخماء ّن
الؿُاسخي لل٩اجب وبازخُاعٍ مىالاة ٢ؿم مً اإلاجخم٘ صون آزغ
اإلاضهُت ّن
والؿ ّن
ّن
ُاؾُت باٖخباعٍ بوؿاها ومىاَىا بضعظت ؤولى و ًهغح ؤخض اإلاؿخجىبحن
وٍغي ال٩اجب طل ٪مً نمُم خ٣ى٢ه
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بال٣ىّ ٫ن
ّن
ؤن «اإلاى ٘٢الاظخماعي لل٩اجب ً٩ىن عَحن اهخماثه الخؼبي ؤو ؤلاًضًىلىجي  .)20(»...وٍؼٍض ٖلى طلّ ٪ن
الًٗىٍت
الهلت
ال٩امىت في مغآجه بحن ما ٌٗغ ٝوما ًغٍض التي بها ً٩ىن له صوعا اظخماُٖا وؾبُله بلى طل ٪نىاٖت ال٨خابت التي ٢ض جد ٤٣له صوعٍ
ّن
ّن ّن
مغ٦بت جىُىي ٖلى ٗٞالُاث ّن
جمشالث ال٩اجب إلا٩اهخه وصوعٍ َى هخاط ّن
طَىُت وجخإزغ باإلاغصوص اإلاالي و التهمِل
ٖملُت
اإلاٟترى .بن
ّن
ّن
ّن
ؾىؾُىلىظُت ًٖ الُُٗ٣ت
الؿُاسخي وبٗال٢خه بمىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي .هي ٧لها ٖىامل حؿاَم في ج٣ضًغها في عؾم نىعة
ّن
الش٣ت التي جغبُه بالًٟاء الٗام خُض ّن
جُىعث َظٍ الىٓغة اإلاٛغ٢ت في ال وعي
التي جٟهل ال٩اجب ًٖ اإلاجخم٘ وٖلى اوٗضام
ال٩اجب هدُجت َمىخه بلى الاهٟالث مً الىا ،٘٢ألامغ الظي ّن
ّن
الجرظؿُت ،وٍ٩ىن طل٪
ٌصجٗه ٖلى ج٣ضٌـ ألاها وببغاػ مىاٟ٢ها
بٖاصة بهخاط إلاغآجه ال٣ضًمت والخماهي مٗها.
ُٚاب ّن
ّن
ّن
ّن
الىمُُت
وؤلاصاعٍت لل٩اجب ،في ج٣ضًغها ٖىامل ؾاَمذ في اؾدبُان ال٩اجب لهىعجه
وال٣اهىهُت
الًماهاث الاظخماُٖت
زانت٦ .ما هجمل ال٣ىّ ٫ن
ؤن ّن
ّن
ال٣ضًمت ،بياٞت بلى ٖضم عياٍ ًٖ نىعة ال٩اجب ّن
مخٛحراث الٗمغ
ٖامت ونىعجه ًٖ طاجه
ّن
اإلاضهُت لِؿذ صوما ّن
ّن
ّن
لىيُٗخه الا٢خهاصًت
مىظهت لخٟؿحر صعظاث الغيا مً ٖضمها ،وهي مً وظهت هٓغها هخاط
والخالت
ّن
ّن
ّن
ّن
اإلاشالُت.
َىبإوٍت جىدى هدى
باألؾاؽ ،وجىجغ خُاجه بحن الؼاماث الُىمي وما ؤٞغػجه طل ٪مً خُاة مؼصوظت ،وما ًلٟها مً هؼٖت
ٞغيُت بدشىا التي اهُل٣ذ مً ؤن نىعة ال٩اجب الاظخماُٖت نىعة مغ٦بت ولِؿذ عَُىت ٖامل واخض خُض بُيذ اإلاُُٗاث
ؤلاخهاثُت ،ؤن ٖامل الٗمغ مهم في جٟؿحر الخمشالث ٖلى زال ٝالخالت اإلاضهُت ٖلى اٖخباع ؤن ٧لما ج٣ضم ال٩اجب في الٗمغ
٧اهذ هٓغجه بلى طاجه ؤ٦ثر جظبظب.
ّن
ً
ٚحر ّنؤهه مً اإلاُٟض في جهاًت َظٍ الاؾخيخاظاث اإلاجاػٞت بال٣ىّ ،٫ن
مم٨ىا ّن
ً
ًجزُٞ ٫ه ؾلم
بن ال٩اجب لى اؾخُإ ؤن ًبجي ٖاإلاا
الُ٣م وجغ ّن
ًجغ ّن
٧ل الٗالم وعاءٍ ،لَ ً٨اإلاا ّنؤهه ّن
ًخدغع مً " ٢بًت " اإلاجخم٘ وؤن ّن
اجبُاث ( )Hiérarchieألاقُاء الؾخُإ ؤن ّن
ًجتر
ّن
جهىعاجه) وجهىعاث اإلاجخم٘ ،وفي ُُٗ٢ت م٘ الىاٚ ٘٢حر مضعّ ٥ن
ًٓل عَحن "اإلادبؿحن" ( ّن
الخمشالث ال٣ضًمت ٞهى ّن
ؤن
(ٌُٗض)
الىا ٘٢الظي ٌِٗل ُٞه َى بُبُٗخه مم ً٨مً اإلام٨ىاث (.)Monde possible
ل ً٨عٚم طلٞ ٪ال٩اجب بعر ز٣افي ًدمله ًٖ طاجه وًٖ وُْٟخه ،وًٖ مجزلخه ،وًٖ صوعٍ ،وطلَ ٪ى الغنُض الغمؼي الظي
ٌكغٕ به الؾخمغاعٍ واؾخمغاع الٟٗل الظي ًجؿضٍ وما ً٣ىله ال٩اجب ًٖ طاجه ،وًٖ الظًً ٌكاع٧ىهه هٟـ الهىاٖت ٢ى ٌة ٫ال
ً
وػٖه ٖلى ٚحرٍ مً مىا ٘٢وؤصواع َى ؤًًا ٦شحر.ولِـ مً ق ٪في ّن
ًيخهي َدو َدما ؤؾىضٍ بلى هٟؿه ؤو ُث
ؤن في طل ٪جضازال بحن الظاحي
واإلاىيىعي بحن الىا ٘٢والُمىح بحن الخ٣ُ٣ت والىَم ّن
٧ل طل ٪م٘ بٌٗ الخىحن ؤو الخى ١بلى م٩اهت ياٖذ ؤو ال جإحي.
كاثمت اإلاشاحؼ :
٧.1ىًَ (جىماؽ) "،بيُت الثىساث الػلمُت" ،جغظمت قىقي ظال ،٫ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،اإلاجلـ اللىَجي للش٣اٞت والٟىىن
.1992
وآلاصاب ،ال٩ىٍذ ،الٗضص ، 168صٌؿمبر
. 1994
.2عظب (مدمىص )  "،فلعفت اإلاشآة" ،ال٣اَغة ،صاع اإلاٗاع، ٝ
 .3ابً زلضون (ؤبى ػٍض ٖبض الغخمان بً مدمض)" ،الػبر ودًىان اإلابخذؤ و الخبر في ؤًام الػشب والعجم و البربش و مً
.1985
غاـشَم مً رو العلىان ألاهبر" ،الجؼء الشاوي ،بحروث ،صاع بخُاء الترار الٗغبي،
.4ابً ٖبض ّنعبه (ؤخمض بً ّن
. 2001
مدمض) "،الػلذ الفشٍذ" ،بحروث ،صاع ناصع،
.1986
٢ .5ىلضمان ( لىؾُان) وآزغون" ،البيُىٍت الخىىٍيُت والىلذ ألادبي" ،بحروث ،ماؾؿت ألابدار الٗغبُت،
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.)ث. (ص، صاع نا ص ع، بحروث،  باب ألادب الفؿحر، ألادب الفؿحر وألادب الىبحر، (٘ )ؤبى مدمض ٖبض هللاٟ٣ابً اإلا.6
ؤبى ّن.7
. 1984، ،خبت الخُاة٨ صاع م، بحروث، ؤلامخاع واإلاااوعت،)خُان الخىخُضي (ٖلي بً مدمض
ّن
.1992
،الٗلمُت
خب٨ صاع ال،  بحروث، ؤبى الػالء سَحن اإلادبعحن، )غٟٗزغٍباوي ( ظ.8
ىث َد٢ًا.9
.)ث. (ص،١ بحروث صاع اإلاؿدكغ، بسؼاد ألاسٍب بلى مػشفت ألادًب،)(قهاب الضًً ؤبى ٖبض هللا بً ٖبض هللا،الخ َدم ِمىي
.ُإ الٗمىمي٣ في ال٠ْ مى، ظىت40،ؼاغش،2011
 صٌؿمبر12،ؼة٦ابلت اإلاغ٣اإلا.10
.ُإ الخام٣ت في الْٟمى، ظىت25، سواثُت،2012
حىٍلُت10،ؼة٦ابلت اإلاغ٣ اإلا.11
12.Barthes (Roland) ,La mort de L’auteurs, Paris, Seuil,1968.
13.Boudon(Raymond),Dictionnaire de sociologie,Paris,France Loisir2001.
14. Goldman (Lucien),Le dieu caché, Paris, Gallimard, 1959.
15. Bourgain, (Pascal),« Miroir des Principes »,Dictionnaires des Moyens âges,Paris,PUF,2007.
16.Lacan (Jacques),«Etude Littéraires et Culturelles»,Communication faite au
psychanalyse. Zurich, Longman Press ,1949.

XVIe congrès international de
الىق الفشوس ي

Le stade de miroir c’est donc l’aliénation active du sujet à une image, image : qui ne peut servir a ce processus
d’ indentification que si elle est reconnue a la fois comme artificielle par l’enfant est désignée comme
représentation adéquate par l adulte.
17. Yaus (Hans Robert), Pour une esthétique de réception, Paris, Gallimard, 1987.
18.Weber (Max), Essais sur la théorie de la science, Paris, Plan, 1967.
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آلُاث ججعُذ اإلسؼاد الىفس ي والتربىي بالخػلُم اإلاخىظي بالجضاثش في لىء
ؤلاـالخاث الجذًذة
ؤ.لؼَغ مظ٧ىع/مؿدكاع الخىظُه،الخُُ٣م و ؤلاصماط اإلانهي،ؾُُ،٠الجؼاثغ.
ملخق:
ٌٗض ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي مً الخضماث ألاؾاؾُت التي مً اإلاٟترى ؤن ج٣ضمها اإلااؾؿت الخٗلُمُت بلى ظمُ٘ الُلبت و
بهظا ٞهى لِـ ٚاًت بوؿاهُت  ِ٣ٞبل خاظت ماؾت ل٩ل اإلاغاخل في اإلااؾؿاث التربىٍت ب٩ل مؿخىٍاتها.
بن الىٓغة التي جبىتها الٗملُت التربىٍت الخضًشت جغج٨ؼ ٖلى الخلمُظ بضعظت ؤ٦بر مما ؤجاخذ الٟغنت ؤمام هٓغٍاث ؤلاعقاص
التربىي و الىٟسخي للمؿاَمت بٟٗالُت في وي٘ اإلاؿخىي الخٗلُمي للخلمُظ هدُجت جىا٣ٞه الضعاسخي،الاظخماعي و الىٟسخي و
بالخالي ؤنبذ لبرامج ؤلاعقاص التربىي و الىٟسخي م٩اهت َامت في الٗملُت التربىٍت مً ؤظل بىاء شخهُت مخ٩املت.
و بما ؤهه ؤنبذ ظؼءا عثِؿُا في ألاهٓمت التربىٍت و الجؼاثغ لِؿذ في مىإي ًٖ َظا الخىظه خُض ؤجها ٢امذ بةنالح هٓامها
التربىي في الٗكغٍت ألازحرة و ُٟ٦ذ مهام مؿدكاعي الخىظُه لدكمل ٖملُت ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي لخ٣ضًم زضماث
مخسههت للخالمُظ و ؤولُاءَم و الٟغٍ ٤التربىي.
ظاءث َظٍ الىع٢ت لدؿلُِ الًىء ٖلى ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي بمغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ ،آلُاث ججؿُضٍ و ٖلى ؤَم
الٟاٖلحن في َظا اإلاجا.٫
اليلماث اإلافخاخُت  :ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي  ،آلُاث ججؿُض ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي  ،الخٗلُم اإلاخىؾِ بالجؼاثغ،ؤَم
الٟاٖلحن في ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي.
ملذمت :
ٌٗض ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي مً الضٖاثم ألاؾاؾُت ألي هٓام جغبىي و باٖخباعٍ زضمت هٟؿُت و جغبىٍت ٞغصًت و ظماُٖت
حهض ٝللمدآٞت ٖلى ُ٦ان اإلاجخم٘ و ظٗله ؾلُما و هامُا و ٢ىٍا.
و باٖخباع ؤن مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ مً ؤ٦ثر اإلاغاخل الخٗلُمُت نٗىبت هدُجت ألجها ٞترة اهخ٣ا ٫بحن الُٟىلت و اإلاغاَ٣ت و
اهخ٣ا ٫الخالمُظ بلى مدُِ ظضًض و ٖضم وظىص مؿدكاع جىظُه مُ٣م باإلاخىؾُت ٧ل َظٍ ألاؾباب ججٗل مً ٖملُاث ؤلاعقاص
الىٟسخي و التربىي مهمت في َظٍ اإلاغخلت الخٗلُمُت الخغظت.
والجؼاثغ مً بحن الضو ٫التي ؤصع٦ذ خضًشا ؤَمُت ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت  ،خُض ٖملذ ٖلى
جىُْٞ ٠ئت مؿدكاعي الخىظُه لخ٣ضًم زضماث مخسههت في مجا ٫ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي و اإلانهي ٦ ،ما ؤجها ٢امذ
بةوكاء لجىت ؤلاعقاص و اإلاخابٗت باإلاخىؾُاث و بظلٞ ٪هي جاؾـ إل٢امت هٓام ؤلاعقاص اإلاضعسخي في َظٍ اإلاغخلت الخٗلُمُت
الهامت.
ؤظئلت الذساظت  :بن الخاظت لئلعقاص الىٟسخي و التربىي في الىؾِ اإلاضعسخي ٖامت و الخٗلُم اإلاخىؾِ زانت ؤنبدذ ؤ٦ثر
مً يغوعة جملحها اإلاكا٧ل الىٟؿُت و التربىٍت للخالمُظ التي جؼصاص ًىما بٗض ًىم خضتها ٗٞ،ضص الخالمُظ الظًً ٌٗاهىن مً
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نٗىباث الخ ٠ُ٨اإلاضعسخي في اػصًاص ،الٗى ٠صازل اإلااؾؿاث التربىٍت و ال٨شحر مً الٓىاَغ الٛغٍبت باجذ تهضص مؿخ٣بل
الخالمُظ.
بٗض ٧ل َظا ًجب ؤن هدؿاء :ًٖ ٫ما هي آلُاث ججؿُض ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي بالخٗلُم اإلاخىؾِ ؟
و مً َم ؤَم الٟاٖلحن في َظٍ الٗملُت ؟
ؤَذاف الذساظت :جخجه الضعاؾت الخالُت بلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخالُت :
 اؾخ٨كا ٝآلُاث ججؿُض ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي بالخٗلُم اإلاخىؾِ. مٗغٞت مً ً٣ىم بٗملُت ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي بالخٗلُم اإلاخىؾِ .ؤَمُت الذساظت  :ج٨مً ؤَمُت الضعاؾت في :
 مٗغٞت ما بطا ٧اهذ َظٍ آلالُاث بضؤث ٗٞال بخإؾِـ هٓام ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي بالخٗلُم اإلاخىؾِ. مٗغٞت الضوع الظي ً٣ىم به مؿدكاع الخىظُه وؤلاعقاص اإلاضعسخي واإلانهي في ٖملُت ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي.مفاَُم غامت خىٌ الىظام التربىي الجضاثشي ً :خ٩ىن الىٓام التربىي الجؼاثغي مً زالر ُ٢اٖاث ج ٘٣جدذ الىناًت
ؤلاصاعٍت والتربىٍت لشالر وػاعاث مىٟهلت وهي:
 -1وػاعة التربُت الىَىُت -2وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي  -3وػاعة الخ٩ىًٍ والخٗلُم اإلاهىُحن.
 جخ٩ىن مىٓىمت التربُت الىَىُت مً اإلاؿخىٍاث الخٗلُمُت آلاجُت :
 - 1التربُت الخدًحرًت.
 - 2الخٗلُم ألاؾاسخي حؿ٘ ) (9ؾىىاث وحكخمل ٖلى :
ؤً -مىذ الخٗلُم الابخضاجي الظي ٌؿخٛغ ١زمـ ) (5ؾىىاث في اإلاضاعؽ الابخضاثُت.
ب ً -مىذ الخٗلُم اإلاخىؾِ الظي ٌؿخٛغ ١ؤعب٘ ) (4ؾىىاث في اإلاخىؾُاث.
 -3الخٗلُم الشاهىي الٗام والخ٨ىىلىجي زالر ( )3ؾىىاث .
ً مشل الخىظُه اإلاضعسخي و اإلانهي في اإلاىٓىمت التربىٍت الجؼاثغٍت ؤلاَاع الخُبُ٣ي للٗمل ؤلاعقاصي ل٩ىن ظمُ٘ ؤوكُت و
زضماث ؤلاعقاص اإلاضعسخي واإلانهي ًخٟ٨ل بها مؿدكاعو الخىظُه وؤلاعقاص اإلاضعسخي واإلانهي.
 مؿدكاع الخىظُه و ؤلاعقاص اإلاضعسخي و اإلانهي ٌٗمل بُ٣إ التربُت الىَىُت.
 مؿدكاع الخىظُه ،الخُُ٣م وؤلاصماط اإلانهي ٌٗمل بُ٣إ الخ٩ىًٍ والخٗلُم اإلاهىُحن.
 ألازهاجي الىٟؿاوي ٌٗمل في وخضة ال٨ك ٠و اإلاخابٗت جابٗت للصخت اإلاضعسخي .
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 -Iماَُت ؤلاسؼاد الىفس ي و التربىي :
 -1مفهىم ؤلاسؼاد الىفس ي :حٗىص البىاصع ألاولى إلاٟهىم ؤلاعقاص الىٟسخي بلى خغ٦ت الخىظُه و ؤلاعقاص الىٟسخي التي ٧اهذ
ؤوكُتها مغج٨ؼة في اإلاجا ٫اإلانهي بغٍاصة فشاهً باسظىهض  ، Frank Parsonsزم امخضث زضماتها مً اإلاجا ٫اإلانهي بلى اإلاجاالث
التربىٍت ٖلى ًض حِس ي دافحز Jesse davisالظي صٖم ما هاصي به باعؾىهؼ ( )Parsonsفي وي٘ الغظل اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب
و هٓغٍت الؿماث و الٗىامل ( ، )1و ٢ض جضٖمذ َظٍ الخغ٦ت بٓهىع خغ٦ت الُ٣اؽ الىٟسخي و خغ٦ت الصخت الٗ٣لُت و خغ٦ت
صعاؾت الُٟل لخًُ ٠صٖامت ظضًضة لخغ٦ت الخىظُه و ؤلاعقاص الىٟسخي في مجالحها اإلانهي و التربىي  ،و بُٗضا ًٖ مخاَاث
اإلاٟاَُم و الخٗاعٍ ٠التي ناٚها الغواص ألاواثل في ٖلم الىٟـ ؤلاعقاصي و الُٗاصي و ٦ظا اإلاماعؾحن اإلاهىُحن هجض ؤن ظمُٗها
حكتر ٥في ظىَغ واخض مكتر ٥بُجهما َ ،ى ؤن ؤلاعقاص الىٟسخي ٖباعة ًٖ ٖال٢ـت بوؿاهُت ؤو ٖال٢ت (ٖالظُت،مهىُت  ،واُٗ٢ت)
بحن شخهحن اخضَما ًدخاط بلى مؿاٖضة لخل مك٨الجه التي ٌٗاوي مجها و ٌؿمى َظا الصخو مؿترقضا  ،ؤما الصخو
ألازغ ٣ُٞضم له َظٍ اإلاؿاٖضة التي ًدخاط بلحها ٖلى ؤؾـ ٖلمُت و مهىُت مضعوؾت  ،و ٌؿمى َظا الصخو باإلاغقض الىٟسخي
(.)2
و ٌٗغٞه خامذ صَشان بإهه ٖملُت مؿاٖضة الٟغص في ٞهم خايغٍ ؤو بٖضاصٍ إلاؿخ٣بله بهض ٝويٗه في م٩اهه اإلاىاؾب له و
للمجخم٘ و مؿاٖضجه في جد ٤ُ٣الخىا ٤ٞالصخصخي و التربىي و اإلانهي و الاظخماعي في جد ٤ُ٣الصخت الىٟؿُت و الؿٗاصة م٘
هٟؿه و م٘ آلازغًٍ في اإلاجخم٘ اإلادُِ به (.)3
و في حٗغٍ ٠آزغ َى ٖملُت جىظُه و بعقاص الٟغص لٟهم بم٩اهُاجه و ٢ضعاجه و اؾخٗضاصاجه و اؾخسضامها في خل مك٨الجه و
جدضًض ؤَضاٞه ووي٘ زُِ خُاجه اإلاؿخ٣بلُت  ،مً زالٞ ٫همه لىاٗ٢ه و خايغٍ و مؿاٖضجه في جد ٤ُ٣ا٦بر ٢ضعا مً
الؿٗاصة و الٟ٨اًت مً زال ٫جد ٤ُ٣طاجه و الىنى ٫بلى ؤ٢صخى صعظت مً الخىا ٤ٞالىٟسخي و الصخصخي و الاظخماعي (.)4
و ٖغٞه ؼشجض و ظخىن ٖلى اهه "ٖملُت حؿاٖض اإلاؿترقض ٖلى حٗلم ما ًدُِ به خى ٫هٟؿه و خىٖ ٫ال٢اجه الصخهُت م٘
آلازغًٍ مً ؤظل جإُ٦ض طاجه " (. )5
و ٌٗخبر حٗغٍ ٠غمش 1984ؤ٦ثر الخٗاعٍ ٠قمىال لئلعقاص الىٟسخي خُض ٌٗخبرٍ ٖملُت حٗلُمُت حؿاٖض الٟغص ٖلى ؤن ًٟهم
هٟؿه بالخٗغٖ ٝلى الجىاهب ال٩لُت اإلاك٩لت لصخهِخه ختى ًخم ً٨مً اجساط ٢غاعاجه و خل مك٨الجه بمىيىُٖت مجغصة ،
مما ٌؿهم في همىٍ و جُىعٍ الاظخماعي و التربىي و اإلانهي و ًخم طل ٪مً زالٖ ٫ال٢ت بوؿاهُت بِىه و بحن اإلاغقض الىٟسخي الظي
ًخىلى ص ٘ٞالٗملُت ؤلاعقاصًت هدى جد ٤ُ٣الٛاًت مجها بسبراجه اإلاهىُت (.)6
 -2ؤَذاف ؤلاسؼاد الىفس ي :مً زال ٫الخٗاعٍ ٠التي ؾبٖ ٤غيها ًم٨ىىا اؾخسالم مجمىٖت مً ألاَضا ٝالتي ٌؿعى
ؤلاعقاص الىٟسخي لخد٣ُ٣ها:
 عمر زلمد ماىر "،المقابلة في اإلرشاد و العالج النفسي" ،دار ادلعرفة اجلامعية :اإلسكندرية ، 985 ،ص .3 -عمر زلمد ماىر "،المقابلة في اإلرشاد و العالج النفسي" ،دار ادلعرفة اجلامعية :اإلسكندرية  985 ،ص .35

 - 3زىراف حامد عبد السالـ  "،التوجيو و اإلرشاد النفسي"،عادل الكتب :القاىرة  ، 980 ،ص . 3
 - 4سهَت كامل  "،التوجيو و اإلرشاد النفسي" ،مركز اإلسكندرية للكتاب:األزريطة  000،ص.07
 - 5عمر زلمد ماىر "،المقابلة في اإلرشاد و العالج النفسي" ،مرجع سابق،ص .5

 - 6عمر زلمد ماىر  "،المرشد النفسي المدرسي"،دار النهضة العريب :القاىرة ، 984 ،ص .76
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 - 1بىاء مفهىم بًجابي للزاث وجدلُم الزاث:خُض ٌؿعى بلى جىمُت مٟهىم الظاث ؤلاًجابي لضي الٟغص.
 - 2جدلُم جىافم الفشد مؼ راجه وبُئخه:
ؤ .الخىافم الصخص يَ ًٖ:غٍ ٤الغيا ًٖ الظاث وبقبإ الخاظاث ألاؾاؾُت ألاولُت بدُض جخىا ٤ٞم٘ مُالب الىمى
للمغخلت الىماثُت التي ٌِٗكها.
ب .الخىافم التربىي :مؿاٖضة الُلبت (اإلاؿترقضًً ٖلى الخدهُل ألا٧اصًمي و٢ ٤ٞضعاتهم( .
 - 3الخىافم الاحخماعي :الالتزام بُ٣م اإلاجخم٘ وؤزالُ٢اجه.
- 4جدلُم الصحت الىفعُت :خُض ً٩ىن مخىا٣ٞا هٟؿُا وَكٗغ بالؿٗاصة م٘ هٟؿه وم٘ آلازغًٍ و٢اصع ٖلى جد ٤ُ٣طاجه.
 - 5جدعحن الػملُت التربىٍت :تهض ٝاإلااؾؿاث التربىٍت (اإلاضاعؽ والجامٗاث) بلى زل ٤ظى هٟسخي نخي ٦ما ج٣ىم ٖلى
اخترام الُالب ٟ٦غص وًٖى في الجماٖت وجىٞحر مىار مً الخغٍت وألامً الىٟسخي لخىمُت الصخهُت اإلاخ٩املت للُالب.
 - 6ـىاغت اللشاساث :جم٨حن الُلبت اإلاؿترقضًً مً اجساط ٢غاعاث بما ًخهل بالً٣اًا الهامت باليؿبت بلحهم)1(.
الحاحت بلى الخىحُه وؤلاسؼاد الىفس ي:
.1فتراث الاهخلاًٌ:مغ٧ل ٞغص زال ٫مغاخل همىٍ بٟتراث اهخ٣ا ٫خغظه ًدخاط ٞحها بلى الخىظُه وؤلاعقاص(.اهخ٣ا ٫الٟغص مً
اإلاجز ٫بلى اإلاضعؾت ،زم بلى الٗمل ،زم الاهخ٣ا ٫مً الٗؼوبُت بلى الؼواط ،ومً الُٟىلت بلى اإلاغاَ٣ت.
 .2الخؿحراث ألاظشٍت( :م٣اعهت هٓام ألاؾغة في) ٧اهذ ألاؾغة ٢ضًما ممخضة لها ٦بحر له الؿم٘ والُاٖت.
ؤْ .هىع ألاؾغة الؼواظُت الهٛحرة اإلاؿخ٣لت ويٗ ٠الٗال٢اث بحن ؤٞغاصَا.
بْ.هىع مك٨الث ؤؾغٍت (الؿ ،ً٨الؼواط ،جىُٓم ألاؾغة ،مك٨الث الكُسىزت).
ج .زغوط اإلاغؤة للٗمل لخضُٖم ألاؾغة ا٢خهاصًا مما ؤصي بلى حٛحر الٗال٢اث م٘ الؼوط وألاوالص.
دْ .هىع مك٨الث ظضًضة مشل جإزغ الؼواط والٗىىؾت.
 .3الخؿحر الاحخماعي:
ؤ .ما ٧ان مغٞىيا ؤنبذ م٣بىال،وما ٧ان م٣بىال ؤنبذ مغٞىيا (ٖمل اإلاغؤة ،لباؽ اإلاغؤة).
ب .بصعا ٥ؤَمُت الخٗلُم لالعجٟإ ٖلى الؿلم الاظخماعي والا٢خهاصي.
ج .الخىؾ٘ في حٗلُم اإلاغؤة وزغوظها للٗمل.
د .اعجٟإ مؿخىي الُمىح وػٍاصة الًٛىٍ الاظخماُٖت للخغا ٥الاظخماعي الغؤسخي.
َـ .نغإ بحن ألاظُا ٫وػٍاصة الٟغو ١في الُ٣م والش٣اٞت وال٨ٟغ وزانت بحن ال٨باع والكباب.
" -أىداف اإلرشاد النفسي .) 0 4/0 / 0 ( http://www.abegs.org/Aportal/Article/showDetails?id=2199 2199-
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 .4الخلذم الػلمي والخىىىلىجي:
ؤ .ػٍاصة اإلاسترٖاث الجضًضة واؾخسضام الظعة في ألاٚغاى الؿلمُت.
ب .ؾُاؾت اإلاُ٨ىت والًبِ آلالي في مجا ٫الٗلم والٗمل وؤلاهخاط.
ج .حُٛحر ألا٩ٞاع والاججاَاث بؿبب صزى ٫الغاصًى والخلٟاػ وألاهترهذ.
د .الخُل٘ بلى اإلاؿخ٣بل والخسُُِ له.
ـٌ .ػٍاصة الخاظت بلى بٖضاص ٧ىاصع مً الٗلماء لًمان ػٍاصة الخ٣ضم الٗلمي والخ٨ىىلىجي.
و .وٞغة اإلاٗلىماث ٖبر ألا٢ماع الهىاُٖت.
 .5جىىس الخػلُم:
ؤ .جمغ٦ؼ الخٗلُم خى ٫الُالب والاَخمام به وبدُاجه الصخهُت والاهٟٗالُت.
ب .ػٍاصة اإلاىاص والخسههاث وجغ ٥الخغٍت للُالب لالزخُاع خؿب مُىله وعٚباجه.
ج .ػٍاصة مهاصع اإلاٗغٞت وؤنبذ ٌصج٘ الخ٨ٟحر الىا٢ض والخ٨ٟحر الابخ٩اعي.
د .اججاٍ الخٗلُم بلى جسغٍج الٟىُحن اإلاخسههحن طوي الُا٢اث الؼع٢اء ؤ٦ثر مً الُا٢اث البًُاء.
َـ .ػٍاصة ؤلا٢باٖ ٫لى الخٗلُم الٗالي والجامعي.
و .ػٍاصة ب٢با ٫البىاث ٖلى الخٗلُم.
ص .اقترا ٥الىالضًً بضعظت ؤ٦ثر ٗٞالُت في الٗملُت التربىٍت واجها ٫اإلاضعؾت باألؾغة.
ح .ػٍاصة الخإُ٦ض ٖلى الخٗلُم الظاحي.
 .6صٍادة ؤغذاد الخالمُز في اإلاذاسط:
ؤ .وظىص ٖضص مً جالمُظ اإلاضاعؽ لضحهم مك٨الث اهٟٗالُت حٗىٖ ١ملُت حٗلُمهم.
ب .ػٍاصة وؿبت الدؿغب مً اإلاضاعؽ.
ج .وظىص َالب اإلاخٟى٢حن واإلاخسلٟحن وطوي الاخخُاظاث الخانت في اإلاضاعؽ.
.7الخؿحراث في الػمل واإلاهىت:
ّن
خلذ م٩ان ّن
الٗما ٫في اإلاهاو٘ مما ؤصي بلى وظىص بُاالث وؤو٢اث ٞغا ٙمما حؿبب
ؤْ .هىع آلاالث خُض
بسل ٤مك٨الث ُٞما بُجهم.
ب .حٛحر البىاء الىُْٟي واإلانهي في اإلاجخم٘ ٞاإلاهمت التي ٧اهذ مدضوصة ؤنبدذ باآلال.ٝ
جْ .هىع مهىت ظضًضة وازخٟاء مهً ٢ضًمت هدُجت للخ٣ضم الٗلمي.
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.8غفش الللم:اإلاجخم٘ مليء بالهغاٖاث واإلاُام٘ ومك٨الث اإلاضهُتٞ ،ال٨شحر ٌٗاوي مً ال٣ل ٤واإلاك٨الث)1(.
 - 3مجاالث ؤلاسؼاد الىفس ي :
 -1-3ؤلاسؼاد التربىي (اإلاذسس ي):جمشل اإلااؾؿت التربىٍت اإلاجا ٫ألاوؾ٘ إلاماعؾت ؤلاعقاص الىٟسخي باٖخباعَا اإلااؾؿت اإلاى٧لت
اظخماُٖا لتربُت ألاٞغاص جغبُت نالخت و ؾلُمت ظؿمُا و هٟؿُا .
ٞهى بظلٌٗ ٪خبر ٖملُت خُىٍت ًخٗلم ٞحها الٟغص ًٖ َغٍ ٤بعقاص و جىظُه اإلاغبي ُُٟ٦ت جد ٤ُ٣الخىا ٤ٞالىٟسخي لضًه  ،بجٗله
مؿخٗض إلاىاظهت وخل اإلاك٨الث اإلاضعؾُت اإلاسخلٟت مً زال ٫ما جىٞغٍ اإلاىاهج الضعاؾُت التي تهخم بداظاث الخالمُظ و اإلاجخم٘
مٗا يمً مىاصَا الضعاؾُت التي جغجبِ اعجباَا وزُ٣ا بمجاالث ؤلاعقاص مشل الٗلىم ؤلاوؿاهُت و الاظخماُٖت (.)2
باإلياٞت بلى طلٞ ٪ةن الٗمل ؤلاعقاصي ال ً٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى الىخضاث الضعاؾُت بل ًخٗضاٍ بلى مسخل ٠ألاوكُت الش٣اُٞت و
الغٍايُت و الاظخماُٖت و الٟىُت ماهدا الٟغنت للمغقضًً في الخٗامل م٘ الخالمُظ في ظى اظخماعي مىاؾب لٗملُت ؤلاعقاص
بُٗض ًٖ اإلاىاص الضعاؾُت.
 -2-3ؤلاسؼاد اإلانهي :و َى ٖملُت مؿاٖضة الٟغص في ازخُاع مهىخه بما ًخالءم م٘ اؾخٗضاصاجه و ٢ضعاجه و مُىالجه و ْغوٞه
ألاؾغٍت والاظخماُٖت والصخُت و خاظاث ؾى ١الٗمل.و لخد ٤ُ٣ؤًٞل مؿخىي مً الخىا ٤ٞاإلانهي ٌؿعى ؤلاعقاص بلى
مؿاٖضة الٟغص في مٗغٞت اؾخٗضاصاجه و ٢ضعاجه و ازخُاع اإلاهىت اإلاؿخ٣بلُت بُغٍ٣ت مىٓمت
و مسُُت جم٨ىه مً ولىط ٖالم الكٛل حٗلُمُا و جضعٍبُا ،بلى ظاهب ب٦ؿابه اإلاغوهت والخبراث ال٩اُٞت التي ججٗلـه ٢اصعا ٖلى
مىاظهـت الخُىعاث و الخٛحراث اإلادخملـت جماقُا م٘ الخُىعاث الٗلمُـت و الخ٨ىىلىظُت الؿغَٗت (.)3
و مً َىا ٞاإلعقاص اإلانهي ٌٗض ٖملُت مهمت في مٗالجت اإلاك٨الث اإلاهىُت ؾىاء ما حٗل ٤بمك٨الث الازخُاع و ؤلاٖضاص اإلانهي ؤو
الالخدا ١باإلاهىت ،و َى بظلً ٪د ٤٣للٟغص جغبُـت مهىُت جم٨ىـه مً الخ ٠ُ٨و مىاظهت مسخل ٠اإلاكا٧ل التي ًهاصٞها في ٖمله.
 -3-3ؤلاسؼاد ألاظشي َ:ى ٖملُت مؿاٖضة ؤٞغاص ألاؾغة في ٞهم الخُاة ألاؾغٍت و مؿئىلُاتها لخدُ٣ـ ٤الاؾخ٣غاع و الخىا٤ٞ
ألاؾغي و خل اإلاك٨الث ألاؾغٍت ،و زضماث ؤلاعقاص ألاؾغي ج٣ضم في ق٩ل بعقاص ٞغصي ؤو ظماعي (.)4
 -4ألاظالُب اإلاػخمذة في الػمل ؤلاسؼادي :
 :1-4ألاظلىب اإلاباؼش :و هي َغٍ٣ت تهض ٝبلى جىظُه بٌٗ الىهاثذ و ؤلاعقاصاث للصخو اإلاؿتهضٝ
و هي الُغٍ٣ت اإلاٗخمضة ٚالبا لضي مٗٓم الٗاملحن بمهىت ؤلاعقاص في اإلااؾؿاث التربىٍت  ،خُض تهض ٝبلى بخضار حٛحرا في
شخهُت الخلمُظ ختى ًخم ً٨مً حصخُو مك٨الجه  ،و َظا ألاؾلىب ٌؿدبٗض ُٞه ؤي ظهض للمغقض (. )5
 كاملة الفرخ  ،ع اجلابر تيم  "،مبادئ التوجيو و اإلرشاد النفسي"  ،دار صفاء للنشر و التوزيع  :عماف  999ص . 9 كاملة الفرخ  ،ع اجلابر تيم  "،مبادئ التوجيو و اإلرشاد النفسي " ،دار صفاء للنشر و التوزيع  :عماف  999ص . 9 - 3ادلرجع نفسو  ،ص .30
 - 4ادلرجع نفسو  ،ص .30
 - 5عمر زلمد ماىر " ،المرشد النفسي المدرسي"  ،دار النهضة العريب  :القاىرة ، 984 ،ص . 35
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 :2-4ألاظلىب ؾحر اإلاباؼش :وهي َغٍ٣ت حٗخمض ٖلى اليكاٍ الظي ً٣ىم به الصخو اإلاؿتهض ٝمً َظٍ الٗملُت باٖخباعٍ
مؿئىال ًٖ ؾلى٦ه و صاع٧ا إلاك٩لخه بدُض ً٣ترح الخلى ٫اإلاالثمت بةقغا ٝو مخابٗت اإلاغقض  ،و َظٍ الُغٍ٣ت جم ً٨اإلاؿترقض
مً الخٗبحر ًٖ طاجـه و الاهٟخـاح ٖلى زبراجه لُهبذ ؤ٦ثر واُٗ٢ت و مخىا٣ٞا هٟؿُا (. )1
 :3-4ؤلاسؼاد الفشدي :حٗخبر الٗملُت الغثِؿُت في الخىظُه و ؤلاعقاص  ،وٖاصة ما ج٩ىن وؾُلخه اإلا٣ابلت بمسخل ٠ؤهىاٖها ،
بدُض ًخٗامل اإلاغقض م٘ شخو واخض وظها لىظه في ظلؿاث بعقاصًت  ،و ج٨مً ٞاٖلُخه ؤؾاؾا في الٗال٢ت ؤلاعقاصًت اإلاهىُت
 ،وٖاصة ما ج٩ىن َظٍ الٗملُت مىظهت لؤلشخام الظًً ٌٗاهىن مً مك٨الث هٟؿُت و اظخماُٖت و ا٢خهاصًت و صخُت و
مضعؾُت (. )2
 :4-4ؤلاسؼاد الجماعيَ:ظٍ الٗملُت جخم مً زال ٫مجمىٖت مً ؤلاٞغاص ؤي ؤجها ٖال٢ت بعقاصًت بحن اإلااؾؿت و مجمىٖت مً
ألاشخام جخم زال ٫ظلؿاث ظماُٖت في م٩ان واخض ًدكابهىن في هىٕ اإلاك٩لت.
و َظٍ الٗملُت في اإلاُضان التربىي ج٣ىم ؤؾاؾا ٖلى اؾخٛال ٫مًامحن اإلاىاهج الضعاؾُت مً مىيىٖاث جخٗل ٤بداظاث
الخالمُظ و زهاثو همىَم بلى ظاهب ألاوكُت اإلاضعؾُت اإلاسخلٟت الغٍايُت و الش٣اُٞت و الاظخماُٖت التي جم ً٨اإلاغقض مً
مالخٓت الؿلى٧اث يمً َظا اإلاىار ،و جخم ٖاصة َظٍ الٗملُت صازل ألا٢ؿام مً زال ٫اؾخٛال ٫الخهو الضعاؾُت للُ٣ام
بٗملُت ؤلاعقاص اإلاىاؾبت (.)3
 -5ؤلاسؼاد اإلاذسس ي في الىظام التربىي الجضاثشيٌ:ك٩ل ؤلاعقاص اإلاضعسخي وؤلاٖالم الخام باإلاىاٞظ اإلاضعؾُت والجامُٗت
واإلاهىُت ٗٞال جغبىٍا حهض ٝبلى مؿاٖضة ٧ل جلمُظ َىا ٫جمضعؾه ٖلى جدًحر جىظحهه و٣ٞا الؾخٗضاصاجه و٢ضعاجه وعٚباجه
وجُلٗاجه وم٣خًُاث اإلادُِ الاظخماعي والا٢خهاصي لخمُ٨ىه جضعٍجُا مً بىاء مكغوٖه الصخصخي والُ٣ام بازخُاعاجه
اإلاضعؾُت واإلاهىُت ًٖ صعاًت ًخىلى ؤلاعقاص وؤلاٖالم اإلاغبىن واإلاٗلمىن ومؿدكاعو الخىظُه اإلاضعسخي واإلانهي في اإلااؾؿاث
اإلاضعؾُت وفي اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت )4(.
بن بعؾاء ٖملُت ؤلاعقاص اإلاضعسخي في مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ وججؿُضَاً ،خم بهٟت مىهجُت وجضعٍجُت .وٖلُهً ،بضؤ
 2014و٢ض زههذ مضًغٍت الخٗلُم ألاؾاسخي ًٞاءا
الخإؾِـ له مً الؿىت ألاولى مخىؾِ بضءا مً اإلاىؾم الضعاسخي/2013
ػمىُا يمً الخىُٓم الجضًض للؼمً الضعاسخي لئلعقاص اإلاضعسخي في بَاع اليكاَاث الالنُٟت.
وهٓغا لٗضم وظىص مؿدكاع الخىظُه وؤلاعقاص اإلاضعسخي واإلانهي مُ٣م باإلاخىؾُت ،والظي مً قإهه جس ٠ُٟالٗبء ٖلى هٓحرٍ
اإلاُ٣م بالشاهىٍت ،وفي اهخٓاع بٖاصة الىٓغ في ويُٗت مغا٦ؼ الخىظُه ٖلى مؿخىي الىًَ مً خُض الهُ٩لت واإلاهام واإلاىاعص
البكغٍت واإلااصًت،ؾخى٧ل ٖملُت ؤلاعقاص ٖلى مؿخىي الؿىت ألاولى مخىؾِ بلى اإلاؿدكاع اإلاٗحن بالشاهىٍت ،خؿب اإلا٣اَٗت
التي ًيكِ ٞحها.ولًمان اؾخمغاعٍت الٗملُت ؤلاعقاصًت في مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ٢ ،غعث وػاعة التربُت الىَىُت بوكاء لجىت
ؤلاعقاص واإلاخابٗت في ٧ل مخىؾُت ٌكغٖ ٝلحها وٍيؿ ٤بحن ؤًٖائها مؿدكاع الخىظُه وؤلاعقاص باإلا٣اَٗت.)5(.
 -عمر زلمد ماىر " ،المرشد النفسي المدرسي"  ،دار النهضة العريب  :القاىرة  ، 984 ،ص . 35

 -ادلرجع نفسو  ،ص . 36

 - 3ادلرجع نفسو  ،ص . 37
4
يتضمن القانوف التوجيهي للًتبية الوطنية.
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ؤلاسؼاد اإلاذسس ي في مشخلت الخػلُم اإلاخىظي٣ً:ىم ؤلاعقاص اإلاضعسخي في مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ ٖلى مدىعًٍ َامحن:
ؤ-ؤلاغالم اإلاذسس ي واإلانهي  :وَى حهض ٝبلى جؼوٍض الخلمُظ بمٗلىماث ًٖ مسخل ٠اإلاؿاعاث اإلاضعؾُت واإلاهىُت اإلاخىٞغة في
اإلادُِ الاظخماعي والا٢خهاصي ،وبلى مؿاٖضة ٧ل جلمُظ ٖلى جدًحر جىظحهه و٣ٞا الؾخٗضاصاجه،و٢ضعاجه ،وعٚباجه،
ومخُلباث اإلاجخم٘ .لظل٩ً ٪ل ٠مؿدكاع الخىظُه وؤلاعقاص اإلاضعسخي واإلانهي باؾخٛال ٫ؤمؿُت ًىم الشالزاء مً ؤظل بغمجت
وج٣ضًم خهو بٖالمُت لٟاثضة جالمُظ الؿىت ألاولى مخىؾِ ٖلى مؿخىي ٧ل ؤٞىاط اإلا٣اَٗت (ؾاٖت واخضة ل٩ل ٞىط جغبىي
ؤو ٞىظحن ٖلى ألا٦ثر في خالت ٦بر اإلا٣اَٗت واعجٟإ ٖضص ؤٞىاط الؿىت ألاولى في هٟـ اإلاخىؾُت.
ب -اإلاخابػت واإلاشافلت الىفعُت والعلىهُت للخلمُز :وهي تهض ٝبلى ب٦ؿابه شخهُت ؾىٍت ،حؿاٖضٍ ٖلى الخ ٠ُ٨م٘
مدُُه اإلاضعسخي الجضًض ،وٖلى الخدهُل الضعاسخي الجُض وجىمُت جغبُت الازخُاعاث لضًه.ولًمان اؾخمغاعٍت الٗملُت
ؤلاعقاصًت في مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ٢ ،غعث وػاعة التربُت الىَىُت بوكاء لجىت ؤلاعقاص واإلاخابٗت في ٧ل مخىؾُت ٌكغٖ ٝلحها
وٍيؿ ٤بحن ؤًٖائها مؿدكاع الخىظُه وؤلاعقاص باإلا٣اَٗت)1( .
 -IIالخػلُم اإلاخىظي بالجضاثش:
 حػشٍف الخػلُم اإلاخىظي َ :ى طل ٪الخٗلُم الظي ًًمً حٗلُما مكتر٧ا ل٩ل الخالمُظٌ،ؿمذ لهم با٦دؿاب اإلاٗاع ٝوالٟ٨اءاث ألاؾاؾُت الًغوعٍت إلاىانلت الضعاؾت في اإلاؿخىي الالخ ٤ؤو الالخدا ١بالخٗلُم ؤو اإلاكاع٦ت في خُاة اإلاجخم٘ وَى
ً
 (1990في ٢ىله  " :بن َظٍ
بٖالنحُمخُان ً )jomtein
حٗلُم حهض ٝؤؾاؾا بلى جلبُت الخاظاث التربىٍت ألاؾاؾُت الظي خضصٍ
الخاظُاث جخٗل ٤بإصواث الخٗلم ألاؾاؾُت ،و ٢غاءة٦،خابت ،حٗبحر قٟهي خؿاب  ،خل اإلاكا٧ل و ٦ظا باإلادخىٍاث التربىٍت
ألاؾاؾُت "(مٗاع٢،ٝضعاثُ٢ ،م  ،مىا ٠٢التي ًدخاط بلحها ؤلاوؿان و مً ؤظل بجداص ٢غاعاث مؿدىحرة إلاىانلت الخٗلُم) .
 حػشٍف وصاسة التربُت الىوىُتٌ :ك٩ل الخٗلُم اإلاخىؾِ اإلاغخلت ألازحرة مً الخٗلُم ؤلالؼامي ًً ،مً الخٗلُم ألاؾاسخيحٗلُما مكتر٧ا ل٩ل الخالمُظ ٌؿمذ لهم با٦دؿاب اإلاٗاع ٝوالٟ٨اءاث ألاؾاؾُت الًغوعٍت إلاىانلت الضعاؾت في اإلاؿخىي
ألاٖلى ؤو الالخدا ١بالخٗلُم والخ٩ىًٍ اإلاهىُحن ؤو اإلاكاع٦ت في خُاة المججم٘ ً.مىذ الخٗلُم اإلاخىؾِ الظي ٌؿخٛغ ١ؤعب٘
)(4ؾىىاث في اإلاخىؾُاث و جخىط جهاًت الخمضعؽ في الخٗلُم اإلاخىؾِ بامخدان جهاجي ًسى ٫الخ ٤في الخهىٖ ٫لى
قهاصة جضعى "قهاصة الخٗلُم اإلاخىؾِ "ًىظه جالمُظ الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم اإلاخىؾِ الىاجخىن بلى الخٗلُم الشاهىي
الٗام والخ٨ىىلىجي ؤو بلى الخٗلُم اإلانهي وطل ٪خؿب عٚباتهم وو٣ٞا للم٣اًِـ اإلاٗخمضة في بظغاءاث الخىظُه ًمً٨
الخالمُظ ٚحر الىاجخحن الالخدا ١بالخ٩ىًٍ اإلانهي وبما بالخُاة الٗملُت بطا بلٛىا ؾً ) (16ؾىت ٧املت (.(2
ؤَذاف الخػلُم اإلاخىظي :حهض ٝالخٗلُم اإلاخىؾِ بلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخالُت :
 مىذ اإلادخىٍاث التربىٍت ألاؾاؾُت مً زال ٫مسخل ٠اإلاىاص الخٗلُمُت التي جخًمً اإلاٗاع ٝو اإلاهاعاث الُٟ٨لت
بجٗلهم ٢اصعًٍ ٖلى الخٗلم مضي الخُاة.
 حٗؼٍؼ َىٍتهم بما ًخماشخى و الُ٣م الاظخماُٖت و الغوخُت و ألازالُ٢ت و م٣خًُاث الخُاة في اإلاجخم٘ .
 منشور وزاري رقم  242:ادلؤرخ  9أوت  0 3ادلتضمن آليات جتسيد اإلرشاد ادلدرسي يف مرحلة التعليم ادلتوسط.يتضمن القانوف التوجيهي للًتبية الوطنية.
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 حٗلم اإلاالخٓت و الخدلُل و الاؾخضال ٫و خل اإلاك٨الث و ٞهم الٗالم الخي و ؤلابضإ .
 الخم ً٨مً الخ٨ىىلىظُاث الجضًضة لئلٖالم و الاجها ٫و جُبُ٣اجه ألاولُت.
 الخٟخذ ٖلى الخًاعاث و الش٣اٞاث ألاظىبُت و ج٣بل الازخال ٝم٘ مىانلت الضعاؾت ؤو الخ٩ىًٍ الخ٣ا.
 الٗمل ٖلى جىٞحر ْغو ٝحؿمذ بىمى ؤظؿامهم و جىمُت ٢ضعاتهم البضهُت و الُضوٍت.
 ظٗل الخلمُظ ًخد٨م في ٢اٖضة مً الٟ٨اءاث التربىٍت و الش٣اُٞت و الخإَُلُت التي جم٨ىه مً مىانلت الضعاؾت و الخ٩ىًٍ
ما بٗض ؤلالؼامي ؤو الاهضماط في الخُاة الٗملُت (.)1
 - IIIآلُاث ججعُذ ؤلاسؼاد اإلاذسس ي في مشخلت الخػلُم اإلاخىظي:
 -1حهاص ؤلاغالم و الخىحُه اإلاؽترن  :اج٣ٟذ ٧ل مً وػاعحي التربُت الىَىُت و الخ٩ىًٍ و الخٗلُم اإلاهىُحن ٖلى جىُٟظ َظٍ
اإلا٣اعبت التربىٍت الجضًضة في اإلااؾؿاث التربىٍت  ،و هي مبيُت زانت ٖلى حٗإون ٧ل مً مؿدكاع الخىظُه ،الخُُ٣م و
ؤلاصماط اإلانهي(ُ٢إ الخ٩ىًٍ و الخٗلُم اإلاهىُحن) ومؿدكاع الخىظُه اإلاضعسخي و اإلانهي و ألاؾاجظة في ؤلا٦مالُاث  ،و الشاهىٍاث
،و َظٍ اإلا٣اعبت جخمشل في الٗمل اإلاكتر ٥بحن ُ٢اعي التربُت و الخ٩ىًٍ ٖلى ؤؾاؽ التربُت ٖلى الخىظُه خُض ؤهه بخُبُٖ ٤ضة
وكاَاث ٌؿخُُ٘ الخلمُظ ؤن ً٩ىن هٓغة صخُدت ٖلى مكغوٖه اإلانهي (اإلاؿخ٣بلي )بازخُاعٍ اإلاؿخ٣ل إلاؿاعٍ اإلاؿخ٣بلي خؿب
عٚباجه و مُىله و بم٩اهُاجه.
 -1-1اللجىت الىالثُت اإلاؽترهت :جيكإ ٖلى مؿخىي ٧ل والًت لجىت مكتر٦ت مابحن وػاعحي التربُت الىَىُت و الخ٩ىًٍ و الخٗلُم
اإلاهىُحن  ،ججخم٘ في بضاًت ٧ل ؾىت صعاؾُت إلٖضاص اإلاسُِ الؿىىي ليكاَاث ؤلاٖالم و الخىظُه .
 -2-1حؽىُلتها  :اإلاهىُحن جدك٩ل َظٍ اللجىت مً :
 -مضًغ ؤو مضًغي مغا٦ؼ الخىظُه اإلاضعسخي و اإلانهي.

 -مضًغ زاهىٍت.

 -مؿدكاع الخىظُه ،الخُُ٣م وؤلاصماط اإلانهي .

 -مؿدكاع الخىظُه وؤلاعقاص اإلاضعسخي.

 مضًغ ماؾؿت ج٩ىٍيُت . -ؤؾخاط عثِسخي .

 مضًغ مخىؾُت . -ممشل ًٖ ظمُٗت ؤولُاء الخالمُظ.

 -3-1مهامها :جخٟ٨ل اللجىت بماًلي :
 بٖضاص مسُِ ؾىىي ليكاَاث ؤلاٖالم و الخىظُه في بضاًت ٧ل ؾىت صعاؾُت .
 الخٟ٨ل بخ٣ضًغاث ٞغم الخ٩ىًٍ و الخٗلُم اإلاهىُحن و َلباتها.
 جدًحر مجلـ الخىظُه اإلاؿب ٤للخالمُظ هدى الُىع ما بٗض ؤلالؼامي .
 الخدضًض الجهاجي لٟغم الخ٩ىًٍ اإلانهي اإلامىىخت.
 الخدضًض الجهاجي لٟغم الخٗلُم اإلانهي اإلامىىخت .
يتضمن القانوف التوجيهي للًتبية الوطنية .
زلرـ عاـ  1429ادلوافق  23يناير سنة 2008
ّ
 قانوف رقم ّ 04 -08مؤرخ يف ّ 15

113

الػذد  : 7ماًى 2015

مشهض حُل البدث الػلمي

 جدًحر مجلـ ٢بى ٫جىظُه الخالمُظ بلي الُىع ما بٗض ؤلالؼامي.
 وي٘ ظهاػ لخبلُ ٜال٣غاعاث للخالمُظ و ؤولُائهم.
 يمان مخابٗت جىُٟظ مسُِ ؤلاٖالم و الخىظُه و ج٣ىٍمه (.)1
-1-2مجلغ اللبىٌ والخىحُه  :جيكإ ٖلى مؿخىي ٧ل م٣اَٗت مضعؾُت مجلـ ٢بى ٫وجىظُه بلى الُىع ما بٗض ؤلالؼامي.
 جخ٩ىن اإلا٣اَٗت اإلاضعؾُت مً زاهىٍت ؤو ؤ٦ثر ومجمىٖت اإلاخىؾُاث الخابٗت لها. ًترؤؽ مجلـ ال٣بى ٫والخىظُه ٖلى الُىع ما بٗض ؤلالؼامي ،مىانٟت ،اإلاضًغ الىالجي اإلا٩ل ٠بالتربُت ؤو ممشله واإلاضًغالىالجي اإلا٩ل ٠بالخ٩ىًٍ والخٗلُم اإلاهىُحن ؤو ممشله.
 ًخىلى مضًغ مغ٦ؼ الخىظُه اإلاضعسخي واإلانهي ؤماهت اإلاجلـ. ًجخم٘ مجلـ ال٣بى ٫والخىظُه بٗض ؤلاٖالن ًٖ هخاثج الشالسي الشاوي لضعاؾت ٖملُت الخىظُه اإلاؿب ٤وبٖضاص مكغوٕالخغٍُت اإلاضعؾُت.
 وٍجخم٘ مغة زاهُت بٗض ؤلاٖالم ًٖ هخاثج امخدان قهاصة الخٗلُم اإلاخىؾِ وٖ٣ض مجالـ ألا٢ؿام مً ؤظل اجساط ال٣غاعاثالجهاثُت لل٣بى ٫والخىظُه.
 -2-2حؽىُلخه  :وٍخ٩ىن مجلـ ال٣بى ٫والخىظُه بلى الُىع ما بٗض ؤلالؼامي مً :
 -مضًغي مغا٦ؼ الخىظُه اإلاضعسخي واإلانهي .

 -مضًغي زاهىٍاث اإلا٣اَٗت.

 مضًغي مٗاَض الخٗلُم اإلانهي ومغا٦ؼ الخ٩ىًٍ اإلانهي والخمهحن - .مضًغي مخىؾُاث اإلا٣اَٗت. مؿدكاعي الخىظُه اإلاضعسخي اإلا٩لٟحن باإلا٣اَٗت. مؿدكاعي الخىظُه ،الخُُ٣م وؤلاصماط اإلانهي لُ٣إ الخ٩ىًٍ والخٗلُم اإلاهىُحن.– ممشل ًٖ ظمُٗاث ؤولُاء الخالمُظ للمخىؾُاث اإلاٗىُت.
 -3-3مهامه ً :خٟ٨ل مجلـ ال٣بى ٫والخىظُه بلى الُىع ما بٗض ؤلالؼامي بما ًلي:
 بٖضاص مكغوٕ الخىُٓم التربىي للؿىت الضعاؾُت اإلاىالُت ٖلى يىء هخاثج الٟهلحن ألاو ٫والشاوي مً الؿىت الضعاؾُتالجاعٍت و٦ظا ا٢تراخاث الخىظُه اإلاؿب ،٤اإلاهاص٢ت ٖلى مدايغ هجاح جالمُظ الؿىت الغابٗت مخىؾِ اإلاىخ٣لحن للُىع ما بٗض
ؤلالؼامي.
 صعاؾت ا٢تراخاث مجالـ ألا٢ؿام اإلاخٗل٣ت بخىظُه الخالمُظ اإلاىخ٣لحن هدى الجظٖحن اإلاكتر٦حن للؿىت ألاولى مً الخٗلُمالشاهىي الٗام والخ٨ىىلىجي ،وقٗب الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلانهي وازخهاناث الخ٩ىًٍ اإلانهي.
 جىظُه جالمُظ الؿىت الغابٗت مخىؾِ اإلاىخ٣لحن للجظٖحن اإلاكتر٦حن للؿىت ألاولى مً الخٗلُم الشاهىي الٗام والخ٨ىىلىجي،هدى قٗب الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلانهي وازخهاناث الخ٩ىًٍ اإلانهي(.)1
 -قرار وزاري مشًتؾ رقم 05مؤرخ يف  08أفريل  0 0ادلتضمن إنشاء اللجنة الوالئية ادلشًتكة و حتديد تشكلتها و مهامها .
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 -1-3اإلاياجب اإلاؽترهت لإلغالم والخىحُه ً :خم جىهِب م٩اجب مكتر٦ت لئلٖالم والخىظُه هدى مؿاع الخ٩ىًٍ اإلانهي ٖلى
مؿخىي ٧ل ماؾؿاث التربُت الىَىُت (مخىؾُاث و زاهىٍاث) و التي جىضعط في بَاع ججؿُض الىٓام الجضًض إلٖالم وجىظُه
جالمُظ الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم اإلاخىؾِ بلى مغخلت الخٗلُم ما بٗض ؤلالؼامي،وجيكِ ٖلى :
الفترة ألاولى :جيكِ اإلا٩اجب اإلاكتر٦ت زال ٫قهغي ؤٞغٍل و ماي مً ٧ل ؾىت جؼامىا م٘ مغخلت الخٗغٍ ٠باإلاهً التي ًخًمجها
اإلاسُِ الؿىىي اإلاكتر ٥ليكاَاث ؤلاٖالم والخىظُه ،و٦ظا ٖملُت الخىظُه ألاولي هدى اإلاؿاع اإلانهي واإلاضعسخي التي ًىٓمها
ُ٢إ التربُت الىَىُت.
 جىػَ٘ الضٖاثم ؤلاٖالمُت اإلاسخلٟت مً مُىٍاث ٢،هاناث بُا٢اث اإلاهً صلُل إلااؾؿاث الخ٩ىٍيُت  ،الضلُل الىالجي
لٗغوى الخ٩ىًٍ.
 بٖالم الخالمُظ و ؤولُائهم ،ؾُما الخالمُظ اإلا٣بلحن ٖلى بجهاء مغخلت الخٗلُم ؤلاظباعي بُغٍ٣ت الالخدا ١بماؾؿاث الخٗلُم
الخ٩ىًٍ اإلاهىُحن.
 جىُٓم هضوة بٖالمُت لٟاثضة الخالمُظ و ؤولُائهم للخٗغٍ ٠بمؿاعي الخٗلُم والخ٩ىًٍ اإلاهىُحن.
 جىُٓم ػٍاعاث مُضاهُت للماؾؿاث الخ٩ىٍيُت.
الفترة الثاهُت:جيكِ اإلا٩اجب اإلاكتر٦ت زال ٫قهغي ؾبخمبر وؤ٦خىبغ مً ٧ل ؾىت ،جؼامىا م٘ الضزى ٫اإلاضعسخي لُ٣إ التربُت
الىَىُت والضزى ٫اإلانهي لُ٣إ الخ٩ىًٍ والخٗلُم اإلاهىُحن .
 جىػَ٘ الضٖاثم ؤلاٖالمُت اإلاسخلٟت مً مُىٍاث٢ ،هاناث،بُا٢اث اإلاهً،صلُل اإلااؾؿاث الخ٩ىٍيُت  ،صلُل ٖغوى
الخ٩ىًٍ الىَجي  ،الجهىي و اإلادلي.
 بٖالم الخالمُظ وؤولُائهم ب٩ل ٞغم الخ٩ىًٍ التي ًىٞغَا ُ٢إ الخ٩ىًٍ و الخٗلُم اإلاهىُحن في مسخل ٠ألاهماٍ ،
الخسههاث  ،و اإلاؿخىٍاث .
 حسجُل الخالمُظ الغاٚبحن في مؼؤولت ج٩ىًٍ منهي في سجل زام.
 جىظُه الخالمُظ الغاٚبحن في الالخدا ١بماؾؿاث الخ٩ىًٍ اإلانهي(.)2
 -2-3حؽىُلتها:جاَغ اإلا٩اجب اإلاكتر ٥لئلٖالم والخىظُه مً َغ:ٝمعدؽاس الخىحُه للىاع التربُت الىوىُت و معدؽاس
الخىحُه للىاع الخىىًٍ والخػلُم اإلاهىُحن ()3
خالـت  :و مً ٧ل ما ؾبُٞ ٤ما ًسو ظهاػ ؤلاٖالم و الخىظُه اإلاكتر ٥وؿدىج ؤن :
بن ٧ل وكاَاث ظهاػ ؤلاٖالم و الخىظُه اإلاكتر ٥جهب في مدىع ؤلاٖالم اإلاضعسخي و اإلانهي  ،و حٗخمض ٖلى ؤؾلىب ؤلاعقاصالجماعي .
 قرار وزاري مشًتؾ رقم 06مؤرخ يف  08أفريل  0 0ادلتضمن رللس القبوؿ و التوجيو إذل الطور ما بعد اإللزامي تنظيمو و سَته . منشور وزاري مشًتؾ رقم 0 :ادلؤرخ  07سبتمرب  0 0ادلتضمن تنصيب ادلكاتب ادلشًتكة لإلعالـ والتوجيو. - 3منشور وزاري مشًتؾ رقم 0 :ادلؤرخ  03ماي

 0ادلتضمن تنصيب ادلكاتب ادلشًتكة لإلعالـ والتوجيو.
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 جهمُم ظضًض للخىظُه اإلاضعسخي واإلانهي مبيُت ٖلى جغبُت الازخُاعاث واجساط ال٣غاع ٖىض الخالمُظ . مهالر الخىظُه للُ٣اٖحن التربُت والخ٩ىًٍ مجبرة ٖلى ؤن جخٗإون مً ؤظل الخىُٓم اإلاكتر ٥للخمالث ؤلاٖالمُت خى٫اإلاهً وج٩ىًٍ اإلاىظهت لخالمُظ اإلاخىؾُاث وَلبت الشاهىٍاث.
 بوكاء في ٧ل والًت لجىت ال٣بى ٫والخىظُه ألاولي هدى اإلاؿاع اإلانهي للخالمُظ اإلاخسغظحن مً الىٓام اإلاضعسخي .َظٍ اللجىت جًم  ،بلى ظاهب عئؾاء ماؾؿاث الخ٩ىًٍ والخٗلُم اإلانهي ،وممشلىن ًٖ مهالر الخىظُه في ٦ال الُ٣اٖحن.
همىرج بشهامج حهاص ؤلاغالم و الخىحُه اإلاؽترن
الشكم
01

اليؽاه ؤلاحشاجي
اإلاىخب اإلاؽترن لإلغالم
و الخىحُه

اإلايان
اإلااؾؿاث التربىٍت

02

جيؽُي احخماغاث

اإلااؾؿاث التربىٍت

03

ألاًام ؤلاغالمُت

اإلااؾؿاث التربىٍت

04

الحفق ؤلاغالمُت

اإلااؾؿاث التربىٍت

الهذف
 بٖالم ألاولُاء ًٖ ٞغم الخ٩ىًٍ. جىظُه الخالمُظ - .جل٣ي ملٟاث الدسجُل.جيؿُ ٤الٗمل. للخدؿِـ بإَمُت جغبُت الازخُاعاث. الخٗغٍ ٠بيكاَاث الخ٩ىًٍ اإلانهي.الخٗغٍ ٠بالخسههاث اإلاىظىصة.ؤلاٖالم خىٞ ٫غم الخ٩ىًٍ. الخٗغٍ ٠بيكاَاث الخ٩ىًٍ اإلانهي.الخٗغٍ ٠بالخسههاث اإلاىظىصة.-ؤلاٖالم خىٞ ٫غم الخ٩ىًٍ.

05

الضٍاساث اإلاىحهت
( داخل ماظعاث الخىىًٍ)

 الخٗغٍ ٠بيكاَاث الخ٩ىًٍ اإلانهي.ماؾؿاث الخ٩ىًٍ

الخٗغٍ ٠بالخسههاث اإلاىظىصة.-ؤلاٖالم خىٞ ٫غم الخ٩ىًٍ.

06

ألابىاب اإلافخىخت

ماؾؿاث الخ٩ىًٍ

07

دساظت سؾباث و ملفاث الخالمُز الزًً
اخخاسوا الخػلُم ؤو الخىىًٍ اإلاهىُحن

اإلااؾؿاث التربىٍت
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 -IIلجىت ؤلاسؼاد واإلاخابػت :
حؽىُلت اللجىت :جدك٩ل َظٍ اللجىت ،جدذ عثاؾت مضًغ اإلاخىؾُت ،مً ألاًٖاء آلاجُت:
 - 1مؿدكاع الخىظُه و ؤلاعقاص اإلاضعسخي واإلانهي للم٣اَٗت.
 - 2مؿدكاع الخىظُه اإلانهي اإلاىهب ٖلى مؿخىي اإلا٩اجب اإلاكتر٦ت .
 - 3مؿدكاع التربُت.
 - 4زالر ) (03ؤؾاجظة ًسخاعَم مضًغ اإلاخىؾُت.
 - 5اإلاسخو الىٟسخي الخاب٘ لىخضة ال٨ك ٠واإلاخابٗت بن وظض.
ًسخاع مضًغ اإلاخىؾُت ألاًٖاء مً بحن الظًً جخىٞغ ٞحهم الكغوٍ الخالُت:
 الالتزام بالؿغٍت والخُاص واإلاىيىُٖت.
 ال٣ضعة ٖلى ؤلانٛاء والخىانل م٘ الخالمُظ .
 ال٣ضعة ٖلى ٦ؿب ز٣ت الُغ ٝآلازغ.
 الغػاهت و ؾٗت الهضع.
مهام لجىت ؤلاسؼاد واإلاخابػت:ج٩ل ٠لجىت ؤلاعقاص واإلاخابٗت بمجمىٖت مً اإلاهام ألاؾاؾُت التي مً قإجها اإلاؿاَمت في بعؾاء
الجظوع ألاولُت للٗملُت ؤلاعقاصًت ب٩ل مجاالتها :اإلاضعؾُت ،والىٟؿُت ،والؿلىُ٦ت ،وألازالُ٢تٖ ،لى مؿخىي اإلاخىؾُت.
وٍم ً٨جلخُو َظٍ اإلاهام ُٞما ًلي:
 -1ج٣ىم لجىت ؤلاعقاص واإلاخابٗت بجم٘ اإلاٗلىماث الًغوعٍت خى ٫الخاالث الخانت مً الخالمُظ التي حؿخضعي الخضزل
والخٟ٨ل ،مً زال ٫وزُلت ولب اإلاعاغذة اإلاغ٣ٞت والتي ًملاَا الخلمُظ اإلاٗجي بىٟؿه ،ؤو مً زال ٫الىزُ٣ت الخانت بةخالت
جلمُز غلى اللجىت ،والتي ًملاَا ألاؾخاط ؤو ؤي شخو آزغَ ،اجان الىزُ٣خان جىيٗان في مخىإو ٫الخالمُظ والٟغٍ ٤التربىي
للمخىؾُت.
ً -2خم اَالٕ ؤًٖاء اللجىت بهٟت مؿخمغة وصوعٍت ٖلى الاؾخماعاث ؤو الىزاث ٤الخانت بةخالت خاالث الخالمُظ ٖلحها،والتي
جهل بلى عثِؿها (مضًغ اإلاخىؾُت) ؤو بلى ؤخض ؤًٖائها.
 -3ج٣ىم اللجىت بةٖضاص ج٣غٍغ في جهاًت ٧ل ٞهل ،خى ٫وكاَها ،والخاالث اإلاخٟ٨ل بها ٖ ،لى ؤن حؿلم وسخت مىه بلى مؿدكاع
الخىظُه وؤلاعقاص اإلاضعسخي واإلانهي باإلا٣اَٗت ،وجغؾل وسخت ؤزغي بلى مغ٦ؼ الخىظُه اإلا٩ل ٠باإلاخىؾُت.
جىظُم غمل لجىت ؤلاسؼاد واإلاخابػت:
ؤ.جيكإ لجىت ؤلاعقاص واإلاخابٗت باإلاخىؾُت وجباقغ ٖملها صون اهُ٣إ ابخضاء مً الضزى ٫اإلاضعسخي وحؿخمغ بلى جهاًخه،جدذ
بقغا ٝمؿدكاع الخىظُه وؤلاعقاص اإلاضعسخي واإلانهي الظي ًبل ٜبالخاالث التي حٗامل مٗها ؤًٖاء اللجىت ،خا ٫مالخٓت ؤي
ؾلى ٥ؤو مك٩ل مُغوح.
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بٌٗ .حن ؤًٖاء اللجىت بمىظب مدًغ ًاقغ ٖلُه الغثِـٖ ،لى ؤن جبٗض وسخت مىه بلى مضًغ التربُت ومضًغ مغ٦ؼ الخىظُه
اإلاضعسخي الخابٗت له.
ثً .خم بٖالم ؤًٖاء الجماٖت التربىٍت بىظىص َظٍ اللجىت وبإؾماء ؤًٖائها بٗض بوكائها ابخضاءا مً الضزى٫
اإلاضعسخي،وجباقغ مهامها بهٟت مؿخمغة.
ر ً .م ً٨للجىت ؤن حؿخضعي ؤو جخهل بإي َغ ٝمً قإهه مؿاٖضتها في ؤٖمالها.
ط .ججخم٘ اللجىت ؤظبىغُا ؤو خعب ما جلخمُه المشوسة ،لضعاؾت خاالث ؤلاخالت اإلاٗغويت ٖلحها ،وجهيُٟها خؿب هىٕ
اإلاك٩ل ؤو الايُغاب( ؤؾغي ،مضعسخي ،ؾلى٧ي ،هٟسخي)،...وهىٕ الخضزل ؤو الخٟ٨ل) ظماعيٞ ،غصي )ومضة الخٟ٨ل) ٢هحرة،
َىٍلت ) ، ...و٦ظا ألاَغا ٝاإلاٗىُت بالخضزل ؤو الخٟ٨ل( مضًغ اإلاخىؾُت ،مؿدكاع الخىظُه وؤلاعقاص ،ألاؾخاط،الىلي٦.ما
ججخم٘ اللجىت بلضامُا في نهاًت ول ففل دساس ي و٢بل اوٗ٣اص مجالـ ألا٢ؿام ،مً ؤظل بٖضاص الخ٣غٍغ الٟهلي ومىا٢كت
الخاالث اإلاخىإولت ٢بل ٖغيها ٖلى اإلاجلـ.)1(.
خالـت:بن بوكاء لجىت ؤلاعقاص و اإلاخابٗت باإلاخىؾُاث حٗخبر لبىت لخإؾِـ هٓام ؤلاعقاص اإلاضعسخي في َظٍ اإلاغخلت الخٗلُمُت
الهامت ،بن اللبىت ألاؾاؾُت في َظٍ اللجىت َى مؿدكاع الخىظُه و ؤلاعقاص اإلاضعسخي و اإلانهي ،بةقغاٞه و جيؿُ٣ه.
همىرج بشهامج غمل لجىت ؤلاسؼاد و اإلاخابػت بالخػلُم اإلاخىظي
اإلادىس اليؽاه ؤلاحشاجي

الهذف

الذغاثم

اإلاخذخلىن

اإلاعتهذفىن

الفترة

•مؿاٖضة الخالمُظ الجضص ٖلى
الخ ٠ُ٨م٘ اإلادُِ الجضًض.
الخٗغٖ ٝلى
اإلادُِ
ؤلاغالم اإلاذسس ي واإلانهي

الجضًض
(اإلاخىؾُت)

الخٗغٖ ٝلى
مسخل٠
اإلااؾؿاث
اإلاىظىصة في

ٖغى الضلُل الغ٢مي
•بَالٕ جالمظة الؿىت ألاولى اإلاٗض مً َغ ٝمضًغٍت مؿدكاع الخىظُه
جالمُظ الؿىت
مخىؾِ وحٗغٍٟهم باإلاخىؾُت
 ،ؤلاعقاص اإلاضعسخي
الخٗلُم
ألاولى
ب٩ل مدخىٍاتها اإلااصًت (٢اٖاث
و اإلانهي.
بهظا
والخام
ألاؾاسخي
مخىؾِ.
الضعاؾت ،مسابغ٢ ،اٖاث
الغٍايت )...والبكغٍت (الُا٢م
الٛغى.
ؤلاصاعي ألاؾاجظة بمسخل٠
جسههاتهم.)....
• مؿاٖضة الخلمُظ ٖلى
الخٗغٖ ٝلى ماؾؿاث
اإلاجخم٘ اإلاضوي
(الىالًت،مضًغٍت التربُت،
اإلاهاو٘ والكغ٧اث،

بغمجت زغظاث
ػٍاعاث مُضاهُت
إلاسخل ٠اإلااؾؿاث

مؿدكاع الخىظُه
 ،ؤلاعقاص اإلاضعسخي جالمُظ الؿىت
ألاولى
و اإلانهي.
مخىؾِ.

