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شروط النشر
4

تقبل اؿمجلة األبحاث والمقاالت التي تلتزـ الموضوعية والمنهجية ،وتتوافر فيها األصالة العلمية والدقة والجدية
وتحترـ قواعد النشر التالية :
• أف يكوف البحث المقدـ ضمن الموضوعات التي تعنى المجلة بنشرىا .
• أال يكوف البحث قد نشر أو قدـ للنشر ألي مجلة  ،أو مؤتمر في الوقت نفسو  ،ويتحمل الباحث كامل
المسؤولية في حاؿ اكتشاؼ بأف مساىمتو منشورة أو معروضة للنشر .
• أف تحتوي الصفحة األولى من البحث على :
 عنواف البحث. اسم الباحث ودرجتو العلميَّة ،والجامعة التي ينتمي إليها . البريد اإللكتروني للباحث. ملخَّص للدراسة في حدود  150كلمة وبحجم خط .12 الكلمات المفتاحية بعد الملخص .• أف تكوف البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية  :العربية ،الفرنسية واإلنجليزية
• أف ال يزي َد عدد صفحات البحث على ( )20صفحة بما في ذلك األشكاؿ والرسو مات والمراجع والجداوؿ

والمالحق.

ِ
األخطاء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّة .
البحث خاليًا ِم َن
• أف يكو َف
ُ
ِ
وأحجامها على النحو اآلتي :
• أف يلتزـ الباحث بالخطوط
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 اللغة العربية  :نوع الخط ( )Traditional Arabicوحجم الخط ( )16في المتن  ،وفي الهامش نفسالخط مع حجم (.)12
 اللغة األجنبية  :نوع الخط (  ) Times New Romanوحجم الخط ( )14في المتن ،وفي الهامشنفس الخط مع حجم (.)10
 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم  16نقطة مثلها مثل النص الرئيسي لكن مع تضخيم الخط .• أف تكتب الحواشي بشكل نظامي حسب شروط برنامج  Microsoft Wordفي نهاية المقاؿ.
• أف يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسو ونشاطو العلمي والثقافي .
• عند إرساؿ الباحث لمشاركتو عبر البريد االلكتروني ،سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك .
• تخضع كل األبحاث المقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البح ث القبوؿ النهائي بعد
أف يجري الباحث التعديالت التي يطلبها المحكموف .
• ال تلتزـ المجلة بنشر كل ما يرسل إليها .
• ترسل المساىمات بصيغة الكترونية حصراً على عنواف المجلة .
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الفهرس
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االفتتاحية
الحمد هلل رب العالمٌن ،والصالة والسالم على رسول هللا األمٌن ،و على آله وصحبه أجمعٌن .
أما بعد
مع ك ِّل إشراقة حلم ٌُو َلد أم ٌل جدٌد  ،مع ك ِّل وقف ٍة مع ّ
الذات تنبثق فكر ٌة جدٌدة  ،وال شك أنّ
مٌالد مجلة علمٌّة م َّ
ُحكمة لٌس فً ذاته باألمر الٌسٌر ،ولكن التحدي األكبر هو أنْ نتجاوز المٌالد
إلى التر ِّقً واالستمرار ،وأنْ ننجح فً تحقٌق التواصل مع القارئ
إننا فً هٌئة تحرٌر المجلة نطمح إلى تحقٌق المزٌد من التقدم ،والنجاح ،الذي ٌظل مرهون ًا
بتواصل دعم خطط المجلة الطموحة وتطلعاتها المستمرة ،فاالستعداد للمرحلة القادمة ٌتطلب جهد ًا
مضاعف ًا ،لتواكب المجلة أهداف وطموحات القائمٌن علٌها ،وت قدم عمال منتظم ًا ٌرقى لمستوى
التطلعات نحو آفاق علمٌة أرحب
كما تأمل هٌئة التحرٌر أن تترجم حرصها الدائم على رصانة هذا المنبر العلمً بإتباع التقالٌد
المحكمة فً تقوٌم البحوث علمٌا ً من قبل الخبراء فً االختصاصات الدقٌقة ملتزمة ً طرٌق
المجالت العلمٌة العرٌقة دو ن التخلً عن لمسات اإلبداع والتطوٌر ،ونود أن نؤكد لجمٌع الباحثٌن
و المهتمٌن فً مجال العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة أن هذه النبتة الٌانعة ستكبر وتصبح دوحة
ظلٌلة بجهودكم و مساهماتكم القٌمة ألنها ٌنبوع عطائكم
وٌسعدنا فً افتتاحٌة هذا العدد أنْ نعٌد إزجاء الشكر ل ألساتذة األجالء الذٌن عمَّرت أقالمهم
تتناول موضوعات جوهرٌة فً مجال العلوم
صفحات العدد األول بمجموعة من الدراسات
االنسانٌة واالجتماعٌة ،كما نرحب باألقالم الجدٌدة التً ستسهم فً إثراء األعداد المقبلة إن شاء
هللا ،ونقف معهم ُم َع ِّرفٌِن بمادتهم التً تش ّكل قوام مجلتكم الواعدة
كما ال ننسى فً غمرة احتفالنا بصدور العدد األول أن نذكر بكل الحب والتقدٌر زمالء أشرفوا
على المجلة ،وأساتذة عملوا فً هٌئة تحرٌرها ولجنتها العلمٌة كانت لهم أدوار مهمة ،وبصمات
ممٌزة قدموا خاللها الكثٌر من الجهد والفكر
معكم وبكم سوف نرتقً بإذن هللا إلى المستوى المطلوب من اإلبداع الخالق المُست َمد من
مثابرتكم ومشاركتكم وجهودكم الحثٌثة

رئيس التحرير /أ .جماؿ بلبكاي
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معالم تربوية في الفكر الحضاري عند مالك بن النبي
د .علي صباغ /أستاذ محاضر(أ) ،كلية علم النفس و علوـ التربية  -جامعة قسنطينة َِ ،اٞتزائر
ملخص:
يهدؼ ىذا ا١تقاؿ إُف إبراز بعض ا١تعاَف الًتبوية اليت تضمنها ا١تشركع اٟتضارم كاإلصبلحي ١تفكر العصر كصاحب
مشكبلت اٟتضارة  « :مالك بن نيب ».ىذه ا١تعاَف الًتبوية ،اليت تؤكد ٔتا ال يدع ٣تاال للشك ،أف جوانب كثَتة من الفكر
الًتبوم ٢تذا الرجل العظ ٔف ،كالذم ٘تيز بنظرة مستقبلية كاستشرافية ،ال تزاؿ ٖتتفظ بقيمتها العلمية كالعملية إُف يومنا
ىذا.
اؿكلمات اؿمفتاحية  :ىوية – فكر – حضارة – قيم  -تطور.
مقدمة :
لقد اقتنع ا١تهتموف بالًتبية ،أف العملية الًتبوية متشعبة كمتعددة األبعاد  .كصار من ا١تستحيل اليوـ فهم عملية التدريس
مثبل ،إف ٨تن حصرناىا يف قضايا ا﵀تويات كطرؽ تبليغها .
فالعبلقة الًتبوية اليت تربط األستاذ بالتلميذ ،تتعدل العملية الظاىرة للتواصل ،كي تندرج يف إطار نسق كاسع من
العبلقات ،منطلق من الفصل الدراسي ،لَتبط ىذا األخَت باجملتمع ك الثقافة كالقيـ اٟتضارية السائدة .
إف مشكلة أم ٣تتمع من اجملتمعات ،ىي يف جوىرىا حضارية  .كال ٯتكن جملتمع أف يفهم أك ٭تل مشكلة ،ما َف يرتفع
بفكره إُف األحداث االنسانية ،كما َف يتعمق يف فهم العوامل اليت تبٍت اٟتضارات أك هتدمها .
إف لؤلفكار أ٫تية بالغة يف عملية التغيَت يف ا لبنية الداخلية ألم ٣تتمع  .فهي اليت تؤثر يف اجملتمع إما كعوامل هنوض ،كإما
كعوامل معوقة ؿلتحرؾ كالنمو .
كيعود ذلك لنوعية األفكار ،كإُف الطرائق الًتبوية ا١تعتمدة يف تنفيذىا  .فاجملتمع ا١تتخلف ليس حتما اجملتمع الذم يعآف
من نقص الوسائل ا١تادية ،كإ٪تا اجملتمع اؿ ذم يفتقر لؤلفكار  .كيتجلى لنا ذلك يف طريقة استخداـ الوسائل ا١تتوفرة ،كيف
عجزه عن إ٬تاد غَتىا إذا ما كاجهتو عقبات أك صادفتو عراقيل .
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مشكلة الدراسة و أىميتها :
إف مشكلة طبيعة األفكار ككظيفتها ،ىي من أشد ا١تشكبلت ٖتديا لعقل الرجل ا١تثقف  .كلعل السبب يف ذلك أف
الفكر كاألفكار٫ ،تا ا١تيزة األساسية لئلنساف ك ما تصنع كرامتو .كمن أجل ىذا أصبحنا ٧تل الفكر كاألفكار ،ألننا ٧تل
اإلنساف ككرامة اإلنساف  .كإننا من خبلؿ عملنا ىذا ،نسعى إُف تبياف ا١تعاَف الًتبوية يف الفكر اٟتضارم لصاحب
(مشكبلت اٟتضارة) .كمن أجل ذلك حددنا بعض اَفعاَف العامة اليت تدخل يف بناء أم فكر تربوم.
كتكمن أ٫تية ىذه الدراسة أيضا ،يف كوهنا ٖتاكؿ تسليط الضوء على مكونات الفكر الًتبوم عند أحد أعظم رجاالت
الفكر يف تاريخ اٞتزائر ا١تعاصر  .كذلك بإبراز ا١تعاَف الكربل لفكره الًتبوم الذم تضمنو مشركعو اإلصبلحي كاٟتضارم ،
لعلنا ٧تيب على بعض التساؤالت ا١تطركحة كعلى رأسها األطركحة العبلجية اليت قدمها ا١تفكر

(مالك بن نيب ) لواقعنا

الًتبوم إف كجدت؟ كإذا كاف كذلك ،فما ىي ا٠تلفية النظرية اليت انطلق منها يف ىذا البناء الفكرم؟
أسئلة الدراسة :
 كلئلجابة على تساؤالت مشكلة الدراسة يقتضي األمر ،صياغة األسئلة الفرعية التالية :ُ) ما ىي طبيعة الًتبية كمفهومها عند مالك بن نيب؟
ِ) ما عبلقة الفكر الًتبوم ٔتشكلة األفكار عند مالك بن نيب؟
ّ) ما مدل أ٫تية االٕتاه العلمي يف العملية الًتبوية عند ملك بن نيب؟
ب نيب؟
ْ) ما أ٫تية التعليم ا١تستمر عند مالك ف
ٓ) ما عبلقة الًتبية بالتغَت االجتماعي عند مالك بن نيب؟
ٔ) ما عبلقة العملية الًتبوية بالقيم الثقافية عند مالك بن نيب؟
أىداؼ الدراسة:
 يسعى الباحث من خبلؿ ىذه الدراسة إُف ٖتقيق األىداؼ التالية :ُ -التعريف ببعض جوانب الفكر الًتبوم يف ا١تشركع االصبلحي كاٟتضارم ١تالك بن نيب .
ِ -اإلسهاـ يف إبراز النظرة ا١تستقبلية لصاحب مشكبلت اٟتضارة يف العملية الًتبوية .
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ّ -الكشف عن بعض األبعاد الًتبوية يف الفكر اٟتضارم ١تالك بن نيب كإمكانية االستفادة منها يف كاقعنا العملي .
ْ -الكشف عن مدل توافق ا١تضامُت الًتبوية يف الفكر اٟتضارم عند مالك بن نيب مع االٕتاىات الًتبوية ا١تعاصرة .
محاور الدراسة  :كحىت يتمكن الباحث من االجابة على األسئلة الفرعية للدراسة بأبعادىا ا١تختلفة فقد كضع ا﵀اكر
التالية:
ُ) الًتبية :الطبيعة كا١تفهوـ.
ِ) التجديد الًتبوم كمشكلة األفكار .
ّ) االٕتاه العلمي يف الًتبية.
ْ) التعليم ا١تستمر كأ٫تيتو الًتبوية.
ٓ) الًتبية كالتغَت االجتماعي.
ٔ) الًتبية كالقيم الثقافية.
أوال -التربية ،الطبيعة والمفهوـ:
لقد بذؿ علماء الًتبية ٤تاكالت متعددة من أجل صياغة معآف ـصطلح الًتبية  .كالواقع أف ىناؾ صعوبة يف تعريف
الًتبية ،حىت أف بعض العلماء كا١تفكرين قد ٕتنبوا اٟتديث عن معٌت الًتبية  .كتعود تلك الصعوبة إُف اتساع كلمة تربية،
فهي اٟتياة بكل مناحيها.إذ أهنا تشمل ٚتيع القول كالعوامل ا١تؤثرة يف اإلنساف .
إف األدياف كاآلماؿ القومية جملتمع من اجملتمعات ،تؤدم إُف مفهوـ للًتبية يخ تلف عػنو يف ٣تتمع آخر  .كعليو اختلف
الناس يف نظرهتم إُف الًتبية ،ألهنم ببساطة ٮتتلفوف يف نظرهتم إُف اٟتياة  .فالًتبية ليست إعدادا للحياة بقدر ما ىي اٟتياة
ذاهتا.
أما (ابن نيب) فإنو يرل أف الًتبية ىي تربية للحرية عن طريق اٟترية ،حىت يتمكن اإلنساف ا١تًتيب ـ ف أف يفهم كيشعر أنو
ىو نفسو صانع مصَته ،عن طريق فسح اجملاؿ ألفكاره ،ألف تتبلور كتظهر يف سلوكياتو كتتفاعل مع النسق العاـ ٟتركة
اجملتمع.
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كلن يتأتى ذلك يف أية أمة من األمم من دكف سياسة عليا كٖتديد كاضح لؤلىداؼ ،كمن

ٙتة إنتاج مناىج تعليمية

كتربوية ،تنسجم مع ىذه السياسة العليا كىذه األىداؼ ،حىت تكوف ا﵀صلة كالثمرة ،شعوبا ٖتمل قدرا كبَتا من
االنسجاـ كالًتابط كالوحدة.
أما ٨تن ،فإما ٪تلك أىدافا سلمية ك لكنها تبقى يف إطار النظرية كالبعد عن التطبيق ،كإما نضع أىدافا تضاد عقيدة األمة
كركحها كتراثها كنريد تطبيقها قسرا كقهرا .كإما ال توجد لدينا سياسات عليا أصبل ،كاألمر مًتكؾ لبلجتهادات كالتيارات
ا١تختلفة ،كا١تدارس الفكرية ا١تتباينة .كلذلك يكوف نتاج العملية التعليمية كنظامنا الًتبوم مستواه عقيما .
من ىنا يتساءؿ ( ابن نيب ) عن ماىية األىداؼ اليت نتوخاىا من الًتبية

⁽⁾¹

كالتعليم ،كاٞتواب أننا نتعلم جملموعة من

األىداؼ ك ا١تقاصد ،كمنها أف التعلم ىو كسيلتنا لفهم الكوف كاٟتياة كا٠تلق  .فبلبد لئلنساف أف يعلم ١تاذا ىو موجود
على ىذا الكوف؟ كإُف أين يسَت؟ كما الغاية من كجوده؟ ألنو بغَت ذلك تبقى اٟتياة ال معٌت ٢تا ،أك عبثية ال غاية منها.
كإننا نتعلم أيضا لنحيا حياة كرٯتة ،كلنتغلب على ا١تشكبلت كالكوارث كاألخطار اليت تعًتضنا ،كلن يتسٌت لنا ذلك إال
بالعلم ك ا١تعرفة  .كبالتاِف تكوف الًتبية  ،ىي الطريق إُف اإلٯتاف كا١تعتقد كالرقي ا١تادم ،بل ىي السبيل للبقاء  .فبل بقاء
لؤلمة يف زٛتة اٟتياة كطوفاف البشر كمزاٛتة األمم بعضها بعضا ،إال بعلم كتربية ٭تفظاف ٢تا كياهنا ،بل بقاءىا ككجودىا .
كٮتلص (ابن نيب ) إُف نتيجة أف الًتبية ال تؤتى ٙتارىا ،إال إذا ارتبطت بالواقع  .أما إذا كانت الًتبية تعليما فلسفيا بعيدا
عن الواقع ،أك اجًتارا معادا ألخبار ا١تاضي ،ؼلن يكوف ٢تا أثر يذكر ،كلن ٖتقق األىداؼ ا١ترجوة منها  .كبالتاِف البد
للًتبية اٞتيدة كالناجحة أف تتصدل للمشكبلت كالعقبات اليت تعًتض مسَتة األمة كاجملتمع كالفرد ،كٖتاكؿ عبلجها
كا٠تركج منها بطريقة علمية كرؤية صحيحة.
كانطبلقا من ذلك ،يلتقي (ابن نيب ) مع الفكر اؿتربوم اٟتديث ،الذم يرل أف ا١تسؤكليات األساسية للًتبية تكمن يف
٘تكُت اإلنساف ا١تتعلم من فهم طبيعة ا١تواقف كا١تشكبلت اليت يواجهها على الصعيدين الفردم كاالجتماعي

كإعداده

بالتاِف للتكيف مع العصر اٟتاضر كاستشراؼ آفاؽ ا١تستقبل .كإذا كانت حاجتنا ماسة إُف تربيػة تح فظ لؤلمػة ىويتها
ك٘تيزىا ،فإننا يف حاجة أمس إُف تربية ٗترج النظاـ الًتبوم من اٟتيز الضيق يف البحث النظرم ،إُف التوسع يف االستفادة
من معطيات التجارب العصرية ،اليت تتناسب مع أصالة األمة كبناء حاضرىا كمستقبلها .
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كإف ما ٯتكن استخبلصو من الفكر اٟتضارم (١تالك بن نيب) فيما يتعلق ٔتفهوـ الًتبية كطبيعتها ،أف األصالة كا١تعاصرة
٫تا عنصراف متبلزماف للعملية الًتبوية  .فاألصالة بقدر ما تعرب عن الًتاث كاالنتماء ،فإهنا تكفل التعايش مع ا١تستجدات
كمتطلبات العصر من دكف عوائق  .كإف التمسك باألصالة ال يعٍت رفض ا١تعاصرة كالعكس صحيح أيضا .فبل بد من ا١تزج
كالتكامل بُت ما ىو أصيل كمعاصر ،كىذا ما يساعد على إثراء العملية الًتبوية كالنهوض هبا .
ثانيا -التجديد التربوي و طبيعة األفكار :
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إننا ال ٪تلك حىت اآلف فكرا تربويا خاصا بنا  .كما أننا كثَتا ما نأخذ من ٣تتمعات أخرل مظاىر ٥تتلفة من التجديد
الًتبوم دكف دراسة كاعية ٔتدل صبلحيتو كاتساقو مع طبيعة ٣تتمعنا كتكوينو الثقايف كالسياسي كاالجتماعي كاالقتصادم .
إف ا١تعرفة ليست غاية يف حد ذاهتا ،كمن ٙتة البد من الدراسة كاالنتقاء كالتطويع ٔتا يتفق مع أىدافنا االجتماعية كظركفنا
كإمكاناتنا االقتصادية كا الجتماعية كالتعليمية  .كلذلك فإف دراسة الواقع البد أف تستند إُف ا١تنظور العلميْ ،تيث ال
تضللنا النواحي الشكلية ،فنتصور أف التجديد جار كأف األمور تسَت على أفضل ما يراـ .
إف نسياف أك تناسي الواقع ،كالبدء يف عملية بناء جديدة قائمة بذاهتا ،إ٪تا ينطوم على أخ

طاء كأخطار البد من

تفاديها .كلعل ذلك يشبو اجملتمع الذم ينعزؿ عن جذكره التارٮتية ،حينما يستهدؼ تطوير حاضره كمستقبلو ،األمر الذم
يعرض بنيتو االجتماعية كالسياسية ألخطاء جسيمة .
كىذا ما تفطن إليو (ابن نيب) عند تناكلو إشكالية األفكار ا١تيتة كاألفكار القاتلة  .حيث رأل أف ىناؾ استقطاب متنافر،
إزاء مسألة ا١توركث كا١تستحدث٦ ،تا أدل يف كثَت من األحياف إُف االضطراب كا٠تلل يف عاَف األفكار ،كانعكس بدكره
كاضطراب يف عاَف السلوؾ  .فبدال من تكامل األصالة باالقتباس يف شكل إ٬تايب كخبلؽ ،كيف إطار ٮتدـ حركة البناء
العاـ لؤلمة ،حد ث انشطار ٯتثلو إتاىاف  .األكؿ يهدؼ إُف اٟتفاظ على األفكار القدٯتة حىت كاف كانت ميتة ،كالثآف
يسعى إُف استيعاب األفكار ا١تستحدثة حىت كإف كانت قاتلة.

⁽⁾²

اف ظاىرة األفكار ا١تيتة كما تلعبو من دكر سليب ،ينبغي أف تواجو بنقل الفكر كأساليبو إُف اجملاؿ الًتبوم ال

كتشاؼ

مواطن الظاىرة ا١ترضية يف الثقافة  .كإال فإف األفكار ا١تيتة ستواصل عملها يف اجملاؿ االجتماعي كالسياسي ،كتلك ىي
ا١تشكلة البارزة اليت تعآف منها حركات التغيَت التقليدية ،اليت ٭تاكؿ بعضها ٕتزئة األمور كالنظر للقضايا بشكل ذرم،
دكف نظرة موضوعية شاملة.
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كيف ا١تقابل تطرح قضية االقتباس كاالستَتاد كاالستعارة ،كمحاكلة إلحياء العاَف الثقايف ا١تشحوف باألفكار ا١تيتة ،كذلك
باالستعانة بأفكار قاتلة مقتبسة من بيئة أخرل  .ىذه األفكار حُت تكوف قاتلة كىي يف موطنها األصلي ،تصبح أشد
فتكا كقدرة على القتل عندما تنسلخ عن ىذا ا١تحيط.
كيرل (ابن نيب ) أف مشكلة النقل القاتل ،كىي ا١تشكلة البارزة اليت تعآف منها حركات التغيَت التغريبية ،ليست راجعة إُف
الثقافة ا١تقتبسة عنها  .فليس مضموف ىذه الثقافة ىو الذم ٭تدد االختيار ،كإ٪تا ىو طريقة الصفوة يف االختيار اإلرادم
كالبلإرادم .كبناء على ذلك ،البد من تصفية األفكار ا١تيتة كتنقية األفكار القاتلة كأساس ألم هنضة

منشودة ⁾³⁽.

كينتهي (ابن نيب ) إُف أف كل ما يناط ٔتفهوـ التغيَت كالتجديد ،ينبغي أف نتوخى فيو جانب الصحة كجانب الصبلحية .
فبلبد من التمييز بُت األفكار كتفحصها ،حُت تثار قضية الًتاث كاالقتباس كاالستَتاد .ألف أم فكرة يف الًتاث قد تكوف
صاٟتة يف حينها ،لكن نقلها إُف كسط غَت مؤىل الستيعاهبا قد يكوف لو مردكد سليب
اال٬تابية يف السلوؾ يف ا١تاضي ،قد تصبح مضرة عدٯتة اٞتدكل يف اٟتاضر .

 .فالفكرة اليت كانت ٢تا قيمتها

⁽⁾⁴

إف الفكرة اليت قد تناسب ٣تتمعا ما ،قد تصبح غَت مؤىلة كعقيمة كقاتلة يف غَت ٣تتمعها  .بل إف الفكرة يف اجملتمع ذاتو
قد تفقد مدعماهتا الظرفية ،كبالتاِف تفقد فاعليتها .
كمن ىنا أصبح من الصعب ،بل كليس مقبوال من كجهة النظر العلمية ،أف ينقل ٣تتمع ما ،فكر

بوم جملتمع آخر،
ا تر ا

ليقدمو إُف أبنائو ْتجة ا لتجديد الًتبوم  .فكل فكر يعكس رؤية اجملتمع للصورة ا١تستقبلية ألبنائو  .كلذلك فإف سعي
بعض اجملتمعات النامية إُف نقل مناىج الدكؿ ا١تتقدمة ،يعد خطأ من الناحية العلمية ،فضبل عما يًتتب عليو من أخطار
على بنية اجملتمع.
ثالثا -االتجاه العلمي في التربية:
لقد شاع استخداـ األسلوب العلمي يف ٣تاالت اٟتياة اليت كانت بعيدة عنوْ ،تيث أصبحت النظرة العلمية ىي أحد
معايَت التقدـ كالتحضر  .كمن ٙتة فإف السبيل إُف إحداث توازف بُت التقدـ ا١تادم كاالجتماعي يف ٣تتمع نريد لو أف يكوف
عصريا ،ىو أف يصبح ا١تنهج العلمي ،األداة الرئيسية ؿ لتعامل مع كافة نواحيو  .كىذا يعٍت أف إكساب ا١تواطن االٕتاه
العلمي يف النظر كالتفكَت يف كل مشكبلتو اٟتياتية على ا١تستويُت الفردم كاالجتماعي ،أصبح أمرا حتميا ،كَف يعد قضية
٤تل نقاش أك جدؿ ،كذلك على اعتبار أف ىذا االٕتاه يشكل جانبا جوىريا يف التكوين النفسي للم كاطن العادم.
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كبناء على ذلكَ ،ف تعد ا١تعارؼ ك اٟتقائق غاية يف حد ذاهتا ،كإ٪تا أصبحت سبيبل لتكوين كتنمية ىذا االٕتاه العلمي .
إف اٟتقائق ك ا١تعارؼ إذا َف تًتؾ بصماهتا على فكر ا١تتعلم كإتاىاتو فهي ال تزيد يف النهاية عن كوهنا ٣ترد قفزات
طائشة.
اب نيب ) أف التطور العلمي يف اجملتمع ،ال يتوقف على ٣ترد القدرة على اكتساب ا١تعرفة العلمية كمعلومات
لذا يعتقد ( ف
كأساليب ،بل البد من توافر ا١تناخ الذم يساعد على منح الركح العلمية اليت ٖترؾ الشعور لتقبل العلم كتبليغو يف آف
كاحد .فالتطور العلمي ال يناط با١تعطيات العلمية فحس ب ،بل بكل الظركؼ النفسية كاالجتماعية اليت تتكوف يف مناخ
معُت⁾⁵⁽ .

كيستدؿ (ابن نيب ) على ذلك بقولو ،أف الثقافة االسبلمية كىي تش مع ا١تناخ العقلي بكلمة (إقرأ) قد منحت التفكَت
حريتو كالعلم ٪توه ،متبعة بذلك أساليب تربوية ،كعمليات دعم للبناءات العقلية للفرد كا١تج ٘تع  .فتنمية التفكَت العقلي
كتوفَت فرص االبداع كاالبتكار العملي ،يتوقف إُف حد كبَت على ا١تناخ الثقايف السائد يف اجملتمعٔ ،تا فيو من عناصر
سالبة أك

موجبة⁾⁶⁽ .

ك١تا كاف التخصص ٝتة من ٝتات ىذا العصر ،فلقد ظهرت اٟتاجة إُف أف يدرؾ ا١تتخصص عبلقة اٞتزء بالكل كع القة
اٞتزء باٞتزء يف اإلطار الكلي .كفلسفة الًتبية ىي اليت تربط ىذه الفركع ٚتيعها با١تعايَت كالقيم الفردية كاٞتماعية .
كبذلك تصبح فلسفة الًتبية  ،ىي ا١تنسق للتخصصات الًتبوية ا١تختلفة كالوسيط األساسي بُت الًتبية كغَتىا من فركع
العلم كاٟتلقة اليت تربط بُت ما أ ٧تز يف ا١تاضي كبُت آماؿ ا١تستقبل  .ألف دراسة بعض التخصصات ا١تتناثرة من كجهة نظر
(ابن نيب) تبقى ال معٌت ٢تا ،بل ىو عمل عبثي ،يهدر الطاقات كاٞتهود ،إذا َف يكن التعلم متكامبل ،يؤدم كل ٗتصص
فيو إُف نتيجة كاحدة

مشًتكة ⁾⁷⁽ .