اإلاىظىصة.

 -منشور وزاري رقم  242:ادلؤرخ  9أوت  0 3ادلتضمن آليات جتسيد اإلرشاد ادلدرسي يف مرحلة التعليم ادلتوسط.
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ؤلاصاعاث.)....

(اإلاجخم٘).
الخٗغٖ ٝلى
مسخل ٠الخغٝ
واإلاهً اإلاىظىصة في
اإلادُِ

• بَالٕ الخالمُظ ٖلى
مسخل ٠مجاالث الخُاة.
اإلاهىُت اإلاىظىصة بالىالًت.

الخاعجي.

•بغمجت خهو
ظماُٖت.
• ٖغى الضلُل الغ٢مي
اإلاٗض مً َغ ٝمضًغٍت
الخٗلُم ألاؾاسخي
والخام بهظا الٛغى.

اإلاخابػت واإلاشافلت الىفعُت والعلىهُت للخلمُز

 َلب مؿاٖضة (الخلمُظ ).

ظم٘ اإلاٗلىماث الًغوعٍت
خى ٫الخاالث الخانت مً
جىػَ٘ الاؾخماعاث الخالمُظ التي حؿخضعي الخضزل  -بخالت جلمُظ ٖلى
والخٟ٨ل ،مً زال ٫وزُ٣ت لجىت ؤلاعقاص واإلاخابٗت
َلب اإلاؿاٖضة.
( الٟغٍ ٤التربىي).
مخابٗت الخاالث

•الخٟ٨ل بالخاالث الخانت
مً الخالمُظ بخىظحهها.

ج٣غٍغ لجىت ؤلاعقاص و
اإلاخابٗت

مؿدكاع الخىظُه
 ،ؤلاعقاص اإلاضعسخي
و اإلانهي.

الٟهل
الشالض

لجىت ؤلاعقاص

الخالمُظ
اإلاخمضعؾحن

لجىت ؤلاعقاص

الخالمُظ
اإلاخمضعؾحن

و اإلاخابٗت

و اإلاخابٗت

-VIؤَم الفاغلحن في مجاٌ ؤلاسؼاد الىفس ي و التربىي :
 -1معدؽاس الخىحُه و ؤلاسؼاد اإلاذسس يَ :ى شخو مخسهو في الٗملُت التربىٍت ٌٗمل م٘ الخالمُظ ٞغاصي ؤو ٦مجمىٖاث
خُض ٌؿاٖضَم في ازخُاع اإلاىاص الخٗلُمُت و َغ ١الخٗلم اإلاىاؾبت و َى بك٩ل ٖام ٌؿاٖض اإلاخٗلم ٖلى بلى ٙألاَضاٝ
اإلادضصة (.)1
 َى مخدهل ٖلى قهاصة اللِؿاوـ في ٖلم الىٟـ الُٗاصي ٖ،لم الاظخمإ التربىي ٖ،لىم التربُت ،وجىُٓم و ٖمل وألاعَٟىهُا و جم الالخدا ١بهظا الؿل ٪الخام بمؿدكاعي الخىظُه و ؤلاعقاص اإلاضعسخي بٗض بظغاء مؿاب٣ت وَىُت وٍماعؽ
وكاَاجه ٖلى مؿخىي ُ٢إ الخضزل ٌكمل ٧ل مً الشاهىٍت و مجمىٖت مً اإلاخىؾُاث الخابٗت لها و ًيكِ في مُضان التربُت
في مجاالث ٖمله ٧اإلٖالم و اإلاخابٗت .وؤلاعقاص و الخىظُه و الخ٣ىٍم والضعاؾاث و ًخىلى عؾمُا ٖملُت الخىظُه في اإلااؾؿاث
الخابٗت له و بةم٩اهه الخضزل في ؤ٦ثر مً مؿخىي و في ؤ٦ثر مً مجا، ٫وصوعٍ ال ًىدهغ في ظم٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالخلمُظ
 -أمحد حسُت اللقاين ،علي اجلمل  "،معجم المصطلحات التربوية في المناىج و طرق التدريس" ،دار ادلعرفة ،ط ، 996 ،ص . 63
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بل ًخٗضاَا بلى جلبُت خاظُاث اإلاؿخُٟضًً مً الخىظُه مً جالمُظ و ؤؾاجظة و ؤولُاء ٞالخالمُظ ال ًدخاظىن بلى بٖالم مضعسخي
ٞدؿب بل َم في خاظت بلى بعقاص و صٖم هٟسخي.
مهامه٣ً :ىم ٧ل مؿدكاع جىظُه في بضاًت ٧ل ؾىت صعاؾُت بةٖضاص بغهامج وكاَه الؿىىي،وٍ٩ل ٠مؿدكاع الخىظُه بجمُ٘
ألاٖما ٫اإلاغجبُت بخىظُه الخالمُظ و بٖالمهم و مخابٗت ٖملهم اإلاضعسخي .
في مجاٌ ؤلاغالم:
 جيكُِ خهو بٖالمُت ظماُٖت و جىُٓم ل٣اءاث بحن الخالمُظ و ألاولُاء و اإلاخٗاملحن اإلاهىُحن َب٣ا لغػهامت حٗض
م٘ مضًغ اإلااؾؿت اإلاٗىُت .
 جىُٓم خمالث بٖالمُت خى ٫الضعاؾت و الخغ ٝو اإلاىاٞظ اإلاهىُت اإلاخىٞغة في ٖالم الكٛل .
 جيكُِ م٨خب ؤلاٖالم و الخىزُ ٤في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت باالؾخٗاهت باألؾاجظة ومؿاٖضي التربُت وجؼوٍضٍ بالىزاث٢ ٤هض
جىٞحر ؤلاٖالم ال٩افي للخالمُظ .
 صٖم ؤلاٖالم اججاٍ ألاؾاجظة و ألاولُاء بدىُٓم خهو بٖالمُت ٖامت و مسخهت.
 جىُٓم ػٍاعاث بٖالمُت في اإلاُضان لٟاثضة الخالمُظ جدذ بقغا ٝبصاعة اإلااؾؿاث الخٗلُمُت اإلا٣اَٗت (في بَاع جىُٓم ؤبىاب
مٟخىخت ٖلى اإلااؾؿاث الخ٩ىٍيُت و اإلاٗاَض).
في مجاٌ الخىحُه و ؤلاسؼاد:
 الُ٣ام باإلعقاص الىٟسخي و التربىي ٢هض مؿاٖضة الخالمُظ ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ اليكاٍ التربىي .
 بظغاء الٟدىم الىٟؿُت الًغوعٍت ٢هض الخٟ٨ل بالخالمُظ الظًً ٌٗاهىن مً مكا٧ل زانت .
 الُ٣ام بةظغاء الٟدىم الؿُ٩ىلىظُت ٖلى الخالمُظ في الشاهىٍت (خؿب الخاظت وؤلام٩اهاث) وم٣اعهتها بالىخاثج اإلاضعؾُت.
 اإلاكاع٦ت في مجالـ ألا٢ؿام بهٟت اؾدكاعٍت و ً٣ضم ؤزىاءَا ٧ل اإلاٗلىماث اإلاؿخسلهت مً مخابٗت اإلاؿاع اإلاضعسخي
للخالمُظ ٢هض جدؿحن ْغوٖ ٝملهم و الخض مً الدؿغب اإلاضعسخي (.)1
 مغا٣ٞت الخالمُظ زال ٫مؿاعَم الضعاسخي وجىظحههم في بىاء مكغوٖهم الصخصخي و ٤ٞعٚباتهم واؾخٗضاصاتهم
وم٣خًُاث الخسُُِ التربىي.
 مخابٗت الخالمُظ الظًً ٌٗاهىن نٗىباث مً الىاخُت الىٟؿُت البُضاٚىظُت ٢هض جمُ٨جهم مً مىانلت الخمضعؽ.)2(.
 مٗالجت بُا٢ت ال٣بى ٫و الخىظُه باليؿبت لخالمُظ الؿىت الخاؾٗت ؤؾاسخي (الغابٗت مخىؾِ ) خالُا وبُا٢ت اإلاخابٗت
باليؿبت لخالمُظ ألاولى زاهىي .
 بظغاء اؾخبُان اإلاُى ٫و الاَخماماث ٖلى جالمُظ الشاهىٍت زم حؿخٛل وحكغح هخاثجها للخالمُظ و ألاؾاجظة )3( .
 ج٣ىٍم مضي جإزحر ٖملُت ؤلاٖالم في الىؾِ اإلاضعسخي )1(.
 القرار الوزاري رقم  8 7ادلؤرخ يف  3نوفمرب  99ادلتعلق بتحديد مهاـ مستشار التوجيو.شواؿ عاـ  1429ادلوافق  11أكتوبر سنة  2008يتضمن القانوف األساسي اخلاص
 مرسوـ تنفيذي رقم ّ 315 - 08مؤرخ يف ّ 11
بادلوظفُت ادلنتمُت لألسالؾ اخلاصة بالًتبية الوطنية.
 - 3ادلنشور  9ادلؤرخ يف  8سبتمرب  99و ادلتعلق بتعيُت مستشاري التوجيو يف الثانويات .
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-2معدؽاس الخىحُه ،الخلُُم و ؤلادماج اإلانهي ٌٗ :خبر مؿدكاع الخىظُه ،الخُُ٣م و ؤلاصماط اإلانهي ؤخض مىْٟي ُ٢إ الخ٩ىًٍ
و الخٗلُم اإلاهىُحن  ،و َى اإلاؿاوٖ ٫لى جسُُِ ؤوكُت اإلااؾؿت في مجا ٫ؤلاٖالم و الخىظُه ًماعؽ ٖمله في :مغ٦ؼ الخ٩ىًٍ
اإلانهي ؤومٗهض وَجي مخسهو في الخ٩ىًٍ اإلانهي ؤومٗهض الخٗلُم اإلانهي.
الخىظُفً :ىَْ ًٖ :٠غٍ ٤اإلاؿاب٣ت ٖلى ؤؾاؽ الازخباعاث اإلاترشخىن الخاثؼون قهاصة اللِؿاوـ في ٖلم الىٟـ
ٞغٕ ب٧لُيُ٩ي و الخىظُه اإلاضعسخي واإلانهي والٗمل والهىاعي" ؤو قهاصة مٗتر ٝبها.
مهام معدؽاس الخىحُه ،الخلُُم و ؤلادماج اإلانهي :
 اإلاكاع٦ت في جىُٓم ازخباعاث هٟؿُت ج٣ىُت للمترشخحن ٢هض جىظحههم بلى الخ٩ىًٍ الظي ًُاب٢ ٤ضعاتهم الجؿماهُت
والظَىُت.
 مغا٣ٞت اإلاتربهحن(اإلاخ٩ىهحن) والخالمُظ واإلاخمهىحن زالَ ٫ىع الخ٩ىًٍ.
 الُ٣ام بخُُ٣م وجدلُل هخاثج الخ٩ىًٍ و٦ظا ٖملُاث الاؾخ٣هاء وؾبرآلاعاء.
 جيؿُ ٤وجسُُِ ؤوكُت اإلااؾؿت في مجا ٫ؤلاٖالم والخىظُه اإلاهىُحن.
 الُ٣ام بم٣ابالث للخُُ٣م اإلانهي مً ؤظل جىظُه اإلاترشخحن بلى ج٩ىًٍ خؿب ٢ضعاتهم وماَالتهم الظَىُت.
 مغا٣ٞت اإلاتربهحن والخالمُظ واإلاخمهىحن في جهاًت الخ٩ىًٍ في مجا ٫ؤلاصماط اإلانهي ٢هض البدض الٟٗلي ٖلى مىهب قٛل.
 مؿاٖضة اإلاتربهحن والخالمُظ واإلاخمهىحن زال ٫ج٩ىٍجهم بالخيؿُ ٤م٘ ألاؾخاط اإلا٩ل ٠بالخ٩ىًٍ في ظمُ٘ ؤهماٍ الخ٩ىًٍ
وا٢تراح بٖاصة جىظحههم ًٖ َغٍ ٤جُُ٣م صاثم ل٣ضعاتهم ٖىض الا٢خًاء.
 اإلاكاع٦ت في الخد٣ُ٣اث و الضعاؾاث و ؾبر آلاعاء في بَاع جُاب ٤الخ٩ىًٍ م٘ الدكُٛل.
 يمان مخابٗت اإلاتربهحن والخالمُظ واإلاخمهىحن الظًً ٌٗاهىن نٗىباث مً الىاخُت الىٟؿُت البُضاٚىظُت ٢هض جمُ٨جهم
مً مىانلت ج٩ىٍجهم.)2(.
-3ألاخفاجي الىفعاوي:ألازهاجي الىٟسخي الُٗاصي َى شخو مسخو مخدهل ٖلى لِؿاوـ في ٖلم الىٟـ ؤلا٧لُيُ٩ي
الظي ٌٗخبر ٞغٖا مً ٞغوٕ ٖلم الىٟـ الٗام ،وَظا الصخو ًدخ ٟٔبىالثه لٗلم الىٟـ الظي ًخل٣ى ج٩ىٍىه ُٞه ،وٍلتزم
بُ٣مه ألاؾاؾُت مجها الُ٣م اإلاغجبُت بالبدض الٗلمي ،وٍخمحز َظا اإلاسخو بممحزاث زانت مخجإوػا بظل٧ ٪ل مكا٧له
الصخهُت ،وج٩ىٍىه َظا ٌؿمذ له باؾخسضام الىؾاثل والُغ ١الؿُ٩ىلىظُت مً ؤظل ٞهم مك٩لت الٗمُل وحصخُهها
والٗمل ٖلى ٖالظها ،وطل ٪بٗض جلُ٣ه لخضعٍباث في اإلاىا ٠٢الُٗاصًت.

 عياش محو  "،واقع التوجيو المدرسي في ضوء تطبيق إستراتيجية المقاربة بالكفاءات من وجهة نظر مستشاري التوجيو و ا إلرشاد المدرسي،دراسة ميدانية بثانويات والية سطيف رسالة الماجستير" ، 0 ،جامعة اجلزائر( )  ،اجلزائر ص .64
 -ادلرسوـ التنفيذي رقم  93/09:ادلؤرخ يف

فيفري  009ادلتضمن القانوف األساسي اخلاص بادلوظفُت ادلنتمُت لألسالؾ اخلاصة بالتكوين والتعليم

ادلهنيُت.
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وَى طل ٪الصخو الظي ٌؿخسضم ألاؾـ ،الخ٣ىُاث ،الُغ ١وؤلاظغاءاث الؿُ٩ىلىظُت لٟهم صًىامُاث شخهُت الٗمُل
وحصخُو مك٨الجه والخيبا ًٖ اخخماالث جُىع خالخه ومضي اؾخجابخه إلاسخل ٠ؤنىا ٝالٗالط زم الٗمل بلى الىنى٫
بالٗمُل بلى ؤ٢صخى جىا ٤ٞاظخماعي طاحي مم ،ً٨وٍ٩ىن َظا بالخٗإون م٘ ٞغٍَ ٤بي ٧ل في خضوص بٖضاصٍ وجضعٍبه وبم٩اهِخه.
()1
مهام ألاخفاجي الىفس ي الػُادي خعب الىفىؿ اللاهىهُت الجضاثشٍت  :مً ؤَم اإلاهام ما ًلي :
جهىع اإلاىاهج وجُبُ ٤الىؾاثل والخ٣ىُاث اإلاُاب٣ت إلااَالتهم في مجاالث ازخهاناتهم . اإلاؿاَمت في جدضًض وجبُان وجد ٤ُ٣اليكاَاث الى٢اثُت والٗالظُت التي جًمجها اإلااؾؿاث واإلاؿاَمت في مكاعَٗهاالٗالظُت ؤو التربىٍت ال ؾُما الازخباعاث والخدالُل والدصخُو والخيبااث الىٟؿُت.)2( .
خالـت  :بن ظم٘ ؤَم الٟاٖلحن في مجا ٫ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي ٖلى الؿاخت التربىٍت في لجىت ؤلاعقاص و اإلاخابٗت
باإلاخىؾُاث مً مؿدكاع الخىظُه و ؤلاعقاص اإلاضعسخي و اإلانهي(وػاعة التربُت الىَىُت ) و مؿدكاع الخىظُه  ،الخُُ٣م و ؤلاصماط
اإلانهي(وػاعة الخ٩ىًٍ و الخٗلُم اإلاهىُحن ) و ألازهاجي الىٟسخي لىخضة ال٨ك ٠و اإلاخابٗت اإلاضعؾُت (وػاعة الصخت ) و بهٟتهم
مخسههحن في ٖلم الىٟـ بازخالٞ ٝغوٖه ٧ل طلٌٗ ٪خبر لبىت لخإؾِـ هٓام ؤلاعقاص اإلاضعسخي في َظٍ اإلاغخلت الخٗلُمُت
الهامت.
الخالـت الػامت :
بن ؤلانالخاث التي باقغث ٧ل الُ٣اٖاث اإلاٗىُت مهضث للبضاًت الٟٗلُت لٗملُت ؤلاعقاص الىٟسخي و التربىي بةيٟاء الُاب٘
الٗلمي و بعؾاء بغامج وَىُت مىخضة و بالكغا٦ت ٢اثمت ٖلى ؤؾـ و ؤَضا ٝجغبىٍت واضخت و ًىٟظٍ ؤزهاثُىن في اإلاجا.٫
بن الحؿإ عٗ٢ت جضزل اإلاؿدكاعًٍ في اإلااؾؿاث التربىٍت (زاهىٍت  +مجمىٖت مخىؾُاث) و ٦شاٞت ٖضص الخالمُظ له ألازغ
الؿلبي في جد ٤ُ٣ؤَضاَ ٝظٍ الٗملُت ،وختى هخم ً٨مً يمان الخٟ٨ل الىٟسخي ب٩ل الخالمُظ ٌؿخىظب جىاظض مغقض
مضعسخي ب٩ل ماؾؿت جغبىٍت م٘ يغوعة جدؿحن الٓغو ٝالتي جِؿغ الىنى ٫بلى بعقاص هٟسخي ٗٞا ٠٣ً ٫ؤو ًدض مً
اإلاك٨الث اإلاضعؾُت اإلاخباًىت و الخٟ٨ل الخ٣ُ٣ي بالخالمُظ .
يغوعة الٗمل ٖلى جغبُت ٟ٦اءة الازخُاعاث للخلمُظ لبلىعة مكغوٖه الصخصخي بالتر٦حز ٖلى الشالزُت آلاجُت :
 مٗغٞت الظاث  -مٗغٞت اإلاهً  -مٗغٞت الخ٩ىٍىاث (ألا٧اصًمُت واإلاهىُت).الخىـُاث :
 بٖضاص بغامج بعقاصًت َاصٞت مخ٩املت وميسجمت م٘ مكغوٕ اإلاجخم٘ واإلاىاهج الضعاؾُت إلاسخل ٠اإلاغاخل. زلمد الصغَت شريف ،حناف طالب ،زىية حافري "،واقع الممارسة النفسية العيادية في الجزائر "،رللة اآلداب و العلوـ االجتماعية ،جامعة سطيفالعدد احلادي عشر ،شهر جواف . 0 0
مؤرخ يف  29رجب عاـ  1430ا دلوافق  22يوليو سنة  2009يتضمن القانوف األساسي اخلاص
 مرسوـ تنفيذي رقم ّ 240 - 09بادلوظفُت ادلنتمُت ألسالؾ النفسانُت للصحة العمومية.
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 حٗمُم جىُْ ٠اإلاسخهحن في الخىظُه وؤلاعقاص في ٧ل اإلاغاخل (ابخضاجي ،مخىؾِ ،زاهىي ،ج٩ىًٍ وحٗلُم منهي) للمخابٗت واإلاغا٣ٞت الىٟؿُت و الؿلىُ٦ت واإلاؿاٖضة ٖلى الخىظُه وبىاء ومخابٗت اإلاكغوٕ الصخصخي للخلمُظ .
 ؤلاٖضاص والخإَُل الٗلمي والتربىي ل٩ل اإلاخٗاملحن م٘ الخلمُظ ويمان الخ٩ىًٍ ؤزىاء الخضمت.جىٞحر الٓغو ٝوالىؾاثل اإلاىاؾبت وألاصواث الخ٣ىُت الًغوعٍت إلظغاء ٖملُاث الاؾخ٨كا ، ٝبصعاط ماصة الا٦دكاٞاث اإلاهىُت
( )DPزال ٫مغاخل الخٗلُم ؤلالؼامي.
اؾخٗما ٫الخ٨ىىلىظُاث الجضًضة في مجا ٫ؤلاعقاص الىٟسخي و اإلانهي مشل ججغبت عوابي باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت جُبُ٤الهىاج ٠الظُ٦ت في مجا( ٫جُبُ ٤بىنلت اإلاهً الظي ٌكمل:بغهامج ا٦دكا ٝالظاث -بغهامج عوابي للخىظُه الىُْٟي) و
الازخباعاث و اإلا٣اًِـ اإلادىؾبت اإلاؿاٖضة ٖلى الخىظُه .
كاثمت اإلاشاحؼ :
- 1الىخب :
.1980
 - 1خامض ٖبض الؿالم ػَغان  "،الخىحُه و ؤلاسؼاد الىفس ي" ٖ ،الم ال٨خب  :ال٣اَغة ،
. 2000
٧ - 2امل ؾهحر  "،الخىحُه و ؤلاسؼاد الىفس ي" ،مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضعٍت لل٨خاب  :ألاػعٍُت ،
.1985
 - 3مدمض ماَغ ٖمغ " ،اإلالابلت في ؤلاسؼاد و الػالج الىفس ي"  ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت  :ؤلاؾ٨ىضعٍت ،
.1984
 - 4مدمض ماَغ ٖمغ  "،اإلاشؼذ الىفس ي اإلاذسس ي" ،صاع الجهًت الٗغبي  :ال٣اَغة ،
- 2اإلاػاحم :
.1996
 - 1الل٣اوي ؤخمض خؿحن ،الجمل ٖلي "،معجم اإلافىلحاث التربىٍت في اإلاىاهج و وشق الخذسَغ" ،صاع اإلاٗغٞت،1ٍ ،
- 3الشظاثل الجامػُت :
ُٖ - 1اف خمى  "،واكؼ الخىحُه اإلاذسس ي في لىء جىبُم بظتراجُجُت اإلالاسبت بالىفاءاث مً وحهت هظش معدؽاسي
.2012
الخىحُه و ؤلاسؼاد اإلاذسس ي ،دساظت مُذاهُت بثاهىٍاث والًت ظىُف سظالت اإلااحعخحر"ظامٗت الجؼاثغ(، )2
- 4اإلاجالث :
-1خىان َالب ،مدمض الهٛحر قغفي ،ػَُت خاٞغي "،واكؼ اإلاماسظت الىفعُت الػُادًت في الجضاثش" ،مجلت آلاصاب و الٗلىم
.2010
الاظخماُٖت،ظامٗت ؾُُ ، 2٠الٗضص الخاصي ٖكغ ،قهغ ظىان
- 5الىفىؿ الدؽشَػُت :
أ  -اللىاهحن :
٢اهىن ع٢م ّ 04 - 08ن
ّن
ماعر في ّ 15ن
ًخًمً ال٣اهىن الخىظُهي للتربُت الىَىُت.
مدغم ٖام  1429اإلاىاً 23 ٤ٞىاًغ ؾىت 2008
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ب -اإلاشاظُم :

ماعر في ّ 11ن
 - 01مغؾىم جىُٟظي ع٢م ّ 315 - 08ن
قىاٖ ٫ام  1429اإلاىا 11 ٤ٞؤ٦خىبغ ؾىت ً 2008خًمً ال٣اهىن
ألاؾاسخي الخام باإلاىْٟحن اإلاىخمحن لؤلؾال ٥الخانت بالتربُت الىَىُت
 - 02اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 93/09:اإلااعر فيُٟٞ 22غي
 2009اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام باإلاىْٟحن اإلاىخمحن لؤلؾال٥
الخانت بالخ٩ىًٍ والخٗلُم اإلاهىُحن.
 -03المعؾىم جىُٟظي ع٢م ّ 240 - 09ن
ماعر في  29عظب ٖام 1430اإلاىاً 22 ٤ٞىلُى ؾىت ً 2009خًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي
الخام با إلاىْٟحن ا إلاىخمحن ألؾال ٥الىٟؿاهحن للصخت الٗمىمُت.
ت -اللشاساث :

 1991اإلاخٗل ٤بخدضًض مهام مؿدكاع الخىظُه.
 - 01ال٣غاع الىػاعي ع٢م 827اإلااعر في 13هىٞمبر
 2010اإلاخًمً بوكاء اللجىت الىالثُت اإلاكتر٦ت و جدضًض حك٩لتها و مهامها.
٢ - 02غاع وػاعي مكتر ٥ع٢م 05ماعر في 08ؤٞغٍل
 2013اإلاخًمً آلُاث ججؿُض ؤلاعقاص اإلاضعسخي في مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ.
- 03ميكىع وػاعي ع٢م  242:اإلااعر 29ؤوث
ث -اإلاىاؼحر :

01
02
03
04
05

 1991اإلاخًمً حُٗحن مؿدكاعي الخىظُه في الشاهىٍاث.
 اإلايكىع 219اإلااعر في 18ؾبخمبر 2010اإلاخًمً جىهِب اإلا٩اجب اإلاكتر٦ت لئلٖالم والخىظُه.
ميكىع وػاعي مكتر ٥ع٢م 02:اإلااعر 07ؾبخمبر 2011اإلاخًمً جىهِب اإلا٩اجب اإلاكتر٦ت لئلٖالم والخىظُه.
 ميكىع وػاعي مكتر ٥ع٢م 02:اإلااعر 03ماي 2011اإلاخًمً جىهِب اإلا٩اجب اإلاكتر٦ت لئلٖالم والخىظُه.
 ميكىع وػاعي مكتر ٥ع٢م 02:اإلااعر 03ماي 2013اإلاخًمً آلُاث ججؿُض ؤلاعقاص اإلاضعسخي في مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ.
-ميكىع وػاعي ع٢م  242:اإلااعر 29ؤوث

ج -الىزاثم الىصاسٍت :

.2009
-1وػاعة التربُت الىَىُت  ،اإلاؿاع الضعاسخي للخٗلُم ألاؾاسخي
.2013
/2012
" - 1غلم الىفغ التربىي" ،بٖضاص:ؤٖلي مل ٪اإلاىظه ألاو ٫بالخٗلُم الخام وػاعة التربُت ال٩ىٍذ
ألاهترهِذ :
ؤَذاف ؤلاسؼاد الىفس يhttp://www.abegs.org/Aportal/Article/showDetails?id=2199 2199-
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جإزحر الفماثُاث غلى اهدعاب ألاخذار للعلىن الاهدشافي
ؤ.صٍىػ ظػُذ /حامػت خعِبت بً بىغلي ،الؽلف ،الجضاثش.
اإلالخق:
مما ال قُٞ ٪ه ؤن الؿلىُ٦اث ؤلاهدغاُٞت ٢ض اهدكغث في ٧ل م٩ان ،بل حٗضي ألامغ بلى الاٖخُاص ٖلى ألامغ بإهه ٢ض ؤنبذ
ً
ً
ً
ً
قِئا ٖاصًا ؤن هغي خضزا ًغج٨ب ؾلى٧ا ًهى ٠جدذ الؿلىُ٦اث الجاهدت بال ؤن ألامغ ؤبٗض مً طل ٪بطا اٖخبرها ؤن ْاَغة
الجىىح مً الٓىاَغ الاظخماُٖت الخُحرة ،التي لٟخذ ؤهٓاع الباخشحن واإلاؿئىلحن ٖلى خض الؿىاء ،وطل ٪إلاا لها مً جإزحر ٖلى
ألامً الاظخماعي وٖلى قغٍدت مهمت مً اإلاىاعص البكغٍت ،و٢ض جم بدض ألاؾباب والٗىامل التي جاصي بلى الجىىح في الٗضًض مً
البدىر ( الاظخماُٖت الؿىؾُىلىظُت) ومً بحن َظٍ ألاؾباب الخ ٪٨ٟألاؾغي ،واهسٟاى مؿخىي الضزل ،باإلياٞت بلى
ؤؾباب ؤزغي ال ج٣ل زُىعة ًٖ ألاؾباب الؿاب٣ت وهي مكاَضة ال٣ىىاث الًٟاثُت وؤٞالم الُٟضًى ،وألا٢غام اإلاًٛىَت
ً
ً
( ،) DVD -CD-Rالتي ؾاَمذ في ْهىع ٞئت مً ألاخضار الظًً ج٣مهىا ال٨شحر مً اإلآاَغ ؤو الصخهُاث ؾلبا ؤو بًجابا.
اليلماث اإلافخاخُت :الخإزحر ،البرامج ،ال٣ىىاث الًٟاثُت ،الخضر ،الؿلى ،٥الاهدغا ،ٝألاؾغة ،اإلاجخم٘ ،ألاهماٍ،
اإلاكاَضة ،الاهخ٣اء.
اإلالذمت:
ل٣ض ؤنبدذ ال٣ىىاث الًٟاثُت ظؼءا ال ًخجؼؤ مً ز٣اٞخىا اإلاٗانغةٞ ،هى مهضع للدؿلُت والش٣اٞت ووؾُلت للخٗلُم
ومٗغٞت ألاخضار الجاعٍت وؤزباع الٗالم والُ٣ـ والغٍايت وال ًٟواإلاىؾُ٣ى ،ومما ال قُٞ ٪ه اهه ٚضا ؤ٦ثر وؾاثل الاجها٫
ٞاٖلُت ،ألامغ الظي ًاَله للٗب صوع اًجابي ؤو ؾلبي في خُاة ؤَٟالىا.
وبالُب٘ ،لىا ؤن هخهىع احؿإ آلاٞا ١التي ًم ً٨ؤن ًٟخدها الخلٟاػ ؤمام ؤوالصها ،و٦م َى قاؾ٘ ٖالم اإلاٗغٞت والترُٞه الظي
ًم ً٨ؤن ً٣ىصَم بلُه .
والالٞذ ؤن الٗالم الٗغبي قهض في الٟترة ألازحرة ج٩ازغا ٖكىاثُا للمدُاث الًٟاثُت وال٣ىىاث الغ٢مُت اإلاخسههت ،ما
ٌٗجي وظىص  ٌُٞمً اإلادخىي الخلٟؼٍىوي مىه ّن
الُ٣م ومىه الغصيء  ،وَظا ما ؤزاع في الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت حؿائالث
ومسإو ٝمً الخإزحر الٟٗلي لل٣ىىاث الًٟاثُت ٖلى الخضر مً الىاخُت الجؿضًت والىٟؿُت وٖلى ؾلى٦ه يمً مدُِ
مِٗكخه .
ٞال٣ىىاث الًٟاثُت الُىم هي وؾُلت الٗهغ ألاؾاؾُت ٣ٞض جبحن مً مخابٗت إلاضي اهدكاعَا ؤن بٌٗ الضو ٫جلخ700 ِ٣
٢ىاة بهىاثُاث جغٖ ٘ٞلى الؿُذ حؿخ٣بل مً زاللها ما ًبض مباقغة ٖبر ألا٢ماع الهىاُٖت ،ومال٩ىَا ًبشىن ٖمضا وبنغاعا
عؾاثل مُٗىت ًخىٞغ لها مً ؤؾباب الجظب وؤلاٚغاء ما ًجٗلها مدِ ؤهٓاع اإلاكاَضًً الظًً ٌؿخُُٗىن اؾدُٗاب ظىاهب
٦شحرة مً الغؾالت اإلابشىزت بد٨م اإلاؼط بحن الهىث والهىعة(. )1

(

) عدرل العبد ،عاطف "،دراسات في اإلعالم الفضائي " ،دار الفكر العريب  ، 996،ص .98 ،97
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وًٖ الىي٘ الخالي لؤلَٟا ٫اإلاىدغٞحن بالجؼاثغ ،بُيذ آزغ ؤلاخهاثُاث مً َغ ٝاإلاغ٦ؼ الىَجي لئلخهاثُاث ؤهه ٌكهض
10965خضر مخىعٍ في مسخل ٠الجغاثم ؾىت
جىام مً ؾىت ألزغي·ٟٞي الى٢ذ الظي ؤخهذ ُٞه مهالر ألامً الىَجي ٖضص
 4739خضر
 11302خضر جغ٧ىا آزاعا للجغٍمت بمسخل ٠ؤهىاٖها جإحي في م٣ضمتها الؿغ٢ت بٗضص
ٖ 2005ضص
 2004سجلذ جهاًت
 9995خضر مىدغ ،)1( ٝوَى ما
 2007بٗضص
مخىعٍ وبالغٚم مً حسجُل اهسٟاى ملمىؽ في ٖضص ألاخضار اإلاخىعَحن لؿىت
ه٣غؤٍ ؤو وؿم٘ ٖىه ًىمُا بدسجُل ظغاثم ؾغ٢ت في مسخل ٠ؤهداء الىًَ وزانت اإلاضن ال٨بري.
ً
واهُال٢ا مً َظا ٞةن جإزحر الخلٟاػ ٖلى الُٟل مك٩لت اظخماُٖت ظضًغة بالبدض وبن الًغوعة ملخت آلان ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ
مطخى لضعاؾت جإزحر ال٣ىىاث الًٟاثُت (وما جدخىٍه مً بغامج) ٖلى ا٦دؿاب الخضر للؿلى ٥ؤلاهدغافي.
وٖلى يىء ما ؾبً ٤مَ ً٨غح الدؿائ ٫الغثِسخي الخالي:
ما جإزحر بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت ٖلى ا٦دؿاب الخضر للؿلى ٥ؤلاهدغافي ؟
وٍخٟغٕ مً َظا الدؿائ ٫الدؿائالث الخالُت:
 -1ما هي ؤَم ال٣ىىاث الًٟاثُت اإلاًٟلت لؤلخضار؟
 -2ما هي ؤَضا ٝمكاَضة ال٣ىىاث الًٟاثُت لضي ألاخضار؟
 -3ما هي ؤهماٍ مكاَضة بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت لضي ألاخضار؟
 -4ما َى صوع ألاؾغة في اهخ٣اء ما ٌكاَضٍ ألاخضار مً بغامج جلٟؼٍىهُت؟
َ -5ل َىاٖ ٥ال٢ت بحن ما جبشه ال٣ىىاث الًٟاثُت مً بغامج وا٦دؿاب ألاخضار للؿلى ٥ؤلاهدغافي؟
فشلُاث الذساظت :
 -1ال٣ىىاث الًٟاثُت الٛغبُت هي ؤَم ال٣ىىاث الًٟاثُت اإلاًٟلت لضي ألاخضار.
 -2حٗىص مكاَضة ألاخضار لل٣ىىاث الًٟاثُت بلى الغٚبت في مكاَضة ؤٞالم الٗى ٠وؤلازاعة.
 -3جسخل ٠ؤهماٍ مكاَضة بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت مً خضر بلى آزغ.
َ -4ىاُٚ ٥اب لضوع ألاؾغة في اهخ٣اء بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت لؤلخضار.
َ -5ىاٖ ٥ال٢ت بحن ما جبشه ال٣ىىاث الًٟاثُت مً بغامج وا٦دؿاب ألاخضار للؿلى ٥ؤلاهدغافي.
ؤَذاف الذساظت:
ًخم خهغ ؤَذاف َزٍ الذساظت في آلاحي:
 -1بُان ؤهماٍ اإلاكاَضة واهخ٣اء الخٗغى لبرامج ال٣ىىاث الًٟاثُت لضي ألاخضار.
 -2مٗغٞت ؤَم ال٣ىىاث الًٟاثُت اإلاًٟلت لضي ألاخضار.

(

)إحصائيات مقدمة من طرؼ مركز األمن حلماية األطفاؿ من اإلضلراؼ بنب عكنوف ،اجلزائر ؿسنة . 007
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 -3جدضًض ؤؾباب مكاَضة ال٣ىىاث الًٟاثُت لضي ألاخضار.
- 4الخٗغٖ ٝلى صوع ألاؾغة في اهخ٣اء ما ٌكاَضٍ ألاخضار مً بغامج في ال٣ىىاث الًٟاثُت.
- 5الى٢ىٖ ٝلى ما بطا ٧اهذ َىاٖ ٥ال٢ت بحن مكاَضة بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت والؿلى ٥ؤلاهدغافي لضي ألاخضار.
ًال
ؤوال  :ؤلاواس الىظشي للذساظت:
 -1هظشٍت "دوسواًم" في الاهدشاف والجشٍمت:
ًظَب "دوسواًم" في جٟؿحرٍ لالهدغا ٝوالجغٍمت بلى الغبِ بحن الٟغص واإلاجخم٘ وْغو ٝالبىاء الاظخماعي وج٣ؿُم الٗمل
وخالت ٣ٞضان اإلاٗاًحر التي ًسل٣ها ج٣ؿُم الٗمل الاظخماعي٦ ،ما ؤ٦ض صوع٧اًم في هٓغٍخه في الاهخداع ٖلى ُ٢مت الٗىامل
الاظخماُٖت في الاهدغا ٝواعج٩اب الجغٍمت٦ ،ما ؤقاع بلى ؤن الجغٍمت ْاَغة ؾلُمت ومُٟضة ويغوعٍت العجباَها بالكغوٍ
الًغوعٍت ل٩ل خُاة اظخماُٖت ،وطل ٪ألن جد ٤٣الكغوٍ التي جغجبِ بالجغٍمت ًمهض الُغٍ٣ت للخٛحراث ألازالُ٢ت وال٣اهىهُت
ُٞخد ٤٣الخُىع ل٩ل مً ألازال ١وال٣اهىن.
وال ً٣هض صوع٧اًم بظل ٪جمجُض الجغٍمت بل ًغي ؤن وظىص الجغٍمت ًضٖى بلى ألاؾ ٠وؤجها هدُجت لُبُٗت ؤلاوؿان الكغٍغة
()1
التي ال ؾبُل بلى حٗضًل ؾلى٦ه وج٣ىٍمه.
و٢ض خضص "صوع٧اًم" زالر نىع للؿلى ٥اإلاىدغ ٝهي:
ؤ-الاهدشاف البُىلىجي والىفس ي:
ًهِب الاهدغا ٝالبُىلىجي والىٟسخي الٟغص صون اإلاجخم٘ ،خُض ٌعجؼ الٟغص ًٖ مؿاًغة ُ٢م اإلاجخم٘ وٍٟكل في جد٤ُ٣
الخىا ٤ٞبؿبب زهاثهه البُىلىظُت ؤو ؾماجه الصخهُت الىٟؿُت مما ًاصي به بلى الاهدغا ٝوالى٢ىٕ في الجغٍمت.
ب -الاهدشاف الىظُفي:
وَى زىعة الٟغص ٖلى اإلاجخم٘ حؿىصٍ الهىعة الكاطة لخ٣ؿُم الٗمل ،بال ؤن َظا الٟغص الٗاعى للٟؿاص ٌٗض مً وظهت هٓغ
ً
ً
اإلاجخم٘ ٞغصا مىدغٞا.
ج -الاهدشاف الاحخماعي:
وٍ٩ىن مهضع َظا الاهدغا ٝما ًلي:
ؤ -الاٞخ٣اع بلى اإلاٗاًحر وال٣ىاٖض الاظخماُٖت.
ب -ألاهاهُت وحٗجي ؤلاًمان اإلاُل ٤بالٟغص.

() 2

( )،أمحد نبيل ،زلمد الصادؽ  "،موقف الشريعة االسالمية من النظريات النفسية واالجتماعية والتكاملية المفسرة إلنحراف األحداث " ،ادلركز العريب
للدراسات األمنية والتدريب ،الرياض  ، 987ص ص. 85 - 84
(

)الشمري ،عدرل "،السلوك اإلنحرافي" ،دار ادلعرفة اجلامعة ،اإلسكندرية، 99 ،ص .53
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 -2هظشٍت الخللُذ:
جغي َظٍ الىٓغٍت ؤن الخ٣لُض َى ؤؾاؽ حٗلمىا الؿلى ٥بىظه ٖام ،وبما ؤن الؿلى ٥ؤلاظغامي َى هىٕ مً الؿلىٞ ،٥الٟغص
ًخٗلمه ًٖ َغٍ ٤الخ٣لُض بطا ما وكإ في بِئت بظغامُت ،وفي يىء طلٞ ٪ؿغ " جاسد ":
 -1ؤن ػٍاصة وؿبت الجغٍمت في اإلاضن ًٖ الغًٍ ٠غظ٘ بلى ؤن الاخخ٩ا ٥والازخالٍ في اإلاضًىت ؤ٦ثر مً الغٍ.٠
 -2ؤن اإلاغ٦ؼ الاظخماعي للٟغص ٌٗخبر مً الٗىامل التي حؿاٖض ٖلى ج٣لُض الؿلىٞ ،٥الٟغص ال٣ٟحر ً٣لض الٟغص الٛجي ،والهٛحر
()1
ً٣لض ال٨بحر.
و٢ض حٗغى " جاسد " بلى الٗضًض مً الاهخ٣اصاث وطل ٪ألهه ٢ى٘ ب٣اهىن اإلادا٧اة وظٗله الٗىهغ الغثِسخي الظي ُثًٟؿغ به ٧ل
ْاَغة اظخماُٖت ،ولم ً٨ك ًٖ ٠الضوا ٘ٞالتي جض ٘ٞالٟغص بلى اإلادا٧اة والخ٣لُض٦ ،ظل ٪لم ًىضر بطا الخ٣لُض بعاصي ؤو ٚحر
()2
بعاصي.
ً
ٚحر ؤهه ُثُٖب ٖلى جل ٪الىٓغٍت ؤجها ؤَملذ جماما صوع الٗىامل الًٗىٍت والىٟؿُت في الض ٘ٞهدى الؿلى٥
ؤلاظغاميٞ،مً البضًهي ؤن ج٩ىن الٗىامل الًٗىٍت مشل زغوط الٟغص ًٖ ؤؾـ وج٣الُض اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه ،ؤو
الٗىامل الىٟؿُت مشل ؤلاخباٍ ؤو ؤلاخؿاؽ بالٗؼلت وٚحرَا ،مما ٌؿبب لضي الٟغص خالت مً ٖضم الخىاػن وبالخالي ال٣ضعة
ٖلى ههج ؾلى ٥مىدغ.ٝ
 -3هظشٍت الخفىً الاحخماعي:
حٗخمض َظٍ الىٓغٍت في جٟؿحراتها التي ج٣ضمها لٓاَغة الجغٍمت ٖلى الخ ٪٨ٟالاظخماعي ،Social disorganizationوالظي ٌٗغٞه"
مِؽُل مان" بإهه مهُلر ٌكحر بلى :ظملت مً الايُغاباث التي جهِب الىمِ والىٓام والخ٣لُض باإلاجخم٘ وهي م٣ترهت
ً
بالخُٛحر الاظخماعي ،ومً ظهت ؤزغي جازغ ؾلبا ٖلى الًبِ الاظخماعي باإلاجخم٘(.)3
بن الخ ٪٨ٟالاظخماعي ًدضر في م٩ىهاث الخىُٓم الاظخماعي ،الظي ٌكمل بضوعٍ مجمىٖت مً ال٣ىاٖض والخىُٓماث
واإلاٗاًحر والُ٣م وألا٩ٞاع جدضص الٗال٢اث بحن ألاٞغاص وجىٓمهاَ ،ظٍ ال٣ىاٖض هي هخاط ؤلاظمإ في اإلاجخم٘ وجٟاٖل ألاٞغاص ُٞما
بُجهم ،وهي بما ؤن ج٩ىن م٨خىبت ؤو ٚحر م٨خىبت ( ألاٖغا ) ٝجخلخو في ق٩ل ٖاصاث ؾلىُ٦ت وج٣لُض وؤ٩ٞاع ومباصت ؤزالُ٢ت
ُثومشل ،ومٗجى خضور الخ ٪٨ٟفي الخىُٓم وَى ٖضم جإصًت َظٍ ال٣ىاٖض لىُْٟتها ألاؾاؾُت مما ًسل ٤خالت مً الايُغاب
()4
والٟىضخى ،وللخ ٪٨ٟالاظخماعي ؤق٩اٖ ٫ضة مجها:
ٞ - 1كل ماؾؿاث اإلاجخم٘ في حٗؼٍؼ ٖال٢اتها ببًٗها البٌٗ مما ٌٗى ١جد٣ُ٣ها ألَضاٞها ،وٍغظ٘ البٌٗ َظٍ اإلاك٩لت بلى
خالت ٖضم جماؾ ٪م٩ىهاث اإلااؾؿت الىاخضة باإلاجخم٘ ،وَىا ٥مً ًغي ؤن مغص َظٍ اإلاك٩لت لؤلٞغاص الظًً ً٣ىمىن بخإصًت
وْاثَ ٠ظٍ اإلااؾؿاث ؤو جل.٪
 - 2يٗ ٠الٗال٢اث التي جغبِ ألاٞغاص ببًٗهم البٌٗ ،مما ًاصي بلى اهدكاع الٟغصًت بُجهم.
(
(

)أمحد نبيل ،زلمد الصادؽ  ،مرجع سابق ،ص . 85

)سامية ،حسن الساعايت "،الجريمة والمجتمع" ،الطبعة  ،دار النهضة العربية ،بَتوت ، 983 ،ص.98

()3ميشيل ماف "،موسوعة العلوم االجتماعية" ،ترمجة :عادؿ اذلواري وآخروف ،مكتبة الفالح ، 994 ،ص ص .664-66
()4خليل ،معن "،علم المشكالت االجتماعية" ،دار الشروؽ للنشر ،عماف ، 998 ،ص ص. 9- 8
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ٞ - 3كل اإلاجخم٘ في حٗضًل ؤو ججضًض اإلاٗاًحر الاظخماُٖت اإلاىظهت للؿلى ٥في ْل الخُٛحر الاظخماعي الؿغَ٘.
ً
وٖمىما ٌٗخ٣ض ؤههاع َظٍ الىٓغٍت ؤن اؾخ٣غاع ؤي مجخم٘ ٌٗخمض ٖلى اهخٓام ما َى ُثمخى ٘٢مً ألاٞغاص في بَاع ز٣اٞت اإلاجخم٘
ً
ٞةطا جىا ٤ٞألاٞغاص ٖلى ما َى م٣بى ٫مً الؿلى ٥وويٗذ الًىابِ الاظخماُٖت الالػمت لظلٞ ٪ةن اإلاجخم٘ ؾُ٩ىن مؿخ٣غا
ً
بضعظت ؤو بإزغي ولٖ ً٨ىضما ًجهاع هٓام الخىٗ٢اث الاظخماُٖت وٍجهاع ِمجبٗا لظل ٪هٓام الخىا ٤ٞألي ؾبب مً ألاؾباب وٖىضما
ال جالثم ٢ىاٖض الؿلى ٥ما َى ٧اثً و ال ًخم بًجاص ٢ىاٖض ؤزغي جالثم ما َى ٧اثً ؤو مؿخدضر مً الٓغو ٝؤو ٖىضما
جخٗغى ٢ىاٖض الؿلى ٥للى٣ض ؤو الخُٛحر بىاؾُت ٢ىاٖض ؤزغي ظضًضة ٞةن َظا اإلاجخم٘ ً٩ىن في خالت ج ٪٨ٟاظخماعي ،وهي
حٗجي ؤن ألاٞغاص ال ٌكتر٧ىن في هٟـ الخىٗ٢اث الاظخماُٖت ألي مٓهغ مً مٓاَغ الؿلى ٥ؤي ؤن صعظت ما في الخٛحر الاظخماعي
جدخىي ٖلى صعظت ما مً ٖضم الاهخٓام والخىا ٤ٞج٩ىن بمشابت ألاعيُت لىظىص الخ ٪٨ٟالاظخماعي ومً زم الؿلى ٥الاهدغافي.
 -4هظشٍت الاخخاله الخفاللي :
ً
وماصي هٓغٍت الازخالٍ الٟاع ١ؤن الؿلى ٥ؤلاظغامي م٨دؿب ولِـ مىعوزا وٍدضر مً زال ٫الخٗلم٨ٞ ،ما ؤن
ً ً
الٟغص ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًسترٕ آلت مُ٩اهُُ٨ت صون ؤن ًخل٣ى جضعٍبا ٞىُا ًخٗل ٤بهظا ألامغ ٞ ،ةن الٟغص ال ًىض ٘ٞهدى الؿلى٥
ً
ً
ؤلاظغامي َاإلاا لم ًخل ٤جضعٍبا ٖلى اعج٩اب الجغٍمتٞ .الجغٍمت ال جسترٕ بهىعة طاجُت مً ٢بل الصخو بل ج٨دؿب مً زال٫
الازخالٍ ؤو الاجها ٫بمجخم٘ الٟاؾضًً ،ؾىاء اجسظ َظا الاجها ٫نىعة قٟىٍت ؤو مً زال ٫اجساط اإلاشا.٫
وٍا٦ض "ظزسالهذ" ٖلى ؤن الؿلى ٥ؤلاظغامي ًخم ا٦دؿابه وحٗلمه في بَاع مً الٗال٢اث الصخهُت  ،وؤن وؾاثل
ً
ً
الاجهاٚ ٫حر اإلاباقغة والتي ال ج٣ىم ٖلى عابُت مباقغة بحن ألاٞغاص ٧ىؾاثل ؤلاٖالم اإلاؿمىٖت واإلا٣غوءة ال جدضر جإزحرا ظضًا
في الض ٘ٞهدى ؤلاظغام.و٢ض ٢ضم "ظزسالهذ" مجمىٖت مً الً٣اًا التي جاصي بالٟغص بلى اعج٩اب الؿلى ٥ؤلاهدغافي وهي:
ً
 -1الؿلى ٥ؤلاهدغافي مخٗلم ولِـ وعازُا.
ً -2خم حٗلم الؿلى ٥ؤلاهدغافي ًٖ َغٍٖ ٤ملُت الاجها ٫الجماعي.
ً -3دضر الجؼء ألاؾاسخي مً ٖملُت حٗلم الؿلى ٥ؤلاهدغافي صازل الجماٖاث ًغجبِ ؤًٖائَا بٗال٢اث شخهُت ٢اثمت ٖلى
اإلاىصة.
جخًمً ٖملُت حٗلم الؿلى ٥ؤلاهدغافي ٖلى ما ًلي:
ً
ؤً -هبذ الصخو مىدغٞا بؿبب جىنله بلى آلاعاء التي جدبظ مسالٟت ال٣ىاهحن.
بً -م ً٨لالعجباَاث اإلاخماًؼة ؤن جخٟإوث مً خُض الخ٨غاع وألاؾبُ٣ت وال٨شاٞت.
ط -جخًمً ٖملُت حٗلم الؿلى ٥ؤلاهدغافي ًٖ َغٍ ٤الاجها ٫بالىماطط ؤلاظغامُت وٚحر ؤلاظغامُت ظمُ٘ اإلاُ٩اهحزماث التي
ًخًمجها ؤي حٗلم آزغ.
ً
ص -بطا ٧ان الؿلى ٥ؤلاهدغافي ًمشل حٗبحرا ًٖ خاظاث وُ٢م ٖامتٞ ،ةهه ال ًم ً٨جٟؿحرٍ مً زاللها ألن الؿلى ٥الؿىي َى
حٗبحر ًٖ هٟـ َظٍ الخاظاث والُ٣م.
وٖلى الغٚم مً هجاح "ؾظعالهض" في ببغاػ ؤَمُت الٗال٢اث الصخهُت في الض ٘ٞهدى الؿلى ٥ؤلاظغامي  ،بال ؤهه ٢ض ؤزظ
ٖلى هٓغٍخه بٌٗ اإلاأزظ هظ٦غ مً بُجها آلاحي :

129

الػذد  : 7ماًى 2015

مشهض حُل البدث الػلمي

٣ٞ -1ض ُ٢ل ؤن َظٍ الىٓغٍت ال جٟؿغ ٧ل نىع الؿلى ٥ؤلاظغاميٞ .هي حعجؼ ًٖ جٟؿحر بظغام اإلاىخمحن بلى الُب٣ت الٗلُا
في اإلاجخم٘  ،والٟغى ؤن َاالء ال ًسخلُىن م٘ اإلاجغمحن ٖلى الىدى الظي ًٟتريه "ظزسالهذ" .و٢ض خإو" ٫هشَس ي
 "Cresseyالغص ٖلى َظا الى٣ض ب٣ىله ؤن بٌٗ ألاٞغاص ٢ض ًغج٨بىن ظغاثم صون ازخالَهم بمجغمحن هدُجت حٗغيهم إلاىا٠٢
بظغامُت ًسل٣ها لهم ؤٞغاص ٚحر مجغمحن.ولىا ؤن همشل لظل ٪بدض ألام ولُضَا ٖلى ٖضم الؿغ٢ت  ،في الى٢ذ الظي جضٗٞه
بلى طل ٪بدضًثها اإلاخ٨غع ًٖ جضوي مؿخىي ألاؾغة اإلاِٗصخي بطا ما ٢ىعن باألؾغ اإلاجإوعة لها.
٦ -2ما ُٖب ٖلحها عجؼَا ًٖ جٟؿحر الجغاثم التي جغج٨ب في زىعة اهٟٗا ٫ؤو الجغاثم التي ج ٘٣في ٞتراث الُٟىلت اإلاب٨غة
٢بل ؤن ًسالِ الُٟل ٚحرٍ مضة ٧اُٞت لخٗلم الؿلى ٥ؤلاظغامي .و٢ض خإو" ٫هشَس ي" الخس ٠ُٟمً َظا الى٣ض ب٣ىله ؤهه
ٌٗىص بلى ه٣و ألابدار الخجغٍبُت التي جشبذ صخت ٞغوى الىٓغٍت.
٦ -3ما ُ٢ل ؤن الؿلى ٥ؤلاظغامي َى هخاط الجزٖاث الُٟغٍت واإلاُى ٫الٛغٍؼٍت وال ًدخاط بلى حٗلم ٞ ،الىٟـ بُبُٗتها ؤماعة
بالؿىءٞ .اإلوؿان  -وٖلى هدى َبُعي ومب٨غ ً -مُل بلى ال٨ظب والٗى .٠وٍٓل ؤلاوؿان َ٨ظا بداظت بلى حٗلم الؿلى٥
ال٣ىٍم وتهظًب الىٟـ  ،صون حٗلم ؤلاظغام.
ً
 - 4لِـ صخُدا ما جظَب بلُه َظٍ الىٓغٍت مً ؤن الٟغص ًيبػي ؤن ً٨دؿب هىٖا مً اإلاهاعة والخٗلم ٢بل اعج٩اب
ً
الجغٍمتٞ .ةطا ٧ان َظا ًهضٖ ١لى بٌٗ الجغاثم التي ج٣ىم ٖلى اإلاهاعة والظ٧اء ٧ -اليكل والىهب مشال ٞ -ةهه ال ًهض١
ٖلى ظغاثم ؤزغي ال جخُلب هٟـ ال٣ضع مً الظ٧اء ٦ ،جغاثم الٗى ٠وزُاهت ألاماهت والؿب وال٣ظ.ٝ
- 5ؤن َظٍ الىٓغٍت لم جبحن لىا الٗىامل التي جض ٘ٞالصخو هدى الازخالٍ بجماٖت بُٗجها ٞ ،اؾضة ؤو ٚحر ٞاؾضةٞ .ال ق٪
ً
ؤن َظا ألامغ البض وؤهه ًخىٖ ٠٢لى ٖىامل جخهل بالخ٩ىًٍ الضازلي للٟغص ،و٢ض خإو" ٫ظزسالهذ" الغص ٖلى َظا الى٣ض ٢اثال ؤن
الٟغص ال ًسخاع ظماٖت صون ؤزغي  ،بل ؤن جإزحر ظماٖت مُٗىت ٌٛلب ٖىضٍ وَٗلى ٖلى جإزحر ظماٖت ؤزغي ،وال ًم ً٨ال٣ى٫
بخىَ ٠٢ظا الازخُاع ٖلى الٗىامل الضازلُت والخ٩ىٍيُت للٟغص بال بطا اٞتريىا ؤن جإزحر الجماٖاث اإلادُُت ٧ان ٖلى صعظت
واخضة  ،وَى اٞتراى ٚحر ناثب ألن جإزحر اإلاسالُت ًخٟإوث – ٦ما ؾب ٤ال٣ى - ٫بدؿب ؤؾبُ٣تها ومضتها وهٓغة الٟغص إلاً
ًسالُهم.
والىا ٘٢ؤن َظا الغص مً ظاهب "ظزسالهذ" ال ًٟلر في به٣اط هٓغٍخه مً الى٣ض ،خُض ؤن اإلاسالُت  -وم٘ جىاٞغ ألامىع
الشالر ألازحرة  -ال حٗجي خخمُت ا٦دؿاب الؿلى ٥ؤلاظغامي.
 -5هظشٍت ألاهىمي (اإلاػُاسٍت) :
وؾىاء هٓغها بلى مٟهىم ألاهىمي بمٗىاٍ ألانلي الظي ٌٗجي خالت جىٗضم ٞحها اإلاٗاًحر ؤو بمٗىاٍ الخضًض الظي ٌٗجي
عجؼ البىاء الاظخماعي ًٖ ؤن ً٣ضم لبٌٗ الٟئاث الاظخماُٖت بٟ٨اءة ما ًم٨جهم مً جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالتي جدضر ألاهىمي ؤو
الالمُٗاعٍت والتي ؤعي ؤجها جخمشل في زالزت نىع ؤؾاؾُت ٖلى مؿخىي البىاء ؤلاظخماعي وهي:
ؤ -مى ٠٢اظخماعي ًٟخ٣غ بلى ال٣ىاٖض اإلاالثمت .
بٚ-مىى اإلاى ٠٢الاظخماعي.
طٖ -ضم وظىص اجٟاٖ ١ام ٖلى ال٣ىاٖض اإلاالثمت للمىا ٠٢الاظخماُٖت ؤو ٖضم وظىص جٟؿحر ٖام لهظٍ ال٣ىاٖض.
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ؤما ٖلى مؿخىي الٟغص ٞخٗجي خالت الخسبِ وٖضم الغئٍا إلاا َى نىاب ؤو زُإ بؿبب يٗ ٠اإلاٗاًحر اإلاىظهت للؿلى ٥ؤو
جىاً٢ها.
وبالىٓغ لش٣اٞت اإلاجخم٘ ٞةن َظا اإلاٟهىم ًخًمً زالزت مخٛحراث وؾُُت مجها مخٛحر زابذ ًخمشل في هىٕ مً الخ ٪٨ٟوالاهدال٫
الاظخماعي وَظٍ اإلاخٛحراث هي :
ؤ -وظىص الاهدال ٫الصخصخي الظي ًيكإ لضي ٞغص مً ألاٞغاص بدُض ٌؿحر ؾلى٦ه صون اججاٍ مٗحن وصوهما مغاٖاة لل٣ىاٖض
الاظخماُٖت اإلاخٖ ٤ٟلحها .
ب -اإلاى ٠٢والٓغو ٝالاظخماُٖت التي جخهاعٕ ٞحها الُ٣م واإلاٗاًحر وٍٞ ٘٣حها الٟغص بدُض ًخٗغى لًٛىٍ جل ٪اإلاىا٠٢
والٓغو ٝوٍجض نٗىبت ٖىضما ًدإو ٫ؤن ٌؿاًغ اإلاٗاًحر اإلاخىاً٢ت .
ً
ً
ط -وظىص وي٘ اظخماعي ًسلى مً اإلاٗاًحر بدُض ًهبذ َظا الىي٘ قاطا وٞىيىٍا في اإلاجخم٘ (.)1
ومما ؾبٞ ٤ةن اإلابضؤ الظي جخبىاٍ هٓغٍت ألاهىمي لضعاؾت الؿلى ٥اإلاىدغٖ ٝامت والؿلى ٥ؤلاظغامي زانت ًسخلًٖ ٠
بُ٣ت اإلاباصت والاججاَاث للىٓغٍت ألازغي طاث البٗض الخخمي ،الظي ًغبِ بحن الؿلى ٥ؤلاهدغافي وبٌٗ اإلاخٛحراث اإلادضصة ،
ولظا حٗض هٓغٍت ألاهىمي ؤ٦ثر ٖمىمُت ومىاؾبت لخٟؿحر الؿلى ٥ؤلاهدغافي في مسخل ٠اإلاجخمٗاث الخًغٍت اإلاخ٣ضمت وزانت
ً
اإلاجخمٗاث اإلاخجهت خضًشا هدى الخدًغ والخدضًض الاظخماعي و ٤ٞالىمِ الٛغبي ،طل ٪ؤن اإلاجخمٗاث طاث الاهٟخاح و
الاهجظاب هدى الخدضًض الاظخماعي جدؿم بًٗ ٠الخإزحراث ألاولىٍت للًبِ الاظخماعي " ٚحر الغؾمي "بلى ظاهب ما ٢ض ًاصي
بالخالي بلى نغإ في الُ٣م واإلاٗاًحر الاظخماُٖت٦ ،ما ؤن َظا اإلاضزل ٌٗض ؤ٦ثر مىاؾبت للمجخمٗاث الىامُت اإلاخدىلت هدى
الخدضًض بؿبب ٖضم اؾخ٣غاع هٓامها الؿُاسخي ،وٖلُه ٞةهه مً اإلاخى ٘٢ؤن ً٩ىن الؿلى ٥ؤلاهدغافي وؤلاظغامي طا ماقغاث
ؤٖلى ومما ًؼٍض مً َظا ؤلاخخما ٫في اإلاجخمٗاث اإلاخدىلت هدى الخدضًض ،جإزحر ٗٞالُت وؾاثل ؤلاٖالم الٗابغة لل٣اعاث(.)2
ًال
زاهُا :مجخمؼ الذساظت اإلاُذاهُت:
ٌٗغ ٝمجخم٘ الضعاؾت ٦ما بحن "سبحي غلُان" ؤهه الظي ٌكخمل ٖلى ظمُ٘ ٖىانغ اإلاك٩لت اإلاُلىب صعاؾتها ،وٍخ٩ىن
مجخم٘ الضعاؾت ٖاصة مً ٖىانغ ومٟغصاث (،)3و ًخ٩ىن مجخم٘ الضعاؾت الخالي مً ظمُ٘ هؼالء مغ٦ؼ بٖاصة التربُت والخإَُل
ببن ٖاقىع والًت البلُضة.
-1غُىت الذساظت ووشق اخخُاسَا :
ٖلى اٖخباع ؤن ظمُ٘ ٖىانغ الُٗىت مىظىصة في مشهض بغادة التربُت والخإَُل ببن غاؼىس والًت البلُذةٞ ،ةهىا
اٖخمضها َغٍ٣ت اإلاسر الكامل ل٩امل ؤٞغاص الُٗىت.
ً
ً
مً اإلاٗلىم ؤن هخاثج الضعاؾت ال حؿحر و٣ٞا ألؾلىب واخض ًم ً٨ؤن ًدبٗه الباخشىن ،بل و٣ٞا ألؾالُب مخٗضصة
ً
ومسخلٟت ،وعؤًىا ؤهه مً ؤًٞل َظٍ ألاؾالُب َى الظي ًخم و٣ٞا لدؿائالث الضعاؾت .بىاء ٖلُه ؾىٗمض ُٞما ًلي ،بلى
(