كإذا كاف الكائن االنسآف ال ٮتتلف عن غَته من األفراد فحسب ،بل إف خصائصو ٗتتلف الواحدة عن األخرل قوة
أساليبانفعالية كمزاجية  .كإذا
ا
اسي أـ
كضعفا ،سواء أكانت ىذه ا٠تصائص ،جسمية أـ استعدادات عقلية أـ ٖتصيال در ا
كاف الفرد يف ٪توه الدراسي كا١تهٍت ،ٮتضع للمبادئ العامة للنمو ،فإنو ٮتضع أيضا للمبادئ العامة للسلوؾ.
فالدراسات كا١تهن ا١تختلفة تستلزـ من األفراد قدرات كمطالب ٥تتلفة  .كما إ ف الدراسات العلمية تتطلب استعدادات
ٗتتلف عن الدراسات األدبية ،فضبل عن تعدد الدراسات كتعدد ا١تهن اليت ٯتكن للفرد أف يواجهها يف حياتو٦ ،تا خلق
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اٟتاجة إُف توجيو الفرد يف فًت ة ما أك أكثر من فًتات حياتو  .كقد كصل األمر إُف درجة أصبح معها من ا١تستحيل على
الفرد العادم أف ٭تيط هبا ،أك أف يقرر ما يراه بشأهنا ،دكف مساعدة فنية من األخصائيُت .
كقد تفطن (ابن نيب ) ٢تذا األمر ،اؼعترب التوجيو قوة يف األساس كتوافق يف السَت ككحدة يف ا٢تدؼ  .كترجع أ٫تية التوجيو
إُف الكم ا٢تائل من الطاقات كالقول اليت َف تستخدـ ،ألننا ال نعرؼ كيف نوظفها ،فضاعت كَف ٖتقق ىدفها .
فالتوجيو حسب اعتقاده ٬تنبنا اإل سراؼ يف اٞتهد ك يف الوقت  .إذ ىناؾ مبليُت السواعد العاملة كالعقوؿ ا١تفكرة صاٟتة
ألف تستخدـ يف أحسن الظركؼ ا لزمنية كاإلنتاجية ا١تناسبة لكل عضو من أعضائو  .كحُت يتحرؾ ىذا اٞتهاز سيحدد
٣ترل التاريخ ٨تو ا٢تدؼ

ا١تنشود ⁾⁸⁽ .

إف عملية التوجيو ليست أمرا يتم بطريقة آلية كإ٪تا ىي عملية مقصودة ،لكي ٭تقق اجملتمع أىدافو اليت يرجوىا كينشدىا
لنفسو كألفراده .فلكل ٣تتمع حاجاتو ا ١تتعددة كاليت ال ٯتكن إرضائها ،إال عن طريق التوجيو .
رابعا -التعليم المستمر وأىميتو التربوية :
يعترب مفهوـ الًتبية ا١تستمرة من أبرز ا١تفاىيم اليت دخلت حديثا إُف ميداف الًتبية ،كاليت ال تعترب شكبل خاصا من
أشكاؿ الًتبية كنشاطا تربويا متميزا ،كإ٪تا تعترب صيغة أساسية كفيلة بأف تقدـ مبدءا للتوجيو كالتجديد الًتبوم .
ك٭تمل ىذا ا١تفهوـ يف جوىره اعًتاضا على انتهاء تعليم الفرد عند مستول تعليمي معُت  .كيؤكد على استمرار تعليم الفرد
طواؿ حياتو كيف سياقها  .أم أف حياة الفرد التعليمية ال تنتهي بتخرجو من مدرسة أك كلية أك معهد ،كإ٪تا تستمر
باستمراره يف اٟتياة.
كىذا يعٍت أف اجملتمعات ا١تتقػدمة أصبحت ترفض النظر إُف ا١تواطن كإنتاج جاىز ،يتم إعداده يف مستول تعليمي معُت،
كيف أثناء عدد من السنوات  .بل أصبح من الضركرم على التعليم أف ينمي يف ا١تتعلم كعيا ناقدا ييسر لو فهم ٣تريات
األمور من حولو ،سواء على ا١تستول ا﵀لي أـ على ا١تستول العا١تي.
إف الفرد ال يستطيع أف يواصل التعلم طواؿ حياتو ،إال إذا كاف حريصا على ٖتقيق ٪توه الواعي كالكامل

 .كىو األمر

الذم ال ٯتكن حدكثو من خبلؿ تربية تنمي فيو إتاىات ا٠تضوع كاالستسبلـ ،كإ٪تا تربية ٖترر طاقات كإمكانات ا١تتعلم،
ْتيث يكوف لو أدكراه يف كل ما يبذؿ من جهد تعليمي يف اٟتياة ا١تهنية كاالجتماعية كالسياسية .

16

مركـز جـيل البحـث العلمـي  -مجلة جيل العلوم إلانسانية وإلاجتماعية – العدد  - 01تشرين ألاول 2013
إف العاَف يعيش عصرا جديدا ،ىو عصر التفكَت ا١تستقبلي ،الذم يستهدؼ نزع الشكلية عن الًتبية  .كإف ـ فهوـ الًتبية
ا١تستمرة يؤشر على مراجعة بنيتهاْ ،تيث تكوف أقدر على إعداد مواطن قادر على ٦تارسة اٟتياة يف مستقبل ال نستطيع
أف نتصور أبعاده.
كتتوافق نظرة (ابن نيب ) مع ما تقدـ ،إذ يرل أنو ال غٌت ألمة تريد أف ٖتقق أىدافها يف كاقع اٟتياة ،من اتباع سياسة
التعليم مدل اٟتياة  .كذلك ألف العمر اإل نسآف بوجو عاـ قصَت ،كاإلبداع العلمي كا١تعريف ألم فرع من فركع العلم ،ال
ٯتكن أف يتحقق يف سن الدراسة ٔتراحلو ا١تعهودة  .فحتػى خريج اٞتامعة ،ال يتخرج يف أحسن أحوالو إال كقد حاز مفاتيح
العلم الذم ٗتصص فيو .
كيؤكد (ابن نيب ) على أف التعليم ا١تستمر ،لن يكوف سياسة متبعة ،إال إذا اقًتف بالثواب ك العقاب  .كمعٌت ذلك أف
يكوف ىناؾ ٙترات مادية لبلستمرار يف التعليمٔ ،تا يؤدم إُف ٖتسُت ا١تتخرج من مستواه باستمرار كيكوف على دراية
با١تستجدات اليت تضاؼ إُف اختصاصو كٔتا ٬ترم حولو من أحداث كأْتاث  ،كمكوف مستعدا ٠توض غمار العمل كقادرا
على

العطاء⁾⁹⁽ .

خامسا  :التربية والتغير االجتماعي
بادئ ذم بدء ،نقوؿ أف األسباب كالعوامل ا١تختلفة اليت تؤدم إُف إقامة العراقيل كالعقبات يف سبيل التغَت
االجتماعي ،أساسها تربوم .كإف انتشار التغَت االجتماعي يف يسر كسهولة ،أ ساسو أيضا تربوم.
ك١تا كانت الًتبية كسيلة أساسية للقضاء على ا١تشكبلت االجتماعية اليت تنشأ عن انتشار ىذه العناصر الثقافية اٞتديدة
كصراعها مع العناصر الثقافية السائدة ،فإف عبلقة الًتبية بالتغَت االجتماعي عبلقة متبادلة ال نستطيع إغفا٢تا .
كٯتكننا أف ٧تمل الق كؿ ،فنقوؿ أف مسؤكلية الًتبية يف فًتة التغَت االجتماعي تتمثل يف عملية إعادة البناء االجتماعي
كإعادة الفحص ا١تستمر لآلراء كاألفكار كا١تعتقدات ،حىت تلعب دكرا ىاما يف الوصوؿ إُف حل ا١تشكبلت االجتماعية
كالصراع االجتماعي .غَت أف إعادة البناء لآلراء كا١تعتقدات كاَف ؤسسات االجتماعية ،ال يعٍت رفض الًتاث الثقايف ،ذلك
ألف إعادة البناء ،تتضمن التغيَت كتتضمن أساسا االستمرار .
كىذا يقتضي من الًتبية أف تستند يف عملها إُف القيم األصيلة اليت يستند إليها الًتاث كاألساليب العلمية كاإل نسانية اليت
تعُت على تطوير اجملتمع ،كفق قيمو األساسية .كىذا التغَت االجتماعي – الًتبوم ،لن يتم بالشكل ا١تطلوب ،ما َف
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تتفاعل الًتبية مع معطيات اجملتمع ك تستوعب أىدافو ا١ترحلية كا١تستقبلية ،كفق عبلقة تبادلية كتكاملية ،تتمثل يف قيادة
الًتبية عملية التنمية االجتماعية الشاملة ٨تو األفضل .
كيرل (ابن نيب ) أف الًتبية االجتماعية تستمد قواعدىا العامة من علم التاريخ كعلم االجتماع كعلم النفس  .كإف تاريخ
أم ٣تتمع ،ىو شبكة عبلقات كنظاـ كأفعاؿ منعكسة لدل الفرد ا١تتكيف

.فهو يؤكد على أف ق لبناء نظاـ تربوم

كاجتماعي ،ينبغي أف تكوف لدينا أفكار جد كاضحة عن العبلقات كاالنعكاسات اليت تنظم استخداـ الطاقة اٟتيوية على
مستول الفرد كاجملتمع.
فالًتبية االجتماعية السليمة ،ال تستورد مفاىيمها كحلو٢تا من ٣تتمعات أخرل ،ألف اجملاؿ االجتماعي ليس كمجاؿ
ا١تيكانيكا .فمشكبلت اإل نساف ليست ىي مشكبلت ا١تادة ،كبالتاِف فإف األفكار كا١تفاىيم جزء من ٤تيطها كقد تفقد
قيمتها عند انفصا٢تا عن ظرفها

االجتم اعي ⁾¹⁰⁽ .

كمع ذلك ،يبقى االقتباس ٦تكنا حسب اعتقاد (ابن نيب ) إذا كاف مناسبا كيرد اٟتل ا١تستعار إُف أصوؿ البلد ا١تستعَت .
كيعٍت ذلك هتيئة ا﵀يط البلزـ لتطبيق ما نتصوره من حلوؿ ١تشكبلتنا الًتبوية كاالجتماعية.
كإذا كانت الًتبية ىي إعداد الفرد كتشكيل مهاراتو كقيمو كإتاىاتؤ ،تا ينسجم كحاجات البناء ،فإهنا أيضا تربية
تشخيص ا١ترحلة التارٮتية للمجتمع كما إذا كانت ىذه
للمجتمع ،تتأثر بالبناء القائم كتؤثر فيو يف حالة إعادة بناءه  .ؼ
ا١ترحلة ٤تكومة بعوامل الضعف أك اؿقوة ،تشكل أساسا لتحديد مسار الًتبية االجتماعية  .إذ أم تربية تغيَتية -بنائية ،ال
تتحرؾ ضمن اإلدراؾ التارٮتي لدكرة اجملتمع ،تفقد التشخيص السليم .
كهبذا الصدد يقوؿ (ابن نيب) أف الًتبية االجتماعية البد أف تنطلق من ضركرة تنظيم شبكة العبلقات االجتماعية ٔتا يتيح
اال٩تراط يف النشاط ا١تشًتؾ ،كأساس يكسب اجملتمع البشرم صورتو كمجتمع

 .فهو الذم ٯتنح الًتبية صفتها

االجتماعية .كدائما ضمن ىذا السياؽ ،يعتقد (ابن نيب) أف الثقافة ال تكتسب أ٫تيتها ما َف ٗتلع على الًتبية االجتماعية
ىا ا١تغَتة .ألف ا٢تدؼ ىو تعليم الفرد اإل نسآف كيف ٭تيا ،ككيف
ا١تضموف الضركرم ،الذم يتيح ٢تا االطبلع على كظيفت
يتحضر يف اجملتمع

اإل نسآف⁾¹¹⁽ .

كيوجد ارتباط عضوم بُت الفرد كإطاره االجتماعي  .فمعطيات البيئة االجتماعية سلبية كانت أـ إ٬تابية ،تنعكس فكريا
ككجدانيا على تكوين الفرد كحياتو من خبلؿ تفاعلو ا١تستمر

ؼًتبية االجتماعية يف نظر (ابن نيب ) ىي
مع اآلخرين  .ال
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كسيلة فعالة لتغيَت اإل نساف الذم َف يتحضر بعد ،أك اإلبقاء على اإلنساف ا١تتحضر يف مستول كظيفتو االجتماعية
كأىدافو اإلنسانية.
إف األفراد يف اجملتمع يتعلمكف عن بعضهم اؿبعض ،إذ يتأثر اٞتميع باألشياء ا﵀يطة .كما أف تيار ا١تؤثرات قد يزعزع فيهم
قيما كإتاىات ،لذا فإف تنظيم الطاقة اٟتيوية للفرد كتكييفها ضمن شبكة من العبلقات االجتماعية كاألنشطة ا١تنبثقة
عنها يعد أمرا الزما ،ألف كل فكرة عن الًتبية االجتماعية حسب (ابن نيب ) ٬تب أف تتحدد يف تكوين الفرد كعبلقاتو
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االجتماعية⁾¹²⁽ .

كمن ا١تهم القوؿ أف ٧تاح العملية الًتبوية يف التغَت االجتماعي ،يرتكز على الواقع الثقايف للمجتمع الذم نستهدؼ
العمل فيو  .كعليو كاف لزاما على الثقافة ا١توجهة للًتبية ،أف تكوف ثقافة أصيلة ،نابعة من الواقع العقيدم كالفكرم
كاألخبلقي للمجتمع.
التبية والقيم الثقافية :
سادسا -ر
إف الثقافة اليت تعمل الًتبية يف حدكد إطارىاٗ ،تتلف من ٣تتمع إُف ٣تتمع  .كىذا االختبلؼ نراه بُت أفراد اجملتمعات
ا١تختلفة .كتدؿ البحوث الًتبوية كاألنًتكبولوجية على أف طابع الشخصية لو عبلقة كثيقة بنمط الثقافة الذم ٗتضع لو
ىذه الشخصية ،كإف ىذه األخَتة ىي مرآة تعكس بصدؽ صورة الثقافة  .فما ىي إال ٪توذج مصغر للثقافة اليت نشأت
فيها .كيف ىذه اٟتدكد ،ٯتكننا القوؿ أف الثقافة تؤثر يف بناء الشخصية من حيث األفكار كالقيم كا١تعارؼ

كا١تهارات

كا٠تربات كالدكافع كطرؽ التعبَت على االنفعاالت كالرغبات كأ٪تا ط السلوؾ ا١تختلفة  .كما تؤثر أيضا يف النواحي اٞتسمية
كالعقلية كا١تزاجية كا٠تلقية.
كمن ىذا ا١تنطلق يرل (ابن نيب ) أف كل ثقافة قم بالضركرة تركيب كتأليف لعاَف األشخاص  .كىذا التأليف ٭تدث طبقا
١تنهج تربوم ،يأخذ صورة فلسفية  -أخبلقية .كبناء على ذلك تكوف األخبلؽ كا لفلسفة األخبلقية ىي أكؿ ا١تقومات يف
ا٠تطة الًتبوية.
كمعٌت ىذا أف كل تربية تقوـ على أساس فلسفة معينة ٔتا ٖتتويو ىذه الفلسفة من معرفة كقيم كأخبلؽ كطبيعة بشرية

.

كيتضح كل ىذا بصفة خاصة يف ميداف فلسفة الًتبية كيف قيامها بوظيفتها  .فالعملية الًتبوية ٯتكن أف توضح العبلقات
األساسية اليت تربط العلم باٟتياة.
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كيقوؿ (ابن نيب) يف ىذا اجملاؿ ،أف الثقافة اليت ال تدخل يف عناصرىا عقد الصلة بُت العلم ك األخبلؽ،ىي ثقافة تعآف
من خلل جوىرم ،ينعكس تربويا على ٨تو غَت إ٬تايب اجتماعيا كإنسانيا  .فالعاَف الذم يفقد يف نشاطو ا١تربر ا ألخبلقي،
قد يضعف لديو اٟتافز ٨تو ٖتقيق ا١تعطيات العلمية لعملو .
كيذىب (ابن نيب) يف تصوره لعبلقة ا١تعرفة بالقيم األخبلقية إُف أبعد من ذلك ،فَتل بأف ربط العلم باألخبلؽ ال تربرىا
اٟتاجات االجتماعية فحسب ،كإ٪تا اٟتاجات اإل نسانية أيضا .فالعلم حُت يفقد ٖتصينو األ خبلقي ،يتحوؿ إُف نزعة آلية
تستعبد اإلنساف كتقوده إُف ا١تادية اليت ٖتوؿ سلوكو إُف نفعية ال تعرؼ للفضيلة معٌت .

⁽⁾¹³

كإذا كانت الًتبية ىي إعداد ا١تواطن الذم يستطيع التكيف مع اجملتمع الذم نشأ فيو ،فإهنا تعمل أيضا على تشكيل
اؿشخصية اإل نسانية تشكيبل ،يقوـ على أساس ما يسود اجملتمع من تنظيمات سياسية كاجتماعية كاقتصادية  .ك٢تذا كاف
البد لئلطار الثقايف الذم يقوـ عليو اجملتمع أف ٭تدد أبعاد العملية الًتبوية كإتاىاهتا ْتيث ال ٗترج الًتبية عن ىذا
اإلطار،إال تطويرا لو كتقدما بو .
كيرل (ابن نيب) أف القيم األخبلقية يف بعد

.

ىا االجتماعي ،تلعب دكرا ىاما يف قياـ اجملتمعات كتطويرىا

كإف بناء شخصية الفرد ال يتحقق دكف أساس أخبلقي  .كإف فعالية اجملتمعات تزيد أك تنقص ٔتقدار ما يزيد فيها تأثَت
األخبلؽ أك ينقص،ألف األخبلؽ شرط أساس يف تنظيم العبلقات االجتماعيةٔ ،تا يبلئم ا١تصلحة

العامة ⁾ ¹⁴⁽ .

كعلى ىذا األساس ٖتتل القيم الثقافية كاألخبلقية مركزا أساسيا يف توجيو العملية الًتبوية  .كيف ىذا اجملاؿ تعمل الًتبية على
ا﵀افظة على الًتاث الثقايف كنقلو من جيل إُف جيلٔ ،تا يف ذلك القيم األخبلقية ،كالعمل على تطوير ىذا الواقع الث قايف
ٔتقدار ما تستطيع ٨تو ما ٬تب أف يكوف .
كيف ىذا ا١تقاـ يرل (ابن نيب) أنو من ا١تهم أف يتضح ،بأف الثقافة ما ىي إال ٤تيط معُت يتحرؾ يف حدكده اإلنساف  .إهنا
جو من األلواف كالعادات كالتقاليد كاألشكاؿ كاألكزاف كاٟتركات اليت تطبع حياة اإلنساف بإتاه معُت كأسلوب
يقوم تصوره كيلهم عبقريتو ،كيغذم طاقتو

خاص،

األخبلقية ⁾¹⁵⁽ .

كبناء على ذلك ،فالثقافة ليست ٣ترد علم يتعلمو اإلنساف يف ا١تدارس أك من الكتب ،بل ىي جو من العادات كاألذكاؽ
كالقيم اليت تؤثر يف تكوين الشخصية ،فتحدد دكافع الفرد كانفعاالتو كصبلتو بالناس كاألشياء .
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االستنتاج العاـ:
٩تلص من كل ما تقدـ أف الفعاليات اإلنسانية العاقلة كالذكية بوجو عاـ كالظاىرة الًتبوية على كجو التحديد ،تنبثق
عن مفاىيم نظرية معينة ،فإذا غابت النظرية اٞتيدة عن القيادة الًتبوية سيؤدم ذلك بفعالياهتا إُف التخبط كالعشوائية
كاعتماد أسلوب ا١تحاكلة كا٠تطأ  .فالفكر الًتبوم ألم ٚتاعة اجتماعية معينة ينبغي أف يبٌت باالعتماد على ٣تموعة من
الركائز أك ا١تقومات كىي الًتاث كالواقع ا١تعيشي القائم كالواقع العا١تي كمستقبل األجياؿ كالنظرة الًتكيبية ا١توحدة كا١تؤلفة
بُت ىذه العوامل.
كقد تبُت لنا من خبلؿ استعرا ض مكونات الفكر الًتبوم عند مالك بن نيب أننا ْتاجة إُف كالدة فكر تربوم حضارم
حىت نسهم من جديد يف إغناء الفكر اإلنسآف ،إف ٨تن عملنا ٚتيعا لو كبذلنا من أجلو ،بعض ما يستحق  .كحىت يتحقق
ذلك،البد أف يتمتع الباحثوف كالعلماء باٟترية األكادٯتية ا١تطلقة ،ألف الفكر ا

١توجو كا١تراقب خارج رقابة الضمَت غَت

خبلؽ كغَت مبتكر ،بينما الفكر اٟتر ا١تطلق ىو القادر على اإلضافة كاإلغناء كاالرتقاء .
إف النظاـ الًتبوم الفعاؿ ىو ذلك النظاـ الذم ٭تسن استيعاب األفكار كفهم الواقع حىت يستطيع ٖتديد األىداؼ ٔتا
يتناسب مع الظركؼ البيئية كمع القدرات البشرية كا١تادية ا١تتوفرة .فمن تفاعل الفكر مع الواقع االجتماعي كالتطبيقي كمن
تفاعل ٣تموع اجملتمع مع طبيعة األفكار الًتبوية السائدة ،تنبثق معادلة جديدة تعترب ٤تكا صادقا لقياس مدل التوافق بُت
األفكار كاألشخاص كاألشياء ،كىي يف الوقت ذاتو ٙترة االنسجاـ

بُت العواَف الثبلث كالدليل الصادؽ على السَت يف

طريق صنع اٟتضارة.
اؿخاتمة :
تأسيسا على ما تقدـ من استعراض كاستقراء لبعض ا١تعاَف الًتبوية يف الفكر اٟتضارم ١تالك بن نيب نسمح ألنفسنا
القوؿ ،أف الدراسة اٟتالية مهمتها ىي إثارة اإلشكالية كليس كضع اٟتلوؿ أك إخر اجها من حيز األفكار إُف حيز الواقع،
ألف إخراجها ٭تتاج إُف تضافر اٞتهود ،ك٭تتاج إُف اإلخبلص يف العمل كاإلٯتاف بو ،كلعل تضافر اٞتهود على اختبلؼ
مستوياهتا يقربنا ٦تا هندؼ إليو كنسعى من أجلو .
فقد يكوف ما قدمو مالك بن نيب من معاَف تربوية يف فكره اإلصبلحي كاٟتضا رم ال يفي بالغرض ،كلكننا نزعم أنو قد
يكوف قدٯتا -جديدا يف مبناه كمنحاه إذا نظرنا إليو من أفق أكسع كانطبلقا من أف ما ىو كائن لو مربرات الوجود ،كليس
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مربرات ا٠تلود  .كإف أساليب العمل ينبغي أف تتبدؿ بتبدؿ األحواؿ ،كأف العقل البشرم بإمكانو أف يفكر يف بدائل
متنوعة لتحقيق ا١تراد.
اؿوصية :
إننا يف فًتة خطَتة ،تقتضي تغيَتات ثورية  .فإما أف نقوـ ٨تن بالتغيَت يف ٣تتمعنا ،كإما طبيعة العصر تفرض علينا
تغيَتات من ا٠تارج.
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إف قولنا ،بأف الثورة عبارة عن تغيَت أكضاع معينة بطريقة استعجالية غَت كاؼ ،بل ينبغي القوؿ ،أهنا عملية

ىادفة

ك٤تددة األىداؼ .فهي تعٍت ما ىي األشياء اليت ٬تب أف تتغَت ،كتعٍت ٖتديد كسائل التغيَت ،مث ٖتديد أىداؼ التغيَت .
٨تن يف مواجهة حالة عا١تية معينة ،كإف أكضاعنا االجتماعية يف حالة ٯتكن أف نعرب عنها بكلمة كاحدة ىي  «:التخلف
» .كالكل يدرؾ ما كراء الكلمة من أبعاد ثقافية كاجتماعية كسياسية.
إننا أماـ كضع خطَت يف حد ذاتو ،ألنو رٔتا ٭تمل يف طياتو مفاجآت كتغيَتات عا١تية جذرية  .كبطريقة َف تعرفها اإلنسانية
يف شىت مراحل تارٮتها .بل كخطَتة أيضا ،لكوننا ال نعلم ىل ٨تن مهيؤكف ١تواجهة ىذه التغَتات أـ ال؟
إف مواجهة الشمء ،يتطلب معرفة الشيء ذاتو  .إال أف التيارات الفكرية عندنا غَت مستعدة ،كالقيادات السياسية بعيدة
عن ىذا ا١تيداف ،ألهنا منشغلة بأشياء تعتقد بأهنا أساسية

 .كعليو فإننا غَت مهيئُت ال سياسيا ،كال فكريا ١تواجهة

ا١تشكبلت اليت تعًتضنا.
إف طبيعة ا١تشكبلت العا١تية تن عكس على األجزاء مهما استقلت ىذه األجزاء بذاهتا ،كانكمشت على نفسها

.

فاألحداث العا١تية يصلنا صداىا كتؤثر يف حياتنا .
أكصيكم بشيء خطَت ،ال ألننا ال نراه ،بل ألننا منشغلوف ٔتشكبلت أخرل  .فالقيادات الثقافية ال ترتفع ٢تذا ا١تستول،
ألهنا ال زالت يف ٤تيط ضيق .
نتواصى هبذه اٟتقيقة ،كنعمل ٔتقتضاىا ،كعلى كل كاحد أف يصحح ما ٝتعو مٍت ،كيكمل ما نقص يف حديثي ألٓف
اختصرت كَف أدخل يف التفاصيل...

 -مالك بن نبي –

مركـز جـيل البحـث العلمـي  -مجلة جيل العلوم إلانسانية وإلاجتماعية – العدد  - 01تشرين ألاول 2013
الهوامش:
(ُ) -مالك ،بن نيب .مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي  .دار الفكر .دمشق  .ُٖٗٔ:ص.ِٗ:
(ِ) -نفس ا١ترجع ،ص.ُّٓ:
(ّ)  -مالك ،بن نيب .وجهة العالم اإلسالمي .دار الفكر .دمشق .ُٖٗٔ:ص.ْٕ:
(ْ) -مالك ،بن نيب  .دور المسلم ورسالتو في الثلث األخير من القرف العشرين

 .دار الفكر  .دمشق:

ُٖٔٗ.ص.َٔ:
(ٓ) -مالك ،بن نيب .إنتاج المستشرقين  .مكتبة عمار للطباعة كالنشر كالتوزيع .القاىرة .َُٕٗ:ص.ّْ:
(ٔ)  -مالك ،بن نيب .في مهب المعركة .دار الفكر .دمشق .ُٖٗٔ:ص.ُْٕ:
(ٕ)  -مالك ،بن نيب .دور المسلم و رسالتو في الثلث األخير من القرف العشرين .مرجع سابق.ص.َٔ:
(ٖ)  -مالك ،بن نيب .شروط النهضة .دار الفكر .دمشق  .ُٖٗٔ:ص.ٕٖ:
(ٗ)  -مالك ،بن نيب .دور المسلم ورسالتو في الثلث األخير من القرف العشرين  .مرجع سابق .ص.ِْ:
(َُ) -مالك ،بن نيب .ميالد مجتمع .دار الفكر .دمشق .ُٖٗٔ:ص.ْٔ:
(ُُ)  -نفس المرجع ،ص.ّٗ:
(ُِ) -نفس المرجع ،ص.ِٕ:
(ُّ)  -مالك  ،بن نيب .تأمالت .دار الفكر .دمشق .ُٖٗٔ :ص.ُْٓ:
(ُْ) -نفس ا١ترجع ،ص.ْْ:
(ُٓ)  -مالك ،بن نيب .مشكلة الثقافة .دار الفكر .دمشق  .ُٖٗٔ:ص.ََُ:
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الصعوبات التي تعترض الباحث العلمي في مجاؿ العلوـ اإلنسانية واالجتماعية
وحدود الموضوعية العلمية
أ .عبد المومن بن صغير  /أستاذ مساعد قسم (ب) ،كلية الحقوؽ والعلوـ السياسية  -جامعة الجياللي اليابس
سيدي بلعباس ،الجزائر
25

ملخص :
٭تتل البحث العلمي يف الوقت الراىن مكانة بارزة يف تقدـ النهضة العلمية  ،حيث تعترب ا١تؤسسات األكادٯتية ا١تراكز
الرئيسية ٢تذا النشاط العلمي اٟتيومٔ ،تا لو ا من كظيفة أساسية يف تشجيع البحث العلمي كتنشيطو كإثارة اٟتوافز العلمية
لدل الباحث كالدارس حىت يتمكن من القياـ هبذه ا١تهمة النبيلة على أكمل كجو .
إف الدكؿ ا١تتطورة كالصناعية َف تصل إُف ما كصلت إليو  ،إال بفضل تشجيعها كسهرىا الدائب على تطوير البحث
العلمي  ،كلعل الدكؿ النامية كمنها اٞتزائر أحوج ما تكوف إُف تطوير ىذا اجملاؿ كتنميتو .
كإذا كانت ىذه ىي مكانة البحث العلمي يف تقدـ العلم كا١تعرفة  ،فإف ٣تالو ٮتتلف من علم آلخر  ،كىذا ما أكجد
تباينا إذ لكل علم خصوصية ما .
ال أحد ينكر أف ىناؾ اختبلؼ يف البحث العلمي يف العلوـ التجريبية عنو يف العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية٦ ،تا ا٧تر عنو
صعوبات كعراقيل تواجو الباحث العلمي يف ٣تاؿ العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية .
مقدمة :
٭تتل البحث العلمي يف الوقت الراىن مكانة بارزة يف تقدـ النهضة العلمية  ،حيث تعترب ا١تؤسسات األكادٯتية ق

م

ا١تراكز الرئيسية ٢تذا النشاط العلمي اٟتيومٔ ،تا ٢تا من كظيفة أساسية يف تشجيع البحث العلمي كتنشيطو كإثارة اٟتوافز
العلمية لدل الباحث كالدارس حىت يتمكن من القياـ هبذه ا١تهمة النبيلة على أكمل كجو (.)1
كيعترب البحث العلمي من ضركرات ىذا العصر  ،فهو ا﵀رؾ ؿ

كل تقدـ يف كافة اجملاالت االقتصادية كالثقافية

كاالجتماعية  ،كمن ا١تسلم بو أف كل دكلة من دكؿ العاَف ا١تختلفة تسعى إُف إحداث قفزة نوعية ٨تو بلوغ التطور العلمي
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كا١تعريف ّتميع أبعاده  ،كالذم يلزـ لتحقيقو توافر ٣تموعة من العوامل كتضافرىا ال سيما رؤكس األمواؿ كا

لتكنولوجيا

اٟتديثة  ،إذ يأيت يف مقدمة أكلويات كل دكلة إمكانية تطوير البحث العلمي كجعلو يواكب تطلعات كاىتمامات
الدكلة(.)2
إف الدكؿ ا١تتطورة كالصناعية َف تصل إُف ما كصلت إليو ،إال بفضل تشجيعها كسهرىا الدائب على تطوير البحث
العلمي  ،كلعل الدكؿ النامية كمنها اٞتزائر أحوج ما تكوف إُف تطوير ىذا اجملاؿ كتنميتو .
كإذا كانت ىذه ىي مكانة البحث العلمي يف تقدـ العلم كا١تعرفة ( ،)3فإف ٣تالو ٮتتلف من علم آلخر ،كىذا ما أكجد
تباينا يف ا٠تصوصية ا١تفًتضة لكل علم .
ال أحد ينكر أف ىناؾ اختبلؼ يف البحث العلمي يف العلوـ التجريبية ع نو يف العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية٦ ،تا ا٧تر عنو
صعوبات كعراقيل تواجو الباحث العلمي يف ٣تاؿ العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية .
مشكلة البحث  :تتحدد مشكلة البحث حوؿ ميزة من ا١تميزات الرئيسية للبحث العلمي كتتعلق أساسا ٔتدل االلتزاـ
با١توضوعية العلمية اليت تعد رأس تقييم النتائج ا١تتوصل إليها يف كل علم من علوـ ا١تعرفة  ،ال سيما عندما يتعلق األمر
بالوصوؿ إُف نتائج ىادفة كقابلة للتعميم.
إف ا١تشكلة تطرح أساسا يف عدـ ثبات ىذا ا١تعيار

(ا١توضوعية العلمية ) من علم آلخر ،إذ يكاد يكوف ثابتا كمتوفرا

بشكل جلي يف العلوـ التجرييبة كالطبيعية  ،بينما يكوف بنسبة قليلة جدا يف العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية فما ىو ياترل
السبب؟
كعليو ٯتكن طرح إشكالية البحث الرئيسية على النحو اآليت :
ما ىي الصعوبات كالعراقيل اليت تعًتض الباحث العلمي يف ٣تاؿ العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية؟ كما ىو ٣تاؿ تأثَتىا على
البحث العلمي بصفة عامة كا١توضوعية العلمية بصفة خاصة؟
كيف ٯتكن تذليل ىذه الصعوبات كالعراقيل؟
لئلجابة على ىذه التساؤالت ارتأيت تقسيم ىذه الدراسة إُف ا﵀اكر التالية :
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المحور األوؿ :الصعوبات والعراقيل التي تعترض الباحث العلمي في العلوـ اإلنسانية واالجتماعية .
المحور الثاني  :مجاؿ تأثير ىذه الصعوبات على البحث العلمي بصفة عامة والموضوعية العلمية بصفة خاصة .
المحور الثالث  :كيفية تذليل الصعوبات والعراقيل في مجاؿ العلوـ اإلنسانية واالجتماعية .
أوال :الصعوبات التي تعترض الباحث العلمي في مجاؿ العلوـ اإلنسانية واالجتماعية
قبل التطرؽ إُف صعوبات البحث العلمي ،البد من إعطاء ﵀ة موجزة عن تعريف البحث العلمي ،حيث عرؼ بأنو
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:

طريقة منظمة أك فحص استفسارم منظم الكتشاؼ حقائق جديدة  ،كالتثبت من حقائق قدٯتة  ،كالعبلقات اليت تربط
فيما بينهما كالقوانُت اليت ٖتكمها .
كما عرؼ اؿبعض البحث العلمي على أنو ٤ :تاكلة الكتشاؼ ا١تعرفة كالتنقيب عنها كتطويرىا كفحصها كٖتقيقها بتقصي
دقيق  ،كمن ٙتة عرضها عرضا متكامبل بذكاء كإدراؾ  ،كلذلك يعد البحث كسيلة كليس غاية ْتد ذاتو  ،ألف الباحث
٭تاكؿ بواسطتو دراسة ظاىرة أك مشكلة ما  ،كالتعرؼ عليها كعلى العوامل اليت أدت إُف كقوعها  ،مث ا٠تركج بنتيجة أك
الوصوؿ إُف حل  ،أك عبلج ا١تشكلة(. )4
ىناؾ تصنيفات متنوعة للمعرفة اإلنسانية بصفة عامة ،إذ ٯتكن تصنيفها إُف علوـ طبيعية كعلوـ اجتماعية ،كعلوـ
إنسانية.
فالعلوـ الطبيعية ،ىي تلك العلوـ اليت هتتم بدراسة الظواىر الطبيعية ،كمن ىذه العلوـ ٧تد  :الفيزياء كالكيمياء كاٞتيولوجيا
كالفلك ،كما تتضمن العلوـ البيولوجية كاٟتيواف كالنبات البيولوجي.
أما العلوـ االجتماعية ،فهي تلك العلوـ أك فركع ا١تعرفة اليت تتجو ٨تو دراسة أصل كتاريخ اإلنساف ،كما تبحث يف
التغَتات اليت ٖتدث يف األدب كالفن.
كىناؾ إتاه ٯتيل إُف دمج العلوـ اإلنسانية مع العلوـ االجتماعية على اعتبار أف اإلنسانيات تدخل يف ٣تاؿ
االجتماعيات  ،كبناء على ذلك فإف تصنيف العلوـ يقوـ على أساس التفرقة بُت علوـ طبيعية كعلوـ اجتماعية فقط ،إذ
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هتتم العلوـ الطبيعية بصفة مباشرة بالظو اىر كاألحداث الطبيعية ،بينما هتتم العلوـ االجتماعية بدراسة أنشطة كمنجزات
اإلنساف.
ك٢تذا ٬تب التمييز بُت ىذين الصنفُت من العلوـ ،كاللذين ٮتتلفاف ٘تاـ االختبلؼ يف بعض النواحي .
كٯتكن ٖتديد أكجو االختبلؼ بُت العلوـ الطبيعية كالعلوـ االجتماعية فيما يلي :
َُ-إف العلوـ الطبيعية تطورت إُف مرحلة أبعد بكثَت من تطور العلوـ االجتماعية يف اٟتاضر كحىت على ما يبدك يف
ا١تستقبل القادـ.
َِ-إف العلوـ الطبيعية ٗتتلف عن العلوـ االجتماعية من حيث ا١تنهج العلمي ا١تستخدـ يف الدراسات كالبحوث ،فبينما
تعتمد العلوـ الطبيعية على الطريقة العملية ا﵀سوسة القائمة على التجريب كاالستقراء كالقياس كالتطبيق للتأكد من صحة
النتائج اليت يتم التوصل إليها ،نرل أف العلوـ االجتماعية قاصرة على بلوغ ىذا ا١تستول ،فتكتفي بالدراسات ا١تسحية
كا١تشاىدة كالوصوؿ إُف نتائج كٖتليبلت غَت مضمونة ،عرضة للتغيَت كالنق د من حُت إُف آخر ،على الرغم من استخداـ
العلوـ االجتماعية ألحدث ا١تبتكرات التكنولوجية اآلف .
َّ-إف العلوـ االجتماعية تعٌت بدراسة اإلنساف من الناحية االجتماعية ،كتدرس مظاىر الطبيعة بالنظر إُف عبلقتها هبذا
اإلنساف كأثرىا فيو كأثره فيها ،كعلى ىذا فاإلنساف ىو مح كر كصميم موضوع العلوـ االجتماعية بينما الظواىر كاألشياء
موضوع العلوـ الطبيعية.
إف ا١تنهج العلمي ا١تطبق يف العلوـ االجتماعية كاإلنسانية ،ٮتتلف بعض الشيء عن ذلك ا١تطبق يف العلوـ الطبيعية،
خاصة من حيث الدقة ،كذلك بسبب االختبلؼ يف طبيعة ا١تشاكل كالظواىر يف ا ١تيدانُت ،كبسبب الصعوبات كالعقبات.
تتلخص صعوبات الباحث العلمي يف ٚتلة من العوائق كا١تشاكل تتلخص أ٫تها يف :
 -01تعقيدات الظواىر االجتماعية واإلنسانية وتغيرىا  :من ا١تسلم بو أف الظاىرة اإلنسانية كاالجتماعية غَت ثابتة
كمستقرة ما دامت تتصل باإلنساف ( ،)5كوف أف ىذ ا األخَت أحوالو تتغَت من حالة ألخرل كمن زماف آلخر ككذلك ا١تكاف
الذم يعيش فيو ،لذلك من ا١تنطقي أف تتعقد ىذه الظواىر ما دامت غَت مستقرة على حاؿ ،كما أف تشاهبها سوؼ
يؤدم إُف صعوبة ٖتديد ا١توقف من ىذه الظواىر ،كاٟتكم عليها٦ ،تا يضفي يف الكثَت من األحياف إُف نت ائج جد سلبية
ال ٯتكن االعتماد عليها يف تصنيف الظواىر كضبطها ،السيما أهنا تتأثر بالسلوؾ اإلنسآف ا١تعقد (.)6
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كما أف الظواىر اإلنسانية كاالجتماعية تتغَتبشكل سريع نسبيا ،فالثبات نسيب ،كىذا يقلل من فرصة تكرار التجربة يف
ظركؼ ٦تاثلة ٘تاما.
إذف ٯتكن القوؿ أف تعق يد الظواىر اإلنسانية كاالجتماعية يعود إُف اإلنساف يف حد ذاتو ،فهو ٤تور العلوـ كالدراسات
االجتماعية ،كىو أكثر الكائنات تعقيدا كفرد أك كعضو يف اٞتماعة ،فالسلوؾ اإلنسآف يتأثر بعوامل عدة مزاجية كنفسية
لدرجة تربك الباحث االجتماعي (.)7
مثل ا١تادة التارٮتية اليت تعد أكثر تعقيدا من ا١تعلومات كا١تعارؼ يف ٣تاالت أخرل للحياة ،كبذلك يصعب كضع فركض
معينة كاختبار ىذه الفركض ،ألف عبلقة السبب بالنتيجة يف ٖتديد اٟتوادث التارٮتية ليست عبلقة بسيطة ،فاألسباب
متشابكة ،كيصعب رد النتيجة إُف أحد٫تا .
-02فقداف التجانس في الظواىر االجتماعية:
بالرغم من أننا نستطيع أف نصدر بعض التعميمات عن اٟتياة االجتماعية كالسلوؾ اإلنسآف ،فإف الظواىر ٢تا شخصيتها
ا١تنفردة كغَت ا١تتكررة ،كال نستطيع أف نسرؼ يف ٕتريد العوامل ا١تشًتكة يف عدد من األحداث االجتماعية ،لكي نصوغ
تعميما أك قانونا عاما ،كلكن ىذا ال يعٍت االختبلؼ يف كل اجملاالت .
-03التحيزات والميوالت الشخصية :
يصعب دراسة الظواىر االجتماعية كاإلنسانية دراسة موضوعية بعيدا عن األىواء كالعواطف الشخصية ،فالظواىر
االجتماعية( )8أكثر حساسية من الطبيعة ،ألهنا هتتم باإلنساف كعضو متفاعل يف ٚتاعة ،كٔتا أف اإلنس اف ٥تلوؽ غرضي
يعمل على الوصوؿ إُف أىداؼ معينة ،كٯتلك ا١تقدرة على االختيار٦ ،تا يساعده على أف يعدؿ من سلوكو ،فإف مادة
العلوـ االجتماعية كاإلنسانية تتأثر كثَتا بإرادة اإلنساف كقراراتو.
-04عدـ دقة المصطلحات والمفاىيم في العلوـ االجتماعية :
حيث نبلحظ الفرؽ يف استخداـ ا١تفاىيم يف العلوـ االجتماعية كا١تفاىيم يف العلوـ الطبيعية ،حيث تتميز ا١تفاىيم
االجتماعية با١تركنة( )9كالغموض ،كعدـ الوضوح كتعدد استعما٢تا ،يف حُت أف ا١تفاىيم يف العلوـ الطبيعية تكوف أكثر دقة
كثبات.
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-05صعوبة الوصوؿ إلى تعميم النتائج:
إف العلوـ ا إلنسانية كاالجتماعية على اختبلؼ أنواعها ،كتعدد فركعها مثلها مثل العلوـ الطبيعية ،فليست الطريقة العلمية
أك ا١تنهج العلمي يف البحث كقفا على العلوـ الطبيعية كالتطبيقية ،كما يظن البعض ،كإ٪تا ٯتكن تطبيقها يف العلوـ
االجتماعية كاإلنسانية ا١تختلفة ،كلكن االختبلؼ يكمن يف دقة النتائج ،خاصة كأنو يعود إُف طبيعة ا١تشكبلت اليت
تواجو الباحث يف العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية .
كيتجلى ذلك من خبلؿ صعوبة الوصوؿ إُف قوانُت كاضحة كثابتة نظرا لتغَت الظاىرة االجتماعية باستمرار .
كما أف النظريات ا١تتوصل إليها يف ٣تاؿ العلوـ اإلنسآف ة كاالجتماعية تبقى نسبية ()10كال تتسم بالدقة كالصرامة العلمية
اليت ٘تيز العلوـ الطبيعية ،كيعود السبب يف ذلك إُف أف العلوـ الطبيعية تتعامل مع :
مواد جامدة ٯتكن دراستها كٖتليلها بدكف ٖتيز ،كىذا ٓتبلؼ الظواىر اإلنسانية كاالجتماعية فهي غَت ثابتة .إجراء التج ارب عليها ٥تتربيا كتكرارىا .استخداـ أقصى درجات الضبط كالتقنُت.ا٠تركج بنتائج دقيقة كمؤكدة ترتقي إُف مستول القانوف .أما يف ٣تاؿ العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية فمواضيع ْتثها ،ىو اإلنساف كنشاطاتو يف كل اجملاالت ،كىو ما يثَت
إشكاليات كصعوبات يف ٣تاؿ البحث فذكر منها(:)11
اإلنساف كائن حي بالغ التعقيد ،كال ٯتكن للباحث أف يلتزـ با١توضوعية التامة عند دراسة نشاطاتو .من الصعب جدا دراستو ٥تتربيا ،ألنو سيغَت مواقفو كردكد أفعالو حا١تا يشعر أنو ٖتت ا١تبلحظة يف ظركؼ اصطناعية .ال ٯتكن ٖتقيق أعلى درجات الضبط يف البحوث االجتماعية ،كال ٯتكن التوصل إُف قوانُت .إضافة إُف ذلك ،توجد فركؽ أخرل ٘تيز بُت الظاىرة الطبيعية كالظاىرة اإلنسانية كاالجتماعية نكتفي بذكر بعضها(:)12
يسهل ٖتديد كحصر العلة أك العلل اليت تكوف كراء نشوء الظواىر الطبيعية ،يف حُت يصعب ٖتديد كحصر كل أسبابالظاىرة اإلنسانية ،فقد يصل الدارس إُف معرفة بعض األسباب ،لكن دكف أف يتمكن من الوقوؼ على كل األسباب،
ألهنا متعددة كمتداخلة كمتشابكة .
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تتميز الظاىرة الطبيعية بغياب ا١تكوف الشخصي أك الثقايف أك الًتاثي عنها ،فهي ببل شخصية كال ثقافة كال تراث ،كماأهنا ٣تردة ـ ف الزماف كا١تكاف مثل ٕتردىا من الوعي كاإلرادة كالذاكرة ،كبا١تقابل ٧تد أف ىذه ا١تكونات الشخصية كالثقافية
كالًتاثية أساسية يف بناء بنية الظاىرة اإلنسانية ،أضف إُف ذلك تعدد ىذه الثقافات ،كتعدد الشخصيات اإلنسانية ،ىذا
مع حضور الوعي كاإلرادة اٟترة كالشعور كالذاكرة يف الظاىرة اإلنسانية .
كلعل أبرز مثاؿ على ذلك األْتاث التارٮتية ،حيث يصعب الوصوؿ إُف نتائج تصلح للتعميم ،كذلك الرتباط الظاىرة
التارٮتية بظركؼ زمنية كمكانية يصعب تكرارىا بنفس الدرجة من الدقة .
 -06صعوبة إخضاع الظواىر اإلنسانية واالجتماعية للمخبر :
إذا كا نت العلوـ الطبيعية كالتجريبية ( الفيزياء –الفلك –الكيمياء-علم األحياء إٍف ) ،تشتغل بدراسة الظواىر الطبيعية
متخذة إياىا كمواضيع أك أشياء ٯتكن إخضاعها لكل إجراءات ا١تبلحظة كالقياس كالتجريب ،فإف قياـ العلوـ اإلنسانية
كاالجتماعية كمجاالت تتناكؿ البحث كالدراسة يف كل الظواىر اإلنسانية كاالجتماعية جعلها تعترب اإلنساف موضوعا أك
شيئا يقبل تطبيق نفس تلك اإلجراءات اليت ثبتت أ٫تيتها ا١تنهجية على مستول العلوـ الطبيعية ،كمن ىنا يطرح اإلشكاؿ
التاِف :ىل ٯتكن بالفعل أف يدرس اإلنساف (ٔتا ىو ذات كاعية كحرة) كما تدرس األشياء اؿطبيعية ؟
إف عدـ القدرة على استعماؿ الطريقة ا١تخربية يف العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية ناتج أساسا عن صعوبة كضع الظواىر
االجتماعية ٖتت ظركؼ قابلة للضبط كالرقابة ،كما يف العلوـ الطبيعية ،فالباحث االجتماعي ٬تب أف يدرس كيبلحظ
الظاىرة قيد البحث يف العاَف الواسع ،كأف ينتظر حدكثها ،ألنو ليس بإمكانو خلق ظركؼ حصو٢تا ،كضبط تلك الظركؼ
بشكل مطابق ٘تاما إذف من ىذا ا١تنطلق ،ال ٯتكن كضع الظواىر اإلنسانية كاالجتماعية ٖتت التجربة كذلك يعود
لؤلسباب التالية(:)13
 صعوبة الضبط التجرييب كعزؿ ا١تتغَتات ا١تتداخلة للظاىرة االجتماع ية كاإلنسانية.تأثر الوضع التجربيي با١تراقبة كا١تبلحظة اليت يقوـ هبا الباحث٦ ،تا يؤدم يف بعض األحياف إُف تغيَت يف السلوؾ لدلاألفراد كاجملتمعات موضوع الدراسة كالبحث  ،كصعوبة ا١تبلحظة أحيانا .
 -تغَت الظواىر االجتماعية كاإلنسانية بشكل سريع نسبيا ،كىذا يقلل من فرصة تكرار التجربة يف ظركؼ ٦تاثلة ٘تاما .
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 الطبيعة اجملردة لبعض ا١تفاىيم االجتماعية كاإلنسانية كعدـ االتفاؽ على تعريفات ٤تددة ٢تا  ،كخضوع بعضا١تشكبلت االجتماعية كاإلنسانية ١تعايَت أخبلقية .
 صعوبة القياس بشكل دقيق للظواىر االجتماعية كاإلنسانية( )14لعدـ كجود أدكات قياس دقيقة ٢تا أحيانا.مثل ا١تادة التارٮتية ال ٗتضع للتجريب ،كبذلك يصعب إثبات الفرضيات كٖتقيقها ٕتريبيا ،فا١تصادر التارٮتية عرضة
للخطأ ،كالبد من اعتماد مبلحظات اآلخرين كأقوا٢تم ،ألف الباحث ال يتمكن من االتصاؿ ا١تباشر با١تادة التارٮتية .
ثانيا :مجاؿ تأثير ىذه الصعوبات والعراقيل على البحث العلمي بصفة عامة والموضوعية العلمية بصفة خاصة
إف الصعوبات اليت تواجو الباحث العلمي يف ٣تاؿ العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية ٯتكن أف تؤثر على البحث العلمي
كا١توضوعية العلمية من خبلؿ ما يلي:
 -01ال يمكن التوصل إلى ف تائج ىادفة وقابلة للتعميم  :يتميز البحث العلمي بعدة خصائص ٘تيزه عن غَته من
الدراسات ،كحىت ٯتكن اعتبار دراسة معينة ْتثا علميا أكادٯتيا ،البد من الوصوؿ إُف نتائج ىادفة كقابلة للتعميم ،ىذه
ا٠تاصية ٧تدىا متوفرة بشكل كبَت يف العلوـ الطبيعية ،بينما توجد بشكل ضعيف

يف ٣تاؿ الدراسات اإلنسانية

كاالجتماعية فمثبل يف علم التاريخ ،ال ٯتكن الوصوؿ إُف نتائج ىادفة كقابلة للتعميم ( ،)15كوف أف علم التاريخ يقوـ على
أساس ا١تعرفة التارٮتية ،اليت تعد معرفة جزئية ْتكم طبيعتها ،حيث ال ٯتكن اٟتصوؿ على معرفة كاملة للماضي ،كذلك
بسبب مصا درا١تعرفة التارٮتية كتعرضها للتلف كالتزكير ،كيصف فاف دالين ما ذكره جوتشالك عن ا١تعرفة التارٮتية بقولو
عنها ( إف من شهدوا الماضي ال يتذكروف سوى جزء منو ،ولم يسجلوا سوى جزء مما تذكروا ،وضاع جزء مما
سجلوا ،واكتشف الباحثوف صحة جزء مما فهموا ،وفهموا جزءا من التسجيل الصحيح ،ونقلوا جزءا مما فهموا،
وبذلك تبقى المعرفة التاريخية معرفة جزئية ) .ىذا من جهة ،كمن جهة أخرل يصعب الوصوؿ إُف نتائج قابلة للتعميم
يف األْتاث العلمية التارٮتية ،كذلك الرتباط الظاىرة التارٮتية بظركؼ زمنية كمكانية يصعب تكرارىا بنفس الدرجة من
الدقة .
 -02انتفاء الموضوعية :كذلك بتغليب طابع النزعة الذاتية كا١تيوالت الشخصية على البحوث االجتماعية كاإلنسانية،
كتتجلى الذاتية من خبلؿ ما يلي(: )16
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 يتأثر الباحث يف العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية با١توضوع الذم يدرسو ألنو جزء منو ،كيصعب عليو أف يدرسو ْتيادكنزاىة كموضوعية.
 قد يؤثر الباحث يف العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية يف الظاىرة اإلنسانية  ،فيغَت من طبيعتها كيفهمها فهما خاصا٦ ،تا٬تعل النتائج ٗتتلف من باحث آلخر  ،ك٬تعل إمكانية التعميم متعذرة .
 يتداخل ا١توضوع يف العلوـ اإلنسانية مع الذات ،كيصعب الفصل بينهما ،كىذا ٓتبلؼ العلوـ الطبيعية اليت ٯتكن فيهافصل الذات عن ا١توضوع.
 يتمركز الباحث يف العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية حوؿ ذاتو ،أم أنو يقدـ رؤيتو للظاىرة اإلنسانية ا١تدركسة ،انطبلقا ٦تا٭تملو يف ذاتو من مشاعر كأفكار كمعتقدات ترتبط بالتزامو ٔتواقف فلسفية

()17

 ،أك مذاىب أيديولوجية أك عقائدية،

كىذا ما ٬تعل الباحث يسقط تصوراتو الذاتية على الظاىرة ك٬تعل ٖتقيق ا١توضوعية مسألة غاية يف الصعوبة .
 إف ا٩تراط الذات يف ا١توضوع ٬تعلها تعتقد يف نوع من ا١تعرفة اٟتدسية با١توضوع  ،كىذا ٥تالف للمناىج كالتقنياتالعلمية اليت من شأنوا أف ٖتقق ا١توضوعية ا١تتوخاة .
-03إصدار أحكاـ مرتجلة وعشوائية  :إف الباحث يف العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية نتيجة غياب الكثَت من األدلة
كالرباىُت القاطعة ٟتل مشكلة معينة ،سواء كانت سياسية أـ اقتصادية أـ اجتماعية أـ تارٮتية أـ نفسية٬ ،تعل منو يتسرع
يف إصدار أحكاـ عشوائية كمرٕتلة ،كىذا ما يؤثر يف هناية ا١تطاؼ على ا١توضوعية العلمية ،كاليت بدكرىا تؤثر على البحث
العلمي كمصداقيتو.
ثالثا :كيفية تذليل الصعوبات والعراقيل:
ٯتكن ٕتاكز العقبات كالعراقيل اليت تعًتض الباحث العلمي يف ٣تاؿ العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية على النحو اآليت :
*-تجاوز العوائق في مجاؿ التاريخ  :لقد استطاع العبلمة عبد الرٛتاف ابن خلدكف أف ٬تعل من التاريخ علما لو منهجو
كقوانينو( ،)18فالتاريخ يف نظره ليس ٣ترد سرد لؤلخبار ،بل ٖتليل كتعليل ٢تا حيث يقوؿ (كأما األخبار عن الواقعات فبل
بد يف صدقها كصحتها من اعتبار ا١تطابقة ،فلذلك كجب أف ينظر يف إمكاف كقوعو ،كصار فيها أىم من التعديل كمقدما
عليو).
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إف علمية التاريخ تستلزـ العمل بالقوانُت التالية (: )19
 -01قانوف السببية  :ما من حادثة تقع إال ك٢تا أسباب طبيعية أدت إُف كقوعها ،كا١تقصود باألسباب الطبيعية ما تعلق
ْتالة ا جملتمع السياسية كاالقتصادية كالثقافية ،كىنا يربط ابن خلدكف بُت حركة التاريخ كما يفرزه العمراف البشرم من
أحواؿ يقوؿ:
( التاريخ خرب عن االجتماع اإلنسآف الذم ىو العمراف كما يعرض لطبيعتو من األحواؿ مثل التوحش كالتأنس
كالعصبيات.)...
 -02قانوف اإلمكاف واالستحا لة :ما كاف من األخبار معقوؿ أدخلناه دائرة اإلمكاف ،كما كاف غَت معقوؿ أدخلناه
دائرة االستحالة ،كمن ىذا ا١تبدأ ٯتكن لنا التمييز بُت األخبار الصحيحة كاألخبار ا٠تاطئة بشكل برىآف .
 -03قانوف التشابو :إف األحداث التارٮتية تتشابو يف عللها كنتائجها ،فاٟتضارات تنمو على عصبية معينة ،ك١تا تصل
إُف قمة ا٢ترـ يلجأ أفرادىا إُف الًتؼ فيبدأ التقهقر كاال٨تطاط لتبدأ حضارة أخرل يف النمو بنفس العملية ،فالتاريخ ٮتضع
١تبدأ اٟتتمية.
 -04قانوف التطور  :إف العمراف البشرم يف تطور مستمر ،كأحواؿ الناس يف تغَت كتنوع ،كرغم قانوف التشابو فإ ف تغَت
األعراض كا١تظاىر كتغَت الشخصيات كالوسائل ال يغَت العلل كقوانينها ،فالوقائع ال تتكرر بذاهتا بل بكيفيات ٥تتلفة .
كما أف الدراسة العلمية للتاريخ ٘تر با١تراحل التالية (: )20
 -01مرحلة التجميع :كجب تناكؿ اٟتادثة من خبلؿ اآلثار كالوثائق كىي على نوعُت :
أ-ا١تصادر غَت اإلرادية اليت بقيت من غَت قصد مثل األبنية  ،النقود كاألسلحة كاألكٝتة كالًتاث الفكرم كاألديب .
ب-ا١تصادر اإلرادية ،كىي اليت بقيت قصدا لتكوف شاىدة عليهم كالركاية ككتب التاريخ .