)نبيل ،رمزي "،النظرية السوسيولوجية المعاصرة" ،دار الفكر اجلامعي ، 999 ،ص .354

()2زلمد ،خليفة"،مقدمة في السلوك اإلجرامي"،دار ادلعارؼ ،القاىرة ، 96 ،ص . 4

()3رحبي مصطفى ،علياف "،البحث العلمي ،أسسو ،مناىجو وأساليبو ،إجراءاتو " ،بيت األفكار الدولية ،عماف  2002،،ص . 59
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ً
ً
ً
اؾخٗغاى هخاثج الضعاؾت اؾدىاصا لدؿائالتها اإلاُغوخت ؾاب٣ا ،بدُض ٌك٩ل ٧ل واخض مً َظٍ الدؿائالث ٖىىاها مؿخ٣ال في
َظا الٟهل.
ً
ٞ )100غصا وَم ظمُ٘ اإلاىظىصًً في اإلاغ٦ؼ ،وبالخالي ٞغيذ الضعاؾت جُبُ ٤اإلاىهج اإلاؿخي،
بلٛذ ُٖىت صعاؾدىا (
وَظا ٌٗىص بضوعٍ بلى َبُٗت الضعاؾت التي تهض ٝبلى ال٨ك ًٖ ٠جإزحر بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت ٖلى ا٦دؿاب ألاخضار
للؿلى ٥ؤلاهدغافي.
 -2ؤداة حمؼ البُاهاث :
ُثٌٗض جهمُم الُٗىت وجدضًض ؤَغَا ووخضاتها وحصخُو اإلاىُ٣ت التي جيخ٣ى مجها وازخُاع الُغٍ٣ت اإلاىهجُت التي مً زاللها
ججم٘ البُاهاث٣ٞ ،بل جىػَ٘ الاؾخماعاث ٖلى اإلابدىزحن ًجب ؤن ً٩ىن لضي الباخض صلُل ًم ً٨الاٖخماص ٖلُه في م٣ابالتهم
واؾخضعاظهم في الضزى ٫بلى اإلاىايُ٘ التي تهخم بها والتي ًىص ظم٘ اإلاٗلىماث خىلها مً زالَ ٫غح ألاؾئلت اإلاسخلٟت ٖلحهم
وبجاخت اإلاجا ٫ؤمامهم باإلظابت الهغٍدت واإلاىيىُٖت ٖلحها،خُض ؤن اؾخماعة اؾخبُان جدخىي ٖاصة ٖلى مجمىٖت ؤؾئلت
بًٗها مٟخىخت وبًٗها مٛل٣ت ،وبًٗها ًخٗل ٤بالخ٣اث ٤وبًٗها آلازغ ًخٗل ٤باآلعاء واإلاىا.٠٢
اظخماسة اظخبُان هي الىؾُلت الٗلمُت التي حؿاٖضٍ ٖلى ظم٘ الخ٣اث ٤واإلاٗلىماث مً اإلابدىر  ،وهي الىؾُلت التي جٟغى
ٖلُه الخُ٣ض بمىيىٕ البدض اإلاؼم٘ بظغاءٍ وٖضم الخغوط ًٖ ؤَغٍ الٗغًٍت ومًامُىه الخٟهُلُت ومؿاعاجه الىٓغٍت
وبضون الاٖخماص ٖلى اؾخماعة اؾخبُان ال ٌؿخُُ٘ الباخض ظم٘ اإلااصة الٗلمُت مً الخ٣ل الاظخماعي وال ٌؿخُُ٘ الخُ٣ض
باإلاىايُ٘ ألاؾاؾُت لبدشه وال ٌؿخُُ٘ َغح ؤؾئلت ٖلى اإلابدىزحن بهُٛت مخ٩املت وميؿ٣ت.
خُض ج٩ىن َظٍ ألاؾئلت مىظؼة وؾهلت الخىإو ٫مً َغ ٝاإلابدىزحن وطل ٪بُٛت مؿاٖضتهم ٖلى ؤلاظابت ٖلى ؤ٦مل وظه.
٢ض نُٛذ ٧ل ألاؾئلت اإلا٩ىهت الاؾخماعة بك٩ل مٛل ٤بط ًخم ا٢تراح ؤلاظاباث اإلاىاؾبت واإلاخىٗ٢ت وويٗها في ق٩ل زُاعاث
للمبدىر الظي ًسخاع ألاظىبت التي ًغاَا مىاؾبت واإلاالثمت.
ً
ً
ً
خُض ٧اهذ ػٍاعاحي إلاغ٦ؼ بٖاصة التربُت والخإَُل ال٩اثً ببن ٖاقىع والًت البلُضة ،جخم ًىمُا مضةً 45ىما،ابخضاءا مً 19ماي
ً
 ،2008والتي ٧ان ٞحها ٖضص هؼالء اإلاغ٦ؼ 100خضزا ،خُض جغا٣ٞجي ؤزهاثُت اظخماُٖت و ؤزهاثُت هٟؿُت لٛغٞت زانت خُض
ؤؾلم الاؾخماعة للمبدىزحن بُٛت ؤلاظابت ٖلحها بضون جضزل مجي ما ٖضا مؿاٖضحي لبٌٗ ألاخضار إلاً ال ٌٗغٞىن ال٨خابت.
ؤما اإلاداوع التي جدىإولها الاؾخماعة ٞهي ٧الخالي:
 -1بُاهاث ؤولُت غً اإلابدىر:
الؿً ،اإلاؿخىي الخٗلُمي،اإلاؿخىي الخٗلُمي لؤلب وألام ،م٩ان ؤلا٢امت ،مضة ؤلا٢امت في اإلاغ٦ؼ ٖ ،ضص مغاث ؤلا٢امت في اإلاغ٦ؼ،
صزل ألاؾغة ،هىٕ الؿ،ً٨ؾبب ؤلاخالت ٖ ،ضص ؤظهؼة الخلٟاػ.
 -2اللىىاث اإلافملت لذي الحذر:
ال٣ىىاث التي ًخابٗها :مدلُتٖ ،غبُت ،ؤظىبُت  ،ألاٞالم التي ًًٟلها.
-3مؽاَذة اللىىاث الفماثُت:
الهض ٝمً مكاَضة ال٣ىىاث الًٟاثُت.
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 -4الخباًً في مؽاَذة بشامج اللىىاث الفماثُت:
م٩ان مكاَضة ال٣ىىاث الًٟاثُتٖ ،ضص الؿاٖاث التي ًً٣حها في مكاَضة بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت ،ألاو٢اث التي ٌكاَض
ٞحها َظٍ البرامج ،الؿهغ في مكاَضة بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت ،ألاًام اإلاًٟلت إلاكاَضة بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت.
 -5دوس ألاظشة في اهخلاء ما ٌؽاَذٍ الحذر:
جضزل ألاَل مً ٖضمه في مغا٢بت الخضر إلاا ٌكاَضٍ مً بغامج ،مكاع٦ت ألاؾغة مً ٖضمها في مكاَضة ال٣ىىاث الًٟاثُت.
 -6بشامج اللىىاث الفماثُت وغالكتها باهدعاب الحذر للعلىن ؤلاهدشافي
جإزحر بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت في ؾلى ٥الخضر ،يغع بٌٗ بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت مً ٖضمها.
ً
وبٗض َظا ٧له هدإو ٫جهيَُ ٠ظٍ البُاهاث وجبىٍبها خؿب ٧ل ٖىهغ مً ٖىانغ اإلاىيىٕ مؿخسضما الجضؤو ٫و
الغؾىماث الخىيُدُت.
ًال
زالثا  :هخاثج الذساظت :
ومً الىخاثج التي جىنلذ بلحها الضعاؾت ما ًلي:
 -1الىخاثج الخاـت باألخذار اإلاىدشفحن:
ؤْهغث الىخاثج ؤن ؤٚلبُت ُٖىت اإلاىدغٞحن بيؿبت(٢ )%74ض ً٢ىا ٞترة ال جؼٍض ًٖ 6ؤقهغ٦ ،ما ؤْهغث الىخاثج ؤن الؿغ٢اث
بإهىاٖها جخهضع ألازُاء التي اعج٨بها اإلاىدغٞىن بيؿبت ( ،)% 30جلحها الً٣اًا ألازالُ٢ت والهغوب مً اإلاجز ٫بيؿبت ()%20
والاٖخضاء واإلاك٨الث ألاؾغٍت بيؿبت ( ) %12في خحن ٧اهذ ً٢اًا حٗاَي اإلاسضعاث بيؿبت (.)%6
٦ما ؤْهغث ؤن ٚالبُت ألاخضار اإلاىدغٞحن ًُ٣مىن ألو ٫مغة في اإلاغ٦ؼ ؤي ؤجهم خضًشىا ٖهض باالهدغا ٝخُض وظضث وؿبت (
ً
ماقغا بلى اعجٟإ وؿبت الاهدغاٝ
 )%82مً ُٖىت ألاخضار اإلاىدغٞحن ؤجهم ًُ٣مىن ألو ٫مغة وهي وؿبت مغجٟٗت مما ٢ض ٌُٗي
في ألاوهت ألازحرة ،جلحها وؿبت ( )%14ممً صزلىا اإلاغ٦ؼ للمغة الشاهُت،و( )%4ممً صزلىا اإلاغ٦ؼ للمغة الشالشت.
-2الىخاثج الخاـت بعً ألاخذار اإلاىدشفحن:
ؤْهغث الىخاثج ؤن وؿبت ( )%48مً ألاخضار اإلاىدغٞحن ؾجهم ًترؤوح بحن 16و 18ؾىت ،وؤن وؿبت ( )%36مً َاالء ألاخضار
ؾجهم ًترؤوح مً 14بلى ؤ٢ل مً 16ؾىت ،في خحن ؤ ن ألاخضار الهٛحرًً الؿً باإلا٣اعهت م٘ آلازغًٍ والظًً ًترؤوح ؾجهم مً
 12بلى ؤ٢ل مً 14ؾىت ٧اهذ وؿبتهم (.)%16
 – 3الىخاثج الخاـت باإلاعخىي الخػلُمي لألخذار:
ؤقاعث هخاثج الضعاؾت بلى ؤن وؿبت ( )% 60مً الُٗىت اإلاضعوؾت ٧ان مؿخىاَم الضعاسخي مخىؾِ ،ؤما ًٖ اإلاؿخىي
الابخضاجي والشاهىي ٩ٞاهذ اليؿبت مدؿإوٍت ل٩ل مجهما ب ( ،)%16في خحن ؤن وؿبت ألامُت لضي الُٗىت لم جخجإوػ (.)%8
- 4الىخاثج الخاـت بعىً ألاخذار اإلاىدشفحن :
ؤْهغث الىخاثج ؤن َىاً ٥
ً
واضخا باليؿبت للخي الؿ٨جي بحن ألاخضار اإلاىدغٞحن ،بط وظض ؤن هه ٠الُٗىت اإلاضعوؾت
جباًىا
حؿ ً٨في ق٣ت ؤي ( ،)%50في خحن ؤن الظًً ًُ٣ىىن في ُٞال بيؿبت ( ،)%22ؤما ًٖ ألاخضار الظًً ٌؿ٨ىىن في ؾ ً٨قٗبي
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٩ٞاهذ وؿبخه ( ،)%20زم جإحي وؿبت الظًً ٌؿ٨ىىن في بُىث ٢هضًغٍت ب( ،)%8وَظا ما ًضٖ ٫لى ؤن خالت الؿ ً٨لِـ لها
صزل في اهدغا ٝألاخضار.
 -5الىخاثج الخاـت باإلاعخىي الخػلُمي لألبىًٍ:
ؤ -باليعبت لألب:
ؤْهغث الىخاثج ؤن وؿبت ألامُت ومؿخىي الابخضاجي ًمشالن ؤ٦ثر مً ههُٖ ٠ىت البدض ب مجمىٕ ( ،)%60مما ًضٖ ٫لى
جإزحر اإلاؿخىي الخٗلُمي لؤلب ٖلى الخضر في الخىظُه ،وؤلاعقاص ،ؤو اؾخٗما ٫الُغ ١الٗلمُت التربىٍت في مغا٢بت الخضر إلاا ٢ض
ًخٗغى له مً مكاَض وبغامج جًغٍ ؤ٦ثر مما جىٟٗه.
ً
في خحن ٧اهذ وؿبت ( )%28مً آلاباء لهم مؿخىي مخىؾِ ،وهي ؤًًا وؿبت ملخىْت في ؾبب بهدغا ٝألاخضارٚ ،حر ؤن وؿبت
آلاباء الظًً لهم مؿخىي زاهىي ؤو ظامعي ٩ٞاهذ ( ،)%20وَظا ماقغ ًضٖ ٫لى ص ١ها٢ىؽ الخُغ لضي الُب٣ت التي جخه٠
باإلاشٟ٣ت في مداولت اؾترظإ َُبت ألاب في مٗالجت مكا٧ل الخضر في الخٗغى إلاسخل ٠بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت.
ب  -باليعبت لألم:
ؤْهغث الىخاثج ؤن وؿبت ألامُت ووؿبت اإلاؿخىي الابخضاجي لضي ألام ( )%88ؤي الٛالبُت مً ٖضص الُٗىت اإلاضعوؾت ،وَظا ما
ًضٖ ٫لى ؤن لؤلم صوع ٗٞا ٫إلاا ج٣ىم به في البِذ مً عٖاًت ظؿضًت وهٟؿُت وجغبىٍتٞ ،ةطا اٞخ٣ضث ألام إلاؿخىي حٗلُمي ٧لما
٧ان الخضر مهُإ لخل٣ي مسخل ٠الؿلى٧اث التي ج٣ىصٍ بلى الاهدغا ٝومً زم بلى ٖالم الجغٍمتٞ ،اإلاؿخىي الخٗلُمي لؤلم
يغوعي للخٟاّ ٖلى ؾلى ٥الخضر ،وج٣ىٍمه ؤو بعقاصٍ بُغٖ ١لمُت صخُدت.
ً
٦ما ؤْهغث الىخاثج ؤًًا ؤن وؿبت اإلاؿخىي في اإلاخىؾِ و في الشاهىي والجامعي ال جمشل بال وؿبت ( )%10وهي وؿبت يئُلت
باإلا٣اعهت م٘ ؾاب٣تها.
- 6الىخاثج الخاـت ميان ؤلاكامت:
باليؿبت إلا٩ان ؤلا٢امت الخالُت ؤْهغث الىخاثج ؤن وؿبت ( )%74مً ألاخضار اإلاىدغٞحن ٌِٗكىن م٘ والضحهم ( ألاب وألام) ،في
خحن هجض اليؿبت ( )%12لضي ألاخضار اإلاىدغٞحن الظًً ٌِٗكىن م٘ ؤمهاتهم اإلاتزوظاث مً عظا ٫آزغًٍ ،ؤما ًٖ الظًً
ٌؿ٨ىىن ؾىاء م٘ ألاب ؤو م٘ ألام لىخضَم ٩ٞاهذ اليؿبت (  ، )%4ؤما ًٖ وؿبت الظًً ٌؿ٨ىىن م٘ الجض ؤو م٘ ؤ٢اعبهم
٩ٞاهذ اليؿبت (.)%10
- 7الىخاثج الخاـت بالذخل الؽهشي لألظشة:
ؤْهغث الىخاثج وظىص جباًً بحن ألاخضار اإلاىدغٞحن في الضزل الكهغي ،وَظا الخباًً واضر في جضوي مؿخىي الضزل الكهغي
 30000صط ،في خحن ؤن وؿبت (
 20000بلى ؤ٢ل مً
خُض هجض ؤن وؿبت ( )%16مً ُٖىت الضعاؾت ٧ان صزل ألاؾغة ًترؤوح بحن
 20000صط.
 10000بلى ؤ٢ل مً
ً )%84ترؤوح صزل ألاؾغة مً
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ًال
سابػا  :الخدلُل والخفعحر :
الدعائٌ ألاوٌ  :ما هي ؤَم اللىىاث الفماثُت اإلافملت لذي ألاخذار؟
ؤْهغث الىخاثج ؤن ألاخضار اإلاىدغٞحن ًًٟلىن مكاَضة بغامج ال٣ىىاث ألاوعبُت التي حٗغى ؤٞالم الجيـ والٗى ٠وؤلازاعة
خُض بلٛذ وؿبت ( )%74مً ٖضص ألاخضار اإلاىدغٞحن.
٦ما ؤْهغث الىخاثج ؤن ألاخضار اإلاىدغٞىن ًًٟلىن بغامج ٢ىىاث " "MBCو٢ىىاث عوجاها وٚحرَا مً ال٣ىىاث التي ج٣ضم
ؤٞالم ؤظىبُت ٚغبُت مسخلٟت في مًمىجها بال ؤجها ٌٛلب ٖلحها البرامج طاث اإلاًمىن الؿحئً ،لحها بغامج ٢ىىاث عوجاها ،بِىما
ظاءث بغامج ال٣ىىاث الٗغبُت التي حٗغى ؤٞالم الىزاثُ٣ت في اإلاغجبت ألازحرة باليؿبت للُٗىت.
الدعائٌ الثاوي :ما هي ؤَذاف مؽاَذة اللىىاث الفماثُت اإلافملت لذي ألاخذار؟
ولئلظابت ٖلى َظا الدؿائ ٫جم خؿاب الجضؤو ٫الخ٨غاعٍت  ،واليؿب اإلائىٍت ،واإلاخىؾُاث الخؿابُت  ،وجم جغجِب اإلاخىؾُاث
الخؿابُت لبُان اؾخجابت ُٖىت الضعاؾت ججاٍ الٗباعاث التي جه ٠وظهت هٓغَم ججاٍ ؤؾباب مكاَضة ال٣ىىاث الًٟاثُت.
٦ما ًخطر مما ؾب ٤ؤن اؾخجاباث ُٖىت ألاخضار الجاهدحن ججاٍ الٗباعاث التي جه ٠ؤؾباب مكاَضة
ال٣ىىاث الًٟاثُت ؤن ؤَم ألاؾباب جخمشل في الغٚبت في مكاَضة ؤٞالم الٗى ٠و ؤلازاعة بيؿبت ( ،)%74جلحها
الغٚبت في مكاَضة ألاٞالم البىلِؿُت بيؿبت ( ،)%66في خحن وسجل وؿبت ( )%60مً ٖضص ألاخضار اإلاىدغٞحن
الضًً ًًٟلىن مكاَضة ال٣ىىاث الاؾخٗغايُت والٛىاثُت،و باإلا٣ابل هجض وؿبت ( )%54مً ُٖىت الضعاؾت جًٟل
مكاَضة ؤٞالم الجيـ ،في خحن جإحي ؤٞالم الخُا ٫واإلاؿغخُاث وألاٞالم ال٩ىمُضًت الاظخماُٖت والٗاَُٟت في
اإلاغاجب ألازحرة.
العااٌ الثالث :ما هي ؤهماه مؽاَذة بشامج اللىىاث الفماثُت لذي ألاخذار؟
مً زالَ ٫ظا الغؾم البُاوي ًدبحن لىا ؤن وؿبت مكاَضة ؤٞالم الٗى ٠وؤٞالم الجيـ وؤٞالم الٛىاء جخجإوػ ههُٖ ٠ىت
الضعاؾت ،في خحن جإحي ؤٞالم الخُا ٫و ؤٞالم ٧ىمُضًت واإلاؿغخُاث في اإلاغجبت الشاهُت ؤما ألاٞالم الٗاَُٟت وألاٞالم الاظخماُٖت
ٞهي بيؿب ؤ٢ل  ،وبالخالي هجض ؤن ؤهماٍ اإلاكاَضة جسخل ٠مً خضر مً آلزغ .
العااٌ الشابؼ :ما َى دوس ألاظشة في اهخلاء ما ٌؽاَذٍ الحذر مً بشامج في اللىىاث الفماثُت؟
ً
ولئلظابت ٖلى َظا الدؿائ ٫وؿخض ٫بما خ٣٣خه الضعاؾت ؾاب٣ا ؤًً وظضها ما وؿبخه ( )%78مً ُٖىت ألاخضار اإلاىدغٞحن ٚحر
زايٗحن إلاغا٢بت ألاَل في اهخ٣اء بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت ،وَظا مما ًم٨ىىا ال٣ى ٫بان لؤلؾغة صوع ٗٞا ٫في ج٣ىٍم ؾلى٥
الخضر ،خُض ٦كٟذ ًٖ وظىص ٖال٢ت بحن يٗ ٠الخىظُه ألاؾغي واهدغا ٝألاخضار٦ ،ما بُيذ ؤن ألاخضار اإلاىدغٞحن
ٌكاَضون ؤٞالم الٗى ٠والٛغام،وؤن ألاؾغة ال جخضزل في مضة اإلاكاَضة وال جخضزل في اهخ٣اء ما ٌكاَضٍ الخضر اإلاىدغ. ٝ
وَظا ما ًاصي بىا بلى ال٣ى ٫بىظىص ؤزغ ؾلبي ل٣ٟضان صوع الغ٢ابت ٖلى اهدغا ٝألاخضار ،ولظل ٪هغي ؤهه ل٩ي جىجر ٞاٖلُت
اإلاضزل الى٢اجي لٗضم ٖىصة ألاخضار لالهدغا ٝالبض مً الخإُ٦ض ٖلى الضوع الظي ج٣ىم به ألاؾغة .
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العااٌ الخامغَ :ل َىان غالكت بحن ما جبثه اللىىاث الفماثُت مً بشامج واهدعاب ألاخذار للعلىن ؤلاهدشافي؟
بن ما وؿبخه ( )%81مً الُٗىت اإلاضعوؾت التي ؤ٢غث بىظىص ٖال٢ت بحن ما جبشه ال٣ىىاث الًٟاثُت مً بغامج مسخلٟت
وا٦دؿابهم لبٌٗ الؿلىُ٦اث ؤلاهدغاُٞت ،مشل مداولت ج٣لُضَم لبٌٗ الصخهُاث التي جخه ٠بالٗى ٠والؿلىُ٦اث
الكاطة ًٖ اإلاجخم٘ الجؼاثغي ،وًٖ الخ٣الُض الؿاثضة ُٞه ،خُض ؤن مكاَضة بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت له صوع في الخإزحر
اإلاباقغ لبرامج ال٣ىىاث الًٟاثُت ٖلى ا٦دؿاب الٗى ٠وجاٍض َظٍ الضعاؾت هخاثج ٧ل مً "(  " Rideau, w & (Sinclair, B.في
وظىص ٖال٢ت اعجباٍ بًجابُت بحن الخٗغى للٗى ٠الؿِىماجي والخلٟؼٍىوي وبحن ظغاثم الٗى ٠التي اعج٨بها ؤًٖاء الٗهاباث
٦مجمىٖاث.
و٢ض بُيذ الضعاؾاث اإلاخسههت في ٖلم اظخمإ الجغٍمت ؤن اإلاىدغٞحن ً٣غئون ً
ٚالبا ال٨خب الًاعة واإلاك٩ى ٥في
ؤمغَا بك٩ل ؤ٦ثر مما ًٟٗله ٚحر اإلاجغمحن والؿبب ؤن جل ٪ال٨خب واإلاجالث الًاعة حٗغى في الٛالب ألا٩ٞاع ؤلاظغامُت
والجيؿُت ٚحر الٗاصًت(.)1
ً
بيؿب مخٟإوجت ،خُض وظضها ؤن ؤَم ال٣ىىاث
ومً َظا ٧له وؿخيخج ؤن ٧ل الٟغيُاث التي اٞتريىاَا ؾاب٣ا جد٣٣ذ
ٍن
الًٟاثُت التي ٌكاَضَا الخضر هي ال٣ىىاث الٛغبُت ،و٦ظل ٪ؤن الهض ٝمً مكاَضة ال٣ىىاث الًٟاثُت َى الغٚبت في
مكاَضة مٓاَغ الٗى ٠وؤلازاعة والٗاَٟت ،في خحن ًسخل ٠همِ ؤو ق٩ل اإلاكاَضة مً خضر بلى آزغ وَظا خؿب ازخالٝ
الٓغو ٝاإلادُُت بالخضر٦ ،ما ؤن َىاُٚ ٥اب لضوع ألاؾغة في اهخ٣اء ما ٌكاَضٍ الخضر مً ٢ىىاث ًٞاثُت ،خُض ؤن
مكاَضة بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت له صوع في الخإزحر اإلاباقغ لبرامج ال٣ىىاث الًٟاثُت ٖلى ا٦دؿاب الٗى.٠
خاجمت:
بن الخىُٖت الصخُدت والجاصة لؤلٞغاص في مجخمٗىا بمضي الخإزحراث الؿلبُت لبرامج ال٣ىىاث الًٟاثُت اإلاخٗضصة واإلاخىىٖت- ،
ً
وطل ٪ألن البِذ َى ألاؾاؽ الظي ًجب الاهُال ١مىه لخٗىٍض ألابىاء ً
ط٧ىعا ،وبهازا ٖلى اهخ٣اء ما َى مُٟض مً جل ٪البرامج،
وطل ٪مً ؤظل جٟاصي الخإزحراث الخُغة إلاًمىن بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت الؿلبُت التي تهضص ؤزالُ٢اث ومٗخ٣ضاث وز٣اٞت
وصخت ألاخضار ؾىاء الجاهدحن ؤو ألاؾىٍاء.
٦ما ؤهه ًجب الخىؾ٘ في وكغ حٗلُم ال٨باع مً زال ٫بغامج مدى ألامُت ألن الضعاؾت ؤْهغث ؤن َىا ٥وؿبت مً ألامُت لضي
آلاباء وألامهاث جازغ ٖلى ُ٢امهم بالضوع اإلايكىص ؤو الٟٗا ٫في ٖملُت جىظُه ألابىاء ،وؤن الاَخمام اإلاضعوؽ باألؾغة مً قإهه
ؤن ُثٌ ّن
ٗض ٫مسخل ٠الؿلىُ٦اث ٚحر الخمُضة وبالخالي اإلادآٞت ٖلى اليلء ال٣اصم ويمان مغا٢بت ٗٞلُت مً َغ ٝآلاباء
لؿلى ٥ألابىاء ،زانت ُٞما ًخٗل ٤بمدخىي بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت التي ًخم مكاَضتها ،وؤن حٛلب لٛت الخىاع بُجهم في
جىيُذ مساَغ وٞىاثض ٧ل ٢ىاة ًٞاثُت .
كاثمت اإلاشاحؼ :
.2007
 - 1بخهاثُاث م٣ضمت مً َغ ٝمغ٦ؼ ألامً لخماًت ألاَٟا ٫مً ؤلاهدغا ٝببن ٖ٨ىىن  ،الجؼاثغ ،لؿىت
 - 2ؤخمض هبُل ،مدمض الهاص" ،١مىكف الؽشَػت الاظالمُت مً الىظشٍاث الىفعُت والاحخماغُت والخياملُت اإلافعشة
.1987
إلهدشاف ألاخذار" ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث ألامىُت والخضعٍب ،الغٍاى
(

)زلمد بن إبراىيم ،السيف" ،الظاىرة اإلجرامية في ثقافة وبناء المجتمع المصري" ،مكتبة النهضة ، 998،ص .9
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.1998
 - 3زلُل ،مًٗ "،غلم اإلاؽىالث الاحخماغُت" ،صاع الكغو ١لليكغٖ ،مان،
 - 4عبخي مهُٟىٖ ،لُان "،البدث الػلمي ،ؤظعه ،مىاهجه وؤظالُبه ،بحشاءاجه" ،بِذ ألا٩ٞاع الضولُتٖ،مان. 2002،
.1983
 - 5ؾامُت ،خؿً الؿاٖاحي" ،الجشٍمت واإلاجخمؼ" ،الُبٗت ، 2صاع الجهًت الٗغبُت ،بحروث،
.1992
 - 6الكمغيٖ ،ضلي "،العلىن الاهدشافي" ،صاع اإلاٗغٞت الجامٗت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،
.1996
ٖ - 7ضلي الٗبضٖ ،اَ" ،٠دساظاث في ؤلاغالم الفماجي"  ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،
 - 8مدمض بً ببغاَُم ،الؿُ" ،٠الظاَشة ؤلاحشامُت في زلافت وبىاء اإلاجخمؼ اإلافشي" ،م٨خبت الجهًت.1998،
.1962
 - 9مدمض ،زلُٟت "،ملذمت في العلىن ؤلاحشامي"،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة،
10

.1994
ٌ-كُل ،مان "،مىظىغت الػلىم الاحخماغُت"،جغظمتٖ :اص ٫الهىاعي وآزغون ،م٨خبت الٟالح،

.1999
 - 11هبُل ،عمؼي "،الىظشٍت العىظُىلىحُت اإلاػاـشة" ،صاع ال٨ٟغ الجامعي،

137

الػذد  : 7ماًى 2015

مشهض حُل البدث الػلمي

138

الػذد  : 7ماًى 2015

مشهض حُل البدث الػلمي

فػالُت بشهامج جذسٍبي إلاػلمي الخػلُم الابخذاجي غلى الخدىم في اظخخذام
ؾشف اإلافادس لخػلُم بىُئي حػلم الحعاب
ؤ.لضغش خحرة وؤ.خىُمت هِغ حامػت الىادي ،الجضاثش
اإلالخق:
ٌٗض بِء الخٗلم في اإلاضعؾت الجؼاثغٍت مً الً٣اًا التي حكٛل ال٨شحر ممً ٌٗملىن في خ٣ل الخٗلُم بك٩ل ٖام و ال٩ىاصع
ال٣اثمت بضوع الخدؿحن في اإلاجا ٫الا٧اصًمي بك٩ل زام وم٘ جىامى الجهىص اإلابظولت مً ٢بل الباخشحن خىً٢ ٫اًا الخيبا
وؤؾالُب ال٨ك ٠والدصخُو الٟغصي وج٣ضًم زضماث الخضعَـ الٗالجى مً هاخُت ،وبلخاح َظٍ الً٣اًا الًاُٚت ٖلى
جُىعاث اإلاجا ٫والبدض ُٞه مً هاخُت ؤزغي ٣ٞ ،ض جباًيذ ؤهىإ البرامج و ج٣ىُاث الخيبا وؤؾالُب ال٨ك ٠والدصخُو
وحٗضصث وؾاثل الخضعَـ الٗالجى وَغ ١ج٣ضًمها لظوي نٗىباث الخٗلم و بُُئي الخٗلم.
ً
ُثوَٗض بغهامج ٚغٞت اإلاهاصع ؤ٦ثر البضاثل التربىٍت اإلا٣ضمت لظوي نٗىباث الخٗلم قُىٖا فى هٓم الخٗلُم الٗاإلاُت والٗغبُت ٖلى
خض ؾىاء  .والظي ًم ً٨اٖخباعٍ هٓام جغبىي ًدخىي ٖلى بغامج مخسههت جٟ٨ل للخلمُظ جغبِخه وحٗلُمه بك٩ل ٞغصي ًىاؾب
زهاثهه واخخُاظاجه و٢ضعاجه  ،فى الى٢ذ الظي ٌؿمذ للخلمُظ ؤن ًخٗلم فى اله ٠الٗاصي ال اإلاٗلىماث واإلاهاعاث ألا٧اصًمُت
ٞدؿب  ،بل الخٟاٖل الاظخماعي والخىانل م٘ ألا٢غان اللظًً ٌٗخبران ٖىهغًٍ مً ؤَم ٖىانغ م٣ىماث الخُاة الاظخماُٖت
الؿلُمت  .و تهض ٝالضعاؾت الخالُت بلى ازخباع بغهامج ٚغ ٝاإلاهاصع في جدؿحن ؤصاء الخالمُظ في اإلاهاعاث الخؿابُت.
اليلماث اإلافخاخُت :بغهامج جضعٍبي ،مٗلم الابخضاجيٚ ،غ ٝاإلاهاصع ،بُُئي الخٗلم.الخؿاب.
ملذمت:
بن اإلاضعؾت هي اإلااؾؿت اإلاسخهت التي ؤوكإَا اإلاجخم٘ لتربُت ؤٞغاصٍ ،بٗض ؤن ٧اهذ ألاؾغة في اإلااضخي ج٣ىم بهظٍ اإلاهمت
التربىٍتٞ ،اإلاضعؾت ج٣ىم بى٣ل الترار الش٣افي والخبراث بك٩ل جضعٍجي ًخالءم و٢ابلُاث ألاٞغاص .وج٣ىم بتزوٍضَم بمٗلىماث
ًٖ البِئت الاظخماُٖت الخاعظُت بُٛت بٖضاصَم ويمان همىَم همىا ؾلُما .بن وُْٟخىا الُىم ال ج٣خهغ ٖلى حٗلُم الُٟل
وجلُ٣ىه اإلاٗلىماث  ،ِ٣ٞبل الٗمل ٖلى جغبِخه وج٩ىًٍ شخهِخهٞ ،هي خل٣ت الىنل التي ًمغ بها الُٟل ؤزىاء مغاخل همىٍ
بحن ألاؾغة واإلاجخم٘ ،ولظا ٞمً الًغوعي ؤن ًخد ٤٣للُٟل في ظى اإلاضعؾت ٦شحر مما ًخد ٤٣له في ظى ألاؾغة مً خاظت بلى
الُٗ ٠والخ٣ضًغ والكٗىع باالهخماء والاَمئىان وجىمُت ؤلاخؿاؽ باإلاؿاولُت الاظخماُٖت وؤن حكب٘ خاظخه للكٗىع بالىجاح
1
والخ٣ضًغ.
و٦شحرة هي اإلاك٨الث التي جىاظهها ألاؾغ م٘ ؤبىائها ،و٦شحر مً ألاؾغ ج ٘٣في خحرة وجغصص خى ٫ما بطا ٧ان الىي٘ الظي ٌٗاوي
2
مىه َٟلهم َى بِء في الخٗلم ؤم نٗىباث حٗلم ؤو٢ض ً٩ىن جإزغ صعاسخي.
وألاَٟا ٫بُُئي الخٗلم ال ًدكابهىن ب٣ضعتهم الًُٟٗت ٖلى ٞهم وخ ٟٔوجظ٦غ مىاص صعاؾُت ،وبُيء الخٗلم َى ٧ل َٟل
ًجض نٗىبت في مىاءمت هٟؿه للمىاهج ألا٧اصًمُت في اإلاضعؾت بؿبب ٢هىع بؿُِ في ط٧اثه ؤو في ٢ضعجه ٖلى الخٗلم.
 - 1صلية ،ابراىيم أمحد و صادؽ ،سليماف خلف ،2010 ،ص ص .42-41
 - 2شفاء ،الفقيو ،2011 ،ص .32
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 -1مؽيلت الذساظت:
ٌٗض بِء الخٗلم في اإلاضعؾت الجؼاثغٍت مً الً٣اًا التي حكٛل ال٨شحر ممً ٌٗملىن في خ٣ل الخٗلُم بك٩ل ٖام و ال٩ىاصع
ال٣اثمت بضوع الخدؿحن في اإلاجا ٫ألا٧اصًمي بك٩ل زام وم٘ جىامي الجهىص اإلابظولت مً ٢بل الباخشحن خىً٢ ٫اًا الخيبا
وؤؾالُب ال٨ك ٠والدصخُو الٟغصي وج٣ضًم زضماث الخضعَـ الٗالجي مً هاخُت ،وبلخاح َظٍ الً٣اًا الًاُٚت ٖلى
جُىعاث اإلاجا ٫والبدض ُٞه مً هاخُت ؤزغي ٣ٞ ،ض جباًيذ ؤهىإ البرامج و ج٣ىُاث الخيبا وؤؾالُب ال٨ك ٠والدصخُو
وحٗضصث وؾاثل الخضعَـ الٗالجي وَغ ١ج٣ضًمها لظوي نٗىباث الخٗلم وبُُئي الخٗلم.
وفي بَاع الاَخمام بٟئت بُُئي الخٗلم في الٗضًض مً الضو ٫الٗغبُت بضؤ الاججاٍ هدى جُىٍغ ؤؾالُب الخضماث اإلا٣ضمت لهم
مً خُض ؤلاٖضاص لل٩ىاصع البكغٍت اإلااَلت لخ٣ضًم الخضمت وجىٞحر ظمُ٘ ؤلام٩اهُاث اإلااصًت والٟىُت التي جىٞغ ج٣ضًم ؤًٞل
الخضماث لهم.
ً
ُثوَٗض بغهامج ٚغٞت اإلاهاصع ؤ٦ثر البضاثل التربىٍت اإلا٣ضمت لظوي نٗىباث الخٗلم قُىٖا في هٓم الخٗلُم الٗاإلاُت والٗغبُت ٖلى
خض ؾىاء.والظي ًم ً٨اٖخباعٍ هٓام جغبىي ًدخىي ٖلى بغامج مخسههت جٟ٨ل للخلمُظ جغبِخه وحٗلُمه بك٩ل ٞغصي ًىاؾب
زهاثهه واخخُاظاجه و٢ضعاجه ،في الى٢ذ الظي ٌؿمذ للخلمُظ ؤن ًخٗلم في اله ٠الٗاصي ال اإلاٗلىماث واإلاهاعاث ألا٧اصًمُت
ٞدؿب ،بل الخٟاٖل الاظخماعي والخىانل م٘ ألا٢غان اللظًً ٌٗخبران ٖىهغًٍ مً ؤَم ٖىانغ م٣ىماث الخُاة الاظخماُٖت
1
الؿلُمت.
بن بغهامج ٚغٞت اإلاهاصع ٢ض ٚحر بك٩ل ٦بحر الُغٍ٣ت التي ج٣ضم بها الخضماث التربىٍت لخالمُظ نٗىباث الخٗلم٣ٞ .ض ؾمذ
لهم ؤن ًىضمجىا م٘ ػمالئهم الٗاصًحن٦،ما ؤمض ٦شحر مً مٗلمي اله ٠الٗاصي بالُغ ١واإلاىاص التي جم٨جهم مً حٗلُم الخالمُظ
طوي نٗىباث الخٗلم في ٞهىلهم .وؤظبر اإلاخسههحن في َظا اإلاجا ٫ؤن ً٩ىهىا ؤ٦ثر مؿئىلُت هدى اإلاجهاط الٗام.
وٍخ ٤ٟمٗٓم اإلاغبحن ٖلى ؤن الهٗىبت ألاولُت التي جىاظه بُُئي الخٗلم هي ال٣غاءة ،والٗملُاث الخؿابُت بضعظت ؤولى .و٢ض
جمشلذ حؿائالث الضعاؾت الخالُت ُٞما ًلي :
 ما مضي ٞاٖلُت بغهامج جضعَـ ٖالجي ٢اثم ٖلى اؾخسضام ٚغٞت اإلاهاصع فى جدؿحن مهاعحى الخؿاب و ال٣غاءة لضي ُٖىتمً بُُئى الخٗلم مً جالمُظ اله ٠الشالض مً اإلاغخلت الابخضاثُت؟
ٞ -2غيُاث الضعاؾت:
الفشلُت الػامت:
 هخىٞ ٘٢اٖلُت ٖالُت لبرهامج جضعَـ ٖالجى ٢اثم ٖلى اؾخسضام ٚغٞت اإلاهاصع فى جدؿحن مهاعحى الخؿاب و ال٣غاءة لضيُٖىت مً بُُئي الخٗلم مً جالمُظ اله ٠الشالض مً اإلاغخلت الابخضاثُت.
الفشلُاث الجضثُت:
 -1ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في الُ٣اؽ ال٣بلي إلاهاعاث الخؿاب بحن ؤٞغاص اإلاجمىٖت الخجغٍبُت واإلاجمىٖت
الًابُت.
 1مكنمار. 998 ،
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 -2جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن الُ٣اؾحن ال٣بلي والبٗضي إلاهاعاث الخؿاب لضي ؤٞغاص اإلاجمىٖت الخجغٍبُت لهالر
الُ٣اؽ البٗضي.
 -3ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن الُ٣اؾحن ال٣بلي والبٗضي إلاهاعاث الخؿاب لضي ؤٞغاص اإلاجمىٖت الًابُت.
 -3ؤَمُت الذساظت:
جم ً٨ؤَمُت الضعاؾت في ؤَمُت الكغٍدت التي ؾِخم جىاولها  -بىُئي الخػلم،-ألجها مً الٟئاث اإلاهمكت والىاٗ٢ت ٖلى الخضوص
بحن الخسل ٠الظَجي ونٗىباث الخٗلم ولهٗىبت الخٗامل مٗها في الٟهى ٫الضعاؾُت.
 -4ؤَذاف الذساظت:
 بن الهض ٝألاؾاسخي مً َظٍ الضعاؾت َى ازخباع ٗٞالُت بغهامج جضعٍبي جغبىي ٢اثم ٖلى اؾخسضام ٚغ ٝاإلاهاصع بٛغىجدؿحن مؿخىاَم في الخٗامل م٘ الخالمُظ بُُئي الخٗلم والىنى ٫بهم بلى مؿخىي ؤخؿً مً الخدهُل.
 ال٨ك ًٖ ٠الٟغو ١بحن الجيؿحن بحن اإلاجمىٖخحن الًابُت و الخجغٍبُت في حٗلم مهاعاث الخؿاب و ال٣غاءة للُ٣اؽ ال٣بليو البٗضي.
 -5الخػشٍفاث ؤلاحشاثُت:
-1-5البرهامج الخذسٍبي :وَى مجمىٖت مً الخضعٍباث وؤلاظغاءاث التي ًماعؾها مٗلم الابخضاجي صازل ٚغٞت اإلاهاصع ،بهضٝ
جدؿحن مؿخىي الخالمُظ بُُئي الخٗلم وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جُبُ ٤مجمىٖت مً ألاؾالُب اإلاخٗل٣ت بخٗلم ال٣غاءة والٗملُاث
الخؿابُت.
 -2-5مػلم الابخذاجي :اإلا٣هىص به في َظٍ الضعاؾت الٟغص الظي جدهل ٖلى قهاصة جاَله ٖلى مماعؾت مهىت الخٗلُم في مغخلت
الابخضاجي واإلا٩ل ٠بتربُت الخالمُظ ؤ٧اصًمُا.
 -3-5ؾشفت اإلافادسٚ :غٞت مىظىصة في الٟهى ٫الضعاؾُت باإلاضاعؽ الابخضاثُت ،وج٩ىن ٖاصة مجهؼة باألصواث وألاظهؼة الالػمت
وألالٗاب ،وَكغٖ ٝلى َظٍ الدجغة الضعاؾُت مٗلم مضعب ٖلى جل٣حن جالمُظ طوي بِء الخٗلم حٗلُم جغبىي مً هىٕ زام.
 -4-5بىُئي الخػلم :وَم ألاَٟا ٫الظًً ًجضون نٗىبت في حٗلم اإلاىاص والضعوؽ ألا٧اصًمُت ،وجىدهغ َظٍ الهٗىبت في ٖضم
ال٣ضعة ٖلى اؾدُٗاب ال٣غاءة وال٨خابت والخؿاب.
 -6ؤلاواس الىظشي للبدث:
 -1-6البرهامج الخذسٍبي:
وَى مجمىٖت مً ألاؾالُب وألاوكُت التي ٌؿخسضمها اإلاٗلم صازل مىٓىمت حٗلُمُت مدضصة لخدَ ٤ُ٣ض ٝحٗلُمي حهضٝ
بلى الاعج٣اء بمهاعة اإلاخٗلم يمً ؾلؿلت مً ؤلاظغاءاث والخُبُ٣اث الخٗلُمُت و ٤ٞؤؾالُب زانت حؿعى بلى جدَ ٤ُ٣ضٝ
1
حٗلُمي.

 - 1زين ،حسن أمحد العبادي ،2008 ،ص .13

141

الػذد  : 7ماًى 2015

مشهض حُل البدث الػلمي

 -2-6مػلم الابخذاجي:
ٌٗض اإلاٗلم ألاصاة الٟٗالت والىؾُلت اإلاازغة في بهجاح الٗملُت التربىٍت والخٗلُمُت ؤو٧لذ بلُه مهمت هبُلت ونٗبت في آن واخض،
وٖلُه ؤن ًخمخ٘ بسهاثو هٟؿُت٣ٖ ،لُت ،ظؿمُت ،وؤن ً٩ىن مدبا إلاهىخه بٗض بٖضاص ٌؿمذ له بةج٣ان بمهىت الخضعَـ ب٩ل
ما حؿخضُٖه مً مهاعة و ًٞوبج٣انٗٞ .مل اإلاضعؽ ال ً٣خهغ ٖلى جل٣حن اإلاٗلىماث ٞدؿب ،بل ٖلُه ؤن ً٩ىن مىظها ،مغقضا
1
وباخشا في آن واخض وم٨دكٟا ألوظه ال٣ىة والًٗ ٠لضي جالمُظٍ.
ٌٗغ" ٝظىَاعي ؾمحر" مٗلم الابخضاجي ٦ما ًليَ :ى طل ٪الصخو الظي ًضعؽ بجمُ٘ ألاَىاع الخٗلُمُت مً الؿىت ألاولى
ابخضاجي بلى الؿىت الخامؿت ابخضاجي واإلاُالب بمخابٗت ج٩ىًٍ ؤزىاء الخضمت و ٤ٞبغهامج مدضص مً ؤظل جدؿحن مؿخىاٍ
2
الخٗلُمي والغ ٘ٞمً ٟ٦اءجه الخضعَؿُت.
 -3-6ؾشفت اإلافادس:
وهي نٟى ٝملخ٣ت باإلاضاعؽ الٗاصًت ،ومخسههت بالُلبت مً طوي الاخخُاظاث الخانت٣ً ،طخي َاالء الُلبت ظؼءا مً
ًىمهم الضعاسخي صازل َظٍ الٛغٞت ،وٍخل٣ىن بغامج حٗلُمُت مكتر٦ت في الهٟى ٝالٗاصًت وفي هٟـ اإلاضعؾت م٘ ػمالئهم مً
الُلبت الٗاصًحن خُض ٌؿاٖض ٖلى ػٍاصة ٞغم الخٟاٖل الاظخماعي والتربىي بحن ألاَٟا ٫الٗاصًحن والُلبت مً طوي
3
الاخخُاظاث الخانت.
 4-6بيء الخػلم:
بن مهُلر بِء الخٗلم ٖل الُٟل الظي ً٩ىن ٚحر ٢اصع ٖلى مجاعاة آلازغًٍ حٗلُمُا ؤو جدهُلُا في مىيىٕ صعاسخي ،وَظا
ٌٗىص ألؾباب ْاَغة ؤو ٧امىت بداظت بلى ٖملُت حصخُو.
بن الُالب الظًً ًتراوح ط٧اءَم بحن (ًُ )90 –70لٖ ٤لحهم اؾم بُُئي الخٗلم وٍخإزغون نٟا ؤو نٟحن صعاؾُحن ًٖ
1
اإلاؿخىي ؤو اله ٠اإلاخى ٘٢إلاً َم في ٖمغَم الؼمجي.
 -7الذساظاث العابلت:
* دساظت ظهحر الفباح وَؽام ؼىاغت (َ :)2010ضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى واٚ ٘٢غ ٝاإلاهاصع الخانت بالُلبت طوي
الاخخُاظاث الخانت في اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت في ٞلؿُحن مً وظهت هٓغ اإلاضعاء ومٗلمي ٚغ ٝاإلاهاصع واإلاغقضًً التربىٍحن،
ومً ؤظل جد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت ٢اما الباخشان بخُىٍغ اؾدباهت زانت بلٖ ٜضص ٣ٞغاتها (٣ٞ )75غة وػٖذ ٖلى زمؿت
مجاالث :بٗض ججهحز ٚغ ٝاإلاهاصع ،بٗض الىؾاثل وألاؾالُب ،بٗض اإلااصة الخٗلُمُت ،بٗض ؾحر الٗملُت التربىٍت ،البٗض
الؿلى٧ي .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج الخالُت :ؤن الضعظت ال٩لُت لىاٚ ٘٢غ ٝاإلاهاصع الخانت بالُلبت طوي الاخخُاظاث

 - 1شارؼ خوجة ،مليكة ،2011 ،ص .10
 - 2جوىاري ،مسَت ،2012 ،ص .192
 - 3سهَت ،الصباح وىشاـ ،شناعة ،2010 ،ص .2193
 1زلمد ،مصطفى شحده أبو رزؽ ،2011 ،ص .56
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الخانت في اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت ٧اهذ بضعظت ٦بحرة خُض بلٛذ اليؿبت اإلائىٍت ال٩لُت إلاخىؾِ اؾخجاباث اإلاٟدىنحن ٖلى
2
ظمُ٘ ال٣ٟغاث لجمُ٘ اإلاجاالث .٪78
* دساظت ؤخمذ مدمذ هىسي ومدمىد الحُالي ( :)2007اؾتهضٞذ الضعاؾت الخٗغ ٝبلى مؿخىي الهٗىباث الخٗلمُت والؿلى٥
الالجىا٣ٞي لضي الخالمُظ بُُئي الخٗلم ،وَل َىاٞ ٥غو ١طاث صاللت اخهاثُت في مؿخىي الهٗىباث الخٗلمُت والؿلى٥
الالجىا٣ٞي و٣ٞا إلاخٛحر الجيـ واإلاغخلت الضعاؾُت (الشاوي -الغاب٘) و٢ض بجى الباخض ؤصاجحن للضعاؾت (ؤصاة الهٗىباث الخٗلمُت)
و (ؤصاة الؿلى ٥الالجىا٣ٞي) ،وؤبغػث هخاثج الخدلُل ؤلاخهاجي ما ًلي:
 -1ؤن الخالمُظ بُُئي الخٗلم لضحهم نٗىباث حٗلمُت ٣ٞض بل ٜاإلاخىؾِ الٗام إلاؿخىي الهٗىباث الخٗلمُت ( )41,6صعظت وهي
ؤٖلى مً اإلاخىؾِ الىٓغي البال )37,5( ٜصعظت.
 -2ؤن الخالمُظ بُُئي الخٗلم لضحهم ؾلى ٥ال جىا٣ٞي ٣ٞض بل ٜاإلاخىؾِ الٗام إلاؿخىي الؿلى ٥الالجىا٣ٞي ( )50صعظت وهي ؤٖلى
مً اإلاخىؾِ الىٓغي البال )48,6( ٜصعظت.
 -3ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في مؿخىي الهٗىباث الخٗلمُت والؿلى ٥الالجىا٣ٞي جبٗا إلاخٛحر الجيـ.
َ -4ىاٞ ٥غو ١طاث صاللت بخهاثُت واصخت بحن الخالمُظ بُُئي الخٗلم في مؿخىي الهٗىباث الخٗلمُت والؿلى ٥الالجىا٣ٞي
3
جبٗا إلاخٛحر اإلاغخلت الضعاؾُت (الشاوي -الغاب٘).
* دساظت خمذ بلُه العجمي (َ :)2012ضٞذ الضعاؾت إلاٗغٞت ؤًٞل ؤؾالُب الخٗلم ٖىض َلبت اإلاغخلت اإلاخىؾُت بُُئي
الخٗلم ومٗغٞت الٟغو ١في ؤؾالُب الخٗلم بازخال ٝالجيـ واله ٠وهىٕ الخٗلم مً خُض الضمج ال٨لي والجؼجي .واؾخسضم
الباخض مُ٣اؽ ؤؾالُب الخٗلم إلاُملخ٨ـ وطل ٪بٗض حٗغٍبه وج٣ىِىه ٖلى البِئت ال٩ىٍدُت .وؤؾٟغث هخاثج الضعاؾت ًٖ ٖضم
وظىص ٞغو ١بحن الظ٧ىع والاهار في ؤؾالُب الخٗلم ماٖضا ؤؾلىب الخٗلم الؿمعي ٩ٞان صالا اخهاثُا لهالر الظ٧ىع،
وباليؿبت للٟغو ١في ؤؾالُب الخٗلم بدؿب الهٟى ٝالضعاؾُت (الؿاصؽ ،الؿاب٘ ،الشامً ،الخاؾ٘) ٩ٞاهذ لهالر اله٠
ألاٖلى ٖلى خؿاب اله ٠ألاصوى٦ .ما ؤْهغث هخاثج الضعاؾت وظىص ٞغو ١صالت اخهاثُا في ؤؾالُب الخٗلم باليؿبت لىىٕ
1
الخٗلُم (الضمج ال٨لي و الضمج الجؼجي) لهالر َلبت الضمج ال٨لي.
* دساظت زاثش سؼُذ خعً ودهان حىاد خلف ( :)2009اَخمذ َظٍ الضعاؾت بخإزحر صعؽ التربُت الغٍايُت ٖلى الؿلى٥
الاظخماعي اإلاضعسخي للخالمُظ بُُئي الخٗلم وألاؾىٍاء ،واؾخسضم الباخشان اإلاىهج الىنٟي بإؾلىبه اإلاؿخي .وجىنل الباخشان
بلى ٖضة اؾخيخاظاث مجها اإلاىهج الضعاسخي الخالي اإلاُبٖ ٤ل بُُئي الخٗلم لم ً ً٨له ؤزغا ملمىؾا في جىمُت وجدؿحن ؾلى٦هم
الاظخماعي اإلاضعسخي مما ؤصي بلى ٖؼو ٝالخالمُظ مً الاقترا ٥في مجاالث ألاوكُت اإلاخٗضصة التي حؿهم في حٗؼٍؼ ز٣خه بإهٟؿهم
لٗضم جىٞغ الخىاٞؼ الدصجُُٗتًٞ ،ال ًٖ وظىص ٞغو ١طاث صاللت مٗىىٍت بحن جالمُظ بُُئي الخٗلم وألاؾىٍاء ولهالر
الخالمُظ ألاؾىٍاء مً مُ٣اؽ الؿلى ٥الاظخماعي اإلاضعسخيًٞ ،ال ًٖ وظىص ٢هىع في ٞهم مٗلمي ومٗلماث التربُت الغٍايُت

 2سهَت الصباح وىشاـ ،شناعة ،2010 ،ص .2187
 3أمحد ،زلمد نوري وأمحد و زلمود احليارل ،2007 ،ص .18
 1محد ،بليو العجمي ،2012.ص .308
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للخالمُظ بُُئي الخٗلم وخاظاتهم وزهىنُتهم في الٗملُت الخٗلمُت ؤصي بلى ٖضم ْهىع مىار مىاؾب إلبغاػ َا٢اتهم وجىظحهها
2
للمؿاع الصخُذ.
 -8بحشاءاث الذساظت:
 -1-8مىهج الذساظت:
اؾخسضمىا في َظٍ الضعاؾت اإلاىهج الخجشٍبي ألهه اإلاىهج الظي حهض ٝبلى ب٢امت الٗال٢ت التي جغبِ الؿبب بالىدُجت
بحن الٓىاَغ ؤو اإلاخٛحراث ،وإل٢امت الٗال٢ت بحن الؿبب والىدُجت ٞةهىا ه٣ىم بةظغاء الخجغبت التي ًخم مً زاللها مٗالجت
مخٛحر ؤو ؤ٦ثر بخُٛحر مدخىاٍ ٖضة مغاث ،وَؿمى َظا اإلاخٛحر باإلاخؿحر اإلاعخلل واإلاخمشل في بشهامج ؾشفت اإلافادس باليؿبت
لهظٍ الضعاؾت .وعنض ؤزاعٍ ٖلى اإلاخٛحر َظا الخإزحر وحؿمى مخٛحراث جابٗت وٍخمشل اإلاخؿحر الخابؼ في َظٍ الضعاؾت في مهاساث
الحعاب.
 -2-8غُىت الذساظت:
ج٩ىهذ الُٗىت مً 4مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي اإلاخدهلحن ٖلى قهاصة اللِؿاوـ في جسههاث مسخلٟت مً ظهت ،و ٖلى 6
جالمُظ بُُئى الخٗلم مً انل 43جلمُظ جم اهخ٣ائهم ٖلى ؤؾاؽ يٟٗهم في جدهُل ماصة الخؿاب ازخحروا بُغٍ٣ت ٢هضًت
مً انل 3مضاعؽ ابخضاثُت بضاثغة ٢ماع بىالًت الىاصي.
 -3-8ؤداة الذساظت:
أ  -البرهامج الخذسَس ي الػالجي٢ :مىا ببىاء بغهامج جضعَسخي ٖالجي بىاء ٖلى اإلاهاعاث الخؿابُت التي ًجب جىٞغَا لضي جلمُظ
الؿىت الشالشت ابخضاجي لخدؿحن مهاعاث الخؿاب لضي الخالمُظ ُٖىت الضعاؾت.
ب-اخخباساث اإلاىدعباث اللبلُت.
ج_اخخباساث الففل ألاوٌ بمهاساث الحعاب.
 -4-8ألاظالُب ؤلاخفاثُت للذساظت:
جم جدلُل البُاهاث باالٖخماص ٖلى:
 ؤلاخفاء الىـفي :الخ٨غاعاث ،اليؿب اإلائىٍت ،اإلاخىؾُاث الخؿابُت ،الاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت. جلىُاث ؤلاخفاء الخدلُلي:اخخباس هشوهعاٌ  -ولغ.اخخباس (ث) :والظي ٌؿخسضم لُ٣اؽ صاللت الٟغو ١بحن اإلاخىؾُاث اإلاغجبُت وٚحر اإلاغجبُت وللُٗىاث اإلادؿاوٍت وٚحر
اإلادؿاوٍت وؾدؿخسضم في َظٍ الضعاؾت نُٛخحن له
 مٗاصلت خؿاب "ث" لُٗيخحن مغجبُخحن.2

ثائر ،رشيد حسن وعدناف ،جواد خلف ،2009،ص .175
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-9بحشاءاث الذساظت اإلاُذاهُت:
 -1الاوالع غلى كاثمت الىفاًاث (اإلاهاساث) اإلاىلىب بجلانها فى الفف الثالث الابخذاجى وبلا إلاىهج الىصاسة  :خُض قملذ
َظٍ ال٣اثمت ظمُ٘ الٟ٨اًاث للمؿخىي الشالض وٖضصَاٟ٦ 15اًت.
جدضًض الٟ٨اًاث التى ؾُٗالجها البرهامج  :وطل ٪بىاء ٖلى هخاثج الازخباعاث الدصخُهُت التى جم جُبُ٣ها ٖلى الخالمُظ و
الى٢ىٖ ٝلى الٟ٨اًاث التى لم ًخم بج٣اجها مً ٢بل الخالمُظ .و٢ض جم الخىنل بلى ٖضص مً الٟ٨اًاث لخ٩ىن يمً البرهامج
اإلا٣ترح لخىمُت بٌٗ مهاعاث الٗملُاث الخؿابُت ألاؾاؾُت لخٗلم الغٍايُاث( مهاعحي الجم٘ والُغح ) فى اله ٠الشالض
الابخضاجي ،و٢ض جم ج٣ؿُمها بلى ظؼثحن ألاو ٫وٍدخىي ٖلى اإلاخُلباث الؿاب٣ت لخٗلم مهاعحى الجم٘ والُغح مً مجهاط اله٠
الشاوي والتى ؤزٞ ٤ٟحها الخالمُظ ،وٍدىاو ٫الجؼء الشاوى مهاعحى الجم٘ والُغح اإلاخًمىت فى مىهج اله ٠الشالض.
 -2بغذاد ؤوؽىت الخذسَغ الػالحُت للبرهامج  :وكذ بجبػىا الخىىاث الخالُت فى بىاء ؤوؽىت البرهامج الػالحُت :
 جدذًذ الهذف بػُذ اإلاذي :حهض ٝالبرهامج بلى جىمُت بٌٗ مهاعاث الٗملُاث الخؿابُت ألاؾاؾُت (مهاعة الجم٘  -مهاعةالُغح) لضي بُُئي حٗلم الغٍايُاث مً جالمُظ اله ٠الشالض مً اإلاغخلت الابخضاثُت .
 ألاَذاف الخػلُمُت (كفحرة اإلاذي)ً :خى ٘٢مً الخالمُظ بٗض صعاؾتهم للبرهامج ؤن ًهبدىا ٢اصعًٍ ٖلى ؤن : .1ظم٘ ٖضصًً ٧ل مجهما م٩ىن مً ع٢م واخض.
 .2ظم٘ ٖضص م٩ىن مً ع٢محن م٘ ٖضص م٩ىن مً ع٢م واخض.
 .3ظم٘ ٖضصًً ٧ل مجهما م٩ىن مً ع٢محن.
َ .4غح ٖضصًً ٧ل مجهما م٩ىن مً ٖضص واخض .
َ .5غح ٖضص م٩ىن مً ع٢م واخض م٘ ٖضص م٩ىن مً ع٢محن
َ .6غح ٖضصًً عمؼ ٧ل مجهما م٩ىن مً ع٢محن.
زم ٢مىا بىي٘ مجمىٖت مً ألاوكُت الٗالظُت طاث ألاَضا ٝالؿلىُ٦ت اإلاد٣٣ت ل٩ل َض ٝمً ألاَضا٢ ٝهحرة اإلاضي،
وؤجبٗذ فى َغٍ٣ت ٖغى ألاوكُت مً زال ٫مسُِ الخضعَـ الُىمى حؿلؿل  :جدضًض الهض ٝالؿلى٧ى لليكاٍ  ،جدضًض
اإلاخُلباث الؿاب٣ت للمهاعة اإلاُلىب حٗلمها والخإ٦ض مً بج٣ان الخالمُظ لها مً زال ٫بٌٗ ألاؾئلت البؿُُت( الخ٣ىٍم ال٣بلى
لليكاٍ) ،جدضًض بؾتراجُجُت الخضعَـ اإلاؿخسضمت والىؾاثل الخضعَـ الٗالجي اإلاؿاٖضة ،بظغاءاث وزُت الؿحر فى
اليكاٍ ،جؼوٍض الخالمُظ بالخٛظًت الغاظٗت الٟىعٍت والخٗؼٍؼ ،.بظغاءاث ج٣ىٍم اليكاٍ مً زال ٫ج٣ضًم مجمىٖت مً
ألاؾئلت الكٟهُت ؤومً زال ٫ؤي وؾُلت ؤزغي  ،وطل ٪لُ٣اؽ اإلاهاعاث اإلا٣ضمت فى َظا الضعؽ.
ً
 - 1اإلاذة الضمىُت لخىبُم البرهامج  :اؾخٛغ ١ػمً جُبُ ٤الخُت الخضعَؿُت للبرهامج 6ؤؾابُ٘ بىا 3٘٢خهو ؤؾبىُٖا
7ؤوكُت لخٗلم بٌٗ اإلاهاعاث ألا٧اصًمُت الالػمت لخٗلم الغٍايُاث التى ْهغث ٦ى٣اٍ يٗ ٠فى ؤصاء الخالمُظ مً ؤٞغاص
الُٗىت وٍم ً٨اٖخباعَا اإلاخُلباث الؿاب٣ت لخٗلم اإلاهاعاث الالػمت لخٗلم الٗملُاث الخؿابُت ألاؾاؾُت ومجها الجم٘ والُغح.
 - 2اظتراجُجُاث الخذسَغ اإلاعخخذمت٢ :مىا باؾخسضام مجمىٖت مخىىٖت مً الاؾتراجُجُاث الٗامت مشل جدلُل اإلاهمت
والاؾتراجُجُاث الىىُٖت والتى جىاؾب اإلاهاعاث اإلاُلىب بج٣اجها م٘ ألازظ فى الاٖخباع ؤؾالُب الخٗلم اإلاًٟلت لضي ؤٞغاص
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الُٗىت باإلياٞت بلى مداولت جلبُت اخخُاظاث ٧ل جلمُظ خُض ؤن جٟغٍض البرهامج ال ٌٗجى ؤن ٌٗمل الخلمُظ بهىعة مىٟغصة بل
مً اإلام ً٨ؤن ٌٗمل الخالمُظ م٘ بًٗهم البٌٗ ما صامذ الُغاث ٤واخضة وزانت فى مجمىٖاث نٛحرة ؛ ٞمٗجى الخٟغٍض َىا
ً
َى ؤن ً٩ىن البرهامج مهمما لخلبُت اخخُاظاث ٧ل جلمُظ ،ومً َظٍ الاؾتراجُجُاث :
* وشٍلت العلم فى الجمؼ:خُض ٌٗغى اإلاٗلم مؿاثل الجم٘ بالخمل ٖلى الؿبىعة م٘ جىيُذ ؾبب الغ ٘ٞبالُض فى ٖملُاث
ً
الجم٘  ،ومً زم ًغؾم ؾلما بحن زاهت آلاخاص والٗكغاث ،لُُلب بٗضَا مً الخلمُظ ظم٘ زاهت آلاخاص ووي٘ الىاجج فى
ألاؾٟل ومً زم ًهٗض زاهت الٗكغاث فى الىاجج ٖلى الؿلم ،لُجم٘ زاهت الٗكغاث بٗض طل ٪وًٍ٘ الىاجج فى ألاؾٟل؛ بٗض
ٖضة مداوالث ًُلب مً الخلمُظ خل اإلاؿاثل ٖلى الجم٘ بالخمل بضون اؾخسضام الؿلم.
* وشٍلت العلم فى جشجِب ألاغذاد :حٗخمض ٖلى جغجِب الخلمُظ لؤلٖضاص بما بةًجاص ؤ٦بر ٖضص مىظىص بحن ألاٖضاص بطا ٧ان
الترجِب جىاػلى  ،ؤو ؤنٛغ ٖضص مىظىص بطا ٧ان الترجِب جهاٖضي بٗض ٖغى بُا٢اث مؿخ٣لت إلاجمىٖت مً ألاٖضاص م٘ جغ٦حز
اإلاٗلم فى قغخه ٖلى يغوعة وي٘ ؤ٦بر ٖضص مىظىص فى ؤٖلى الؿلم "الترجِب الخىاػلى" ؤو ؤنٛغ ٖضص مىظىص فى ؤؾٟل الؿلم
"الترجِب الخهاٖضي" لُ٣ىم فى جهاًت الخضعَـ وبج٣ان اإلاهاعة بترجِب ألاٖضاص صون الغ ظىٕ لغؾمت الؿلم.
*وشٍلت الخمثُل فى الشٍالُاث :حٗخمض ٖلى ٖغى اإلاؿاثل اإلاغاص جمشُلها ٖلى الؿبىعة و٢غاءتها  ،ومً زم ً٣ىم اإلاٗلم بكغح
اإلاؿإلت الغٍايُت والٗملُاث الخؿابُت اإلاىظىصة ٞحها وٍمشل ألاٖضاص التى فى اإلاؿإلت بُ٣مت مدؿىؾت (مٗ٨باث  ،ؤ٢الم٦،غاث)
 ،لُ٣ىم الخلمُظ باإلظابت ٖلى اإلاؿإلت.وَُٗى الخلمُظ مجمىٖت ؤزغي مً اإلاؿاثل الغٍايُت لُ٣ىم بدلها م٘ ُ٢امه بخمشُل
الُ٣مت الٗضصًت فى اإلاؿإلت بإقُاء مدؿىؾت ٌُٗ ،ى الخلمُظ مجمىٖت ؤزغي مً اإلاؿاثل لُ٣ىم بدلها صون الخاظت بلى
جمشُلها.اؾخسضام اإلاجؿماث للٗضص زم الهىع ؤو الخُىٍ  :وج٣غب َظٍ الاؾتراجُجُت مٟهىم الُغح للخلمُظ م٘ الخإُ٦ض مً
ً
ً
عبِ اإلاجؿماث ؤو الهىع ٞىعا باألع٢ام ،وٍم ً٨جىيُذ طل ٪بىي٘ ؾخت ؤقُاء ٧األ٢الم مشال ٖلى َاولت الخلمُظ زم ببٗاص
ً
زالزت مجها وؾاا ٫الخلمُظ ًٖ ٖضص الباقى  = 3-6ـ .وٍم ً٨اؾخسضام بُا٢اث جدمل مجمىٖاث مً الخُىٍ جمشل ؤٖضاصا
ً
مُٗىت مشل 4و 2بدُض بطا ويٗذ البُا٢خان مٗا ًهبذ اإلاجمىٕ ، 6وٖىضما حؿدبٗض بخضي البُا٢خحن ًىظه الؿاا ٫بلى
)2001
الخلمُظ ًٖ الباقى ( ؤبىهُان ،
 ،)638زم
،397، 469، 251
* الذواثش فى كشاءة ألاغذاد٣ً :ىم اإلاٗلم ب٨خابت ألاٖضاص ٖلى الؿبىعة م٩ىهت مً زالر زاهاث (
ٌٗغ ٝالخلمُظ بُ٣م الخاهاث للٗضاص اإلاىظىصة ٖلى الؿبىعة (آخاصٖ ،كغاث،مئاث) ،وُُٟ٦ت ٢غاءة َظٍ ألاٖضاص خُض ً٣ىم
ً
، )469
ب٣غاءة زاهت اإلائاث ؤوال ٞاآلخاص ٞالٗكغاث ،بٗضَا ً٣ىم اإلاٗلم بٗغى ٖضص ٖلى ألاعى فى ق٩ل بُا٢اث ألاٖضاص (
وًٍ٘ زالر صواثغ ٖلى ألاعى وًٍ٘ فى ٧ل صاثغة زاهت واخضة مً لهظا الٗضص  ،زم ًُلب مً الخلمُظ ؤن ًٟ٣ؼ فى زاهت اإلائاث
وٍ٣ىم ب٣غاءتها ،زم ًٟ٣ؼ بلى زاهت آلاخاص وٍ٣ىم ب٣غاءتها،ومً زم ًٟ٣ؼ بلى زاهت الٗكغاث ٣ُٞىم ب٣غاءتها  ،حٗاص الخُىة
الؿاب٣ت ٖضة مغاث ختى ًخ ً٣الخلمُظ ٢غاءة َظٍ ألاٖضاص  ،زم حٗغى ٖلى الخلمُظ مجمىٖت ؤزغي مً الٗضص لُ٣غؤَا صون
الخاظت الؾخسضام صواثغ.
 -3بحشاءاث جلىٍم البرهامج  :جخسظ بظغاءاث الخ٣ىٍم فى البرهامج مؿاعًٍ َما الخ٣ىٍم البىاجى مً زال ٫مخابٗت ؤصاء الخالمُظ
ألوكُت البرهامج التى َضٞذ لخىمُت مهاعاث الغٍايُاث اإلادضصة فى البرهامج  ،وؤؾئلت الخ٣ىٍم اإلا٣ضمت بٗض جهاًت ٧ل صعؽ.
ج٣ىٍم جهاجي ًٖ َغٍ ٤ؤصاء الخالمُظ لالزخباع الخدهُلى البٗضي فى اإلاهاعاث اإلادضصة فى ماصة الغٍايُاث.
ٖ _10غى هخاثج الضعاؾت ومىا٢كتها.
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ًال
ؤوال  :فُما ًخػلم باإلاشخلت الىـفُت الخدلُلُت:
ً
٣ٞض جم مٗالجت الٟغوى الخانت بهظٍ اإلاك٩لت فى الٗىهغ الخام بةظغاءاث الضعاؾت هٓغا الٖخباع الىنى ٫بلى الىمىطط
اإلا٣ترح لبرهامج ٚغٞت اإلاهاصع ظؼء مً بظغاءاث الضعاؾت.
ًال
زاهُا  :اإلاشخلت الخجشٍبُت:
والخانت باؾخسضام همىطط بغهامج ٚغٞت اإلاهاصع اإلا٣ترح فى بىاء بغهامج جضعَسخي ٖالجي فى الغٍايُاث مبجي ٖلى ٞغيُاث
الىمىطط اإلاؿخيخج.
 ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث ٧ل مً اإلاجمىٖت الخجغٍبُت واإلاجمىٖت الًابُت مً بُُئيحٗلم الغٍايُاث ٖلى الازخباع ال٣بلي اإلاؿخسضم في الضعاؾت.
 جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث ٧ل مً اإلاجمىٖت الخجغٍبُت واإلاجمىٖت الًابُت مً بُُئيحٗلم الغٍايُاث ٖلى الازخباع البٗضي اإلاؿخسضم في الضعاؾت لهالر اإلاجمىٖت الخجغٍبُت.
ً
 هٓغا لهٛغ حجم الُٗىت ٣ٞض جم اؾخسضام ؤؾالُب ؤلاخهاء الالباعامترًت ،والتي حؿخسضم في َظٍ الخاالث  ،وحُٗي هٟـً
الىخاثج التي حؿخسضم م٘ الُٗىاث ٦بحرة الدجم وؿبُا.
و٢ض ٢مىا باؾخسضام ازخباع ٦غو٦ؿا - ٫ولـ للٟغو ١بحن مجمىٖخحن مؿخ٣لخحن ؤو ؤ٦ثر ٩ٞ ،اهذ الىدُجت التي ًىضخها
الجضو ٫الخالي:
حذوٌ سكم (" : )1مخىظىاث الذسحاث وكُمت "ث" ألفشاد الػُىت مً اإلاجمىغخحن الخجشٍبُت والمابىت مً بىُئي حػلم
الشٍالُاث غلى الاخخباس اللبلي".
الاخخباس
اإلاعخخذم
اللبلي

اإلاجمىغت
الخجشٍبُت
المابىت

ن
3

م .الحعابي

ث

3.75
0.090

3

معخىي الذاللت

0.765

3.25

ومً زال ٫الجضوً ٫خطر ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث الضعظاث ألٞغاص الُٗىت مً اإلاجمىٖخحن
الخجغٍبُت والًابُت مً بُُئي حٗلم الغٍايُاث ٖلى الازخباع ال٣بلي خُض ؤن ُ٢م (ث) ؤ٢ل مً الُ٣مت الخغظت .
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حذوٌ سكم (" : )2مخىظىاث الذسحاث وكُمت (ث) ألفشاد الػُىت مً اإلاجمىغخحن الخجشٍبُت والمابىت مً بىُئي حػلم
الشٍالُاث غلى الاخخباس البػذي".
الاخخباس
اإلاعخخذم
البػذي

اإلاجمىغت
الخجشٍبُت
المابىت

ن
3

م .الحعابي

ث

4.50
3.398

3

معخىي الذاللت

0.01

1.25

وباليؿبت لالزخباع البٗضي٣ٞ ،ض ؤزبذ الجضو ٫ع٢م ( )2وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث الضعظاث ألٞغاص
الُٗىت مً اإلاجمىٖخحن الخجغٍبُت والًابُت مً بُُئي حٗلم الغٍايُاث ٖلى الازخباع البٗضي خُض ؤن ُ٢مت (ث) ؤ٦بر مً
الُ٣مت الخغظت.
وبظل ٪جد٣٣ذ ٞغوى الضعاؾت ٖلى اإلاؿخىي الاؾخضاللي مما ًا٦ض بم٩اهُت جدؿحن جدهُل طوي بُُئى الخٗلم مً زال٫
بجبإ الىمىطط اإلا٣ترح لبرهامج ٚغٞت اإلاهاصع ٦بضًل جغبىي م٣ضم لظوي نٗىباث الخٗلم ٦سُىة ٖلى صعب مؼٍض مً الاَخمام
والغٖاًت وج٣ضًم ؤًٞل الخضماث والبرامج لهظٍ الٟئت مً ؤبىاءها طوي الاخخُاظاث الخانت .
خالـت غامت و جىـُاث:
مً زال ٫ما ؾب ٤جىنلىا بلى بزباث ٞاٖلُت بغهامج ٚغ ٝاإلاهاصع في جدؿحن مؿخىي مجمىٖت مً جالمُظ في مهاعاث
الخؿاب الجم٘ و الُغح وَظا ما ًا٦ض ٖلى ؤَمُت جهمُم ٚغ ٝمهاصع زانت و مٗممت ٖلى ٧ل مضاعؽ الابخضاثُت لتهُئت
الٓغو ٝاإلاىاؾبت لبُُئي الخٗلم لخدؿحن مؿخىاَم الخدهُلي و اإلاهاعي و جمُ٨جهم مً الخ ٠ُُ٨م٘ ألاَٟا ٫الٗاصًحن و
ٖلُه ه٣ترح ما ًلي:
 -1حٗمُم ججغبت ٞخذ ٚغ ٝاإلاهاصع بإن ً٩ىن في ٧ل مضعؾت ٚغٞت مهاصع للتربُت الخانت واٖخماص حُٗحن مٗلم ٖلى ٧اصع
التربُت يمً الهُ٩لُت ؤلاصاعٍت والدكُ٨الث اإلاضعؾُت.
-2جُٟٗل صوع البِذ وألاؾغة في الخٛلب ٖلى بِء الخٗلم ،وطل ٪بخىٞحر الجى ألاؾغي الهاصت اإلاؿخ٣غ الخالي مً الخىجغاث
واإلاكاخىاث وبال ؾحزًض حكدذ الُٟل مما ً٣لل مً اؾدُٗابه.
-3الؿعي إلصماط الُٟل في اإلاضاعؽ الٗاصًت ألن جىظحهه بلى مضاعؽ طوي الاخخُاظاث الخانت خ٨م ٖلُه بالٟكل ألهه َٟل
٢ابل للخٗلم بك٩ل ؤًٞل.
-4حٗؼٍؼ الٗال٢ت م٘ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلادلي والاؾخٟاصة مً صوعَا في ٖملُت الضمج وجإَُل البىاء الجامعي.
 -5التر٦حز ٖلى الخٗلم اليكِ وحٗلم ألاهضاص والخٗلم الخٗاووي والٗمل في مجمىٖاث واٖخماص ؤؾلىب اإلاالخٓت واإلاكاَضة
وجىىَ٘ ؤؾالُب الخٗلُم.
-6اؾخسضام بغامج ؤلازغاء واإلاؿاهضة والضٖم الىٟسخي والاظخماعي للُلبت طوي الاخخُاظاث الخانت وحٗمُم ججغبت حكُ٨ل
لجىت الضٖم واإلاؿاهضة ٖلى ظمُ٘ الضواثغ واإلااؾؿاث والبرامج الٗاملت م٘ طوي الاخخُاظاث الخانت في اإلاجخم٘ اإلادلي.
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-7ج٨شُ ٠وعف الٗمل والخضعٍب ٖلى اؾخسضام ٚغ ٝاإلاضاعؽ لجمُ٘ الٗاملحن في اإلاضعؾت .
-8جُٟٗل صوع ؤولُاء ألامىع ،وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلادلي في مؿاهضة الٗملُت الخٗلُمُت وبقغا٦هم في ألاوكُت الالنُٟت
والٟٗالُاث اإلاضعؾُت.
-9بظغاء صعاؾت جدلُلُت إلاُُٗاث الىا ٘٢وخ٣اث٣ه مً زال ٫ؤؾلىب جدلُل الىٓم مضزالثٖ-ملُاث-مسغظاث.
ّ 1ن-0بظغاء صعاؾاث م٣اعهت م٘ ججاعب الضمج في الضو ٫الٗغبُت وألاظىبُت.
-11بظغاء صعاؾاث لىي٘ جهىعاث مؿخ٣بلُت لجامٗت اإلاؿخ٣بل والتي جًم ظمُ٘ الُلبت بما ٞحهم بُُئي الخٗلم.
كاثمت اإلاشاحؼ:
 -1هجُت ابغاَُم زل ،٠ناص ١ؾلمان زل" ،)2010( ٠العلىن الػذواوي لذي الخالمُز بىُئي الخػلم والػادًحن"،صعاؾاث
جغبىٍت ،الٗضص :الخاؾ٘ ٧اهىن الشاوي.
 -2قٟاء ،الُ٣ٟه (" .)2011بيء في الػلم ؤم ـػىباث في الخػلم" ،ظغٍضة بياءاث جغبىٍت ،ألاعبٗاء  12جمىػ .2011
 -3ؤخمض ،مدمض الؼٍاصي (" ،)1991حػلُم الىفل بىيء الخػلم" ،ألاَلُت لليكغ ،ال٣اَغة.
 -4ػًٍ،خؿً ؤخمض الٗباصي ("، )2008ؤزش بشهامج حػلُمي كاثم غلى همىرج خل اإلاؽىالث ؤلابذاعي في جىمُت مهاساث
الخفىحر ؤلابذاعي لذي الىلبت اإلاىَىبحن روي ـػىباث الخػلم"،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ميكىعة ،ظامٗت ٖمان الٗغبُت.
 -5مدمض ،مهُٟى شخضٍ ؤبى عػ"، )2011( ١العماث الصخفُت اإلامحزة لزوي ـػىباث الخػلم وغالكتها باالهدباٍ وبػن
اإلاخؿحراث" ،عؾالت ماظؿخحر ميكىعة ،الجامٗت ؤلاؾالمُتٚ ،ؼة.
 -6ظىَاعي ،ؾمحر ( " ، )2012الاخخُاحاث الخىىٍيُت إلاػلمي اإلاشخلت الابخذاثُت للخذسَغ وفم اإلالاسبت بالىفاءاث" ،مجلت
البدىر التربىٍت والخٗلُمُت ،الٗضص :ألاو ٫ظاهٟي ،ظىان.
 -7قاع ٝزىظت ،ملُ٨ت ("، )2011مفادس المؿىه اإلاهىُت لذي اإلاذسظحن الجضاثشٍحن"،عؾالت ماظؿخحر ميكىعة ،ظامٗت
جحزي وػو.
 -8صًب ،ؤونا "،)2006( ٝالاخخُاحاث الخذسٍبُت إلاػلمي الحللت ألاولى مً الخػلُم ألاظاس ي في مجاٌ جلىُاث الخػلُم"،
مجلت ظامٗت صمك ،٤اإلاجلض ،22:الٗضص :الشاوي.
 -9خمض ،بلُه العجمي ( " ، )2012ؤظالُب الخػلم اإلافملت لذي ولبت بيء الخػلم في اإلاذاسط اإلاخىظىت بذولت الىىٍذ
(دساظت وـفُت ملاسهت في بػن اإلاخؿحراث الذًمؿشافُت)"  ،مجلت الٗلىم التربىٍت والىٟؿُت ،اإلاجلض ،14 :الٗضص.4 :
 -10زاثغ ،عقُض خؿً و ٖضهان ،ظىاص زل"، )2009( ٠جإزحر دسط التربُت الشٍالُت غلى العلىن الاحخماعي اإلاذسس ي
للخالمُز بىُئي الخػلم وألاظىٍاء" ،مجلت ٖلىم الغٍايت ،الٗضص :ألاو.٫
 -11ؤخمض ،مدمض هىعي و مدمىص ،الخُالي ("، )2007الفػىباث الخػلمُت والعلىن الالجىافلي لذي جالمُز التربُت
الخاـت" ،مجلت ؤبدار ٧لُت التربُت ألاؾاؾُت ،اإلاجلض ،3 :الٗضص. 4:
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 -12ؾهحر ،الهباح وَكام ،قىاٖت (" ،)2010واكؼ ؾشف اإلافادس الخاـت بالىلبت روي الاخخُاحاث الخاـت في اإلاذاسط
الحىىمُت الفلعىُيُت مً وحهت هظش اإلاذًشًٍ واإلاػلمحن واإلاشؼذًً التربىٍحن" ،مجلت ظامٗت الىجاح لؤلبدار (الٗلىم
ؤلاوؿاهُت) ،اإلاجلض ، 24 :الٗضص.8 :
" ،)2004مذي جىبُم بحشاءاث الخلُُم لزوي ـػىباث الخػلم في اإلاشخلت الابخذاثُت بمملىت
-13قلبي  ،ؤمُىت ابغاَُم (
. 2004
البدشًٍ" ،مجلت ٧لُت التربُت ،ظامٗت اإلاىهىعة ً ،ىاًغ ،
" )2001جلُُم البرامج التربىٍت" ،وع٢ت ٖمل م٣ضمت في هضوة الدصخُو الُبي والخُُ٣م الىٟسخي
-14الخكغمي ،سخغؤخمض (
والتربىي لظوي الاخخُاظاث الخانت  ،ظامٗت الخلُج الٗغبي  ،البدغًٍ.
 " : )2001ـػىباث الخػلم  ،وشق الخذسَغ والاظتراجُجُاث اإلاػشفُت"،ؾلؿلت بنضاعاث
-15ؤبى هُان ،ببغاَُم بً ؾٗض (
ؤ٧اصًمُت التربُت الخانت ،الغٍاى.
 " : )1998ؾشفت اإلافادس دلُل مػلم التربُت الخاـت" ،جغظمت ػٍضان الؿغَاوي  ،ببغاَُم ؤبى هُان .
-16باعي ،م٨ىماع (
الغٍاى  ،ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص.
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التربُت في لىء بػن ماظعاث الخيؽئت الاحخماغُت
( ألاظشة ،اإلاذسظت ،اإلاسجذ،وظاثل ؤلاغالم وحماغت الشفاق)
ؤ.خىان ٖبض الٗؼٍؼ /ظامٗت َاَغي مدمض ،بكاع  -ؤ.بٛضاص بىحن/ظامٗت خمه لخًغ ،الىاصي

ملخق:
بالغٚم مً ؤن التربُت جبضؤ و جترٖغٕ في ظى ألاؾغة ختى ونٟذ ؤجها اإلااؾؿت التربىٍت ألاولى التي ًبضؤ ٞحها الُٟل خُاجه ٧ىجها
ج٣ىم بضوع َام في حكُ٨ل الاججاَاث ألاؾاؾُت لىمِ شخهُت ؤلاوؿان وهىٕ ٖال٢خه م٘ آلازغًٍ بال ؤجها حعجؼ وخضَا في
مغا٣ٞت الٟغص ٖبر ظمُ٘ مغاخل خُاجه وٖلى الُ٣ام ب٩ل مؿاولُاث التربُت في ٖاإلاىا اإلاٗانغ هدُجت الخٟجغ اإلاٗغفي و الخ٣ضم
الٗلمي وزىعة الاجهاالث الهاثلت مما ؤصي بلى الاَخمام بالخٗلُم ًٖ َغٍ ٤اإلاضاعؽ التي ؤوكإَا اإلاجخم٘ لخضمت ؤٚغايه
وؤَضاٞه ومً جل ٪ألاٚغاى جغبُت ؤبىاء اإلاجخم٘ و جيكئتهم ،و٦ظا اإلاسجض ٦ماؾؿت صًيُت وصوعٍ الٟٗا ٫في التربُت ٖلى الىهج
الاؾالمي الصخُذ ،بياٞت بلى ما ًدخىٍه الاٖالم مً وؾاثل جسخلُٞ ٠ما بُجها في ٢ىة الخإزحر ٖلى التربُت ،صون وؿُان ظماٖت
الغٞا ١التي ًىدؿب الحها الٟغص ٦مالط وخُض لُيسجم ُٞه م٘ مً قابهه مً ألا٢غان.
اليلماث اإلافخاخُت :التربُت ،الخيكئت الاظخماُٖت ،ماؾؿاث الخيكئت الاظخماُٖت.
جلذًم:
ٖىضما هخدضر ًٖ اإلااؾؿاث الاظخماُٖت التي حؿاَم في الخيكئت بهما هخدضر في الىا ًٖ ٘٢اإلاجخم٘ ٩٦ل ،بجمُ٘ ما ُٞه
مً ماؾؿاث وبيُاث وؤهٓمت وَُا٧لٞ .ؿالمت ؤي مجخم٘ وج٣ضمه واػصَاعٍ وجماؾ٨ه ٌٗىص بلى ؾالمت الصخت الىٟؿُت
والاظخماُٖت ألٞغاصٍ ٞالٟغص َى ناو٘ مجخمٗه ،لهظا ٞةن اإلاجخم٘ الىاعي َى الظي ًً٘ ههب ُٖىه الٟغص ٦إؾاؽ في
الاَخمام والغٖاًت وطل ٪مً زال ٫تهُئت ماؾؿاث الخيكئت الاظخماُٖت التي لها الاؾهام ال٨بحر في جغبُت وبٖضاص اليلء ٦ما
َى مُلىب ،ألن الخيكئت مً ؤص ١الٗملُاث وؤزُغَا قإها في خُاة الٟغص وهي الضٖامت ألاولى التي جغج٨ؼ ٖلحها م٣ىماث
الصخهِخه.
والخيكئت ٗ٦ملُت مؿخمغة ال ج٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى مغخلت ٖمغٍت مدضصة وبهما جمخض مً الُٟىلت ٞاإلاغاَ٣ت ٞالغقض ونىال بلى
الكُسىزت ولهظا ٞهي ٖملُت مخىانلت ال ًم ً٨الخجاَل ٖجها في ؤي مغخلتٞ ،ل٩ل مغخلت جيكئت زانت جسخل ٠في مًمىجها
وظىَغَا ًٖ ؾاب٣تها ،وال ً٩اص ًسلىا ؤي هٓام اظخماعي نٛحرا ٧ان ؤم ٦بحرا وؤي ماؾؿت عؾمُت ؤو ٚحر عؾمُت مً َظٍ
الٗملُت ول٨جها جسخل ٠مً واخضة بلى ؤزغي بإؾلىبها ال بهضٞها.
مفهىم التربُت:
َم ًال
ُم
َم
ـ ِمؿحرا "
التربُت في اللؿت :عبىً ،غبي ،بمٗجى ؤنلر وععى وجىلى وفي ٢ىله حٗالىَ " :موكل َّلس ِم ّمب ْماس َمخ ْمم ُمه َمما ه َمما َمسَّلب َمُا ِموي

1

اٌحػشٍف الىفس ي :التربُت ٖمل مخٗمض ،وإ وَاص٣ً ٝىم به ٞغص بال ٜبهض ٝبىاء وحُٛحر ٞغص آزغ.

 1اآلية  4من سورة اإلسراء.
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حػشٍف غلماء الاحخماع  :التربُت هي الٗمل الظي ً٣ىم به ظُل بال ٜاججاٍ الجُل الظي لم ًبل ٜعقضا ٧امال والٛغى مً طل٪
1
َى اٖضاصٍ البضوي وال٨ٟغي وألازالقي للضزى ٫في اإلاجخم٘ والخُاة ال٣اصمت.
خفاثق التربُت:
 هي ٖملُت اظخماُٖت تهض ٝبلى مؿاٖضة ألاٞغاص ٖلى الىمى الكامل لصخهُاتهم بدُض ٌؿخُُٗىن الُ٣ام بإصواعَمالاظخماُٖت والِٗل في اإلاجخم٘ واإلاكاع٦ت ُٞه.
 ٖملُت ٞغصًت و ظماُٖت ال ج٣خهغ مهمتها ٖلى الٟغص  ِ٣ٞبل جخٗضاٍ بلى اإلاجخم٘ ٩٦ل. ٖملُت اوؿاهُت ًماعؾها ٞغص ٖلى ٞغص آزغ ٧الغاقض ٖلى الهٛحر مشالٞ ،هي جسو الاوؿان الظي ًٞله هللا ٖلى ؾاثغاإلاسلى٢اث.
 التربُت ٖمل مىظه هدى َض ٝمٗحن ًيبػي بلىٚه٩ٞ ،ل جغبُت لها وظهت وٚاًت مدضصة. هي ٖملُت مؿخمغة ال جيخهي بؼمً مٗحن ،بل حؿخمغ َُلت خُاة ؤلاوؿان ٞالخاظت بلحها ال جيخهي. جسخل ٠التربُت بازخال ٝالؼمان واإلا٩ان ألن مً ً٣ىم بها َى الٗىهغ البكغي الظي ًخمحز بالخُٛحر ٞهي جسخل ٠مً ػمًآلزغ ومً مجخم٘ ألزغ ومً مغخلت ٖمغٍت ألزغي.
 التربُت ٖملُت ج٩املُت ال ج٣خهغ ٖلى ظاهب واخض مً ؤلاوؿان بل جدىاوله ٩٦ل مخ٩امل ،ظؿمُا٣ٖ ،لُا ،هٟؿُا ،زلُ٣ااظخماُٖا وظضاهُا وصًيُا.
 التربُت جمشل ؾلُت اظخماُٖت ال جخم بُغٍ٣ت جل٣اجي بل جازظ ب٣ىاهحن و٢ىاٖض ًخبىاَا اإلاجخم٘ الظي ج٩ىن يمىه.مفهىم الخيؽئت الاحخماغُت:
هي ٧ل ما ًخٗل ٤في الاَخمام بالىٓم الاظخماُٖت التي مً قإجها ؤن جدى ٫ؤلاوؿان بلى ٞغص اظخماعي ٢اصع ٖلى الخٟاٖل
والاهضماط بِؿغ م٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،وهي ٖملُت ً٨دؿب ألاَٟا ٫بًٟلها الخ٨م الخل٣ي والًبِ الظاحي الالػم لهم ختى
ًهبدىا ؤًٖاء عاقضًً مؿاولحن في مجخمٗهم.
ًغي الض٦خىع ؤخمذ الفىِؾ 3ؤن الخيكئت الاظخماُٖت هي الٗملُت التي ًخم بها بصماط الُٟل في ؤلاَاع الش٣افي للمجخم٘ ًٖ
َغٍ ٤جىعٍشه ؤؾالُب الخ٨ٟحر و اإلاٗخ٣ضاث و الٗاصاث والخ٣الُض الؿاثضة في اإلاجخم٘ و ما ًغجبِ بها مً ؤهماٍ ؾلىُ٦ت ختى
جهحر مً م٩ىهاث شخهِخه.
والخيكئت الاظخماُٖت خؿب اإلاٟهىم الاظخماعي ما هي بال جضعٍب ألاٞغاص ٖلى ؤصواعَم اإلاؿخ٣بلُت لُ٩ىهىا ؤًٖاء ٞاٖلحن في
اإلاجخم٘ وجل٣جهم للُ٣م الاظخماُٖت والٗاصاث والخ٣الُض والٗغ ٝالؿاثض في اإلاجخم٘ لخد ٤ُ٣الخىا ٤ٞبحن ألاٞغاص وبحن اإلاٗاًحر
وال٣ىاهحن الاظخماُٖت مما ًاصي بلى زل ٤هىٕ مً الخًامً والخماؾ ٪في اإلاجخم٘.
هي ٖملُت حٗلم وحٗلُم وجغبُت ج٣ىم ٖلى الخٟاٖل الاظخماعي وتهض ٝبلى ا٦ؿاب الٟغص ؾلى٧ا ومٗاًحر واججاَاث مىاؾبت ألصواع
اظخماُٖت جم٨ىه مً مؿاًغة ظماٖخه والخىا ٤ٞالاظخماعي مٗها.
1
2

أمحد اذلامشي" ،عالقة األنماط السلوكية للطفل باألنماط التربوية األسرية" ،دار قرطبة للنشر والتوزيع ،ط  ، 00 ،ص . 4

عبد الرحيم ليندة "،األنماط التربوية وعالقتها بالحياة المدرسية للتلميذ" ،رسالة ماجستَت يف علم النفس األسري  ،جامعة وىراف ، 005 ،ص .5
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خفاثق الخيؽئت الاحخماغُت:
 الخيكئت الاظخماُٖت ٖملُت بوؿاهُت تهخم باإلوؿان صون الخُىان ،خُض ً٨دؿب الٟغص مً زاللها َبُٗخه ؤلاوؿاهُت ٚحرالُٟغٍت والتي جىمى مً زال ٫اإلاىٖ ٠٢ىضما ٌكاع ٥آلازغًٍ ججاعب الخُاةٞ ،هي تهض ٝبلى جدىٍل طل ٪الُٟل بلى ًٖى
ً
1
ٞاٖل ٢اصع ٖلى الُ٣ام بإصواعٍ الاظخماُٖت مخمشال للمٗاًحر والُ٣م والخىظهاث.
 هي ٖملُت هٟؿُت واظخماُٖت في آن واخض ،ال ج٣خهغ ٖلى الجاهب الاظخماعي  ِ٣ٞوبهما هي ٖملُت لها ظىاهب هٟؿُت. هي ٖملُت جل٣اثُت ،ؤي لِؿذ مً نى٘ ٞغص ؤو مجمىٖت مً ألاٞغاص بل هي مً نى٘ اإلاجخم٘.هي ٖملُت ٖامت مىدكغة في ظمُ٘ اإلاجخمٗاث البضاثُت مجها و اإلاخ٣ضمت.
 ًخدى ٫الٟغص ٖبرَا مً َٟل ٌٗخمض ٖلى ٚحرٍ مخمغ٦ؼ خى ٫طاجه بلى ٞغص هاجر ً٣ضع مٗجى اإلاؿاولُت الاظخماُٖت. هي ٖملُت مؿخمغة جبضؤ بالخُاة وال جيخهي بال باهتهائها. جسخل ٠مً مجخم٘ بلى آزغ بالضعظت ول٨جها ال جسخل ٠بالىىٕ. هي ٖملُت ال ً٣خهغ الُ٣ام بها ٖلى ألاؾغة  ،ِ٣ٞل ً٨لها و٦الء ٦شحرًً مشل اإلاضعؾت وظماٖت الغٞا ١واإلااؾؿاث الضًيُتووؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت.
 الخيكئت الاظخماُٖت لِؿذ طاث ٢الب ؤو همِ واخض ظامض وبهما ًسخل ٠همُها مً بِئت بلى ؤزغي ومً مجخم٘ بلى آزغ،وٍغظ٘ طل ٪بلى ؤجها ٖملُت جخإزغ بال٨شحر مً الٗىامل اإلاجخمٗت ٦ش٣اٞت اإلاجخم٘ وهىُٖخه.
 الخيكئت الاظخماُٖت ال حٗجي َدنب ؤٞغاص اإلاجخم٘ في بىج٣ت واخضة بل حٗجي ا٦دؿاب ٧ل ٞغص شخهُت اظخماُٖت مخمحزة
٢اصعة ٖلى الخدغ ٥والىمى الاظخماعي في بَاع ز٣افي مٗحن.
ؤَذاف الخيؽئت الاحخماغُت:
 ج٨ؿب الٟغص شخهِخه في اإلاجخم٘ ٞالٟغص مً زاللها ًب٣ى ؾلى٦ه الاظخماعي الظي ًخًمً ؤلاخؿاؽ باإلاؿاولُتالاظخماُٖت وال٣ضعة ٖلى الخيبا باؾخجاباث الازغًٍ بهٟت ٖامت.
 ا٦دؿاب الٟغص اللٛت و الش٣اٞت الؿاثضة في اإلاجخم٘. حٗلم الٟغص اإلاهاعاث الالػمت والىٓم ألاؾاؾُت والًغوعٍت لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝاإلاجخم٘. ب٦ؿاب الٟغص مباصت واججاَاث اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه ختى ًاصي واظباجه. تهظًب الٛغاثؼ الُبُٗت للٟغص والٗاصاث الهالخت وبُٖاثه مٗلىماث ًٖ الخُاة وًٖ مجخمٗه. ب٦ؿاب الٟغص الُ٣م الاظخماُٖت ؤلاًجابُت مشل الخٗاون والخغٍت والاؾخ٣ال ٫والاٖتزاػ بالىٟـ واخترام ال٨بحر.ً
ً
 ٚغؽ ٖىامل الًبِ الضازلُت للؿلى ٥التي ًدخىحها الًمحر وجهبذ ظؼءا ؤؾاؾُا مىه. -جىٞحر الجى الاظخماعي الؿلُم الظي ًغمي الى الخىا ٤ٞاإلااصي واإلاٗىىي.

1

أبو جاللة و آخروف "،أصول التربية بين األصالة و المعاصرة"،

مكتبة الفالح للنشرة التوزيع ،الكويت ،ص.49

153

الػذد  : 7ماًى 2015

مشهض حُل البدث الػلمي

ؤؼياٌ الخيؽئت الاحخماغُت:
ً
الخيؽئت اإلالفىدة :جخم في اإلااؾؿاث الغؾمُت مشل ألاؾغة واإلاضعؾت و اإلاؿاظض ،ل٨جها جخطر جماما في اإلاضعؾت ٦ماؾؿت
عؾمُت ٟٞي َظٍ اإلااؾؿاث جخم ٖملُت الخيكئت الاظخماُٖت اإلا٣هىصة ٖىضما ًخٗلم الُٟل ما جغٍضٍ له َظٍ اإلااؾؿاث
وٍخُب٘ بالُبإ اإلاغٚىب بها في مجخمٗه.
الخيؽئت الؿحر ملفىدة٩ً :ىن َظا الىمِ بىؾاثل التربُت والش٣اٞت الٗامت مشل وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت وٚحرَا مً
اإلااؾؿاث التي حؿاَم في ٖملُت الخيكئت الاظخماُٖت وًٖ َغٍَ ٤ظٍ اإلااؾؿاث وصون ؤن جٟصر ًٖ ٖملُت الخىظُه
ً٨دؿب الٟغص الٗاصاث والُ٣م واإلاٗاًحر وٚحر طل ٪مً ؤهىإ الؿلى ٥التي جغٍض الضولت جىنُلها لؤلٞغاص.
ماظعاث الخيؽئت الاحخماغُت ودوسَا في التربُت:
ًم ً٨حٗغٍ ٠اإلااؾؿاث التربىٍت بإجها جل ٪البِئاث ؤو ألاوؾاٍ التي حؿاٖض ؤلاوؿان ٖلى الىمى الكامل إلاسخل ٠ظىاهب
شخهِخه والخٟاٖل م٘ مً خىله مً ؤشخام والخ ٠ُ٨م٘ ما ٌِٗكه مً مىا. ٠٢
 /1ألاظشة:
هي الخلُت ألاولى التي ًخ٩ىن مجها وؿُج اإلاجخم٘ ٦ ،ما ؤجها الىؾِ الُبُعي الظي ًخٗهض ؤلاوؿان بالغٖاًت والٗىاًت مىظ
ؾىىاث ٖمغٍ ألاولى  ،و٢ض خض ؤلاؾالم ٖلى ج٩ىٍجها والاَخمام بها ألزغَا الباعػ في بىاء شخهُت ؤلاوؿان وجدضًض مٗاإلاها مىظ
الهٛغ ،وجخ٩ىن ألاؾغة في الٛالب مً مجمىٖت ؤٞغاص ججمٗهم ٞحها ْغو ٝاإلاِٗكت الىاخضة ،وجغبُهم عابُت قغُٖت ٢اثمت
ٖلى اإلاىصة واإلادبت.
وحٗض ألاؾغة ؤَم ماؾؿاث الخيكئت التي لها ال٨شُـغ مً الىْاث ٠وٖلحها الٗضًض مً الىاظباث ألاؾاؾُت خُض حٗخبر بمشابت
اإلادًً ألاو ٫الظي ٌِٗل ؤلاوؿان ُٞه ؤَىٞ ٫ترة مً خُاجه٦ ،ما ؤن ؤلاوؿان ًإزظ ًٖ ألاؾغة التربُت ،الُٗ٣ضة  ،ألازال١
ألا٩ٞاع  ،الٗاصاث الخ٣الُض وٚحر طل ٪مً الؿلىُ٦اث ؤلاًجابُت ؤو الؿلبُت .
خُض ً٣ىٖ ٫الم الاظخمإ الٟغوسخي امُل صوع ٧اًم :ألاؾغة لِؿذ طل ٪الخجم٘ الُبُعي لؤلبىًٍ وما ًىجباهه مً ؤوالص ٖلى ما
1
ٌؿىص ؤلاٖخ٣اص بل ؤجها ماؾؿت اظخماُٖت ج٩ىهذ ألؾباب اظخماُٖت وٍغجبِ ؤًٖائها خ٣ىُ٢ا وزلُ٣ا ببًٗهم البٌٗ.
ً
مما ال قُٞ ٪ه ؤن الضوع التربىي الظي جاصًه ألاؾغة ججاٍ ؤبىائها ًسخل ٠مً ؤؾغة بلى ؤزغي جبٗا للخالت الؿاثضة صازل
ألاؾغة مً خُض:
 اإلاؿخىي الش٣افي ،الاظخماعي والا٢خهاصي لؤلؾغة. هىُٖت الؼوظحن وؤَضاٞهم ،ؾً الؼوظحن ،هىٕ الٗال٢ت بحن الؼوظحن و ؤؾلىب حٗاملهما م٘ ألابىاء. حجم ألاؾغة ،ظيـ الابىاء وجغجُبهم.الذوس التربىي و الخىمىي لألظشة :حٗخبر ألاؾغة اإلااؾؿت ألاولى للتربُت اإلا٣هىصة زال ٫ظمُ٘ مغاخل خُاة الٟغص وال حؿخُُ٘
ؤًت ماؾؿت ٖامت ؤن حؿض م٩اجها وٍخطر صوعَا ُٞما ًلي:

1

عبد القادر القصَت"،األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية" ،درا النهضة العربية للطباعة والنشر ،ط  ،لبناف ، 999 ،ص.34
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 التربُت الجؿمُت والخلُ٣ت و الىظضاهُت و الضًيُت في ظمُ٘ اإلاغاخل :لؤلؾغة مهمت جغبُت اليلء ظؿمُا مً حٛظًت وعٖاًتصخُت و٦ظل ٪جغبُت زلُ٣ت ٢اٖضًت ،وصًيُت جخماشخى م٘ اإلاجخم٘.
 جىمي لضي الٟغص الغوح الٗاثلى و الٗىاَ ٠ألاؾغٍت اإلاسخلٟت ٥الخب واإلاىصة :ألاؾغة هي مغ٦ؼ الُٗاء الٗاَٟي اإلاؿاو٫ٖلى َظا الجاهب زال ٫مغاخل خُاة الاوؿان ٧لها وػعٕ اإلادبت واإلاىصة بحن ؤٞغاص ألاؾغة.
 ألاؾغة هي اإلاؿاولت ًٖ ج٩ىًٍ بججاَاث الٟغص للخُاة الاظخماُٖت اإلاىٓمت الالػمت للخُاة في اإلاجخم٘ .ً
ً
٦ما حٗض ألاؾغة باليؿبت للُٟل مىنال ظُضا لش٣اٞت اإلاجخم٘ و حكاع ٥بُغٍ٣ت مباقغة فى ٖضص مً الش٣اٞاث الٟغُٖتوقب٩اث الٗال٢اث الاظخماُٖت.
 جىمُت شخهُت الُٟل وب٦دكا ٝال٣ضعاث الظاجُت:ؤلاوؿان في َٟىلخه ًمل ٪مىاَب ٨ٞغٍت وهٟؿُت وٖاَُٟت وظؿمُتووُْٟت ٞاألؾغة هي التي ج٣ىم بدىمُت َظٍ اإلاىاَب وب٦دكا ٝال٣ضعاث والهٟاث التي ًمل٨ها ؤبىائهم والخٗغ ٝبلى ه٣اٍ ال٣ىة
مً ؤظل اؾخٛاللها.
 جىمُت ج٣ضًغ الظاث للُٟل:حؿاٖض ألاؾغة الُٟل ٖلى ب٦دؿاب زانُت ج٣ضًغ الظاث للٟغص زال ٫مغاخل خُاجه ألاولى مماٌؿاٖضٍ ٖلى مؿاًغ خُاجه في وي٘ ؤخؿً .
 عُ٢ ٘ٞمت ؤلاعاصة :حؿاَم ألاؾغة بضوع ٦بحر في عُ٢ ٘ٞمت ؤلاعاصة بججاٍ ٖضة ؤمىع بًجابُت في خُاة الٟغص ٧اإلعاصة في الضعاؾتؤلاعاصة هدى بلى ٙالىجاح ،وٗٞل الخحر.
 ج٨شُ ٠الش٣ت و الضًم٣غاَُت وعوح الخ٣بل والى٣ض  :جخىلض للٟغص الضًم٣غاَُت وعوح الى٣ض والخ٣بل مباقغة مً ألاؾغة هدُجتالل٣اءاث والخىاعاث وحٗىٍض الُٟل ٖلى طل. ٪
 جدٖ ٤ُ٣ىامل الؿ٩ىن الىٟسخي و الكٗىع بالهضوء وؤلاَمئىان وؤلاجؼان :ج٣ضم ألاؾغة ٧ل ما ًدخاظه الٟغص مً ؾ٩ىنبل ،٪ج٣ضم ما ًدخاظه الٟغص مً خاظاث عوخُت ووظضاهُت.
وَضوء وبَمئىان وبجؼان ألن ألاؾغة هي ال٨ى ٠الىخُض الُٟ٨ل ط
 مغاٖاة جىٞحر الخاظاث الىٟؿُت  :بن ألاَٟا ٫لهم خاظاث هٟؿُت مسخلٟت مجها بَمئىان الىٟـ والخلى مً الخىٝوالايُغاب والخاظت للخهىٖ ٫لى م٩اهت اظخماُٖت وا٢خهاصًت مالثمت والخاظت بلى الٟىػ والىجاح والؿمٗت الخؿىت
وال٣بى ٫مً آلازغًٍ وؾالمت الجؿم والغوح  ،وٖلى الىالضًً بعقاص ؤبىائهم وجغبُتهم التربُت الصخُدت ختى ال جىدغٝ
خاظاتهم ٞخخىلض لضحهم مك٨الث هٟؿُت واظخماُٖت.
ً
 ازخُاع ألانض٢اء :حٗخبر الهضا٢ت وب٢امت الٗال٢اث م٘ آلازغًٍ مً الخاظاث ألاؾاؾُت لؤلبىاء زهىنا في ؾً الكبابٞاألَٟا ٫والكباب ًازغون ٖلى بًٗهم البٌٗ وٍ٨غعون ما ًٟٗل ؤنض٢ائَم وب٩ل ؤؾً ٠خىعٍ ٖضص مً قبابىا في
بهدغاٞاث زلُ٣ت و٨ٞغٍت هدُجت مهاخبت ؤصخاب الؿىء  ،ومً ؤظل بزخُاع الهضً ٤الهالر ًجب ٖلى الىالضًً ؤو ٖلى
ألاؾغة ٧لها جىيُذ مٗاًحر الهضا٢ت ألبىائهم ونٟاث الهضًٚ ٤حر الؿىي م٘ اإلاخابٗت اإلاؿخمغة لظل.٪
 جىُٓم و٢ذ ألابىاء وبؾخٛال ٫ؾاٖاث الٟغاَ : ٙظا الجاهب مً ؤَم الجىاهب التي ًجب ٖلى ألاؾغة مغاٖاتها خُض ٌٗخبرالٟغا ٙمك٩لت ٖىٍهت ٖىض ألابىاء وٖلُه ٞةن اإلاؿاولُت جٖ ٘٣لى ٖاج ٤ولي ألامغ ُٞجب ٖلُه اإلاؿاٖضة في جىُٓم و٢ذ ؤبىاثه
بدُض ً٩ىن َىا ٥و٢ذ ٧افي ومىاؾب للمظا٦غة وو٢ذ مىاؾب آزغ للترُٞه في ألاقُاء اإلاُٟضة وفي َظا الجاهب ٌٗخبر ٢غب ولي
ألامغ مً ؤبىاثه ومخابٗخه لهم ومىدهم الغٖاًت هي ؤ٢هغ الُغ ١لؿض ؾاٖاث الٟغا.ٙ
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جىـُاث جشبىٍت مىحهت لألظشة:
 مداولت جسهُو و٢ذ ٧ا ٝللجلىؽ م٘ ألابىاء وجباص ٫ألاخاصًض اإلاخىىٖت مً ؤزباع اظخماُٖت وصعاؾُت وز٣اُٞت وٚحرَا. التر٦حز ٖلى التربُت ألازالُ٢ت واإلاشل الُُبت ،وؤن ً٩ىن الىالضان ٢ضوة خؿىت ألبىائهما. يغوعة الخٗىص ٖلى ؤلاخترام اإلاخباص ٫في الخٗامل صازل ألاؾغة ،وجىمُت الىعي ،والهغاخت ،والىيىح. ٞهم هٟؿُت ألاوالص وبُٖائَم الش٣ت في ؤهٟؿهم . بقغا ٥ألاوالص في الُ٣ام بإصواع اظخماُٖت وؤٖما ٫هاٗٞت . ٢بى ٫الخىىٕ في بزخُاعاتهم الصخهُت٦،ةزخُاع اللباؽ وبٌٗ الهىاًاثَ ،..اإلاا لِـ ٞحها مداطًغ قغُٖت.َد
ً
ً
وهجاخا
 الدصجُ٘ الضاثم لؤلوالص وؤلاؾخدؿان واإلاضح ،بل وج٣ضًم الهضاًا واإلا٩اٞأث الدصجُُٗت٧ ،لما َّ ٢ضمىا ؤٖماال هبُلتفي خُاتهم.
 ٖضم السخغٍت والتهضًض بالٗ٣اب الضاثم لؤلبىاء متى ما ؤز٣ٟىا في صعاؾتهم ؤو وٗ٢ىا في ؤزُاء مً ٚحر ٢هض مجهم ،بل ًخمجلمـ اإلاك٩لت بهضوء ومداولت الخٛلب ٖلى الخُإ بالخ٨مت والترُٚب والترَُب.
 ٖضم بْهاع اإلاسالٟاث والجزاٖاث التي جدضر بحن الىالضًً ؤمام ؾم٘ ؤبىائهم. الهبر الجمُل في جغبُت ألابىاء وجدمل ما ًدضر مجهم مً ٖىاص ؤو ٖهُان ،والضٖاء بهالخهم وجى٣ُٞهم.ومً َىا هىص الخإُ٦ض مغة ؤزغي ٖلى ؤن صوع ألاؾغة في عٖاًت ألاوالص َى ؤ٢ىي صٖاثم اإلاجخم٘ ً
ج٩ىًٍ شخهُت ألابىاء
جإزحرا في
ِم
وجىظُه ؾلى٦هم ،وبٖضاصَم للمؿخ٣بل .
 /2اإلاذسظت:
ً
ً
هٓغا لخٗ٣ض ٖىانغ الش٣اٞت و احؿإ صاثغتها التى ًخىظب ٖلى الٟغص ا٦دؿابها بضؤث ألاؾغة ج٣ٟض بالخضعٍج ٦شحرا مً وْاثٟها
ً
هٓغا إلوكٛا ٫آلاباء جدذ ي ِٛالٓغو ٝالاظخماُٖت والا٢خهاصًت ٞاإلاضعؾت مً ؤَم وؤبغػ ماؾؿاث الخيكئت الاظخماُٖت
التي ؤوكإث ب٣هض الٗىاًت وجغبُت ألابىاء وتهُئتهم وبٖضاصَم للخُاة.
وبالخالي وؿخُُ٘ ال٣ى ٫ؤن اإلاضعؾت الىؾُلت التي بنُىٗها اإلاجخم٘ بجاهب ألاؾغة لى٣ل الخًاعة ووكغ الش٣اٞت وجىظُه
ألابىاء الىظهت الاظخماُٖت الصخُدت ٧ي ً٨دؿبىا مً الٗاصاث ال٨ٟغٍت والٗاَُٟت والاظخماُٖت التي ال حؿاٖضَم ٞدؿب
ٖلى الخ ٠ُ٨الصخُذ في اإلاجخم٘ بل ٦ظلٖ ٪لى الخ٣ضم بهظا اإلاجخم٘.
ٞاإلاضعؾت هي اإلااؾؿت الاظخماُٖت الغؾمُت التي ج٣ىم بىُْٟت التربُت ،وه٣ل الش٣اٞت اإلاخُىعة وجىٞحر الٓغو ٝاإلاىاؾبت لىمى
ً
ً
ً
ً
الُٟل ظؿمُا وٖ٣لُا واهٟٗالُا واظخماُٖا.
حٗلم الٟغص اإلاؼٍض مً اإلاٗاًحر الاظخماُٖت في ق٩ل مىٓم وحٗلمه ؤصواع اظخماُٖت ظضًضة ٞهى ًخٗلم الخ٣ى ١والىاظباث
ويبِ ؤلاهٟٗاالث وٚحر طل.٪
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بن وُْٟت اإلاضعؾت ال ج ًٖ ٠٣خضوص ه٣ل اإلاٗاع ٝاإلاىظىصة في بُىن ال٨خب ٞدؿب و بهما في ٖملُت صمج َظٍ اإلاٗاع ٝفي
وبلى صازل اإلاٗىُحن بها ،وج٨مً وُْٟت اإلاضعؾت ٦ما ًغي ٧لىؽ 1في ؤجها ج٣ىم بخدىٍل مجمىٖت مً الُ٣م الجاَؼة و اإلاخ٤ٟ
ٖلحها اظخماُٖا لؤلٞغاص.
ً ً
الذوس التربىي للمذسظت :جلٗب اإلاضعؾت صوعا باعػا في جغبُت اليلء ،و ًخطر طل ٪في آلاحي:
 الى٣ل الش٣افي :خُض ج٣ىم اإلاضعؾت بى٣ل الترار الش٣افي مً ألاظُا ٫الؿاب٣ت بلى ألاظُا ٫الالخ٣ت بإؾالُب ووؾاثل ظُضةج٣خًحها َبُٗت الٗهغ م٘ مغاٖاة ؤن ٖملُت الى٣ل َظٍ حؿخلؼم جُهحرٍ وجىُ٣ده مً الكىاثب والخغاٞاث باإلياٞت بلى
مداولت جبؿُُه لُخل٣اٍ اإلاخٗلم بك٩ل مِؿغ.
 الخ٩امل الاظخماعي بحن الجماٖاث  :بط ًىدؿب للمجخم٘ ظماٖاث مخٗضصة خُض ً٩ىن للمضعؾت صوع ٦بحر في الً٣اء ٖلىالخىاً٢اث التي ٢ض جيكإ بحن َظٍ الجماٖاث و جد ٤ُ٣الخ٩امل في ما بُجها.
 الىمى الصخصخي للخلمُظ ؾىاء ٧ان صازل اإلاضعؾت ؤو صازل بِئت اإلاجخم٘ ال٨بحر. جىمُت ؤهماٍ اظخماُٖت ظضًضة ٞالتربُت وؾُلت ج٩ىًٍ ؤهىإ الؿلى ٥و حُٛحرَا و جىمُتها ٖلى ؤؾاؽ مً الٗلم و اإلاٗغٞتلظا ٧ان يغوعٍا ٖلى اإلاضعؾت ؤن ج٣ىم بىاظبها في جىمُت ؤهماٍ اظخماُٖت ظضًضة خهلذ هدُجت الخُىعاث الجضًضة و
الخانلت في اإلاجا ٫الٗالمي ٧له لخجٗل مجهم مىاَىحن نالخحن ٢اصعًٍ ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ ظماٖاتهم التي ٌِٗكىن ٞحها.
 جىمُت ال٣ضعاث ؤلابضاُٖت  :اإلااؾؿاث التي حؿدىض بلى اإلاٗغٞت الٗلمُت بداظت بلى ؤ٩ٞاع ابضاُٖت واإلاضعؾت في ؾٗحها بلى - -جىمُت ؤلابضإ ال بض ؤن جىمي لضي الخلمُظ الًٟى ٫اإلاٗغفي و اؾخ٨كا ٝاإلاجهى. ٫
 جىٞحر مىار ٌصج٘ ٖلى مماعؾت الُ٣م الضًم٣غاَُت والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت . بؾخ٨ما ٫ما ٧ان ٢ض جم البضء ُٞه مً جغبُت مجزلُت للٟغص ،زم جخىلى جصخُذ اإلاٟاَُم اإلاٛلىَت ،وحٗضًل الؿلى ٥الخاَئ،ً
بياٞت بلى ُ٢امها بمهمت الخيؿُ ٤والخىُٓم بحن مسخل ٠اإلااؾؿاث الاظخماُٖت طاث ألازغ التربىي في خُاة الٟغص ٧ي ال -
ًدضر هىٕ مً الخًاعب ؤو الخهاصم ؤو الٗكىاثُت.
 جبؿُِ وه٣ل الترار اإلاٗغفي والش٣افي وهدى طل ٪مً ظُل ال٨باع بلى ظُل الهٛاع. ج٣ىم بضوع ٦بحر بط ًدكغب الهٛاع ٞحها ٖاصاث وُ٢م وؤزال ١وؾلىُ٦اث مجخمٗهم الظي ٌِٗكىن ُٞه. مٗاوهت الجُل ٖلى مىاظهت ْغو ٝالخُاة في يىء ما ازخاعجه مً ُ٢م و هٓم. مؿاٖضة ألاَٟاٖ ٫لى حٗلم يبِ اهٟٗاالتهم و الخٗامل م٘ مغا٦ؼ الؿلُت. جضعٍب الُٟل الُغٍ٣ت التى جدل بها اإلاك٨الث مً ٧اٞت ألاهىإ و ا٦دؿاب الىؾاثل الٟىُت لخل اإلاك٨الث. جضعٍب الُٟل الاٖخماص ٖلى الىٟـ. جىمُت الُمىح .1

وطفو ،على أسعد " ،علم االجتماع التربوي وقضايا الحياة التربوية المعاصرة" ،مكتبة الفالح للنشر و التوزيع  ،ط  ،الكويت  ، 998ص . 67
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 جد ٤ُ٣الاَضا.ٝ جسُي الهٗاب . الاخترام والاهًباٍ. حٗض اإلاضعؾت الى٧الت الاظخماُٖت الشاهُت بٗض ألاؾغة للُ٣ام بىُْٟت الخيكئت الاظخماُٖت لؤلَٟا ٫وألاظُا ٫الكابت ،خُضً
ج٣ىم اإلاضعؾت بةٖضاص ألاظُا ٫الجضًضة عوخُا ومٗغُٞا وؾلىُ٦ا وبضهُا وؤزالُ٢ا ومهىُا ،وطل ٪مً ؤظل ؤن جد ٤٣لؤلٞغاص
ا٦دؿاب ًٖىٍت الجماٖت واإلاؿاَمت في وكاَاث الخُاة الاظخماُٖت اإلاسخلٟت ،وحٗمل اإلاضعؾت الُىم ٖلى جدٖ ٤ُ٣ضص ٦بحر
مً اإلاهام التربىٍت ،ولِـ طل ٪و ِ٣ٞبل حؿمى بمهام جمخاػ بها زهىنا ًٖ ٚحرَا مً اإلااؾؿاث الاظخماُٖت ألازغي حؿعى
الحها اإلاضعؾت بلى حٗؼٍؼ الاًضًىلىظُاث الاظخماُٖت الؿاثضة وجد ٤ُ٣الىخضة الؿُاؾُت للمجخم٘.
 /3اإلاسجذ:
ً
 ٌٗخبر اإلاسجض في ؤلاؾالم ظامٗا ومغ٦ؼا ليكغ الىعي في اإلاجخم٘ ،وم٩اها إلظخمإ اإلاؿلمحن ،ولم قملهم ،وجىخُض نٟهم،ً
ٞهى ؤًٞل م٩ان وؤَهغ بٗ٣ت وؤ٢ضؽ مدل ًم ً٨ؤن جخم ُٞه جغبُت ؤلاوؿان اإلاؿلم وجيكئخه لُ٩ىن بةطن هللا حٗالى ٞغصا
ً
نالخا في مجخم٘ نالر.
 ٞهى اإلا٩ان اإلاؿاو ًٖ ٫حٗلُم الٟغص و الجماٖت الخٗالُم الضًيُت و اإلاٗاًحر الؿماوٍت ،التى جخد٨م في الؿلى ٥بما ًًمًؾٗاصة الٟغص و اإلاجخم٘.
 بمضاص الٟغص بةَاع ؾلى٧ي مغجطخى و هاب٘ مً حٗالُم صًىت. ج٩ىًٍ الىاػٕ الضًجي وجىمُت الًمحر ٖىض الٟغص و الجماٖت. الضٖىة بلى جغظمت الخٗالُم الؿماوٍت بلى ؾلىٖ ٥ملي. الخض ٖلى الٗلم وؤَمُت الٗمل وبج٣اهه اؾدىاصا ًٖ ما ظاء في ال٣غآن وألاخاصًض الىبىٍت.ؤبػاد اإلاسجذ٧ :ان اإلاسجض وماػا ٫اإلااؾؿت التربىٍت التي ج٣ىم بةٖضاص اإلاؿلم ؤلاٖضاص اإلاخ٩امل ،الظي ٌؿاٖض ٖلى الخ٠ُ٨
م٘ الخُاة مً زال ٫جُٟ٨ه م٘ هٟؿه وم٘ مجخمٗه و ٤ٞاؾخٗضاصاجه و٢ضعاجه ،وصون جُ٣ض بؿً مٗحن ؤو مؿخىي مٗغفي
مدضص وبظلً ٪د ٤٣اإلاسجض ألابٗاص الشالزت التي تهض ٝالتربُت بلى جد٣ُ٣ها:
البػذ الىفس ي :الخٗلم و ٤ٞال٣ضعاث والاؾخٗضاصاث.
البػذ الاحخماعي :بٖضاص الٟغص للمكاع٦ت وبظ ٫الجهض في الخُاة الٗامت.
البػذ الخياملي :الخ٩امل في ؤلاٖضاص خُض ؤن ؤلاؾالم ًىٓغ بلى الٟغص ٖلى ؤهه وخضة مخ٩املت.
ومً َىا ٞةن ألازغ التربىي للمسجض ًخجلى في الجاهب الغوحي ،والجاهب الخل٣ي ،والجاهب الٗ٣لي والجاهب الٗلمي
والؿُاسخي ،والجاهب الجمالي ،والاظخماعي ،باإلياٞت بلى جىزُ ٤الهلت الاظخماُٖت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلاؿلم.
لظل ٪ظمٗذ التربُت ؤلاؾالمُت بحن ظمُ٘ َظٍ الجىاهب (الجؿمُت والٗ٣لُت والغوخُت) ،و٢ام اإلاسجض بدىمُت ظمُ٘ َظٍ
الجىاهب وجسغط مً جل ٪اإلاضعؾت ؤلاؾالمُت ال٨شحر ٞخاعٍش اإلاسجض في ؤلاؾالم خاٞل بإٖٓم ما في الترار الخًاعي ؤلاؾالمي
مً زهاثو وُ٢م ماػالذ جبهغ الٗالم ختى الُىم.
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َّل
َّل َم َم َم
َم َم َّل ْم َم َم
اح َمذ ِملل ِمه فال ج ْمذ ُمغىا َمم َمؼ الل ِمه
وؤ٦ض ال٣غآن ال٨غٍم ًٞل اإلاؿاظض بيؿبتها بلى هللا ٖؼ وظل ،وطل ٪في ٢ى ٫هللا حٗالى ﴿ :وؤن اإلاع ِم
َم
1
ؤ َمخ ًالذا ﴾
ُّ
ُث َد
واإلاجخم٘ ؤلاؾالمي َى مجخم٘ الىٓاٞت والهٟاء ،والُهغ والى٣اء ،وال ج٨د َدؿب َظٍ الهٟاث بال مً زال ٫التربُت في اإلاؿاظض
َد
َد
َد
اإلاؿلم مُالب في نالجه بإن ً٩ىن
َاَغ الشىب والبضن واإلا٩ان
وَظٍ آلاًت ال٨غٍمت حكحر بلى الُهاعة الخؿُت واإلاٗىىٍت؛ ألن
ُث
َد
ُث
َاَغا مً َد
الخض َدز ْنحن ألا٦بر وألانٛغ ،وخحن ًهلي ٞةن الهالة ج ّن
ً
وؤن ً٩ى َدن
ُه ُثغٍ مً الظهىب وآلازام ،بل جدٟٓه مً اعج٩ابها
ِم
ِم
َم ِم
ْم ُم ْم َم
َّل َم َم
ْم َم َم
ً
ْم ُم َم ُم َم َم ْم َم َم ْم َم
َّل َم َم َم ْم
الفالة جىهَمى َمغ ِمً الف ْمدؽ ِماء َمواإلاىى ِمش
الفالة ِمب َّلن
اب َموؤ ِمك ِمم
خ
مهضا٢ا ل٣ى ٫هللا  -جباع ٥وحٗالى ﴿ اجل ما ؤ ِم
ووي ِمبلًُ ِممً ال ِمى ِم
َم َم ْم ُم َّل َم ْم َم ُم َم َّل ُم َم ْم َم ُم َم َم ْم َم َم
2
فى ُمػىن ﴾
ول ِمزهش الل ِمه ؤهبر والله ٌػلم ما ج
جىبُلاث اإلاسجذ في جدلُم الخيؽئت الاحخماغُت ألبىاء اإلاعلمحن:
الدروس بعد
الصالة

المكتبات الملحقة
بالمساجد الكبرى

محاضرات
المناسبات الخاصة

العالقات بين
المصلين

الخطب الدينية

اإلاسجض ٧ان وال ًؼا ٫ؤًٞل م٩ان للدكاوع بحن اإلاؿلمحن ،في ٧ل قإن مً قاون ِمصًجهم ومِٗكتهم ألن اإلاؿلم في اإلاسجض ً٩ىن
بُٗضا ًٖ َىي َّ
ً
الىٟـ وهؼٚاث الكُُان.
ول٩ي ٌٗىص للمسجض صوعٍ الغٍاصي في جهًت ألامت وج٣ضمها ،وبؾخٗاصة مجضَاٞ ،ةهه ًيبػي ؤلاجاخت للمسجض جإصًت عؾالخه
ً
مدىعا للٗضًض مً اإلاجاالث الىاٗٞت لؤلمت.
الغوخُت والخٗلُمُت والاظخماُٖت صون ُ٢ىص ل٩ي ٌٗىص ٦ما ٧ان
٦ما ًجب ؤن ٌصج٘ ؤوالص اإلاؿلمحن ب٩ل الىؾاثل ٖلى بعجُاص اإلاؿاظض ،والترصص ٖلحها باهخٓام ختى ًإلٟىَا وجخٗل٢ ٤لىبهم بها
يماها لخؿً جيكئتهم وجغبُتهم ٖلى َاٖت هللا والبٗض ًٖ مٗهِخه وجىظحههم بلى ؤن ًغا٢بىا هللا في ؤ٢ىالهم وؤٗٞالهم ول٩ي
ٌم َم
ّم
ُم
ظله َم
ُث
ًىم ال َّل
واغت هللا حػالى،
وؼاب وؽإ في
ظل بال ظله...
ِم
ً٩ىهىا يمً مً ٖىاَم عؾى ٫هللا ب٣ىله»:ظبػت ًظلهم هللا في ِم
َّل
3
وسحل كلبه مػلم باإلاعاحذ «

1

سورة الجن،اآلية . 8

 2سورة العنكبوت،اآلية .45
 3حديث شريف ،رواه البخاري ومسلم عن أبا ىريرة.
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 /4وظاثل ؤلاغالم:
 حٗض وؾاثل ؤلاٖالم مً بحن اإلااؾؿاث الاظخماُٖت التي ٦كٟذ ًٖ ظضاعتها في الخإزحر ٖلى خُاة ألاٞغاص زال ٫مغاخلٖملُت الخيكئت بط لم ٌٗض للك ٪بم٩ان في الخإزحراث الٗمُ٣ت التي باجذ جتر٦ها وجبهمها في خُاة ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؾُما ٖلى
ألاَٟا ٫مجهم الظًً ً٩ىهىن مدِ بؾخ٣با ٫ل٩ل ما ج٣ضمه َظٍ الىؾاثل ؤلاٖالمُت وزانت ٖىضما اصث مً ٗٞالُتها ّن
وخضة
ػ
ؤزغَا بك٩ل ٦بحر هدُجت للخُىعاث الخ٨ىىلىظُت الخضًشت.
 ج٩ىن في الٗاصة مغثُت ؤو مؿمىٖت ؤو م٣غوءة ،لها جإزحر ٦بحر ٖلى جغبُت وز٣اٞت ووعي ؤلاوؿان ،خُض ج٣ضم بغامج مسخلٟتوز٣اٞاث مخىىٖت مً زال ٫وؾاثلها الجماَحرًت اإلاسخلٟت التي مجها ؤلاطاٖت ،الخلٟؼٍىن الُٟضًى ،الصخاٞت ،وقب٨ت ؤلاهترهذ
وؤقغَت الدسجُل الؿمُٗت ،الؿِىما ،اإلاؿغح ،اإلاٗاعى واإلاخاخ ٠وٚحرَا مً الىؾاثل ألازغي التي جساَب ظمُ٘ الٟئاث في
مسخل ٠ألاٖماع وجضزل ٧ل بِذ وجهل بلى ٧ل م٩ان.
خُض جسخل ٠وجخٟاوث جإزحراث َظٍ الىؾاثل (وؾاثل ؤلاٖالم) ٖلى ألاٞغاص والجماٖاث بدؿب م٣ضعة ؤق٩الها ووؾاثلها
ال٨شحرة واإلاخىىٖت ،اإلا٣غوءة مجها واإلاغثُت واإلاؿمىٖت وٚحرَا ،..مً خُض ٢ضعتها ٖلى ه٣ل الخبر في خُىه ،وبقغا ٥اإلاخل٣ي م٘
اإلاًمىن ؤلاٖالمي ،واؾخُ٣اب ٖضص ٦بحر مً الجماَحر .
جا٦ض هخاثج ألابدار والضعاؾاث 1بما ال ًضٖى مجاال للك ٪ؤن الُٟل الٗغبي اإلاؿلم ًخٗغى إلاازغاث زُحرة ،وؤن شخهِخه
وهي في مغاخل ج٩ىٍجها جسً٘ لًٛىٍ ؾلبُت مخىىٖت ٣ً ..ى ٫قمٗىن بحرًؼ-عثِـ وػعاء بؾغاثُل الؿاب " : -٤لعىا هدً
الزًً ظىؿحر الػالم الػشبي ،ولىىه رلً الىبم الفؿحر الزي ًشفػىهه غلى ؤظىذ مىاصلهم".
ممحزاث وظاثل ؤلاغالم:
 جخمحز بؿغٖت ججاوبها م٘ اإلاؿخجضاث الٗلمُت والخ٨ىىلىظُت. ثمخاػ ب٣ضعتها الٟاث٣ت ٖلى ظظب اَخمام الىاؽ مً مسخل ٠ألاٖماع والش٣اٞاث والبِئاث. ج٣ضم زبراث ز٣اُٞت مخىىٖت. ج٣ضم َغ ١مِٗكت ُ٢اٖاث ٖغًٍت مً ؤٞغاص اإلاجخم٘. جى٣ل بلى ألاٞغاص زبراث لِؿذ في مجا ٫جٟاٖالتهم البُئُت والاظخماُٖت اإلاباقغة. وؾُلت َامت مً وؾاثل التربُت اإلاؿخمغة. ٚحر شخهُت ،بمٗجى ؤجها ال جاصي بلى جٟاٖل مباقغ بُجها وبحن ألاٞغاص.ً
 ظظابت ،وحكٛل ظاهبا مً الى٢ذٞ ،غنت للترُٞت. حٗ٨ـ الش٣اٞت الٗامت للمجخم٘. ٦ما جمخاػ بإن لها جإزحرا ٢ىٍا ٖلى الغؤي الٗام في مسخل ٠الٓغو ٝوؤن جإزحرَا ًهل بلى ُ٢اٖاث ٖغًٍت مً ٞئاث اإلاجخم٘وَظا ٌٗجي ؤهه مً اإلاهم ظضا بؾدشماعَا وؤلاٞاصة مجها والٗمل ٖلى حسخحرَا بكتى الُغ ١والُُٟ٨اث لخضمت ؤَضا ٝوؤٚغاى
التربُت الهالخت ًٖ َغٍ ٤الخيؿُ ٤اإلاؿخمغ بحن َظٍ الىؾاثل وٚحرَا مً اإلااؾؿاث التربىٍت ألازغي في اإلاجخم٘ وًٖ َغٍ٤
بؾىاص مهمت ؤلاقغاٖ ٝلحها إلاً جخىاٞغ ُٞه الٟ٨اءة الضًيُت والخلُ٣ت والٗلمُت واإلاهاعٍت.
زلمد السيد علي "،التربية األسرية بين الضوابط الشرعية والمتطلبات العصرية" ،رللة ادلنهل ، 000 ،ص.76

160

الػذد  : 7ماًى 2015

مشهض حُل البدث الػلمي

 /5حماغت الشفاق:
هي هىٕ مً اإلااؾؿاث الاظخماُٖت التربىٍت التي لها جإزحر ٦بحر في جغبُت ؤلاوؿان بهُال٢ا مً ٧ىهه ٧اثً حي بظخماعي ًمُل
بُٟغجه بلى ؤلاظخمإ بٛحرٍ ،ولظلٞ ٪ةن ظماٖت الغٞا ١في ؤي مجخم٘ بمشابت ظماٖت ؤولُت قإجها قإن ألاؾغة في الٛالب ج٩ىن
ً
نٛحرة الٗضص وج٩ىن ًٖىٍت الٟغص ٞحها جبٗا لغوابِ الجىاع والكغٍدت الٗمغٍت واإلاُى ٫والضوع الظي ًاصًه الٟغص في
الجماٖت.
ولجماٖاث الغٞا ١ؤزغ ٞاٖل في جغبُت ؤلاوؿان وج٩ىًٍ شخهِخه الؾُما في ؾىىاث مغخلتي الُٟىلت واإلاغاَ٣ت خُض ً٩ىن
ؤ٦ثر جإزغا بإٞغاص َظٍ الجماٖاث الظًً ً٩ىهىن ٖاصة مً ألا٢غان ،ؾىاء ٧اهىا ػمالء صعاؾت ؤو عٞا ١لٗب ؤو ؤنض٢اء ٖمغ ؤو
ٚحرَم ممً ًغا٣ٞهم ؤلاوؿان لٟتراث َىٍلت ؤو ٢هحرة ولٗل جإزحر ظماٖت الغٞاٖ ١لى ؤلاوؿان ٖاثض بلى ازخال ٝؤٞغاصَا
وجىىٕ ز٣اٞاتهم وازخال ٝبِئاتهم.
ً ً
جلٗب ظماٖت الغٞا ١صوعا مهما في جيكئت الُٟل وهمى شخهِخه ،خُض ؤجها جخإل ٠مً ؤهضاص الُٟل ممً ًُ٣مىن في ُ٢إ
ؾ٨جي مٗحن وهدىٍ في الٛالب.
ـفاث حماغت الشفاق:
 جخإل ٠مً ؤًٖاء في هٟـ الٗمغ. لهم صعظاث مخٟاوجت مً اإلا٩اهت والؿلُت.اَخماماتهم مدكابهت وؤوكُتهم وال٣هو اإلاخضاولت بُجهم.ً
 عٚبت ؤًٖائها في الٗمل بُٗضا ًٖ ؾلُت ال٨باع. ل٩ل ظماٖت مً ظماٖاث الغٞا ١ز٣اٞت ٞغُٖت زانت بها جسخل ًٖ ٠ز٣اٞت ال٨باع. جمشل ظماٖت الغٞا ١اإلاجا ٫الاظخماعي الىخُض الظي ًىٟهل ُٞه الهٛاع ًٖ ال٨باع.ً
ً
ً
 جبضؤ ظماٖت الغٞا ١بؿُُت ظضا زم جخٛحر ؤوكُتهم وؤَضاٞهم وجؼصاص يبُا وجىُٓما. ًسً٘ ؤًٖاء ظماٖت الغٞا ١لىٓام مُٗاعي ؾلى٧ي ًلؼم الُٟل بإصواع بظخماُٖت مسخلٟت في ؤي ظماٖت. جدُذ ظماٖت الغٞا ١الٟغنت إلاماعؾت ٦شحر مً ألاصواع التي جىمي الٗال٢اث الاظخماُٖت.الذوس الزي جلػبه حماغت الشفاق في التربُت:
حٗمل ظماٖت الغٞا ١صوعا في ا٦ؿاب الُٟل ؤو اإلاغاَ ٤بٌٗ الخهاثو الىٟؿُت والتربىٍت التي ال ًخٗلمها في اإلااؾؿاث
ألازغي هظ٦غ مجها:
الخىُف :الخ ٠ُ٨م٘ اإلاىا ،٠٢ألاشخام..
الاهذماج :الاهضماط م٘ الانض٢اء الجضص وألا٢غان.
الخدشس مً اللُىد :الخدغع مً ُ٢ىص ألاؾغة ،الخدغع مً بٌٗ الهٟاث الُٟىلُت
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اإلاعاولُت :حٗلم اإلاؿاولُت الصخهُت بُٗضا ًٖ عٖاًت ألاؾغة ،اإلاؿاولُت ًٖ اإلاالبـ واإلامخل٩اث ،ؾالمت الجؿم ،ألالٗاب.
الخػاون :ب٦دؿاب عوح الخٗاون م٘ الغٞا ١في خمل خاظُاث ،الخٗاون في جىُٓ ٠الخي..
خاجمت:
مً َىا ًخطر ؤن ٖضص ماؾؿاث الخيكئت الاظخماُٖت التى ًخٗامل مٗها الٟغص ًتزاًض و جؼصاص صعظت حٗاوجها و حكاب٨ها
وبخخُاظه لها ؤًًا ٦ما جضع ط في مغاخل همىٍ ؤلاظخماعي ُٞخٗلم ما َى مكتر ٥بحن َظٍ اإلااؾؿاث ٦ما ًخٗلم ما َى زام
٦ظلٞ ،٪للماؾؿاث التربىٍت اإلاسخلٟت في مجخمٗىا ؤَمُت بالٛت وؤزغ باعػ في جغبُت اليلء ،ألامغ الظي ًٟغى ٖلى اإلاهخمحن في
ً
اإلاُضان التربىي والخٗلُمي مؼٍضا مً الٗىاًت والاَخمام بظل.٪
كاثمت اإلاشاحؼ :
 .1ؤبى ظاللت و آزغون" ،ؤـىٌ التربُت بحن ألاـالت و اإلاػاـشة" ،م٨خبت الٟالح لليكغة الخىػَ٘ ،ال٩ىٍذ.
 .2ؤخمض الهاقمي "،غالكت ألاهماه العلىهُت للىفل باألهماه التربىٍت ألاظشٍت" ،صاع ٢غَبت لليكغ والخىػَ٘،1 ٍ ،
.2001
 .3الٟىِل ؤخمض  "،ؤـىٌ التربُت"  ،صاع ال٨خاب الجضًض اإلاخدضة ، 3ٍ ،بحروث.2004،
.2000
 .4مدمض الؿُض ٖلي "،التربُت ألاظشٍت بحن المىابي الؽشغُت واإلاخىلباث الػفشٍت" ،مجلت اإلاجهل،
ٖ .5بض الغخُم لُىضة "،ألاهماه التربىٍت وغالكتها بالحُاة اإلاذسظُت للخلمُز" ،عؾالت ماظؿخحر في ٖلم الىٟـ ألاؾغي،
.2005
ظامٗت وَغان،
ٖ .6بض ال٣اصع ال٣هحر "،ألاظشة اإلاخؿحرة في مجخمؼ اإلاذًىت الػشبُت" ،صعا الجهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ ،1ٍ ،لبىان،
.1999
 .7وَٟهٖ ،لى ؤؾٗض "،غلم الاحخماع التربىي وكماًا الحُاة التربىٍت اإلاػاـشة" ،م٨خبت الٟالح لليكغ و الخىػَ٘ ٍ ،
. 1998
،2ال٩ىٍذ
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اإلالشوثُت في الجضاثش بحن ظاَشة الػضوف وجإزحر وظاثي ؤلاغالم الجذًذ
ؤ.فاًضة مجذوب /حامػت ظىُف،2الجضاثش

اإلالخق:
حٗخبر ال٣غاءة مً ؤَم اإلاٗاًحر التي ج٣اؽ بها اإلاجخمٗاث ج٣ضما ؤو جسلٟاٞ ،اإلاجخم٘ ال٣اعت َى مجخم٘ مخ٣ضم ًيخج الش٣اٞت و
اإلاٗغٞت و ًُىعَا بما ًسضم ج٣ضمه و ج٣ضم ؤلاوؿاهُت ٧اٞت ،لظل ٪جغ٦ؼ الىٓم الخضًشت ٖلى ال٣غاءة و حٗخبرَا مً اإلاهاعاث
ؤلاوؿاهُت التي جم ً٨اإلاخٗلمحن مً الخُىع و ا٦دؿاب اإلاهاعاث ،زهىنا في ٖهغ ٌكهض الؼزم اإلاٗغفي اإلادؿاعٕ الظي ؤزغ في
٧ل اإلاجاالث ،بضاًت مً ٖاصاث ال٣غاءة و ز٣اٞت اإلا٣غوثُت باٖخباعَا مً مًٗالث اإلاجخمٗاث في الى٢ذ الغاًَ ٧ىجها مخىٞغة و
مىدكغة في خضوص بم٩اهُاث ٧ل ألاٞغاص مخدضًت بظل ٪الخىاظؼ الغثِؿُت ٧الؼمان و اإلا٩ان بًٟل ما جىٞغٍ الخ٨ىىلىظُا
الخضًشت التي ؤخضزذ زىعة جٟاٖلُت في مجا ٫اإلاٗغٞت و ؤجاخذ ال٣غاءة ل٩ل مً ًهبى بلحها .و َىا هدؿاء ًٖ ٫بق٩الُت مهمت
اهُال٢ا مً ٧ىن اإلاٗغٞت ؤنبدذ ؤ٢غب مما ٧اهذ ٖلُه في اإلااضخيٞ ،لما ال هجض الٟغص في الى٢ذ الخالي ؤ٢غب للٗلم و خب
ال٣غاءة؟ و ؤًًا بطا ٧اهذ ال٣غاءة في اإلااضخي مدهىعة في هسب مُٗىت جيخج اإلاٗغٞت و جُىعَا لخىٞغ ؤلام٩اهُاث لها ،إلااطا ال
ٌؿخُُ٘ ألاٞغاص مماعؾتها الُىم لخىٞغَا في ًٞاء الىؾاثِ ؤلاٖالمُت الخضًشت  ،و إلااطا لم وؿخُ٘ ؤن هٓهغ الٟغص الجؼاثغي
٦صخو طو َاب٘ ز٣افي مخجلي في جهمه ال٣غاجي و الٗلمي؟ و َل خ٣ُ٣ت ؤن الىؾاثِ ؤلاٖالمُت الجضًضة بازخالٞها بض ٫ؤن
ج٣غبىا و حؿهل لىا ال٣غاءة ؤبٗضجىا هي ألازغي ٖجها بُُٛان نىعتها ٖلى خؿاب ال٨ٟغة و اإلاٗلىمت؟
اليلماث اإلافخاخُت  :ال٣غاءة  ،ز٣اٞت اإلا٣غوثُت  ،الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة  ،ؤلاٖالم الجضًض  ،اإلاٗغٞت  ،الىؾاثِ الغ٢مُت .
ملذمت:
" الىخاب َى خحر حلِغ" ٖ ،باعة حٗ٨ـ ؤَمُت ال٩لمت و ال٣غاءة في خُاجىا ٞال٣غاءة مىٟظ ٖمُ ٤للهغوب مً ٖىان٠
الجهل ٦ما حٗض مىَبت و َىاًت ،و ال جضع ٥ؤَمُتها بال الكٗىب الخُت و الىاُٖت و الخغٍهت ٖلى حٗىٍض هٟؿها ٖلى ال٣غاءة و
مامىت بإن ال٣غاءة مٟخاح اإلاٗغٞت و َغٍ ٤الغقي و هي وؾُلت لخىؾُ٘ اإلاضاع ٥و ال٣ضعاث  ،و ما مً ؤمت ج٣غؤ بال و مل٨ذ ػمام
الُ٣اصة و الغٍاصة ،و مىظ هؼو ٫الىحي في ٚاع خغاء ٦ىا ؤمت ؤ٢غؤ و لَ ً٨ل ؤمت ا٢غؤ ج٣غؤ ؤم ال حٗلم لل٣غاءة ؾبُال؟
و في َظا ؤلاَاع هخدضر ًٖ ؤَم خامل للمٗغٞت ؤلاوؿاهُت ٖبر ألاػمىت ؤال و َى ال٨خاب خُض ًل٣ي اَخماما واؾٗا مً ٧اٞت
ٞئاث اإلاجخم٘ باٖخباعٍ الىؾُِ ألاؾاسخي لل٣غاءة و مهضع ؤؾاسخي للمٗغٞت مىظ ال٣ضًم و جُىع بدؿب جُىع خاظت ؤلاوؿان
له ،و جضعط مً الى٣ىقاث و الغؾىماث ٖلى الصخىع و اإلاٗاصن ونىال بلى ال٨خابت ٖلى الجلىص و ؤوعا ١البرصي و الغ ١و ٚحرَا
و َظا جلبُت للجزٖت اإلا٣غوثُت لضي ؤلاوؿان ٖبر الٗهىع ونىال بلى ق٩ل ال٨خاب اإلاُبىٕ ب٩ل ؤنىاٞه ،و ؤزحرا في يىء بغوػ
ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و ألا٢غام اإلاًٛىَت و هاٞظة الٗالم الاٞتراضخي الظي وٞغجه الاهترهذ ٦إ٦بر قب٨ت مٗلىماجُت و جدُذ
ل ٪اإلاٗغٞت و اإلاٗلىمت مً ٦بؿت ػع ،و بحن َاطًً اإلاىُل٣حن جبرػ بق٩الُت مهمت لُاإلاا جٓهغ في ٧ل اإلاداٞل الٗلمُت ؤال و هي
ؤػمت ال٣غاءة في مجخمٗاجىا الٗغبُت ،خُض هجضَا ؤ٢ل الضو ٫اَخماما بال٣غاءة بىاءا ٖلى و٢اج٘ و بخهاثُاث ناصعث ًٖ
ماؾؿاث عؾمُت و مىٓماث تهخم بكإن الٗلم و ال٣غاءة اهُال٢ا مً جغاظ٘ مبُٗاث ال٨خب ،و ه٣و ٖضص اإلا٨خباث م٣اعهت
بٗضص الؿ٩ان اإلاتزاًض وٚحرَا مً الى٢اج٘ ألازغي هإحي ٖلى ط٦غَا ُٞما بٗض .
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و َىا هدؿاءَ ًٖ ٫ظا اإلاك٩ل في ٖضم الاَخمام بال٣غاءة لضي الٟغص الٗغبي ؾىاء ما ًيخجه ال٨خاب الٗاصي ؤو ما جىٞغٍ
الىؾاثِ ؤلاٖالمُت الجضًضة و ؤًً ً٨مً الخلل بُيىا و بحن اإلاجخمٗاث الٛغبُت التي اؾخُاٖذ بىاء ز٣اٞت نلبت لضي ؤٞغاصَا
هدى ال٨خب و ال٣غاءة  ،ؾىاء في ػمً ؤلاٖالم الجضًض و الاٞتراضخي ؤو ٢بله و في يىء َظٍ اإلاُُٗاث هدىاو ٫في َظا اإلا٣ا٫
بق٩الُت ال٣غاءة لضي الٟغص الٗغبي والجؼاثغي زهىنا  ،اهُال٢ا مً ٨ٞغة مٟاصَا ويُٗت ال٣غاءة في ػمً الٗالم الاٞتراضخي ،
و البدض في اإلاك٩لت َل حٗىص ؤؾاؾا ل٣ٟضاهىا لش٣اٞت ال٣غاءة ؤم ؤن َظٍ الىؾاثِ ؤلاٖالمُت بض ٫ؤن ج٣غبىا لل٣غاءة ؤبٗضجىا
ٖجها ؤ٦ثر ،ب٩ل ما جدمله مً بٚغاءاث الهىعة و الهىث و الخىىٕ و ؤلابهاع في ػمً ؤنبذ ُٞه الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىمت
للمُالٗت و ال٣غاءة و الش٣اٞت َى ؤؾهل ما ًخاح له ٖبر ٧ل ألاػمىت التي ٖاٌل ُٞه ؤلاوؿان الخب و الك ٠ٛبال٨خب.
واهُال٢ا مً َظا الُغح هدىاوَ ٫ظٍ ؤلاق٩الُت في الٗىانغ الخالُت:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

مٟاَُم البض ؤن وٗغط ٖلحها.
ؾاا ًٖ ٫ز٣اٞت اإلا٣غوثُت ؟
حصخُو لىا ٘٢اإلا٣غوثُت في الٗالم الٗغبي والجؼاثغ.
ؤؾباب ؤػمت ال٣غاءة في اإلاجخم٘ الجؼاثغي .
ويُٗت ال٣غاءة وجإزحر ؤلاٖالم الجضًض.
حٗؼٍؼ ز٣اٞت اإلا٣غوثُت في ٖهغ الىؾاثِ ؤلاٖالمُت الجضًضة .