-02مرحلة النقد والتحقق :كتتم ٔتستويُت
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أ-النقد الخارجي  :كىو الفحص ا٠تا رجي للمصدر من أجل معرفة ىل ىذه الوثيقة تعود إُف ذلك الزمن أـ ال ؟ كىل
كصلت لنا دكف تشويو أك تزكير ،فإذا كانت كثيقة ٬تبتفحص نوع الورؽ أك اٟترب أك شكل ا٠تط ،أما إذا كاف سبلحا أك
نقودا ،أك أكٝتة فينبغي تفحص نوع ا١تعدف ،طبيعة ا١تواد الكيماكية من أجل التأكد من اآلثار.
ب -النقد الباطني  :كىو فحص داخلي للمصدر ،من أجل معرفة ىل ما كرد يف ىذه الوثيقة يتماشى مع عقلية الذم
تنسب إليو ،كىل ىو متفق مع ما ركم يف مراجع أخرل ككذلك معرفة نفسية الكاتب كمواقفو ٕتاه ىذه اٟتادثة ٦تا دفعو
إُف التمحيص كا١تبالغة أك إُف التشويو يف األ حداث كالقراءة الدقيقة حىت يتمكن من الوقوؼ على األخطاء غَت ا١تقصودة
كالعفوية.
ج -إعادة بناء الحادثة  :كذلك للتأليف بُت أجزائها كترتيبها كفق تسلسلها الزمٍت كالسبيب فتكوف كل مرحلة مقدمة ١تا
بعدىا كنتيجة ١تا قبلها من مراحل كهبذه الطريقة يتم دراسة التاريخ بعيدا

عن األحكاـ الذاتية (.ُ)21

Lintrospection
*-تجاوز العوائق في علم النفس  :من أىم ا١تناىج العلمية اليت أدخلت يف دراسة الظواىر النفسية ا١تنهج السلوكي الذم
ٕتاكز منهج االستبطاف ( ا١تبلحظة الذاتية لؤلحواؿ النفسية).
لقد رفضت ا١تدرسة السلوكية مع كاطسن ( ،)1958-1878ـ هنج االستبطاف ألف الشعور يف نظره فكرة فلسفية
ميتافيزقية ،كعوضو ٔتصطلح السلوؾ الذم يقبل ا١تبلحظة ا٠تارجية كالتجسيد اٟتي ١تا يقوـ بو الكائن من ردكد أفعاؿ
منظمة ،فكل فعل ىو يف اٟتقيقة استجابة ١تنبهات خارجية  ،فالظواىر النفسية (٢)22تا بعد خارجي ،كبالتاِف فهي قا بلة
للدراسة التجريبية كالتحليل ا١توضوعي ،كأحسن مثاؿ على ذلك قانوف ا١تنعكس الشرطي الذم استنتجو العاَف الركسي
بافلوؼ بعد التجارب اليت أجراىا على الكلب ،حيث ٖتولت االستجابة الطبيعية كىي سيبلف اللعاب عند رؤية الطعاـ
أك شم رائحتو إُف استجابة شرطية كىي سيبلف الل عاب عند ٝتاع اٞترس ،كنفس ا١تنبهات تعطي نفس االستجابات،
كىذا يعٍت أف التنبؤ ٦تكن ،كأف البيئة ا٠تارجية اليت يعيش فيها الفرد ىي اليت ٖتدد طبيعة السلوؾ ا١تكتسب .
ىناؾ ا١تنهج التحليلي أك التحليل النفسي ،كىو طريقة علمية يف ٖتليل الظواىر النفسية كاالضطرابات العقلي

ة أبدعها

العاَف النفسآف سيجموند فركيد كبديل للتنؤف ا١تغناطيسي كيقوـ التحليل النفسي على اٟتوار كالتداعي اٟتر لؤلفكار من
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خبلؿ األسئلة اليت يلقيها الطبيب على ا١تريض أك السوم ،كتتعلق أساسا ٔتاضيو كأحبلمو كرغباتو كميولو كالغرض من
ذلك ىو إخراج الرغبات ا١تكبوتة يف البلشعور إُف ساحة الشعور حىت تزكؿ العقد كٗتتفي األعراض ا١ترضية يقوؿ فركيد :
(إف البلشعور فرضية الزمة كمشركعة لتفسَت الكثَت من األفعاؿ اليت ال تتمتع بشهادة الشعور ،سواء عند األسوياء أـ
ا١ترضى على حد سواء).
*-تجاوز العوائق في علم االجتماع  :لقد حدد إٯتيل د كر كأف (ٜ)23تسة خصائص للظاىرة االجتماعية ،نأخذىا
كمسلمات من أجل تفسَت الظاىرة االجتماعية تفسَتا موضوعيا كعلميا ()24كىي:
أ -أهنا توجد خارج شعور األفراد ،أم خاضعة للعادات كالتقاليد كا١تعتقدات اليت ىي موجودة قبل أف يولد اإلنساف
كتوجو كسلوكات ،كما تعترب قوانُت اجملتمع القوة اآلمرة كالقاىرة ٦تا ٬تعل الظاىرة االجتماعية ٘تتاز باإللزاـ كاإلكراه لذلك
تفرض نفسها على الفرد داخل اجملتمع .كما أهنا صفة ٚتاعية تتمثل فيما يسميو دكر كأف بالضمَت اٞتمعي ،

(عندما

يتكلم الفرد ،فإف الضمَت اٞتمعي ىو الذم يتكلم فينا ) ،أم إهنا ال تنسب إُف الفرد كال إُف بضعة أفراد ،إ٪تا ىي من
صنع اجملتمع كىي عامة يشًتؾ فيها ٚتيع أفراد اجملتمع ،كتظهر يف شكل كاحد كتتكرر إُف فًتة طويلة من الزمن ،رغم أف
الفضل يف نشوئها يعود إُف األفراد.
ب -إف الظواىر االجتماعية

()25

يف ترابط يؤثر بعضها يف البعض كيفسر بعضو ا البعض مثل األسرة ىي مرآة اجملتمع،

كبينهما تأثَت متبادؿ ،كما أهنا ٘تتاز بأهنا حادثة تارٮتية ،أم أهنا تعرب عن ٟتظة من ٟتظات تاريخ االجتماع البشرم،
حيث أف ىذا التحديد للظاىرة االجتماعية صحح بعض طرؽ التعارؼ الفاسدة٦ ،تا أدل بالدراسات االجتماعية إُف
التقدـ يف ٣تاؿ العلم كا١توضوعية ،بعدما كانت عبارة عن تصورات ،كىذا ما أكصل دكر كأف إُف اعتبار نطاؽ الظواىر
االجتماعية أكسع ٦تا يعتقد ،حيث يقوؿ ( :ما من حادثة إنسانية إال كٯتكن أف نطلق عليها اسم ظاىرة اجتماعية ) ،كما
اعترب دكركأف  :أف الظاىرة االجتماعية مثلها مثل بقية

الظواىر القابلة للدراسة كفق ا١تنهج التجرييب من أجل صياغة

القانوف ،كيف ىذا قاؿ ٬ ( :تب أف نعاًف الظواىر على أهنا أشياء ) ،أم بنفس ا١تنهج الذم يدرس بو عاَف الفيزياء اٟتادثة
الطبيعية ،خاصة قواعد االستقراء اليت مكنت علماء االجتماع من اعتماد ا١تقارنة بُت اٟتاالت
ٚتلة القوانُت اليت توصل إليها االجتماعيوف قانوف كارد الذم يقوؿ :

كاستنتاج القوانُت ،كمن
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(إف األفراد يبحثوف عن أكرب كسب بأقل ٣تهود )  ،كقانوف دكركأف حوؿ االنتحار (ا١تيل الشخصي إُف االنتحار يزداد مع
قلة الركابط اليت تربط الفرد باجملتمع).
الخاتمة:
إف تطور اؿعلوـ الطبيعية كالتجريبية ساعدالعلوـ اإلنسانية كاالجتماعية يف البحث من أجل تطوير نفسها ،كبالتاِف البحث
عن مناىج تتميز عن ا١تنهج التجرييب ،كتكوف مكيفة حسب خصوصيات كل ظاىرة  ،كىكذا تظل اإلشكاليات ا١تطركحة
ليست بالضركرة تشكيكا يف القيمة العلمية ٢تذه العلوـ ،كإّف ا يتعلق األمر بنقاش إيبستيمولوجي من شأنو أف يغٍت العلوـ
اإلنسانية كاالجتماعية كيدفع هبا إُف توخي الدقة ،ألف ٚتيع الصعوبات تتمثل يف طبيعة الظاىرة اإلنسانية باعتبارىا ظاىرة
معقدة ،متغَتة كأف اإلنساف يكوف ىو الدارس كا١تدركس يف الوقت نفسو.
كيف األخَت ،كعلى ضكء ما سبق ذكره ،ٯتكن القوؿ بأف الدقة يف قوانُت العلوـ الطبيعية مرجعها إُف صورهتا الرياضية ،ألف
من ا١تيسور أف تقاس مقاديرىا بالكمية ،أما العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية يتعذر إخضاع موضوعاهتا ٢تذا الضبط الكمي،
كيستحيل تصويرىا با١تعادالت الرياضية الدقيقة٦ ،تا أد ل ببعض الباحثُت يف العلوـ اإلنسانية إُف القوؿ بأف علومهم ال
تكوف عامة أبدا ،ألهنا ال ٗتلو من اٟتاالت االستثنائية اليت ال تدخل يف طبيعتها .
كعلى الرغم من الصعوبات كالعراقيل اليت تواجو الباحث العلمي يف ٣تاؿ العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية إال أنو ٯتكن القوؿ
أف لوذين الصنفُت من العلوـ أ٫تية بالغة كمكانة ىامة بُت العلوـ األخرل ،السيما العلوـ الطبيعية ،كتتجلى ىذه األ٫تية
من خبلؿ:
َُ-تعترب الدراسات االجتماعية كاإلنسانية منبع التعلم االجتماعي كالًتبية االجتماعية كاليت ٯتكن من خبل٢تا دخوؿ
الفرد ا١تتعلم إُف اٟتياة االج٘تاعية باكتسابو عادات كتقاليد ٣تتمعو .
َِ-تساعد ا١تتعلم على التبصر بوضعو يف الزماف من خبلؿ (دراسة التاريخ) ،كا١تكاف الذم يعيش فيو من خبلؿ (دراسة
اٞتغرافيا) ،كدراسة اٟتاضر يف ا١تاضي القريب كالبعيد بقصد تلمس مؤشرات كإسهامات ا١تاضي يف تشكيل اٟتاضر،
كالسعي إُف االستفادة من ا١تاضي كاٟتاضر معا يف استشراؼ ا١تستقبل ّتعلو أكثر قبوال كتطورا .
َّ-تزيد من اىتماـ ا١تتعلمُت بكثَت من ا١تشكبلت االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية اٟتاضرة ،كاالٕتاه ٨تو ا١تشاركة
الواعية فيما يواجو اجملتمع من مشكبلت كٖتديات .
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َْ-تساعد على فهم الضوابط االجتماعية من خبلؿ التعرض لدراسة النظم اٟتكومية كقوانُت ا٢تيئات كا١تؤسسات
االجتماعية ،كالتعرؼ على عادات كتقاليد كقيم اجملتمع ا١تتعارؼ عليها .
َٓ-تساعد على تنمية مهارات التفكَت العلمي كمساعدة ا١تتعلمُت على فهم التعميمات القائمة على االستدالؿ كفرض
الفركض اؿعلمية.
َٔ-تنمية اٟتاسة االجتماعية كالسلوؾ االجتماعي السليم للمتعلمُت  ،كتقدير كفاءهتم كحقوقهم كمشاركتهم يف
شعورىم ،كتعميق ركح التآخي كالتعاكف فيما بينهم ،كٖتمل ا١تسؤكلية ،كاالعتماد على النفس كضبطها .
َٕ-تساعد على فهم فكرة التفاىم الدكِف ،كتنمية النظرة العاَفية اليت تقوم ركح التضامن مع اآلخر .
َٖ-تؤكد على نظاـ القيم االجتماعي يف اجملتمع  ،كتعمل على ٘تثيلو قوال كعمبل .
َٗ-تؤكد على دكر الًتبية يف حل الكثَت من مشكبلت البيئة ،كا﵀افظة على توازهنا كالتعرؼ على مواردىا ،كترشيد ثقافة
استخدامها.
َُ-تعمل على ٘تكُت ا١تتع ١تُت من إدراؾ كتقدير األدكار اليت قامت هبا الوطنية يف ا١تاضي كاٟتاضر ،كتأثَتىا اٟتضارم
كتعاكهنا يف حل ا١تشكبلت السياسية كاالقتصادية ،كمناصرة الشعوب اليت تطالب ْتقوقها من أجل نيل االستقبلؿ
كاٟترية.
ُُ-تنمي قدرة ا١تتعلمُت على النقد كالتحليل كا١تقارنة ،ككزف ا ألدلة كإصدار كاٗتاذ القرارات كاألحكاـ اال٬تابية بعيدا عن
التعصب كالتحيز.
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) -(4أنظر د ،فوزم غرايبية ،ك دنعيم د٫تش  ،أساؿيب البحث العلمي في العلوـ اإلنسانية واالجتماعية  ،دار كائل للنشر كالتوزيع،
الطبعة الثالثة ََِِ ،ص َُِ.
) -(5أنظر جاف بياجيو ،وضع علوـ اإلنساف في منظومة العلوـ في اليونسكو  ،االتجاىات الرئيسية للبحث في العلوـ
االجتماعية٣ ،تلة العلوـ القانونية كاالقتصادية  ،اجمللد األكؿ ،دمشق  ، ُٕٗٔ ،ص ٖٖ.

)- (07أنظر أٛتد إبراىيم الشليب  ،تدريس الدراسات االجتماعية بين النظرية والتطبيق  ،ا١تركز ا١تصرم للكتاب  ،القاىرة ، ُٖٗٗ ،
ص ُِّ.
) -(8أنظر أٛتد حسُت اللقائي ،كيونس أٛتد رضواف  ،تدريس المواد االجتماعية  ،عاَف الكتب  ، ُْٕٗ ،ص ٔٓ.
) -(9أنظر شكرم حامد نزاؿ ،مناىج الدراسات االجتماعية وأصوؿ تدريسها ،دار الكتاب اٞتامعي  ،العُت  ،الطبعة األكُف ََِّ ،
 ،ص َُْ.
) -(10أنظر عبد اللطيف فؤاد إبراىيم ،سعد مرسي أٛتد  ،المواد االجتماعية وتدريسها الناجح  ،مكتبة النهضة ا١تصرية  ،القاىرة ،
اؿطبعة األكُف ُٕٗٗ ،ص ُٓ.
) -(11أنظر عبد الوىاب ا١تسَتم ،الفلسفة المادية وتفكيك اإلنساف  ،دار الفكر  ،دمشق  ،الطبعة األكُف ، ََِِ ،ص ُٓ.ُٔ-
) -(12أنظر ٤تمد أٛتد الزعيب ،إشكاالت البحث العلمي للظواىر االجتماعية العامة وللظواىر االجتماعية في البلداف النامية
خاصة  ،دراسات عربية٣ ،تلة فكرية اقتصادية اجتماعية ،دار الطليعة ،بَتكت  ،ع ، ُ/ِ :س  ، ، ُٕٗٗ ، ّْ :ص .ّٗ :

) -(13أنظر جابر اٟتديثي ،أزمة العلوـ اإلنسانية  ،الفكر العريب ٣ ،تلة اإل٪تاء العريب للعلوـ اإلنسانية  ،معهد اإل٪تاء العريب  ،بَتكت ،
ع ، ّٕ/ّٖ :س ٔ ، ُٖٗٓ ،صُٔ.
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) -(14أنظر أٛتد عبد الرٛتاف النجدم ،كآخركف  ،الدراسات االجتماعية ومواجهة قضايا البيئة  ،دار القاىرة  ،القاىرة ،ََِِ ،
ص ٕٓ.
) -(15أنظر عبد اللطيف فؤاد إبراىيم ،سعد مرسي أٛتد  ،ا١ترجع السابق  ،ص ِِ.
) -(16أنظر شكرم حامد نزاؿ ،ا١ترجع السابق  ،ص ُِٓ.
(17)-w.heisenberg : physics and philosophy.newyork, herper&row ,1958.p 200.
) -(18أنظر عبد الرٛتاف ابن خلدكف ،مقدمة ابن خلدكف  ،دار ا٢تيثم ،الطبعة األكُف  ،القاىرة  ، ََِٓ،ص ِٕ.
) -(19أنظر أ  .جحبلط فيصل ،إشكالية العلوـ اإلنسانية  ،مقاؿ فلسفي مفصل ٞتميع
الونشريس بتاريخ . ََِٗ-َٔ-َٓ :

شعب البكالوريا منشور ٔتنتديات بوابة

ماف ا١تطبوعات اٞتامعية ،
) -(20أنظر ،عمار بوحوش ،د ٤تمد ٤تمود الذنيبات ،مناىج البحث العلمي  ،وطرؽ إعداد البحوث  ،د ك
اٞتزائر ،الطبعة الثالثة  ،ََُِ ،ص ُٕ.
sciences

des

(21)-Angers maurice : initiation pratique a la méthodologie
humaines ,anjoucec, 1992 ,p85.

) -(22أنظر :د ،عمار بوحوش ،د ٤تمد ٤تمود الذنيبات ،ا١ترجع السابق  ،ص ّٕ.
) -(23يعد عاَف االجتماع الفرنسي إ ٯتيل دكر دكركأف أكثر العلماء اىتماما بدراسة الظاىرة االجتماعية بناء على أسس منو جية ٤تددة
ك٘تثل ىذا االىتماـ يف مؤلفو الشهَتٌ قواعد ا١تنهج يف علم االجتماع  ،أنظر جهينة العيسى ككلثم الغاّف  ،علم االجتماع  ،األىاِف للطباعة
كالنشر كالتوزيع  ،دمشق  ،سورية  ، َََِ ،ص ُٓ.ُٕ-
(24)-Pierre BOURDIEU : questions de sociologie, p 19 CERES Edition 1984, p124.
) -(25تعرؼ الظاىرة االجتماعية على أهنا  ( :فعل اجتماعي ٯتارسو ٚتوع من البشر  ،أك ىم يتعرضوف لو أك يعانوف منو أك من
نتائجو ،كحينما تكوف الظاىرة ذات بعد سليب فهي مشكلة اجتماعية
http //ar.wikipedia.org/wiki

.للمزيد من التف ا صيل ،أنظر ا١توقع اإللكًتكٓف اآليت :
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الثوابت والمتغيرات في الفكر الباديسي
أ.محرز زيتوني /جامعة الطارؼ ،الجزائر
ملخص:
يف عصر اهنيار القيم،كطغياف سلطاف ا١تادة ،برزت للوجود أفكارا جديدة :الثوابت كا١تتغَتات  ،خاصة ك٨تن نعيش يف
عاَف التحديات الكربل  ،كالعو١تة  .كإلبراز أىم الثوابت اليت من الضركرم -خاصة يف اٞتزائر – أف ٨تافظ عليها  ،قمنا
بتتبع أىم الثوابت يف فكر العبلمة عبد اٟتميد بن باديس -رٛتو ا﵁ -دكف إغفاؿ ،أف اٟتفاظ على ىذه الثوابت  ،ال يعٍت
االنغبلؽ على الذات ،بل ال بد أف يأخذ التطور مساره ك٣تراه .
الكلمات المفتاحية  :الثوابت ،ا١تتغَتات ،ابن باديس ،اإلسبلـ ،العربية ،الوطن.
توطئة:
أكحى ا﵁ إُف موسى – عليو السبلـ – فقاؿ ( :يا موسى إٓف أعظك ْتكميت  ،فإف انتفعت هبا  ،فعظ الناس  ،كإال
فأستحي مٍت.) ...
قليل ىم الرجاؿ يف عصور اال٨تطاط ...كقليل ىم الثابتوف يف كجو ا١توت  ،كاال٨تبلؿ ،كالتميع ...كمن ىؤالء القلة  ،كاف
الشيخ عبد الحميد بن باديس – رٛتو ا﵁  ، -عاش ٣تاىدا كمات ٣تاىدا ،عاش للجزائر كمات ٢تا  ،كىب للجزائر
نفسو ،كشبابو ،ككقتو ،فوىبتو ا٠تلود يف قلوب الصادقُت  ،كغصة يف صدكر اٞتاحدين ،حيث كىبو ا﵁ قدرة على كسب
القلوب ،قبل كسب ا١تواؽؼ ،كقدرة عجيبة على ٕتميع األمة حوؿ ىدؼ أٝتى ،فكاف إرىاصا لثورة نوفمرب ا٠تالدة
،ككاف تبلميذه قادة لثورتو ا١تباركة ا١تظفرة .
كأف الرسوؿ – صلى ا﵁ عليو كسلم – يتحدث عنو يف قولو  (:رحم ا﵁ خلفائي ،قاؿ الصحابة  :ألسنا خلفائك يا
رسوؿ ا﵁ ؟ قاؿ :انتم أصحايب ،كؿكن خلفائي الذين يأتوف بعدم ،كيتعلموف سنيت ،كيعلموهنا الناس).
لن نتناكؿ – يف ىذه ا١تقالة – حياة -ابن باديس– رٛتو ا﵁ ،كلكن سنحاكؿ التطرؽ إُف الثوابت ،كا١تتغَتات يف فكر ىذا
العبلمة.
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اإلشكالية:
إف اٟتقيقة اإلسبلمية للمعرفة ،مبنية على أبعاد ثبلثة ال ٤تيص عنها  ،كىي :التاريخ ،كالغيب ،كا١تنبع(ُ)كعلى ىذه األبعاد
الثبلثة ،قاـ قانوف الثوابت كا١تتغَتات ؛ فالثوابت ىي اإلطار  ،كا١تتغَتات حركة داخلية داخل اإلطار كاحد (ِ)كقد تتعدد
ألواهنا ،كأشكا٢تا ،كأصبغتها ،ال ينفصل اإلنساف عن الكوف كاٟتياة  ،فهو فاعل فيهما ،متفاعل معهما  ،كمن قنا نقوؿ أف
الكوف يف صورتو العامة  ،ثابت كلكنو يف الواقع متحرؾ )ليل  ،هنار  ،ظبلـ  ،نور  )...كىكذا جوىر اإلنساف ثابت،
رغم تباين كاختبلؼ أعضائو.
كلكن عند الغرب ،يأخذ ا١تفهوـ معٌت آخر ىذا ا١تفهوـ للثوابت كا١تتغَتات ،فقد نادل أرسطو بالثبات ا١تطلق  ،الذم ساد
حىت عصر النهضة ،كنادل داركين بالتطور ا١تطلق يف نظريتو ا١تشهورة – نظرية النشوء كاالرتقاء – كنادل ىربرت سبنسر
بالتطور االجتماعي ،كىيجل رأل أف اٟتياة تتغَت كلها  ،يف نظرية التغَت ا١تطلق ،كلؤلسف يف الفكر الغريب  ،ليس ىناؾ
أفكار ثابتة  ،فحىت فكرة ا﵁ ،كاٟتق ،كالرساالت غَت ثابتة ،فاإلنساف عندىم كلما ارتقى معرفيا ،ٯتكنو أف يستغٍت عن
ا﵁.
إف من أىم أسس قانوف الثوابت كا١تتغَتات يف اإلسبلـ:
ُ -ثبات الفطرة  :فعلى الرغم من تغَت مصاٌف اٟتياة ا٠تمسة ( ا١تاؿ ،الدين ،اٟتياة  ،العقل ،النسل) ؛ فالفطرة ىي دكف
تغَت ،منذ خلق ا﵁ عز كجل آدـ عليو السبلـ كإُف الفناء .
ِ -ثبات السنة اإل٢تية يف حركة الكواكب  ،كيف نظاـ اٟتياة  :تتغَت األساليب  ،كيبقى اٞتوىر كاحد (كسب ا١تاؿ ،كسب
العلم ،مثبل )...
اإلنساف يف اإلسبلـ ،ثابت اٞتوىر  ،متغَت الصورة ،ثابت ا٢تدؼ  ،متغَت الوسائل ،ثابت اإلطار  ،متغَت األطراؼ(ّ) قانوف
الثبات دعامة أساسية  ،لقياـ كياف األمة ،فكيف يكوف البناء يف الفراغ ؟ فالنهضة مهما قويت لبانتها  ،كاستحكمت
عراىا ،مآ٢تا الزكاؿ كالتبلشي ،إذا كانت قاعدهتا ىشة.

ومن أىم مظاىر الثبات في اإلسالـ:
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أ -القرآف :مثل الكعبة يطوؼ حو٢تا اٌف جاج  ،فكل حركة يف اإلسبلـ ،يكوف كراءىا القرآف كإال فقدت صفة –
اإلسبلمية ،-حىت حركات الفرد ا﵀دكدة يف حياتو ك معاشو  ،مىت خرجت على نطاؽ القرآ ف،عدت إٙتا كمعصية  ،كفقدت
شرعية كجودىا،كالقرآف يف مفهومو الواسع ،يعٍت اإلسبلـ بكل أبعاده.
ب – اللغة :فمن خصائص العربية ( لغة القرآف الكرٔف ) ،ثبات حركفها األصلية رغم تغَت صيغها كاشتقاقها (ْ).
ج-الوطن :كال نقصد بو تلك الرقعة اٞتغرافية  ،اليت أصبحت عند البعض كثنا يعبد  ،كلكنو ذلك الوطن اإلسبلمي
الواسع ،كىو االمتداد الزمآف ،كا١تكآف لصوت ا١تؤذف ،كىو كل أرض يرفع فيها – ال الو إال ا﵁ ٤تم د رسوؿ ا﵁ –
كطٍت اإلسبلـ ال كطن ِف سواه كإف تغنوا بقيس أك ٘تيم.
ىل معٌت ىذا إف يف اإلسبلـ ثبات مطلق ؟ كطبعا اإلجابة كاضحة :
إف األصوؿ ثابتة ؛ألهنا ربانية كالتطبيق كضعي ؛ ألنو بشرم  ...فأبواب االجتهاد مفتوحة  ،لذكم االجتهاد ،كالعقل
سياحتو مطلقة ،كاإلنساف مطالب باٟتركة ٠ ،تدمة أمتو كحضارتو  ،كلكن دائما يف اإلطار العاـ لئلسبلـ  ،كإال تشوىت
الصورة ،كاستحالت اٟتياة.


ما ىي الثوابت يف فكر بن باديس؟



كما ىي ا١تتغَتات اليت ٖترؾ من خبل٢تا ،إليصاؿ رسالتو الربانية؟

• كيف كازف – ابن باديس – بُت الثوابت كا١تتغَتات ،كقدـ صورة ناصعة لئلسبلـ الواقعي؟
تمهيد:
كلد عبد اٟتميد بن ٤تمد بن ا١تصطفى بن مكي بن باديس – رٛتو ا﵁ –ليلة اٞتمعة الرابع من شهر ديسمرب ُٖٗٗ،
ٔتدينة قسنطينة ،كالده من أعياف قسنطينة كأشرافها ،كأمو من أسرة مشهورة بالعلم كاألخبلؽ(ٓ)  ،حفظ القراف الكرٔف ،
كعمره ُّ سنة ،مث تلقى العلم على يد الشيخ – ٛتداف لونيسي – مث ّتامع الزيتونة على يد ٤تمد النخلي  ،ك٤تمد
الطاىر بن عاشور ،كغَتىم كثَت ...رحل يف عاـ َُٖٗ إُف تونس للدراسة ،كيف عاـ ُُّٗرحل إُف بيت ا﵁ اٟتراـ  ،مث
طاؼ ببعض بلداف الشاـ ،كلعل من أىم العوامل اليت كونت شخصيتو اإلسبلمية نذكر(ٔ):


للوظيف
ة
قدرة أساتذتو كنصحهم لو ،كمن ىؤالء من أكصاه أف يتعلم العلم ال للرغيف  ،كال



مساعدة رفاقو يف ٚتعية العلماء لو ،ك٦تا قالو ذات يوـ  :إخوآف األقوياء ،مهما كقفت موقفا إال كجدهتم معي .
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تأثره بالقراف الكرٔف ،حفظو كعمره ُّ سنة ،كأمت تفسَته يف جواف ُّٖٗ.