 -1مفاَُم البذ ؤن وػشج غليها :
ؤ.اللشاءة :حٗغ ٝال٣غاءة و٣ٞا إلاا خضصجه " الُىوعىى" ٖلى ؤجها :مٗغٞت ال٣غاءة و ال٨خابت و الخؿاب و هي ال٣ضعة ٖلى
الخدضًض و الٟهم و الخٟؿحر و زل ٤الاجها ٫و الخؿاب باؾخسضام اإلاىاص اإلا٨خىبت و اإلاُبىٖت اإلاغجبُت بؿُا٢اث مسخلٟت ،و
جخًمً مٗغٞت ال٣غاءة و ال٨خابت اؾخمغاعٍت الخٗلم في جم٨حن ألاٞغاص مً جد ٤ُ٣ؤَضٞهم و جُىٍغ مٗغٞتهم و بم٩اهُاتهم و
اإلاكاع٦ت في الجماٖت و اإلاجخم٘ ألاوؾ٘. 1
و ٌٗغٞها "سوبحردو جشاوغ" بإجها ٖملُت بًجاص الهلت بحن لٛت ال٨الم و الغمىػ ال٨خابُتٞ ،هي ٖملُت طاث زالر ٖىانغ و هي:
اإلاٗجى ،و الل ٟٔو الغمؼ اإلا٨خىب ،و بالخالي حك٩ل مجاال مً ؤَم مجاالث اليكاٍ اللٛىي في خُاة الٟغص و اإلاجخم٘ ،و جب٣ى
مً ؤَم وؾاثل ا٦دؿاب اإلاٗغٞت و الش٣اٞت و الاجهاٞ ،٫هي جدخىي ٖلى ؤمىع زالزت :اإلاالخٓت ،الاؾخ٨كا ٝو البدض الظاحي
ًٖ اإلاٗغٞت ،التي بضوعَا جمشل الُغٍ ٤الؿلُم هدى ز٣اٞت شخهُت ٖالُت و جُىع مٗغفي ًهاخب الٟغص ٖبر ٞتراث خُاجه .2
مً ظهت ؤزغي ال وٟٛل َىا و وؿمي ال٣غاءة هي مجغص وؾُلت بعؾا ٫و اؾخ٣با ٫ال٩لمت اإلا٨خىبت ٖلى الىع ١و هي جهىٍغ
للمىُى ، ١و هي نىعة جدى ٫ال٩لمت مً نىث مؿمىٕ بلى عؾم مى٣ىف بل حٗضوا لخ٩ىن نُٛت مً نُ ٜالخٟاٖل و لِؿذ
هي الخٟاٖل و ال جهى٘ ُ٢مخه و ال جٟترى زُىعجه في خاُٚ ٫ابها ،و اإلاؿإلت لِؿذ مؿإلت ؤٞغاص ؤو ُٖىاث بكغٍت مدهىعة
بل هي ٖالمت ز٣اُٞت ؤ٦بر مً ؤن هيؿاَا ؤو هدىاؾاَا ٞ ،األصب الٗٓمي في الخاعٍش ٧له جدضعث و جىاؾلذ ٖبر الغواًت و
اإلاكاٞهت و الخ ٟٔمشلما جدضعث ٖبر الىع٢ت و اإلاسُىَاث.3

The plurality of literacy and IIS implications for policies and programs UNSCO (2009) p 13
Ibid .p 23

 3عبد اهلل الغد امي" :اليد و اللسان ،القراءة و األمية و رأسمالية الثقافية" ،ط  ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ادلغرب،
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و٣ٞا لهظا جخٗضص حٗغٍٟاث ال٣غاءة خؿب اإلاسخهحن و الضاعؾحن لها جبٗا للخٛحراث الخانلت في اإلاجخم٘ زهىنا بٗض ْهىع
ألاهترهذ و وؾاثُها اإلاسخلٟت  ،خُض ؤنبدذ ٞحها ال٣غاءة اإلاٗم٣ت صاثما امخُاػ ل٣لت عٚم ؤهه في ٖهغها َظا هجض مٗٓم
الىاؽ في الٗالم َم مخٗلمىن بلى خض ما  -عٚم وظىص وؿب لؤلمُت في بٌٗ اإلاجخمٗاث اإلاخسلٟت ٢ -اصعًٍ ٖلى ٢غاءة بٖالن و
جى ُ٘٢اؾمهم ٖلى ٖ٣ض لَ ً٨ظا وخضٍ ال ًجٗل مجهم ٢غاءٞ ،ال٣غاءة هي ال٣ضعة ٖلى الٛىم في الىو و اؾخ٨كاٞه ؤًٞل
مً ٢ضعاج ٪التي مً زاللها ًم٨ى ٪جمل ٪الىو ،و بٖاصة زل٣ه لٖ ً٨ضص ال ًدصخى مً الٗ٣باث ججٗل َظا نٗبا بالخدضًض
بؿبب الؿلُت التي جمىدها ال٣غاءة لل٣اعتٞ ،األهٓمت الؿُاؾُت الا٢خهاصًت و الضًيُت اإلاسخلٟت التي جد٨مىا جسصخى مً
خغٍت مبضٖت ٦هظٍ  ،بطا ال٣غاءة في ؤخؿً خاالتها حٗىص للخإمل والك ٪و الخإمل و الك٢ ٪ض ً٣ىصان لالٖتراى و الخُٛحر ،و
بظل ٪حٗخبر ال٣غاءة في ؤي مجخم٘ ٌٗاوي مً الؿُُغة و الخًىٕ و الاؾدبضاص في ؤهٓمخه مً يٗ ٠اإلا٣غوثُت و ظٗل ؤٞغاص
َظا اإلاجخم٘ آزغ َم َى ال٣غاءة ،هٓغا لك٣ائهم في الخُاة الُىمُت و حٗبهم و اوكٛالهم بإمىع بُٗضا ٖلى مُالب الخُٛحر و
ؤلانالح الظي جدُده ال٣غاءة الىاُٖت و اإلاخٗم٣ت و َىا ج٩ىن ال٣غاءة بمشابت مكغوٕ زُغ جبُ٣ه ألاهٓمت اإلاؿدبضة لهالخها و
لخضمت مخُلباتها و اخخُاظاتها. 1
ب .الػضوف غً اللشاءة :الصخيء اإلاالخٔ َى ؤن ؤٚلب الىاؽ ال ً٣غئون و ل٨جهم مخٗلمىن و ًمخل٩ىن مهاعاث مخىىٖت في
ال٣غاءة و ل ً٨لِـ لضحهم الاَخمام بال٣غاءة و اإلاُالٗت لل٨خب التي جىمي ال٣ضعاث الٗ٣لُت و ج٩ىن زاعط ال٨خب الخسههُت و
اإلاضعؾُت و بالخالي ٌٗغ ٝالٗؼو ٝلٛت و ً٣اٖ( ٫ؼٞذ) هٟؿه ًٖ الصخيء ٖؼوٞا ؤي ٖاٞخه و ػَضث ُٞه و الؼَض في الصخيء َى
ألاٖغاى ٖىه و جغ٦ه  ،و اإلا٣هىص بٓاَغة الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة هي بٖغاى ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؤي ٧ان مؿخىاَم بضعظت ؤو ؤزغي
ًٖ مماعؾت ٗٞل ال٣غاءة عٚم جىٞغ الٓغو ٝلل٣غاءة و بالخالي الٗؼوَ ٝىا ٌٗجي ٖضم الغٚبت و اإلاُل إلاماعؾت َظا الٟٗل،
وَٗخبر اإلاُل ظاهب هٟسخي وَى ًبرع الخٟاٖل اإلاؿخمغ بحن خاظاجه ألاؾاؾُت – ؤي ال٣اعت -والىؾاثل التي ًدبٗها إلقبإ
خاظاجه 2واإلاُل لل٣غاءة مٗىاَا ؤن حٗلً ماطا جغٍض ؤن ج٣غؤ و ٠ُ٦ج٣غؤ وما الٛاًت مً ال٣غاءة .
٦ما حٗغ ٝانُالخا ٖلى ؤجها خالت هٟؿُت و شخهُت في هٟـ الى٢ذ و وٗجي بها ؤوٗضم الغٚبت في ال٣غاءة ؤو ٖضم اإلاُى٫
3
لل٣غاءة،وازخُاع مُى ٫وَغٍ٣ت ؤزغي لخجىب ال٣غاءة ٧االٖخماص ٖلى اإلاهاصع الال٨تروهُت مً بُجها الاهترهذ ٧ىؾُلت للبدض
والتي جدمل الجاهب اإلاؿلي و الترُٞهي ؤ٦ثر مجها ٢غاءة َاصٞت للخش ٠٣و الخىىٍغ ٖىض البٌٗ .
ج.ؤلاغالم الجذًذٌٗ :غ٢ ٝامىؽ الخ٨ىىلىظُا الغُٗٞت  high-tech dictionaryؤلاٖالم الجضًض بك٩ل مسخهغ و ًهٟه بإهه
اهضماط ال٨مبُىجغ وقب٩اث ال٨مبُىجغ و الىؾاثِ اإلاخٗضصة و بدؿب "لِعتر" ؤلاٖالم الجضًض بازخهاع َى مجمىٖت
ج٨ىىلىظُاث الاجها ٫التي جىلض مً التزاوط بحن ال٨مبُىجغ و الىؾاثل الخ٣لُضًت لئلٖالم الُباٖت و الخهىٍغ الٟىجىٚغافي و
الهىث و الُٟضًى.4
و ج٣ىم ٞلؿٟت ؤلاٖالم الجضًض ٖلى مبضؤ اؾخٛال ٫بحن الىؾاثل اإلادؿىبت و الكب٩اث الال٨تروهُت و ج٨ىىلىظُا الاجهاالث
اإلاخ٣ضمت للىنى ٫بلى ؤ٦بر ٖضص مً الجمهىع باإلاٗلىمت التي ج٣ضمها ماؾؿت ؤلاٖالم بإ٢ل ج٩لٟت و ؤ٢هغ َغٍ٣ت وؤؾغٕ ه٣ل
الربتو مانغويل ":فن القراءة" ،ترمجة عباس ادلفرجي ،ط  ،دار ادلدى لإلعالـ و الثقافة و الفنوف ،دمشق سوريا ، 0 4 ،ص .43
عبد الباري ماىر شعباف " :سيكولوجيا القراءة وتطبيقاتها التربوية"  ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع  ،األردف  ، 009 ،ص. 94

 3خالد ىناء سيدىم ":أسباب عزوف الطلبة عن القراءة و أساليب تنمية مهاراتهم القرائية  ،دراسة ميدانية لطلبة سنة ثالثة ليسانس  ،"LMDعلم
ادلكتبات و العلوـ الوثائقية جاـعة باتنة ،رللة اعلم ،العدد أفريل ، 0 3ص . 50
4عباس مصطفي صادؽ ":اإلعالم الجديد المفاىيم والوسائل والتطبيقات" ،دار الشروؽ ،عماف األردف ،ص 3
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للمٗلىمت ػمىُا ،و مً ؤَم وؾاثل ؤلاٖالم الجضًض اإلاضوهاث الال٨تروهُت و قب٩اث الخىانل الاظخماُٖت ........و ٚحرَا و جدُذ
مكاع٦ت و ه٣ل الغؾاثل ًٖ َغٍ ٤وؾُِ بضال مً ه٣لها وظها لىظه.1
و ؤلاغالم الجذًذ))New Mediaؤو ؤلاٖالم الغ٢مي ٌكحر بلى مجمىٖت مً ألاؾالُب و ألاوكُت الغ٢مُت الجضًضة التي جم٨ىىا مً
بهخاط و وكغ و اؾتهال ٥اإلادخىي ؤلاٖالمي بمسخل ٠ؤق٩اله مً زال ٫ألاظهؼة الال٨تروهُت (الىؾاثِ )اإلاخهلت ؤو الٛحر
مخهلت باالهترهذ و ؤلاٖالم الجضًض َى وؾاثل ؤلاٖالم الغ٢مُت و الكب٨ت و الخٟاٖلُت و طل ٪لخٟغٍ٣ها ًٖ و ؾاثل ؤلاٖالم
الخ٣لُضًت( اإلاُبىٖت و اإلاؿمىٖت و اإلاغثُت ) 2و حٗغ ٝبإجها لِؿذ بشا ؤخاصًا و جلُ٣ا بظباعٍا مشل ما ٧اهذ جخمحز به هٓم ؤلاٖالم
ال٣ضًم ،و ل٨ىه جٟاٖل ًسخاع ُٞه الىاؽ اخخُاظاتهم و ٌكاع٧ىهه في الى٢ذ طاجه لِـ بالغؤي ٞ ِ٣ٞهى بٖالم حٗضصي بال
خضوص و مخٗضص الىؾاثِ ًاصي ؤصواعا ظضًضة ٧لُا و جخمحز َظٍ الىؾاثل الجضًضة بالغ٢مُت و الخٟاٖلُت  ،الكٗبُت  ،الٟغصًت ،
الخسهو  ،الجماَحرًت و جؼاوط الىؾاثِ و الخ٨ىىلىظُا  ،بمٗجي ؤجها ٖباعة ًٖ جٟاٖل بحن الٟغص والجماٖت وَى في ؤبؿِ
نىعٍ ٌٗبر الىا ٘٢والخاعٍش والش٣اٞت ألي مجخم٘ زال ٫مغخلت مً اإلاغاخل الؼمىُت .3
و جدُذ َظٍ الىؾاثِ اقباٖاث للٟغص ج٩ىن ؤبٗاصَا :الاؾترزاء و اإلاغا٣ٞت ،الٗاصة و جمًُت الى٢ذ ،الترُٞه و الخٟاٖل
الاظخماعي و اإلاغا٢بت ؤلاٖالمُت و ؤلازاعة و الهغوبُت. 4
و مً وؾاثل َظا ؤلاٖالم الجضًض هي اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت طاث ال٣ضعة ٖلى اليكغ اإلاؿخمغ (ؤي مؼوصة بإهٓمت بصاعة اإلادخىي )
ل٩اٞت ؤق٩اَ ٫ظٍ اإلاى ٘٢ؾىاء مىٖ ٘٢اصي ؤو صخُٟت بل٨تروهُت ؤو زضماث البرًض الال٨تروهُت بةم٩اهُت بض اليكغاث ٖبر
ؤهٓمت الاقترا ٥للبض الخلٟؼي وؤلاطاعي ٖلى الجهاػ الخلىي و الاهترهذ ،قب٩اث الخىانل الاظخماعي مشل ٞاٌـ بى ٥و جىٍتر،
ًىجُىب و الك٩ل الجضًض لل٨خب الال٨تروهُت و ختى اإلاجالث الال٨تروهُت..............و ٚحرَا مً وؾاثِ الاجها. ٫
و في صعاؾدىا َظٍ ٞةهىا وكمل ٧ل ؤهىإ َظٍ الىؾاثِ صون اؾخصىاء لخإزحراتها ٖلى اإلا٣غوثُت لضي الٟغص الجؼاثغي ،باٖخباع ؤن
َظا ؤلاٖالم مخٗضص الهىع و ألاَضا ٝب٣ضع حٗضص الٗلىم التي ًمشلها خُض ًىُىي جدذ زُمخه الجىاهب الؿُاؾُت و
الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت و الٟىُت و الٗلمُت و الترٞحهُت و الخُالُت و ٧ل مٗاع ٝالخُاة ألاًضًىلىظُت و الٟلؿُٟت و
الخًاعٍت اإلااصًت و الغوخُت و ٧ل َمىخاث ؤلاوؿان الكغٍٟت و ٧ل هىاػٖه الكغٍغة اإلاضمغة.5
 -2ظااٌ غً زلافت اإلالشوثُت ؟
بن ؾاا ٫الٗال٢ت ما بحن ال٣غاءة و الش٣اٞت َى ؾااً ٫مـ اإلاخٛحراث اإلاٗغُٞت ٖلى مؿخىي ما ًغاٍ اإلاجخم٘ ز٣اٞت و ما ًغاٍ
يغوعٍا و ما َى ٖ٨ـ طل ، ٪و ال ق ٪ؤهىا مغعها بؼمً الكٗغ ُٞه َى الٗالمت الش٣اُٞت ألا٦بر ،و ٧ان مً صًضن الخلٟاء
ألامىٍحن و الٗباؾُحن جغبُت ؤبىائهم ٖلى لٛت الكٗغ ٦ما ٧اهذ ز٣اٞت الضواوًٍ الٗلُا للخلٟاء و الىػعاء و الىظهاء و ٖلُه
حٗؼػث لضًىا م٩اهت الكٗغ ٗ٦ال٢ت ز٣اُٞت  ،و وعزىا هدً َظا اإلاٗجى ختى ناع اإلاٗهىص الش٣افي ٚ ،حر ؤن ألامغ حٛحر و لم حٗض
َظٍ الؿمت ٖالمت ز٣اُٞت خُض جغاظ٘ اإلا٣ام مشله مشل الى٣ض و هٓغٍاجه و مٗها ألاؾالُب البالُٚت و الخُابُت و جبٗتها
1

George Rodman .mass media in a changing world .New York .2009.Mc Graw .p 07
Terry Flew .New Media .an introduction .London. oxford University .Press .2008 .p29
3
Lazau jacques : sociologie de la communication de masse .Ed .A .colin .paris .1991.p23.
2

ائ ، 0 0 ،ص .83
 4عزي عبد الرمحاف و بومعيزة السعيد " :اإلعالم و المجتمع"  ،الورسم للنشر و التوزيع ،اجلز ر

 5وجدي زلمد بركات و منصور حسن" :نحو إستراتيجية عربية لمواجهة تأثير اإلعالم المعاصر على األسرة و الشباب "  ،مؤمتر األسرة و الشباب يف
دوؿ رللس اؿتعاوف اخلليجي ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية ادلتحدة 008/0 / 4- ،ص .03
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زُاباث ؤزغي جمازلها في الخ٩ىًٍ و الخبىٍب و َظٍ ٧لها ؤنابها هىٕ مً التراظ٘ في الدؿىٍ ٤و الكُىٕ ختى ونلذ بلى مغاخل
مسُٟت ،في م٣ابل طل ٪خلذ زُاباث ؤزغي لخ٩ىن في نضاعة الاَخمام و الاؾتهال ٥الُىمي الؿغَ٘ و ظاءث ٨ٞغة ألاًٞل
مبُٗا ٧اؾخجابت إلاخُلباث الؿى ١الش٣اُٞت و مً ؤَم قغوَها الؿهىلت و اإلاباقغة و الهغاخت و ٧ل زُاب ؾُاسخي ؤو
اظخماعي ؤو صًجي ًىُىي ٖلى قغوٍ الهغاخت و اإلاباقغة و الؿهىلت ًجض نضاٍ بؿغٖت ٞاث٣ت و َظا ما ٌؿمى بش٣اٞت الهىع
التي مؿذ اإلاخٛحراث اإلاٗغُٞت و الظوُ٢ت و ٚحرث مً ٖال٢اث الخىانل صازل اإلاجخمٗاث و بحن ٞئاتها و خُجها حٗؼػ بك٩ل آزغ
مٟهىم ز٣افي ٖام و خضًض ًٟترى ؤن ٢غاءة ال٨خب هي الٗالمت الش٣اُٞت بدُض ؤن الى٣و ٞحها ؤو الخ٣لُل مجها ًهبذ ماقغا
ٖلى اعجضاص ز٣افي و الق ٪ؤن ؤصخاب اإلاهىت ٧اهىا وعاء حٛظًت َظا الخهىع ٞالىاقغون و باٖت ال٨خب و مٗهم اإلاالٟىن ْلىا
 1990في مٗغى بحروث لل٨خاب ؤن ويٗذ بخضي صوع اليكغ
ًغصصون ال٣ى ٫بإن الٗغب ؤمت ؤ٢غؤ ال ج٣غؤ و خضر في ٖام
الٗغبُت ٟ٦ىا نٛحرا ٖلى مضزل ظىاخها و ٢الذ بهه  ًٟ٦ال٣اعت الٗغبي مُخا ،و ع٦ؼث حُُٛاث الصخاٞت ٖلى َظا اإلاىٓغ و
ناع هاصعة مً هىاصع ألا٢اوٍل.1
وٖلُه ٞةن الغبِ بحن اإلا٣غوثُت و الش٣اٞت في ػمً الخضعط و الخُىع ؤلاوؿاوي ونىال بلى ػمً الًٟاثُاث و الاهترهذ و٧ل
وؾاثِ ؤلاٖالم الجضًض َى ػمً وعر ٧ل الخدىالث اإلاغخلُت في ؤلاطاٖت و الؿِىما و مغخلت الخلٟؼٍىن ألاولى و مً َظٍ
الىعازت ظاءث ز٣اٞت الهىعة لخٗلً جدىال ٦بحرا في خُاة البكغ ،لخدب٘ بابهاعاث الاهترهذ و الهُ ٜالش٣اُٞت التي جدُذ ٞغنا
زُالُت للىاؽ ل٩ي ًماعؾىا ؤهىاٖا مخجضصة مً وؾاثل اإلاٗغٞت الغزُهت ؤو ختى اإلاجاهُت م٘ ما جدُده مً خغٍت مُل٣ت و
ؾغٖت ٞاث٣ت  ،و اإلاهم َىا ؤن ج٣ىم الهُ ٜالش٣اُٞت للمٗغٞت لخ٨ك ٠ؤن ال٣غاءة الخ٣لُضًت ٖبر ال٨خاب لِؿذ مُٗاع ٖلى
ز٣اٞت مجخم٘ ما ؤو ٖضم ز٣اٞخه  ،بل جخجؿض في خ٣ُ٣ت و وا ٘٢ال٣غاءة ؤنال ؾىاء لل٨خاب الخ٣لُضي ؤو في ق٩له الال٨ترووي
ؤو ما جدُده الىؾاثِ ؤلاٖالمُت الجضًضة التي حٗخبر هي ألازغي مً مهاصع الخش ٠ُ٣و لً وك ٪في ٞاٖلُتها ،زهىنا و ؤهىا
ؤمام الخض ٤ٞالهاثل للمٗلىماث و جغا٦م مىخجاث اإلاٗغٞت و البدض الٗلمي و الىدُجت اإلاباقغة لظل ٪هي ج٣اصم ما بدىػجىا مً
مٗاع ٝو مٗلىماث و جُٟض الخ٣ضًغاث ؤن هدى % 90مً ظمُ٘ اإلاٗاع ٝالٗلمُت ٢ض جم اؾخسضامه في الٗ٣ىص الشالزت ألازحرة،
و ؾى ٝجخًاَٖ ٠ظٍ اإلاٗاع ٝزال ٫هدى 12ؾىت و ً٣ى ٫ؤخض الباخشحن ؤن ٖلى اإلاسخو اإلاٗانغ ؤن ًً٘ في خؿابه ؤن
هدى مً % 20– 10مً مٗلىماجه ٢ض قار ،و ٖلُه ؤن ًجضصَا و ًغي ؤن ؤٖغاى الكُسىزت حٗتري اإلاٗلىماث بيؿبت% 10
في الُىم باليؿبت للجغاثض و % 10في الكهغ للمجالث و % 10في الؿىت باليؿبت لل٨خب  ، 2لظلٞ ٪ةن ما ج٣ضمه َظٍ الىؾاثِ
ؤلاٖالمُت الجضًضة ٌٗخبر خاٞؼا لخجضًض اإلاٗلىماث وبزغائها باٖخباع ؤهىا ؤمام الخض ٤ٞالهاثل لها وٖلُه لؼم وظىص وؾاثِ جًمً
َظٍ الخانُت ؤي ؾغٖت الىٟاط للمٗلىمت.
 -3حصخُق لىاكؼ اإلالشوثُت في الػالم الػشبي و الجضاثش:
الىا ٘٢ؤن مك٩لت الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة هي مك٩لت ٖاإلاُت  ،ختى ؤن الضو ٫التي ٧اهذ قٗىبها مضمىت ٖلى ال٣غاءة مشل الكٗب
الاهجلحزي و الكٗب الٟغوسخي حٗاوي الُىم مً َظٍ اإلاك٩لت ،و ٢ض وكغث مجلت (لىبىان) و هي مً ؤقهغ اإلاجالث الٟغوؿُت
جد٣ُ٣ا مىؾٗا ًٖ ال٣غاءة جدذ ٖىىان " ؤهلزوا اللشاءة " خُض جدضر في َظا الخدٖ ٤ُ٣ضص مً ٦باع اإلا٨ٟغًٍ و الباخشحن
ًٖ ؤػمت ال٣غاءة و مٓاَغ الٗؼوٖ ٝجها ،و ٢ض ؤوضخىا في جد٣ُ٣هم بإن ال٨خاب ًخٗغى مىظ ؾىىاث إلاىاٞؿت ٢ىٍت و عبما
ٚحر مخ٩اٞئت م٘ وؾاثل الاجها ٫الجضًضة مشل الخلٟؼٍىن و الُٟضًى و ٧ل ما ًخهل باألهترهذ مً وؾاثِ بٖالمُت ع٢مُت ،و
 1عبد اهلل الغامدي  :مرجع سابق ،ص
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٢ض ؤوضر َظا الخد ٤ُ٣بإن شخو مً ٧ل شخهحن في ٞغوؿا قاَض الخلٟاػ َُلت ؾاٖاث الجهاع و ؤن مخىؾِ ما ًسههه
ألامغٍ٩ي لل٣غاءة ًبل ٜخىالي 34ص٣ُ٢ت للصخ ٠و 14ص٣ُ٢ت للمجالث و 23ص٣ُ٢ت  ِ٣ٞلل٨خب بمٗجي ؤجها في جغاظ٘ و بطا
٧اهذ َظٍ خا ٫الخد٣ُ٣اث في الضو ٫الغاُٖت إلاكاعَ٘ اإلا٣غوثُت َ ٠ُ٨ٞى خا ٫الىي٘ ٖىضها ؤوال ٗ٦غب و زاهُا في مجخمٗا
الجؼاثغي ؟
و لئلظابت ٖلى َظا الدؿائ ٫ال بض ؤن وصخو ؤوال َبُٗت ال٣غاءة و ُُٟ٦ت جضاولها و َل هدً مجخم٘ ًمخل ٪ز٣اٞت اإلا٣غوثُت
ؤو ؤهه ٣ٞضَا و٣ٞا لٓغو ٝو مخٛحراث ٢ض ج٩ىن ؤؾهمذ هي ألازغي ٞحها ،وٖبر هٓغة مسخهغة بالغظىٕ لبٌٗ ألاع٢ام
وؤلاخهاثُاث وبن ٧اهذ ٖلى ؾبُل الظ٦غ ال الخهغ ول٨جها حٗبر ًٖ وا ٘٢مىظىص وال وؿخُُ٘ به٩اعٍ ًٖ ويُٗت الٗلم
واإلاٗغٞت في مجخمٗىا الٗغبي زهىنا وبحن الضو ٫الٛغبُت خُض هغي بإن الخباًً ظلي والجضو ٫الخالي ٌٗبر ًٖ بٌٗ
الخ٣اث:٤
خشهت بهخاج اإلاجخمػاث الػشبُت

خشهت بهخاج اإلاجخمػاث الؿشبُت

ٖ 20 غبُا ً٣غؤ ٦خابا واخض في الؿىت.

٣ً غؤ ألاوعوبي٦ 7خب في الؿىت.

 مٗض ٫ال٣غاءة ٖىض الٟغص الٗغبي ًبل 6ٜص٢اث ٤في

 م٣ابل 36ؾاٖت للٟغص الٛغبي.

الؿىت.
 5000بِىما ًهضع في ؤمغٍ٩ا ما ًؼٍض ٖلى 290ؤل٦ ٠خاب ظضًض ؾىىٍا.
٣ً ضع ما ًهضع في الىًَ الٗغبي مً ٦خب ظضًضة
٦خاب ٧ل ؾىت.
الخلُٟت في م٣ابل طل ٪جترظم بؾغاثُل 15ؤل٦ ٠خاب ؾىىٍا بالٛت الٗبرًت

 مً زال ٫ألالٖ ٠ام التي مًذ مىظ ٖهض
اإلاإمىن جغظم الٗغب مً ال٨خب ما ٌؿاوي ٖضص ال٨خب و مً لٛت مى٣غيت ؤنال.
التي جترظمها بؾباهُا زالٖ ٫ام وخض
 بمٗجى الضو ٫الٗغبُت مجخمٗت ال جترظم ؤ٦ثر مً330
٦خاب ؾىىٍا.
ً هضع الىاقغون الٗغب ؾىىٍا ٦خابا واخض ل٩ل عب٘ ملُىن م٣ابل طل٦ ٪خاب ل٩ل زمؿت آال ٝشخو في الٛغب ،ؤي م٣ابل
٧ل ٦خابحن ًهضعان في الٗالم الٗغبي َىا٦ 100٥خاب ًهضع في
شخو في الٗالم الٗغبي.
الٛغب.

٧ ل 80شخو ٖغبي ً٣غئون ٦خابا واخض في الؿىت.

بِىما الٟغص ألاوعوبي الىاخض ً٣غؤ٦ 35خاب في الؿىت و الٟغص
إلؾغاثُلي٦ 50خاب.
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حذوٌ سكم (ً :)01مشل م٣اعهت بحن خغ٦ت ال٨ٟغ والخٗلُم وال٣غاءة بحن الضو ٫الٛغبُت والٗغبُت

1

و جبٗا للىزُ٣ت و لٛت ألاع٢ام ٞةنٖ 80غبُا ً٣غئون ٦خابا واخض في م٣ابل ؤوعوبي واخض ً٣غؤ٦ 35خاب و بؾغاثُلي واخض ً٣غؤ40
ٖ 3200غبي و
ٖ 2800غبي و ل٩ي ًخم ٢غاءة٦ 40خاب ٞةهىا هدخاط بلى
٦خابا مٗىاَا ل٣غاءة٦ 35خاب باللٛت الٗغبُت ٞةهىا هدخاط بلى
الىدُجت هي :
ٖ 3200غبي .
ٖ 2800غبي  .و ز٣اٞت بؾغاثُلي واخض = ز٣اٞت
ز٣اٞت ؤوعوبي واخض = ز٣اٞت
َظٍ الخ٣اث ٤ال ًم ً٨ؤن هخجاوػَا وه٣ى ٫بإن اإلاجخمٗاث الٛغبُت هي ألازغي حٗاوي مً ْاَغة الٗؼو ٝلل٣غاءة ولٖ ً٨لى
ألا٢ل وؿبها مدترمت م٣اعهت بما وٗاوي مىه هدً في مجخمٗىا الٗغبي ٖمىما  ،مبرعًٍ طل ٪بإن مً ً٣غؤ ٖىضَم هي الىسب
الخا٦مت واإلا٨ٟغة  ِ٣ٞؾىاء في ؤَغ الؿُاؾت  ،الا٢خهاص  ،الٟلؿٟت  ،الضًً ؤو الخ٨ىىلىظُا ومىه ه٣غ بد٣ُ٣ت مٟاصَا ؤن
ٖؼو ٝالجمهىع ًٖ ال٣غاءة ْاَغة جاع٧ ١ل مً حهخم ألمغ الش٣اٞت و ال٨ٟغ و اإلاٗغٞت و بالغٚم مً ؤن ْاَغة خؿب قىاَض
٦شحرة ٖاإلاُت بال ؤجها في الٗالم الٗغبي ؤزظث مىخى الٞخا جؼصاص زُىعجه مً ٢لت الاَخمام مً َغ ٝاإلااؾؿاث الغؾمُت و
ٖضم بُٖاء الٟغص الٗغبي ألي ؤَمُت إلاىيىٕ ال٣غاءة في خُاجه و جىزُ٣ا لهظا ؤنبدذ ألانىاث جخجظع في م٣ىالث الٗغب ال
ّن
ً٣غئون و لٗلى َظا ما جظ٦غها به م٣ىلت "مىش ي دًان " الٗغب ال ً٣غئون و بطا ٢غئوا ال ًٟهمىن و بطا ٞهمىا ال ًدٟٓىن و
بطا خٟٓىا ؾغٖان ما ًيؿىن .
و بن حٗضصث ألاؾباب لهظا الىاٞ ٘٢ةن ظل ما ًم٢ ً٨ىله َى ؤن َظا الاقمئزاػ مً ال٣غاءة زانت في مجخمٗىا له ؤؾباب و
2
صوا ٘ٞجيكإ بضاًت مً ظُل بلى مغخلت بلى وؾِ ٖاثلي و زخاما الجزٖت الؿاثضة التي ج٣ىم ٖلى مىٗىا مً ال٣غاءة ٖلى قا٧لت :
 جى ًٖ ٠٢ال٣غاءة . ؾتهلُٖ ٪ى.٪ مً ألاًٞل ؤن جسغط للٗب . و ؤَٟئ الىىع ٞالى٢ذ مخإزغ.باإلياٞت بلى طلَ ٪ىا٨ٞ ٥غة جغبِ بحن الاَخمام بال٣غاءة و بحن َبُٗت الىٓام الؿُاسخي و ج٣ى ٫بهه خُض جؼصَغ الخغٍاث
جغج ٟ٘مٗضالث ال٣غاءة ٟٞي اإلاجخمٗاث الضًم٣غاَُت ٌٗخبر اإلاىاًَ هٟؿه شخها ٞاٖال في الخُاة الٗامت  ،لظل ٪حهخم و لى
٢لُال باإلهخاط الش٣افي و الؿُاسخي و ٖلُه ٧اهذ مٗضالث ال٣غاءة في خ٣بت التي اػصَغث ٞحها ؤلاًضًىلىظُاث الؿُاؾُت في الٗالم
الٗغبي بحن الٟئاث اإلاخٗلمت  ،ؤ٦بر ب٨شحر مما هي الُىم ،ؤما ألان ٞمٗٓم اإلاىاَىحن ٌؿلمىن مهاثغَم لل٣ضع و ٌكٗغون بٗضم
ظضوي اهسغاَهم في الكإن الٗام لظلٞ ٪ةن الاَخمام بال٣غاءة في جغاظ٘ زهىنا لضي الاٞغاص الٗاصًحن .
 -4ؤظباب ؤصمت اإلالشوثُت في اإلاجخمؼ الجضاثش:
ً٣ابل ٢لت اإلاىخىط ال٨ٟغي الجؼاثغي ٖؼو ٝقٗبي واضر ُٞما ًخٗل ٤بال٣غاءة و مخابٗت ؤلانضاعاث الجضًضة في مسخل٠
الخسههاث ،خُض ٌسجل الكاعٕ الجؼاثغي جغاظٗا مؿخمغا في اؾتهال ٥اإلااصة الش٣اُٞت و ال٨خاب ٖلى وظه الخهىم،
خُض حكحر ألاع٢ام بلى جضوي مٗضالث ال٣غاءة م٣اعهت بمغاخل ؾاب٣ت ،بط قهضث اإلا٣غوثُت وؿبا مدترمت في مغخلت الؿبُٗىاث
 1عرل جرفاوي ":األنترنيت والجيل الثالث يقتالن ما بقي من مقروئية في الجزائر"  ،السالـ اليوـ 0 4/04/03 ،
http://essalamonline.com/ara/permalink/34633.html#ixzz3M9JfVZ7O

دانياؿ بناؾ  ":متعة القراءة" ،ترمجة يوسف احلمادة ،ط  ،دار الساقي ،بَتوت ،لبناف ، 0 5 ،ص . 5
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التي ٖغٞذ في ألاوؾاٍ الش٣اُٞت بٗهغ ال٣غاءة الظَبي و٢بلها خُض ٖغٞذ الجؼاثغ بمىاعة الٗلم واإلاٗغٞت وحٗا٢ب الخًاعاث
التي زلٟذ بٌٗ الكىاَض في جلمؿان مىاعة الٗلم وبجاًت مدٟل ال٨ٟغ وٖغٞذ ؤًًا بٗضص ال ًدصخي مً ٖلمائها وم٨خباتها
ختى في و٢ذ الاؾخٗماع ٧ان َىا ٥خضًض ًٖ مؿخ٣بل ال٣غاءة الٗمىمُت في الجؼاثغ وما خهضجه مً ٖلم وٖمل وعٖاًت
للم٨خباث  ،1ونىال بلى مغخلت الشماهُاث التي ٖغٞذ هي ألازغي جغاظٗا ٌٗىص باألؾاؽ بلى اٖخباعاث ا٢خهاصًت ٧اهسٟاى
ؤؾٗاع ال٨خب مً ظهت و الضٖم الغؾمي اإلاباقغ لل٨خب مً ظهت زاهُت ،ل ً٨م٘ بضاًت الشماهِىاث بضؤث مٗضالث ال٣غاءة في
الاهسٟاى زانت م٘ اهدهاع نىاٖت ال٨خاب في الكغ٦ت الىَىُت لليكغ و الخىػَ٘  ،وجبٗها صزى ٫البالص في مغخلت الخٛحراث
و ألاخضار التي زل٣ذ هىٕ مً الٟىضخى الؿُاؾُت والاظخماُٖت ومؿذ ٧ل ٞئاث اإلاجخم٘ وؤنبذ مُلب ألامً والاؾخ٣غاع
ؤوال و٢بل ٧ل شخيء و٧ان مىيىٕ الخىمُت الش٣اُٞت و ال٨ٟغٍت مُلب ٚحر ظضًغ بالظ٦غ وٖلُه جغاظٗذ ٧ل اليكاَاث
الضاٖمت لل٨ٟغ واإلاٗغٞت في اإلاجخم٘ ومٗها ال٣غاءة .
وٖلُه اٖخبرث ال٣غاءة في الجؼاثغ و بن ٧اهذ حسجل مٗضالث مىسًٟت مىظ ؾىىاث مً ؤَم الً٣اًا ال٨بري التي حكٛل با٫
اإلاهخمحن بدُض حكحر ج٣ضًغاث بٌٗ اإلاخدبٗحن بلى ؤن ههِب الٟغص الجؼاثغي مً ال٨خاب في الؿىت هه٦ ٠خاب ،و َى ما
ًُٟ٨ىا عبما ألن ه٣غ بإن َىاٖ ٥ؼو ًٖ ٝاإلا٣غوثُت٦ ،ما حكحر طاث الخ٣ضًغاث بلى ؤن اإلاضة اإلاسههت لل٣غاءة ٖىض الُٟل
الجؼاثغي ال جخجاوػ ص٣ُ٢خحن في الؿىت ، 2و َى ما ً٣غ بىظىص ؤػمت م٣غوثُت عٚم هٟي البٌٗ لهظٍ ؤلاخهاثُاث و ًبرعون طل٪
بٗضم ص٢تها ٧ىن ؤن َظٍ اليؿب جدضص في صولت ما بىاء ٖلى مٗض ٫الا٢خىاء ؤي مٗض ٫قغاء ال٨خب وهدً في الجؼاثغ ال همل٪
م٨خباث ؤنال  ،عٚم اإلاالخٔ الٗ٨سخي في اإلاٗاعى التي جل٣ى ب٢باال واؾٗا ٖلى الكغاء  ،و ل ً٨مً اإلاسخهحن ًغبِ ز٣اٞت
اإلا٣غوثُت ؤو ؤلا٢غاع بالٗؼوٖ ٝجها ًغظ٘ ؤؾاؽ و ٖىضها في الجؼاثغ بخىٞغ اإلا٨خباث و صوع اليكغ و مٗض ٫الخىػَ٘ والبُ٘ و
ٚحرَا مً قغوٍ ُ٢ام وجغاجبُت َظٍ الش٣اٞت في اإلاجخم٘ .
و في م٣ابل َظا الغؤي و اهُال٢ا مً ؤلاخهاثُاث و الخ٣اعٍغ التي ج٣ضمها اإلاىٓماث الضولُت اإلاٗىُت بهظا الكإن و التي ج٣غ بإن
وؿبت اإلا٣غوثُت في الىًَ الٗغبي هي مىسًٟت م٣اعهت ؤو جمدُها م٘ ما جيخجه ؤو ما َى مىظىص مً ٦خب لضحها خُض ً٣غؤ
الٟغص الٗغبي 6ص٢اث ٤ؾىىٍا ،و َظا ما ًىحي لىا بإن بالصها حِٗل ؤػمت م٣غوثُت واضخت بالغٚم مً ؤن الجؼاثغ حكهض مىظ
ؾىىاث مخخالُت صًىامُ٨ت ز٣اُٞت جغظمتها الخٓاَغاث الش٣اُٞت اإلاخٗضصة ،و بالخالي ًغظ٘ مخدبٗىن ؤػمت اإلا٣غوثُت بلى ُٚاب ٦لي
للضوع الخىظُهي و الخىٖىي الظي جلٗبه ألاؾغة و اإلاضاعؽ في ٚغؽ ز٣اٞت ال٣غاءة لضي الُٟل ألهه مً ال ً٣غؤ في الهٛغ لً
ً٣غ في ال٨بر بلى ظاهب ٖضم بصعا ٥ال٣اثمحن ٖلى البرامج التربىٍت لؤلَمُت ال٨بحرة التي حٗترحها ال٣غاءة  ،خُض ًالخٔ الُٛاب
قبه الخام للمُاٖت اإلاىظهت ٦ماصة مدىعٍت و مؿخ٣لت في اإلا٣غعاث الخٗلُمُت ٖ٨ـ ما َى خانل في بٌٗ الضو ٫بياٞت بلى
اوٗضام الخىاٞؼ الدصجُُٗت لل٣غاءة في ٧ل ألاَىاع و ٖضم اهدكاع اإلا٨خباث بالك٩ل ال٩افي الظي ًيسجم م٘ اإلاؿعى الظي
جغوط له وػاعة الش٣اٞت حٗبحرا مجها باالَخمام ومؿاًغة بغامج جإنُل ز٣اٞت ال٣غاءة لضي ٧ل قغاثذ اإلاجخم٘ ٖلى ازخالٝ
مؿخىٍاتهم الخٗلمُت .
٦ما ٌٗىص ؾبب الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة مً ظاهب آزغ بلى ؾلبُت ؤلاٖالم الش٣افي في الخٗاَي م٘ مىيىٖاث ال٨خاب و ال٣غاءة في
الجؼاثغ بالغٚم مً جسهُو ألا٢ؿام الش٣اُٞت في الصخاٞت اإلا٨خىبت لبٌٗ اإلا٣االث التي ًخم مً زاللها ٖغى ألَم
ؤلانضاعاث و ال٨خب بال ؤن طل ٪ال ًغقي بلى مؿخىي لٗب صوع ه٣ضي ًض ٘ٞلخل ٤ظُل ٢اعت .
1

Tasech wahlen .Danielle :concevion réaliser et organiser une bibliothèque publique :Mémento pratique a l’u
sage de élues ,des bibliothécaires paris .Ed .du 1997 p 70.

آسية رلوري ":ركود حضاري و إفالس فكري في الجزائر " ،أخبار اليوـ  7أكتوبر  ، 0 4العدد  ، 9ص .4
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و ما ًالخٔ ؤًًا في مُضان نىاٖت ال٨خب و ز٣اٞت اإلا٣غوثُت هي الٗال٢ت بالىاقغًٍ ٞهي ٚالبا ٖال٢ت ججاعٍت بِىما ًٟترى ؤن
ج٩ىن ٖال٢ت ز٣اُٞتٞ ،ال٨خاب ًىٓغ بلُه ٦مجغص ؾلٗت جبإ و حكتري و لِـ ٧ىؾُلت حٗلُمُت و جغبىٍت و َظٍ الىيُٗت
الخ٣ُ٣ت ٢ض ال ً ٠٣الىاقغ وعائها بالًغوعة و بهما هي هخاط للىيُٗت الٗامت لل٨خاب في الجؼاثغ و التي ال جدٟؼ في مجملها
ٖلى ال٣غاءة ٦ ،ما ؤن ال٣غاءة مىُُ٣ا مغجبُت باإلهخاط وٖلُه ٞىدً ال ه٣غؤ ألهىا ال هيخج ،بياٞت لؿٗغ ال٨خاب ال ًدىاؾب
ٚالبا ومخىؾِ صزل ألاٞغاص خُض ٌكخ٩ي اإلاىاًَ الجؼاثغي مً اعجٟإ زمً ال٨خاب لظلٞ ٪هى بغؤًه ال ًدخل م٩اهت ؤولُت في
ؾلم اَخماماجه.
 -5ولػُت اللشاءة و جإزحر ؤلاغالم الجذًذ:
ل٣ض ؤخضزذ وؾاثل ؤلاٖالم الجضًضة حٛحراث ظظعٍت ٖاإلاُت ٖلى مسخل ٠اإلاؿخىٍاث و اإلاجاالث الؿُاؾُت و الاظخماُٖت و
الش٣اُٞت و الا٢خهاصًت ٦ما ؤخضزذ حُٛحراث ؤ٦بر و ؤَم ٖلى مؿخىي وؾاثل الاجها ٫الجماَحري مً خُض ؾغٖت الاهدكاع و
ٗٞالُت الخإزحر ٖلى الاججاَاث و الغٚباث و الاٖخ٣اصاث و ؤهمِ الخُاة و الاؾتهال، ٥و اجطر طل ٪بٗض ؤن ؤنبدذ الؿُُغة
ٖلى ُ٢م و ؤهماٍ ؾلى ٥اإلاؿتهل٨حن لىؾاثل ؤلاٖالم الجضًضة ٖلى ازخالٞها ؾىاء في قب٨ت الاهترهذ ؤو ٖلى مؿخىي ؤق٩الها
الٟغُٖت الجضًضة التي حٗخمض ٖلى ج٣ىُاث و جُبُ٣اث ظضًضة ٟ٦اٖلُت و حكاعُ٦ت بحن ألاٞغاص بدُض زلٟذ ظى مً الخُاة
الاٞترايُت مً َظٍ ألاق٩ا ٫هظ٦غ مى ٘٢الخىانل الاظخماُٖت ٧الٟاٌـ بى ٥و الُىجىب و جىٍتر و اإلاضوهاث و ٚحرَا .1وٖلُه
ؤؾؿذ َظٍ الىؾاثِ الجضًضة ألق٩ا ٫ظضًضة مً الخم٨حن بط جدُذ جسُل مؿاخاث ظضًضة للٟٗالهُت وحؿمذ بخسُل
مؿاعاث مؿخجضة للٟٗل الاظخماعي اإلاترظم في ز٣اٞت وبهخاط ؤٞغاصٍ للمٗغٞت . 2
بدُض حكحر ؤلاخهاثُاث و الخ٣اعٍغ ؤن وؾاثِ ؤلاٖالم الجضًض ٢ض َُمىذ ٖلى الخُاة الٗامت لؤلٞغاص و ٖلى هُا ١واؾ٘
 2014ما ً٣اعب 1.32ملُاع مكترٖ ٥لى مىِٞ ٘٢ؿى ٥وخضٍ  ،جدبٗها بُ٣ت اإلاىا٘٢
بدُض ًىظض خؿب بخهاثُاث ؾىت
ألازغي  ٠ُ٨ٞال ً٩ىن لها جإزحر وهدً في ٖهغ الىزبت الش٣اُٞت الخضًشت التي ؤصزلذ الٗالم مغخلت ظضًضة ؤنبدذ ال٨خب
واإلاجالث الال٨تروهُت مً ظمُ٘ ال٣اعاث ( ) Electronic books and journalsؾمت َظا الٗهغ ٞ ،ةطا ٧ان مً الؿهل في الؿاب٤
٢غاءة ٦خاب في ؾاٖت واخضة ٞةهه مً الٗؿحر الُىم ؤن ًؼوع ال٣اعت مىٗ٢ا نٛحرا ٖلى الاهترهذ زم ًيخهي مىه في ًىم واخض ،
٣ٞض ً٣ىص اإلاى ٘٢الىاخض بلى مالًحن الهٟداث وٍدخاع ال٣اعت في الاؾخدىاط ٖلى ٧ل اإلاٗلىماث وبالخالي ًُىع مهاعاجه وٍؼٍض مً
ؾغٖخه في ال٣غاءة والازخُاع ٧ي ًىا٦ب قِئا بؿُُا مً زماع ال٨ٟغ ٖلى ألا٢ل في مُضان جسههه ،وَظا ال ٌٗجي في ٧ل
ألاخىا ٫ؤهه ًيخ ٟ٘باإلااصة الٗلمُت ٞاالؾترؾا ٫في ٦م اإلاٗلىماث اإلاظَلت ًظَب الى٢ذ في ٚالب ألاخُان صون جد ٤ُ٣اإلا٣هىص.3
بمٗجى ؤن ؤوٖ ٫امل وكحر بلُه في ٚماع َظٍ اإلاؿإلت َى الضوع الظي لٗبخه الىؾاثِ ؤلاٖالمُت الجضًضة في التهمِل لٗملُت
ال٣غاءة بدُض صزلذ لتزاخم الى٢ذ مً الٟغا ٙؤو الاوكٛا ٫والجلىؽ ل٣غاءة ٦خاب ٧ىن ما جىٞغٍ وجمل٨ه الىؾاثِ الجضًضة
مً زهاثو الجظب والغاخت والؿهىلت في الخهىٖ ٫لحها وؤًًا في الٛالب مجاهُتها ججلب الٟغص لها ؤ٦ثر مً ٢غاءة ٦خاب ؤو
مجلت ،صخُذ ؤن َظٍ ألاػمت لِؿذ مدلُت وبهما ٖاإلاُت ل٨جها لٗبذ صوع قغؾا في ببٗاص ال٣اعت ًٖ ال٨خاب وبلهاثه ببرامج
٢للذ مً و٢ذ ٞغاٚه وٚلب ٖلحها الُاب٘ الترُٞهي مً زال ٫ما جىٞغٍ َظٍ الىؾاثِ ٧الٗال٢اث الاظخماُٖت الاٞترايُت
عب اهلل بن مخيس الكندي  ":تأثيرات وسائل ا إلعالم الجديدة على القيم الثقافية في العالم العربي ،إطار تحليلي نقدي لتحديد التأثيرات و كيفية
 1د

دراستها" ،حوليات جامعة اجلزائر ،العدد  3جواف  ، 0 3ص . 58

لينة اجليوسي  ":سلطة التكنولوجيا وتكنولوجيا السلطة" ،ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،الدوحة قطر،

3لطيفة حسن الكندي ":تشجيع القراءة"،ط ،ادلركز اإلقليمي للطفولة واألمومة،الكويت، 004،ص ص.37/36
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واإلاداصزاث والضعصقاث،والدؿى ١في اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت ،بةياٞت لهظا ألالٗاب ومسخل ٠ؤلاٚغاءاث ألازغي ختى الٛحر
ؤزالُ٢ت مجها...وٖلُه ه٣ى ٫ؤن الخىاٞـ الكضًض بحن ال٣غاءة ووؾاثل ؤلاٖالم الجضًضة ب٩ل حكٗباتها الخ٨ىىلىظُت لم ج ً٨في
نالر ال٣غاءة ٖمىما،زهىنا في مجخمٗاجىا الٗغبُت و٢ض ط٦غث بٌٗ ؤلاخهاثُاث ؤن ؤولى ؤولىٍاث الكباب الٗغبي في َظٍ
الىؾاثِ ؤلاٖالمُت الخضًشت هي:مى ٘٢ألاٞالم ألاظىبُت واإلاىؾُ٣ى،اإلاىا ٘٢الغٍايُت ،اإلاىا ٘٢ؤلازباعٍت واإلاىا ٘٢ؤلاباخُت.
وبىاءا ٖلى َظٍ اإلاُُٗاث وؿخُُ٘ ال٣ى ٫ؤن ال٣غاءة في ٖهغ اإلاٗلىماث والىؾاثِ ؤلاٖالمُت الجضًضة اإلاؼاخمت عسخذ
م٣ىلت وصاٖا ل٣غاءة اإلاُالٗت والخل٣ي ومغخبا ب٣غاءة الخٟاٖل وؤلابداع ،1في ٖالم ؤنبدذ ُٞه ؤؾئلت ال٣غاءة إلااطا ه٣غؤ؟
و ٠ُ٦ه٣غؤ؟ مً البضحهُاث بل ؤنبدذ ً٢اًا خاؾمت ال بض ؤن جازظ بجضًت ؤ٦بر ب٨شحر مما ٧اهذ في الخايغ وهخدى ٫لغئٍت
َظٍ الىؾاثِ باٖخباعَا مً يغوعٍاث الٗهغ والى٢ذ وحؿخىظب ٖلُىا الخٗامل مٗها ٧ىن ال٣غاءة ؤنبدذ مِؿىعة
بًٟلها وؤجاخذ الغاخت ٦ما ؤجها َىعث بٌٗ اإلال٩اث لضي ألاٞغاص وٖؼػث ز٣اٞت ال٣غاءة لضي الضو ٫اإلاهخمت بكإجها بدُض لى
عؤًذ وؾاثل الى٣ل واإلاىانالث ٖىضَم لىظضث ٧ل الىاؽ ً٣غئون ؾىاء مجالث ؤو ظغاثض ؤو ٦خب وبياٞت لها اللىخاث
والكاقاث الال٨تروهُت مٗىاَا ػاوظىا بحن ال٣غاءة وَظٍ الىؾاثِ ؤلاٖالمُت ،وَظا ما ًضٖىها لخ٣ُ٣ت ملمىؾت و واُٗ٢ت في
خُاجىا مترظمت في َُمىت الىؾاثِ الخ٨ىىلىظُت الخضًشت وحكٗبها وٖلُه ًجب ٖلُىا ؤن هخإ٢لم مٗها وهجٗلها هدً ؤًًا في
زضمت خُاجىا وجُىٍغَا. 2
و َظا ًىحي ؤن اإلا٣غوثُت هي ز٣اٞت جبجي لضي اإلاجخمٗاث و جخإنل في جاعٍسها و جٓهغ في خًاعتها و ٢ض جمغ ببٌٗ الٟتراث
حٗغٞ ٝحها هىٕ مً الاَتزاػ و الايُغاب و ل ً٨لِـ الغ٧ىص بلى خض حُٛب ُٞه ؤي نىاٖت لكٗب ً٣غؤ ؤو ٧ان ً٣غؤ و ؤنبذ
ٖضوٍ ال٨خاب في الى٢ذ الخالي ،و لً ه٣ى ٫ؤن ألاؾباب هي مىيىُٖت ؤو ٧امىت وعاء َظا الٟغ ١في اإلا٣غوثُت بمجخمٗىا و لً٨
ًغظ٘ بلى ؤهىا مجخم٘ ٌٗاوي ؤٞغاصٍ في مؿخىٍاث و مجاالث مخٗضصة  ،ل ً٨لِـ مبرعا هخذجج به ٧ىهىا ال ه٣غؤ في و٢ذ ؤنبدذ
ُٞه ال٣غاءة ؤؾهل و ؤؾغٕ مجها لل٣اعت مً َى بلحها  ،و َىا جهض ١م٣ىلت "فىلخحر" إلاا ؾئل ًىما مً ؾُ٣ىص الجيـ البكغي
ٞإظاب الزًً ٌػشفىن هُف ًلشئون ٞهى لم ً٣ل الظًً ً٣غئون بل ٢اٌٗ ٫غٞىن ٣ً ٠ُ٦غئون مٗىاَا ال٣غاءة في ػمً
الىؾاثِ ؤلاٖالمُت الجضًضة ؤو ٢بلها ال جسخل ٠جب٣ي هٟؿها و ل ً٨م٘ ٞاعُٚ ١اب ز٣اٞت اإلا٣غوثُت ولٗلل َظٍ ال٨ٟغة
ًا٦ضَا "جىمعىن " ٣ُٞى ٫ؤن الىؾاثل ؤلاٖالمُت ؤي ٧اهذ هي ججٗل ألاٞغاص ًىا٢كىن يمً َظٍ الىؾاثِ عؾاثل
وٍدىلىجها ٞىع طل ٪زال ٫ؾغصَم لها وجٟؿحرَا وبٖاصة جٟؿحرَا والخُٗ٣ب ٖلحها والسخغٍت مجها واهخ٣اصَا وبالخالي امخال٦ىا
لهظٍ الىؾاثل وبصماظها في خُاجىا ًجٗلىا ٢اصعًٍ ٖلى جىمُت مهاعجىا ومسؼوهىا اإلاٗغفي وبٖاصة حكُ٨له زم ازخباع مكاٖغها و
ؤطوا٢ىا وجىؾُ٘ ؤٞا ١ججغبدىا الخُاجُت 3.و٢ض ؤون" ٠ؤسهىلذ بِس ي" ؤن َظٍ الخ٨ىىلىظُا لِؿذ مجغص ألاصاة والىؾُلت التي
ٌؿخسضمها الٟغص في خل مكا٧له والخد٨م في بُئخه  ِ٣ٞبل هي ٖملُت البض ؤن جدؿ٘ لدكمل الٓغو ٝالاظخماُٖت التي
ؤٞغػث َظٍ ألاصاة و٦ظل ٪الجىاهب اإلاسخلٟت للؿلى ٥الاظخماعي ُٞما ًسو جُبُ٣ها ،في بَاع َظا اإلاٟهىم وجهبذ ٖىهغا

بلهواري حاج " :القراءة و الثورة الرقمية و المجتمع ،مقارنة سوسيولوجية " ،رللة احلوار الثقايف جامعة مستغازل ،اجلزائر ،عدد خريف و شتاء 0 3
 ،ص .57
زلمد عواري " :مستقبل الكتاب المطبوع في ظل تكنولوجيا اإلعالم " ،رللة بريد ادلكتبة ادلركزية ،جامعة تيارت اجلزائر ،عدد  4فيفري  0 0ص6
 3أنتوين غدنز  ":علم االجتماع "،ترمجة فايز الصياغ  ،ط ،4ادلنظمة العربية للًتمجة  ،بَتوت لبناف  ، 00 ،ص . 5 5
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طاث زالزت ؤبٗاص وهي  :البٗض الٟجي والبٗض الخىُٓمي والبٗض الش٣افي ألازالقي وؤ٦ض ؤهه ال خ٣ُ٣ت وال ظضوي مً الخُبُ٤
الخ٨ىىلىجي ما لم ًهاخبه حٗضًل جىُٓمي وج٨ىىلىجي صون الك ٤ألازالقي.1
-6حػضٍض زلافت اإلالشوثُت في غفش الىظاثي ؤلاغالمُت الجذًذة:
بن بٖاصة بىاء اإلاجخم٘ ال٣اعت مؿإلت جدخاط بلى ظهىص مخىىٖت حؿدىٟغ لها ألاؾغة و اإلاضعؾت و اإلاجخم٘ و وؾاثِ ؤلاٖالم
زهىنا مجها الجضًضة ل٣ىة جإزحرَا و ؤن ً٣ضع لهظٍ الجهىص ؤن جخًامً و طل ٪لخسل ٤ظُل ًىجى مً آزاع الٗؼوًٖ ٝ
ال٣غاءة مؿخ٣بال و طل ٪مً زال:٫
 جبجى مكاعَ٘ مكتر٦ت بحن مسخل ٠اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت و الٛحر خ٩ىمُت و اجداص الىاقغًٍ لخسهُو ؾالؾل مً ال٨خباإلاُٟضة و اإلاغاُٖت ل٣ضعاث و اخخُاظاث ألاٞغاص بهٟت ٖامت.
 بجاخت ٞغم و مىاٞظ للىنى ٫لالهترهذ و اإلا٨خباث ؤلال٨تروهُت في اإلاضاعؽ و الجامٗاث ل٩ىن َظٍ الىؾاثِ إلٖالمُتالجضًضة حؿخُ٣ب في ٧ل ألاخىا ٫مسخل ٠الٟئاث اإلاجخمُٗت.
 حصجُ٘ و زل ٤مباصعاث جدٟؼ ٖلى ال٣غاءة في اإلاجخم٘ و لضي ٧اٞت الكغاثذ ٦مشُلتها التي ج٣ىم بها الضو ٫اإلاخ٣ضمت ٟٞيٞغوؿا جبيذ الٗضًض مً اإلاباصعاث بٗض ؤن ؤ٦ضث الضعاؾاث ؤن % 50مً الجمهىع الٟغوسخي بضؤ ٌٗؼ ًٖ ٝقغاء ال٨خب و ًخجه
بلى الاهترهذ ٦مهضع للمٗلىماث و اإلاخٗت و لظل ٪ؤٖلً وػٍغ الش٣اٞت الٟغوسخي خالت الُىاعت ال٣هىي ألهه وظض ميؿىب
ال٣غاءة في اهسٟاى ٞجز ٫مٗه ٦باع ال٨خاب و اإلاالٟحن في الكىاعٕ و الخضاث ٤الٗامت و اإلاغا٦ؼ الش٣اُٞت و اإلا٨خباث الٗامت
ً٣غئون و ًخدضزىن م٘ الىاؽ مً خىلهم ًٖ ٢غاءة ال٨خب في مهغظان ؤؾمىٍ (مهغظان ظىىن اإلاُالٗت). 2
 بٖضاص زُِ لل٣غاءة ٦مشُلتها في اإلاضن اإلاخ٣ضمت التي ج٣ضم ٖلى ق٩ل اجٟاُ٢اث بحن اإلا٨خباث الٗامت والخانت واإلاضاعؽوصوع اليكغ و بٌٗ اإلاالٟحن وطل ٪مً اظل بصماط وٚغؽ ز٣اٞت ال٣غاءة لضي ٧ل الٟئاث مً ٧اٞت اإلاؿخىٍاث التي حٗمل ٖلى
جدؿحن مٗاعٞهم وجُٟٗلها 3و٣ٞا إلاخُلباث الٗهغ والضٖىي لها ب٩اٞت الىؾاثل الخ٣لُضًت والخضًشت .
 ٦ما جبىىا ؤًًا ز٣اٞت و عوظىا لها في ٧اٞت الىؾاثل ؤلاٖالمُت زهىنا في ٞهل الهُ ٠و ؤزىاء الُٗلت ٖلى قاَئالبدغ ؾمىَا " ال حؿمغ ُٚبا" مٗىاَا اؾخمخ٘ بالُٗلت ول ً٨في هٟـ الى٢ذ ز ٠٣هٟؿ ٪بال٣غاءة واإلاُالٗت  ،و ٖلُه ٞةن
مشل َظٍ اإلاباصعاث جىمي خب ال٣غاءة لؤلٞغاص .
 الاَخمام باإلا٨خباث بك٩ل ٦بحر ٦مشُلتها في الضو ٫اإلاخ٣ضمت التي جدىلذ مجامُ٘ بٌٗ م٨خباتها بلى ؤق٩ا ٫بل٨تروهُت بلألا٦ثر مً طل ٪جدىلذ بٌٗ اإلا٨خباث بلى م٨خباث بل٨تروهُت بك٩ل ٧امل وصون الاٖخماص ٖلى الك٩ل الىعقي وبًٗها جدى٫
بك٩ل جضعٍجي مً اإلا٨خباث الخ٣لُضًت اإلاٗخمضة ٖلى اإلاُبىٖاث بلى اإلا٨خباث ؤلال٨تروهُت ول٨جها جدخىي ألانل الىعقي
ً
وؤلال٨ترووي مٗا ،وال ػالذ اإلا٨خباث في ؾٗحها اإلاؿخمغ إلاىا٦بت الخُىعاث الخ٣ىُت م٘ بٌٗ الخباًً والازخال ٝفي َظا اإلاؿعى
مً صولت بلى ؤزغي .وٍخى ٘٢بٌٗ الٗلماء والباخشحن جدى ٫اإلا٨خباث الخالُت بلى م٨خباث ع٢مُت ؤو م٨خباث بال ظضعان في
ً
اإلاؿخ٣بل وٖلى اإلا٨خبت ؤن جظَب بلى اإلاؿخُٟض ولِـ الٗ٨ـ ٦ما َى خانل آلان؛ وهٓغا لهظٍ الخُىعاث والخىٗ٢اث في
مُضان اإلاهىت اإلا٨خبُتٞ ،ال بض ؤن جىا٦ب اإلا٨خباث وبسانت في الجؼاثغ َظٍ الخُىعاث وحؿخٗض لها ل٩ي جاصي صوعَا الٗلمي
نبيل علي  ":العرب و عصر المعلومات " ،عادل ادلعرفة  ،الكويت  ، 994 ،ص . 8

ساجد العبدي ":القراءة الذكية" ،ط  ،اإلبداع الفكري لنشر و التوزيع ،الكويت ، 007 ،ص .05

colonial 1830-1962,office des

3

Abdelhamid Arab :La Lecture publique en Alagerie durant la période
publications Universitaires , 2004 , p 38 .
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والش٣افي والاظخماعي وج٣ضم زضماتها للمؿخُٟضًً ب٩اٞت قغاثدهم ومؿخىٍاتهم و ج٩ىن ماؾؿاث ٞاٖلت في اإلاجخم٘ وجاؾـ
لها ٢اٖضة ظماَحرًت ٖغًٍت ًخم زاللها الاٖترا ٝالٗلمي والاظخماعي إلا٩اهتها وصوعَا ٦إَم نغح عاعى للش٣اٞت واإلاٗغٞت ٩٦ل .
خاجمت:
ؤمام ويُٗت ال مٟغ مجها ؤن اإلاجخم٘ في الى٢ذ الخالي ٌٗغ ٝاهٟخاخا واؾٗا ٖلى ٧اٞت ألانٗضة ال وؿخُُ٘ الخد٨م ُٞه بال
باإلاىا٦بت واإلاؿاًغة لهظٍ الخٛحراث التي َغؤث ٖلى خُاجىا الُىمُت مترظمت في ٖاصاث ؤنبدىا هماعؾها وؤزغي جسلُىا ٖجها،
زهىنا الجاهب اإلاخٗل ٤باإلاٗغٞت والٗلم وزهىنا ال٣غاءة ٛ٦حرَا مً الٗاصاث التي ال بض ؤن هدترمها يمً جغاجبُت َظا
الٗهغ الغ٢مي ب٩ل ما ًدمله مً وؾاثِ بٖالمُت ظضًضة ظٗلذ مىا مؿتهل٩ا لها صون ؤن ج٩ىن لىا ٖال٢ت بةهخاظها  ،وط٧اء مىا
ٞاالؾخٟاصة مجها ًب٣ي مدهلت اؾخٗمالىا لها  ،ختى ال ه ٘٣في مدًىع ؤهىا ال هيخج وال ه٣غؤ وال هدؿً اؾخٗماَ ٫ظٍ
الىؾاثِ ختى في ؤبؿِ الٗاصاث ؤو اإلاهاعاث ٧ال٣غاءة والتي بًٟلها ٢ض جم٨ىىا مً زل ٤ز٣اٞت م٣غوثُت في اإلاجخم٘ وٞغتها
الخ٨ىىلىظُا و ؤجاخذ الٟغنت لىا إلاماعؾتها ولى في ظؼء مً ؾلى٧اجىا لخٗبر ًٖ بوؿاهُت حٗاملىا مٗها.
كاثمت اإلاشاحؼ :
ؤوال  :اإلاشاحؼ باللؿت الػشبُت :
ؤ  -الىخب :
.2014
.1البرجى ماوٛىٍل" :فً اللشاءة" ،جغظمت ٖباؽ اإلاٟغجي ،1ٍ ،صاع اإلاضي لئلٖالم و الش٣اٞت و الٟىىن ،صمك ٤ؾىعٍا،
. 2001
.2ؤهخىوي ٚضهؼ " :غلم الاحخماع" ،جغظمت ٞاًؼ الهُا ،4ٍ ، ٙاإلاىٓمت الٗغبُت للترظمت  ،بحروث لبىان ،
.2015
.3صاهُا ٫بىا ": ٥مخػت اللشاءة" ،جغظمت ًىؾ ٠الخماصة ،1ٍ ،صاع الؿاقي ،بحروث ،لبىان،
.2007
.4ؾاظض الٗبضي  ":اللشاءة الزهُت" ،2ٍ ،ؤلابضإ ال٨ٟغي ليكغ و الخىػَ٘ ،ال٩ىٍذ،
ٖ.5باؽ مهُٟي ناص ":١ؤلاغالم الجذًذ اإلافاَُم والىظاثل والخىبُلاث" ،صاع الكغوٖ ، ١مان ألاعصن .
. 2009
ٖ.6بض الباعي ماَغ قٗبان  ":ظُىىلىحُا اللشاءة وجىبُلاتها التربىٍت" ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘  ،ألاعصن ،
.2008
ٖ.7بض ال٨غٍم ب٩اع" :اللشاءة اإلاثمشة مفاَُم و آلُاث" ،6ٍ ،صاع الكامُت ،بحروث،
ٖ.8بض هللا الٛضامي ":الُذ و اللعان" ،ال٣غاءة و ألامُت و عؤؾمالُت الش٣اُٞت ،1ٍ ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الضاع البًُاء،
. 2012
اإلاٛغب،
.2010
ٖ.9ؼي ٖبض الغخمان و بىمٗحزة الؿُٗض " :ؤلاغالم و اإلاجخمؼ"  ،الىعؾم لليكغ و الخىػَ٘ ،الجؼاثغ،
.2004
.10لُُٟت خؿً ال٨ىضي" :حصجُؼ اللشاءة"،1ٍ،اإلاغ٦ؼ ؤلا٢لُمي للُٟىلت وألامىمت،ال٩ىٍذ،
.11لُىت الجُىسخي " :ظلىت الخىىىلىحُا وجىىىلىحُا العلىت " ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث  ،الضوخت ُ٢غ ،
. 2011
. 1994
.12هبُل ٖلي  ":الػشب و غفش اإلاػلىماث" ٖ ،الم اإلاٗغٞت  ،ال٩ىٍذ ،

174

الػذد  : 7ماًى 2015

مشهض حُل البدث الػلمي

ب  -اإلاجالث :
.1بلهىاعي خاط  ":اللشاءة و الثىسة الشكمُت و اإلاجخمؼ ،ملاسهت ظىظُىلىحُت"  ،مجلت الخىاع الش٣افي ظامٗت مؿخٛاهم،
. 2013
الجؼاثغ ٖضص زغٍ ٠و قخاء
.2زالض َىاء ؾُضَم ":ؤظباب غضوف الىلبت غً اللشاءة و ؤظالُب جىمُت مهاساتهم اللشاثُت  ،دساظت مُذاهُت لىلبت ظىت
. 2013
زالثت لِعاوغ "ٖ ،LMDلم اإلا٨خباث و الٗلىم الىزاثُ٣ت ظامٗت باجىت الجؼاثغ ،مجلت اٖلم ،الٗضص 12ؤٞغٍل
ٖ.3بض هللا بً زمِـ ال٨ىضي" :جإزحراث وظاثل ؤلاغالم الجذًذة غلى اللُم الثلافُت في الػالم الػشبي ،بواس جدلُلي هلذي
.2013
لخدذًذ الخإزحراث و هُفُت دساظتها" ،خىلُاث ظامٗت الجؼاثغ ،الٗضص 23ظىان
.4مدمض ٖىاعي  ":معخلبل الىخاب اإلاىبىع في ظل جىىىلىحُا ؤلاغالم" ،مجلت بغٍض اإلا٨خبت اإلاغ٦ؼٍت  ،ظامٗت جُاعث
الجؼاثغٖ ،ضصُٟٞ 14غي
. 2010
.5وظضي مدمض بغ٧اث و مىهىع خؿً ":هدى بظتراجُجُت غشبُت إلاىاحهت جإزحر ؤلاغالم اإلاػاـش غلى ألاظشة و الؽباب "،
.2008
ماجمغ ألاؾغة و الكباب في صو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي ،ظامٗت الكاع٢ت ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة/01/24-22،
ج  -الجشاثذ :
 ،2292م.4
 ،2014الٗضص
.1آؾُت مجىعي" :سهىد خماسي و بفالط فىشي في الجضاثش" ،ؤزباع الُىم 27ؤ٦خىبغ
2014
ٖ .2لي ظغٞاوي " :ألاهترهذ والجُل الثالث ًلخالن ما بلي مً ملشوثُت في الجضاثش"  ،الؿالم الُىم /04/03،
http://essalamonline.com/ara/permalink/34633.html#ixzz3M9JfVZ7O
زاهُا  :اإلاشاحؼ باللؿت ألاحىبُت :
.13Abdelhamid Arab :La Lecture publique en Alagerie durant la période colonial 1830-1962,office des publications
Universitaires , 2004 .
.14George Rodman .mass media in a changing world .New York. Mc Graw.2009.
15.Lazau jacques : sociologie de la communication de masse .Ed .A .colin .paris .1991.
16.Tasech wahlen .Danielle : concevion réaliser et organiser une bibliothèque publique :Mémento pratique a l’u sage de
élues ,des bibliothécaires paris .Ed .du 1997.
17.Terry Flew .New Media .an introduction .London. oxford University .Press .2008 .
18.The plurality of literacy and IIS implications for policies and programs UNSCO. 2009.
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الػالماث اللفظُت وؾحر اللفظُت للىزب (بحن الػلم و الذغاًت)
ؤ.خمضة مضٍاوي/حامػت الجضاثش02
ملخق:
باالٖخماص ٖلى الترار الٗلمي ومً زال ٫جدلُل بٌٗ الضعاؾاث الٗلمُت خى ٫مىيىٕ ٦ك ٠ال٨ظب ومً ؤظل الىنى ٫بلى
اإلاٗلىماث والخ٣اث ٤الٗلمُت التي ًم ً٨الٗمل بها ،وٖؼلها ًٖ اإلاٗلىماث ٚحر الٗلمُت التي ًظَب ضخُتها ال٨شحر في مجاالث
مسخلٟت .وٖلُه خضصها في َظا البدض -مً زال ٫ؤلاظابت ٖلى الدؿائ ٫ألاؾاسخي الخاليَ :ل جىظض ٖالماث لُٟٓت ؤو ٚحر لُٟٓت
جغجبِ بال٨ظب؟ -ؤوال جدضًض مٟهىم ال٨ظب و٦ظال ٪مٟهىم ٖالماث ال٨ظب وبٗضَا جدضزىا ًٖ الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن ؾلى٥
ال٨ظب وٖالماجه مً زال ٫الخُغ ١بلى إلادت جاعٍسُت ًٖ مماعؾاث ٦ك ٠ال٨ظب ،زم ؤؾاؾُاث ؤو مباصت ٦ك ٠ال٨ظب،
وبٗضَا جىاولىا الازخالٞاث الٟغصًت لٗالماث ال٨ظب ،و٦ظل ٪وؾاثل وج٣ىُاث ا٦دكا ٝال٨ظب ،باإلياٞت بلى مٗغٞت مً َم
اإلاىَىبىن في ٦ك ٠ال٨ظب ،وفي ألازحر لخهىا ٧ل ما ؾب ٤في زالنت ٖامت.
اليلماث اإلافخاخُت :ؾلى ٥ال٨ظب ٦،ك ٠ال٨ظبٖ ،الماث ال٨ظب.
ملذمت:
بن وظىص اؾخجاباث ؤو ٖالماث ؾلىُ٦ت ًم ً٨الخيبا مً زاللها ؤن الٟغص ً٨ظب مىيىٕ َام و مشحر ظضا اَخم به ٦شحر
مً الباخشحن في ٖضة مجاالث زانت مجها ٖلم الىٟـ والٟؿُىلىظُا وٖلم ؤلاظغام .وهٓغا ألَمُت َظٍ الٗالماث في ٦ك٠
ال٨ظب ؤنبذ َظا اإلاىيىٕ مدل اَخمام ٦شحر مً ٖامت الىاؽ إلاا ًدُذ لهم مً جد ٤ُ٣مهالر شخهُت ؤو مهىُت ؤو هٟؿُت
مغيُت ؤو اظخماُٖت وٚحرَا .وَظا عبما ما ًٟؿغ ال٨خب واإلايكىعاث ال٨شحرة في َظا اإلاىيىٕ والتي حٗغى ٞحها مسخل ٠الُغ١
والخ٣ىُاث والٗالماث التي مً زاللها ه٨ك٦ ًٖ ٠ظب ألاٞغاص.
ومً بحن ؤ٦ثر اإلاجاالث التي تهخم ب٨ك ٠ال٨ظب هجض الخبراء الىٟؿاهُحن والٗ٣لُحن الظًً حؿخٗحن بهم اإلادا٦م والً٣اة
إلبضاء عؤحهم في بٌٗ اإلاتهمحن .1و٦ظال ٪يباٍ الخد ٤ُ٣في مسخل ٠الجغاثم والخد٣ُ٣اث وهجضٍ ؤًًا ٖىض بٌٗ ؤلٗاب
ال٣ماع ٧لٗبت البى٦حر زانت ،وَىا ٥ؤًًا بٌٗ اإلااؾؿاث الٗؿ٨غٍت ؤو الا٢خهاصًت التي جبدض ًٖ وٞاء ونض ١مىْٟحها
وٖمالئها ًٖ َغٍ ٤ما ٌؿمى ؤظهؼة ٦ك ٠ال٨ظب.
وهٓغا ألَمُت َظٍ اإلاٗغٞت في الىا ٘٢الٗملي ٢ام مجمىٖت مً الباخشحن بٗضة صعاؾاث ٖلمُت خاولىا مً زاللها الخإ٦ض مً
وظىص َظٍ الٗالماث التي ًم ً٨ؤن ه٨ك ٠مً زاللها ًٖ ٦ظب ألاٞغاص ( Alder K,2002 . Ekman P, 1986 . Ruiz R,2012 .
 ) BLAIS D,2008 . Chapman, R.M. Bragdon, H.R. 1964وخاولىا ؤًًا الخإ٦ض مً مضي ٢ضعة ألاٞغاص واإلاسخهحن مً ٦ك٠
ال٨ظب ومٗغٞت مضي نض ١وزباث بٌٗ اإلا٣اًِـ والازخباعاث التي ج٨ك ٠ال٨ظب . 2وؾىداو ٫مً زال ٫جدلُل َظٍ
الضعاؾاث الىنى ٫بلى اإلاٗلىماث والخ٣اث ٤الٗلمُت التي ًم ً٨الٗمل بها ،وٖؼلها ًٖ اإلاٗلىماث الٛحر ٖلمُت التي ًظَب
1

Jonas. C , Signes physiques et verbaux du mensonge : résultats des études américaines , Annales Médico
Psychologiques. paris , pp 369–371.2007.
2
Leach, A-M., Lindsay, R.C.L., Koehler, R., Beaudry, J.L., Bala, N.C., Lee, K., & Talwar, V. The reliability of lie
detection performance, Law and Human Behavior, 33(1), 96-109.2009.
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ضخُتها ٦شحر مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ وؤخُاها ختى بٌٗ اإلاشٟ٣حن وألازهاثُحن في مجاالث مسخلٟت .وٍخدضص بدشىا مً زال٫
مداولت ؤلاظابت ٖلى الدؿائ ٫ألاؾاسخي الخاليَ :ل جىظض ٖالماث لُٟٓت ؤو ٚحر لُٟٓت جغجبِ بال٨ظب؟ ومً ؤظل جدَ ٤ُ٣ظا
ٖمضها ؤوال بلى جدضًض مٟهىم ال٨ظب و٦ظال ٪مٟهىم ٖالماث ال٨ظب وبٗضَا جدضزىا ًٖ الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن ؾلى ٥ال٨ظب
وٖالماجه مً زال ٫الخُغ ١بلى إلادت جاعٍسُت ًٖ مماعؾاث ٦ك ٠ال٨ظب ،زم ؤؾاؾُاث ؤو مباصت ٦ك ٠ال٨ظب ،وبٗضَا
جىاولىا الازخالٞاث الٟغصًت لٗالماث ال٨ظب ،و٦ظل ٪وؾاثل ا٦دكا ٝال٨ظب ،باإلياٞت بلى مٗغٞت مً َم اإلاىَىبىن في
٦ك ٠ال٨ظب ،وفي ألازحر لخهىا ٧ل َظا في زالنت ٖامت.
 -)1جدذًذ اإلافاَُم:
 -)1-1الىزب:
الخػشٍف اللؿىيَ :ى ه ٌُ٣الهض٦ ،١ظب ً٨ظب ٦ظبا٦ ،ظب الغؤي ؤي جىَم بسال ٝما َى به ،و٦ظبذ هٟؿه  :مىخه
بٛحر الخ -٤وَى يض الهىاب ويض الهض ١وبن اٞتر٢ا مً خُض الىُت وال٣هض ألن ال٩اطب ٌٗلم ؤن ما ً٣ىله ٦ظب،
واإلاسُئ ال ٌٗلم .واإلاغاص بال٨ظب :الترُٚب والبٗض مً ٢ى ٫الٗغب ٦ظبخه هٟؿه بطا مىخه ألاماوي ،وزُلذ بلُه مً آلاما ٫ما ال
ً٩اص ؤن ً٩ىن ،وطل ٪مما ًغٚب الغظل في ألامىع وٍبٗشه ٖلى الخٗغى لها ،وٍ٣ىلىن في ٖ٨ؿه نض٢خه هٟؿه وزُلذ بلُه
العجؼ وال٨ٟغ في الُلب.1
وفي معجم الىؾُِ حٗجي ٧لمت ٦ظابا :ؤزبر ًٖ الصخيء بسال ٝما َى ٖلُه في الىا ... ٘٢و٦ظابا :ؤه٨غٍ  ...وٍ٣ا ٫نض٢ذ
2
ال٣ىم ؤي ٢لذ لهم نض٢ا
ؤما في ٢امىؽ "ٞ" Le Petit Robertةن ال٨ظب "َى جإُ٦ض ًٖ ٢هض وًٖ مٗغٞت بإمغ مسال ًٖ ٠الخ٣ُ٣ت بيُت زضإ
الٗالم اإلادُِ به.3
الخػشٍف الاـىالوي :ال٨ظب انُالخا ًُلٖ ٤لى هىٖحن مً الخىا ٌ٢وٖضم الخىا ،٤ٞؤوال بحن ما ً٣ىله ؤو ًٟٗله الٟغص
وما ٌٗخ٣ض به (ؾىاء ٧ان ما ظاء به الٟغص مُاب٣ا للىا ٘٢ؤم ال) وزاهُا ٖضم الخىا ٤ٞبحن ما ظاء به الٟغص مً ٢ى ٫ؤو ٗٞل
والىا ٘٢ؤو الخ٣ُ٣ت (ؾىاءا ٧ان ما ظاء به الٟغص مُاب٣ا الٖخ٣اصٍ ؤم ال) .وٖلى َظا ألاؾاؽ هجض ٖضة حٗاعٍ.٠
ٌٗغ ٝمىس ى سؼاد ال٨ظب ٦ما ًلي "بطا جدضر بوؿان بسبر ما و٧ان ٦المه الظي ٢اله مُاب٣ا إلاا ٌٗخ٣ض في اإلاىيىٕ الظي
جدضر به ختى لى ٧ان مسالٟا للىاٞ ،٘٢ةهه ميسجم م٘ هٟؿه ،وَى في خضًشه ناصٚ ١حر ٧اطب بال ؤن ٦المه َى بدض طاجه
٦ظب ألهه مسال ٠للىا ٘٢والخ٣ُ٣ت ,وَٗجي زضإ الظاث وآلازغًٍ ،ؤما بطا جدضر بوؿان بسبر ما  ..و٧ان ٦المه الظي ٢اله
مسالٟا إلاا ٌٗخ٣ض في اإلاىيىٕ الظي جدضر به ،عٚم ؤن ٦المه َى بدض طاجه نض ،١وؤهه مُاب ٤للىا ٘٢والخ٣ُ٣ت ،وٖلُه ٣ٞض
هه ٠اإلاخ٩لم بإهه ٧اطب ألهه ج٩لم ٖلى زال ٝاٖخ٣اصٍ ،م٘ ؤن ٦المه ٢ض ً٩ىن مىنىٞا بالهض ١ألهه مىا ٤ٞللىا٘٢
والخ٣ُ٣ت".4
ابن منظور أيب الفضل مجاؿ الدين زلمود بن مكرـ "،لسان العرب" ،دار صادر ،بَتوت 997 ،ص . 85

مصطفى ابراىيم وآخروف" ،المعجم الوسيط"،ط  ،اسطنبوؿ ،ادلكتبة االسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، 97 ،ص.870

Alain Rey , Dictionnaire le petit Robert, Paris, 1999

3

 4موسى رشاد على " ،الفروق في الخصائص النفسية للكذوب في ضوء متغيرات الجنس ومستوى تعليم الوالدين " ،ادلكتب العلمي للتوزيع والنشر،
االسكندرية 999 ،ص .498
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وخؿب ممذوح ـابش ٞةن ال٨ظب ٌكحر بلى اؾخجاباث جهضع مً الٟغص ؾىاء ٧اهذ ؤ٢ىالا ؤو ؤٗٞاال ٦ىدُجت إلاشحراث ؤو
ؤخضار صازلُت هٟؿُت (٣ٗ٦ضة الى٣و) ؤو زاعظُت (٦خداشخي ٖ٣اب الؿلُت) بدض ًسال ٠الؿلى ٥خ٣ُ٣ت الىا ٘٢و٢ض ٌعي
الٟغص َظٍ اإلا٣اعهت ُٞهبذ ٦ظبا ْاَغٍا ،و٢ض ال ًضع٦ه ُٞهبذ ٦ظبا يمىُا ،وال٨ظب ما َى بال ٖغى ْاَغي ،وألاٖغاى ال
تهم ٦شحرا في طاتها ،وبهما الظي حهم هي الٗىامل والضوا ٘ٞالىٟؿُت وال٣ىي التي جاصي بلى ْهىع َظا الٗغىٞ .ال٨ظب ؤؾاؾه
٢لت الخبرة وٖضم جدغي الض٢ت ،والهغوب مً اإلاؿاولُت و٢ض ً٩ىن ؤؾاؾه الخى ٝمً الٗ٣اب -ؤو بضا ٘ٞال٣بى ٫الاظخماعي
والاهخ٣ام وال٨غاَُت ،ؤو الٟكل والخضإ وٚحر طل.1٪
وفي َظا البدض ٞةن ال٨ظب هدضصٍ في ال٨ظب الٓاَغي ؤي الظي ً٩ىن ُٞه الٟغص مضع٧ا للٟغ ١ؤو الازخال ٝاإلاىظىص بحن ما
ً٣ىله ؤو ًٟٗله الٟغص وما ٌٗخ٣ض به (ؾىاء ٧ان ما ظاء به الٟغص مُاب٣ا للىا ٘٢ؤم ال) ؤي جإُ٦ض ًٖ ٢هض وًٖ مٗغٞت بإمغ
مسال ًٖ ٠الخ٣ُ٣ت التي ٌٗخ٣ض بها الٟغص بيُت خذاع الٗالم اإلادُِ به.
 -)2-1مفهىم غالماث الىزب:
اهُال٢ا مً حٗغٍ ٠ال٨ظب بإهه "جإُ٦ض ًٖ ٢هض وًٖ مٗغٞت بإمغ مسال ًٖ ٠الخ٣ُ٣ت بيُت زضإ الٗالم اإلادُِ به"
ٞةن ٖالماث ال٨ظب هي ٧ل ما ً٨كَ ٠ظا الخضإ ؤو الخىا ٌ٢بحن ما ًضع٦ه الٟغص وما ً٣ضمه ؤو ًٓهغٍ للمدُُحن به ؤًً
جٓهغ ٖلى ق٩ل ماقغاث في ؾلى ٥الٟغص ال٩اطب ؤو آزاعٍ ،وجٓهغ َظٍ الٗالماث في اإلادخىي ال٨المي بياٞت بلى الؿلى٥
2
ال٨المي والكبه ال٨المي ؤو ٚحر ا٦٫المي للٟغص ؤو ٖلى ق٩ل ٖالماث ظؿمُت .وهي ٖلى الك٩ل الخالي:
 - 1اإلادخىي ال٨الميً :خم َظا ًٖ َغٍ ٤الخدلُل اإلاىُ٣ي ،والترُ٦ب ،والدؿلؿل الؼمجي ،الى٢ذ اإلاىيىعي ،ألاٗٞا،٫
الغمىػ اللٛىٍت ،اإلاٗلىماث ٚحر اإلاهمت ،والخغوط مً اإلاىيىٕ ،الى٣اٍ الخؿاؾت...بلخ
 - 2الٗالماث الجؿمُت٧ :الخغ٧اث الخىٟؿُت ،اليكاٍ الًٗلي ،الً ِٛالضمىي ،الىبٌ ،الاؾخجاباث ال٨هغباثُت
الجلضًت ،ؾغٖت يغباث ال٣لب ،حٛحراث عهحن الهىث...بلخ.
 - 3الؿلى ٥ال٨المي والكبه ال٨الميُ٦:غٍ٣ت ؤلاظابت (ٖضم الاَخمام ،ؤو الهغوب ،ؤلاه٩اع) ،و٢ذ الاؾخجابتَ ،ى٫
الاؾخجابت ،الاؾخمغاعٍت والخىاؾ ،٤الخٛحر في صعظت الهىث ،الدؿاعٕ ،ألاٖظاع...بلخ.
 - 4الؿلىٚ ٥حر ال٨المي :خغ٧اث ألاَغا ،ٝالٗالماث وؤلاقاعاث الغمؼٍت ،خغ٦ت الُٗىحن ،مالمذ الىظه...بلخ.
وبىاءا ٖلى ما ؾب ٤هدضص مٟهىم ٖالماث ال٨ظب في صعاؾدىا َظٍ في الٗالماث الجؿمُت والؿلى ٥ال٨المي وٚحر ال٨المي ؤي
ؤن جغ٦حزها ؾِخمدىع ٖلى الاؾخجاباث الؿلىُ٦ت لل٨ظب بضون الخُغ ١بلى جدلُل اإلادخىي ال٨المي.
 - 2الػالكت بحن الىزب و غالماجه (هؽف الىزب)
اهُال٢ا مً مٟهىمي ال٨ظب وٖالماث ال٨ظب واللظًً خاولىا جدضًضَما بض٢ت ختى ًدؿجى لىا جىيُذ الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن
ال٨ظب ٦ؿلى ٥وٖالماث ال٨ظب ٦ماقغاث صالت ٖلُه ،ومً ؤظل جدَ ٤ُ٣ظا ٖلُىا ؤوال ج٣ضًم إلادت جاعزُت خى ٫مماعؾاث
٦ك ٠ال٨ظب.
صابر شلدوح" ،تباين أشكال الكذب وعالقتها ببعض مشكالت الشباب السلوكية والخلقية عبر الثقافة " ،رللة ادلنهج العلمي والسلوؾ ،جامعة
طانطا ،ص ص. 00 ، 5-3
2

ST-YVES, M. et LANDRY, J. Psychologie des entrevues d’enquête. De la recherche à lapratique. Éditions
Yvon Blais, p546 , 2004.
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 -)1-2إلادت جاسٍخُت غً مماسظاث هؽف الىزب:
مىظ الٗهىع ال٣ضًمت وؤلاوؿان ًداو ٫الاؾخضالٖ ٫لى الخالت الىٟؿُت لؤلشخام الظًً ًخٗامل مٗهم و٦ك ٠ال٨ظب
لضحهم وزباًا هٟىؾهم ًٖ َغٍ ٤الاٖخماص ٖلى مجمىٖت مً الٗالماث اللُٟٓت والٛحر اللُٟٓت ؤو ٚحرَا في ٦ك ٠الخ٣ُ٣ت
و٢ض ًهض ١خ٨م ؤلاوؿان ؤو ال ًهض ١ألن الؿلى ٥والخٛحراث الٓاَغٍت جسً٘ بلى خض ٦بحر إلعاصة الصخو ،خُض ٌؿخُُ٘
يبِ هٟؿه والخد٨م في مٓاَغ اهٟٗاالجه ،وٖلُه وٗمض بلى ٖغى الخُىع الخاعٍخي ل٨ٟغة ٦ك ٠ال٨ظب اإلاٗغوٞت مىظ ٢ضًم
الؼمان ،خُض ٧ان اإلا٨ٟغ الُىهاوي ؤعؾُى ًجـ هبٌ الصخو إلاٗغٞت ٦ظب الٟغص مً نض٢ه في ٦المه ٞةطا ٧ان هبًه
مدؿاعٖا ص ٫طلٖ ٪لى اهٟٗاله وايُغابه و٦ظبه ،ؤما بطا ٧ان هبًه ٖاصًا وَبُُٗا ص ٫طلٖ ٪لى نض٢ه . 1ؤما الهِىُىن
ال٣ضماء ٣ٞض اٖخمضوا ٖلى ٖملُت بٞغاػ اللٗاب في الٟم ؤزىاء الخى ٝو٧اهىا ًلجئىن بلى مٗغٞت ُٞما بطا ٧ان اإلاتهم ً٨ظب ؤم ال،
بةُٖاثه ٦مُت مً ألاعػ لُلى٦ها في ٞمه وٍسغظها ؤو ًبلٗها ٞةطا ؤزغظها ظاٞت ؤو حٗظع ٖلُه ٞبلٗها اٖخبر طل ٪صلُل ٦ظبه
وزىٞه ألهه لم ًجض في ٞمه ٦مُت ٧اُٞت مً اللٗاب لخلُحن خٟىت ألاعػ وحؿهُل بلٗها هدُجت لخُُٗل ٖملُت بٞغاػ الٛضص
اللٗابُت وظٟا ٝالٟم الىاشخئ مً الخى ،ٝو٦مُت الغػ اإلاُٗاة للمتهم ج٩ىن ظاٞت ٚحر مُبىزت وبطا ما ْهغ في جهاًت الخد٤ُ٣
ؤن الغػ ماػا ٫ظاٞا ٞظلٌٗ ٪جي ٖىضَم ؤن الصخو مىيىٕ الخجغبت َى الجاوي 2وختى ال٣باثل الٗغبُت ماػالذ جلجا بلى
َغٍ٣ت مكابهت في ٦ك ٠ال٨ظب وٍخم الُلب مً اإلاكدبه به ؤن ًلٗ ٤بلؿاهه وٖاء مً اإلاٗضن اإلادمي ٞةطا اختر ١لؿاهه
هدُجت ل ٠٨بٞغاػ الٛضص اللٗابُت ٧ان طل ٪صلُال ٖلى ؤهه مظهب. 3
وم٘ مغوع الؼمً والخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي الظي قهضٍ الٗالم جىالذ اإلاداوالث الٗلمُت لل٨ك ًٖ ٠ال٨ظب ؤو
الهضٟٞ ،١ي ؾىتْ 1890هغ ظهاػ ٦ك ٠ال٨ظب بجامٗت َاعٞاعص ألامغٍُ٨ت مً ازترإ ؤؾخاط ٖلم الىٟـ َىحى
 1908خُض ٧ان الجهاػ ً٨ك ٠الٗال٢ت بحن الخالت
مىدعشبشج  Hugo Münsterbergو جالمُظٍ والظي وكغ في ٦خابه ؾىت
 1895ؤقاع الٗالم إلابروصو بلى وظىص ٖال٢ت بحن ي ِٛالضم وحُٛحر هبٌ ال٣لب خحن
الىٟؿُت وخغ٧اث الخىٟـ .وفي ٖام
ٌٗمض اإلاجغمىن بلى ال٨ظب ٖىض اؾخجىابهم.4
 1915جىنل مً زاللها ؤن حسجُالث ي ِٛالضم ًم ً٨ؤن ج٩ىن وؾُلت
وفي صعاؾت للٗالم ولُام مىلخىن ماعؾخىن ٖام
ُ٢ 1921اؽ مخٛحر صعظاث الخىٟـ و بٗضَا َىع َظا الجهاػ مً
ٗٞالت ل٨ك ٠ال٨ظب 5و٢ض ؤيا ٝالٗالم ظىن العؾىن ٖام
َغ ٝالٗالم سودلف هُلش ؤًً ؤنبذ الجهاػ ًِ٣ـ ٖضة مخٛحراث ال بعاصًت مشل الىبٌ ،ي ِٛالضم ،الخىٟـ ،م٣اومت ظلض
6
ؤلاوؿان للخُاع ال٨هغباجي وؾمي َظا الجهاػ بـ " بىلُجغاُ٦ ٝلغ "

سلطاف الشاوي "،أصول التحقيق اإلجرامي" ،الطبعة السادسة ،ادلكتبة القانونية ،بغداد ،العراؽ . 006 ،
امحد بسيوين أبو الروس" ،التحقيق الجنائي والتصرف فيو واألدلة الجنائية" ،ادلكتب اجلامعي احلديث،الطبعة الثانية ،اإلسكندرية ، 008 ،ص. 778
3سلطاف الشاوي (ادلرجع السابق).
4

Ken Alder, Les tours et détours du détecteur de mensonge, L A R E C H E R C H E H OR S - S E R I E N° 8 ,
Juillet 2002, p60.

 5ادلرجع السابق ،ص .6

6إبراىيم أمحد عثماف " ،مدى شرعية استعمال جهاز كشف الكذب في التحقيق الجنائي ودوره في إثبات التهم " ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة

نايف العربية للعلوـ األمنية ،عماف. 007 ،

180

الػذد  : 7ماًى 2015

مشهض حُل البدث الػلمي

ول٣ض َىع َظا الجهاػ واؾخسضم ختى في اإلادا٦م ألامغٍُ٨ت وهٓغا لٗضم ص٢خه وزباجه جسلذ ٖىه اإلاد٨مت ألامغٍُ٨ت وؤنبذ
ٌٗخمض  ِ٣ٞفي الخد ٤ُ٣وحٗخبر الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت الضولت الىخُضة التي اٖخمضث َظا الجهاػ وخالُا ٌؿخٗمل َظا
الجهاػ مً َغ ٝبٌٗ اإلااؾؿاث الٗؿ٨غٍت والا٢خهاصًت وَظا بٗض جُىٍغٍ بلى ؤظهؼة ع٢مُت مٗ٣ضة جِ٣ـ ٖضة مخٛحراث.
ومً ظهت ؤزغي خاو ٫ؤًًا الباخض في ٖلم الىٟـ بى ٫ؤل٨مان صعاؾت ٖالماث ال٨ظب ًٖ َغٍ ٤جدلُل عصوص ألاٗٞا٫
الاهٟٗالُت الض٣ُ٢ت لؤلٞغاص ؤًً جىنل بلى وظىص ؾبٗت اهٟٗاالث ٖاإلاُت ًم ً٨الاؾخضال ٫مً زاللها ًٖ الاهٟٗاالث الخُ٣ُ٣ت
1
لئلٞغاص وماػالذ صعاؾاجه مخىانلت
ًخطر لىا مً زالَ ٫ظٍ اللمدت ؤن مماعؾاث ٦ك ٠ال٨ظب مىيىٕ جىاولخه مجخمٗاث ٦شحرة ٖبر الخاعٍش التي خاولذ
الىنى ٫بلى الخ٣ُ٣ت ٖىض ألاٞغاص بمسخل ٠الىؾاثل والخ٣ىُاث والتي ٧اهذ وؿدىض ؤخُاها بلى زغاٞاث ؤو مٗخ٣ضاث اهخ٣لذ
ٖبر ألاظُا ٫اإلاسخلٟت زم بلى مداوالث الباخشحن ًٖ َغٍ ٤الضعاؾاث ٖلمُت في مسخل ٠اإلاجاالث.
 -)2-2ؤظاظُاث هؽف الىزب:
ل٩ي جخ٩ىن لضًىا هٓغة واضخت ًٖ مماعؾاث ٦ك ٠ال٨ظب ٢مىا بالبدض ًٖ ؤَم اإلاباصت التي ٌٗخمض ٖلحها ألاٞغاص ل٨ك٠
ال٨ظب ؾىاء ٧اهذ هٓغٍاث ؤو مٗلىماث ٖلمُت ؤو مٗخ٣ضاث ٚحر مىيىُٖت ؤي ال حؿدىض بلى صعاؾاث ٖلمُت ،ولٗلى ؤَم َظٍ
اإلاباصت ٨ٞغة ؤن َىا ٥اهٟٗاالث مُٗىت جغجبِ بال٨ظب:
ؤ) -الاهفػاالث اإلاشجبىت بالىزب:
حكحر مٗٓم ال٨خب التي تهخم بهظا اإلاىيىٕ بلى ؤن ال٨ظب ٖاصة ً٣ىم بخيكُِ هىٖحن مً الاهٟٗاالث ،وهي ؤوال :الاهٟٗاالث
الؿلبُت ،وؤَم َظٍ الاهٟٗاالث َى الخى ،ٝوالخى ٝالظي ًيكِ ٖىض الٟغص ال٩اطب َى الظي ًدضر هدُجت زُغ ٦ك٠
٦ظبه ؤو زضاٖه ؤو عئٍت مداولخه جس ٤ٟو٧ل ما ًهاخب َظا ؤلازٟاٞ ،١مشال الصخو الظي ٌؿخٗمل الٛل للخهىٖ ٫لى
الٗمل ٞةهه لِـ مهضص بالُغص مً الٗمل  ِ٣ٞبطا جم ا٦دكاٞه بل ًم ً٨ؤن ًهل التهضًض بإن حٛل ٤ظمُ٘ ألابىاب ؤمامه في
مجا ٫منهي مٗحن .والاهٟٗا ٫الشاوي َى الكٗىع بالٗاع والظي ً٩ىن هدُجت جإهِب الًمحر اإلاغجبِ باإلزال ٫بإخض ال٣ىاٖض
2
ألازالُ٢ت التي ًتربى ٖلحها ألاٞغاص مىظ الهٛغ ؤو ً٩ىن الكٗىع بالٗاع خى ٫اإلاىيىٕ الظي ًغٍض ال٩اطب بزٟاءٍ وٖضم بْهاعٍ.
وجاصي ٖاصة َظٍ الاهٟٗاالث بلى نٗىبت في ازترإ ال٨ظب والى٢ىٕ في ألازُاء التي ًم ً٨مً زاللها ٦ك ٠الٟغص ال٩اطب.
وبياٞت بلى ما ؾب ٤ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ؤخُاها وعٚم وظىص زضإ ؤو ٦ظب مهضص ٞةهه ال ًهاخب بالخى ٝوال بالٗاع
وبالخالي ال ج٩ىن َىا ٥نٗىبت في ازترإ ال٨ظب ،وهجض َظٍ الخالت ٖىض الٟغص اإلاخٗىص ٖلى ال٨ظب وؤنبذ له ٧ىؾُلت ًىمُت
ٌؿخٗملها للىنى ٫بلى ؤَضاٞه ،خُض هجض َظٍ الخاالث ؤًًا في ٦شحر مً ألاٞغاص اإلاجخم٘ ٖىضما ً٩ىن مىيىٕ ال٨ظب جاٞه
وبؿُِ باليؿبت لهم ،وبالخالي هجضَا ًىمُا ٖىض ٦شحر مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ في بَاع اإلاؼاح والاٖخظاعاث و...ؤلخ .وفي ألازحر وكحر بلى
الىىٕ الشاوي مً الاهٟٗاالث واإلاخمشلت في الاهٟٗاالث ؤلاًجابُت :وهي ٞغخت ال٨ظب ؤي الٟغخت اإلاغجبُت بؿهىلت ب٢ىإ الٛحر
وهجاح الخضإ والٟغخت باإلا٩اؾب التي ًم ً٨ؤن ًد٣٣ها الٟغص مً زال٦ ٫ظبه.
وبهظا ٞةن َغٍ٣ت ٦ك ٠ال٨ظب وَ ٤ٞظا اإلاُٗاع ًغجبِ بيكاٍ َاطًً الىىٖحن مً الاهٟٗاالث ٖىض الٟغص ال٩اطب والظي
ًم ً٨ؤن ًىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اجه وحٗبحراجه الىظهُت ،بدُض جٓهغ في هٟـ الى٢ذ ٖالماث ال٣ل ٤والخى ٝم٘ ٖالماث ؤزغي
Ekman Paul , Menteurs et mensonge, Paris, Belfond, 1986.

 2إبراىيم أمحد عثماف (ادلرجع السابق).
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جٓهغ الٟغخت ؤو اإلاخٗت .ولَ ً٨ظٍ الاػصواظُت لِؿذ صاثما ؤوجىماجُُ٨ت ٣ٞض ًدضر ؤخُاها ؤن جٓهغ  ِ٣ٞاهٟٗاالث
بًجابُت(ؤي هي التي ج٩ىن ؤ٦ثر قضة) ؤو  ِ٣ٞؾلبُت .وفي ألازحر وكحر بلى ؤهه ٢ض ًدضر ؤن جٓهغ اهٟٗاالث ؤزغي ٖىض ال٨ظب
٢ض جغجبِ ببٌٗ الظ٦غٍاث التي جإحي في ؾُا ١ال٨ظب.
وهيبه بلى ؤن اهٟٗاالث الٟغص ٢ض جىٗ٨ـ في حٗبحراث الىظه وعٚم َظا ًجب ؤن ه٩ىن خظعًٍ ألن حٗبحراث الىظه ٢ض ج٩ىن
وؾُلت اجهاٞ ٫مشال الابدؿامت ٢ض حكحر بلى ٞغخت الٟغص ول٨جها ؤًًا ًم ً٨ؤن ج٩ىن ؤؾلىب صبلىماسخي ٌؿخٗملها الٟغص ،ؤي
ؤن الٟغص ًم ً٨ؤن ًخد٨م في حٗبحراث اهٟٗاالجه وٍسٟحها ،وفي َظا الجاهب جىنل الباخض ألامغٍ٩ي بىٌ ؤلىمان مً زال٫
1
ٖضة صعاؾاث بلى جدضًض ؾب٘ اهٟٗاالث ؤؾاؾُت ٖاإلاُت ًم ً٨الاٖخماص ٖلحها مً ؤظل مٗغٞت الكٗىع الخ٣ُ٣ي مً ال٩اطب
وجب٣ى َظٍ الضعاؾاث مخىانلت مً َظٍ الىاخُت بلى الُىم.2
ب) -الخىاكماث في ظلىن الىزب:
مً بحن اإلاباصت التي ٌٗخمض ٖلحها في ٦ك ٠ال٨ظب هي مجمىٖت مً الخىاً٢اث التي جٓهغ في ؾلى ٥اإلاساصٕ ،وؤوَ ٫ظٍ
الخىاً٢اث جخٗل ٤بُُٟ٨ت بصعا ٥ألاٞغاص ؤو هٓغتهم لؿلى ٥ألاٞغاص ال٩اطبىن ؤو اإلاساصٖىن ،خُض ؤقاعث ؤخض الضعاؾاث ٖلى
مجمىٖت مً ألاشخام َلب مجهم عؤحهم ًٖ ماَُت ٖالماث الصخو ال٩اطبٞ ،إقاعوا بلى مجمىٖت مً الٗالماث التي حكحر
بلى الاعجبا .٥ؤما ٖىضما ًُلب بلحهم ون ٠ؾلى٦هم ٖىضما ً٨ظبىن ٞةجهم ال ًظ٦غون َظٍ الٗالماث ،ؤي بٗباعة ؤزغي ٞةن
٦شحر مً ألاٞغاص ال ٌؿل٩ىن ٦ما ٌٗخ٣ضون ؤن ألاٞغاص آلازغون ٌؿل٩ىن وَظا زُإ ؤو جىا٦ ٌ٢شحرا ما ٌٗخمض ٖلُه في ٦ك٠
ال٨ظبٞ ،مٗٓم ألاٞغاص اإلاساصٖىن ًداولىن ؤن ال ًى٨كٟىا وبالخالي ًداولىن بزٟاء بٌٗ الٗالماث التي ٌٗخ٣ضون وظىصَا
في ؾلى ٥ألاٞغاص اإلاساصٖحن.
والخىا ٌ٢الشاوي ً٨مً في مداولت اإلاساصٕ الخد٨م في ؾلى٦ه الٛحر اللٟٓيٞ ،الهىث والخٗبحراث الىظحهت مغجبُت بمغا٦ؼ
الاهٟٗا ٫في اإلاش وبالخالي ًهٗب الخد٨م ٞحها .ألن ال٨الم و الجؿم ال ًغجبُان مباقغة م٘ هٟـ اإلاىاَ ٤الضماُٚت ،ولهظا
ًهٗب الخد٨م ٞحهما .ؤي ٖىضما ً٨ظب الٟغص ؾُداو ٫بزٟاء وبً٣ا ٝؤي ايُغاب ًم ً٨ؤن ًٓهغ ٖلى مىاًَ ٤هٗب
الخد٨م ٞحها ،وبياٞت بلى بصعا ٥ال٩اطب ؤن الىظه مىيىٕ جغ٦حز مً َغ ٝآلازغ والظي ؾُداو ٫الخد٨م ُٞه ،وؤما الهىث
ٞالخد٨م ُٞه ً٩ىن ؤ٢ل هٓغا لكضة نٗىبت الخد٨م ُٞه ما ًض ٘ٞاإلاساصٕ الؾخٗما ٫مجهىص ؤ٦بر .وبهظا ًغ٦ؼ اإلاساصٕ ٦شحرا
ٖلى اؾخجاباث الىظه والهىث التي ًهٗب الخد٨م ٞحها وبالخالي حهمل ؤو ً٣ل جغ٦حزٍ ٖلى بٌٗ الٗالماث التي ٢ض جسغط مً
3
بٌٗ مىاَ ٤ظؿمه .وٖلحها ٌٗخمض في ٦ك ٠ال٨ظب.
ث) -الػالماث الشمضٍت لحشواث الجعم:
جغظ٘ ٨ٞغة عمؼٍت بٌٗ ألازُاء والهٟىاث بلى اإلادلل الىٟسخي ظلمىهذ فشوٍذ ،ول ً٨في مجا٦ ٫ك ٠ال٨ظب ٌٗخبر الباخض
فلُب جىؾؽذ  Philippe Turchetعاثض َظٍ الُغٍ٣ت٣ٞ ،ض جسهو في صعاؾت الخىانل ٚحر الٟٓي وخاو ٫جدلُل عمؼٍت
مجمىٖت مً الخغ٧اث وبقاعاث الجؿمُت باالٖخماص ٖلى صعاؾاث بخهاثُت واهتربىلىظُت ،وا٫جدلُل الىٟسخي .و٢ض ا٢ترح ؾىت
 ).المرجع السابق ( Ekman Paul

1
2

Dalai Lama, La voie des émotions, entretien avec Paul Ekman, (préface de Matthieu Ricard), Éditeur : City
Éditions (15 octobre 2008).
3
Biland, C., Py, J. & Rimboud, S, Evaluer la sincérité d’un témoin grâce à trois techniques d’analyse, verbales
et non verbale. Revue Européenne de Psychologie Appliquée - European Review of Applied Psychology, N49
.1999, pp 115-122.
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 1990بٗض مجمىٖت مً الضعاؾاث ،مهُلر ( )synergologieالظي ً٣هض به َغٍ٣ت ٖلمُت ؤو ؤؾلىب ل٣غاءة مخسههت في
حكٟحر الخغ٧اث الجؿمُت الالقٗىعٍت ،وال٢ذ ٦خبه اهدكاعا واؾٗا ،ختى ؤنبدذ بٌٗ اإلااؾؿاث جضعب مىْٟحها ٖلى َظٍ
الخ٣ىُت . 1ومً ظهت ؤزغي ال٢ذ صعاؾاجه ٖضة اهخ٣اصاث زانت في الُغ ١اإلاىهجُت اإلاخبٗت.
ج) -الاظخجاباث اإلاشجبىت باإلاىىم ومػجى اإلادخىي:
ًضزل َىا ٧ل مً َغٍ٣ت الخدلُل اإلاىُ٣ي ،والترُ٦ب ،والدؿلؿل الؼمجي ،الى٢ذ اإلاىيىعي ،ألاٗٞا ،٫الغمىػ اللٛىٍت،
اإلاٗلىماث ٚحر اإلاهمت ،والخغوط مً اإلاىيىٕ ،الى٣اٍ وألاخضار الخؿاؾت.....الخ وفي َظا الجاهب َىاٖ ٥ضة ج٣ىُاث
ٌؿخٗملها ٖاصة اإلاد٣٣ىن ،ؾىداو ٫الخُغ ١بلحها في بدض آزغ وٖلى ؾبُل اإلاشا ٫هظ٦غ ؤعبٗت ٢ىاٖض ؤؾاؾُت إلزاعة ؤزُاء
وجىاً٢اث للخهىٖ ٫لى الخ٣ُ٣ت بًٟل التر٦حز ٖلى ظاهب الخدلُل اإلاٗغفي هي :ؤن جُلب مً الٟغص ؤن ًغوي ال٣هت
ٖ٨ؿُا ،ؤن جُلب مً الٟغص ؤن ًىٓغ بلُ ٪في الُٗىحن ،ؤن جُلب مً الٟغص عؾم مى ٘٢ال٣هت ،ؤن ال جٓهغ ما حٗلمه مً ٢بل.
2
وٚحرَا مً الخ٣ىُاث التي ٢ض جى ٘٢اإلاساصٕ في ؤزُاء وجىاً٢اث مدخىي الخضًض ومٗىاٍ.
 -)3الاخخالفاث الفشدًت لػالماث الىزب:
خؿب ما ؾبٞ ٤ةن ٖالماث ال٨ظب ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً اؾخجاباث الٟغص اإلاغجبُت ؤؾاؾا باالهٟٗا ٫والاٖخ٣اصاث
واإلاىا ٠٢وبالخالي ًخىظب ٖلُىا ؤلاقاعة بلى الازخالٞاث الٟغصًتٗٞ،ىضما هخدضر ًٖ اؾخجاباث الٟغص ًخىظب ٖلُىا عبُها
بُبُٗت وقضة اإلاشحراث واإلاىا ٠٢مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي ُُٟ٦ت بصعا ٥الٟغص لهظٍ اإلاىا ٠٢والظي ًغجبِ بصخهِخه
وخالخه مً الصخت واإلاغى ،وط٧اثه  ،وزبرجه واٖخ٣اصاجه ٧لها جضزل في جدضًض هىُٖت وقضة الاؾخجابت ،3ول٩ي جخطر لىا َظٍ
الٓاَغة ؾىدلل مدضصاث الاهٟٗا٦ ٫ما ًلي:
بدسان اإلاىكف ؤو اإلاثحرً :خإزغ بصعا ٥الصخو للمى ٠٢بٗىامل زاعظُت مىيىُٖت وٖىامل صازلُت طاجُت .واإلاى ٠٢الظي
ًشحر الاهٟٗاً ٫سخل ٠مً خُض الكضة ٣ٞض ً٩ىن تهضًض اإلاى ٠٢مغجبِ بدُاة ؤو مماث الصخو ؤومؿإلت مهحرًت للٟغص،
٦ما ًم ً٨ؤن ً٩ىن التهضًض بؿُِ ظضا و٢ض ال ًغجبِ بالٟغص مباقغة ،بطن الاؾخجابت الاهٟٗالُت لل٨ظب في َظٍ الخاالث
ؾخ٩ىن مسخلٟت بالخإُ٦ض وبالخالي ؾخسخلٖ ٠الماث ال٨ظب مً مى ٠٢آلزغٗٞ ،ىضما ًساصٕ الٟغص ؤزاٍ ؤو شخو ٚغٍب ؤو
بؿُِ ؤو مد ٤٣مً ؤظل الىجاة ؤو اإلاماػخت ؤو بْهاع الاٞخساع ؤو ٚحرَا ،ؾُ٩ىن َىا ٥اؾخجاباث مسخلٟت لىٟـ الصخو
وبالخالي ٖالماث مسخلٟت .وؤما باليؿبت للكٗىع بالٗاع ٖىض الخضإ وٖالماجه ٞهى ؤًًا ًخإزغ بىىُٖت اإلاى ٠٢وبالًمحر
الاظخماعي للٟغص الظي ًسخل ٠خؿب جغبِخه.
الخػبحراث ؤو الاظخجاباث الاهفػالُتٗٞ :لى الغٚم مً ٧ىن بٌٗ الاؾخجاباث ؤو الخغ٧اث وألاويإ مىٗ٨ؿت ال بعاصًت،
بال ؤن بٌٗ الخٗبحراث الُٟغٍت ًخدىع مً زال ٫الخٗلم والخضعٍب بدُض ؤن جإزحر البِئت ًخسظ صالالث اظخماُٖت ،بلى ظاهب

1

Philippe Turchet, La synergologie : pour comprendre son interlocuteur à travers sa gestuelle, Ed. de l'Homme
at Amazon , Montréal, 2000
) ادلرجع السابق ( ST-YVES, M. et LANDRY, J.
3

2
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الخٗبحراث ؤلاعاصًت التي ج٩ىن مجا ٫للخهى٘ مما ًمىٍ خ٣ُ٣ت الاهٟٗا٦ ،٫ما ؤن الخٗبحراث الاهٟٗالُت جسخل ٠مً خًاعة
ألزغي .وختى الخالت البضهُت مً الصخت ؤو اإلاغى جإزغ في اؾخجابت الٟغص.
بن الازخالٞاث الٟغصًت لٗالماث ال٨ظب ؤ٦بر جدضي إلاماعسخي ٦ك ٠ال٨ظب ،وٖلُه ٞةجهم ٌؿٗىن صاثما بلى َغح ؤؾئلت
بزخباعٍت إلاٗغٞت الٗالماث الٟغصًت ٖىض ال٨ظب والهض.1١
 -)4وظاثل اهدؽاف الىزب:
ؾىٗمل َىا ٖلى ج٣ضًم بٌٗ ألاصواث والىؾاثل التي ٖاصة ما ًظ٦غَا وٍدىاولها الباخشىن ألجها خاولذ الاؾدىاص بلى صعاؾاث
ٖلمُت ؤما الُغ ١والىؾاثل ألازغي ٞال مجا ٫لظ٦غَا َىا ،خُض ؤهىا ٢ض ؤقغها بلحها ؾاب٣ا.
1921م ومسترٖه َى ظىن.ؤ.العؾىن John
 حهاص هؽف الىزب مخػذد اإلاخىىاث ( )Polygraphازترٕ َظا الجهاػ ٖام
 . Larsonوَى في الخ٣ُ٣ت مجمىٖت مً ألاظهؼة ٧ل مجها ًِ٣ـ ؤخض اإلاخٛحراث الٟؼٍىلىظُت ٧الىبٌ ،ي ِٛالضم ،الخىٟـ،
اؾخجابت الجلض ال٨هغباثُت ،وبٗضَا َىع َظا الجهاػ ٖلى ًض عوصلُ٦ ٠لغ  Leonarde Keelerالظي ظم٘ ٧ل َظٍ ألاظهؼة في
ظهاػ واخض ؾمي بـ الجهاص البىلُؿشاف  .الجهاػ ٚحر مٗتر ٝبه مً ٢بل اإلاجخم٘ الٗلمي و٢ض ؤنضعث ألا٧اصًمُت الىَىُت
2
 2003بؼٍ ٠وزىُ٢ت َظا الجهاػ .وَظا لٗضم ُُٗ٢ت هخاثجه.
للٗلىم في الىالًاث اإلاخدضة ج٣غٍغا عؾمُا ٖام
وبهظا ٞةن البىلُٛغا ٝؤصاة حسجل الٓىاَغ الِٟؿىلىظُت التي ًخ٨كٖ ٠جها ظؿم اإلاتهم الخاي٘ لالؾدىُا٧ .١الخىٟـ
1924
وي ِٛالضم وؾغٖت الىبٌٌ .ؿخٗان بها لخ٣غٍغ ما بطا ٧ان اإلاؿدىُ٧ ٤اطبا في ما ً٣ى ٫ؤم ناص٢ا .اؾخدضزذ ٖام
واؾخسضمها اإلاد٣٣ىن وعظا ٫الكغَت والً٣اة مىظ طل ٪الخحن ،ول ً٨مهضاُ٢تها ال جؼا ٫بلى الُىم مىي٘ زالٖ ٝىض ٖلماء
الىٟـ ومدل اٖتراى ٖىض ال٣ٟهاء والً٣اة.
 حهاص جدلُل جىجش ـىثٖ :باعة ًٖ ج٣اهت لل٨ك ًٖ ٠مؿخىي الخىجش ؤو الً ِٛالىٟسخي مً زال ٫نىث ؤلاوؿان
.2000
وُ٢اؾه وصعاؾخه .ل٣ض جم ا٢تراح َظا الجهاػ مً َغَ ٝاوعىن  J.H.L.Hansenؾىت
ًم ً٨ؤن ٌؿخٗمل في اإلا٣ابالث ،خُض جُغح ؤؾئلت مشحرة للٟغص ،مً ؤظل جدلُل عص الٟٗل الظي ٚالبا ما ً٩ىن مهاخبا
لخىجغ ًلمـ مً ال٨الم .وَٗخ٣ض البٌٗ ؤهه ٗٞا ٫ل٨ك ٠ال٨ظب ،بال ؤهه ال جىظض ؤبدار مؿخ٣لت جشبذ َظٍ الىٓغٍت ،في
خحن ؤن صعاؾاث ٦شحرة حك ٪٨في مىزىُ٢تها.
ٌٗمل َظا الجهاػ ٖلى ُ٢اؽ طبظباث الهىث الض٣ُ٢ت ،ازترٕ ؤوال بهضُ٢ ٝاؽ الً ِٛالىٟسخي زم جم جُٟ٨ه وحؿىٍ٣ه
ٖلى ق٩ل ظهاػ ع٢مي ل٨ك ٠ال٨ظب جدذ مؿمى ظهاػ جدلُل جىجغ الهىث ( ) Computer Voice Stress Analyserوٍُل٤
3
ٖلُه بازخهاع " " LE C.V.S.A
 وشٍلت الخدلُل الػلمي للخفشٍداث اإلاىخىبت لـ ظابحرَ :ى هىٕ مً الخدلُل اإلابجي ؤؾاؾا ٖلى صعاؾت ال٩لماث وجغُ٦ب
 ،1987خُض ؤقاعث صعاؾت ؾمُض ؤن ٢ضعجه ٖلى ا٦دكاٝ
الىو ،جم بىائَا مً َغ ٝؤُٞىىم ؾابحر  Avinoam Sapirؾىت
الخ٣ُ٣ت جهل بلى 80باإلائت في الخد٣ُ٣اث.
 ).ادلرجع السابق ( Biland, C., Py, J. & Rimboud, S

1

 ).ادلرجع السابق ( Ken Alder
Ruiz Robert, Analyse acoustique de la voix pour la détection de perturbations psychophysiologiques
Application au contexte aéronautique, Laboratoire de Recherche en Audiovisuel (LA.R.A) - Université de
Toulouse 2, 2012.

2
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حٗمل َظٍ الُغٍ٣ت ٖلى اؾخ٨كا ٝؤؾلىب ٦خابت ؤخضار الغواًت اإلاغجبُت بً٣اًا ؤلاظغام ؤًً ً٩ىن الٟغص ٞاٖل في الخضر،
وؤؾاؽ َظٍ الٗملُت ًغجبِ با٦دكا ٝؾابحر ؤن الٟغص الظي ًغوي ألاخضار الخُ٣ُ٣ت ٌؿخٗحن بالظا٦غة ؤما الٟغص ال٩اطب
1
ؾِؿخٗمل الخسُل وَظا ًٓهغ ظلُا في جغُ٦ب هو جهغٍداث الٟغص.
 ساظم ربزباث الذماؽ ( :) P300وٍُلٖ ٤لُه ؤًًا اؾم  P3وٍِ٣ـ َظا الجهاػ وكاٍ مىاَ ٤الضما ٙوالظي ٌٗمل بىٟـ
مبضؤ ٖمل عاؾم الضما ٙالال٨ترووي  . EEGوَٗمل َظا الجهاػ ٖلى ُ٢اؽ ؤزغ اإلاٟاظإة ٖلى الٟغص  ،خُض ٌٗخبر ٧ل مً
ٖ 1964ىضما ا٦دكٟىا وظىص حُٛحر َام في وكاٍ
بشاكذون  Bragdonوؼابمان  Chapmanؤو ٫مً ٖمل بهظٍ الخ٣ىُت ٖام
الضماً ٙهل بلى ٖ 300 msىض ٧ل مغة ًخٗغى ٞحها الٟغص بلى ؤٗٞا ٫ؤو ؤقُاء ٚحر مإلىٞت 2.وججضع ؤلاقاعة ؤن َظا الجهاػ وي٘
مً ؤظل جُُ٣م وحصخُو بٌٗ ألامغاى الٗهبُت وؤخُاها لدصخُو بٌٗ الايُغاباث الٗ٣لُت وال ٌؿخٗمل ل٨ك٠
ال٨ظب بال في بٌٗ الخاالث الشاهىٍت ،وعٚم َظا ًم٨ىىا بصعاظه مً بحن ألاصواث التي ًم ً٨اؾخٗمالها ل٨ك ٠ال٨ظب.
 وشٍلت جدلُل الخػبحراث الىحيهت الذكُلت ( :)micro-expressionsناخب َظٍ الُغٍ٣ت َى ألازهاجي الىٟؿاوي
ألامغٍ٩ي بىٌ بًىمان  Paul Ekmanالظي ً٣ىم خالُا بخ٩ىًٍ الجىىص ٖلى َظٍ الخ٣ىُت لهالر الاؾخسباعاث ألامغٍُ٨ت CIA
والـكغَت الٟضعالُت للخد٣ُ٣اث ألامىُت  FBIول٣ض اؾخٗحن به ٦سبحر في ج٣ىُاث ٦ك ٠ال٨ظب في الؿلؿلت الخلٟؼٍىهُت ٞلم "
." Lie to Me
مً زال ٫مجىٖت مً الضعاؾاث التي ٢ام بها في ٖضة بلضان وز٣اٞاث مسخلٟت جىنل بلى وظىص ؾبٗت مجمىٖاث مً
الخٗبحراث الاهٟٗالُت الىظحهت الٗاإلاُت وهي الٟغخت ،الخؼن ،الًٛب ،الخٗب ،الخى ،ٝاإلاٟاظإة ،الاػصعاء ،بدُض ٌكتر٥
ظمُ٘ ؤٞغاص الٗالم في ٖالماث ص٣ُ٢ت حٗبر ًٖ َظٍ الاهٟٗاالثٞ ،غٚم وظىص حٗبحراث مسخلٟت ٖبر الٗالم هدُجت ازخالٝ
الش٣اٞاث والٓغو٩ٞ ،ٝلهم ٌكتر٧ىن في بٌٗ الٗالماث الض٣ُ٢ت .وٖلى ؤؾاؾها ًم ً٨ؤن هٟغ ١بحن الاهٟٗا ٫الخ٣ُ٣ي
3
الُبُعي والاهٟٗا ٫اإلاهُى٘.
 -)5اإلاىَىبىن في هؽف الىزب:
َىا ٥زالزت ؤهىإ مً ألاشخام ًم ً٨ؤن ههىٟهم باإلاىَىبحن في ٦ك ٠ال٨ظب وَظا اؾدىاصا بلى بٌٗ الضعاؾاث وَم:
 ألافشاد اإلاذسبحن غلى هؽف الىزب مشل ٖمالء الجىؾؿت اللظًً جغجبِ خُاتهم ؤخُاها ٦شحرة بهظٍ اإلاهاعة اإلاهىُت ،ؤًً4
ٌٗخمضون ٖلى الٗالماث ٚحر اللُٟٓت لخإ٦ض مً ؤخ٩امه ووي٘ ٞغيُاث.
 اإلاعاححن :في صعاؾت خى ٫ؤ٦ثر ألاٞغاص الظًً ًمل٩ىن اٖخ٣اصاث ؤ٦ثر صخت خى ٫الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن ؾلى ٥ما وال٨ظب٧اهذ الىخاثج لهالر اإلاؿاظحنٞ .هم ؤٞغاص خظعًٍ ٌٗغٞىن ُ٢مت بٌٗ الٗالماث هدُجت جضعبهم ًٖ َغٍ ٤الخٛظًت الغظُٗت
اإلاؿخمغة لالؾخجىاباث ال٨شحرة التي ٌِٗكىجها وبالخالي ػاصث مٗاعٞهم خىَ ٫ظٍ الٗالماثٞ ،باليؿبت للمجغم ٞةن الاٖخ٣اص ؤو
ٖضم الاٖخ٣اص ٦شحرا ما ج٩ىن مؿإلت مهحرًت في الىؾِ الٗ٣ابي وزاعظه.

1

Blais Dominique, Caractérisation du discours des appelants manipulateurs, Mémoire présenté à L'Université
de QUÉBEC à TROIS-RIVIÈRES, 2008.
2
Chapman, R.M. & Bragdon, H.R., Evoked responses to numerical and non-numerical visual stimuli while
problem solving. Nature, 1964, p203.
3
 ).المرجع السابق ( Dalai Lama
4
Bond, C. F., & DePaulo, B. M. , Accuracy of deception judgements. Personality and Social Psychology Review,
10(3), pp 214-234.2006.
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 اإلاخادغىن الجُذونَ:م ؤًًا طاث ٢ضعاث ٦بحرة في ٦ك ٠ال٨ظبَ ًٗٞ ،غٍ ٤مغا٢بت الظاث اإلاؿخمغ ٖىضما ً٨ظبىنجخ٩ىن وجؼصاص مٗاعٞه بٗالماث ال٨ظب م٣اعهت م٘ ؤٞغاص ٖاصًحنٞ ،خ٨ٟحرَم اإلاؿخمغ في ؾلىُ٦اث التي ًجب جبىحها للخضإ
1
ًجٗلهم ؤ٦ثر خظعا لخضإ آلازغًٍ.
خالـت:
بن البدض في مىيىٕ ٖالماث ال٨ظب نٗب وَظا هٓغا ل٣لت الضعاؾاث اإلاىيىُٖت التي خاولذ صعاؾخه ٞمٗٓم ال٨خب
واإلاغاظ٘ التي جىاولخه ٧اهذ ججاعٍت وصٖاثُت ؤما اإلاغاظ٘ مً م٣االث وصعاؾاث الٗلمُت ٩ٞاهذ ٢لُلت ظضا ،خُض اٖخمضها ٖلحها
مً ؤظل ؤلاظابت ٖلى ماَُت ٖالماث اللُٟٓت وٚحر اللُٟٓت لل٨ظب بدُض ٧ان لؼاما ٖلُىا جدضًض مٟهىم ال٨ظب بض٢ت والظي
اقترَىا ُٞه وظىص هُت الخضإ ،ألن الٟغص ٢ض ً٨ظب وَى م٣خى٘ بصخت ما ً٣ى ٫وبالخالي ال جسخل ٠اؾخجابخه ؤو ؾلى٦ه
ٖىضما ً٣ى ٫الهض .١وخضصها ؤًًا مٟهىم ٖالماث ال٨ظب في اؾخجاباث ال٨ظب صون الخُغ ١بلى جدلُل مدخىي مىيىٕ
ال٨ظب .وٖغٞىا مً زال ٫اللمدت الخاعٍسُت لؿلىُ٦اث ٦ك ٠ال٨ظب ؤهه ٧ان مدل اَخمام الخًاعاث ؤلاوؿاهُت مىظ ال٣ضم
وَظا إلاا ًم ً٨ؤن ًد٣٣ه مً مهالر في الخُاة الُىمُت للمجخمٗاث ،ؤما في ٖهغها َظا ٣ٞض خاولذ الضعاؾاث جىاوله بإ٦ثر
مىيىُٖت وجمشلذ ؤَم ؤؾاؾُاث ٦ك ٠ال٨ظب في ٧ل مً الاؾخجابت الاهٟٗالُت لل٨ظب ٧الخى ٝوجإهِب الًمحر ،وبٌٗ
الخىاً٢اث في ؾلى ٥ال٨ظب ،الٗالماث الغمؼٍت لخغ٧اث الجؿم ،و الاؾخجاباث اإلاغجبُت باإلاىُ ٤واإلاٗجى وبىاءا ٖلى َظٍ
اإلاباصت ْهغث ٖضة وؾاثل وج٣ىُاث ج٨ك ٠ال٨ظب وؤنبدذ حؿخٗمل ألٚغاى مخٗضص ٧الخد٣ُ٣اث وال٣غاءاث وؤخُاها ٦شحرة
حؿخٗمل ألٚغاى ججاعٍت ،ول ً٨جب٣ي مهضاُ٢ت َظٍ الخ٣ىُاث والىؾاثل مدل ق ٪هٓغا لخًاعب الضعاؾاث خى٫
مىيىُٖتها وزانت في ْل الٟغ٢اث الٟغصًت الؾخجاباث ألاٞغاص لها وَظا ٌٗ٨ـ حُٗ٣ض الؿلى ٥ؤلاوؿاوي.
كاثمت اإلاشاحؼ:
 - 1ببغاَُم ؤخمض ٖشمان "،مذي ؼشغُت اظخػماٌ حهاص هؽف الىزب في الخدلُم الجىاجي ودوسٍ في بزباث التهم" ،مغ٦ؼ
.2007
الضعاؾاث والبدىر ،ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىُتٖ ،مان،
 - 2خمؼة مؼٍاوي "،الزواء الىحذاوي وغالكخه بإظالُب الخػامل مؼ المؿىه الىفعُت غىذ ألاخذار الجاهدحن مً هضالء
-2012
ماظعاث بغادة التربُت" ،عؾالت ماظِؿخحر ٚحر ميكىعة في الاعقاص والصخت الىٟؿُت ،ظامٗت الجؼاثغ .02الجؼاثغ،
.2013
.2006
 - 3ؾلُان الكاوي" ،ؤـىٌ الخدلُم ؤلاحشامي" ،الُبٗت الؿاصؾت ،اإلا٨خبت ال٣اهىهُت ،بٛضاص ،الٗغا، ١
 - 4نابغ ممضوح "،جباًً ؤؼياٌ الىزب وغالكتها ببػن مؽىالث الؽباب العلىهُت والخللُت غبر الثلافت" ،مجلت
.2002
اإلاىهج الٗلمي والؿلى٢ ،٥ؿم ٖلم الىٟـ ،ظامٗت َاهُا ،م م، 85-3
.1997
 - 5ابً مىٓىع ،ؤبي الًٟل ظما ٫الضًً مدمىص بً م٨غم "،لعان الػشب" ،صاع ناصع ،بحروث،
 - 6ؤخمض بؿُىوي ؤبى الغوؽ"،لخدلُم الجىاجي والخفشف فُه وألادلت الجىاثُت" ،اإلا٨خب الجامعي الخضًض،الُبٗت
.2008
الشاهُت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،
7- Biland Claudine, La psychologie du menteur, Odile Jacob,Paris. 2004.

 ).ادلرجع السابق ( Philippe Turchet

186

1

2015  ماًى: 7 الػذد

مشهض حُل البدث الػلمي

8- Biland, C., Py, J. & Rimboud, S , Evaluer la sincérité d’un témoin grâce à trois techniques d’analyse, verbales et non
verbale. Revue Européenne de Psychologie Appliquée - European Review of Applied Psychology, N49 : 115-122.1999.
9- Blais Dominique, Caractérisation du discours des appelants manipulateurs, Mémoire présenté à L'Université de
QUÉBEC à TROIS-RIVIÈRES,2008.
10- Ekman Paul, Menteurs et mensonge, Paris, Belfond,1986.
11- Jonas. C, Signes physiques et verbaux du mensonge : résultats des études américaines, Annales Médico
Psychologiques N165. France,2007.
12- Philippe Turchet, La synergologie : pour comprendre son interlocuteur à travers sa gestuelle, Ed. de l'Homme at
Amazon , Montréal, 2000.
13- Ruiz Robert, Analyse acoustique de la voix pour la détection de perturbations psychophysiologiques Application au
contexte aéronautique , Laboratoire de Recherche en Audiovisuel (LA.R.A) - Université de Toulouse 2 , 2012.
14- ST-YVES, M. et LANDRY, J. Psychologie des entrevues d’enquête. De la recherche à la pratique. Éditions Yvon
Blais, 2004.
15- Bond, C. F., & DePaulo, B. M. Accuracy of deception judgements. Personality and Social Psychology Review, 10(3),
2006.
16- Chapman, R.M. & Bragdon, H.R. Evoked responses to numerical and non-numerical visual stimuli while problem
solving. Nature, 1964.
17- Leach, A-M., Lindsay, R.C.L., Koehler, R., Beaudry, J.L., Bala, N.C., Lee, K., & Talwar, V. The reliability of lie
detection performance, Law and Human Behavior, 33(1), 2009.
18- Dalai Lama, La voie des émotions, entretien avec Paul Ekman, (préface de Matthieu Ricard), Éditeur : City Éditions (15
octobre 2008)
19- Alain Rey , Dictionnaire le petit Robert, Paris, 1999.
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معاَماث خىٌ ؤغالم مً مىىلت الىوؽشَغ باإلاؿشب ألاوظي
ؤ.لخمش ظػُذاوي/حامػت وَشان ،الجضاثش

ملخق :
حكتهغ اإلاىاَ ٤الىاٗ٢ت بلى الجىىب مً ؾهى ٫الكل ٠بالىوكغَـ وَـي حُٛي مؿاخت َامت مً الجؼء الٛغبي للمٛغب
ألاوؾِ ،بياٞت بلى و٢ىٖها ٖلى الُغٍ ٤الغابِ بحن اإلاىاَ ٤الكغُ٢ت واإلاىاَ ٤الٛغبُت للمٛغب ألاوؾِ وجىؾُها مغا٦ؼ
ٖلمُت َامت مشل ملُاهتقغ٢اوجحهغث ٚغبا ومجاظت وجيـوماػوهت قماال واهٟخاخها ٖلى ؾهى ٫الؿغؾى ظىىبا ،ألامغ الظي
ظٗلها في ٢لب الخدىالث الخًاعٍت التي ٖغٞتها اإلاىُ٣ت  ،وَظا ما ججلي في جل ٪اإلاؿاَمت الٟٗالت لٗلماءَا مً زال ٫بزغاء
الخُاة ال٨ٟغٍت ٖبر مسخل ٠اإلاالٟاث و الغخلت في َلب الٗلم ،ألامغ الظي ٌك٩ل مبٗض اٞخساع واٖتزاػ هٓغا لكهغة ؤٖالمها،
وٍإحي في م٣ضمتهم ؤخمض الىوكغَسخي ناخب ٦خاب اإلاُٗاع الكهحر.
اليلماث اإلافخاخُت :الىوكغَـ ،اإلاٛغب ألاوؾِ  ،الخُاة ال٨ٟغٍت ،ال٣ٟهاء.
ملذمت :
لم ج ً٨مىُ٣ت الىوكغَـ بمٗؼ ًٖ ٫ألاخضار الضاثغة في اإلاىُ٣ت مىظ وٞىص ٖملُاث الٟخذ ؤلاؾالمي مغوعا ب٩ل الٟتراث
الخاعٍسُت التي ٖغٞها اإلاٛغب ألاوؾِ ٖلى مسخل ٠اإلاؿخىٍاث ،وٖلى الهُٗض الش٣افي ؾاَم الىوكغَـ في ٖملُت ؤلاهخاط
اإلاٗغفي التي ٖغٞتها اإلاىُ٣ت ٖلى مغ الٗهىع مً زال ٫اإلاجهىص الالٞذ ألٖالم و٣ٞهاء ؾاَمىا في بزغاء عنُضٍ الخاعٍخي ٖبر
الٗهىع.
في َظا اإلا٣ا ٫هداو ٫ؤن هغنض ؤَم الصخهُاث التي بغػث مً الىوكغَـ والتي ط٦غث في مسخل ٠اإلاهاصع التي خٟٓذ لىا
جغاثهم ولى بةقاعاث ٢لُلت بال ؤجها مهمت ل٨خابت جاعٍش اإلاىُ٣ت .
َ705ـ):
 ظلُمان بً ابشاَُم الىوؽشَس ي (جـَى ؤبى الغبُ٘ ؤلامام اإلا٣غت بٟاؽ ،ؤزظ ٖىه الُ٣ٟه ؤبى ؾالم الحزهاسخي ،و٢غؤ ٖلُه ألاؾخاط ؤبى ٖبض هللا الغهضي ٦خاب الجالب،
و٧ان ٢اثما ٖلُه وٖلى اإلاضوهت ،جىفي بٟاؽ ؾىت زمـ وؾبٗماثت( ،)1وٍبضو ؤهه ٧ان مٗانغا ألخمض بً ًخي الىوكغَسخي
ناخب اإلاُٗاع ،خُض ً٣ىَ ٫ظا ألازحر في الجؼء الغاب٘ مً اإلاُٗاع"...وقاوعث ٞحها ال٣ٟهاء مهباح وابً ٖبض الؿالم وؤبا
الغبُ٘ الىوكغَسخي )2(،"..وألبي الغبُ٘ ٖضة ؤظىبت في اإلاُٗاع مجها:

 التنبكيت " :نيل االبتهاج بتطريز الديباج " :تح :عبد احلميد عبد اهلل اذلرامة ،ج  ، ،منشورات كلية الدعوة ،طرابلس ،ط  ، 989 ،ص ، 8خرجو مجاعة من الفقهاء بإشراؼ الدكتور
 ، 83انظر :الونشريسي" :المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أىل افريقية واألندلس والمغرب "ّ ،
زلمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي  ،بَتوت ، 98 ،ج  ،4ص ،49ج  ،5ص ص  ، 30 ، 8وأيضا  :ابن القاضي":جذوة االقتباس في ذكر من

حل من األعالم مدينة فاس" ،دار ادلنصور للطباعة والوراقة  ،الرباط  ، 973 ،ص ص . 5 6 5 5
 -الونشريسي :نفس المصدر ،ج 4ص .49
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 مؿإلت في ن٣ٟت ظمٗذ خالال وخغاما في نىعة وٞسخ صًً في صًً في نىعة ؤزغي()1 مً ٢ا ٫لٛغٍمه ب٘ ؤعي ٪مً ٞالن بالضًً الظي لي ٖلُٟٗٞ ٪ل َل لل٣اثم ؤن ًُالبه اإلابخإ بالضًً (.)2 مؿإلت في ؤعى مكتر٦ت بحن ٢ىم بُ٣ذ لىعزتهم زم َل٩ىا ّنواصعى بٌٗ مجهم ؤلازخهام بُغ ٝمجها)3(.
و٢ض وعص ط٦غ ؾلُمان الىوكغَسخي ٖىض ناخب الخدٟت اللُُٟت– ه٣ال ًٖ ابً ٞغخىن .." -ؤهه زل ٠ابغاَُم الٗغٍان
باإلاضعؾت الكحراػٍت ،و٧ان مً ؤصخابىا ال٨باع ،له مجاَضة ،وجىظه ُٖٓم ،وم٩اقٟت في ٧ل خحن ،ومتى ق٩ى الُه مً قضة
الخى ٝاقخٛل زاَغٍ بخٟغٍجها ،وؤَلٗه هللا في اإلاىام ٖلى ٖا٢بتها ٞ ،ال ًمطخي ًىم ختى ًسبر بما ً٩ىن مً ؤمغَا،"..
وؤيا٧ .. "ٝان م٨با ٖلى الهُام والُ٣ام ،ال ًؼا ٫عَب اللؿان بظ٦غ هللا والخالوة ،وال ًخلى ٦خالوة الىاؽ الُىم ،بل ًغ ٘ٞبها
نىجه ،وٍغجله جغجُال عجُبا ،م٘ جضبغ وجإمل ،ختى ٌُٛب ًٖ خىاؾه..ولهصخيء مً الخهيُ ٠ط٦غ ُٞه ؤخىا ٫ال٣ىم
وَغٍ٣تهم ،وٞهله بمىأٖ وج٣غٍباث ،"..ومً ظمله ما ط٦غ ؤًًا بكإهه ،ؤهه ؾ ً٨في عباٍ الؿبُل باإلاضًىت()4
1627م) :
َ1037ـ/
 حىىن بً غثمان اإلاذاوي الىوؽشَس ي (:وان خُا فيَى سخىىن بً ٖشمان بً ؾلُمان بً ؤخمض بً ؤبي ب٨غ اإلاُضاوي صٞحن بجي وٖؼان و٢ض ج٣ٟه بملُاهت والجؼاثغ( ،)5و٢ض ولض
في خضوص جهاًت ال٣غن الٗاقغ الهجغي وبضاًت ال٣غن الخاصي ٖكغ ،صعؽ بمجاظت ٖلى ًض ٖاإلاها مدمض بً ٖلي اإلاجاجي ،وفي
ملُاهت ٖلى ًض الكُش ًخي الكاوي٦ ،ما جاب٘ صعاؾخه بالجؼاثغ ،وج٣ضم لىا بٌٗ اإلاهاصع ما مٟاصٍ ؤن الكُش ٖشمان عخل بلى
جلمؿان وٞاؽ ٦ما ؾاٞغ ؤًًابلى اإلاكغ ١وحٗلم باألػَغ الكغٍ ٠والػم قُسه ؤبا الخؿً ٖلي ألاظهىعي .
ومً قُىزهمدمض بً ٖلي آبهلى ٫اإلاجاجي،ؤبى الخؿً ٖلى ؤ٢ضاع ،وؤمدمض بً ؤبي ال٣اؾم اإلاُماَيً ،خي بً ٖلى الؼواوي،
ؤبى الخؿً ٖلي ألاظهىعي اإلاهغي اإلاال٩ي ،للكُش سخىىن الىوكغَسخي الٗضًض مً اإلاالٟاث مجها :
ّم
والعالم غلى ّم
والفالة ّم
ظُذ ألاسظاٌ " وهي عؾالت نٛحرة حٗغى لهاألاؾخاط الخاط بىحرص بالضعاؾت
 " جدشٍش اإلالاٌ في الحمذووكغٍ في مجلت ال٣لم الهاصعة ًٖ مٗهض اللٛت الٗغبُت بجامٗت وَغان ،في ٖضصَا الشالض ٖكغ٦ ،ما َبٗذ مً َغ ٝصاع ابً
خؼم بخد ٤ُ٣بكحر يُ ٠الجؼاثغي ،و٢ض اٞخخدها سخىىن الىوكغَسخي ٢اثال :الخمض هلل٢ ،ا ٫الكُش الٗالم الٗالمت اإلاخٟجن
خامل لىاء الٟغوٕ وألانى ٫مظَب ألازىان ؤبى الخحراث ؾُضي سخىىن بً ٖشمان الُضًغي وؿبا الكغٍ ٠الٗضهان
الىوكغَسخي صاعا ،هٟٗىا هللا ببر٧اجه وؤٞاى هللا ٖلُىا مً ؤهىاعٍ بجاٍ الغؾى ٫وؤصخابه آمحن " ..وًٍُ ٠سخىىن
الىوكغَسخي"،الخمؿذ ال٨الم في الخمض ٖلى خؿب ما عوٍىاٍ ًٖ الٗلماءٞ ،جٗلذ طلٖ ٪لى اليؿ ٤الظي ٌؿهل جدهُله ٖلى

 الونشريسي :نفسو،ج  5ص . 3 الونشريسي :نفسو  ،ج، 5ص . 8 - 3الونشريسي :نفسو  ،ج،5ص 30
 - 4مشس الدين السخاوي":التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة" ،ج  ،طبع أسعد طرابزوين احلسيٍت ،د ـ  ، 979 ،ص . 89
 - 5احلفناوي" :تعريف الخلف برجال السلف " ،مطبعة فونتانة ،اجلزائر ، 906 ،ص . 48
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اإلادبت في الٗلم في زماهُت ٞهى ٫جٟائال لىُل ؤبىاب الجىت الشماهُت ،وما طلٖ ٪لى هللا بٗؼٍؼ بهه ٖلى طل٢ ٪ضًغ وباإلظابت
ظضًغ ،وؾمُخه "جدشٍش اإلالاٌ في الحمذ هلل والفالة والعالم غلى ظُذ ؤلاسظاٌ"(.)1
ومىيىٕ الغؾالت قغح ٖباعة":الخمض هلل ّن
والهالة والؿالم ٖلى عؾى ٫هللا" قغخا لٛىٍا مخ٣ىا ومىٓما،و٢ض عجبه و٢ؿمه ٖلى
٢ؿمحن ٢:ؿم لكغح ٖباعة الخمض "الخمض هلل" و٢ؿم لكغح ٖباعة "والهالة والؿالم ٖلى عؾى ٫هللا.
جًمً ال٣ؿم ألاو ٫زماهُت ٞهى - ٫جٟائال بيُل ؤبىاب الجىت الشماهُت ٖلى خض حٗبحر مالٟهّ ،نؤما ال٣ؿم الشاوي ُٟٞه ٞهل
واخض ٌ،كغح ُٞه ؤلٟاْه قغخا لٛىٍا مخِىا.
 "اإلاشآة اإلالابلت في ؤوحه اإلامازلت " ٦خاب في ٖلم ال٨الم،مسُىٍ. .1535و٢ض ؤلٟه اؾخجابت لبٌٗ
 "ظهام الشبي في اإلاخمغ خالي الىظي "مسُىٍ باإلا٨خبت الىَىُت الجؼاثغٍت بغ٢مؤلازىان خُض َلب مىه جدغٍغ م٣الت ًٖ ُُٟ٦ت اؾخٗما ٫اإلاسمـ زالي ال٣لب و جصخُذ ؤوجاعٍ(.)2
ّم
اإلاعماة بالعشاج في غلم الفلً" ،وَى قغح للؿلم اإلاغوه ٤الظي ؤلٟه ٖبض الغخمً
 "مفُذ اإلادخاج غلى اإلاىظىمتَ1314ـ ،و٢ض اٞخخده َ٨ظا ٣ً :ى ٫الٗبض الظلُل ،اإلاٟخ٣غ بلى مىالٍ
ألازًغي وَى مُبىٕ بمهغ باإلاُبٗت الكغُ٢ت ؾىت
الجلُل  ،سخىىن بً ٖشمان بً ؤخمض بً ؤبي ب٨غ اإلاُضوي ،إلاا عؤًذ جإلُ ٠الكُش الٗالم اإلاخ٣ي ؾُضي ٖبض الغخمان بً
مدمض ألازًغي اإلاؿمى بالؿغاط في ٖلم الٟل ٪مً ؤهٟـ ال٨الم وَى مُٟض إلاً اخخاط بلُه مً ألاهام و٧ان ٢لُال مً ج٩لم
ٖلُه ،ظٗلذ َظا الخُُ٣ض ج٨مُال لٟىاثضٍ ،ومبِىا لبٌٗ ما اهبهم ٖلُه مً ؤلٟاْه ،وؤيٟذ بلُه ػواثض مً ٚحرٍ ،وؾمُخه
مُٟض اإلادخاط في قغح الؿغاط .
اؾخٟاص بٌٗ الجؼاثغٍحن مً ٦خاب سخىىن الىوكغَسخي ،ومجهم مدمض بً ؾلُمان ناخب ٦خاب ٗ٦بت الُاثٟحن وبهجت
الٗاٟ٦حن في ال٨الم ٖلى ٢هُضة خؼب الٗاعٞحن٦ ،ما ه٣ل ٖىه ؤًًا مال ٠قغح الغضخى ٖلى جهاًت ما ًغجًىىَى ؤًًا قغح
ل٨خاب ألازًغي ٌٗىص بلى مىخه ٠ال٣غن الخاصي ٖكغ ،ومً الظًً ه٣لىا واؾخٟاصوا مً مال ٠سخىىن الىوكغَسخي ،مدمض
بً ٖلي الكالَي اإلاٗغو ٝبابً ٖلي الكغٍ ٠في ٦خابه مٗالم الاؾدبهاع بخٟهُل ألاػمان ومىا ٘ٞالبىاصي وألامهاع ،وَى
1192م في الجؼاثغ(. )3
٦خاب في الٟل ٪و الخىجُم ؤلٟه ؾىت
: 282
283
 1549م) شجشة الىىس 1ؿ
َ 955ـ /
 غبذ الىاخذ الىوؽشَس ي( جـون ٠بالكُش الُ٣ٟه اإلاد ٤٣اإلاٟتي اإلاىز ٤الىدىي ألاصًب الخُُب الٟهُذ الىاْم ،ولض بٟاؽ بٗض الشماهحن والشماهماثت.
ؤزظ ٖبض الىاخض ًٖ الكُش ابً ٚاػي الٗشماوي اإلا٨ىاسخي الٟاسخي ،و٢ض ٢ا ٫بكإهه قُسىا ؤلامام الٗالم ألازحر الؿُض ؤبى
ٖبض هللا٧ ،ان بماما م٣غثا مجىصا نضعا في ال٣غاءاث مخ٣ىا ٞحهاٖ ،اعٞا بىظىَها وٖللهاَُ ،ب الىٛمت ٢اثما بٗلم الخٟؿحر
وال٣ٟه والٗغبُت مخ٣ضما ٞحها ٖاعٞا بىظىَها ومخ٣ضما في الخضًض خآٞا له واٟ٢ا ٖلى ؤخىا ٫عظاله وَب٣اتهم يابُا لظل٪
 سحنوف بن عثماف الونشريسي ":تحرير المقال في الحمد هلل والصالة والسالم على سيد اإلرسال" ،تقدمي  :بشَت ضيف بن أيب بكر اجلزائري  ،دارابن حزـ ،بَتوت  ،ط  ، 009 ،ص . 6 ، 5
 أبو القاسم سعداهلل" :تاريخ الجزائر الثقافي" ،ج  830- 500 ،2دار الغرب اإلسالمي ،بَتوت ،ط  998 ،ص .408 -3أنظر :مقاؿ احلاج بنَتد حوؿ رسالة سحنوف الونشريسي ادلسماة" :تحرير المقال في الحمد والصالة والسالم على سيد اإلرسال" ،رللة القلم ،قسم
اللغة العربية ،جامعة وىراف ،ع  ، 3مارس ، 0 0وينظر أيضا :سعد اهلل :ادلرجع السابق ،ص ص .409 ، 407 ،406
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٧له مٗخيُا به طا٦غا للؿحر واإلاٛاػي والخاعٍش وألاصبٞ ،ا٧ ١له ؤَل و٢خه ،و٢ض جىفي ًىم ألاعبٗاء جاؾ٘ ظماصي ألاولى ؾىت حؿ٘
ٖكغة وحؿٗماثت وص ًٞفي ٖضوة ٞاؽ ،واخخٟل الىاؽ بجىاػجه ُٖٓما (،)1
ط٦غ له الخيب٨تي ٞخاوي ٣ٞا :٫وٞخاوٍه مدغعة مد٣٣ت٧ ،ان عاث ٤الخِ ٞاث ٤ؤلاوكاء والكٗغ مخ٣ضما في الىزاث ،٤جىلى
الً٣اء زماهُت ٖكغ ٖاما زم الٟخُا بٗض مىث ابً َاعون و٢ض جىفي م٣خىال في طي الدجت ؾىت زمـ وزمؿحن وحؿٗماثت ًٖ
هدى ؾبٗحن ؾىت )2(.
و٢ض ؤزظ ٖىه ٦شحرون مجهم ؤبى الٗباؽ ؤخمض الؼمىعي وٖبض الىاخض بً ؤخمض الخمُضي( ،)3وؤبى ٖشمان ؾُٗض بً ؤخمض
اإلا٣غي( )4وٖبض الغخمً بً مدمض الض٧الي الٟاسخي وؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض الِؿدُجي( )5ومدمض بً ؤخمض بً ٖبض
الغخمً الِؿخجي الٟاسخي( )6ومدمض بً مجبر الٟاسخي(.)7
ط٦غ ابً ٖؿ٨غ ٖبض الىاخض الىوكغَسخي ٣ٞاٖ ٫ىه ٞغٍض صَغٍ وؤعجىبت ٖهغٍ اهتهذ بلُه عٍاؾت الٗلم وظم٘ بحن
الخُِ الشالزت  :الٟخُا والً٣اء والخضعَـ ،زغط ًىم ُٖض لُهلي بالىاؽ نالة الُٗض ٞاهخٓغ الؿلُان ؤبا الٗباؽ ؤخمض
اإلاغٍجي ٞبُإ ٖلحهم ولم ًإث بلى ؤن زغط و٢ذ الهالة وإلاا ونل الؿلُان بلى اإلاهلى هٓغ الكُش ٖبض الىاخض بلى الى٢ذ ٞغآٍ
٢ض ٞاث ٞغقى اإلاىبر و٢اً ":٫ا مٗكغ اإلاؿلمحن ٖٓم هللا ؤظغ٦م في نالة الُٗض ٣ٞض ٖاصث ْهغا ،زم ؤمغ اإلااطن ٞإطن وؤ٢ام
الهالة ونلى بالىاؽ الٓهغ واههغ ٝولم ًغإ حُٛحر الؿلُان وال ًُٞدخه"(.)8
مالفاجه:جمحز ٖبض الىاخض الىوكغَسخي بدىىٕ مالٟاجه و٢ض ط٦غَا ناخب شجغة الىىع ومجها :زُبه البلُٛت ،وٞخاوي مدغعة ،وهٓم
٦شحر في مؿاثل مً ال٣ٟه ٦كهاصاث الؿمإ ومٟىجاث البُىٕ الٟاؾضة وما ًٟخُه خىالت ألاؾىا ١ومىاو٘ ؤلا٢الت وهٓم ٢ىاٖض
ُٞه قغخها اإلاىجىع وقغح ٖلى ابً الخاظب الٟغعي في ؤعبٗت ؤؾٟاع وقغح الغؾالت ،وهٓم جلخُو ابً البىا في الخؿاب
وحٗلُٖ ٤لى البساعي لم ً٨مل وٚحر طل ،)9( ٪والىىع اإلا٣خبـ وَى ٖباعة ًٖ هٓم في اإلاظَب اإلاال٩ي ،بياٞت الى بٌٗ ألاػظا٫
واإلاىشخاث(.)10