* شخصية ابن باديس ا٠تصبة الثرية ،أك قل مواىبو كقدراتو الفطرية

 ،فقد كاف بليغا  ،كصحفيا نشيطا  ،كشاعرا

مؤثرا،كمصلحا دينيا عامبل.
* أصيب – رٛتو ا﵁ – بسرطاف األ معاء ،كَف يتفرغ لعبلجو ،فقضى عليو ليلة الثبلثاء ٖ ربيع األكؿ ُّٗٓق ا١توافق ػؿ
ُٔ أبريل َُْٗ ـ ،كدفن ٔتقربة آؿ باديس ،رغم إٟتاحو يف كصيتو بدفنو يف مقربة شعبية عامة (ٕ).
* من أىم أثاره :تفسَته للقرآف الكرٔف – رجاؿ السلف كنساؤه – ٣تموعة دركسو  ،اليت ألقاىا يف ا١تسجد األخضر
بقسنطينة – العقائد اإلسبلمية.
* أسس – رٛتو ا﵁ – مع رفاقوٚ ،تعية العلماء ا١تسلمُت اٞتزائريُت ،اليت ترأسها يف ٓ مام ُُّٗ ،قبل إرىاصات الثورة
التحريرية ا١تباركة.
الثوابت في فكر ابن باديس:
لقد أٚتلها  -رٛتو ا﵁ – يف مقولتو الشهَتة ) :اإلسبلـ ديننا ،كالعربية لغتنا ،كاٞتزائر كطننا ( أك يف قولو شعرا  :شعب
الجزائر مسلم  ...... ....وإؿى العروبة ينتسب.
اإلسالـ :لننطلق كنقوؿ معو )اإلسبلـ ،ىو األساس الذم ٬تب أف يبٌت عليو كل عمل للجزائر ،كالنهج الذم ٬تب أف
يسَت فيو  ،كل من يتوُف قيادة ناحية من نواحي سَتىا يف اٟتياة ،ككل من حاد قوال

،أك عمبل  ،فإنو يعد خائنا لؤل مة،

ك٬تب أف يعامل ٔتا يستحق ا٠تائنوف (َ ،ف يكن – رٛتو ا﵁ – كما يصوره البعض  ،رجل زاكية  ،كشيخ طريقة،الذين أماتا
اإلسبلـ يف طقوس تعبدية  ،بعيدة عن معًتؾ اٟتياة ،بل ٧تده يقارف يف إحدل مقاالتو الصادرة بالشهاب  ،بُت اإلسبلـ
الذايت ،كاإلسبلـ الوراثي فيقوؿ  (:إف اإلسبلـ ال ٯتكن أف ينهض باألمم  ،إنوا ال تنهض إال بعد تنبو أفكارىا  ،كتفتح
أنظارىا ،كاإلسبلـ الوراثي ؛مبٍت على اٞتمود كالتقليد ،ؼال فكر فيو كال نظر ،أما اإلسبلـ الذايت؛ فهو إسبلـ حياة ،
كفكر ،كإٯتاف ،كعمل .(...
• ك يرل ابن باديس أف هنضتنا  ،هنضة بنيت على الدين أركاهنا  ،فكانت سبلما على البشرية  ) ،ال ٮتشاىا كا﵁  ،ال
النصرآف لنصرانيتو ،ك ال اليهودم ليهوديتو ،بل ك ال اجملوسي جملوسيتو ،لكن ٬تب ك ا﵁

 ،أف ٮتشاىا الظاَف لظلمو ،

كا٠تائن ٠تيانتو ،ك الدجاؿ لدج لو  ،)ٖ( .(..ىذا ىو اإلسبلـ ،ال يعادم أصحاب الديانات  ،إذا كانوا مسا١تُت ؛فهو عدك
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للظلم يف ٚتيع أشكالو  ،ك من أم مصد ر كاف ،ك لو كانوا أىلو ،ىذا ىو التصور الباديسي (القرآٓف) ،للقضية الكربلَ ،ف
ينظر للقضايا االجتماعية ا١تتعفنة  ،ك راح يطبب  ،ك يرقع بتمزيق الدين  ،بل قدـ اٟتل اٞتذرم  ،ك الدكاء الشايف الكايف ،
كوف رجاؿ السلف ،ال يكثر عليو أف
الذم يستأصل شأفة الشر ،ك يقتص جذكره ،فقاؿ -رٛتو ا﵁ ) :-إف القرآف الذم ٌ

يكوف رجاال من ا٠تلف – لو أحسن فهمو ،ك تدبَته ،ك ٛتلت األنفس على منهاجو( مث يصرخ بصوت مدكم  ،ككأٓف بو
ٌ

يعيش بيننا  ،أين كثر الناعقوف ،ك اختلط اٟتابل بالنابل  ) - :ال ٧تاة لنا إال بالرجوع إُف القرآف ،إُف علم ق ،ك ىديو ،
كبناء العقائد ،كاألحكاـ ،كاآلداب عليو( ،كقد تشبع  -رٛتو ا﵁  -باإلسبلـ الشامل ،فكاف يتحرؾ على ٚتيع األ صعدة،

حىت على الصعيد العسكرم  ،ك قد يرل البعض أف ىذا هتويل  ،ك تضخيم  ،لدكر الرجل  ،فبل بأس أف نذكر – لعل
الذكرل تنفع ا١تؤمنُت – إف ابن باديس صرح أ كائل َُْٗ قبل كفاتو ) :ك ا﵁  ،لو كجدت عشرة من عقبلء األمة
اٞتزائرية ،يوافقونٍت على إعبلف الثورة ،ألعلنتها(.

(ٗ)

ك من الشهادات على عمل بن باديس -رٛتو ا﵁ :-
قوؿ أحد ا١تستعمرين ) :إف ازدياد نفوذ العلماء  ،ىو ا٠تطر اٟتقيقي على السيادة الفرنسية يف اٞتزائر  ،ألنوـ يكونوف
اإلنساف ا١تسلم اٟتقيقي ،الذم يتحتم أف ٬تهل ،ك ٭تتقر كل من ىو غَت إسبلمي(.

(َُ)

كإلبراز مواقف أخرل مشرفة للعبلمة ابن باديس  ،أحيلكم على كتاب ٚ:تعية العلماء ا١تسلمُت اٞتزائريُت  ،كدكرىا يف تطور
اٟتركة الوطنية اٞتزائرية من ُُّٗ.)ُُ( ُْٗٓ -
٧تمل القوؿ  ،أف اإلسبلـ الذم نادل بو بن باديس كاقعي  ،باعتباره يتوفر على خصائص كاقعية للدعوات  :الذاتية،
الشموؿ ،التقدمية.

ثانيا :اللغة العربية
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يف فكر بن باديس  ،ال بقاء لئلسبلـ إال باللغة ،فيقوؿ( :أعلموا أف ال بقاء لئلسبلـ إال بتعليم عقائده  ،ك أخبلقو ،
كآدابو ،كأحكامو ،ك إنو ال تعليم لو  ،إال بتعليم لغتو ،فناصبوا تعليمها العداء  ،ك تعرضوا ٢تا  ،ك١تن يتعاطىا با١تكركه
كالببلء).
كمن ىنا ،نعرؼ ١تاذا كثرت الدعوات إُف اللهجات ،ك ضركرة جعلها لغات رٝتية ،ك إحياء الًتاث الشعيب ،ك تشجيع
البحوث يف ىذا ا١تيداف ؟؟؟  ....إف ا٢تدؼ الرئيسي ٖتطيم اإلسبلـ ،فكيف يفهم القرآف إذا غابت اللغة العربية؟
لقد كاف لقانوف ٖ مارس ُّٖٗ ،الذم أصدرتو اإلدارة الفرنسية٘ ،تنع فيو التدريس باللغة العربية  ،كقعا بليغا على
محرا لو من مغبة مس شعور
العبلمة الرائد عبد اٟتميد بن باديس ،فقد كتب آنذاؾ ،كتابا مفتوحا إُف السيد الواُف العاـ  ،ذ
اٞتزائريُت يف دينهم ،كلغتهم ...فقد كانت اللغة ،إحدل ثوابت األمة يف فكر ابن باديس ( ،ألهنا لغة الدين الذم ىو
سبب حياتنا  ،كمنبع سعادتنا  ،)...ككاف لقانوف – شوتاف – أثرا بالغا يف منع التعليم العريب ،كاعتبار اللغة العربية لغة
أجنبية يف ا ٞتزائر ،ال تعلم إال بًتخيص خاص ،على أساس أهنا لغة أجنبية يف البلد  ...فماذا كاف موقف ابن باديس؟
لقد كتب – رٛتو ا﵁ – يف جريدة البصائر  ( :لقد فهمنا – كا﵁ – ما يراد بنا ،كإننا نعلن ٠تصوـ اإلسبلـ كالعربية  ،أننا
عقدنا على ا١تقاكمة ا١تشركعة  ،كسنمضي – بعوف ا﵁ – يف تعليم ديننا  ،كلغتنا رغم كل ما يصيبنا ،كرغم كل شيء  ،كلن
يصدنا عن ذلك شيء ،فاإلسبلـ كالعربية قضى ا﵁ ٓتلود٫تا ،كلو اجتمع ا٠تصوـ كلهم على ٤تاربتهما ).
َف يكتف ابن باديس هبذا البياف  ،بل كقع ٚتلة مطالب رفعها إُف ا١تؤ٘تر اإلسبلمي  ،كمنها  :اعتبار اللغة العربية ،لغة رٝتية
مثل اللغة الفرنسية ،كتكتب هبا مع الفرنسية كل ا١تناشَت الرٝتية  ،كتعطى اٟترية يف تعليمها يف ا١تدارس اٟترة كالفرنسية (ُِ).
 -3الوطن  :سأؿ – ابن باديس -نفسو ،فقاؿ١ :تن أعيش ؟ فكاف جوابو كاضحا كضوح السؤاؿ  ( :أعيش لئلسبلـ ،
كللجزائر ).كحىت ال تفسر إجابتو تفسَتا خاطئا ،يهتف بنا ( قد يقوؿ قائل  :إف ىذا ضيق يف النظر  ،كقصور يف العمل،
كتعصب للنفس ،كتقصَت يف النفع  ...فليس اإلسبلـ كحده دينا للبشرية  ،كال اٞتزائر كحدىا كطن اإلسبلـ  ،كلكل دين
من أدياف اإلنسانية حقو من االحًتاـ ،كلكل كطن حقو من التقدير

...فأؽكؿ :نعم)  ،كيشرح ىذا ا١توقف بالقوؿ :

اإلسبلـ ٭تًتـ كل اإلنسانية  ،كيقرر التساكم كاألخوة ،كيدعو إُف التعاطف  ،كالًتاحم ،كيقرر التضامن اإلنسآف العاـ ،
ىو
كيعًتؼ باألدياف األخرل  ،كيقرر شرائع األمم  ،كيأمر بالعدؿ العاـ  ،ك٭ترـ االعتداء  ...فلما علمنا ىذا يف اإلسبلـ  ،ؼ
دين اإلنسانية الذم ال ٧تاة ٢تا كال سعادة إال بو  ،كأف خدمتها ال تكوف إال على أصولو  ،كإف إيصاؿ النفع إليها  ،ال
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يكوف إال عن طريقو ( فإذا عشت لئلسبلـ ،فإٓف أعيش لئلنسانية ٠تَتىا  ،كسعادهتا يف ٚتيع أجناسها كأكطاهنا ،كيف ٚتيع
مظاىر عاطفتها كتفكَتىا  ،فهذا قوِف ،أعيش لئلسبلـ  ،)...أما قولو :أعيش للجزائر ،فيقوؿ – ابن باديس – رٛتو ا﵁-
فيشرحو  ( :أما اٞتزائر ..ىي كطٍت ا٠تاص ،الذم تربطٍت بو ركابط من ا١تاضي  ،كاٟتاضر  ،كا١تستقبل بوجو خاص ،ككل
مقومايت مستمدة منو  ...كىكذا،م كوف من كاجيب أف تكوف خدمايت أكؿ ما تتصل بشمء ،تتصل بو مباشرة  ،فأنا يف
حاجة إُف رجالو  ،كإُف مالو  ،كإُف حالو  ،كآالمو ،كآمالو ،فكل من يعمل لوطنو ٬ ،تد نفسو مع كطنو ا٠تاص يف مثل ىذه
ا١تباشرة كاالتصاؿ) ،كىذه ا٠تدمة للوطن الضيق  ،تعود بالفائدة على ٚتيع أكطاف ا١تسلمُت يف زماف كمكاف  (...فنحن
إذا ٩تدـ للجزائر ،فلسنا ٩تدمها على حساب غَتىا  ،أك لئلضرار بسواىا).
كبعد ذلك يقوؿ يف تأكيد كعمق  ( :ىذا ىو مرادم بقوِف  :إٓف أعيش لئلسبلـ كللجزائر  .فهل تعيشوف مثلي لئلسبلـ
كللجزائر ؟ ) فَتدد أتباعو دكف تردد  ( :نعم ،نعم ) فيصادؽ اإلماـ على البيعة فيقوؿ  ( :فنقل كلنا  :يحيا اإلسبلـ ٖ .تيا
اٞتزائر .)ُّ( ) ...
كيقرر –رٛتو ا﵁ – يف موضع آخر  ( :إ٪تا ينسب للوطن أفراده الذين ربطتهم  ،ذكريات ا١تاضي  ،كمصاٌف اٟتاضر  ،كآماؿ
ا١تستقبل...كالقياـ بواجباتو من هنضة علمية ،كاقتصادية ،كعمرانية ،كا﵀افظة على شرؼ اٝتو  ،فبل شرؼ ١تن ال ٭تافظ
عُف شرؼ كطنو ،كال ٝتعة ١تن ال ٝتعة لقومو  )...فالوطن عند – ابن باديس –  ،من الثوابت ال يقبل التجزئة كال القبلية
كال اٞتهوية  ...فالكل عليو أف ينصهر فيو  .كيكتب (رٛتو ا﵁) على رأس جريد ة ( ا١تنتقد ) :اٟتق فوؽ كل احد ،كالوطن
قبل كل شيء ) (ُْ).
المتغيرات عند ابن باديس – رحمو اهلل  : -كتب يف رأس صفحة العدد األكؿ من الشهاب الشهرم  ،ىذه العبارة :
)تستطيع الظركؼ أف تكيفنا ،لكن ال تستطيع بإذف ا﵁ إتبلفنا ((ُٓ) .كاستمرت الشهاب يف الصدكر  ...فقد يغَت ا١تسلم
أساليب عملو ،كلكن ا٢تدؼ يبقى كاحدا ،كىو مرضاة ا﵁ عز كجل .
كاف منو ج التغيَت عند ابن باديس  -رٛتو ا﵁ – ،يرتكز على) :ال يصلح آخر ىذه األ مة ،إال ٔتا صلح بو أك٢تا ( مقولة
العبلمة مالك بن أنس الشهَتة ،فكانت خطوات ا١تنهج ا٠تمسة (ُٔ):
ُ -اإلحساس با١تشكلة.
ِ– ٖتديد ا١تشكلة ( حقيقة اإلسبلـ الناصعة ،كصورة ا١تسلمُت ا١تشوىة).
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ّ– افًتاض اٟتلوؿ؛ فقد كاف يسَت يف منهجو التغيَتم ببطء ،فقد غَت شعار ا١تجلة من ) العدؿ كا١تساكاة يف إعطاء ٚتيع
اٟتقوؽ ،للذين قاموا ّتميع الواجبات( إُف شعار جديد ىو )على أنفسنا ،كلنتكل على ا﵁ (.
ْٕ-تريب اإلمكانيات ؛ ففي حسن فهم اإلسبلـ  ،كحسن تدبره  ،كٛتل النفكس على منهاجو  ،آمن ابن باديس بالثوابت ،
مث راح يتحرؾ يف اٟتياة عامبل لدينو  ،كأمتو  ،فاٟتياة باتساعها ٣تاؿ اٟتركة  ...ففي ذركة األزمة كالصراع مع مشاريع
االستيطاف كاإلستدمار ،يكتب مع تقدير األكلويات  /اإلٯتاف ىو:القاعدة – األخوة – العزة يف ا﵁.
ٓ -تطبيق ا١تنىج.
خطوات التغيير عند ابن باديس:
كما بينها األستاذ سلطآف يف كتابو ( خطوات يف العمل االسبلمي كما رٝتها ابن باديس ):
 -1مرحلة جس النبض :بدأ أكُف ا٠تطوات مباشرة بعد عودتو من تونس  ،فقد حاكؿ إلقاء دركس عامة يف اٞتامع الكبَت
من كتاب الشفاء.
 -2مرحلة التربص المغلق  :عند رحيلو من اٞتزائر للحج ( حواِف ستة اشهر ) ،التقى مع الشيخ البشَت اإلبراىيمي،
كطرحت فكرة تأسيس ٚتعية العلماء ا١تسلمُت اٞتزائريُت ،ككاف الًتبص يف البقاع ا١تقدسة مفيدا ؛ حيث ألقى دركسا يف
ا١تسجد النبوم الشريف ،أبرز فيها ما حل بالعاَف اإلسبلمي من كيبلت كظركؼ قاسية.
 – 3مرحلة إعداد األنصار  :كذلك بتعليم الصغار القراءة ،كالكتابة ،كالقراف ،كمبادئ الدين  .كىنا يربز دكره يف ٤تاربة
الطرقية ا١تميتة  ،اليت كاف شعارىا – اعتقد كال تنتقد – فكانت مواجهة مفتوحة مع أتباعها ،كادت أف هتلكو ،حيث
حاكلوا اغتيالو يف قسنطينة.
 – 4مرحلة الدعوة المنظمة  :أسس ٚتعية العلماء ا١تسلمُت اٞتزائريُت  ،كفرنسا ٖتتفل ٔتئوية احتبلؿ اٞتزائر ،كذلك يف
نادم الًتقي بالعاصمة اٞتزائرية  ،مع ثلة من أنصاره ك٤تبيو  ،إُف حُت كفاتو – رٛتو ا﵁ -بعد مرض عضاؿ َ،ف يتفرغ
لعبلجو يف ُٔ أبريل َُْٗ.
اؿخاتمة :
أختم ىذق ا﵀اكلة يف تتبع الثوابت كا١تتغَتات ،يف فكر ابن باديس بقولو – رٛتو ا﵁ٔ-تا قالو:
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)أيها الشعب اٞتزائرم ا١تسلم  :حذار ...من الذين ٯتنوؾ كٮتدعونك ،حذار ...من الذين ينومونك ،حذار ...من الذين
يأتوف بوحي من غَت نفسك كضمَتؾ ،كمن غَت تارٮتك ،كمن غَت دينك  ،كملتك ،كأبطاؿ دينك  ،كملتك  ...استوح
اإلسبلـ ،مث استوح تارٮتك ،مث استوح قلبك .(...
)أيتها األمة الكرٯتة  ...تناسوا اٟتزازات ،كا٤تقوا الشخصيات  ،برىنوا للعاَف إنكم أمة تستحق اٟتياة ،برىنوا لفرنسا ،أنكم
كما كقفتم يف كجهها اليوـ  ،لن ٗتضعوا لظلمها يوما ...ىذا كأنا ؾمسلم جزائرم  ،قد أديت كاجيب يف الوقت اٟتاضر ،
كا﵁ ا١تستعاف على القياـ ببقيتها(.
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الهوامش:
) - (1أنور اٞتندم  :دراسات إسالمية معاصرة – الثوابت والمتغيرات  ،ط ُ  ،منشورات ا١تكتبة العصرية  ،صيدا  ،بَتكت ،
ُِٖٗ  ،ص ِِٕ .
) - (2ا١ترجع السابق  ،ص .227
) - (3اَفرجع السابق  ،ص ُِّ.
) -(4ا١ترجع السابق  ،ص ِّْ.
) -(5الزبَت بن رحاؿ  :اإلماـ عبد الحميد بن باديس – رائد النهضة العلمية والفكرية من  ، 1940 -1889طُ دارا٢تدل  ،عُت
مليلة  ، ََِٗ ،ص ِٕ.
) -(6تركي رابح  :الشيخ عبد الحميد بن باديس  -:رائد االصالح والتربية في الجزائر ،طّ  ،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع ،
اٞتزائر ، ُُٖٗ ،صُٓٗ.
) -(7عمار طاليب  :ابن باديس – حياتو وأثاره أربعة أجزاء  ،طُ  ،دار اليقظة العربية للتأليف كالًتٚتة كالنشر  ، ُٖٗٔ ،ص
ٕٓٓ.
)٣- (8تموعة أساتذة كباحثُت  :نوابغ العرب  ،الكتاب ُْ – عبد اٟتميد بن باديس  ،دار العركبة بَتكت ُٕٔٗ  ،ص ٓٗ .
)-(9بوالصفصاؼ عبد الكرٔف  :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورىا في تطور الحركة الوطنية الجزائرية من -1931
 1945طُ  ،دار البعث  ،قسنطينة  ُُٖٗ ،ص ُّٕ
)-(10ا١ترجع السابق  ،من ص ِّٓ إُف ص ِّٕ
)-(11بساـ العسلي  :ا١ترجع السابق  ،ص َُِ .
)-(12عمار طاليب  :ابن باديس – حياتو كاثاره  -ج ّ من ص ِّْ إُف ص ِّٕ.
)-(13تركي رابح  :مرجع سابق ص ُٖٗ.
)-(14الزبَت بن رحاؿ  ،مرجع سابق  ،ص ٔٓ.
)-(15أبو جرة سلطآف  :خطوات في العمل اإلسالمي كما رسمها ابن باديس  ،طُ  ،دار البعث قسنطينة  ، ُّٖٗ ،من ص ٖٓ
إُف ص َٗ .
)-(16أبو جرة سلطآف  :ا١ترجع السابق من ص ٔٗ إُف ص ُِٓ.
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الماء وحضارة المجتمعات اإلنسانية
أ.أميمة سميح الزين /باحثة في حقوؽ اإلنساف والبيئة  -جامعة آريس األمريكية ،لبناف.
ملخص:
يعترب ا١تاء أىم عنصر الستمرار حياة الكائنا ت اٟتية بعد ا٢تواء  ،لذا فإف أغلب اٟتضارات القدٯتة قامت على ضفاؼ
األهنار مثل اٟتضارة الفرعونية كحضارة ببل ما بُت النهرين ،أف أكؿ مكاف كلدت فيو حياة ىو أكثر األماكن خصوبة على
شكل ا١تاء ح الة استقطاب لؤلفراد
كجو األرض فبدءكا بالزراعة كأ م حضارة  ،كمن مث بدأت اٟتضارة تزدىر كتنتشر ؼ
كللجماعات مهدت إلقامة اجملتمع كإرساء أسسو من خبلؿ إقامة التجمعات السكانية بالقرب من ا١توارد ا١تائية الطبيعية،
لتشمل كل ٣تاالت اٟتياة يف النقل كالزراعة كالصناعة كتربية اٟتيوانات كغَتىا .
الكلمات المفتاحية:ا١تاء ،اٟتضارة ،اإلنساف.
مقدمة
اٟتضارة يف مفهومها العاـ ىي ٙترة كل جهد يقوـ بو اإلنساف لتحسُت ظركؼ حيا

تو سواء كاف اجملهود ا١تبذكؿ

للوصوؿ إُف تلك الثمرة مقصودان أـ غَت مقصود ،كسوا ء أكانت الثمرة مادية أـ معنوية (ُ) .ك يذىب البعض إُف اعتبار
معيشي يعتاد عليو الفرد من تفاصيل صغَتة إُف تفاصيل أكرب يعيشها يف ٣تتمع ق بل قد تعٍت تعاملو قك
ا
أسلوب
ا
اٟتضارة
كإنساف مع األشياء ا١تادية كا١تعنوية اليت تدكر حولو كشعوره اإلفسآف ٕتاىها .كذلك ٯتكن القوؿ أف اٟتضارة ىي ا١تَتاث
الثقايف كالتارٮتي كمقدار اؿفقد العلمي كالتقٍت الذم ٘تتع بو شعب معُت يف حقبة من التاريخ ،كاٟتضارة ٔتفهوـ شامل تعٍت
كل ما ٯتيز أمة عن أمة  .فما عبلقة اٟتضارة اإلنسانية با١تاء؟ كما ىي الركابط بينهما؟ ككيف كاف ا١تاء من األسباب
ا١تباشرة يف ازدىار كما تقهقر اٟتضارات يف الزمن القدٔف ؟ ك١تاذا اٟتضارة اإلنسانية ترعرعت على ضفاؼ اجملارم ا١تائية ؟
كىل كاف التغَت ا١تناخي سببان من أسباب اٞتفاؼ كاهنيار اٟتضارة اإلنسانية؟ كما موقف اٟتضارة ا١تعاصرة من أزمة ندرة
ا١تاء مع التنمية ا١تستدامة؟
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إف دراسة ىذه اإلشكالية تتطلب التطرؽ إُف ا﵀اكر التالية :
ا﵀ور األكؿ :تعريف مفهوـ اٟتضارة.
ا﵀ور الثآف :ا١تاء أصل اٟتضارة.
ا﵀ور الثالث :دكر ا١تاء كأثره على اٟتضارات اإلنسانية .
ا﵀ور الرابع :تأثَت ىذه اٟتضارات على حياة اإلنساف .
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ا٠تا٘تة.
أىمية البحث :
عندما كافت ىناؾ رحبلت استكشافية إُف الفضاء كاف يف مقدمة أىداؼ ىذه الرحبلت العثور

على ا١تاء يف الفضاء

ا٠تارجي ،منذ نو اية خمسينات القرف ا١تاضي ،كذلك ألف العثور على ا١تاء يعٍت العثور على كائنات أخرل على ىذه
الكواكب.إذ يعترب العلماء ا١تاء جهاز إنذار مبكر حيث إنو يكشف كجود اٟتياة يف أم بقعة  ،كما أنو أيضا من ا١تمكن
أف يصبح دليبل على اضطراب اٟتياة(ِ) .لذلك فإف أ٫تية ىذا البحث تكمن يف تسليط الضوء على دكر ا١تاء يف نشوء
اجملتمعات اإلنسانية سواء يف العصور البدائية كالقدٯتة أـ يف الزمن ا١تعاصر مع أزمة ندرة ا١تاء ،كذلك عرب استقراء دكر ا١تاء
يف نشوء اٟتضارات اإلنسانية كازدىارىا كما تقهقرىا كاضمحبل٢تا .
منهجية البحث ومصادره :
نتبع يف ق ذا البحث ا١تنهج اإلستقرائي كالتحليلي ا١تعتمد على األْتاث كالرسائل كالكتب التارٮتية كالدراسات التحليلية
ذات الصلة حيث إف ىذا البحث يعتمد على قراءة استقرائية كٖتليلية لؤلحداث التارٮتية ٞتهة عبلقة اٟتضارات اإلنسانية
كدكر ا١تاء يف استمرارية التطور النوعي للحضارة اإلنسانية يف اجملتمعات البشرية .
المحور األوؿ :تعريف مفهوـ الحضارة
ٕتمع ثقايف للبشر كىي أمشل مستول للهوية الثقافية ال يفوقو من حيث ٖتديده للهوية الثقافية إال الذم
اٟتضارة ىي أرفع ٌ

ٯتيٌز اإلنساف عن غَته من األنواع األخرل ،كٯتكن ٖتديدىا أك تعريفها بكل العن اصر ا١توضوعية مثل اللغة كالتاريخ كالدين
كالعادات كالتمايز الذايت للبشر(ّ).
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كما أف اٟتضارة ىي الدرجة العليا من تباين الوجود اإلنسآف ،كىي ذلك الشيء القادر على إلغاء التناقضات القائمة ما
بُت اجملموعات البشرية ذات االنتماء العرقي كالثقايف ا١تختلف ،ككذلك بُت

الشعوب ا١تتطورة كغَت ا١تتطورة كبُت ماىية

السلطة كاٟتاجة إُف نظاـ عاـ كىي تتضمن يف داخلها األبعاد التارٮتية للواقع كىي اليت تعاًف قضية االستخبلؼ
كالتعاقب(ْ).
ك٩تتم ىذه التع ريفات بتعريف "ككؿ ديورانت " صاحب قصة اٟتضارة حيث يبُت أف اٟتضارة ىي نظاـ اجتماعي يعُت
اإلنساف على الزيادة من إنتاجو الثقايف كتتكوف من عناصر أربعة ىي

 :ا١توارد االقتصادية ،كالنظم السياسية ،كالتقاليد

ا٠تلقية ،كالعلوـ كالفنوف  .ك تبدأ حيث ينتهي االضطراب كالقلق ،ألنو إذا ما أمن اإلنساف من ا٠توؼٖ ،تررت يف نفسو
دكافع التطلع كعوامل اإلبداع كاإلنشاء ،كبعدئذ ال تنفك اٟتوافز الطبيعية تستنهضو للمضي يف طريقو إُف فهم اٟتياة
كازدىارىا(ٓ).
لقد اكتشفت اٞتماعات البشرية منذ فجر التاريخ أ ٌهنا كانت موزعة بُت إتاىُت أساسيُت :
 أك٢تما :انغبلقها على نفسها حفاظان على كياهنا ا١تادم كا١تعنوم . ثانيهما :انفتاحها على بعضها البعض لس ٌد حاجاهتا غَت ا١توجودة عندىا أساسان.من ىنا نستطيع القوؿ إف اٟتضارة ىي اٞتهد الذم ييقدَّـ ٠تدمة اإلنساف يف كل نواحي حياتو ،ىي التقدـ يف ا١تدنية

كالثقافة معان ،فالثقافة ىي التقدـ يف األفكار النظرية مثل القانوف كالسياسة كاالجتماع كاألخبلؽ كغَته ا ،كبالتاِف يستطيع
اإلنساف أف يفكر تفكَتان سليمان ،أما ا١تدنية فهي التقدـ كالرقى يف العلوـ اليت تقوـ على التجربة كا١تبلحظة مثل الطب

كا٢تندسة كالزراعة كغَتىا ،كقد ٝتيت با١تدنيَّة ألهنا ترتبط با١تدينة ،كٖتقق استقرار الناس فيها عن طريق امتبلؾ كسائل ىذا
االستقرار ،فا١تدنية هتدؼ إُف سيطرة اإلنساف على الكوف من حولو ،كإخضاع ظركؼ البيئة

إليو .كالبد لئلنساف من

معا  ،لكي يستقيم فكر األفراد كسلوكياهتم ،كتتحسن حياهتم ،لذلك فإف الدكلة اليت هتتم بالتقدـ ا١تادم
الثقافة كا١تدنية ن
على حساب التقدـ يف ٣تاؿ القيم كاألخبلؽ ،دكلة مدنيَّة ،كليست متحضرة  ،كمن ىنا فإف تقدـ الدكؿ الغربية يف العصر
اٟتديث يعد مدنية كليس حضارة  ،ألف الغرب اىتم بالتقدـ ا١تادم على حساب القيم كا١تبادئ كاألخبلؽ ،أـ ا اإلسبلـ
كرـ اإلنساف كأعلى من شأنو ،فقد جاء ْتضارة سامية ،تسهم يف تيسَت حياة اإلنساف.
الذم َّ
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اؿمحور الثاني  :الماء أصل الحضارة
ىناؾ مقولة شعبية شائعة تقوؿ "أف أصل الحياة يعود إلى الماء " .كما إف ا١تاء كْتق موغل يف تاريخ اٟتضارات
القدٯتة ،كقطرات ا١تاء الساقطة من السماء إُف األرض على شكل مطر ،كالذم يسبب إ٪تاء كإركاء األرض كاف ٢تا مغزل
كبَت كعميق يف التفكَت اإلنسآف  .فهذه القطرات ٘تثل يف األساطَت الدينية القدٯتة ا١تٍت الذم يطلقها الذكر ،كا١تتمثل يف
السماء الواىبة ،لتخصيب األنثى /األرض ا١تستلمة .ىذه العملية اٟتياتية ىي يف عمق فلسفة األدياف كاٟتضارات ،ك٢تا
دكر كبَت جدان يف فكر اإلنساف كتأمبلتو .
لطا١تا كاف ا ١تاء أصل اٟتضارة ،كمهد النمو كاالزدىار ،حيث نشأت التجمعات البشرية كازدىرت على مقربة من
مصادر ا١تياه ،كاقًتنت حياهتا ك٪توىا باستمرار توافره ،كتكونت اٟتضارات منذ األزمنة السحيقة بالقرب من ضفاؼ
األهنار كأحواض ا١تياه العذبة مسببة ازدىار اٟتياة .
إف ا١تاء يعترب أىم عنصر الستمرار حياة الكائنات اٟتية بعد ا٢تواء ،لذا شكلت ا١تياه يف اَفسَتة اإلنسانية عامبلن مهمان يف
ظهور اٟتضارات كتقدمها١ ،تا ٢تا من حالة استقطاب لؤلفراد كللجماعات مهدت إلقامة اجملتمع كإرساء أسسو كإ٬تاد
اللبنة األكُف لقيامو من خبلؿ إقامة التجمعات السك انية بالقرب من ا١توارد ا١تائية الطبيعية ،كَف تتوقف حاجة اإلنساف
للمياه عند حدكد االستخداـ الشخصي ٔتا متثلو من حجر الزاكية مع ا٢تواء يف بقاء اٟتياة كسبلمة الصحة كال عند أ٫تية
االستقطاب كالتجمع ،بل تعدتو لتشمل كل ٣تاالت اٟتياة يف النقل كالزراعة كالصناعة كتربية اٟتيوانات كغَتىا كبقدر ما
تشكلو ا١تياه من نقاط التقاء كتواصل بُت اجملتمعات كاٟتضارات ،فقد كاف ٢تا دكر بالغ األ٫تية كمنذ األزؿ يف ٖتديد
استقرار التجمعات البشرية ككافت إحدل عوامل الصراع الذم بدأ مع بداية ا٠تليقة لكنو َف يصل يف أحوالو إُف ما ٨تن
عليو اآلف  ،كمستقببلن ستكوف مصدرا للصراعات كا١تساجبلت كاٟتركب فا١تاء سر اٟتياة كىو سر التكوين كبداية ا٠تليقة
كما تذكر لنا ٚتيع األساطَت إف ا١تاء ىو الوجود كمنو انبثق كل شيء.
المحور الثالث :أثر الماء على حضارة اإلنساف
اٟتضارات اليت بقيت يف ذاكرة التاريخ كخلد ت يف أنصع صفحاتو ىي اٟتضارات اليت اىتمت باإلنساف فكران كصحةن
كمعاشان ،كلعل األكابد األثرية الباقية إُف يومنا ىذا من حضارات تشَت إُف أف

االىتماـ الكبَت لدل من بنوا تلك

اٟتضارات كاف منصبان على تأمُت حياة رغدة لئلنساف من خبلؿ تأمُت ا١ترافق العامة لو ،كأف اٟتضارات ا٨تصر

ت يف
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األماكن اليت توجد فيها اٞتعافرة(ٔ)كاٟتمى كالعيوف كاآلبار ،ك٢تذا السبب ا٨تصرت الزراعة يف األماكن اليت توجد فيها ىذه
ا١توارد ا١تائية(ٕ).
للماء دكر حيوم يف تقدـ حياة اإلنساف كبقائو كتطور كجوده كتطور حضارتو  .فقد هنضت اٟتضارات األكُف يف كدياف
األهنار الكبَتة ،يف كادم النيل يف مصر كمشاِف السوداف (ٖ) ،ككادم دجلة كالفرات يف ببلد ما بُت النهرين (ٗ) ،ككادم السند
يف ا٢تند كباكستاف ،ككادم ىوانج يف الصُت كغَتىا  .كأنشأت كل ىذه اٟتضارات أنظمة رم كثَتة طورت األرض
كجعلتها منتجة  .كقد اهنارت اٟتضارات حينما نضبت موارد ا١تيا ق أكعندما أساء الناس استخداـ ىذه ا١توارد ،فقد شق
الركماف القدماء قنوات ٞتر ا١تاء ،كأنشؤكا القنوات كا٠تزانات ا١تائية يف أرجاء إمرباطوريتهم ،فأحالوا ا١تناطق على طوؿ
ساحل الشماؿ اإلفريقي إُف حضارة مزدىرة تطورت خبل٢تا اٟتياة كازدىرت  .كبعد ذىاهبم طويت مشاريعهم ا١تائية .كيف
الوقت الراىن صارت بعض ىذه ا١تناطق أماكن صحراكية تصعب فيها اٟتياة (َُ).
فأينما كانت حضارة ٕتد ّتانبها هنرا  ،فالنهر يعٍت ا١تاء الذم يعٍت اٟتياة ،فإذا توافر ا١تاء بكثرة استطاع اإلنساف أف
يستخدمو يف كل شيء  ،للشرب  ،الزراعة  ،البناء كغَت ذلك ،أيضا أستخدـ النهر كوسيلة مواصبلت جيدة تنقلت
اٞتماعات عربه إُف أماكن بعيدة تتوافر فيها ا١تواد ا٠تاـ أك أم مواد أخرل غَت متوفرة لديها.
توصل الباحثوف من دراسة الوثائق األدبية كالنصوص السومرية كالسامية فيما ٮتص التكوين إُف أف ا١تياه األزلية كانت
أصل الوجود كرمز ا ٟتضارات ،ا عتقد السومريوف أف البحر ىو األـ اليت كلدت السماء كاألرض كىذا يد ؿ على أف
ا١تياه ا١تصدر األكؿ للوجود كىو مصدر اٟتياة كمنبع ا٠تَت كالربكة .لذلك اٟتضارة السومرية نعتت ا١تاء بشىت أكصاؼ
التعظيم كالتقديس كعربت عنها برموز كصور ٥تتلفة على األختاـ كاألؿكاح اٟتجرية ككاجهات ا١تعابد كقد اٗتذت شعاران
لوادم الرافدين .كما أف الساميوف اٗتذكا اإلناء الفوار شعاران ٢تم  2000سنة قبل ا١تيبلد ينبع منو ٣ترياف رئيساف
لدجلة كالفرات  ،أماعند األشوريُت فقد مت ٖتوير شعار اإلناء الفوار ْتيث يبلئم الظركؼ الطبيعية ا﵀يطة بالوط

ف

األشورم يف ا١تناطق الشمالية من العراؽ كا١تتكونة من مناطق جبلية مرتفعة تعتمد على األمطار يف زراعتها ،لقد حل
القرص اجملنح الذم يرجع تأرٮتو إُف أكائل األلف األكؿ قبل ا١تيبلد ٤تل اإلناء الفوار حيث ينبع اجملرياف من إناءين
يقعاف يف السماء على جانيب القرص اجملن ح كىو رمز انصباب مياه األمطار على األرض كإركائها
كٛتاية تقدـ اٟتياة سلسلة مًتابطة فحيثما كجد ا١تاء ازدىرت اٟتضارة كتقدمت أساليب اٟتياة (ُُ).

فالرم كاٟتضارة
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كاف لو تأثَت عظيم على اٟتياة يف مصر ،منذ عهد القدماء ا١تصريُت  ،كخاصة فيما يتعلق باؿ
أما هنر النيل ؼ

زراعة

حضارة قدماء ا١تصريُت أك
كا١تعتقدات الدينية  .كاعتمدت اٟتضارة ا١تصرية على هنر النيل يف الطعاـ كاالنتقاؿ كالعبادة ،ؼ
كما تسمى أحيانا حضارة كادم النيل ىي حضارة نشأت بطوؿ هنر النيل بشماؿ شر ؽ إفريقيا منذ سنة َََّ ؽ.ـ.
إُف سنة َّ ؽ.ـ.كىي أطوؿ حضارة مكوثان بالعاَف القدٔف كيقصد باٟتضارة ا١تصرية القدٯتة من الناحية اٞتغرافية تلك

اٟتضارة اليت نبعت بالوادم كدلتا النيل حيث كاف يعيش ا١تصريوف القدماء (ُِ).لكن أصل اٟتضارة الفرعونية جاء من
السوداف إذ نبتت على ضفيت هنر النيل يف مشاؿ السوداف ك انسابت مع مياه النيل من جنوب اؿكادم إُف مصر ،حيث أف
اٟتضارة الفرعونية يف السوداف سبقت اٟتضارة ا١تصرية إذ كانت ىناؾ مواجهات بُت ٦تالك النوبة كا١تصريُت كالشاىد على
ذلك القبلع اليت شيدىا ا١تصريوف ما بُت الشبلؿ األكؿ كالثالث لنهر النيل(ُّ).

أما يف ا١تنحى اآلخر ؼالضوء مسلط عرب الزمن على مدمنة عربية جزائرية تعود يف تارٮتها إُف اٞتذكر الفنيقية يف مشاؿ القارة
اإلفريقية ،تعترب من أقدـ ا١تستوطنات الفينيقية يف حوض البحر األبيض ا١تتوسط،

ترجع إُف ما قبل األلف األكؿ قبل

ا١تيبلد كىي فًتة الفينيقيُت يف العاَف ،مدينة "ىبوف" توفرت يفىا ٚتيع ا١تقومات اليت ساعدت على خلق ٣تتمع اجتماعي
كاقتصادم كثقايف منذ و
و
بشكل دائم كموقعها على الساحل مباشرةن مع امتبلؾ موقع
كقت مبكر ،كلعب توفر ا١تياه العذبة
ميناء مناسب للمبلحة البحرية دكرا كبَتا يف انفتاحها على عاَف البحر األيب ض ا١تتوسط  ،كما ساعد ذلك أيضان على
أصبحت
تنامي العبلقات التجارية البحرية كالربية مع ٚتيع الشعوب الربية كالبحرية فتطورت مناحي اٟتياة كازدىرت  ،ؼ
ا١تدينة كسيطة بُت عاَف البحر كالعاَف الربم الداخلي كخاصة منطقة جباؿ األكراس كمنطقة تبسة ،كما ترافق ذلك كلو مع
و
بشكل يتناسب كبصورة مستمرة مع ٚتيع التحوالت االجتماعية اليت
تطور كتنامي النهضة العمرانية يف ا١تدينة كتوسعها
فرضها ىذا االزدىار ؼ
أرست قواعد التفاىم كالتعايش مع القادمُت اٞتدد حيث أضحى حق اٟتياة يف ذلك الزمن مفهومان
رٔتا يتطابق اليوـ مع حق التعايش كاٟتق ٔتستول من الرفاه االجتماعي لكن كل على طريقة زمانو .
(ُْ)

إف اَفياه سواء كانت على شكل غيوؿ

أك آبار أك ينابيع ىي مصدر اٟتياة كدٯتومتها ك٦تا يذكره

التاريخ أف ا١تدف

عندما ال يتوفر فيها ا١تاء الكايف للرم كاالرتواء ،فإهنا ال تلبث أف تضمحل كتنتهي (ُٓ)،كاألمثلة على ذلك كثَتة  .فمدينة
العمار يف صحراء راجاستاف با٢تند ،كانت تع د إحدل ا﵀طات ا٢تامة على طريق القوافل ،لكنها ىجرت كفقدت أ٫تيتها
سب.
نتيجة لنقص ا١تاء .كحضارة سبا خَت شاىد فعندما اهنار سد ـ أ رب اهنارت حضارة أ
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أما ا١تنطقة الوسطى من جزيرة العرب أكرمها ا﵁ بتلك اٞتباؿ كاليت لوالىا لكانت اليمن جزء من صحراء الربع ا٠تاِف كىو
ـا ساعد أبنا ء اليمن على إقامة حضارهتم يف تلك ا١تنطقة حيث يقع خط تقسيم ا١تياه يف ىذه اٞتباؿ كتنحدر ا١تياه عرب
عدد من الودياف شرقان كغربان كجنوبان (ُٔ) كىذه تصب ٚتيعها يف البحر األٛتر ،أك تصب يف خليج عدف كالبحر العريب .
كلقد كانت ىذه الودياف ا١تركز الرئيس لتواج د ا إلنساف العريب األكؿ الذم حو٢تا إِف مدرجات كأراضي زراعية كقرل معلقة
على سفوح اٞتباؿ ا٠تضراء كيف بطوف األدكية يف مشهد بديع ٯتزج خضرة ا١تدرجات الزراعية على

منحدرات اٞتباؿ مع

كدياف ٖتمل بُت جنباهتا مزارع كحقوؿ فازدىرت حياة اإلنساف كسادىا الرفاه .
إذف كانت األ كدية كاؿغيوؿ اليت ٕترم فيها ىي عصب اٟتياة حيث سكنها اإلنساف اليمٍت منذ أقدـ العصور إُف يومنا
ىذا كعليها أقاـ حضارتو كبنا مدرجاتو كقراه كخبلؿ ىذه الفًتة استطاع اإلنساف اليمٍت أف يعمل ما يسمى بعصرنا اٟتاِف
التنمية ا١تستدامة من خبلؿ االستغبلؿ األمثل للبيئة ك ا١توارد ا﵀يطة بو فاؿكثَت من ىذه اؿغيوؿ يف أك دية اليمن ا١تشهورة
إتهت ٨تو النضوب سواء يف فصوؿ األمطار أ ـ يف فصوؿ اٞتفاؼ بل أف بعض األكدية
استمرارية جرياهنا طواؿ أياـ العاـ اليوـ أصبحت تتجو ٨تو اٞتفاؼ كالنضوب ركيدان
الذم يعترب من أىم أكدية اليمن من ناحية كمية ا١تياه ا١تتدفقة كبالتاِف

كالذم كاف معركفان عنها

ركيدان كمن تلك األ كدية كادم بنا

حوؿ تلك اٞتناف ا٠تضراء كالقرل ا١تعلقة على
تت

جاؼ كمزارع قاحلة كبيئة مدمرة كإنساف يبحث عن ملجأ يذىب إِفق ،يف عاَف حوؿ
سفوح اٞتباؿ كالودياف إُف أرض ة
اٟتبوب إُف كقود كاستخدـ اؿقمح كسلعة حرب ك ؾطريقة لبلحًتاب على مصادر ا١تياه كبالتاِف سوؼ ينطبق عليهم مثل
أجدادىم "تفرؽ لقوـ أيادم سبأ".
المحور الرابع :عالقة الطبيعة والحضارة مع اإلنساف
ربط الكثَت من ا١تؤرخُت عصر االضمحبلؿ األكؿ بالثورات كاالضطرابات كسقوط الدكلة ،كىو شيء كاقع كرٔتا صحيح
بالفعل كلكن ما السبب كراء كل ىذا؟
إف أفضل إجابة على ىكذا تساؤؿ ىو الرجوع إُف دراسة الدكتور فكري حسن عاَف ا١تصريات ا١تصرم بناء على نظرية
ٕتيب على ىذا السؤاؿ بسؤاؿ آخر كاضح كبسيط١ :تاذا تنهار حضارة كىي يف ذركهتا؟ !
إذا عدنا إُف اٟتضارة ا١تصرية القدٯتة عل ل سبيل ا١تثاؿ ،فإف ىناؾ رأم يقوؿ أف ٙتة حدث أكرب كأخطر أسهم يف ىذا
األمر  ،كىو كجود حالة جفاؼ كارثي أدل لبلهنيار كلكن البد من برىاف ىذه النظرية .
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اختار د .فكرم حسن مكافا يعتقد أنو كاف يطل على النيل كيستخدـ كمرفأ أياـ ا١تملكة كلكنو َف يعد كذلك بسبب
ا٨تراؼ مجرل النهر .كقرر د  .فكرم أف ٭تفر ىذا ا١توقع على عمق معُت الستخراج عينة من الًتبة ترجع إُف تاريخ
االضمحبلؿ األكؿ كاهنيار ا١تملكة القدٯتة ليتم ٖتليل العينة ك يربىن على صحة نظريتو من عدمها ،فإما حدث جفاؼ
مريع كإما ال.
لكن َف تدؿ العينة على حدكث جفاؼ فقط بل أثب تت كجود جفاؼ كارثي ليس ١تدة عاـ أك عامُت بل ١تدة جيل
كامل!! فما سبب ىذا الجفاؼ؟
أرجع علماء ا١تناخ ذلك إُف تغَت مفاجئ يف ا١تناخ العا١تي كتغَت إتاه الرياح ،فبدالن من الرياح اٟتارة اليت كانت هتب على
القارة اإلفريقية كتسبب األمطار يف أثيوبيا مث فيضاف النيل ىبت رياح باردة ٦تا أدم ال٨تصار مياه النيل ك عدـ حدكث
فيضاف .ذلك التغَت ا١تناخي الذم أدل ٞتفاؼ كارثي كاف ٔتثابة ثورة
الشعب يعتقد أف الفرعوف ىو إلو أك ابن

اجتماعية كفكرية للشعب ا١تصرم ،حيث كاف

اإللو كيستطيع أف ٯتدىم با١تياه ك يتحكم بالطبيعة كىناؾ ميثاؽ بينو كب ين

الشعب على ىذا.
كلكن الواقع جعل ىذه الفكرة تتغَت يف الدكلة الوسطى كبدأ االىتماـ بأعماؿ البناء كخاصةن السدكد كا٠تزانات كغَته ،

ىذا التغَت ا١تناخي الذم أطاح بتلك اٟتضارة حدث دكف أم إخبلؿ بالتوازف البيئي (ُٕ).

إف سوء استغبلؿ اإلنساف لبيئتو ا١تائية قد ينتج عنو استنزاؼ ا١توارد ا١تائية العذبة أك تلويث ٣تاريها كمسطحاهتا ،كمسؤكلية
اٟتفاظ على ا١تياه ليست قاصرة على اٟتكومات ٔتفردىا  ،فاٟتفاظ على ا١تياه يعترب مس ؤكلية مشًتكة بُت الفرد كاجملتمع
كاٟتكومات ،ألف ذلك يعترب جزء من اٟتفاظ على حياة الفرد كحياة الكائنات اٟتية ا١تسخرة لو ،فبل بقاء ٢تذه الكائنات
بدكف ا١تاء ،كما أنو ال بقاء للبيئة كلها يف ظل عدـ توفر ا١تاء الصاٌف لبلستخداـ.
لذلك البد من مشاركة ٚتيع أفراد اجملتمع يف عبلج ىذه ا١تشكلة ،كذلك عن طرم ؽ تربيتهم تربية مائية تركز على إ٪تاء
الوعي ا١تائي كتنمية ا١تهارات كاالٕتاىات كالسلوكيات السليمة لدل ا١تواطنُت ،انطبلقان من إمكانية إعداد الفرد ا١تتفهم
١توارده ا١تائية ،كا١تدرؾ لظركفها ،كالواعي ٔتا يواجهها من مشكبلت كما يتهددىا من أخطار كالقادر على ا١تسا٫تة اإل٬تابية
يف التغلب على ا١تشاكل ا١تائية .
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ىذه ا١تشكبلت ٯتكن أف تتلخص بالوعي ا١تائي ،كقد يكوف الوعي ا١تائي مصطلح ا كمفهوـا جديدا علينا لكن دراسات
علمية حديثة ٖتدثت كثَتان عن ىذا ا١تفهوـ كأعطت تعريفان خاصان بو فهو إدراؾ الفرد للمشكلة ا١تائية كإحدل ا١تشكبلت
البيئية من حيث حجمها كأسباهبا كأبعادىا ككيفية مواجهتها  ،كتأثَت اإلنساف فيها كتأثره هبا ،كالشعور با١تس ؤكلية ٕتاىها
كىذا يفرض على األجياؿ اٟتالية كالقادمة ا١تزيد من االىتماـ با١تياه العذبة بوجو خا ص كذلك بعد تفاقم أزمة ا١تياه على
ا١تستول ا﵀لي كالعا١تي.
اليوـ كيف العقد الثآف من األلفية الثالثة كيف زمن اٟتضارة كالتمدف كالرقي ال زاؿ ا١تاء أصل اٟتياة كاٟتضارة ،فالرفاه
كدرجة التحضر اإلنسآف تتحدداف بحصة الفرد اليومية من ا١تياه العذبة اليت تعد مرتفعة يف البلداف ا١تتقدمة قياسان مع
ا١تاء ىو أحد أكثر اٟتدكد كضوحان اليت أصبحت تفصل اليوـ بُت أغنياء العاَف
الدكؿ النامية كغَتىا من الدكؿ الفقيرة ،ؼ
كفقرائق ،فمعدؿ استهبلؾ الفرد للمياه يف أمريكا الشمالية يقدر ْتواِف ََْ لًت يف اليوـ كقد يصل إُف ََٔ لًت ،كيف
أكركبا ََِ لًت يف اليوـ ،أما يف بعض الدكؿ النامية كالدكؿ الفقَتة فبل يتجاكز متوسط معدؿ استهبلؾ الفرد اليومي من
ا١تياه َُ لًتات(ُٖ).كما يقاس مستول حضارة أم ٣تتمع بشرم بعدد ساعات التغذية بالتيار الكهربائي حيث ا١تاء
كاف كال يزاؿ لو الفضل األكرب يف توليد ىذه الطاقة اليت أصبحت اليوـ من ضركرات حقوؽ اإلنساف كما إف إجهاض
رغبات الناس يف التمتع بنعمة الكهرباء يعد انتهاكا صارخان ١تفاىيم حقوؽ اإلنساف اليت كفلتىا الدسا يتر كأقرهتا ا١تواثيق
كاالتفاقيات الدكليةٞ،تهة اآلثار االقتصادية كاالجتماعية كالصحية كاإلنسانية كاٟتياتية على الفرد كاجملتمع ،كما كاف للماء
األثر األكرب يف ٖتقيق الرفاه اال جتماعي كاالقتصادم كذلك عندما مت استعماؿ طاقة البخار ا١تائي يف الصناعة (ُٗ).
أما التنمية ا١تستدامة اليت ينادم هبا اليوـ اجملتمع الدكِف كمنذ مؤ٘تر األمم ا١تتحدة للبيئة كالتنمية الذم انعقد يف
ريودم جانَتك بالربازيل يف شهر يونيو من العاـ ُِٗٗ كالذم حظي بدعاية ؾبَتة يف ذلك الوقت ،حيث أطلق عليو يف
حينها اسم قمة األرض ك شاركت فيو كل دكؿ العاَف تقريبان على مستول الرؤساء ككبار القادة

أصبحت من الركائز

األساسية للحضارة ا١تعاصرة  .لكن كبالرغم من أف ا١تصطلح قد يكوف جديدان إال أف التنمية ا١تستدامة ال ٘تثل ظاىرة أك
اىتمامان جديدان بل ىي مطلب قدٔف ،إذ كانت التنمية تركز على قضايا الرفاه االجتماعي يف ا٠تمسينات كعلى ٕتاكز
مشكبلت التنمية يف الستينات مث على اٟتد من الفقر كتلبية اٟتاجات األساسية يف السبعينات مث ظهر مفهوـ كمصطلح
التنمية ا١تستدامة كرد طبيعي على التخوؼ الناجم عن تدىور البيئة الناتج عن األسلوب التقليدم للتنمية الذم يقوـ على
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التنامي السريع لئلنتاج دكف اعتبار لآلثار السلبية اليت ٮتلفها ىذا التنامي على اإلنساف كعلى ا١توارد الطبيعية كعلى البيئة .
كٔتا أف ا١تاء أىم ركائزىا حيث ٔتا ىي عملية تطوير األرض كا١تدف كاجملتمعات كاألعم اؿ اإلنتاجية تلبية الحتياجات
اٟتاضر ،من دكف استنزاؼ ا١توارد الطبيعية ،كٔتا يضمن استمرار ٕتددىا حىت تستطيع تلبية احتياجات األجياؿ ا١تقبلة،
فإف ىذه التنمية ا١تستدامة هتدؼ إُف ٖتسُت ظركؼ ا١تعيشة ٞتميع الناس من دكف زيادة استخداـ ا١توارد الطبيعية إُف ما
يتجاكز قدرة كوكب األرض على التحمل ،كيتم تطبيق التنمية ا١تستدامة يف ثبلثة ٣تاالت رئيسة،ىي  :النمو االقتصادم،
كحفظ ا١توارد الطبيعية كالبيئية ،كالتنمية االجتماعية  .كمن أىم التحديات اليت تواجو تطبيق التنمية ا١تستدامة ىي خلق
التوازف بُت استمرار النمو ،كا﵀افظة على اَفكارد الطبيعية كالبيئية اليت يتطلبها ذلك.
كتستند التنمية ا١تستدامة على ركائز عدة ،أ٫تها

«ا١تياه» ك«الغذاء» ك«الصحة» ك«ا١تأكل» ك«الطاقة» كتعترب ا١تياه

العنصر األساسي ألف ٚتيع الركائز األخرل تعتمد عليها كال تقوـ من دكهنا  .فمن خبلؿ ضماف اإلمدادات الكافية من
اَفياه كرفع كفاءة استخدامها كإدارة مواردىا بفعالية ،تتحقق التنمية الزراعية كالصناعية كاٟتضارية.
الخاتمة :
كتبقى إمدادات ا١تياه على كوكبنا ثابتة ،لكن ٧تد أف اإلنساف قادر على تعديل دكرة ىذه اإلمدادات الثابتة ،إف
الزيادة السكانية كالتوسع العمرآف كارتفاع ـ ستويات ا١تعيشة كالنمو االقتصادم كالصناعي كلها عناصر أسهمت يف زيادة
الضغوط على بيئتنا الطبيعية .كٯتكن لنشاطاتنا أف تؤدم إُف اختبلالت يف ا١تعادلة ا١تائية كتؤثر بالتاِف على كمية كنوعية
موارد ا١تياه الطبيعية ا١تتاحة لؤلجياؿ اٟتالية كا١تستقبلية .
كقد ازدادت كميات ا١تياه ا١تستخدمة يف البيوت كالصناعة كالزراعة  .لكن كمية ا١تياه على كوكبنا ٤تدكدة فوجو
ا٠تطورة ىنا أف عددان أكرب من السكاف لن يستخدـ فقط كميات أكرب من ا١تياه ،لكنو سيلقي إُف األرض أيضان بكميات
أكرب من مياه الصرؼ ،كيؤدم الصرؼ ا١تنزِف كالزراعي كالصناعي،

ٔتا يف ذلك االستخداـ ا١تكثف للمبيدات

كا١تخصبات ،إُف ٖتميل إمدادات ا١تياه بكميات كبَتة من الكيماكيات كالبكتَتيا ا٠تطرة اليت هتدد اٟتياة بالوجو العاـ

.