 التنبكيت  :ادلصدر السابق ،ص .58 58 التنبكيت  :ادلصدر نفسو ،ص ص . 89 ، 88 -3زلمد بن زلمد سللوؼ ::شجرة النور الزكية في طبقات المالكية"  ،ادلطبعة السلفية ومكتبتها  ،القاىرة  ، 349 ،ص . 94
 - 4زلمد بن زلمد سللوؼ  :نفسو ،ص . 95
 - 5زلمد بن زلمد سللوؼ  :نفسو ،ص . 84 ، 83
 - 6التنبكيت  :ادلصدر السابق ،ص .595
 - 7التنبكيت :نفسو ،ص .598
 - 8ابن عسكر محمد بن علي " :دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر " ،تح :زلمد حجي ،دار ادلغرب للتأليف و الًتمجة
والنشر  ،الرباط  ، 977 ،ص .5
 -9زلمد بن زلمد سللوؼ :ادلرجع السابق ،ص . 83
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٦ما ؤوعص الىانغي ٢هت ٖبض الىاخض الىوكغَسخي م٘ الؿلُان الؿٗضي ؤبى ٖبض هللا الكُش الظي اؾخىلى ٖلى ٞاؽ ؾىت
ؾذ وزمؿحن وحؿٗماثت ،و٢بٌ ٖلى بجي وَاؽ ،خُض ٞغ ؤبى خؿىن بلى الجؼاثغ للخهىٖ ٫لى صٖم ألاجغا ٥الىاٞضًً بلى
اإلاٛغب ألاوؾِ(٣ٞ )1ض هصخه الىاؽ بالؿعي ألزظ البُٗت مً ٖبض الىاخض الىوكغَسخي خُض ُ٢ل له :ال ؾبُل ل ٪بلحها وال
ًباٌٗ ٪ؤَلها ال بطا باٌٗ ٪ابً الىوكغَسخي ،وع ٌٞالكُش ٢اثال :بُٗت َظا الؿلُانٌٗ ،جي ؤبا الٗباؽ في ع٢بتي وال ًدل لي
زلٗها ،و٢ض ط٦غ الىانغي ؤن ابً ال٣اضخي عؤي البُٗت التي ٦خبذ بسِ ؤلامام ؤبي مدمض ٖبض الىاخض بً ؤخمض الىوكغَسخي
مً بوكاثه وٖلحها زُىٍ ظماٖت مً ٣ٞهاء ٞاؽ(.)2
و٧ان ٖبض الىاخض الىوكغَسخي مً اإلاكاع٦حن في ٖ٣ض الهلر بحن الؿلُاهحن ؤبي الٗباؽ الىَاسخي وؤبي الٗباؽ
الؿٗضي ،وإلاا اه٣بٌ ال٣ٟهاء ًٖ ٦خابت الهلر اؾخدُاء في طل ٪اإلادٟل ؤن ً٨خب ما ال ًىاؾب الُغٞحن .
٢ام ٢اضخي الجماٖت ؤبى الخؿً ٖلي بً َاعون اإلاُٛغي وؤزظ الضواة وؤؾاوصَا وويٗها بحن ًضي ؤبي مال ٪اإلاظ٧ىع –
ً٣هض ٖبض الىاخض الىوكغَسخيٞ -إوكإ في الخحن زُبت بلُٛت ووسج الهلر ٖلى مىىا ٫عجُب ،وازترٕ ؤؾلىبا ٚغٍبا جدحر
ُٞه الخايغون وعجبىا مً زباث ظإقه ،وظمىم ٢غٍدخه في مشل طل ٪اإلاكهض الُٗٓم الظي جسغؽ ُٞه الؿً الٟصخاء
َُبت وا٦باعا٣ٞ ،ام ٢اضخي الجماٖت و٢بله بحن ُٖيُه و٢ا :٫ظؼا ٥هللا ًٖ اإلاؿلمحن زحرا ،وما هي بإو ٫بغ٦خ٨م ًا آ ٫ؤبي ب٨غ،
و٧ان طل٧ ٪له في خضوص ؤعبٗحن وحؿٗماثت )3(.
وػٖم البٌٗ ؤن الؿلُان الؿٗضي ٦خب بلى ؤَل ٞاؽ ً٣ى ٫لهم  :بوي بن صزلذ ٞاؾا نلخا مؤلتها ٖضال وبن صزلتها ٖىىة
مؤلتها ٢خال ٞغص ٖلُه بإبُاث مً قٗغ مُلٗها :
وال خفً اإلاىلى بفمل وال ؤولى

هزبذ وبِذ هللا ما جدعً الػذٌ

وإلاا ٧ان الكُش ٖبض الىاخض ً٣غؤ صخُذ البساعي بجام٘ ال٣غوٍحنَ ،البه ابىه بخإزحر ال٣غاءة زىٞا ٖلى خُاجه مً ؤٖىان
الؿلُان٣ٞ ،ا ٫له الكُش :ؤًً وٟ٢ىا الباعخت؟ ٢اٖ :٫لى ٦خاب ال٣ضع٢ ،اّ ٠ُ٨ٞ :٫ن
هٟغ مً ال٣ضع؟ ٞلما اٞتر ١اإلاجلـ٢ ،خله
ؤٖىان الؿلُان بباب اإلاسجض اإلاظ٧ىع لُلت ؤلازىحنفي الؿاب٘ والٗكغًٍ مً طي الدجت ؾىت زمـ وزمؿحن وحؿٗماثت )4( .
 1573م
– 1502
 مدمذ بً غبذ الشخمان بً حالٌ الىغضاوي الخلمعاوي:َى مدمض بً ٖبض الغخمان بً ظال ٫الىٖؼاوي الخلمؿاوي ،مٟتي جلمؿان وٖاإلاها٧ ،ان ٣ٞحها ٖالمت مكاع٧ا في ٧ل ًٞ
مىخضا مٟخُا زُُبا ،ونٟه ناخب الضوخت بالكُش الُ٣ٟه الخُُب اإلاضعؽ اإلاٟتي٧ ،ان بماما في ٖلم ال٨الم ،و٧ان له
ؾمذ خؿً وؾُ٨ىت وو٢اع وخ ٟٔمهجت ،و٢اٖ ٫ىه اإلاىجىع في ٞهغؾه الُ٣ٟه اإلاىخض اإلاكـاع ٥الخُُب :اؾخٟـضث مىه في
 السالوي الناصري" :كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى " ج  ،4تح  :جعفر الناصري و محد الناصري  ،دار الكتاب  ،الدار البيضاء ، ، 955ص . 59
 السالوي الناصري :نفسو ،ج  ،4ص . 49 - 3السالوي الناصري:نفسو:ج  4ص 5

. 5

 - 4السالوي الناصري":كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى "،ج ،5تح :جعفر الناصري وزلمد الناصري ،دار الكتاب ،الدار البيضاء،
 ، 955ص ص

 ، 3وينظر :زلمد بن الطيب القادري " :نشر المثاني ألىل القرن الحادي عشر والثاني "  ،ج  ،تح :زلمد حجي وأمحد التوفيق،
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الٗ٣اثض وال٣ٟه والخضًض وألاصب ،ؤزظ ًٖ الُ٣ٟه اإلاٟتي اإلادهل ؤبي ٖشمان ؾُٗض اإلاىىبي وؤبي الٗباؽ ؤخمض بً َإ هللا
وؤبي مغوان البرجي،و٧ان طا جاصة وؾ٩ىن وَمت وسخاء )1( .
٢اٖ ٫ىه ابً ال٣اضخي ٧ان ٖاعٞا باإلاىُ ٤والٗ٣اثض والبُان وٚحر طل ،٪ؤزظ ًٖ مدمض بً مىسخى ُ٣ٞه جلمؿان وًٖ
ظماٖت مً ؤصخاب مدمض بً ًىؾ ٠الؿىىسخي ،وؤخمض بً ػ٦غٍا اإلاٛغاوي ،وؤخمض بً ًىؾ ٠اإلالُاوي()2جىًَ ٞاؽ في نضع
ؤًام الؿلُان ؤبي ٖبض هللا مدمض الكغٍ ٠الؿٗضي ،وبها جىفي في زامً عمًان ٖام ؤخض وزماهحن وحؿٗماثت ،و٧ان مىلضٍ
زمان وحؿٗماثت ،وٍبضو ؤهه ٧ان باعٖا في ال٣ٟه وألانى ٫واإلاىُ ،٤خُض جظ٦غ اإلاهاصع ؤن ؾُٗض بً بلِٗل اإلا٣غي ؤزظ ٖىه
ال٣ٟه وألانى ٫واإلاىُ ،٤و٢ض ولض مدمض بً ٖبض الغخمان بً ظال ٫الىٖؼاهُبخلمؿان وحٗلم بهاٞ ،برٕ في قتى الٗلىم ٧ال٣ٟه
والخضًض وألاصب ،زم ٚاصع بلى ٞاؽ خُض جىلى وُْٟت ؤلاٞخاء والخُابت ،خُض زُب بجام٘ ألاهضلـ زمان ؾىحن ،زم بجام٘
َ 981ـ /
ال٣غوٍحن زالر ٖكغ ؾىت)٦ ،(3ما ون ٠بإهه ٧ان بمام ألاثمت وخبرا مً ؤخباع ألامت ،وب٣ي َىا ٥ختى واٞخه اإلاىُت ٖام
 1573م)4(.
ط٦غ الخٟىاوي ؤهه اؾخ٣غ بٟاؽ مٟخُا ّن
ومضعؾا بها ٦ما زُب بجام٘ ألاهضلـ زمان ؾىحن ..زم بجام٘ ال٣غوٍحن زالر ٖكغة
ؾىت و٧ان بمام ألاثمت وخبرا مً ؤخباع ألامت ٢ض جًل٘ مً ؤٞاهحن الٗلىم وقغب مً نٟى عخُ٣ها اإلاسخىم وجىاٞـ الىاؽ في
ٖلىمه والا٢خباؽ مً ٞهىمه .)5(..
ؤزظ مدمض بً ظال ٫الىٖؼاوي الٗلم ًٖ مكاًش جلمؿان ٧الُ٣ٟه اإلادهل الهالر اإلاٟتي ؤبي ٖبض هللا مدمض بً مىسخى ..
والُ٣ٟه اإلاخٟجن الهالر ؤبي ٖشمان ؾُٗض اإلا٣غي وألاؾخاط اإلاد ٤٣ؤبي الٗباؽ ؤخمض بً َإ هللا ..والُ٣ٟه اإلاٟؿغ اإلاخٟجن
الىىاػلي ؤبي مغوان ٖبض اإلاال ٪البرجي ..وؤزظ ًٖ ظماٖت مً ؤصخاب ؤبي ٖبض هللا الؿىىسخي وًٖ ؤبي الٗباؽ ؤخمض بً
ًىؾ ٠الغاقضي اإلالُاوي الظي ٧ان ًؼوعٍ ع٣ٞه ؤبُه٦ ،ما ؤزظ ًٖ ؤبي ٖشمان ال.)6( ٠ُٟ٨
وبالىٓغ بلى اإلاهام التي جىالَا والٗلىم التي اقتهغ بها وبالٗىصة بلى قهغة الٗلماء التي جخلمظ ٖلحهم ًم ً٨الخإُ٦ض ٖلى ؾٗت ٖلم
مدمض بً ظال ٫الىٖؼاوي وجبدغٍ في مسخل ٠الٗلىم.
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 ، 986ص ص ، 6 ، 60، 04

ينظر:التنبكيت :ادلصدر السابق ،ص  ،599ابن عسكر  :ادلصدر السابق ،ص  ، 3وأيضا  :بوشنايف زلمد ":ىجرة العلماء الجزائريين إلى المغرب األقصى
وبلدان المشرق العربي" ،رللة ادلواقف ،جامعة معسكر ،ع  ،4ديسمرب  ، 009دار الرشاد للطباعة والنشر ،سيدي بلعباس،ص . 0
 - 5الحفناوي  :ادلصدر السابق ،ص . 4 4
 - 6الحفناوي :نفس ادلصدر والصفحة.
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 ؤبى الػباط ؤخمذ اإلاػشوف باإلاشٍن :٢ا ٫بكإهه ؤبى عؤؽ الىانغي اإلاٗؿ٨غٍمً مالٟه عجاثب ألاؾٟاع ولُاث ٠ألازباع ..مً ؤَل ال٣غن الخاؾ٘ ؾُضي ؤخمض
اإلاغٌٍ مؿخىًَ ؤخض مضاقغووكغَـ ،و٧ان مٗانغا البً ٖغٞت وؤخض جالمُظٍ ،)1(.وط٦غ الخيب٨تي ؤهه قغح عظؼ الًغٍغ في
الٗ٣اثض ( ،)2وؤوعص ؤخمض بً ًخي الىوكغَسخي في اإلاُٗاع ما مٟاصٍ ؤن ؤخمض اإلاغٌٍ مً واوكغَـ خُض ؤوعص ٞخىي ابً ٖغٞت
ب٣خل بجي ٖامغ وٚحرَم مً ُ٢إ الُغ٢ ١اثال  :و٦خب ؤلامام ؤبى الٗباؽ ؤخمض اإلاٗغو ٝباإلاغٌٍ مً ؤَل بالدها لكُسه ابً
ٖغٞت )3(.
ْن
وما ًا٦ض ٖال٢ت ؤبى الٗباؽ ؤخمض اإلاغٌٍ بابً ٖغٞت ط٦غ الىوكغَسخي ؾاالا نضع مً ؤخمض اإلاغٌٍ بلى ابً ٖغٞت خى٫
ًُ٢ت ٢خا ٫اإلاٛحرًً وُ٢إ الُغ ١مً ٖغب اإلاٛغب ألاوؾِ ؾىتَ 796ـ ،ومما ظاء في ؾاا ٫ؤخمض اإلاغٌٍ ؤن ظماٖت مً
اإلاٛغب جبل ٜما بحن ٞاعؾها وعاظلها ٢ضع ٖكغة ؤال ٝؤو جؼٍض ،لِـ لهم بال الٛاعاث و ُ٘٢الُغٖ ١لى اإلاؿا٦حن ،وَى ما ًا٦ض
اهٟالث ألامىع باإلاٛغب ألاوؾِ وُٚاب ؾلُت الضولت ،خُض ًىعص ناخب الؿاا ..: ٫م٘ ؤن الؿلُان ؤو هاثبه ال جىالهم بل
يٗ ًٖ ٠م٣اومتهم ،وٍٟهم مً هو الؿاا ٫ؤن ؤخمض اإلاغٌٍ ؤٞتى بجهاص َاالء ٞ..اظخم٘ الىاؽ ٖلى ٢خالهم ٞهؼمهم هللا ..
ٞإه٨غ طلٖ ٪لُىا بٌٗ اإلاىخمحن للٗلم بهظٍ البالص  ،و٢ض ؤظاب ًٖ اإلاؿإلت ؤًًا الُ٣ٟه ال٣اضخي ؤلامام ؤبى مهضي ؾُضي
ِٖسخى بً ؤخمض بً مدمض الٛبرًجي ٢اثال  :ظمُ٘ ما ؤٞخِخم به في الًُ٣ت خ ٤ونىاب(. )4
ومً الٟخاوي اإلاظ٧ىعة في اإلاُٗاع ألخمض اإلاغٌٍ ٞخىي جسو خ٨م ٢خل ألاؾغي مً ؤَٟا ٫آَل الخغب ووؿائهم بال بطا
٢اجلىا اإلاؿلمحن( ،)5وخ٨م الخغوط باإلاغؤة واإلاصخ ٠للخغب( )6وٍ٩ىن ؤخمض اإلاغٌٍ ٢ض جىلى الً٣اء خُض ًظ٦غٍ ابً مغٍم
وانٟا بًاٍ بال٣اضخي خؿب ما وعص في ٦خاب البؿخان(.)7
 1555م)
-1554
َ962ـ/
 ؤبى مهذي غِس ى بً مىس ى الخىحُجي ( :جـمً بجي جىظحن بخضي بُىن ػهاجت بالىوكغَـ ،ج٣ٟه ٖلى الٗالم ال٨بحر قُش الجماٖت بٟاؽ ؤخمض بً ٚاػي ،وٖلى جلمُظٍ
ٖبض هللا بً ٖبض الغػا ١الٛغَسخي وٖضص ؤزغ مً ٖلماء الغاقضًت ،هٓم عظؼا ؾماٍ بُٛت الُالب في ط٦غ ال٩ىا٦ب٧ ،ان ٖلى
ٖضاء م٘ الؿلُت الترُ٦ت ،خُض ٢خل ؤخض الىاٞظًً في الضولت ابىه ْلما ،وبٗض ق٩اوي ٖضًضة لم ًه ٜبلى َلبه ٞىٓم ٚىزِخه
اإلاكهىعة اؾخٛار ٞحها باألولُاء والهالخحن (8).

 أبو رأس الناصري " :عجائب األسفار ولطائف األخبار "،ج  ،تح :زلمد غادل ،منشورات مركز البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية،وىراف، ، 005ص 6

 ، 6و أيضا :ابن مرمي :ادلصدر السابق،ص .5

 -التنبكيت :ادلصدر السابق :ص

.

 - 3الونشريسي :ادلصدر السابق ،ج ص . 435
 - 4الونشريسي :ادلصدر السابق ،ج  ، 6ص ص . 55 54 53 ،
 - 5الونشريسي:ادلصدر السابق ،ج  ،ص . 3
 - 6الونشريسي:ادلصدر السابق ،ج ص 4

.

 - 7ابن مرمي  :ادلصدر السابق ،ص . 00
 -8عبد ادلنعم القامسي احلسٍت ":أعالم التصوف في الجزائر"،ط ،داراخللياللقامسي،بوسعادة 007 ،ص . 66
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 1555م)( ،)1و٢ض ط٦غ ابً ٖىصة اإلاؼاعي في َلىٕ ؾٗض الؿٗىص ؤن الىهاعي ٣ً -هض
-1554
َ 962ـ/
و٢ض جىفي بٛغَـ ٖام (
 1553م ٚ -ؼوا ػاوٍت الكُش ؤبي مهضي ؾُضي ِٖسخى
ؤلاؾبان  ... -زم في وؾِ الؿخحن مً الٗاقغة – ما ًىا ٤ٞظىان ظىٍلُت
بً مىسخى الخجُجي زم الؼهضاوي وَى هاػ ٫قغقي واص الخاُٚت ٞإجخه ٢ىجغة وهي ال٣ىب٘ وظلؿذ ؤمامه وناعث جظعي التراب ٖلى
عؤؾها وجهىث قضًضا و٧ان الكُش ٖاعٞا بؼظغ الُحر ٞإمغ ػاوٍخه وؤَله بالغخُل( ،)2وَظا ما ًدُل بلى وظىص ٦غاماث لِٗسخى
بً مىسخى الخىظُجي .
٦ما ؤوعص بلهاقمي بً ب٩اع مٟتي مٗؿ٨غ قغخا للخىظُجي بٗىىان" قغح اإلاىٓىمت اإلاؿماة بُٛت الُالب للٗالمت ؾُضي
1340
ِٖسخى بً مىسخى الخُجُجي الٛغَسخي" ،قغخها الٗالمت ؾُضي مدمض ألاٖغط الٛغَسخي الٟاسخي اإلاخىفي في ٞاؽ هدى ؾىت
َـ ،و٢ض ونٟه ناخب الكغح في م٣ضمخه " ..بالٗالم الٗامل الجهبظ ال٩امل ..مً الٗلماء الٗاملحن وألاولُاء ال٩املحن وألاثمت
الغاسخحن مً ؤَل وًَ عاقض ،"..وؤيا.." ٝالٗالمت ؤلامام ّن
الضعا٦ت الهمام الكُش ؾُضي ِٖسخى بً مىسخى الخىظُجي وؿبت
لبجي جىظحن بًُ مً بُىن ػهاجت ؤَل ظبل واوكغَـ الظي َى قٗبت مً عاقض ؤَل ؾلؿلت الجبل ألاَلـ مما ًلي مضًىت
الجؼاثغ ٖانمت اإلاٛغب ألاوؾِ٧ ،ان لبجي جىظحن ٖلى ٖهض صولت بجي مغًٍ وصولت بجي ػٍان بماعة بُى٢هم و٧اهذ ٖانمتهم
مضًىت جحهاعث وألمحرَم مدمض بً ٖبض ال٣ىي بً ُُٖت الخجُجي ًض في بٖاهت الؿلُان ؤبي ؾالم اإلاغٍجي ٖلى خغب بجي ػٍان،"..
و٢ض ط٦غ الكاعح بًٗا مً قُىر ِٖسخى بً مىسخى الخُجُجي وجاعٍش وٞاجه الظي ٧ان ؾىت ازيخحن وؾخحن وحؿٗماثت بٛغَـ (.)3
َ 1272ـ)
 -8الػشبي بً غىُت الػماسي البىغبذلي اإلاللب بالىىٍل (جـ
َى الٗغبي بً ُُٖت البىٖبضلي الكلٟي الىوكغَسخي مً صٖاة الُغٍ٣ت الضع٢اوٍت ،عخل بلى اإلاٛغب ألا٢صخى زم بلى جىوـ
خُض جىفي َىا ،)4(٥مً ؤَم مالٟاجه ٦خاب الاؾخمضاصاث الغباهُت ُٞما مً هللا ّن
ٖلي مً بدغ الىخضاهُت ،و٢ض اؾخ٣غ ابً
ُُٖت ببجي ًىض ٫ب٣غٍت مخُجت مً الىوكغَـ(ظبا ٫الؼبِب) و٧ان ٢ض خ ٟٔال٣غان ال٨غٍم وَى في الشالشت والٗكغًٍ ،و٧ان
طل ٪ؤًام الباي خؿً ٖامل وَغان خُض اظخم٘ ٖلُه زل٦ ٤شحر بجبا ٫اًىان اقغَـ.
اٖخمض ابً ُُٖت ٖلى ٖضة ٦خب وعصث في ٦خابه ؤلاؾخمضاصاث الغباهُت ومجها قغح الخ٨م الُٗاثُت البً ُٖاء هللا
الؿ٨ىضعي و٦خاب مغآة اإلاداؾً مً ؤزباع الكُش ؤبي اإلاداؾً ألبي خامض الٗغبي بً ًىؾ ٠الٟاسخي(.)5
ًٓهغ مً زال ٫التراظم الؿاب٣ت ؤن ٖلماء الىوكغَـ٧اهىا ٖلى مؿخىي ٦بحر مً الخُاة ال٨ٟغٍت٦ ،ما ٢امىا بٗضة عخالث
هدى اإلاكغ ١واإلاٛغب ،اياٞت الى مؿاَمتهم الُ٣مت في مجا ٫الخإلُ ٠في مسخل ٠اإلاُاصًً ،وَظا ما ًىحي بىظىص ا٢باٖ ٫لى
اإلاٗغٞت بمىُ٣ت الىوكغَـ واإلاىاَ ٤اإلادُُت بها ،هٓغا للخٟاٖل ال٨بحر الخانل بحن َظٍ اإلاىاَ.٤
 حيي بوعزيز ":أعالم الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة" ،ج  ،دار الغرب اإلسالمي ،بَتوت  ،ط ، 995 ،ص . 30 ابن عودة ادلزاري  " :طلوع سعد السعود في أخبار وىران والجزائر واسبانيا فرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر " ،جالبصائر ،اجلزائر ،ط  ، 007 ،ص 7

 ،تح :حيي بوعزيز ،دار

.

 -3بلهامشي بن بكار":كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاريخ واألدب في أربعة كتب "،مطبعة ابن خلدوف ،تلمساف 96 ،ص357 ،
وما بعدىا.
 - 4عادؿ نويهض":معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم إلى العصر الحاضر" ،مؤسسة نويهض الثقافية ،بَتوت،ط  ، 980 ،ص 89
 - 5ادلختار بوعناين" :الشيخ موالي العربي بن عطية الملقب بالطويل ،سيرتو ومؤلفاتو " ،مع حتقيق سورة ( الكافروف) ملتقى جامعة الشلف ،و 3فرباير
. 009
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خاجمت:
ال ًؼا ٫البدض في جاعٍش مىُ٣ت الىوكغَـ بداظت الى ظهىص ٖلمُت هىُٖت مً قإجها ؤن جمُِ اللشام ًٖ اإلاؿاَماث
ال٨ٟغٍت لٗلماء الىوكغَـ ،وعخالتهم الى مسخل ٠الخىايغ الٗلمُت ال٣غٍبت مً مىُ٣ت الىوكغَـٖ ،لى ٚغاع جحهغجىملُاهت
ومجاظت والغاقضًت وجلمؿان بالىٓغ الى اإلاى ٘٢الجٛغافي الظي ظٗلها ممغ َام بحن ؤَغا ٝاإلاٛغب ألاوؾِ ،اياٞت الى ٧ىن
اإلاىُ٣ت ٖغٞذ مسخل ٠الخُىعاث التي ٖغٞها اإلاٛغب ؤلاؾالمي مً زال ٫حٗا٢ب مسخل ٠الضو ٫وؤلاماعاث ٖلى خ٨مها.
كاثمت اإلاشاحؼ:
 -1بً ب٩اع بلهاقمي " :هخاب مجمىع اليعب والحعب والفماثل والخاسٍخ وألادب في ؤسبػت هخب" ،مُبٗت ابً زلضون،
.1961
جلمؿان،
 -2بىحرص الخاط" :سظالت حىىن الىوؽشَس ي اإلاعماة :جدشٍش اإلالاٌ في الحمذ والفالة والعالم غلى ظُذ الاسظاٌ" ،مجلت
.2010
ال٣لم٢ ،ؿم اللٛت الٗغبُت ،ظامٗت وَغان ،13ٕ ،ماعؽ
 -3بىقىافي مدمض":هجشة الػلماء الجضاثشٍحن بلى اإلاؿشب ألاكص ى وبلذان اإلاؽشق الػشبي" ،مجلت اإلاىا ،٠٢ظامٗت مٗؿ٨غ،
2009
صاع الغقاص للُباٖت واليكغ ،ؾُضي بلٗباؽ ،4ٕ ،صٌؿمبر
.1995
 -4بىٖؼٍؼ ًخي":ؤغالم الفىش والثلافت في الجضاثش اإلادشوظت"،ط ،2صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحروث،،
 -5بىٖىاوي اإلاسخاع":الؽُخ مىالي الػشبي بً غىُت اإلاللب بالىىٍل ،ظحرجه ومالفاجه" ،م٘ جد ٤ُ٣ؾىعة ( ال٩اٞغون)
.2009
ملخ٣ى ظامٗت الكل2،٠وٞ 3براًغ
 -6الخيب٨تي ،ؤخمض بابا":هُل الابتهاج بخىشٍض الذًباج" :جذٖ :بض الخمُض ٖبض هللا الهغامت ،ط ، 2،1ميكىعاث ٧لُت الضٖىة،
1989
َغابلـ،1ٍ ،
.1906
 -7الخٟىاوي":حػشٍف الخلف بشحاٌ العلف" ،مُبٗت ٞىهخاهت ،الجؼاثغ،
.2002
 -8الؼع٦لي زحر الضًً":ألاغالم"،ط ،4صاع الٗلم للمالًحن ،بحروث،15ٍ ،
.1998
 1830صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحروث،1ٍ ،
-1500
 -9ؾٗض هللا ؤبى ال٣اؾم":جاسٍخ الجضاثش الثلافي" ،ط،2
 -10الؿالوي الىانغي" :هخاب ؤلاظخلفا ألخباس دوٌ اإلاؿشب ألاكص ى" ط،4ط ،5جذ  :ظٟٗغ الىانغي و مدمض الىانغي ،
. 1955
صاع ال٨خاب  ،الضاع البًُاء ،
.1979
 -11قمـ الضًً السخاوي":الخدفت اللىُفت في جاسٍخ اإلاذًىت الؽشٍفت"،طَ ،2ب٘ ؤؾٗض َغابؼووي الخؿُجي ،ص م ،
 -12قغٖ ٝبض الخ":٤الشظاثل ؤلاخىاهُت بحن مخفىفت مؿشب اللشن الخاظؼ غؽش ،سظالت الػشبي بً غىُت هللا
الىوؽشَعُةلى ؤبي صٍان الؿشَس ي" ،مجلت ؤبدار ،02ٕ ،ميكىعاث صاع الش٣اٞت – جِؿمؿُلذ.
 -13ابً ٖؿ٨غ،مدمض بً ٖلي" :دوخت الىاؼش إلاداظً مً وان باإلاؿشب مً مؽاًخ اللشن الػاؼش" ،جذ :مدمض خجي ،صاع
. 1977
اإلاٛغب للخإلُ ٠والترظمت واليكغ  ،الغباٍ ،
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 -14ال٣اصعي مدمض بً الُُب" :وؽش اإلاثاوي ألَل اللشن الحادي غؽش والثاوي" ،ط ،1جذ :مدمض خجي وؤخمض الخى ،٤ُٞصاع
.1977
اإلاٛغب للخإلُ ٠واليكغ والترظمت ،الغباٍ،
 -15ابً ال٣اضخي " :حزوة الاكخباط في رهش مً خل مً ألاغالم مذًىت فاط" ،صاع اإلاىهىع للُباٖت والىعا٢ت ،الغباٍ ،
.1973
.2007
 -16ال٣اؾمي الخؿجي ٖبض اإلاىٗم" :ؤغالم الخفىف في الجضاثش،"،صاعالخلُالل٣اؾمي،بىؾٗاصة،
1349
 -18مدمض بً مدمض مسلى":ٝشجشة الىىس الضهُت في وبلاث اإلاالىُت"  ،اإلاُبٗت الؿلُٟت و م٨خبتها  ،ال٣اَغة ،
. 1986
 -17ابً مغٍم ،الخلمؿاوي" :البعخان في رهش ألاولُاء و الػلماء بخلمعان" :جذ :مدمض بً ؤبي قيب ،ص م ط  ،الجؼاثغ ،
 -18اإلاؼاعي ابً ٖىصة" :ولىع ظػذ العػىد في ؤخباس وَشان والجضاثش واظباهُا وفشوعا بلى ؤواخش اللشن الخاظؼ غؽش" ،ط
2007
 ، 1جذً :خي بىٖؼٍؼ ،صاع البهاثغ ،الجؼاثغ،1ٍ ،
1976
 -19اإلاىجىع" :فهشط ؤخمذ اإلاىجىس" ،جذ :مدمض خجي ،صاع اإلاٛغب للخإلُ ٠والترظمت واليكغ ،الغباٍ ،
 -20الىانغي ؤبى عؤؽ" :عجاثب ألاظفاس ولىاثف ألاخباس" ،ط ،1جذ :مدمض ٚالم ،ميكىعاث مغ٦ؼ البدض في ألاهثروبىلىظُا
2005
الاظخماُٖت والش٣اُٞت ،وَغان،
 -21هىحهٌ ٖاص" :٫معجم ؤغالم الجضاثش مً ـذس ؤلاظالم بلى الػفش الحالش" ،ماؾؿت هىحهٌ الش٣اُٞت ،بحروث،2ٍ،
1980
 -22الىوكغَسخي،ؤخمض بً ًخي " :اإلاػُاس اإلاػشب والجامؼ اإلاؿشب غً فخاوي ؤَل افشٍلُت وألاهذلغ واإلاؿشب" ،ط،6،5،4،2
ّن
1981
زغظه ظماٖت مً ال٣ٟهاء بةقغا ٝالض٦خىع مدمض خجي ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي  ،بحروث ،
 -23الىوكغَسخي سخىىن بً ٖشمان  " :جدشٍش اإلالاٌ في الحمذ هلل والفالة والعالم غلى ظُذ ؤلاسظاٌ" ،ج٣ضًم  :بكحر
.2009
يُ ٠بً ؤبي ب٨غ الجؼاثغي  ،صاع ابً خؼم ،بحروث ،1ٍ ،
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اإلاجشم رو الصخفُت اإلامادة للمجخمؼ ومذي معاولُخه الجضاثُت غً
ؤفػاله ؤلاحشامُت
ؤ.ميهىب ًىظف/حامػت غبذ الحمُذ ابً بادٌغ معخؿاهم،الجضاثش

ملخق:
اإلاجغم الؿُ٩ىباحي طو الصخهُت ؤلاظغامُت اإلاًاصة للمجخم٘ مً الصخهُاث اإلاٗ٣ضة التي خاو ٫الٗضًض مً الباخشحن
في مجاٖ ٫لم ؤلاظغام وٖلم الىٟـ الجىاجي ٞهم ماَُخه ،خُض ؤ٢غ الٗضًض مً الباخشحن نٗىبت ٞهم َظا الىىٕ مً اإلاجغمحن
ومٗغٞت مُىله ؤلاظغامُت ،خُض ًغج٨ب ؾلىُ٦اث ؤلاظغامُت بىعي وبعاصة صون قٗىعٍ بإي يمحر ،ومً ؤظل َظا ؤعصها ؤن
وؿلِ الًىء ٖلى َظا الىىٕ مً اإلاجغمحن إلاٗغٞت مضي اإلاؿاولُت الجىاثُت اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣هم ،وماهي الٗ٣ىباث ألاوؿب
لهظٍ الُاثٟت مً اإلاجغمحن.
ملذمت:
ٌٗخبر مىيىٕ الؿُ٩ىباجُت ؤو الصخهُت اإلاًاصة للمجخم٘ وصعاؾت ألاشخام اإلاهابحن بها ،مً الضعاؾاث الخضًشت
التي ظلبذ اَخمام الباخشحن هٓغا الهدكاعَا في اإلاجخم٘ الُىم وحٗض هظًغا زُحرا ،ال ًيبػي ججاَله ؤو ؤلا٢ال ٫مً قإهه ،بط ؤهه
ما ًىاظهه الٟغص مً اخباٍ ٢ض ً٣لب َا٢اجه الٗضواهُت بلى ألاٞغاص والجماٖاث ،مما حهضص ُ٦ان اإلاجخم٘ بسُغ الخمؼ١
الاظخماعي ،هٓغا بلى ألاؾالُب التي ٌؿخسضمها ألاٞغاص طو الصخهُت الؿُ٩ىباجُت.1و٢ض ون" ٠فُلُب بُيُل "Philippe Pinel
َ 1826بِب ٞغوسخي مخسهو في ؤمغاى الٗ٣ل) َظا الؿلى ٥بإهه خالت ٚحر مإلىٞت ال ًم ً٨ونٟها جدذ ؤي ٞئت
-1745
(
1910
-1843
٢ 1981ضم "سوبشث هىػ ( "Robert Koch
حصخُهُت مً الايُغاباث الىٟؿُت والٗ٣لُت اإلاٗغوٞت ،وفي ٖام
َبِب ؤإلااوي وباخض في مجا ٫الب٨خحرًا) مهُلر الاهدُاٍ الؿُ٩ىباحي وؤنبذ قاجٗا زال ٫الىه ٠الشاوي مً ال٣غن
الٗكغًٍ ،واؾخ٣غ َظا اإلاهُلر ؤًًا ٖلى ايُغاب الصخهُت اإلاًاصة للمجخم٘ .2وَىا ٥ظاهب مً الباخشحن مً ٌؿمحها
بااليُغاباث الؿُ٩ىباجُت ؤو الؿىؾُىباجُت.3
ٌكخ ٤مهُلر الؿُ٩ىباجُت مً ٧لمخحن  Psychoومٗىاَا هٟسخي و Pathمٗىاَا مغى ؤو اهدغا ٝؤو مؿل ٪ؤو َغٍ.٤
وٍدمل انُالح الؿُ٩ىباجُت  Psychopathyمٗجى اهدغا ٝالٟغص الىٟسخي في ؾلى٦ه بُٗضا ًٖ الُغٍ ٤الؿىي ،ولظا ٦شحرا ما
ج٣ترن الؿُ٩ىباجُت باالهدغاٞ ٝى٣ى" ٫الاهدغا ٝالؿُ٩ىباحي" ،وجُل ٤الؿُ٩ىباجُت ٖلى الؿلى ٥الظي ٌٗض مًاصا للمجخم٘

 عكاشة أمحد" ،الطب النفسي المعاصر"  ،أشار إليو أمحد بن موسى زلمد حنتوؿ ،أمناط السلوؾ اإلجرامي يف مرحلة الرشد وعالقتها ببعض ادلتغَتاتة العربية
الشخصية لدى عينة من ادلودعُت يف سجوف ادلنطقة العربية ،حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجستَت يف علم نفس النمو ،جامعة أـ القرى ،ادلملك
السعودية ،الفصل األوؿ 4 5 ،ىجري ،ص .4
 -أمحد بن موسى زلمد حنتوؿ ،ادلرجع السابق ،ص .4

 -3ريتشارد .ـ .سوين" ،علم األمراض النفسية والعقلية " ،ترمجة أمحد عبد العزيز سالمة ،نشر مكتبة الفالح ،الكويت ،الطبعة األوذل،
.464
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وزاعظا ًٖ ُ٢مه ومٗاًحرٍ و٢ىاٖضٍ .ولظا ٞةن الؿُ٩ىباجُت حكمل اهدغا ٝالؿلى ٥وألازال ١مٗا ،وٖلى َظا ٞهي حكمل
ٞئاث ٦شحرة ٦مضمجي اإلاسضعاث والىهابحن وٚحرَم 1مً مسخل ٠ؤهماٍ ألاشخام اإلاجغمحن طو الصخهُت اإلاًاصة للمجخم٘.
بن مهُلر الصخهُت الؿُ٩ىباجُت ًٓم مجمىٖت مً ايُغاباث الُب٘ والؿلى ،٥والتي ج٩ىن ٖباعة ًٖ مُى٫
مٗاصًت للمجخم٘ جخه ٠باالهضٞاُٖت وٖضم الاؾخ٣غاع الاهٟٗالي واإلانهي والاظخماعي ،صون ؤن جىضعط َظٍ اإلاجمىٖت بىيىح في
بَاع مغى ٖ٣لي ؤو هٟسخي.2
ٌٗخبر ٖلماء الىٟـ الجىاجي وٖلماء ؤلاظغام ؤن اهدغا ٝالؿُ٩ىباجُت ٖباعة ًٖ اهدغا ٝؤزالقي وؾلى٧ي ،وَى اهدغا ٝال
ًهى ٠يمً ألامغاى الىٟؿُت ٦ما ال ٌٗض مً بحن الظَاهاث الٗ٣لُت ،ألن الخلل ؤو الُٗب ُٞه ًهِب الجاهب ألازالقي
والٗاَٟي لضي الٟغص في خحن جٓل ٢ىاٍ الٗ٣لُت ؾلُمت ،3ولهظا جهى ٠الؿُ٩ىباجُت في مٗٓم ألاخُان بإجها مغى ؤو
ايُغاب في الصخهُت ،وال جىضعط الؿُ٩ىباجُت يمً ؤمغاى ألاٖهاب ألن نغاٖاث الٗهابي 4جخم بحن هٟؿِخه اإلاٗ٣ضة ،ؤما
الؿُ٩ىباحي لضًه هؼٖت إلحٗاب هٟؿه وٚحرٍ ،5وَظا ما ؾجراٍ في صعاؾدىا.
ومً ؤظل جىيُذ َظٍ الضعاؾت وهٓغا لخهىنُتها ٖلُىا ؤن هخُغ ١بلى شخهُت اإلاجغم الؿُ٩ىباحي الظي ًخمحز بمالمذ
زانت جمحزٍ ًٖ اإلاجـغمحن آلازغًٍ و٦ظا صعاؾت هٟؿِخه اإلاٗ٣ضة التي خاو ٫ال٨ـشحرون ٞهمها ،ونىال بلى الٗ٣ىباث والخضابحر
ألاهج٘ للخض مً زُىعتهم ؤلاظغامُت.
مؽيلت الذساظت وحعائالتها:
حؿعى َظٍ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى اإلاجغم طو الصخهُت اإلاًاصة للمجخم٘ ؤو الؿُ٩ىباحي ٦ما ٌؿمُه البٌٗ ٦مٟهىم
خضًض ْهغ في ؤوازغ ال٣غن الٗكغًٍ ،ومً زم الخٗم ٤ؤ٦ثر في شخهُت اإلاجغم الؿُ٩ىباحي بةْهاع ظىاهب مً الؿماث التي
ًخمحز بها ،و٧ل َظا مً ؤظل جىيُذ اإلاؿاولُت الجؼاثُت ألٗٞالهم اإلاغج٨بت ،ونىال بلى الٗ٣ىباث والخضابحر اإلاالثمت إلاشل َظٍ
الُاثٟت مً اإلاجغمحن.
ؤما حعائالتها فهي :بن َظٍ الضعاؾت حؿعى بلى ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث آلاجُت التي ًداو ٫ألا٧اصًمُىن واإلاخسههىن في مجا٫
ال٣اهىن وٖلم الىٟـ الجىاجي جٟؿحرَا ،وجخمدىع حؿائالث َظٍ الضعاؾت ٖلى ما ًإحي:
 ما اإلا٣هىص باإلاجغم الؿُ٩ىباحي؟ وما جمُحزٍ ًٖ باقي اإلاجغمحن آلازغًٍ؟ فرج عبد القادر طو وآخروف" ،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي" ،دار سعاد الصباح ،الطبعة األوذل ، 993 ،ص .40 -مطيع رئيف سليماف" ،األمراض النفسية المعاصرة" ،دار النفائس ،بَتوت ،لبناف ،الطبعة األوذل ، 00 ،ص . 50

 -3عبد الرمحن العيسوي" ،المجرم الشاذ" ،دار الفكر العريب ،اإلسكندرية ، 005 ،ص .7
 -4العصاب ىو اضطراب وظيفي يف الشخصية بُت العادي وبُت الذىاف ،وىو حالة مرضية جتعل حياة الشخص العادي أقل سعادة ،ويعتربه البعض صورة
سلففة من الذىاف ،ومن أعراضو رد فعل الشخصية أماـ وضع ال جتد لو حال بأسلوب آخر ،أي أنو ديثل ادلظهر اخلارجي للصراع والتوتر النفس ي واخللل
اجلزئي يف الشخصية  .ويعرفو "فرويد" بأنو عبارة عن اضطرابات وظيفية غَت مصحوبة باختالؿ جوىري يف إدراؾ الفرد للواقع ،كما ىو احلاؿ يف األمراض
الذىانية ،ودييز التحليل النفسي بُت نوعُت من األعصبة  :األعصبة الفعلية  Actual Neurosesمثل عصاب القلق ،واألعصبة النفسية Psycho
 Neurosesأمهها اذلستَتيا والوسواس (.راجع سيجموند فرويد ،ادلوجز يف التحليل النفسي ،تقدمي زلمد عثماف صلايت ،ترمجة سامي زلمود علي وعبد
السالـ القفاش ،مراجعة مصطفى زيوار ،إعداد وحترير مسَت سرحاف وزلمد عناين ،مكتبة األسرة ، 000 ،ص .). 40
 -5ادلغريب سعيد ،اجملنوف ،مكتبة القاىرة ،القاىرة ،الطبعة األوذل ، 967 ،ص . 80
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 ما مؿاولُت اإلاجغم الؿُ٩ىباحي ًٖ ؤٗٞاله اإلاغج٨بت؟ وما هي الٗ٣ىباث والخضابحر اإلاالثمت للخض مً زُىعجه في خالت ما بطا٧ان مؿاوال ظىاثُا؟
مىهجُت وخىت الذساظت:
اٖخمضها لضعاؾت مىيىٕ اإلاجغم الؿُ٩ىباحي ومضي مؿاولُخه الجؼاثُت ًٖ ؤٗٞاله اإلاغج٨بت ٖلى اإلاىهج الخدلُلي مً ؤظل
ج٣ضًم صعاؾت جدلُلُت مٟهلت لهظا الىىٕ مً اإلاجغمحن ،ولئلظابت ًٖ الدؿائالث التي َغخذ ؾاب٣ا اعجإًىا الخُغ ١بلى صعاؾت
ؾماث َظا الىىٕ مً اإلاجغمحن ،و٦ظا الخُغ ١بلى ؤهماَه اإلاسخلٟت مً ؤظل مٗغٞت مضي اإلاؿاولُت الجؼاثُت الىاٗ٢ت ٖلُه
ظغاء ؤٗٞاله اإلاغج٨بت ،وؤزحرا جُغ٢ىا بلى ؾبل مٗا٢بت اإلاجغم طو الصخهُت ؤلاظغامُت اإلاًاصة للمجخم٘ مً ؤظل عصٖه ًٖ
خالت الٗىص في ظغاثمه.
ؤوال :ظماث اإلاجشم رو الصخفُت اإلامادة للمجخمؼ :
 )1939خى ٫مجمىٖت مً اإلاجغمحن بلى ؤن َىا ٥مالمذ
-1856
ل٣ض بُيذ صعاؾت ٖالم الىٟـ الىمؿاوي ظُجمىهذ فشوٍذ (
ومحزاث مُٗىت ًخمحز بها اإلاجغم طو الصخهُت اإلاًاصة للمجخم٘ ؤو ٦ما حؿمى بالصخهُت الؿُ٩ىباجُت ،ومً ؤَم َظٍ اإلاالمذ
هي:
- 1الفبُاهُت في الخفاغل ؤلاحخماعي :اإلاجغم طو الصخهُت اإلاًاصة للمجخم٘ ًخمحز بإهه لِـ مؿاوال ًٖ جهغٞاجه ،وٍمُل
للبدض ًٖ ؤلازاعة والاهدغا ٝالجيسخي الكاط صون مغاٖاة لخ٣ى ١الٛحر ،1وؤما مً الىاخُت الاهٟٗالُت ًدؿم بٟجاظت
الاهٟٗا ،٫وَى ؾمت اهٟٗالُت نبُاهُت جخ ٤ٟم٘ ؾلى ٥الُٟل و ٤ٞمبضؤ اللظة ب ٌٛالىٓغ ًٖ ُ٢ىص اإلاىُ ٤واإلاٗاًحر
وألازال ١ؤلاظخماُٖت٦ .2ما ؤن لضًه ج٣لباث في اإلاؼاط ُٞيخ٣ل مً اإلاغح بلى ؤلاخباٍ بلى الًٛب زم الجرٞؼة وَظا ٌٗض ٖضم
الشباث في الصخهُت ،وٍخ٣لب مؼاظه ألؾباب جاٞهت لِـ لها ؤي مٗجى في بٌٗ ألاخُان ،ألامغ الظي هجضٍ في ؾلى ٥الُٟل،
خُض ًبضؤ همىٍ الىٟسخي والٗ٣لي بخمغ٦ؼٍ خى ٫طاجه والاَخمام بىٟؿه وعٚباجه وفي خالت جىبُسه ؤو ٖضم ؤلاؾخجابت بلُه ًغص
بإؾلىب الٗى ٠ألهه نٛحر وال ٌٗغ ٝمهالخه بلى صعظت الاٖخضاء بلى ؤ٢غب الىاؽ بلُه ٧الىالضًً ،وٖىما ً٨بر الُٟل ًىطج
مً الىاخُت الىٟؿُت والٗ٣لُت ُٞخٗلم ُُٟ٦ت الخى ٤ُٞبحن ؾلى٧اجه وؤٞغاص اإلاجخم٘ ،بط ً٨بذ عٚباجه وٍُالب بها صون بًظاء
اإلاجخم٘ وبهظا ُٞيخ٣ل بما ٌٗبر ٖىه ٖلماء الىٟـ مً مغخلت الخمغ٦ؼ الىٟسخي الظاحي بلى الخمغ٦ؼ الىٟسخي الاظخماعي ،في خحن
ؤن الؿُ٩ىباحي ال ًخىٞغ لضًه مشل َظا الىمى ٞهى ًىمى مٓهغٍا مً هاخُت الجؿم وٖ٣لُا ٚحر ؤهه ال ًىطج مً الىاخُت
ؤلاهٟٗالُت وبالخالي ٞةن ٨ٞغة الخمغ٦ؼ خى ٫طاجه جب٣ى عاسخت ُٞه ٞال تهمه بال هٟؿه وُُٟ٦ت بقباٖها صون مغاٖاة لخ٣ى١
آلازغًٍ.
- 2هلق الؽػىس بالممحرً :ىظض مٓهغان مخهالن لخدضًض مٟهىم الًمحر الؿىي ًٖ اإلاسخل ،وَؿمُه " ٞغوٍض" ألاها
ألاٖلى ،وٍخمشل َظًً اإلآهغًٍ في:
أ ٖ-ضم الكٗىع بالىضم :الكٗىع بالظهب ٌٗض مً الٗىانغ اإلاهمت في ج٩ىًٍ الًمحر ،بط ٌكٗغ الصخو الؿىي بالظهب
بطا زال ٠ال٣ىاٖض ألازالُ٢ت التي جد٨م اإلاجخم٘ ،وَظٍ الخالت ٚحر مٗغوٞت ٖىض َظا الىىٕ مً اإلاجغمحن بط ٌؿخمغ في ؾلى٦ه
اإلاىدغ ٝصون الكٗىع بالىضم ،وبن ٧ان ًداو ٫في بٌٗ ألاخُان الاٖخظاع ًٖ ؾلى٦ه وجهغٞاجه ،وبْهاع الىضمٚ ،حر ؤن َظٍ
 أمحد بن موسى زلمد حنتوؿ ،ادلرجع السابق ،ص .44 -ادلغريب سعيد ،ادلرجع السابق ،ص . 79
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ألالٟاّ ال جدمل طعة مً ؤلازالم ٞحها ،وَى ٢اصع ٖلى بُٖاء ؤؾباب وظحهت لخبرًغ جهغٞاجه مما ٌؿاٖضٍ في ٦شحر مً اإلاغاث
ٖلى الخسلو مً اإلاىا ٠٢الهٗبت لُٗىص مغة ؤزغي بلى ج٨غاع هٟـ ؾلى٦ه ؤلاظغامي ،1وٍهل الؿُ٩ىباحي بلى صعظت ؤهه
ٌؿخٛل وٍبتز وَؿدشمغ آلازغًٍ لهالخه .2ولظل٣ً ٪ا ٫في ونٟه ؤهه ً٣خل وٍطخ ،3٪وَظٍ َغٍ٣ت للخٗبحر ًٖ ٖضم مباالجه.
ب ٖ-ضم الخُ٣ض ب٣ىاهحن اإلاجخمً٘ :غج٨ب َظا الىىٕ مً اإلاجغمحن ؾلىُ٦اجه ؤلاظغامُت صون الكٗىع باإلاؿاولُت ،مً

ؤظل ازباجه ٖضم مباالجه ل٣ىاهحن اإلاجخم٘ ،مما ًىلض لضًه قٗىع بال٣ىة.
 -3العجض غً الخفاغل الػاوفي :ال ًُ٣م اإلاجغم طو الصخهُت اإلاًاصة للمجخم٘ ؤي اٖخباع ألخض وبالخالي ًسىجهم
وَؿخٗمل ز٣تهم ُٞه لخد ٤ُ٣مإعبه ،بط ًٟخ٣غ بلى ال٣ضعة ٖلى اإلاكاع٦ت الىظضاهُت ،وٖضم ؤلاخؿاؽ باهٟٗاالث الٛحر ؤو
مكا٧لهم .وٍىُب ٤طلٖ ٪لى الخبٞ ،هى ٖاظؼ ًٖ خب الٛحر وَظا ال ًمى٘ مً ؤن ج٩ىن له خُاجه الجيؿُت ٚحر ؤن َظٍ
الٗال٢اث جٟخ٣غ بلى الٗم ٤وألانالت ،وبالخالي ًخه ٠بٗضم الاؾخ٣غاع في الٗال٢ت الؼوظُت اإلابيُت ٖلى اإلاىصة والغخمتٞ .هى
ًمشل الخب بلى ؤ٢صخى الخضوص للىنى ٫بلى مأعب طاجُت ال٦دؿاب الش٣ت ؤو ٦ؿب الخٗاون ؤو ؤلاقبإ الجيسخي ،والٗملُت
الجيؿُت حٗخبر لضًه ٖملُت ٞؿُىلىظُت بدخت ال حٗ٣ضَا اهٟٗاالث الخب وٖاعيت صون اعجباٍ ؤو والء ؤو اخترام للكغٍ.4٪
٦ما َىا٣ٞ ٥غ في الاهٟٗاالث والٗىاَ ٠ؤو ظمىص الٗاَٟت ٖىض اإلاجغم الؿُ٩ىباحي وبمٗجى آزغ جذجغ ٖاَٟخه ؾىاء
الٗىاَ ٠ؤلاًجابُت ٧الخب ؤو الٗىاَ ٠الؿلبُت ٧ال٨غاَُت ،ولظل ٪ال ٌكٗغ الصخو الؿُ٩ىباحي بالٗاع ؤو الخجل ،وبطا
ؤْهغ اَخماما باآلزغًٍ ؤو حٗاَٟا هدىَم ٞةهما ًٟٗل طل ٪مً ظاهب الخمشُل ٞ ِ٣ٞهى ًضعي الخٗاَ ٠ال ٚحر ،ول٨ىه مً
الىاخُت الٓاَغٍت ًبضو شخها ظظابا ولظل٢ ٪ض ًىسضٕ به الىاؽ.5
و٢ض ً٩ىن قاط ظيؿُا خُض ًغي ٖلماء الىٟـ ؤن ؾلى٦هم الكاط ً٩ىن هدُجت صوا ٘ٞهٟؿُت صازلُت.6
 -4هثرة الاظدثاسة الػذواهُتً :خطر َظا في صزىَ ٫ظا الىىٕ مً اإلاجغمحن َغٍ٣ت حٗامله خُض ًضزل في مكاظغاث ٖضًضة
وٍهجم ٖلى آلازغًٍ ،7وٍ٩ىن َظا ألجٟه ألاؾباب وصون ؤن ً٩ىن َظا لخماًت مهالخه.
 -5كلت الشئٍت للمعخلبل :ومٗىاٍ بإن اإلاجغم الؿُ٩ىباحي لضًه بٗض الىٓغ ٖىض اعج٩اب ؾلى٦ه وٍخىعٍ في ال٨ظب ولى ٧ان مً
الىاضر ؤهه ؾِى٨ك ٠في الخا ،٫ولضًه ؾغٖت ٦بحرة في الخبرًغ وبؾ٣اٍ اللىم باليؿبت لؿلى٦ه اإلاٟغوى اظخماُٖا .8وٍخطر
ؤًًا مً زال ٫ؾلى٦ه ؤهه ال ًخٗلم وَؿخُٟض مً ججاعبه الؿاب٣ت ،9ختى ولى ؾلُذ ٖلُه الٗ٣ىبت ؤ٦ثر مً مغة.

 جالؿ سعد "،الصحة النفسية ،األمراض النفسية واالنحرافات السلوكية" ،دار الفكر العريب ،القاىرة ، 986 ،ص .348 -347 -عبد الرمحن العيسوي "،المجرم الشاذ" ،ادلرجع السابق ،ص .74

 -3عبد الرمحن العيسوي "،اتجاىات جديدة في علم النفس الجنائي ،منشورات الحلبي الحقوقية" ،بَتوت ،لبناف ،الطبعة األوذل ، 004 ،ص . 07
 -4جالؿ سعد ، ،ادلرجع السابق ،ص .349

 -5عبد الرمحن العيسوي "،اتجاىات جديدة في علم النفس الجنائي" ،ادلرجع السابق ،ص .74 -73
 -6ريتشارد ـ .سوين ،ادلرجع السابق ،ص .506
 -7أمحد بن موسى زلمد حنتوؿ ،ادلرجع السابق ،ص .45
 -8أمحد بن موسى زلمد حنتوؿ ،ادلرجع السابق ،ص .44
 -9ادلغريب سعيد ،ادلرجع السابق ،ص . 79
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 -6غذم كذسة الػِؾ وفلا للمػاًحر الاحخماغُت واللاهىهُت :الصخو الؿُ٩ىباحي ال ًسً٘ لل٣اهىن ٞتراٍ ً٣ىم بإٗٞا٫
مًاصة للمجخم٘ جاصي بلى بل٣اء ال٣بٌ ٖلُه مً ظاهب الؿلُت و٢ض ً٣ىم بةٖاصة اعج٩ابها صون الخى ٝوالاههُإ لخل٪
الؿلُت وؤهٓمتها ،1وب٩ل بغوصة ؤٖهاب.
 -7اإلاعخىٍاث الػللُت :خُض ؤن َظا َظٍ الٟئت مً اإلاجغمحن ًهلىن بضعظاتهم الظَىُت بلى مؿخىٍاث مخىؾُت ؤو ٞى١
اإلاخىؾُت في ازخباعاث الظ٧اء اإلا٣ىىت ،2وَم ًضع٧ىن في ؤ٦ثر ألاخُان ُُٟ٦اث الؿلى ٥الصخُذ ،3وبالخالي ٌٗخبرون واٖحن
جماما بما ًجغي مً خىلهم ،بال ؤجهم ًخٗمضون اعج٩اب ؾلىُ٦اتهم ؤلاظغامُت.
زاهُا :ؤهماه اإلاجشم العُىىباحي :
بن ألاشخام الظًً ًيخمىن بلى َظٍ الٟئت مً الؿُ٩ىباجُحن ً٣ؿمهم ٖلماء الىٟـ بلى زالر ٞئاث عثِؿت ًمً٨
ج٣ؿُمها ؤوال بلى مجغمحن الظًً ٌٗاصون اإلاجخم٘ بهٟت ٗٞلُت ،وزاهُا َاثٟت اإلاجغمحن الكىاط ،وزالشا مجغمحن مٗخاصًً ٖلى
جىاو ٫الٗ٣ا٢حر وٚحرَا وَىا ٥مً ٌؿمحهم بإصخاب الجزواث.4
حكترَ ٥ظٍ ألاهماٍ الؿالٟت الظ٦غ في ؤجها جٟخ٣ض بلى الخ ٠ُ٨م٘ الٗاصاث وألاٖغا ٝالاظخماُٖت و٢ىاهُجها ،بلى ظاهب
بضاثُت ٖىاَٟها ٞهي حٗخمض ٖلى ٚغاثؼَا الىخكُت في الخٗامل م٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،وؤزحرا العجؼ ٖلى اإلاضي الُىٍل ب٢امت
ٖال٢اث اظخماُٖت مبيُت ٖلى الهضا٢ت بك٩ل َبُعي ٩ٞل ما حهمها َى جد ٤ُ٣ؤَضاٞها صون الخ٨ٟحر في الٗال٢اث
الاظخماُٖت.5
حكمل الٟئت ألاولى ؤي مٗاصاة اإلاجخم٘ الٟٗلُت عظل الٗهاباث ومغوط اإلاسضعاث وال٣ىاصٖ ،لى ؤن ال٣اؾم اإلاكتر٥
الظي ً٨مً وعاء ؾلى٦هم ظمُٗا َى اججاٍ الالمباالة والاوؿالر هدى ؾاثغ الىاؽ آلازغًٍ ٧االوؿالر الباعص ٖىض مغوط
اإلاسضعاث هدى مً صمغَم ؤلاصمان ممً ٌٗخمضون ٖلُه ،وفي ٖضم ا٦ترار عظل الٗهاباث بإولئ ٪الظي ٌؿُى ٖلى ما ً٢ىا
خُاتهم في اصزاعٍ .ؤي ؤهىا هٟخ٣ض في َظٍ الُاثٟت ؤصوى صعظت مً الخٗاَ ٠والتراخم والضٝء ؤلاوؿاوي التي هجضَا في ؤ٦ثر
ؤٞغاص البكغ .وم٘ طلٞ ٪ةن َظٍ الاججاَاث ٚحر الاظخماُٖت مً الىىٕ الظي ونٟىاٍ لِؿذ م٣هىعة ٖلى ال٣ىاصًً وعظا٫
الٗهاباث ،وبهما هي مىظىصة ٦ظل ٪بحن ٖضص مً اإلادترمحن مشل بٌٗ مً ال ؤزال ١لهم مً اإلادامحن وألاَباء وعظا٫
ألاٖما ٫الظًً ًطخىن بهالر ٖمالئهم وؤٖىاجهم في م٣ابل خاظاتهم ألاهاهُت.6
بلى ظاهب َظٍ الُاثٟت ًىظض َاثٟت الكىاط ظيؿُا ،7الظًً ًغج٨بىن ؾلىُ٦اتهم الكاطة هدُجت صوا ٘ٞهٟؿُت
ويٛىَاث صازلُت جإحي بهىعة ٢هغٍتٞ ،ال ًجضون مجها مؿل٩ا .وَىاَ ٥اثٟت زالشت هي َاثٟت اإلاٗخمضًً ٖلى الٗ٣ا٢حر التي
 -أمحد بن موسى زلمد حنتوؿ ،ادلرجع السابق ،ص .45

 شيلدوف كاشداف "،أصول علم النفس الحديث ،علم نفس الشواذ" ،ترمجة أمحد عبد العزيز سالمة ،مراجعة أمحد عثماف صلايت ،دار الشروؽ ،بَتوت،لبناف،الطبعة الثانية ،بدوف سنة النشر ،ص .74

 -3يوسف ميخائيل أسعد "،قوة اإلرادة" ،دار غريب ،القاىرة ، 997 ،ص . 54

 -4زلمد أمحد النابلسي "،أصول الفحص النفسي ومبادئو" ،ادلكتب العلمي للنشر والتوزيع ،االسكندرية ، 997 ،ص .85

 -5ادلرجع السابق ذكره ،ص .86
 -6شيلدوف كاشداف ،ادلرجع السابق ،ص .7
 -7الشاذ جنسيا ىو الذي ديارس اضلرافات أو صور نشاط جنسي ليس يف اتفاؽ مع الثقافة أو األعراؼ العامة جملتمعو أو دولتو (راجع كماؿ دسوقي ،ذخَتة
علوـ النفس ،وكالة األىراـ للتوزيع 990 ،ـ ،.ص  ) 065إال أف ىذا التعريف دل يبق على حالو فمع بدأ الدعوات إذل التعاطف مع الشواذ اليت أتت من
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حؿبب ؤلاصمان وجدُم الصخهُت وحؿلخها ًٖ الىا ٘٢لخهل بها بلى ٦شحر مً الاهدغاٞاث .1وٍهبذ ًغج٨ب ظغاثمه صون ؤي
بخؿاؽ بالىا ٘٢ختى ؤهه اهدكغث في ٖهغها الخالي بٌٗ الٗ٣ا٢حر التي ججٗل مخٗاَحها ٌكٗغون ؤجهم ال ً٣هغون
وَؿخُُٗىن ٗٞل ؤي شخيء بلى صعظت ال٣خل وبغاخت يمحر.
زالثا :اإلاعاولُت الجضاثُت للمجشم رو الصخفُت اإلامادة للمجخمؼ:
ً٣هض باإلاؿاولُت الجىاثُت نالخُت الصخو لخدمل جبٗت ؾلى٦ه ،وما حهمىا في َظا ال٣ؿم جىيُذ اإلاؿاولُت الجؼاثُت
للمجغم الؿُ٩ىباحي ،وإلاٗغٞت َظا ألامغ ٖلُىا الخإ٦ض مً جىاٞغ الٗىانغ اإلا٩ىهت لهظٍ اإلاؿاولُت ل٩ي وٗغ ٝمضي اإلاؿاولُت
اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ه.
ومً زال ٫صعاؾت اإلاجغم الؿُ٩ىباحي ًدبحن لضًىا ؤهه مجغم ؾلُم مً الىاخُت الٗ٣لُت والجؿضًت وظغاثمه جدؿم بالظ٧اء
والضَاء ،وبالخالي ال ًم ً٨اٖخباعٍ مجىىها ؤو مغٌٍ بالجىىن اإلاا٢ذ ،وَظا ما ؤزبخه الُب الخضًض.2
بن ؤلاوؿـان مؿـاو ًٖ ٫ألاٗٞـا ٫الخـي ًمُـؼ ُٞـهـا بُـً الخُإ والهىاب ،وَٗـغ ٝهـخـُجت ؤٗٞاله ومضي جإزحرَا ٖلى آلازغًٍ،
ومً زال ٫ما ؾب ٤في صعاؾدىا ًدبحن لىا ؤن َظا الىمِ مً اإلاجغمحن الظًً لضحهم شخهُت ؾُ٩ىباجُت ؤو مًاصة للمجخم٘
لضحهم ال٣ضعة ٖلى جمُحز ؤٗٞالهم ٞهم ٖلى صعاًت جامت باألٗٞا ٫التي ًغج٨بىجها وبالخالي لهم مؿاولُت جامت.
ًدبحن لىا ؤن اإلاجغم طو الصخهُت ؤلاظغامُت الكاطة ًغج٨ب ؾلى٧اجه ؤلاظغامُت ًٖ ؾب ٤بنغاع وجغنضٞ ،هى لِـ
٧اإلاجغم بالهضٞت الظي ًغج٨ب ظغٍمخه ًٖ ٚحر ٢هض وفي بٌٗ ألاخُان جخم بالخُإ ،ولهظا ٞةن َظا الىمِ مً اإلاجغمحن
ٌٗض مؿاوال ٖما بعج٨به ،مما ًاصي بلى جُبُٖ ٤لُه ٖ٣ىباث ؤقض وجُُ٣مه وبجسظ يضٍ ٖىض بعج٩ابه للجغٍمت الٓغوٝ
اإلاكضصة ،مشل ال٣خلت اإلادؿلؿلحن اإلاجغم ألامغٍ٩ي "جُض باهضي  "Ted Bundyالظي ٢ام ب٣خل ٖضة وؿاء واٖتر ٝبظل ٪ب٩ل بغوصة
ؤٖهاب ؤمام الؿلُاث الً٣اثُت ألامغٍُ٨ت بلى صعظت بُٖاء مٗلىماث ًٖ ؤما ً٦صٞجهم.3
٦ما ؤزبذ الُب الىٟسخي الخضًض ؤن الضا ٘ٞالظي ًاصي باإلاجغم الؿُ٩ىباحي بلى اعج٩ابه ألٗٞا ٫مجغمت َى صا ٘ٞهٟسخي مً
ؤظل جد ٤ُ٣هؼواجه وعٚباجه صون جغصص ،وَى مً ألاشخام الظًً ال ًدبىن ٨ٞغة الخًىٕ لل٣اهىن ل٩ي ٌكٗغ هٟؿه ؤهه خغ
وال ًخد٨م ُٞه ؤخض ،ومشا ٫طل ٪اإلاجغم الظي ًغج٨ب ظغاثم ٖى ٠واٚخهاب بهىعة مؿخمغة ختى ولى ٖى٢ب مً ٢بل
العج٩ابه هٟـ الجغٍمت.4

الغرب استبدلت كلمة الشواذ ج نسيا إذل أصحاب اجلنسية ادلثلية وىي تعريب للمصطلح اإلصلليزي  ،Homosexualityوكذلك حصل ىذا التبديل يف
الطب العصيب الذي كاف حىت سنة  953ـ يصنف اجلنسية ادلثلية على أهنا نوع من االضطراب اجلنسي لشخصية مصابة مبرض عقلي Psychopathic
، personalityإال أنو وإثر حترؾ بع ض الناشطُت ادلؤيدين للشذوذ اجلنسي مت حذؼ مصطلح اجلنسية ادلثلية من دليل األمراض العقلية ليوضع مكانو
"اضطراب يف التوجو اجلنسي  (.Sexual Orientation Disturbanceراجع :ىدى اخلرسة ،الشذوذ اجلنسي عند ادلرأة ،دار النفائس ،بَتوت،
لبناف ، 009 ،ص .). 07
 -زلمد نعمي ياسُت " ،أثر األمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية" ،رللة الشريعة والقانوف ،جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة ،اإلمارات العربية

ادلتحدة ،العدد السادس ،شواؿ  4ىجري ادلوافق ليناير  00ميالدي ،ص .59
 ادلركز الطيب اإلجتماعي التابع دلركز الشرطة ،والية مستغازل ،اجلزائر ،بتاريخ  7مارس -3ادلرجع السابق ،بتاريخ  9مارس ( 0غَت منشور).
 -4ادلرجع السابق ،بتاريخ  3مارس ( 0غَت منشور).
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ؤما باليؿبت إلاضي خغٍت اإلاجغم الؿُ٩ىباحي جخُلب اإلاؿاولُت صاثما الخغٍت ،والتي ً٣هض بها ٢ضعة الٟغص ٖلـى الازخُاع بحن
ألامىع ،مما ٌٗجي ؤن ؤلاوؿان ال ً٩ىن مؿاوال مؿاولُت ٧املت ًٖ ألاٗٞا ٫التي ٢ـام بها جدذ يٛىٍ ؤو ُ٢ىص صازلُت ؤو
زاعظُت .1ول٣ض ؤٞاص اإلاخسههىن في ٖلم الىٟـ الجىاجي ؤن اإلاجغم الؿُ٩ىباحي ًغج٨ب ظغاثمه ب٩ل عاخت با ٫وبضون
ؤلاخؿاؽ بالًمحر في ٦شحر مً ألاخُانٞ ،هى ٚحر زاي٘ لًٛىٍ ؤو ُ٢ىص ؾىاء ٧اهذ زاعظُت ؤو صازلُت.2
وٖىض جُغ٢ىا بلى الٗىانغ اإلا٩ىهت للمؿاولُت الجىاثُت ؾى٣ى ٫ؤن ٚىانغ اإلاؿاولُت الجىاثُت مخىٞغة في اإلاجغم
الؿُ٩ىباحي ،مً هُت وٖ٣ل وصا ٘ٞوخغٍت و٦ظا مٗغٞت إلاا ًضوع مً خىله ٞهى لِـ بمجىىن ؤو ؤبله ،وبالخالي ًخدمل ٧امل
اإلاؿاولُت ٖما ًغج٨به مً ؤٗٞا ٫مجغمت وٍجب مٗا٢بخه بما ًغاٍ ال٣اهىن مىاؾبا.
سابػا :اظخػماٌ الػلاب للمجشم رو الصخفُت اإلامادة للمجخمؼ :
بن ٖالط الصخهُت ؤلاظغامُت الكاطة ؤو َاثٟت اإلاجغمحن الكىاط لِـ باألمغ الؿهل هٓغا لخٗ٣ض َظٍ الصخهُت،
ُٞىظض مً الباخشحن والضاعؾحن في َظا اإلاجا ٫مً ً٣غ بالٗ٣اب ٦سحر عاصٕ إلاشل َظٍ الخاالث هٓغا لخهىنُتها ،وٍ٣غون
٦ظل ٪بإهه لِـ َىا ٥مً ؾبُل آزغ لٗالظهم ؾىي الٗ٣ابٞ ،الٗ٣ىباث التي جدضصَا ال٣ىاهحن هي ؤًٞل عاصٕ لهم ،وَىا٥
ال٨شحر مً الضعاؾاث التي ؤقاعث بلى ؤن ٞغى الٗ٣ىبت وحكضًضَا هي الؿبُل ألامشل.
جغي الكغَٗت ؤلاؾالمُت بإن ؤلاوؿان ال ًجب ؤن ًسً٘ لٛغاثؼٍ التي جاصي بلى اعج٩اب ظغاثم وٖلُه ؤن ً٣اومها ،وبطا
اإلاجغم الكاط ًغج٨ب ظغاثمه ٖلى ؤؾاؽ ٚغاثؼٍ ٩ٞل الىاؽ لضحهم ٚغاثؼ ولى ؤَل٣ىا لها الٗىان ألنبدىا ٧لهم ج٣ىصَم
ٚغاثؼَم وناعوا ٖباعة ًٖ مجغمحن قىاط ،وَىا ها٦ض ؤن صعظت م٣اومت الٛغاثؼ مً بوؿان ألزغ جسخل ٠بضعظاث مخٟاوجت،
ٗٞلى ٧ل بوؿان ؤن ًد٨م ٖ٣له ٢بل ٚغٍؼجه الىٟؿُت وفي َظا الكإن ٢ا ٫هللا حٗالى في ٦خابه ٖؼ وظل":ؤفشؤًذ مً اجخز بلهه
َىاٍ" ،3خُض ٌكحر بلى هىٕ مً الىاؽ جىٗضم بعاصتهم ؤمام ؤَىاء هٟىؾهم م٘ وظىص مهضع الٗلم ٖىضَم وَى الٗ٣ل ،وَظا
ًضٖ ٫لى ؤن بىاء ؤلاٖٟاء مً اإلاؿاولُت في ؤلاؾالم ٖلى ُٚاب ؤلاعاصة ؤو يٟٗها لِـ مُل٣ا ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؾبب طل .٪وبهظا
ٞةن ؤلاؾالم ً٣غ الٗ٣ىبت وب٢امت الخضوص 4والخٗاػٍغٖ 5لى مشل َظا الىمِ مً اإلاجغمحن وال ًجب الدؿامذ والدؿاَل مٗهم ألن
َظا ألامغ ًدثهم ٖلى الخماصي في اعج٩اب الجغاثم الكاطة.

 عوض زلمد عوض" ،قانون العقوبات ،القسم العام" ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ، 97 ،ص. 0- 8 : ادلرجع السابق ،بتاريخ  3مارس ( 0غَت منشور). -3القرآف الكرمي ،سورة الفرقاف ،اآلية .34
 -4احلد يف اللغة عبارة عن ادلنع ،ومنو يسمى البواب حدادا دلنعو الناس من الدخوؿ ،ويقاؿ حده عن كذا ،منعو منو  .ويسمى السجاف حدادا ألنو دينع من
يف السجن من اخلر وج ،ومسي اللفظ اجلامع ادلانع حدا ألنو جيمع معٌت الشيء ،ودينع دخوؿ غَته فيو ،ومسيت العقوبات حدودا لكوهنا مانعة من ارتكاب
ة
أسباهبا .واحلد يف الشرع عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا هلل تعاذل عز شأنو ،ولقد حددت الشريعة اإلسالمية احلدود مثال يف جردية القذؼ وجرمي
الزنا...اخل( .أنظر :أمحد فتحي هبنسي ،مدخل الفقو اجلنائي اإلسالمي ،دار الشػروؽ ،القاىرة ،الطبعة الرابعة ، 989 ،ص ).
 -5التعزير لغة ىو التأديب مطلقا ،ويطلق على التفخيم والتعظيم ،ومنو التعزير مبعٌت النصرة ألنو منع من أذاه ،ومنو "تعزروه وتوقروه " فهو من أمساء
األضداد وأصلو من العزر مبعٌت الرد والردع  .والتعزير قد يكوف بالضرب أو احلبس أو بالنفي ومنو ما يكوف بالتوبيخ أو بالزجر أو بالكالـ الشديد أو بعرؾ
األذف ومنو ما يكوف بالتشهَت(...أنظر :أمحد فتحي هبنسي ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .). 8
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وٍدبحن لىا مً زالَ ٫ظا ؤن ألامغاى الىٟؿاهُت التي ال مىب٘ لها ؾىي الىٟـ ولِـ لها ؤي ؾبب ًٖىي مىٓىع (واإلا٣هىص
َىا زلل ًظَب الٗ٣ل وٚحرٍ) ال حٗخبر مىاو٘ للمؿاولُت في الكغٕ ؤلاؾالمي بال بطا امخضث آزاع جل ٪ألامغاى بلى ال٣ضعة
الٗ٣لُت ٖىض ؤلاوؿان.1
َظا باليؿبت لآلعاء التي جاٍض الٗ٣اب ٦دل وخُض إلاٗالجت مشل َاالء اإلاجغمحن الكىاط ،بال ؤهه في ْل الٗهغ الخضًض
وجُىع الٗ٣اب ،بضؤ ٌٗخ٣ض في بنالح َظٍ الُاثٟت بالٗالط الىٟسخي.
خاجمت:
مً زال ٫ما جُغ٢ىا بلُه في َظا اإلاىيىٕ مً جدلُل وجٟؿحر لؿُ٩ىباجُت ومضي اعجباَها باإلاجغم ؾى٣ى ٫بإن اإلاجغم
الؿُ٩ىباحي ًخمحز بصخهِخه اإلاٗ٣ضة التي ؤزاعث ًٞى ٫الباخشحن ،ول ً٨مً زالٞ ٫همىا للؿُ٩ىباجُت ال ًم٨ىىا اٖخباع ٧ل
مجغم َى ٖباعة ًٖ مجغم ؾُ٩ىباحي٦ ،ما ًجب ٖلُىا ؤال هسلِ بحن مجغمحن طَاهُحن ؤي ٖىض اعج٩ابهم للجغاثم ال ٌؿخُُٗىن
الخمُحز بحن الٛلِ والهىاب وبحن مجغمحن ؾُ٩ىباجُحن الظًً ًضع٧ىن ظُضا الخمُحز بحن الخُإ والهىاب ٖىض اعج٩ابهم
لجغاثمهم ولهم الاعاصة الخغة في التراظ٘ ًٖ َظٍ الجغاثم بال ؤجهم ًسًٗىن لىٟؿُاتهم وبعاصتهم وهؼواتهم اإلاسخلٟت بدُض
ًماعؾىن َظٍ ظغاثمهم مً ؤظل بقبإ ٚغاثؼَم اإلاسخلٟت وَظا ؾغ زُىعتهم باليؿبت للهى ٠ألاو ٫وألامغ ألازُغ ؤجهم
ًخُٟ٨ىن م٘ اإلاجخم٘ وٍخٗاملىن م٘ الىاؽ وَِٗكىن بُجهم وٍغج٨بىن ظغاثمهم في مٗٓم ألاخُان بض٢ت و٢لما ًغج٨بىن ؤزُاء
بدُض لهم ال٣ضعة والظ٧اء الظي ًم٨جهم مً ازٟاء ألاصلت في مؿغح الجغٍمت ،وَظا بن ٧ان ًضٖ ٫لى شخيء ٞةهما ًضٖ ٫لى وٖحهم
الخام باألمىع التي جدُِ مً خىلهم و٦ظا وٖحهم ومٗغٞتهم بإن الجغٍمت التي اعج٨بىَا حٗخبر زُإ وؤمغ ٚحر ؤزالقي ،وعٚم طل٪
ال ًلبشىا بال ؤن ًغج٨بىا ظغاثمهم الكاطة.2
وُٞما ًسو ٖالط الؿُ٩ىباجُحن ًظَب ٦شحر مً ألاَباء بلى ؤن ٖالط الاهدغا ٝالؿُ٩ىباحي Treatment of the
 Psychopathic Deviationمؿخدُل وؤن وؿب الٟكل في الاظغاءاث الٗالظُت جهل بلى %100وؤن قٟاء َظٍ الخاالث ً٘٣
زاعط الام٩اهُاث الُبُت اإلاخىاٞغة ٣ُٞا ٫ؤن الؿُ٩ىباث الُبُت  Psychopathال ٌكٟى ًٖ َغٍ ٤الخبـ  Imprisonmentوال
ًٖ َغٍ ٤آزغ ،وٍغي ٦شحر مً ٖلماء الُب الٗ٣لي ؤن الؿُ٩ىباجُت جخجاوػ خضوص الٗالط .3The Psychopathy is antreatable
ومً زال ٫اؾخٗغايىا زالنت الىخاثج التي اؾخيبُىاَا وجىنلىا بلحها مً زال ٫صعاؾدىا الخالُت التي قملذ اإلاجغم
طو الصخهُت اإلاًاصة للمجخم٘ ومضي مؿاولُخه الجؼاثُت ًٖ ؤٗٞاله ؤلاظغامُت اإلاغج٨بت ،هىصخي بماًلي:
 .1الخم٨حن مً حٗؼٍؼ الضعاؾاث في َظا اإلاجا ٫باليؿبت للمجغم طو الصخهُت اإلاًاصة للمجخم٘ ألجها حٗض وؿبُت م٣اعهت م٘
الضو ٫ألازغي اإلاخُىعة في َظا اإلاجا.٫
 .2حُٗحن ؤزهاجي هٟسخي في اإلااؾؿاث التربىٍت والخٗلُمُت مً ؤظل الخىانل م٘ ألاَٟا ٫ومٗغٞت ويٗهم الٗاثلي مً ؤظل
خل مكا٧لهم ،ألن اإلا٨ىىهاث الىٟؿُت للُٟل لها ألازغ في ج٩ىًٍ شخهِخه اإلاؿخ٣بلُت.
 زلمد شحاتة ربيع ومجعة سيد يوسف و معتز سيد عبد اهلل "،علم النفس الجنائي" ،دار غريب ،القاىرة ، 994 ،ص .440 -ادلرجع السابق ،بتاريخ  3مارس

( 0غَت منشور).