كباإلضافة إُف ذلك تؤدم أنظمة الرم البائسة إُف زيادة معدالت التبخر كملوحة األرض كما كتؤدم ىذه العوامل ٣تتمع ة
إُف تشكيل ا١تزيد من الضغوط على ا١توارد ا١تائية اٟتالية كإذا استمرت االٕتاىات الراىنة على حا٢تا ،فإف ىذا سيلحق
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عواقب بالغة السلبية ٔتجارم األهنار كأسطح البحَتات كخزانات ا١تياه اٞتوفية كالبيئة ككل ،كمن ىنا من األ٫تية أف نعرؼ
الكثَت عن مواردنا ا١تائية ٟتمامهتا كٛتاية اٟتياة كاٟتق يف اٟتياة بالوجو ا١تطلق .
لذا فمن أىم اٟتلوؿ اليت ٯتكن اعتمادىا ٟتماية اٟتضارة اإلنسانية كضماف استمرارية تقدمها

بل أصبح من الضركرم

التوجو إُف التخطيط ا١تستداـ الذم يهدؼ إُف ٖتقيق استدامة استخداـ ا١توارد الطبيعية بالشكل األنسب كالتفكَت يف حق
األجياؿ القادمة من ىذه ا١توارد اآلخذ ة يف النفاذ إذا َف ٭تسن استخدامها  ،من ىذا ا١تنطلق َف تعد اٟتماية كاٟتفاظ على
ا١توارد اٟتضارية كالثقافية أمرانكافيان  ،بل إتو التفكَت إُف ٖتقيق استدامة ىذه ا١توارد على ا١تدل البعيد كاالستفادة منها من
الناحية االؽتصادية كذلك ،كذلك ألهنا تشكل ثركة قومية ٞتميع األجياؿ اٟتالية كالبلحقة ،كىي ملك ٢تم ٚتيعان تقع
عليهم مسؤكلية ٛتايتها كاٟتفاظ عليها كاٟتفاظ على ا١توارد اٟتضارية كالثقافية

 ،إذف ال بد من اتباع سياسات

كاسًتاتيجيات خاصة ٯتكن تصنيفها على النحو التاِف:
الناحية اؿقانونية والتشريعية :
ُ .إصدار قانوف يوضح مفهوـ الًتاث اٟتضارم كمدلوالتو ك٭تدده ،كذلك باعتبار أف ٛتايتو كاٟتفاظ عليو منفعة عامة،
٦تا ٮتوؿ ؿٞتهات ا١تختصة أخذ اإلجراءات اليت تراىا مناسبة كفق القانوف للحفاظ على ا١توارد اٟتضارية كالثقافية من
أعماؿ التخريب كاإلىماؿ كإعطاء حق التصرؼ هبا للقطاع العاـ هبدؼ ٖتقيق ا١تنفعة العامة بعيدان عن ا١تصاٌف الشخصية .
ِ .إعادة النظر يف القوانُت كالتشريعات ا٠تاصة ٔتا يتناسب مع اٟتفاظ على ا١توارد الثقافية كاٟتضارية .
الناحية االقتصادية :
انب.
ُ .قياـ أجهزة اٟتكم ا﵀لي بعمل خطط هتدؼ إُف اإلنعاش االقتصادم يف ٥تتلف جو ق
ِ .العمل على تشجيع ا١تهن اليدكية كالتقليدية الًتاثية من خبلؿ ٗتفيض الضرائب كالرسوـ .
ّ .تنفيذ برامج دعائية.
ْٗ.تصيص ميزانية سنوية من ا١تيزانية العامة للدكلة ،ؿتوفَت التمويل ا١تاِف بإصدار طابع بريدم قومي ٮتصص ريعو ١تيزانية
اٟتفاظ على ا١توارد الثقافية كاٟتضارية.
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الناحية االجتماعية :
ُ.العمل على نشر التوعية الشعبية كتعريف اجملتمع ٔتفهوـ ا﵀افظة على الًتاث اٟتضارم للمدينة كأ٫تيتو على ٥تتلف
ا١تستويات التعليمية كالفكرية.
ِ .تشجيع ا١تؤسسات اليت تعٌت باالىتماـ كا﵀افظة على الًت اث البيئي كاٟتضارم كنشر الوعي الشعيب كتدريب األفراد
على طرؽ توثيق كصيانة العناصر التارٮتية كاألثرية كالثقايفة للحضارة .
ّ .تشجيع ا١تؤسسات اليت تعٌت باالىتماـ كا﵀افظة على الًتاث الثقايف كاٟتضارم
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يف ٥تتلف اجملاالت مثل إجراء

الدراسات كاألْتاث ،كٚتع التربعات ،كنشر الوعي الشعيب ،كتنظيم ا١تعارض كالندكات ،كتدريب األفراد على طرؽ توثيق
كصيانة العناصر اٟتضارية.
الهوامش:
(ُ) :د كتور خضراكم( ٤تمود رمضاف عبدالعزيز) /الثقافة ماء الحضارات وروحها/مقالة نشرت ىف ُٔ مارس َُُِ بواسطة

. katara

(ِ):كذلك كما ىو اٟتاؿ يف بعض مناطق من كندا حيث مت العثور على ضفادع بشرية مشوىة نتيجة تلوث ا١تياه sciences et vie
أكتوبر ُّٗٗ.
(ّ):اإلسبلـ كالغرب (آفاؽ الصداـ) :صموئيل ىانتيغتوف ،ترٚتة٣ :تدم شرشر .صْٔ.
(ِْ):اإلسبلـ الثابت اٟتضارم كا١تتغَتات السياسية :ألكسي ماالشينكو ،ترٚتة :د٦.تتاز الشيخ .ا١تقدمة.
قصة اٟتضارة  -اٞتزء األكؿ :ككؿ ديورانت .ص ّْ .
.ا١تصدر :قاموس ا١تعآف /
(ٓ)ٚ:تع جعفر ،كاٞتعفر ىو النهر الصغَت ،فوؽ اٞتدكؿ كقبل اٞتدكؿ كقبل النهر عامةن أك النهر ا١تآلف
htt/www.almaany.com
(ٔ):ا١تاء يف الفكر اإلسبلمي كاألدب العريب» ،إصدار جديد أعده الدبلوماسي كالكاتب السفَت الدكتور ٛتد ٤تمد بورٛتة ،للمفكر ٤تمد
بن عبد العزيز بن (ٕ):عبدا﵁ ا١تنشور ٖتت عنواف «ا١تاء يف الفكر اإلسبلمي كاألدب العريب » كما جاء يف مقدمة ا١تختار على لساف
بورٛتة ،ا١تقدمة صٕ – اؿكويت .َُُِ-
(ٖ):ظهرت اٟتضارة ا١تصرية القدٯتة على ضفاؼ النيل ،كدامت حواِف َََّ سنة تقع مصر القدٯتة يف حوض البحر األبيض ا١تتوسط
الشرقي ،كقد كفرت كميات الطمي النإتة عن الفيضانات ا١تنتظمة لنهر النيل أراضي خصبة صاٟتة للزراعة ٦تا جعلها قبلة جملموعة من
األجناس البشرية اليت توحدت على يد الفرعوف مينا/موسوعة حضارة العاَف.
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(ٗ)ٝ :تيت كذلك حضارة ببلد الرافدين حيث نشأت مشاؿ شرؽ حوض البحر ا١تتوسط على هنرم دجلة كالفرات ،فسميت باسم ببلد
الرافدين أم هنرم دجلة كالفرات موسوعة حضارة العاَف/مرجع سابق.

اؿراث اٟتضارم /ترٚتة صادؽ عبداٟتميد الراكم ك طالب عبدا١تَت مهدم /ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة
(َُ) :بركمل)ف.س) /صيانة ت
كالعلوـ ،تونس/ََِِ/صْٕ.
(ُُ):دكر ا١تياه يف نشوء اٟتضارات  -النبأ العدد ّٓ شواؿ ُُِْ كانوف الثآف .2001
(ُِ) :ا١ترجع السابق صفحة ٕٓ.
(ُّ) :صحيفة  GHIالسويسرية /شارِف بونيو /أصل اٟتضارة الفرعونية يف السوداف ترٚتة  :طو يوسف حسن – جنيف – سويسر
اسود انيز أكنبلين.كوـ .َِٓ/َٔ/ِٖ sudaneseonline.com
(ُْ) :الغيوؿ كلمة عربية فصحى ال زالت تستخدـ يف اليمن  /عند ا٢تمدآف يف "اإلكليل" كعند ياقوت الغيل ىو النهر كالغيل ىو ا١تاء
الذم ٬ترم على كجو األرض ،كىو العُت اليت تنبع من األرض كالغيل يف اليمن ىو ا١تاء اٞتارم الذم ينبثق من العيوف كينحدر يف األكدية،
(ُٓ) :ياقوت اٟتموم ،معجم البلداف ،اجمللد ا٠تامس ،ص ّّٗ ،دار صادر ،بَتكت.َُٗٗ ،
(ُٔ) :كمن أىم ىذه الودياف :كادم مور – حرض -زبيد  -سىاـ -ككادم رسياف كادم تنب ككادم بناء ككادم حضرموت.

(ُٕ)ٖ :تليل لدراسة د فكرم حسن-التغَت ا١تناخي ك االهنيار اٟتضارم -الكاتب :أٛتد سعد بتاريخ ُّ أبريل -غزة.ََُِ ،
(ُٖ) :تقرير األمم ا١تتحدة للتنمية البشرية .ََِٔ ،صٔٓ.
(ُٗ):مت إنتاج أكؿ ٤ترؾ ٓتارم ٕتارم عاـ ُٖٗٔـ .كيف ذلك العاـ سجل توماس سافرم ،ضابط اٞتيش من كورنوكؿ ،براءة اخًتاع ٤ترؾ
ضخ يستخدـ البخار.
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مدى تجاوب البحوث السوسيولوجية مع المشكالت االجتماعية التي يفرزىا
الواقع االجتماعي الجزائري "دراسة ميدانية بثالث جامعات جزائرية "
أ.أحمد دناقة /جامعة الجزائر - 02أ.جماؿ بلبكاي /جامعة سعد دحلب ،البليدة  ،الجزائر
65

ملخص:
يبلحظ ا١تمارس للمعرفة العلمية يف ٣تاؿ العلوـ االجتماعية بوضوح غياب الوعي الكايف بأ٫تية ىذه العلوـ يف ٖتليل شركط التحوؿ اليت
ٯتر عربىا اجملتمع اٞتزائرم ،حيث تركز ىذه العلوـ على ضركرة التفكَت النقدم للمجتمع حوؿ نفسو ،ك٦تارساتو خبلؿ فًتات ٖتولو ،كيقع
عؿـ االجتماع يف قلب العلوـ االجتماعية،كوف السوسيولوجيا "٘تثل العلم الذم ينتج أناسا يسايركف كل األزمنة االجتماعية" .حيث تسعى
ا١تعرفة السوسيولوجية إُف تأطَت اجملتمع يف إطار نسق من العبلقات كالتفاعبلت كالتمثبلت قصد ا١تسا٫تة يف تطوير طرؽ التفكَت كتغيَت نوع
العبلقات االجتماعية القائمة ١تسايرة التحوالت السوسيوثقافية اليت يشهدىا اجملتمع ،كال يتأتى ذلك إال من خبلؿ البحوث الرصينة كالوادفة
اليت ينتجها الباحثوف يف اٟتقل السوسيولوجي.
كقد ارتأينا أف نسلط الضوء على كاقع البحوث اؿسوسيولوجية باٞتامعة اٞتزائرية داخل اٟتقل السوسيولوجي ،كما متوفر لؤلساتذة الباحثُت
من كسائل من أجل ٦تارسة سوسيولوجية قادرة على فهم كتشخيص ا١تشكبلت االجتماعية اليت يعآف منها اجملتمع اٞتزائرم  ،ك٭تاكؿ
الباحث الوقوؼ على ا١تعيقات اليت قد ٖتوؿ دكف ٕتاكب البحوث السوسيولوجية مع ا١تشكبلت االجتماعية اليت يفرزىا الواقع االجتماعي
اٞتزائرم كمنو نطرح اإلشكالية التالية :ماذا تقدـ البحوث السوسيولوجية من أجل حل ا١تشكبلت االجتماعية اليت يفرزىا الواقع االجتماعي
اٞتزائرم؟.
ماعية ،الواقع االجتماعي .
الكلمات المفتاحية :البحوث السوسيولوجية ،ا١تشكبلت االجت

أوال :تحديد اإلشكالية:
علم ا شديد االرتباط بالواقع االجتماعي بوصفو موضوعا لو  ،لعل ىذا ما زاد من تعقيد عملية
يعترب علم االجتماع ن
ٖتديد مفهوـ موحد كمتفق عليو ٢تذا العلم  ،كما أف ا١تشتغلين بوذا العلم ىم جزء من ىذا الواقع  ،كىذا ما يجعل من
الصعوبة ٔتكاف ٖترر ا١تمارسة السوسيولوجية من أحكاـ القيمة ،كبا لتاِف من االنتماءات القيمية كاأل ديولوجية -كىذه
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ظاىرة قد تشًتؾ فيها كل العلوـ االجتماعية األخرل» -فتظهر ا١تمارسة السوسيولوجية منقوصة كعاجزة حىت على إعطاء
تعريف موحد لعلم االجتماع ،ألهنا ببسا طة تعطي تعريفات لعلم االجتماع يف بعض األحياف تعرؼ لنا اجملهوؿ باجملهوؿ،
ككذلك تعطي تعريفات قد تكوف جامعة كلكنها غَت مانعة إذ أهنا َف تستطع إ٬تاد تعريف ٯتيز علم االجتماع كعلم عن
غَته من العلوـ االجتماعية األخرل «(ُ).
كال يبتعد علم االجتماع يف اٞتزائر كثَت ا عن ىذه اإلشكاليات بل ك يتجاكزىا إُف إشكاليات تتعلق بظركؼ نشأتو
كمكانتو يف اجملتمع ،على اعتبار أف العلوـ االجتماعية نشأت يف سياؽ تارٮتي كجزء من تكنولوجيا السلطة اليت شكلت
اجملتمع الرأٝتاِف الليرباِفْ ،تيث بدأت تظهر يف البداية كإجراءات انضباطية للتحكم  ،تعمل على إ٬تاد تراكمية للمعرفة
العلمية ،تستخدـ فيما بعد كأدكات للسيطرة (ِ)» .فقد نشأ علم االجتماع يف اٞتزائر بداية ٠تدمة ا١تطامع الكولونيالية
يف اٞتزائر(ّ)«.
كحىت بعد عمليات اإلصبلح اٞتامعي كتبٍت اٞتزائر للنظاـ االشًتاكي أصبح مطلوبا من ع َف االجتماع كاَف شتغلُت بو
التجند ٠تدمة اإليديولوجية االشًتاكية .كذلك من خبلؿ الدراسة كالتنقيب كجد نا أف مسَتة ىذا العلم قد مت مزت:
باالستقرار ( )L’instabilitéمن حيث الربامج ،كطغياف سياسة الكم على الكيف ،كيظهر ىذا من خبلؿ انتشار
أقساـ علم االجتماع عرب أغلب اٞتامعات اٞتزائرية بطريقة ال مدركسة ك ٘تيل إُف العفوية.
ىذا الوضع يفرض على األستاذ الباحث ربط قضايا ْتوثو بالقضايا االجتماعية كاالقتصادية للمجتمع الذم يتواجد
فيو  ،ك التعجيل بتطوير ٦تارساتو حىت يستطيع القياـ ٔتهمة إنتاج ا١تعرفة ،يف الوقت الذم أصبحت فيو اٞتامعات العربية
بصفة عامة ،كاٞتامعات اٞتزائرية بصفة خاصة بعيدة نسبيا عن االلتزاـ بالشركط العلمية العا١تية اليت ٕتعل من إنتاج ا١تعرفة
عملية فعالة ككاقعا ٣تسدا.
فرغم االىتماـ ا١تتزايد على مستول جامعاتنا بقضية إنتاج ا١تعرفة العلمية كػ "فكرة " ،نلمس ضعف أداء النشاط العلمي
داخل النسق اٞتامعي اٞتزائرم ،لذا البد من كجود فهم نقدم ألنظمة إنتاج ا١تعرفة -كفق ا١تقاربات السوسيولوجية النقدية
اٟتديثة  -حىت ٖتقق اٞتامعة اٞتزائرية أىدافها ا١تنشودة كتستطيع القياـ بفعل إنتاج ا١تعرفة يف حقل علم االجتماع ،كذلك
حىت يتم تقدٔف ْتوث سوسيولوجية رصينة تساىم بدكرىا بتشخيصات دقيقة للمشاكل اليت يعيشها اجملتمع اٞتزائرم.
إذ يظهر جليا يف كاقع بلداننا عدـ اىتماـ جدم من قبل السياسي بإقامة مراكز أْتاث تدعمها كترعاىا الدكلة،
باعتبارىا تسلط الضوء على اٞتوانب االجتماعية كاالقتصادية ،ككذا على مكامن اٍف لل يف السياس ات التنموية اٞتارم
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اتباعها ،كتكشف طبيعة البٌت كالتشكبلت القائمة كتطرح مباشرة كسائل اإلصبلح كالتطوير للخركج من األزمة " .كفق

الشركط اليت ٖتكم »إعادة إنتاج األنساؽ(ْ)«حسب "أنتوٓف

غيدنز."Anthony Giddens

خضع تقارير األساتذة الباحثُت ا١توكل
ك٦تا يزيد األمر سوء ا أف اإلصبلحات قد تفرض على مراكز إ نتاج ا١تعرفة ،فت
إليهم مهمة إنتاج ا١تعرفة ،إُف موافقة مسبقة من قبل أطراؼ معينة ،تقوـ بتعديل ما تراه غَت مبلئم مع مصاٟتها
ساسية
كسياساهتا العامة كىو ما ينفي عن األْتاث مصداقيتها العلمية ،كٖتقيق ا١توضوعية اليت تعترب من الشركط األ
للمعرفة العلمية  .كقد ارتأينا أف نسلط الضوء على البحوث السوسيولوجية ك ـ دل ارتباطها با١تشكبلت االجتماعية اليت
يفرزىا الواقع االجتماعي ،كما متوفر لؤلساتذة الباحثُت من كسائل من أجل تشخيص كفهم ا١تشكبلت االجتماعية اليت
يعآف منها اجملتمع اٞتزائرم.
على ضكء ما سبق نطرح اإلشكاؿ التاِف  :ىل تستجيب البحوث السوسيولوجية اليت يقوـ هبا األساتذة الباحثوف يف
٣تاؿ علم االجتماع داخل النسق اٞتامعي اٞتزائرم للمشكبلت االجتماعية اليت ينتجها الواقع االجتماعي اٞتزائرم؟ .
ثانيا :أىداؼ الدراسة٨ :تاكؿ من خبلؿ ىذه الدراسة ا١تيدانية الوصوؿ إُف األىداؼ التالية:

٤ تاكلة الوقوؼ على كاقع ا١تمارسة السوسيولوجية من قبل األساتذة الباحثُت يف اٟتقل السوسيولوجي داخل اٞتامعة
اٞتزائرية.
٤ تاكلة معرفة كاقع إنتاج ا١تعرفة السوسيولوجية داخل النسق اٞتامعي اٞتزائرم من خبلؿ البحوث السوسيولوجية ا١تنجزة
يف التخصص.
٤ تاكلة الوقوؼ على مدل ارتباط ا١تمارسة السوسيولوجية با١تشكبلت االجتماعية اليت يفرزىا الواقع االجتماعي
اٞتزائرم.
رابعا :منهج الدراسة :
اعتمدنا يف ىذه الدراسة

ا١تيدانية على "ا١تنهج الوصفي " ،الذم يسمح بوصف طبيعة العبلقة

بُت "الدراسات

السوسيولوجي كا١تشكبلت االجتماعية " ،كصفا دقيقا  .كالنفاذ بعمق إُف أىم ارتباطاهتا من أجل اٟتصوؿ على نتائج
ة
علمية دقيقة ،حيث ال يكتفي الباحث عند استخداـ ىذا ا١تنهج ٔتجرد الوصف ،بل عليو أف يسعى إُف استخبلص
الدالالت كا١تعآف ا١تختلفة اليت تنطوم عليها البيانات (التحليل) ،كؽد اعتمدنا من خبلؿ ذلك على أسلوبُت للتحليل
٫تا:
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األسلوب الكمي  :من خبلؿ جداكؿ إحصائية مركبة ذات مدخلُت من أ جل الكشف عن العبلقات االرتباطية بُت
مؤشرات كمتغَتات ا١توضوع ا١تدركس.

األسلوب الكيفي :كمحاكلة الستنطاؽ األرقاـ كاإلحصاءات كتبياف كتفسَت الدالالت كا١تعآف .
خامسا :األدوات المستعملة في الدراسة :

٘تثل التقنمات مراحل عمليات ٤تدكدة مرتبطة بعناصر عملية ٤تسة مبلئمة ٢تدؼ ٤تدد تأخذ مكاهنا على
(ٓ)

مستول ا١تراحل العملية للبحث» :إهنا أدكات يضعها ا١تنهج يف خدمة البحث «  .إذ ال ٯتكن ألم تقنية من
تقنيات البحث السوسيولو جي أف تدعي كحدىا ا١تقدرة على رصد كل مكونات الظاىرة ا١تدركسة كعناصرىا ا١تتشعبة

تداخبل كتعقيدا ،لذلك اعتمدنا على "االستمارة" كأداة رئيسية يف ىذا البحث باإلضافة إُف "المقابلة" كأداة داعمة.
سادسا :عينة الدراسة :
آثرنا استعماؿ المسح الشامل  ،ألف مفردات ْتثنا ٤تصورة يف فئة األساتذة الباحثُت الدائمُت يف علم االجتماع

كاخًتنا ثبلث جامعات جزائرية ىي جامعة األغواط كجامعة غرداية كجامعة كرقلة  ،حيث بلغ عدد األساتذة الباحثُت يف
علم االجتماع يف اٞتامعات الثبلثة  72أستاذ مشلتهم الدراسة كلهم.
سابعا :تحليل وعرض البيانات:
اؿجدوؿ رقم (َُ):مدى استجابة الدراسات السوسيولوجية لمشكالت المجتمع الجزائري من واجهة نظر األساتذة
الباحثين حسب متغير المؤىل العلمي لديهم
ىل تستجيب الدراسات السوسيولوجية
للمشكالت االجتماعية

نعم
ال
نسبيا
المجموع

المجموع

المؤىل العلمي
ماجستَت

دكتوراه

التكرار

11

7

18

النسب%
ة

%15,3

%9,7

%25,0

التكرار

8

ِ

َُ

النسبة %

%11,1

%2,77

%13,88

التكرار

37

7

44

النسبة %

%51,4

%9,7

%61,1

التكرار

58

ُٔ

72

النسبة %

%80,6

%22,22

%100
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يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله أف  %61,1من األساتذة الباحثُت يركف أف الدراسات السوسيولوجية تستجيب نسبيا

فقط للمشكبلت االجتماعية اليت يفرزىا الواقع ،يشكلوف  %51,4٭تملوف شهادة ا١تاجستَت ك % 9,7٭تملوف شهادة
الدكتوراه  .بينما ٧تد أف  %25,0من األساتذة يعتربكف أف الدراسات السوسيولوجية تستجيب ٘تاما للمشكبلت

االجتماعية ،ٯتثلوف % 15,3٭تملوف شهادة ا١تاجستَت ك% 9,7يحملوف شهادة الدكتوراه
 %13,88يعتربكف أف الدراسات السوسيولوجية ال تستجيب ٘تاما للمشكبلت االجتماعية،
شهادة ا١تاجستَت ،ك% 2,77٭تملوف شهادة الدكتوراه.