 -3عبد الرمحن العيسوي" ،اتجاىات جديدة في علم النفس الجنائي" ،ادلرجع السابق ،ص .370
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 .3بظغاء صعاؾاث خى ٫مضي ٗٞالُت ال٣ىاهحن الٗ٣ابُت الىيُٗت والكغَٗت ؤلاؾالمُت في عصٕ مشل َظا الىىٕ مً اإلاجغمحن.
 .4وي٘ بغامج للٗالط الىٟسخي صازل اإلااؾؿت الٗ٣ابُت مً ؤظل جإَُل وبٖاصة بصماط اإلاجغمحن ،م٘ الُ٣ام بة٢غاع ٖ٣ىباث
عصُٖت مً قإجها عصٕ اإلاجغم الؿُ٩ىباحي في خالت الخ٨ٟحر في خالت بٖاصة اعج٩ابه إلاشل َظٍ الجغاثم.
 .5الٗمل ٖلى مداعبت الٟؿاص ألازالقي صازل اإلاجخم٘ ،وبةجبإ مبضؤ الى٢اًت زحر مً الٗالط وبالخالي ًجب مخابٗت ألاَٟا٫
وجىُٖتهم مىظ الهٛغ ،وزهىنا جىُٖت ألاؾغة ألجها ٖباعة ًٖ البِئت الخهب التي ًىمى ٞحها الُٟل ؾىاء مً الىاخُت
ال٨ٟغٍت ؤو الٗاَُٟت.

كاثمت اإلاشاحؼ:
 .1ال٣غآن ال٨غٍم.
 .2اإلاغ٦ؼ الُبي الاظخماعي الخاب٘ إلاغ٦ؼ الكغَت ،والًت مؿخٛاهم ،الجؼاثغ.
.1967
 .3اإلاٛغبي ؾُٗض ،اإلاجىىن ،م٨خبت ال٣اَغة ،ال٣اَغة ،الُبٗت ألاولى،
 .4ؤخمض بً مىسخى مدمض خىخى "،٫ؤهماه العلىن ؤلاحشامي في مشخلت الشؼذ وغالكتها ببػن اإلاخؿحراث الصخفُت لذي
غُىت مً اإلاىدغحن في جىن اإلاىىلت الػشبُت" ،بدض ج٨مُلي لىُل صعظت اإلااظؿخحر في ٖلم هٟـ الىمى ،ظامٗت ؤم ال٣غي،
1425هجغي.
اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،الٟهل ألاو،٫
.1989
 .5ؤخمض ٞخخي بهيسخي" ،مذخل الفله الجىاجي ؤلاظالمي" ،صاع الكغو ،١ال٣اَغة ،الُبٗت الغابٗت،
.1986
 .6ظال ٫ؾٗض" ،في الصحت الػللُت ،ألامشاك الىفعُت والاهدشافاث العلىهُت" ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة،
 .7عٍدكاعص .م .ؾىًٍ" ،غلم ألامشاك الىفعُت والػللُت ،جشحمت ؤخمذ غبذ الػضٍض ظالمت" ،وكغ م٨خبت الٟالح ،ال٩ىٍذ،
.1988
الُبٗت ألاولى،
 .8ؾُجمىهض ٞغوٍض" ،اإلاىحض في الخدلُل الىفس ي" ،ج٣ضًم مدمض ٖشمان هجاحي ،جغظمت ؾامي مدمىص ٖلي وٖبض الؿالم
.2000
الٟ٣اف ،مغاظٗت مهُٟى ػٍىاع ،بٖضاص وجدغٍغ ؾمحر ؾغخان ومدمض ٖىاوي ،م٨خبت ألاؾغة،
 .9قُلضون ٧اقضان" ،ؤـىٌ غلم الىفغ الحذًث ،غلم هفغ الؽىار" ،جغظمت ؤخمض ٖبض الٗؼٍؼ ؾالمت ،مغاظٗت ؤخمض
ٖشمان هجاحي ،صاع الكغو ،١بحروث ،لبىان،الُبٗت الشاهُت ،بضون ؾىت وكغ.
ٖ .10بض الغخمً الِٗؿىي" ،اججاَاث حذًذة في غلم الىفغ الجىاجي" ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،بحروث ،لبىان،
.2004
الُبٗت ألاولى،
.2005
ٖ .11بض الغخمً الِٗؿىي "،اإلاجشم الؽار" ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،
.1972
ٖ .12ىى مدمض ٖىى "،كاهىن الػلىباث ،اللعم الػام" ،صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،مهغ،
.1993
ٞ .13غط ٖبض ال٣اصع َه وآزغون"،مىظىغت غلم الىفغ والخدلُل الىفس ي" صاع ؾٗاص الهباح ،الُبٗت ألاولى،
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.1997
 .14مدمض ؤخمض الىابلسخي "،ؤـىٌ الفدق الىفس ي ومبادثه" ،اإلا٨خب الٗلمي لليكغ والخىػَ٘ ،الاؾ٨ىضعٍت،
 .15مدمض وُٗم ًاؾحن "،ؤزش ألامشاك الىفعُت والػللُت غلى اإلاعاولُت الجىاثُت" ،مجلت الكغَٗت وال٣اهىن ،ظامٗت
 2002مُالصي.
1422هجغي اإلاىا ٤ٞلُىاًغ
ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،الٗضص الؿاصؽ ،قىا٫
.2001
 .16مُُ٘ عثُ ٠ؾلُمان"،ألامشاك الىفعُت اإلاػاـشة" ،صاع الىٟاجـ ،بحروث ،لبىان ،الُبٗت ألاولى،
.2009
َ .17ضي الخغؾت" ،الؽزور الجيس ي غىذ اإلاشؤة" ،صاع الىٟاجـ ،بحروث ،لبىان،
.1997
ً .18ىؾ ٠مُساثُل ؤؾٗض "،كىة ؤلاسادة" ،صاع ٚغٍب ،ال٣اَغة،
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خشوج اإلاشؤة للػمل وؤزشٍ غلى الػالكاث ألاظشٍت
ؤ .ملذود فشٍذة/حامػت الجضاثش2

ملخق:
ل٣ض ق٩ل زغوط اإلاغؤة للٗمل ْاَغة اظخماُٖت زانت بٗض الشىعة الهىاُٖت التي ٖغٞها اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي٣ٞ ،ض قهض جؼاًض
ملخىّ في وؿبت اليؿاء الٗامالث مً وؿبت ألزغي.
٣ٞض ٧ان طلٟ٢ ٪ؼة هىُٖت في خُاة اإلاغؤة بهٟت ٖامت والجؼاثغٍت بهٟت زانت ،التي اؾخُاٖذ ؤن حٗمل في ظمُ٘
اإلاجاالث ،وفي ظمُ٘ الُ٣اٖاث مً :حٗلُم ،وصخت ،وز٣اٞت وا٢خهاص وؾُاؾت ،وختى في مجا ٫ألامً الىَجي ،وَظا هدُجت
ْغو ٝا٢خهاصًت واظخماُٖت وؾُاؾُت ظٗلتها حٛحر مً صوعَا الُبُعي ٦غبت بِذ بلى امغؤة ٖاملت في ظمُ٘ الازخهاناث،
٦ما اؾخُاٖذ ؤن جشبذ ؤَمُتها وم٩اهتها في اإلاجخم٘ٞ ،إنبذ ٖمل اإلاغؤة ؤمغا مإلىٞا ؾىاء صازل اإلاجز ٫ؤو زاعظه ،حؿاَم بلى
ظاهب ؤزحها الغظل في جىمُت اإلاجخم٘ وج٣ضمه ،مخدضًت بظل٧ ٪ل الٗغاُ٢ل والهٗىباث ،ل ً٨وعاء ٖملها َظا ٧اهذ ظملت مً
الضوا٦ ٘ٞما ٖاص ٖلحها بجملت مً آلازاع ٖلى مؿخىي ؤؾغتها وؤبىائها وػوظها وختى ٖلى هٟؿُتها  ،وهدً في َظا اإلا٣ا ٫ؾيبحن
صوا ٘ٞزغوط اإلاغؤة للٗمل وآزاع ٖملها ٖلى ٖال٢اتها ألاؾغٍت .
اليلماث اإلافخاخُت :اإلاغؤة الٗاملت  ،الٗمل  ،صوا ، ٘ٞالٗال٢اث ألاؾغٍت.
ملذمت:
بن الصخيء اإلامحز في الخٛحر الظي ؤنبدذ ٖلُه ألاؾغة في الى٢ذ الخالي َى زغوط اإلاغؤة للٗمل ،وج٣لضَا لىْاث٧ ٠اهذ
باألمـ ال٣غٍب ً
خ٨غا ٖلى الغظل  ،ِ٣ٞمما ؤزغ ٖـلى م٩اهتها في ألاؾغة  ،وؤنبدذ ٞغصا باعػا  ،ألن صوعَا في الؿاب٧ ٤ان
ًخمشل في ؤلاهجاب والغٖاًت وبهجاػ قاون البِذ وجلبُت خاظُاث الؼوط وألابىاء  ِ٣ٞوالٗمل ٖلى ٚغؽ الُ٣م اإلاجخمُٗت في
هٟىؾهم وجغبُتهم ٖلى طل ، ٪ول ً٨بٗض زغوظها للٗمل ؤنبذ مٗٓم اوكٛالها ًىهب بالٗمل الخاعجيٗٞ ،ىضما حٗىص بلى
البِذ ج٩ىن مجه٨ت ال٣ىي ٚحر ٢اصعة ٖلى جدمل ؤٖباء ؤزغي ما ؤصي بها بلى ج٣ؿُم ألاٖما ٫صازل البِذ م٘ الؼوط الظي ؤنبذ
ٌكاع٦ها في بٌٗ ألاٖما،٫ؤما ألابىاء ٞإنبدىا ًلبىن خاظُاتهم بإهٟؿهم ألجها ج٩ىن ميكٛلت بإٖما ٫ؤزغي،وبٗملها َظا
جم٨ىذ مً ا٦دؿاب م٩اهت صازل ؤؾغتها يمىذ لها اإلاكاع٦ت في الخىاع وببضاء عؤحها بػاء الً٣اًا اإلاىـؼلُت وٚحرَا ،وجٟغى
بًٗها ألجها حؿاَم في محزاهُت البِذ مشل الؼوط لها ما له٦،ما ٖلحها ما ٖلُه،خُض ؤنبذ صوع الؼوظت الٗاملت مسخلُا بحن
زًىٖها لضوعَا الُبُعي باليؿبت إلاٗخ٣ضاث وُ٢م اإلاجخم٘ مً ظهت .
 -1دوافؼ خشوج اإلاشؤة للػمل:
بن زغوط اإلاغؤة للٗمل ٧ان يغوعة ا٢خًتها الخٛحراث الخ٨ىىلىظُت والٓغو ٝالاظخماُٖت للمجخمٗاث الخضًشت وبظل٧ ٪ان
زغوط اإلاغؤة للٗمل هدُجت ٖضة ٖىامل هضعظها ٧اآلحي:
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 -1-1الذوافؼ الاكخفادًتٌٗ :خبر الٗامل الا٢خهاصي مً ؤبغػ الضوا ٘ٞالتي صٗٞذ باإلاغؤة للخغوط بلى مُضان الٗمل بضا٘ٞ
جلبُت خاظاتها الا٢خهاصًت واإلا٣هىص بها َى«:خاظت اإلاغؤة اإلالخت والكضًضة ل٨ؿب ٢ىتها بىٟؿها ؤو لخاظت ؤؾغتها لضزلها،
والاٖخماص ٖلُه في مِٗكتها» ،1خُض هجض ؤ٦ثر اليؿاء الٗامالث بما ؤعامل ،مُل٣اث ،ؤو ٌٗملً إلٖالت ؤَٟالهً ؤو ؤػواظهً
ًيخمحن بلى الُب٣اث الضهُا.
وٖلى طلٞ ٪اإلاغؤة جلجإ للٗمل لخٗ ٠هٟؿها بٗمل قغٍ ،٠و٢ض ؤ٦ضث ال٨شحر مً ألابدار والضعاؾاث الٗلمُت ٖلى ؤن زغوط
اإلاغؤة للٗمل ً٩ىن بضا ٘ٞا٢خهاصي بالضعظت ألاولى.
 3800ؾُضة ؤن %75مً َظا الٗضص ٌٗملً مً ؤظل مؿاٖضة
 1952الظي ؤظغي ٖلى
ٞل٣ض جبحن مً اؾخٟخاء "بُذ حىن" ٖام
ألاؾغة٦ ،2ما ؤزبدذ الضعاؾاث الجؼاثغٍت ؤَمُت الضا ٘ٞالا٢خهاصي ٞمً زال ٫الضعاؾت التي ٢ام بها "ٞاعو ١بً ُُٖت" في
 %61.50مً الٗامالث اإلابدىزاث الخد ً٣بالٗمل مً ؤظل الخهىٖ ٫لى
 1970جىنل بلى ؤن َىا٥
الجؼاثغ الٗانمت ؾىت
 %20.95مً الٗامالث في خحن بلٛذ
الًغوعٍاث الا٢خهاصًت ،ؤما وؿبت الالحي ؤعصن الٗمل لغ ٘ٞمؿخىي مِٗكتهً ٣ٞض بلٛذ
 %9.82ووؿبت مً ؤعصن الٗمل بهض ٝالخدغع
 %6.21مً الٗامالث.
وؿبت مً الخد ً٣بالٗمل مً ؤظل بقبإ عٚبتهً في الٗمل
مما ؾبً ٤خطر ؤن وؿبت الٗامالث الالجي زغظً للٗمل في مسخل ٠اإلااؾؿاث الىَىُت بهض ٝجلبُت مخُلباث الخُاة جمشل
3
.%82.45
 -2-1الذوافؼ الىفعُتٌٗ :خبر الضا ٘ٞالىٟسخي صاٗٞا وخُىٍا وعاء زغوط اإلاغؤة للٗمل والظي مً زالله جخد٧ ٤٣ل اإلا٣ضماث
4
ألاولُت لىمى الظاث والكٗىع بًغوعة اإلاؿاواة ومً جخإ٦ض بوؿاهُت اإلاغؤة.
٦ما ؤزبدذ "فشٍذًىاهذ صكُج" ) "(F.ZWEIGؤن اإلاغؤة جسغط للٗمل جدذ بلخاح الً ِٛالاهٟٗالي لكٗىعَا بالىخضة ؤ٦ثر مً
زغوظها للٗمل جدذ ي ِٛالخاظت الا٢خهاصًت ،و٢ض ٢ضع في البدض الظي ٢ام به في م٣اَٗت "الهىؽحر  "Lancashireؤن بحن
٧ل زالر وؿاء متزوظاث ٌٗملً واخضة  ِ٣ٞمجهً حٗمل جدذ ي ِٛالا٢خهاص بما لخُُٛت الى٣ٟاث اإلاجزلُت ؤو إلٖالت
ألاؾغة ،ؤما الباُ٢اث ُٞلخد ً٣بالٗمل ألؾباب ؤزغي ٧الغٚبت في الخغوط والكٗىع بالغيا ًٖ الٗمل واجٟا ١الٗمل م٘
5
مُىلهً.
بن خب الٓهىع والخاظت بلى الاهخماء وجد ٤ُ٣الظاث ً٩ىن بةقبإ اإلاُلب الىٟسخي الظي ًا٦ض بوؿاهُت وشخهُت اإلاغؤة٦ ،ما
ًد ٤٣لها الاؾخئىا ٝوالخسلو مً الىخضة ،بدُض حكٗغ اإلاغؤة الٗاملت بإن الٗمل ًم٨جها مً ػٍاصة ز٣اٞتها هدُجت الخٗامل م٘

) -عباس زلمود عوض ،رشاد صاحل دمنهوري ":علم النفس االجتماعي -نظرياتو وتطبيقاتو ،"-دار ادلعرفة اجلامعية ،د ط ،اإلسكندرية ،مصر، 003 ،
ص .436
) -حسُت عبد احلميد أمحد رشواف ":التربية والمجتمع " ،ادلكتب العريب احلديث  ،اإلسكندرية  ،مصر ، 00 ،ص .98

 -)3مانع عمار " :العوامل االجتماعية للمرأ ة العاملة في الجزائر " ،رسالة لنيل شهادة ادلاجستَت يف علم االجتماع التنمية ،قسم علم االجتماع ،كلية
العلوـ اإلنسانية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ( ،) 00 - 000ص . 5

 -)4كامليا عبد الفتاح ":سيكولوجية المرأة العاملة "،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،د -ط ،القاىرة ،مصر ،د-س  ،ص. 3
 -)5عباس عوض ،رشاد صاحلي دمنهوري ،مرجع سابق ،ص ص .437 -436
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الؼمالء في الٗمل والغٚبت في حٗلم مهاعة وجشبذ ؤَمُتها في اإلاجخم٘ ل٩ي جدطخى بالخب والاخترام والخ٣ضًغ ،وهجض بقبإ َظا
1
اإلاُلب ٖىض اليؿاء طوي اإلاؿخىي الخٗلُمي الٗالي.
 -3-1الذوافؼ الاحخماغُتَ :ىا ٥اعجباٍ بحن الٗىامل الىٟؿُت والاظخماُٖت التي ج٣طخي باإلاغؤة للٗمل خُض هجض ؤن الخٛحر
الؿغَ٘ الظي خضر في مسخل ٠اإلاجخمٗاث ٢ض ؾىي بحن الغظل واإلاغؤة في الخ٣ى ١اإلاضهُت
و٦ظا الخٗلُم والٗمل للمغؤة ال٣اصعة ٖلى الٗمل اإلاُالبت به جإُ٦ضا ٖلى طاتها مً ظهت وإلاؿاواتها م٘ الغظل مً ظهت ؤزغي
وبالخالي جد ٤ُ٣جدغعَا الاظخماعي الظي ًًمً لها اإلاكاع٦ت الٟٗلُت في مسخل ٠مجاالث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت
صازل اإلاجخم٘ ،2وبظل٣ٞ ٪ض خُم زغوط اإلاغؤة للٗمل الٗضًض مً الٗاصاث والخ٣الُض والخىاظؼ اإلاٟغويت ٖلحها مً ٢بل
اإلاجخم٘٦ ،ما ؤن َىا ٥بٌٗ ألاٖما ٫جهلر لليؿاء ؤ٦ثر مً الغظا ٫مً بُجها ٖمل ال٣ابلتٖ ،مل اإلاغبُتٖ ،مل الخمغٌٍ،
َب اليؿاء ،و٢ض جبحن صعاؾت ًاعو  Yarrowؤن %48مً ألامهاث الٗامالث مً الُب٣ت اإلاخىؾُت ٌٗملً مً ؤظل ج٣ضًم زضمت
للمجخم٘ وٍغيحن خاظاتهً للب٣اء صخبت آلازغًٍ.
-2آزاس خشوج اإلاشؤة للػمل:
ل٣ض ٧ان لخغوط اإلاغؤة للٗمل آزاع ٖضًضة مؿذ ظىاهب مسخلٟت  ،ؾى ٝهداو ٫بصعاظها بصخيء مً الخىيُذ:
-1-2ؤزش الػمل غلى اإلاشؤة هفعها:
بن ٖمل اإلاغؤة له جإزحر ٖلحها مً ظاهبحنٞ :هى مً ظهت ٌؿاَم في جُىٍغ شخهُتها  ،وَؿاٖضَا ٖلى الُ٣ام بضوع بًجابي و
وكُِ للمؿاَمت في جُىٍغ اإلاجخم٘ ،ومً ظهت ؤزغي ٌٗخبر الٗمل مؿببا لل٣ل ، ٤مما ًيخج ٖىه ْهىع بٌٗ الايُغاباث
والهغاٖاث الضازلُت ٖىض اإلاغؤةٞ ،اإلاغؤة ًٖ َغٍ ٤الٗمل الظي ًمىدها ال٣ىة و ؤلاًجابُت حٗىى ما ؤنابها مً ه٣و زال٫
مغاخل همىَا،ألهه ٌؿاٖضَا ٖلى صزىٖ ٫الم الغظا ، ٫وجدؿامى ًٖ مكاٖغ الى٣و بما ًمىده لها مً بخؿاؽ باألَمُت
والُ٣مت وال٣ضعة ٖلى ؤلاهخاط ٦،ما ًاصي بلى جس ٠ُٟمً مكاٖغ الخغمان ألجها جهبذ مخ٩اٞئت م٘ الغظل وطل ٪لُ٣امها بىٟـ
الٗمل ،وؤخُاها جخٟىٖ ١لُه  ،وَظا ما هالخٓه مً زال ٫جٟى ١الٟخُاث ٖلى الظ٧ىع في الضعاؾت و خهىلهً ٖلى ؤٖلى صعظاث
الٗلم ٦ ، 3ما ؤن ٖمل اإلاغؤة ؤزغ ٖلى ويٗها اليؿبي في اإلاجخم٘  ،خُض ؤُٖاَا همُا مً الاؾخ٣ال ٫والخغٍت لم ج ً٨جخمخ٘
بهما مً ٢بل،ألامغ الظي ظٗل خ٣ى٢ها و امخُاػاتها جمخض بلى مجاالث ٖضًضة ٧الخٗلُم وألاوكُت الغٍايُت  ،وٍتزاًض خ٣ها في
4
ؤن جتزوط ؤو جب٣ى بضون ػواط  ،والخهىٖ ٫لى الُال ، ١ومىاٞؿت الظ٧ىع في ؤقُاء ٖضًضة مشل الخضزحن و ُ٢اصة الؿُاعة
ول ً٨عٚم َظٍ الخإزحراث ؤلاًجابُت جب٣ى اإلاغؤة حٗاوي ٖلى مؿخىي شخهُتها مً ٖضة جإزحراث ٌؿببها لها الٗمل زانت بطا
٧اهذ َظٍ اإلاغؤة الٗاملت متزوظت وؤما،م٘ اٖخباع ؤن اإلاغؤة صزلذ مُضاها ظضًضا ٖلحها لم ج ً٨مدًغة له مً ٢بلٞ ،ةجها ٢ض
حٗغيذ بلى ٖضة يٛىَاث هٟؿُت ومكا٧ل جُُٟ٨ت ؾىاء في ٖملها ؤو بُتها بن الضوع الجضًض الظي ؤيُ ٠للمغؤة واإلاخمشل في
الٗمل ؤصي بلى قٗىعَا بالخىجغ والًٛىَاث الىٟؿُت اإلاسخلٟت التي جٓهغ هدُجت آصائها لضوعًٍ مخىاً٢حن في آن واخض  ،بط
) -مصطفى عويف " :األوضاع االجتماعية وانعكاساتها على المرأة العاملة " ،رسالة لنيل شهادة ادلاجستَت ،قسم علم االجتماع ،كلية اآلداب والع لوـ
االجتماعية ،قسنطينة ،اجلزائر ،) 995- 994( ،ص . 09
) -كاميليا عبد الفتاح ،مرجع سابق ،ص ص .88 -87
 -) 3كاميليا عبد الفتاح ،مرجع سابق ،ص . 84
 -) 4سناء اخلورل  :األسرة و الحياة العائلية  ،دار ادلعرفة اجلامعية  ،األزاريطية  ،مصر  ، 006،ص ص  0ػ. 0،
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زبذ مً زالٖ ٫ضة صعاؾاث وبدىر بن اإلاغؤة ؤ٦ثر ٖغيت مً الغظل لئلنابت بالخىجغ الىاجج ًٖ اإلاؿاولُت اإلاؼصوظت ٦ ،ما
جا٦ض ج٣اعٍغ ٦شحرة جا٦ض بنابت اإلاغؤة الٗاملت بمغى " الضوالي " هدُجت و٢ىٞها ٖلى ٢ضمحها لؿاٖاث َىٍلت ؤمام آلاالث  1ؤما مً
الىاخُت الٟحزًىلىظُت ٞةن اإلاغؤة مسخلٟت ًٖ الغظل لظلٞ ٪ةن الاؾخمغاعٍت في بظ ٫الجهض ًغَ٣ها ٞهي ؤ٦ثر قٗىعا بالخٗب
وؤ٢ل م٣اومت له  ،وبالخالي ًيخج ؤ٦بر ٖضص مً خىاصر الٗمل ٦ .ما ؤهه مما القُٞ ٪ه ؤن الخإزحراث ال٣اجلت التي جازغ ٖلى ألام
والجىحن ٢بُل الىي٘ و بٗضٍ مً ظغاء الٗمل اإلاغَ ٤و اههغا ٝألام ًٖ الٗىاًت بىلضَا في ألاؾابُ٘ ألاولى مً خُاجه
في صعاؾت ٢ام بها ألاؾخاط Ha dengue :خى ٫آزاع الٗمل ٖلى الخمل و الظي ٢ام بها في ماؾؿت ا٢خهاصًت ٞالخٔ:
 حسجُل ؤ٦بر ٖضص مً خاالث ؤلاظهاى الىاججت ًٖ الخٗب. حسجُل خضور الىالصاث اإلاب٨غة زانت ٖىض اليؿاء اللىاحي الظًً ٌٗملً بىيُٗت الى٢ى . ٝوٚحرَا مً آلازاع الؿلبُت التي2
جازغ ٖلى اإلاغؤة الٗاملت ظؿمُا و ٖ٣لُا وهٟؿُا.
 -2-2ؤزش غمل اإلاشؤة غلى ألاظشة :
حٗمل اإلاغؤة صاثما ؤًا ٧ان مىٗ٢ها  ،ولً ً٨سخلَ ٠ظا الٗمل بازخال ٝالٓغو ٝالا٢خهاصًت والاظخماُٖت اإلادُُت بها ٞ ،اإلاغؤة
الغٍُٟت و اإلاغؤة الخًغٍت حؿاَمان في ؤلاوٗاف الا٢خهاصي ألؾغجحهما و ل ً٨ل٩ل مجهما َغٍ٣تها الخانت اإلامحزة ٣ٞ ،ض ؤجاح
اإلاجخم٘ الهىاعي الخضًض و الخ٨ىىلىظُا الخضًشت للمغة ألاولى الٟغنت ؤمام اإلاغؤة لاللخدا ١بالٗمل و اإلاؿاواة بالغظل و
الخهىٖ ٫لى ؤظغ هٓحر َظا الٗمل ،وبالخالي اإلاكاع٦ت ؤلاًجابُت في محزاهُت ألاؾغة  ،وَىا ٥ؤؾئلت ٖضًضة جٓهغ صاثما ٖىضما
جلخد ٤الؼوظت بالٗمل مشل:
 ماهي آزاع ٖمل اإلاغؤة اإلاتزوظت ٖلى حٛحر ألاؾغة ؟ َل الخدا ١الؼوظت بالٗمل ً٩ىن مهضع لخٗاؾت ألاؾغة واخخما٫
و٢ىٕ الُال ١بحن الؼوظحن ؟ وماهي َبُٗت الٗال٢اث الضازلُت بحن ؤٞغاص ألاؾغة التي ج٩ىن ألام ٞحها ٖاملت ؟
وٍالخٔ ؤن ٚالبُت ألاؾغ التي ج٩ىن الؼوظت ٞحها ٖاملت ًغخبىن بهظا الٗمل  ،وَٗخبروهه مهضعا َاما وؤؾاؾُا في ػٍاصة صزل
ألاؾغة وع ٘ٞمؿخىي اإلاِٗكت ٞحها ،وجا٦ض مٗٓم ألاؾغ التي حٗمل ٞحها الؼوظاث ٖضم وظىص ؤي صلُل ٖلى ؤن ٖمل الؼوظت ؤو
ألام ً٩ىن له ؤزغ سخيء ٖلى ألاَٟا، ٫ؤو ٖلى الٗال٢ت بحن ألام وؤوالصَا،خُض بن الؼوظاث الٗامالث ًلجإن بلى َغ ١مخٗضصة
لغٖاًت ؤَٟالهً ؤزىاء ُٚابهً ًٖ اإلاجز ٫مشل الاؾخٗاهت بإم الؼوظت ؤو خماتها ؤو زاصمت ؤمُىت ؤو بلخا ١الُٟل بةخضي صوع
الخًاهت ختى ًهل بلى الؿً التي جم٨ىه مً الالخدا ١باإلاضعؾت  ،وَظا ًىُبٖ ٤لى ألاؾغ مً الٟئاث اإلاخٗلمت التي حِٗل في
اإلاىاَ ٤الخًاعٍت ،ؤما الؼوظاث الٗامالث مً الٟئاث ال٣ٟحرة و الغٍُٟت ٞةن الضا ٘ٞألاو ٫اللخدا٢هً بالٗمل َى ْغوٞهً
الا٢خهاصًت اإلاىسًٟت ،والخاظت اإلالخت بلى اإلاؿاٖضة في بٖالت ؤؾغًَ  ،وًَ في الٗاصة ال ًجضن ؤي بعياء للظاث ؤو ؾٗاصة
في ٖملهً خُض ؤن الؼوظاث التي ً٣غعن ؤن طَابهً للٗمل ً٩ىن إلعياء الظاث وجد ٤ُ٣الصخهُت ًىدهغن في الٟئت
الخانلت ٖلى صعظت ٖالُت مً الخٗلُم ؤما مؿإلت مؿاواة اإلاغؤة بالغظل هدُجت الخدا٢ها بالٗمل ٞلم جىٓغ بلحها ؤؾغة واخضة
باٖخباعَا الؿبب الظي مً ؤظله جلخد ٤الؼوظاث بالٗمل ول٨جها ٢ض ج٩ىن ٖامال ظاهبُا ،ؤي ؤن الخ٣ُ٣ت ج٨مً في ؤن الٗامل
اإلااصي َى الؿبب الغثِسخي الظي ًض ٘ٞالؼوظاث لاللخدا ١بالٗمل  ،وٍبرع ألاػواط طل ٪الظًً ًىا٣ٞىن ٖلى َظا الغؤي ماًلى :
 ؤن اإلاغؤة الٗاملت ٢اصعة ٖلى جدمل اإلاؿاولُت ومىاظهت الهٗاب.
)-حسُت عبد احلميد أمحد رشواف ،مرجع سابق ،ص. 30
) -ادلرجع نفسو  ،ص . 9
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 ؤن ٖمل اإلاغؤة ٌؿاٖض ٖلى ع ٘ٞمؿخىي مِٗكت ألاؾغة.
 اإلاغؤة الٗاملت ؤ٢ضع ٖلى مؿاٖضة ػوظها في ؤلاهٟاٖ ١لى ألاؾغة.
1

ٖ مل الؼوظت يمان إلاؿخ٣بل ألاؾغة وألاوالص.

وٖمىما ٞةن ظمُ٘ ألاػواط الظًً ًًٟلىن ؤن حٗمل ػوظاتهً ج٩ىن الؼوظت في هٓغَم ٢اصعة ٖلى جدمل اإلاؿاولُت ( وفي َظا
ج٣ضًغ ٦بحر للؼوظت الٗاملت ) ٞدتى لى ٧ان في بم٩ان الؼوط الجهىى بجمُ٘ مخُلباث ؤؾغجه ٞةن ٖمل الؼوظت ًاصي بلى ع٘ٞ
مؿخىي مِٗكت ألاؾغة وٍ٩ىن يماها إلاؿخ٣بل ؤٞغاصَا .
 ؤزش غمل اإلاشؤة غلى همي ألاظشة:
بن زغوط اإلاغؤة للٗمل زاعط البِذ ومماعؾتها ألصواع ظضًضة لم جاصحها ؾاب٣ا ًٟغى ويٗا ظضًضا لدجم ألاؾغة مً ؤظل
جد ٤ُ٣الخىاػن بحن ألاؾغة والٗمل ٞ ،ضوع اإلاغؤة مٗ٣ض ظضا لظا ٖلحها ؤن حٗمل ب٩ل ٢ىاَا مً ؤظل الخى ٤ُٞبحن ؤقٛا ٫البِذ
اإلاخٗضصة والٗمل زاعظه ،لظل٦ ٪شحرا ما جغ ٌٞالؼوظت الٗاملت بهجاب اإلاؼٍض مً ألاَٟاٞ " ، ٫ةطا ٧ان َىا ٥شخيء ًمحز
ٖهغها الخايغ ٞهى ؾغٖت الخٛحر ؾىاء عٚبذ ُٞه ألاؾغة واإلاجخم٘ ؤم لم ًغٚبىا  ،ومً طلُ٦ ٪ان ألاؾغة وٖال٢اتها التي
جخٛحر اؾخجابت لٗىامل الخٛحر اإلاسخلٟت في ز٣اٞخىا و في ٚحرَا مً الش٣اٞاث " " 2وجازغ الخُاة الٗهغٍت الُىم ٖلى ألاؾغة مً
خُض البىاء والىُْٟت  ،لظل ٪ؤنبدذ ؾلُت الغظل جالػمها ؾلُت اإلاغؤة ٖ٨ـ ما ٧اهذ ٖلُه ألاؾغة الخ٣لُضًت التي ٧ان ٞحها
الغظل َى اإلاُٗل الىخُض و آلامغ و الىاهي ،ألن زغوط اإلاغؤة للٗمل ؾمذ لها بمماعؾت ؾلُاث ؤوؾ٘ ؾىاء باليؿبت لؤلبىاء ؤو
3
قاون اإلاجز ٫ؤو باليؿبت للؼوط ".
َظا الخٛحر الظي لخ ٤باألؾغة الٗهغٍت ختى باألصواع واإلاغا٦ؼ جغ ٥ؤزغا واضخا ٖلى الٗال٢اث الضازلُت والخاعظُت ألٞغاصَا ،
"ٞالٗاثلت الجؼاثغٍت ٢ض جدىلذ بٗم ٤في مؿخىي ٖال٢اث الصخهُت الضازلُت  ،وبمٗجى آزغ ٞةن ويُٗت ٧ل مً ً٩ىن َظٍ
4
البيُت جخٛحر بهٟت ظظعٍت  ،و ؤنبذ بظل ٪الجمُ٘ ٌكاع٧ىن في الهغإ بما ُٞه اإلاغؤة ".
 - 3-2ؤزش غمل اإلاشؤة غلى الػالكاث الضوحُت:
بن زغوط اإلاغؤة للٗمل ػاص مً حٗ٣ض صوعَا ٞ ،هي مً هاخُت جسً٘ لُبُٗتها البُىلىظُت في ؤن ج٩ىن ألام والؼوظت وعبت
البِذ ،ومً هاخُت ؤزغي مًُغة للىٞاء بالتزاماتها ٗ٦املت مىًبُت جسً٘ ل٣ىاهحن ٖالم الكٛل  ،و٢ض ؤٞغػ ويٗها اإلاؼصوط
َظا ٖضة آزاع اًجابُت وؤزغي ؾلبُت ٖلى مؿخىي ٖال٢اتها الؼوظُت .
*ألازش ؤلاًجابي لػمل اإلاشؤة غلى غالكاتها الضوحُت :جا٦ض الٗضًض مً الضعاؾاث بإن ٖمل اإلاغؤة ٌؿاَم في ج٣ىٍت الٗال٢اث
بحن الؼوظحن  ،التي ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الخٟاَم والخٗاون  ،خُض ٌٗخبر ؤظغ اإلاغؤة مهضع ؤؾاسخي لؼٍاصة صزل ألاؾغة  ،وع٘ٞ
مؿخىي مِٗكتهاٞ .ل٣ض ؤظغٍذ ال٨شحر مً الضعاؾاث جا٦ض اًجابُاث ٖمل الؼوظت ٟٞ ،ي صعاؾت ٢امذ بها ظامٗت (هىلىمبُا)
ًٖ مكا٧ل ألامهاث الٗامالث ظمٗذ ٞحها البُاهاث ًٖ َغٍ ٤اؾخبُان بغٍضي جبحن مىه ؤن زلثي مجمىٖت الؼوظاث الٗامالث
) -سناء اخلورل  :مرجع سابق  ،ص ص .30 -30

) -زلمد اذلادي عفيفي  ":القرابة و التغير الثقافي " ،مكتبة األصللومصرية ،مصر ، 975،ص. 3

 -) 3زلمد السويدي ":مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري"  ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ، 990،ص.90
4-Abd elghani M aguerbi, La Culture et Personnalité dans la Société Algérienne de Massinissa a nos jours ,
ENAL,O P U , Alger .1986.p129 .
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ٌكٗغن بإن صخبتهً ألػواظهً جدؿيذ وؾٗضث هدُجت زغوظهً للٗمل ٦ما ؤظابذ ؤ٦ثر مً ؤعبٗت ؤزماؽ اإلاجمىٖت بإجهً
ونلً ٖلى الخىا ٤ٞالجيسخي اإلاكب٘٦ 1ما ٢ام (ِٞكغ) في هُىٍىع ٥بضعاؾت ٖلى الٗال٢اث الؼوظُت بحن ألامهاث الٗامالث
وألامهاث ٚحر الٗامالث َى ؤ٢ىي وؤصَ ١ظٍ ألابدار ألاولى التي ْهغث في مجا ٫اإلاغؤة اإلاكخٛلت ٣ٞ ،ض جم الخُُ٣م الُبي
 )100ؾُضة  ،هه ٠اإلاجمىٖت لهً ؤٖما ٫زاعظُت  ،والىه ٠آلازغ ال ٌٗملً
والُب الىٟسخي واإلاالخٓاث اإلاجزلُت ٖلى مئت (
زاعط اإلاجز ، ٫واإلاجمىٖت ٧لها ٧اهذ ٢ض ؤ٦ملذ ٖلى ألا٢ل ؾيخحن في الضعاؾت الجامُٗت .واؾخسلو مً َظا البدض ٖضم
2
وظىص ٞغو ١بحن ألامهاث اإلاكخٛالث وٚحر اإلاكخٛالث و ؤػواظهً ُٞما ًسو الخىا ٤ٞالجيسخي والٗاَٟي.
وَىا ٥بٌٗ ألاػواط ًغخبىن بٗمل ػوظاتهم وطل ٪ل٣ضعة الؼوظت ٖلى جدمل ٧اٞت مؿاولُاتها " ٞاقخٛا ٫اإلاغؤة ًجٗل مجها
ع٣ُٞا ونضً٣ا لؼوظها  ،وبالخالي ػٍاصة ٞهمها واؾدُٗابها لُبُٗت ٖمل الؼوط جم٨جها مً الخٟاَم وألازظ والُٗاء م٘ قغٍ٪
مخ٩افئ مما ًجٗله ًجض ٞغنت ؾاهدت للخس ٠ُٟمً الخىجغاث الىٟؿُت الىاقئت ًٖ مكا٧ل الٗمل " ٞ 3الؼوظت اإلاخٗلمت التي
حٗمل ً٩ىن بُجها وبحن ػوظها ج٣اعب في اإلاؿخىي ال٨ٟغي ما ًؼٍض في الخٟاَم بُجهما في ٧اٞت هىاحي الخُاة ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي
ألاؾغي ؤو ٖلى اإلاؿخىي الٗام ٦ ،ما ؤن ٖمل الؼوظت ٌؿاٖضَا ٖلى الخسلو مً الٟغا ٙواإلالل والغوجحن الظي ًخىاظض في
الخُاة الؼوظُت  ،وَظا بىظىصَا ٟ٦غص ٖامل في اإلاجخم٘ ولِـ مجغص وؾُلت حؿحر ؤمىع اإلاجز .٫ومً َىا هجض مكاع٦ت اإلاغؤة
لؼوظها في خل مكا٧له  ،ومداولتها مؿاٖضجه ُٞ ،ما ًؼٍض في الخ٣اعب والخماؾ ٪بُجهما وٍاصي لخُاة ػوظُت ؾُٗضة
4
ومخٟاَمت.
ٗٞمل الؼوظت ٌؿاٖض في جإمحن مؿخ٣بل الؼوظحن ،وَظا الظي ًًٟي ٖلى خُاتهما الاؾخ٣غاع والُمإهِىت وٍاصي بلى جدؿً
الٗال٢اث الؼوظُت وألاؾغٍت  ،وَظا ما ؾىداو ٫الخٗغٖ ٝلُه زانت بطا ٧اهذ َظٍ الؼوظت ٖاملت في ؾل ٪الكغَت ٞ ،هل
لٗملها َظا آزاع اًجابُت ٖلى ٖال٢اتها الؼوظُت ؟
*ألازش العلبي لػمل اإلاشؤة غلى غالكاتها الضوحُتَ :ىا ٥مً الباخشحن ًغي مً بإن ٖمل اإلاغؤة له آزاع ؾلبُت ٖلى صوعَا
٦ؼوظت مً زال ٫بَمالها لغٖاًت ػوظها وج٣هحرَا في واظباتها اإلاجزلُت ،مما ًجٗل ؤػواظهً ٚحر عايحن بٗملهً  ،وَظا ما ًيخج
ٖىه ٦ثرة الخالٞاث الؼوظُت وٖضم وظىص هىٕ مً الاؾخ٣غاع ألاؾغي َظا ما ًىٗ٨ـ ٖلى الاؾخ٣غاع الىٟسخي ل٨ال الؼوظحن
%61.42
بياٞت بلى اؾدُالء بٌٗ ألاػواط ٖلى مغجباث ػوظاتهم ،خُض جىنل (الُاَغ ٚغاػ) في صعاؾخه التي بحن ٞحها ؤن وؿبت
مً الٗامالث اإلابدىزاث اٖتر ًٞبىظىص شجاعاث م٘ ؤواظهً هدُجت الخ٣هحر في عٖاًت ألاػواط وألاَٟا 5٫ما ًض ٫ؤن لٗمل
اإلاغؤة اإلاتزوظت زهىنا ٖىا٢ب وزُمت ٖلى مؿخ٣بل ٖال٢تها بؼوظها مً ظهت وٖلى مؿخ٣بل ؤَٟالها مً ظهت ؤزغي ٞ ،هل
ًىُبٖ ٤لى ٖمل اإلاغؤة الكغَُت ؟ َظا ما ؾىداو ٫الىنى ٫بلُه مً زال ٫صعاؾدىا.
 -4-2ؤزش غمل اإلاشؤة غلى الضوج :لخغوط اإلاغؤة للٗمل آزاع اًجابُت وؤزغي ؾلبُت ٖلى الؼوط ٞ ،مً آلازاس ؤلاًجابُت  :ؤن
ٖمل اإلاغؤة ًس ٠ٟمً ٢ل ٤الؼوط ومازغاجه الىٟؿُت و ٢ضعاجه ٖلى خماًت اإلاغؤة ٖلى ؤؾاؽ الُ٣م الخ٣لُضًت جدمل الغظل ٧ل
) -كاميليا عبد الفتاح ،مرجع سابق  ،ص.93
) -ادلرجع نفسو  ،ص .93

 -) 3السيد عبد العاطي وآخروف" :األسرة والمجتمع " ،دار ادلعرفة اجلامعية ،مصر ،د -ط  ، 998 ،ص.306
4

) -مصطفى عويف  ":خروج المرأة إلى ميدان العمل وأثره على التماسك األسري " ،رللة العلوـ اإلنسانية  ،جامعة قسنطينة  ،اجلزائر ، 003 ،

ص. 48
 -) 5الطاىر غراز ،مرجع سابق  ،ص

.
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اإلاؿاولُت باليؿبت للمغؤة ٞ،اقخٛالها ًؼٍض مً قٗىعٍ باألمً باليؿبت إلاؿخ٣بل ألاؾغة في خالت مىاظهاتها إلاك٩ل ما ؤو في
خالت وٞاجه  ،و٦ظل ٪و٦ظلً ٪س ٠ٟمً خضة ألاٖباء التى ًخدملها الغظل لىخضٍ ُٞما ًسو ؤلاهٟاٖ ١لى ألاؾغة  .ل ً٨عٚم
َظٍ الجىاهب ؤلاًجابُت َىا٥
آزاس ظلبُت :بط جا٦ض الٗضًض مً الضعاؾاث ٖلى ؤن هىُٖت الٗال٢اث بحن الؼوظحن جإزغث جإزغا ٦بحرا هدُجت ْهىع نغإ ألاصواع
لضي اإلاغؤة الٗاملت ٞ ،ةطا ٧اهذ الٗال٢ت بًجابُت ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ جٟهم الؼوط لُبُٗت الٓغو ٝاإلادُُت بؼوظخه الٗاملت ،
وما ًيخج ٖجها مً مؿاولُاث ظضًضة جإزظ ظؼءا ٦بحرا مً َا٢اتها الٗ٣لُت و الجؿمُت ٞ،ةن ٖمل اإلاغؤة ٌٗخبر ؤؾاؾا لخ٩اٞا
الؼوظحن و جٟاَمهما ،ول٦ ً٨ما ًا٦ض الٗضًض مً الٗلماء ٞةن َظٍ الٗال٢ت ٚحر مىظىصة هدُجت ال٦دؿاب ُ٢م و اججاَاث
ؾلبُت هدى ٖمل اإلاغؤة مً زالٖ ٫ملُت الخيكئت الاظخماُٖت ٗٞمل اإلاغؤة زاعط اإلاجز ٫له آزاع ؾلبُت ٖلى الؼوط َ،ى الظي
اٖخاص ٖىض ٖىصجه مً الٗمل ًجض ػوظخه في اهخٓاعٍ ج٣ىم ٖلى عٖاًخه و جلبُت مسخلَ ٠لباجه ،ؤما وهي حٗمل ٗٞىض ٖىصجه مً
الٗمل مغَ٣ا ًهاص ٝالبِذ زالُا ،ؤو عبما بٗىصجه ٢بل ػوظخه ًًُغ بلي الُ٣ام ببٌٗ ألاٖما ٫اإلاجزلُت ،و ٦ظل ٪مؿاٖضة
الؼوظت في جغبُت ألاَٟا ٫و الاٖخىاء بهم  ،والتي ٧اهذ مً ٢بل مً ازخهام الؼوظت ٦.ِ٣ٞظلٞ ٪ةن ؤلاعَا ١الىٟسخي و
الخٗب الًٗلي ٢ض ًاصًان بلى ٖضم اؾخُاٖت الؼوظت جلبُت مُالب الؼوط ؾىاء اإلااصًت ؤو الٗاَُٟت  ،و بالخالي ًىٗ٨ـ
الخٗب الىٟسخي ٖلى اإلاكاع٦ت الٗاَُٟت و جسخٟي مٗه جماما اإلاكاع٧اث الاظخماُٖتٞ ،اججاَاث اإلاغؤة ؾلبُت هاججت ًٖ
يٛىَاث الٗمل جٓهغ زانت في ٖضم اؾخُاٖتها جلبُت اإلاُالب الُىمُت للؼوط ،وٖضم ٢ضعتها ٖلى بعياء مُالبه الجيؿُت،
بدُض ًهبذ َظا الؿلى ٥ؾلى٧ا آلُا ل٩ىجها جاصًه مًُغة هدُجت للخٗب و ؤلاعَا٦،١ما ؤن ٖمل الؼوظت له آزاع ٖلى الجاهب
الىٟسخي للغظل الظي اٖخاص ؤن ج٩ىن له الؿلُت و الىٟىط صازل ألاؾغة و زغوط اإلاغؤة للٗمل و مكاع٦تها في محزاهُت ألاؾغة ٢ض
ًىلض لضي الؼوط الكٗىع بالًٗ ، ٠و بْهاعٍ ألهه ٚحر ٢اصع ٖلى بٖالت ؤؾغجه ألهه ٌٗخمض ٖلى صزل ػوظخه  1وٚحرَا مً آلازاع
الؿلبُت التي ًخٗغى لها الؼوط مً ظغاء زغوط ػوظخه للٗمل .
 -5-2ؤزش غمل اإلاشؤة غلى جيؽئت ألاوفاٌ :
*غمل اإلاشؤة و ؤزاسٍ ؤلاًجابُت غلى ألاوفاٌ :بن اإلاكا٧ل التي جخٗغى لها ألام الٗاملت و ؤَٟالها جغجبِ ؤؾاؾا بصخهُت
اإلاغؤة طاتها و هىٕ الٗال٢ت التي جُ٣مها مٗهم و مؿخىي الغٖاًت التي ج٣ضمها لهم ،و في َظا الهضص ً٣ا ٫ؤن ٖمل اإلاغؤة ً٣ضم
ٞغنت لؤلَٟا ٫للخٗاون و الخٗلم في اإلاجز ٫و الاٖخماص ٖلى الىٟـ ٞ ،ل٣ض بحن ٧ل مً "لىٍل و بىسؼىاٌ " ؤن البُىث التي ٞحها
ألام حٗمل جمُل بلى جًُٟل َغ ١هٓامُت خاؾمت و حصجُ٘ ؤَٟالها ٖلى الاؾخ٣الٞ ،٫ىظىص الُٟل بهىعة صاثمت م٘ ؤمه ٢ض
ًاصي بلى بخؿاؾها بالخٗب و ؤلاظهاص ،و ؤخُاها باإلالل  ،و٢ض ًاصي طل ٪بلي ٦ثرة الالتزاماث التي جٟغيها ٖلى الُٟل َ،ظٍ
الالتزاماث ٢ض جض ٘ٞبالُٟل بلى الخىاػ ًٖ ٫جد ٤ُ٣خُاجه الخانت التي ًىص الاؾخمخإ بها و ًضٗٞه بلى الاٖخماص ٖلى هٟؿه و
جد ٤ُ٣عٚباجه بمٟغصٍ.
٦ما بُيذ صعاؾت ٢امذ بها "وامُلُا غبذ الفخاح" ؤن ؤَٟا ٫ألامهاث الٗامالث ًخمخًٗ بالغٖاًت و الخب ال٩اُٞحن ٦،ما ؤن
ألام الٗاملت حٗ٨ـ هطجها و هجاخها ٖلى ؤَٟالها،بياٞت بلى اَخمام ألام الٗاملت بخٗلُم ؤَٟالها و مخابٗتهم صعاؾُا  ،و
الٗمل ٖلى ع ٘ٞمؿخىي الخدهُل الضعاسخي لضحهم ٞ ،األمهاث الٗامالث ًداولً حٗىٌٍ ؤَٟالهً ٞترة ُٚابهً ٦ ،ما ً٣بلً
ٖلى ؤَٟالهً بلهٟت و قىٖ ١ىض ٖىصتهً مً الٗمل ،و٢ض حٗغيذ بدىر ٖضة لل٣ل ٤و الظهب الظي ًيخاب ألامهاث الٗامالث
)– ىدى زعرة " :المرأة العاملة و صراع األدوار داخل األسرة "  ،رسالة لنيل شهادة ادلاجستَت  ،قسم علم االجتماع  ،كلية العلوـ اإلنسانية  ،جامعة
قسنطينة (  ، ) 003- 00ص ص .57 -56
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٣ٞ،ض الخٓذ (ولُجش) ؤن اإلابدىزاث مً ألامهاث الٗامالث ؤْهغث ٢ل٣ا و بخؿاؾا بالظهب باليؿبت ألَٟالهً ٦،ما ٢غعث
ؤجهً ًملً للخٗىٌٍ ًٖ ُٚابهً باإلاداولت الكضًضة لُ ً٨ؤمهاث نالخاث .
٦ما بُيذ الضعاؾت ؤًًا ؤن ؤَٟا ٫ألامهاث الٗامالث لضحهً ز٣ت بالىٟـ و اؾخ٣اللُت  ،واٖخماص ٖلى الظاث ؤ٦ثر مً ألاَٟا٫
الظًً ال حٗمل ؤمهاتهم ،خُض ؤن َاالء آلازغًٍ ً٩ىهىن صاثمي ال٣ل٦، ٤ما ؤن شخهُاتهم
 ٦ما جغي الضعاؾت – ج٩ىن مىٛل٣ت و اوٗؼالُت  1و بُيذ صعاؾت ؤزغي ؤن زغوط اإلاغؤة للٗمل لِـ له ٖال٢ت بإؾلىب مٗالجتؤزُاء الُٟل ؾىاء بالًغب ؤو الخىبُش ؤو الخىظُه و ؤلاعقاص ؤو الى٣اف و ؤلا٢ىإ بل ًغظ٘ طل ٪بلى ٖىامل ؤزغي  2ألن
َىا ٥مً ًغي ؤن اإلاغؤة الٗاملت ٖىضما جغظ٘ بلى بُتها مجه٨ت و مخٗبت  ،و ججض ؤمامها َٟل ال ً ًٖ ٠٨الهغار جلجإ بلى يغبه
و جىبُسه .
* غمل اإلاشؤة و اوػياظاجه العلبُت غلى ألاوفاٌ  :ل٣ض ؤ٦ضث مضعؾت الخدلُل الىٟسخي ٖلى ؤَمُت الٗىامل الىٟؿُت التي
جغبِ الُٟل بإمه في الؿىىاث ألاولى مً ٖمغٍ ،و آلازاع اإلاباقغة لهظٍ الٗىامل ٖلى همىٍ الىٟسخي و الاهٟٗالي ،ؤن ؤَمُت الخب
في خُاة الُٟل جغظ٘ بلى ؤهه ؤو ٫مٓهغ للٗاَٟت ٖىضٍ اججاٍ آلازغًٍ وخب الُٟل ألمه زانت ٌؿاٖضٍ ٖلى ا٦دؿاب ال٨شحر
مً الٗاصاث التي ًيبػي ؤن ًخٗلمها مجها ًٖ َغٍ ٤اإلادا٧اة ،و مىه ٞةن ؤي ه٣و ٖاَٟي زالٞ ٫ترة الُٟىلت ًم ً٨ؤن ً٩ىن
له آزاع ؾلبُت ٖلى الىمى الاهٟٗالي وٖلى الصخت الٗ٣لُت للُٟل  ،و جىنلذ الباخشت اإلاهغٍت ( بثِىت كىذًل ) بٗض بظغائها
لبدض خى( ٫ؤزش غمل اإلاشؤة غلى شخفُت ألابىاء) بٗض م٣اعهت ؤبىاء اليؿاء الٗامالث بإبىاء ٚحر الٗامالث وظضث ؤن َىا٥
ٞغو٢ا واضخت مً خُض صعظت جىا ٤ٞألاَٟا ٫لهالر اليؿاء الٛحر ٖامالث ٗٞ 3ضم ٢ضعة اإلاغؤة الٗاملت ٖلى الُ٣ام بىُْٟتها
٦إم بهىعة َبُُٗت ،وٖضم جم٨جها مً بقبإ خاظاث الُٟل مً الخب و الخىان ،زانت في ؾىىاجه ألاولى بؿبب ُٚابها ٖىه
لؿاٖاث َىٍلت ؤزىاء الجهاع ،بياٞت ل٩ىجها ال ج٣ىم بال بجؼء ٢لُل مً عٖاًت الُٟل هٟؿُا و جغبىٍا ،زانت في الٟترة ما ٢بل
الؿىت الضعاؾُت التي حٗخبر ؤَم ٞترة في خُاة الُٟل ٦،ما ال ًم٨جها جىظحهه بهىعة مىاؾبت هدُجت لدكدذ ظهىصَا ٧،ل َظا
ًازغ ٖلى الىمى الُبُعي للُٟل ٖلى اإلاؿخىي الىٟسخي و الاظخماعي و الٗ٣لي وختى الجؿمي ٦ما حٗاوي اإلاغؤة الٗاملت مً
الهغإ ،الظي ًيخج ٖىه ما ؤنبذ ٌؿمى " مشك الىفل اإلامشوب "وَى مغى انُلر ٖلُه بؿب ٦ثرة يغب ألام الٗاملت
لؤلَٟا، ٫وٖضم ٢ضعتها ٖلى جدمل مكا٧لهم،وَٗىص َظا بلى زغوط اإلاغؤة للٗمل زم ٖىصتها مغَ٣ت بلى اإلاجز ٫لخجض ؤمامها َٟل
ال ً ًٖ ٠٨الهغار ،و٦غص ٗٞل لظل ٪ج٣ٟض اجؼاجها و َضوئها ،وبالخالي جلجإ بلى يغبه ،و اؾخٗما ٫الًغب مً َغ ٝاإلاغؤة
الٗاملت ألوالصَا له آزاع ؾلبُت ٖلى الُٟل ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الجؿمي ؤو الىٟسخي ،وزغوط اإلاغؤة للٗمل وٖضم ٢ضعتها ٖلى
اإلاغا٢بت الضاثمت ألَٟالها ٢ض ًاصي بلى اهدُاٍ ؤزال٢هم
وفي َظا ؤلاَاع ج٣ى ( ٫بًذي ؤلحن ) :ؤن "ؾبب ألاػماث الٗاثلُت في ؤمغٍ٩ا وؾبب ٦ثرة الجغاثم في اإلاجخم٘ َى ؤن الؼوظت جغ٦ذ
بُتها لخًاٖ ٠مً صزل ألاؾغةٞ ،ؼاص الضزل ،واهس ٌٟمؿخىي ألازال " ١زم جًُ: ٠

) – كاميليا عبد الفتاح ،مرجع سابق ،ص  ، 9ص . 58

) – ابتساـ عبد الرمحاف حلواين  ":العوائق التي تقف في طريق المرأة العاملة و تعرقل مسيرة نجاحها " ،اجمللة العربية لإلدارة ،جامعة الدوؿ العربية

،القاىرة  ،العدد  0ديسمرب ، 00ص.77
 – ) 3ىدى زعرة  ،مرجع سابق ،ص ص . 58-57
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" ؤن الخجاعب ؤزبدذ ؤن ٖىصة اإلاغؤة بلى بُتها هي الُغٍ٣ت الىخُضة إله٣اط الجُل مً الخضَىع الظي ٌؿحر ُٞه"٦ 1ما جىنل
%37.14مً الٗاثالث اإلابدىزاث اٖترًٞ
(الىاَش ؾشاص) مً زال ٫صعاؾخه خى ٫زغوط اإلاغؤة للٗمل وجغبُت ألاَٟا،٫بإن وؿبت
بى٣و الخىان لضي ؤَٟالهً بٟٗل اوكٛالهً ٖجهم ؤزىاء الٗمل  ،وجغ٦هً في البُىث ؤو ٖىض ألا٢اعب ،ومً اإلاٗلىم ؤن خىان
ألام ال ًم ً٨حٗىًٍه بإي نٟت ٧اهذ ٦،ما ٦كٟذ الضعاؾت ٦ظل ٪الٗامالث اٖتر ًٞبغؾىب ؤوالصًَ في الضعاؾت ألن لِـ
لضحهً الى٢ذ ال٩افي لخ٣ضًم الىهاثذ ومؿاٖضة ؤَٟالهً في الضعاؾت  ،وبظل ٪جى٣ل ألام الٗاملت بعَا٢ها مً الٗمل وحٗ٨ؿه
في ق٩ل اهٟٗا ٫و٢ل ، ٤وَظا ما ًاصي بلى ج٣هحرَا في واظباتها اججاَهم  ،و٢لت مخابٗتها لهم مً ظهت  ،وه٣و بقباٖها
الٗاَٟي لهم  ،واٞخ٣اصَا إلاً ٌؿاٖضَا في جغبُت ؤَٟالها ًؼٍض مً جىجغَا و٢ل٣ها وًٍٗ ٠مً بم٩اهُت هجاخها في جيكئت ؤبىائها
وجلجإ ألامهاث الٗامالث للخس ٠ُٟمً خضة َظا الىي٘ مً زالٖ ٫ضة بضاثل حٗخبرَا ٦دلى ٫لها :
 الخ٣لُل مً حجم ألاؾغة وجدضًض اليؿل ختى حؿهل مهمتها ،و٢ض بُيذ صعاؾت ٢امذ بها ( َحر ) ؤن مخىؾِ ٖضص ؤَٟا٫ألامهاث اإلاكخٛالث ً٣ضع ب 2.5في خحن ؤن ؤَٟا ٫ألامهاث ٚحر اإلاكخٛالث ٢ضع ب%4
 اٖخماص ألام الٗاملت ٖلى صوع الخًاهت وعٍاى ألاَٟا.٫2

 -لجىء ألام الٗاملت بلى ألاصواث ال٨هغومجزلُت للخس ٠ُٟمً ؤٖباء ألاٖما ٫اإلاجزلُت.

وَظا ما ؾىداو ٫الخُغ ١بلُه مً زال ٫صعاؾدىا ٞ.هل لٗمل اإلاغؤة في ؾل ٪الكغَت هٟـ آلازاع ٖلى ؤَٟالها؟
 -6-2ؤزش غمل اإلاشؤة في جدذًذ مياهتها داخل ألاظشة واإلاجخمؼ:
بن خهى ٫اإلاغؤة ٖلى خ ٤الخٗلُم وامخال٦ها لكهاصاث ٖلُا بياٞت بلى وٖحها بد٣ى٢ها وواظباتها ألاؾغٍت والاظخماُٖت  ،ص٘ٞ
بها للخغوط بلى الٗمل والخهىٖ ٫لى وْاث ٠مسخلٟت بجاهب الغظل وفي ظمُ٘ اإلاجاالث واإلاُاصًً  ،وَظا ما ظٗل لها م٩اهت
مدترمت ؾىاء في ؤؾغتها ؤو في ٖملها ؤو في وؾُها الاظخماُٖت ألجها ؤنبدذ حؿاَم في ا٢خهاص اإلاجز ٫واؾخ٣غاعٍ  ،وفي جىمُت
اإلاجخم٘ ولم جهبذ ٖالت ٖلى الٛحر َظا الضوع الظي مىدها خ ٤الؿلُت بلى ظاهب الغظل والؼوط ومىا٢كت ً٢اًا ألاؾغة،
وببضاء عؤحها ب٩ل خغٍت وٞغيه في بٌٗ ألاخُان  ،وفي اإلا٣ابل جُلب مؿاٖضة الؼوط لها في ألاٖما ٫اإلاجزلُت ٧الخىُٓ ٠و
الترجِب والُهي،باإلياٞت بلى عٖاًت ألاَٟا ، ٫خُض " ؤنبذ ٖمل اإلاغؤة وؾُلت لخإُ٦ض هٟؿها و زلٖ ٤ال٢اث مً هىٕ ظضًض
م٘ الغظل ،و٧ان ٖملها صاٗٞا بلى الُٓ٣ت و الىعي "  " 3ؤن الٗمل ًدُذ لها ٞغنت الاؾتزاصة مً الخبراث الخي ُٞما ًخٗل٤
4
بمٓهغَا وؾلى٦ها وَغٍ٣ت خضًثها  ،وؤؾلىب ج٨ٟحرَا  ،مما ًٟ٨ل لها اإلاؼٍض مً ال٣ىة التي جماعؾها في بُتها بك٩ل واضر "
و٢ض ؤنبذ ٖمل اإلاغؤة الُىم يغوعي  ،وفي بٌٗ ألاخُان يغوعة ملخت  ،وبن ٧ان طل ٪في الؿىىاث اإلاايُت ال ًىُب ٤بال ٖلى
اليؿاء اللىاحي لِـ في خُاتهً عظل " ٞةن اليؿاء مً ٚحر عظا ، ٫ؤي الٗاػباث واإلاُل٣اث وألاعامل ٌك٩لً ؤ٦بر ٖضص مً
5
الٗامالث ....ؤما ًٖ الٗاػباث اللىاحي جتراوح ؤٖماعًَ بحن 20و 29ؾىت ٞ ،هً ٌٗملً في ؤٚلبهً في اهخٓاع الؼواط "

) – حسُت عبد احلميد أمحد رشواف  ،مرجع سابق ،ص ص
. 3) -الطاىر غراز ،مرجع سابق  ،ص ص

. 3-

Farouk Benatia , Travail Familial , e d SNED , Alger , 1970 , p 36 2-

 - ) 4علياء شكري وآخروف  ":علم االجتماع العائلي " ،دار ادلعرفة اجلامعية  ،مصر  ، 99 ،ص 5

.

1-Mahfoud Bennoun, Les Algériennes Victimes de la Société néo patriarcale, édition Marinoun , 1 er
édition , Mars , 1999 , p 20 .
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ٞبٗضما ؤنبذ ٖملها ظض م٣بى ٫مً َغٖ ٝاثلتها  ،وطل ٪ختى جخٟ٨ل بىٟؿها ماصًا ولدؿاٖض ٖاثلتها ،لم ً ً٨م٣بىال مً
َغ ٝألاػواط ٛٞ ،البا ما ٌكترٍ الخاَب مً زُُبخه ؤو مباقغة بٗض ػواظها الخى ًٖ ٠٢الٗمل٧ ،ان َظا باألمـ ؤما الُىم
وبؿبب ٚالء اإلاِٗكت وبغٚبت مً ألاَل ؤو مً الؼوط ولخدؿحن اإلاؿخىي اإلاِٗصخي ،ؤنبدذ ؤٚلب اليؿاء اللىاحي باؾخُاٖتهً
الٗمل ال جخل٣ى نٗىباث لؿبب ؤو آلزغ ؤنبذ ٖمل اإلاغؤة م٣بى ٫مً َغ ٝالؼوط  ،خُض هجض في بٌٗ ألاخُان َاالء
ألاػواط ً٣ىمىن بدصجُ٘ ػوظاتهم و بىاتهم ٖلى الٗمل  ،ؾىاء ٧ان طل ٪لخد ٤ُ٣الظاث ؤومً ؤظل م٩اهت اظخماُٖت ؤًٞل.
ٞةطا ٧ان طل ٪الخٛحر ٖاثض بلى يغوعة ا٢خهاصًت بالضعظت ألاولى ٞهى ٌٗىص ٦ظل ٪بلى ٖىامل ؤزغي ٧اعجٟإ وؿبت اإلاخٗلماث ،و
بالخالي حصجُٗهً ٖلى الٗمل بياٞت بلى َمىخاث اإلاغؤة التي ؾاَمذ ب٣ضع ٦بحر في بُٖاء هٟؿها م٩اهت ٦،ما ؤن حٛحر اإلاجخم٘
الجؼاثغي ؤصي بلى حٛحر نىعة اإلاغؤة.
ٞاإلاغؤة " جماعؽ الُىم مهىا ٖلى صعظت ٖالُت مً الخ٣ىُت وألاَمُت صون ؤن جخسلى ًٖ ُ٢مها و ج٣الُضَا و ؤنبدذ حكٗغ
باالؾخ٣اللُت الظاجُت  ،وخغٍت لم ج ً٨جخمخ٘ بها مً ٢بل  ،مما َُإ لها ٞغنت اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث ،خُض زغظذ مً
البِذ لخٗمل و حؿخُٟض مً ؤو٢اث ٞغاٚها.1
خاجمت:
صخُذ ؤن ٖمل اإلاغؤة ؤزغ ٦شحرا ٖلى ٖال٢اتها ألاؾغٍت ،ل٨ىه ؾاَم في جدؿحن مؿخىي مِٗكت ألاؾغة مً زال ٫مؿاٖضة اإلاغؤة
لؼوظها في محزاهُت البِذ ٦ ،ما ؤهه خ ٤٣للمغؤة م٩اهت اظخماُٖت صازل مجخمٗها و٦ظا صازل ؤؾغتها ألجها ومً زالله ؤنبدذ
حكاع ٥ػوظها في ٦شحر مً ال٣غاعاث الٗاثلُت  ،ومً زالله ؤًًا اؾخُاٖذ ؤن حؿاَم في جىمُت وجُىٍغ مجخمٗها .
كاثمت اإلاشاحؼ:
 -01ابدؿام ٖبض الغخمان خلىاوي  ":الػىاثم التي جلف في وشٍم اإلاشؤة الػاملت و حػشكل معحرة هجاخها " ،اإلاجلت الٗغبُت
.2002
لئلصاعة ،ظامٗت الضو ٫الٗغبُت ،ال٣اَغة  ،الٗضص 02صٌؿمبر
.2002
 -02خؿحن ٖبض الخمُض ؤخمض عقىان ":التربُت واإلاجخمؼ " ،اإلا٨خب الٗغبي الخضًض  ،ؤلاؾ٨ىضعٍت  ،مهغ ،
. 1991
ٖ-03لُاء ق٨غي وآزغون " :غلم الاحخماع الػاثلي"  ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت  ،مهغ ،
ٖ-04باؽ مدمىص ٖىى ،عقاص نالر صمجهىعي " :غلم الىفغ الاحخماعي -هظشٍاجه وجىبُلاجه،"-صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت ،ص
.2003
ٍ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،مهغ،
. 2006
 -05ؾىاء الخىلي  ":ألاظشة و الحُاة الػاثلُت " ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت ،ألاػاعٍُُت  ،مهغ ،
.1998
 -06الؿُض ٖبض الٗاَي وآزغون ":ألاظشة واإلاجخمؼ"  ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت ،مهغ ،ص،ٍ -
 -07الُاَغٚغاػ " :خشوج اإلاشؤة للػمل وجشبُت ألاوفاٌ" ،عؾالت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر٢ ،ؿم ٖلم اظخمإ الخىمُت٧ ،لُت
.)1995
-1994
آلاصاب والٗلىم الاظخماُٖت ،ظامٗت ٢ؿىُُىت (
٧-08املُا ٖبض الٟخاح ":ظُىىلىحُت اإلاشؤة الػاملت" ،جهًت مهغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،ص ،ٍ -ال٣اَغة ،مهغ ،ص-ؽ.

2-Mustafa Boutafnouchet , La Famille Algérienne évolution et caractéristique , S N E D , 2 eme
édition , Alger , 1982 , p 159.
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 -09ماو٘ ٖماع " :الػىامل الاحخماغُت للمشؤة الػاملت في الجضاثش" ،عؾالت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في ٖلم الاظخمإ الخىمُت،
.)2001
-2000
٢ؿم ٖلم الاظخمإ٧ ،لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ظامٗت مىخىعي٢ ،ؿىُُىت (
.1975
 -10مدمض الهاصي ُٖٟٟي " :اللشابت و الخؿحر الثلافي" ،م٨خبت ألاهجلىمهغٍت ،مهغ ،
.1990
 -11مدمض الؿىٍضي ":ملذمت في دساظت اإلاجخمؼ الجضاثشي"  ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ ،
 -12مهُٟى ٖىفي  ":خشوج اإلاشؤة بلى مُذان الػمل وؤزشٍ غلى الخماظً ألاظشي " ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت  ،ظامٗت
2003
٢ؿىُُىت  ،الجؼاثغ ،
 -13مهُٟى ٖىفي ":ألاولاع الاحخماغُت واوػياظاتها غلى اإلاشؤة الػاملت" ،عؾالت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر٢ ،ؿم ٖلم
.) 1995
-1994
الاظخمإ٧ ،لُت آلاصاب والٗلىم الاظخماُٖت٢ ،ؿىُُىت ،الجؼاثغ( ،
َ -14ضي ػٖغة " :اإلاشؤة الػاملت و ـشاع ألادواس داخل ألاظشة" ،عؾالت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر ٢ ،ؿم ٖلم الاظخمإ ٧ ،لُت
.)2003
-2002
الٗلىم ؤلاوؿاهُت  ،ظامٗت ٢ؿىُُىت (
15-Abd elghani Magherbi, La Culture et Personnalité dans la Société Algérienne de Massinissa a nos jours. ENAL,O P U ,
Alger .1986 .
16- Farouk Benatia , Travail Familial , ed SNED , Alger , 1970.
17-Mahfoud Bennoun , Les Algériennes Victimes de la Société néo patriarcale , édition Marinoun , 1 er édition , Mars ,
1999.
18- Mustafa Boutafnouchet , La Famille Algérienne évolution et caractéristiques , S N E D , 2 eme édition , Alger , 19
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