 .يف حُت ٧تد أف
منهم % 11,1٭تملوف
69

نستنتج من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله أف أكثر من َٕ %من األ ساتذة الباحثُت يركف أف الدراسات السوسيولوجية إما
تستجيب نسبيا فقط أك ال تستجيب ٘تاما للمشكبلت االجتماعية اليت يفرزىا اؿ كاقع االجتماعي اٞتزائرم ،رٔتا أل ف
ا١تمارسة السوسيولوجية تعالت نوعا ما عن الفعل االجتماعي ،كَف تعط القيمة الكافية للنظرية االجتماعية من حيث ىي
نشاط منتج للمعرفة ،كالًتكيز على األعماؿ النظرية اليت تتم لذاهتا ما جعلها مج اال ٥تاطبيا منفصبل كمنغلقا ال ٔف ت بصلة
إُف ا١تشكبلت كالقضايا االجتماعية اليت يفرزىا الواقع االجتماعي اٞتزائرم.
كمنو كمن الواجب على الباحث السوسيولوجي خوض غمار البحث ا١تيدآف كالذىاب بو بعيدا ٦تا ٬تعلو ٮتلق نوعا من
األلفة بينو كبُت موضوع ْتثو ك٘تتزج بذلك التجربة العا١تة بالتجربة الساذجة للواقع االجتماعي كالتجربة العا١تية بالتجربة
ا للًتاث الع ١تي
ا﵀لية للمجاؿ االجتماعي  ،ليتمكن األستاذ الباحث من إنتاج معرفة سوسيولوجية ٘تثل استمرار
السوسيولوجي كقطيعة معو يف نفس الوقت ،انطبلقا من النموذج النظرم العاـ بالصيغ ا١تمكنة لتحققو يف ا١تكاف كالزماف
أك حسب تعبَت بورديو» Pierre Bourdieuا١تمكنات الثقافية يف إطار رؤية انعكاسية«.
الجدوؿ رقم (َِ) :مدى وضوح أىداؼ اؿبحوث السوسيولوجية حسب متغير اؿجنس لدى المبحوثين .
مدى وضوح أىداؼ البحوث
السوسيولوجية

نعم
ال
المجموع

المجموع

الجنس
ذكر

أنثى

التكرار

12

16

28

النسبة %

%16,7

%22,2

% 38,9

التكرار

35

9

44

النسبة %

%48,6

%12,5

%61,1

التكرار

47

25

72

النسبة %

%65,3

%34,7

%100
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يتبين من خبلؿ اٞتدكؿ الذم يوضح مدل كضوح أىداؼ البحوث السوسيولوجية حسب متغَت اٞتنس لدل
البحوث السوسيولوجية ،منهم 48,6
األساتذة الباحثُت أف  %61,1من األساتذة يعتربكف عدـ كضوح أىداؼ
%ذكور ك %12,5إناث  .بينما ٧تد أف  %38,9من األساتذة يركف بوضوح أىداؼ البحوث السوسيولوجية ،منهم
% 22,2إناث ك% 16,7من األساتذة الذكور.
نستنتج أف األساتذة الباحثُت الذكور ٯتيلوف إُف انتقاد الوضع القائم أكثر من اإلناث نظرا لكوف الذكور أكثر جرأة يف
ا١تسائل ا١تتعلقة بالنقد كإبداء الرأم باإلضافة إُف أف ا١ترأة الباحثة ما زالت َف ٖتصل على ا١تكانة اليت تليق هبا داخل نسق
البحث ٦تا ٬تعلها أكثر خوفا على مستقبلها البحثي كا١تهٍت كبالتاِف ال ٘تيل إُف إبداء رأيها بوضوح فيما ٮتص التعبَت عن
االنشغاالت كالنقد بكل جرأة كحرية.
حمث يعلق بعض األساتذة على السؤاؿ التاِف ١ :تاذا أىداؼ البحوث السوسيولوجية غَت ك اضحة بقو٢تم » :ال تعاًف
ا١تشاكل االجتماعية معاٞتة حقيقية «» .بدليل قلة البحوث كالدراسات السوسيولوجية حوؿ الواقع اٞتزائرم «».ألف
الواقع يتناقض مع أىداؼ ا١تنهج العلمي للمعاٞتة السوسيولوجية «» .ألف البحوث اليت تنجز ضمن ىذا االختصاص
هتمش «».بسبب النظرة الدكنية لكل من التخصص كمن يدرسو «» .ألف ا١تؤسسات االجتماعية خاضعة للمجتمع
كمتأثرة بو كتنظر نظرة بريستيج«.
فنظرا للتذبذب الذم تشهده ا١تمارسة السوسيولوجية على مستول اٞتامعات اٞتزائرية بسبب كجود ت شابك صراعي
بُت معرفتُت إحدا٫تا غربية تسيطر على األخرل ،كتعيد تكوينها من ا لداخل كٕتعلها ،بطريقة ما ،غريبة عن ذاهتا ألهنا
تقتلعها من أرضيتها الفلسفية كا١تيتافيزيقية ْتيث أصبح معها األستاذ الباحث متبحران يف ا١تعرفة الغربية ال يعرؼ من أم
مكاف يتكلم ،كمن أين تأيت ا١تشكبلت اليت تقلقو(ٔ).
من ىنا يصبح األستاذ الباحث أساسان ا١تعرب كا١تًتجم عن ٣تموع نظرم كمنهجي تكوف يف لغة كبلد آخرين يكاد ال
يدرؾ -يف غالب األحياف  -التجدر الفلسفي كنوعيتو التارٮتية ٢تذا اجملموع  ،كىو يشعر باالنسحاؽ ٕتاه اإلنتاج لآلخر .
كبعملية تراكم سريع فيكتفي ،منزكيان يف ظل ا١تعرفة الغربيةٔ ،تمارسة سوسيولوجية ٥ ،تتنقة بو كباآلخر ،كفوؽ كل ذلك
تكوف آٙتة ألهنا بعيدة عن ا١تشكبلت اليت يفرزىا الواقع كبالتاِف فهي قد ال ترضي أحدان.
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الجدوؿ رقم (َّ) :اعتبار مردود الممارسة السوسيولوجية كمي أو ذو جودة حسب متغير الخبرة لدى المبحوثين
مردود الممارسة السوسيولوجية
كمي فقط
ذو جودة
بدوف إجابة
المجموع

الخبرة
أقل من  4سنوات

من 9- 4سنوات

أكثر من 09سنوات

المجموع

التكرار

23

26

8

57

النسبة %

%31,9

%36,1

%11,1

%79,2

التكرار

5

4

2

11

النسبة %

%6,9

%5,6

%2,8

%15,3

التكرار

4

0

0

4

النسبة %

%5,6

%0

%0

%5,6

التكرار

32

30

10

72

النسبة %

%44,4

%41,7

%13,9

%100

يتبُت لنا من خبلؿ اٞتدكؿ الذم يوضح العبلقة بُت اعتبار األساتذة الباحثُت مردكد ا

١تمارسة السوسيولوجية

كمي فقط ك متغَت ا٠تربة يف البحث كالعمل لديهم أف % 79,2من األساتذة يركف أف مردكد ا١تمارسة السوسيولوجية
كمي فقط ،منهم  %36,1لديهم خربة من أربعة إُف تسع سنوات ك  %31,9لديهم خربة أقل من أربع سنوات ك
% 11,1أكثر من تسع سنوات  .بينما ٧تد  %15,3يركف أف مردكد ا١تمارسة السوسيولوجية ذك جودة ،منهم %6,9
لديهم خربة أقل من أربع سنوات ،ك % 5,6لديهم خربة من أربعة إُف تسع سنوات ك  %2,8منهم لديهم خربة أكثر

من تسع سنوات.
نستنتج أف أغلب األساتذة الباحثُت يركف أف مردكد ا١تمارسة السوسيولوجية ىو كمي فقط كيتجسد ذلك أساسا يف
البحوث ا١تنجزة كا١تذكرات كالرسائل اليت تدخل فقط ضمن متطلبات نيل درجة علمية معينة كليس استجابة للمشكبلت
الواقعية  ،باإلضافة إُف بعض الكتب اليت ال تدخل ضمن اإلنتاج العلمي األصيل كاليت تقع يف حالة التوافق التاـ اليت
تؤدم إُف ا١تمارسة اآللية ك »ٗتنق اإلنتاج العلمي األصيل«.حسب تعبَت "بورديو".
يربر أحد األساتذة بقولو » :لقد أىينت السوسيولوجيا عندما عممت يف ٚتيع اٞتامعات بطريقة غَت مدركسة ...كما
قضي على ا١تعرفة كا١تمارسة السوسيولوجية عندما حشيت أقساـ علم االجتماع ْتاملي البكالوريا الذين ٖتصلوا على
معدالت ضعيفة«.
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كيعرب اإلنتاج الكيفي عن اإلنتاج العلمي األصيل الذم ينتج عن "الهابيتوس *" السوسيولوجي الذم ٯتتلكو األستاذ

الباحث ،الذم يج عل ا١تمارسات تتآلف موضوعيا بإدخاؿ اسًتاتيجيات ك كجهات نظر الفاعلُت يف تفسَت الظواىر
كا١تمارسات االجتماعية كالثقافية ا١تختلفة ،كفق رؤية سوسيولوجية انعكاسية تنمحي فيها اٟتدكد بُت الذات كا١توضوع.

حيث أصبح من الضركرم التفكَت اٞتاد إلنتاج مشركع سوسيولوجيا اًفامعة ا لذم ٬تعل من السؤاؿ السوسيولوجي أ حد
مرتكزاتو األساسية ،ليجد علم االجتماع مكانتو كدكره يف الفضاء العاـ ك يف النقاش الواعي حوؿ اٟتالة كاآل فاؽ ا١تستقبلية
ا١تمكنة كيتعلق األمر خصوصا بالتحليل الذايت ٠تطابات كأعماؿ األفراد كالباحثُت كعلماء االجتماع ىذه الفئ ات اليت
تعيد تشكيل نفسها كل مرة.
الجدوؿ رقم (َْ) :مدى تجاوب اؿبحوث السوسيولوجية مع المشكالت االجتماعية حسب متغير المؤىل
العلمي لدى األساتذة الباحثين.
مدى تجاوب الممارسة

السوسيولوجية مع المشكالت
تتجاوب
ال تتجاوب
المجموع

المجموع

المؤىل العلمي
ماجستير

دكتوراه

التكرار

17

9

26

النسبة %

%23,6

%12,5

%36,1

التكرار

41

5

46

النسبة %

%56,9

%6,9

%63,9

التكرار

58

14

72

النسبة %

%80,6

%19,4

%100

يظهر لنا من اٞتدكؿ الذم يبُت مدل ٕتاكب البحوث السوسيولوجية مع ا١تشكبلت االجتماعية حسب متغَت ا١تؤىل
الع١تي لدل األساتذة الباحثُت أف  %63,9من األساتذة الباحثُت يعتقدكف أف البحوث السوسيولوجية ال تتجاكب مع
ا١تشكبلت االجتماعية ،منهم  %56,9لديهم شهادة ا١تاجستَت ك% 6,9لديهم شهادة الدكتوراه  .بينما % 36,1من
األساتذة يركف أف البحوث السوسيولوجية تستجيب ١تفرزات الواقع االجتماعي ،منهم % 23,6حاصلُت على ا١تاجستَت
ك%12,5حاصلُت على الدكتوراه.
نستنتج من خبلؿ اٞتدكؿ أف أغلب األساتذة الباحثُت يركف أف البحوث السوسيولوجية ال تستجيب للمشكبلت
كب البحوث
االجتماعية ،ككلما كاف األساتذة ٭تملوف شهادة ا١تاجستَت كاف رأيهم أكثر سلبية حوؿ مدل ٕتا
السوسيولوجية مع ا١تشكبلت االجتماعية ،ككلما كانوا حاملُت لشهادة الدكتوراه كاف رأيهم حوؿ مدل ٕتاكب البحوث
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مع ا١تشكبلت االجتماعية أكثر إ٬تابية ،كىذا يعود إُف أف الباحثُت من ٛتلة ا١تاجستَت ىم بصدد إ٧تاز أْتاث تدخل يف
الغالب يف إ ٧تاز علمي ضمن متطلبات اٟتصوؿ على الدرجة العلمية (شهادة الدكتوراه  ،توفَت متطلبات شركط
التوظيف)٦ .تا ٬تعلهم يشتغلوف على مواضيع ْتث قد ال تعرب عن الواقع بقدر ما تستجيب لتطلعاهتم البحثية كقدراهتم
ا﵀دكدة يف غالب األحياف ،أما اٟتاصلُت على شهادة الدكتوراه يكونوف أكثر نضجا ك٘ترسا للْتث العلمي كبالتاِف ٯتكن
٢تم القياـ بأْتاث تستجيب للمشكبلت االجتماعية اليت يفرزىا الواقع االجتماعي.
كباإلضافة إُف ما كجدناه يف اٞتداكؿ السابقة فإف رأم األساتذة الباحثُت حوؿ مدل ٕتاكب
مع ا١تشكبلت االجتماعية َف يتأثر كثَتا ٔتتغَت ا١تؤه
تستجيب فعبل إُف ا١تشكبلت االجتماعية.

ؿ العلمي لديهم٦ ،تا يدؿ على أف

البحوث السوسيولوجية
البحوث السوسيولوجية ال

إذ أف عدـ رضا األساتذة الباحثُت عن مدل ٕتاكب البحوث السوسيولوجية يعكس قضية جدلية ،فمن جهة يعترب
مؤشرا سليبا كوف ىذا الرأم يعكس اٟتالة ا١تتعفنة للممارسة السوسيولو جية كمن جهة أخرل يكوف مؤشر ا ا٬تايبا على
اعتبار أف عدـ الرضا يشكل يف البداية ا٠تاصية ا١تبلزمة للباحث كرد فعل أكِف إلعادة تنظيم التصورات كاألفكار ،كىذا

ما يؤدم إُف اإلنتاج العلمي األصيل الذم يًتجم من خبلؿ اٟترية اليت يتمتع هبا الباحث  ،كوف السوسيولوجيا »٘تثل
(ٕ)
العلم الذم ينتج أناسا يسايركف كل األزمنة االجتماعية « .حسب "غورفيدش").Gurvitch
ففي ٣تاؿ العلم كا١تعرفة أكثر من أم ٣تاؿ آخر اٟترية ال تعٍت البلمباالة كالغياب الكلي للقواعد ا١تهنية أك األخبلقية،
بل إهنا ٔتثابة ٣تاؿ يتوفر على تعدد الفرص اليت تضع الباحث كحيدا أماـ معارفو كقناعاتو العلمية من جهة ،كأماـ الواقع
كمشكبلتو كتناقضاتو من جهة أخرل(ٖ).
الجدوؿ رقم(َٓ) :جدوى و نوعية الدراسات السوسيولوجية حسب متغير الخبرة لدى المبحوثين .
ما ىو رأيك في نوعية الدراسات
السوسيولوجية في الجزائر
مجدية
إلى حد ما
غير مجدية

المجموع

الخبرة
أقل من ْ سنكات

من ْ إُف ٗ
سنوات

أكثر من ٗ سنوات

التكرار

8

4

6

18

النسبة %

%11,1

%5,6

%8,3

%25,0

التكرار

18

18

2

38

النسبة %

%25,0

%25,0

%2,8

%52,8

التكرار

4

8

2

14
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بدوف إجابة
المجموع

النسبة %

%5,6

%11,1

%2,8

%19,4

التكرار

2

0

0

2

النسبة %

%2,8

%0

%0

%2,8

التكرار

32

30

10

72

النسبة %

%44,4

%41,7

%13,9

%100

نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ الذم يبُت مدل جدكل الدراسات السوسيولوجية حسب متغَت ا٠تربة لدل

األساتذة

الباحثُت أف أغلب األساتذة يركف أف الدراسات السوسيولوجية ٣تدية إُف حد ما فقط بنسبة  ،%52,8منهم %25,0

لديهم خربة أقل من أربع سنوات ك % 25,0خربهتم من أربعة إُف ٜتس سنوات ك  %2,8خربهتم أكثر من تسع
سنوات ،بينما ٧تد  %25,0من األساتذة يركف أف الدراسات السوسيولوجية ٣تدية منهم  %11,1خربهتم أقل من أربع

سنوات ك  %8,3من أربعة إُف تسع سنوات ك  %5,6أكثر من تسع سنوات ،بينما ٧تد أف  %19,4من األساتذة
الباحثُت يركف الدراسات السوسيولوجية غَت ٣تدية ٘تاما  ،منهم  %11,1خربهتم تًتاكح بُت أربعة كتسع سنوات ك %5,6

خربهتم أقل من أربع سنوات ك %2,8لديهم خربة أكثر من تسع سنوات.
نستنتج من خبلؿ اٞتدكؿ أف أغلب األساتذة الباحثُت يركف أف الدراسات السوسيولوجية ٣تدية إُف حد ما فقط ،كىذا
ما يتضح من خبلؿ آ راء بعض األساتذة الباحثُت حيث يقوؿ أحد األساتذة » :حىت اٞتيد من الدراسات السوسيولوجية
٧تده يف الرفوؼ كال ٬تد مكانو إُف الواقع « .كيقوؿ آخر» :ىناؾ اإلقصاء كالتهميش لكل جهد جاد كصادؽ « .كيقوؿ
أستاذ آخر » :تكوف الدراسات السوسيولوجية ٣تدية إذا فهمها اجملتمع كطبق نتائجها كَف ٗتضع للتهميش كالردـ كالتغطية
كالضغوط ا١تختلفة كعلى رأسها السياسية كاألخبلقية؟«.
حيث يعرب بعض األساتذة عن رأيهم ٓتصوص الدراسات السوسيولوجية إذ يرل أغ لب األساتذة الباحثُت أف
الدراسات السوسيولوجية نظرية أكثر منها امبَتيقية لذلك ىي بعيدة عن الواقع  ،كما يعتربكف أنو يسيطر عليها النقل
كتفتقد إُف التجديد يقوؿ أ حدىم » :قل ما ٧تد الدراسات السوسيولوجية ذات جدكل بسبب النقل كالنسخ كقلة
التكوين كا٠توؼ من ا١تيداف « .كاعترب أستاذ آ خر أف الدراسات السوسيولوجية َف ٗترج من أسوار اٞتامعة بقولو » :يبقى
علم االجتماع كالدراسات السوسيولوجية يف اٞتزائر حكرا على ا١تلتقيات كالندكات ك٥تابر البحث « .حيث ٧تد عدد ا
كبَتا جدا من ا١تلتقيات العلمية ينظم يف ٥تتلف جامعات الوطن ،أم ٔتعدؿ ملتق ل يف كل قسم ينظم سنويا إما ملتقى
كطٍت أك ملتقى دكِف أك يوـ دراسي ،لكن التوصيات اليت تتمخض عن نتائج الدراسات كا١تداخبلت يتم نسياهنا ٔتجرد
االنتهاء من أشغاؿ ا١تلتقى كال ٕتد طريقها إُف التطبيق على مستول الواقع ا١تلموس إطبلقا.
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يقوؿ بورديو » :لن نستطيع إدراؾ اَف نطق األكثر عمقا للعاَف االجتماعي إال إذا سجنا يف خصوصية كاقع

أمبَتيقي ٤تدد كمؤرخ تارٮتيا« .كيقر "باشبلر" بأف » :العلم ال ٮترج من اٞتهل كما ٮترج النور من الظبلـ ألف
اٞتهل ليس لو بنية بل ٮترج من التصحيحات ا١تستمرة للبناء ا١تعريف السابق ،حىت أف بنية العلم ىي إدراؾ
أخطائو كاٟتقيقة العلمية ىي تصحيح تارٮتي ٠تطأ طويل ،كاالختبار ىو تصحيح الوىم األكِف ا١تشًتؾ(ٗ)« .
الجدوؿ رقم (َٔ) :مدى أخذ الدراسات السوسيولوجية بعين االعتبار من طرؼ السياسي .
ىل تؤخذ الدراسات السوسيولوجية بعين االعتبار من طرؼ السياسي

التكرار

النسبة%

أحيانا

24

%33,3

نادرا

44

%61,1

بدوف إجابة

4

%5,6

المجموع

72

%100
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نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ الذم يبُت مدل أخذ الدراسات ا لسوسيولوجية بعُت االعتبار من قبل السياسي أف أغلب
األساتذة يركف أف الدراسات السوسيولوجية نادرا ما تؤخذ بعُت االعتبار من قبل السياسي بنسبة  ،%61,1مث ٧تد نسبة
األساتذة الذين يركف أف الدراسات السوسيولوجية تؤخذ أحيانا بعُت االعتبار بنسبة .%33,3
نستنتج من خبلؿ اٞتدكؿ أف أ غلب األساتذة الباحثُت يركف أف الدراسات السوسيولو جية ال تؤخذ بعُت االعتبار من
قبل السياسي إال نادرا كىذا ما يفسر بوضوح سبب بعد ا١تمارسة السوسيولوجية عن الواقع االجتماعي.
فقد صرح أحد األساتذة الباحثُت بأنو ال يؤخذ برأم األساتذة الباحثُت يف ٥تتلف القضايا االجتماعية قائبل

» :كل

التعليمات كالقرارات تكوف بصفة عمودية ك تؤخذ من األعلى كال يؤخذ برأم األستاذ « .كاعترب أستاذ آ خر سبب إىماؿ
الدراسات السوسيولوجية من قبل السياسي أف السوسيولوجيا تشكل هتديد ا للسياسي بقولو »:ألف السوسيولوجيا تشكل
خطرا على السياسي « .كاعترب أستاذ آخر السبب كوف العبلقة بُت السلطة كا١تثقف ىي عبلقة تبعية كخضوع تارٮتي
بقولو» :ألف عبلقة ا١تثقف بالسلطة ىي عبلقة سيطرة كمن جهة كاحدة « .كأرجع أحد األساتذة السبب إُف الصراع بُت
األجياؿ ألف اٞتيل الذم ٯتثل السياسة ٥تتلف ٘تاما عن اٞتيل الذم ٯتثل العلم بقولو » :الصراع بُت األجياؿ جيل الثورة
ا١تمثل للسياسة كجيل االستقبلؿ ا١تمثل للعلم«.
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كمنو ٧تد أف اٟتقل السوسيولوجي يعآف من ا لتبعية للسياسي كيعآف من التهميش على اعتبار أف الدراسات
السوسيولوجية ال ٘تثل بالنسبة للسياسي معرفة منتجة للثركة كبالتاِف فالدكلة تركز على تنمية التكنولوجيا باعتبارىا منتجة
للثركة على حساب العلم االجتماعي.

حيث ٧تد أنو رغم التواجد ا١تؤسسايت لعلم االجتماع كتخصص يف اٞتامعة اٞتزائرية ،كرغم التزايد الكبَت
للمنتمُت إُف ىذا اٟتقل العلمي سنويا يبقى ٤تدكد الفعالية سواء داخل النسق اٞتامعي أـ خارجو يف ظل
ا١تمارسات االستهبلكية اليت كرستها ظاىرة االستسهاؿ يف التناكؿ السوسيولوجي ٦تا حجب الفكر النقدم
الذم ٬تعل فهم الواقع من أىم انشغاالتو(َُ).
ثامنا :عرض نتائج الدراسة :
كجدنا من خبلؿ ىذه الدراسة أف الدراسات السوسيولوجية ال تستجيب

يف الغالب للمشكبلت االجتماعية اليت

يفرزىا الواقع االجتماعي اٞتزائرم ،رٔتا ألف السوسيولوجيا تعالت نوعا ما عن الفعل االجتماعي ،كَف تعط القيمة الكافية
للبحوث السوسيولوجية من حيث ىي نشاط علمي ٠تدمة اجملتمع ،كقامت بالًتكيز على األعماؿ النظرية اليت تتم لذاهتا
ما جعلها ٣تاال بعيدا نوعا ما عن ا١تشكبلت كالقضايا االجتماعية اليت يفرزىا الواقع االجتماعي اٞتزائرم.
باإلضافة إُف بعض األسباب ا١تتعلقة بعدـ كضوح أىداؼ البحوث السوسيولوجيةْ ،تيث أهنا ال تعاًف ا١تشاكل
االجتماعية معاٞتة حقيقية.
قلة البحوث كالدراسات السوسيولوجية حوؿ الواقع اٞتزائرم كإف كجدت فهي قليلة اٞتودة  .فضبل عن كوف الواقع
يتناقض مع أىداؼ ا١تنهج العلمي للمعاٞتة السوسيولوجية  .ألف البحوث اؿيت تنجز ضمن ىذا االختصاص هتمش يف
الغالب من قبل الدكلة كال تثمن كال تؤخذ نتائجها بعُت االعتبار  .كىذا التهميش يعود بدكرة إُف النظرة الدكنية لكل من
التخصص كمن ٯتارسو.
يعترب مردكد ا١تمارسة السوسيولوجية يف الغالب كميا فقط ،كيتجسد ذلك أساسا يف البحوث ا١تنجزة

كا١تذكرات

كال تستجيب ٟتاجات اجتماعية  ،باإلضافة إُف بعض
كالرسائل اليت تدخل ضمن متطلبات نيل درجة علمية معينة
الكتب اليت ال تدخل ضمن اإلنتاج العلمي األصيل بقدر ما ىي لتلبية ضركرات أكادٯتية أك حىت شخصية يف أحايُت
كثَتة !.
كما أف األساتذة الباحثُت يركزكف اىتمامهم يف الغالب على ا١تطالعة من أ جل ٖتضَت الرسالة العلمية كالدركس ،ك
أغلب األساتذة الباحثُت الذين لديهم شها دة ا١تاجستَت ك يولوف اىتمامهم إُف ا١تطالعة من أجل الرسالة العلمية كالدركس
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ىاجسهم األساسي فقط اكتماؿ البحث من أجل اٟتصوؿ على شهادة الدكتوراه ،مث ٖتضَت الدركس يف ا١ترتبة اؿثانية،
كيأيت اإلنتاج العلمي يف آ خر اىتماماهتم ،با١تقابل ٧تد أف األساتذة الباحثُت الذين ٭تملوف شهادة الدكتوراه ال يعًتيهم
نفس ا٢تاجس ألهنم استكملو ا متطلبات ا١تطالعة كالبحث من أ جل الشهادة العلمية كأصبح كا يركزكف يف مطالعاهتم على
اإلنتاج العلمي بالدرجة األكُف مث ٖتضَت الدركس يف ا١ترتبة الثانية.
فكلما كاف األساتذة الباحثُت لديهم شهادة ا١تاجستَت كانو ا يولوف اىتمامهم يف ا١تطالعة إُف الرسالة العلمية كالدركس،
ككلما كانوا ٭تملوف شهادة الدكتوراه كانوا يولوف اىتمامهم يف ا١تطالعة من أجل إنتاج علمم.
ال توجد يف غالب األحياف عبلقة بُت الربامج الرٝتية ا١توجهة للطلبة كالقضايا الواقعية ،كىذا يدؿ على أف التكوين يف
اٞتامعة يف الغالب ال ٮتضع لضركرة اجتماعية معينة بقدر ما ىو من أ جل احتواء ٥ترجات التعليم الثانوم كتوفَت مقاعد
بيداغوجية لؤلعداد ا٢تائلة من الطلبة الذين يأتوف من التعليم الثانوم ،كد٣تهم يف بعض التخصصات كبدكف شركط
مسبقة كمن بينها علم االجتماع.
فنجد أف الربامج ا١تدرسة يف علم االجتماع يف غالبها غَت مستمدة من الواقع االجتماعي اٞتزائرم كغَت متجذرة فيو،
حيث يدرس الطالب خبلؿ مساره التكويٍت ٤تتويا ت بعيدة نوعا ما عن كاقعو االجتماعي كال تعرب عنو ٦تا ٬تعل كعيو
متذبذب حوؿ جدكل التخصص الذم قضى فيو سنوات رٔتا دكف جدكل كخاصة عند خركجو من أسوار اٞتامعة
ا
كاصطدامو بالواقع االجتماعي ك مواجهتو للحياة االجتماعية إذ ٬تد نفسو أماـ عاَف غريب قد يشعر حيالو باالغًتاب.
كرغم تفعيل سياسة اإلصبلحات من قبل الدكلة اليت مست الربامج التعليمية كأصبح األساتذة الباحثو ف ىم من يساىم
بتقدٔف عركض التكوين ،إال أف أغلب األساتذة غَت راضُت عن ٤تتول تلك الربامج يف عبلقتها بقضايا الواقع االجتماعي
كذلك بسبب الضغوطات اليت تفرض على األسا تذة كعدـ منحهم اٟترية الكافية من أ جل خلق برامج تستجيب
١تشكبلت الواقع االجتماعي.
استنتاج عاـ:
نستنتج أف الدراسات كالبحوث السوسيولوجية  -يف غالبها -ال تستجيب للمشكبلت االجتماعية اليت ينتجها كيعيد
إنتاجها الواقع االجتماعي اٞتزائرم ،كىذا نظرا لعدـ كضوح أىداؼ ا١تمارسة السوسيولوجية كوف السوسيولوجيا استمرت
يف استهبلؾ نظريات غريبة عن كاقعنا االجتماعي ،كتتشابو ىذه النتيجة مع ما توصلت إليو بعض الدراسات ا١تشاهبة
منها دراسة "يوسف حنطابلي " كاليت جاءت بعنواف ":إشكالية السؤاؿ السوسيولوجي يف الفكر العريب ا١تعاصر الواقع

اؿعريب بُت ماضي األنا كحاضر اآلخر" ،حيث توصل الباحث إُف أف علم االجتماع يف الوطن العريب َف يستطع أف يكوف
ترٚتة معرفية لبلنشغاؿ الفكرم كا١تعريف الذم عرفو عصر النهضة كبالتاِف الفشل يف ٖتويل قضايا العصر من قضايا فكرية
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فلسفية إُف قضايا علمية سوسيولوجية على غرار ما حدث يف الغرب الذم استطاع إحداث ثورة انتهت باإلعبلف عن
نشأة الفكر السوسيولوجي.
كنستنتج من خبلؿ الدراسة أف مردكد ا١تمارسة السوسيولوجية يف الغالب ىو كمي فقط

 ،كيظهر ذلك من خبلؿ

البحوث ا١تنجزة كا١تذكرات كالرسائل اليت ال تدخل ضمن اإلنتاج العلمي األصيل بقدر ما تدخل ضمن متطلبات نيل
درجة علمية معينة ،باإلضافة إُف بعض الكتب اليت تقع يف فخ ما يسميو بورديو بػ " :حالة التوافق التاـ اليت تؤدم إُف
ا١تمارسة اآللية ك ٗتنق اإلنتاج العلمي األصيل".
الغالب بعيدة عن ا ١تشكبلت
فا لبحوث السوسيولوجية يف اٞتامعة اٞتزائرية داخل اٟتقل السوسيولوجي ىي يف
االجتماعية اليت يفرزىا الواقع االجتماعي اٞتزائرم كال تستجيب ٟتاجات اجملتمع ا﵀لي  .كىذا يؤشر إُف أف ىذه ا١تمارسة
َف تتوفر بعد على الشركط االبستمولوجية كاالجتماعية اليت ٕتعلها تأخذ على عاتقها مشكبلت كانشغاالت كحاجات ك
مفرزات الواؽع االجتماعي الذم تتواجد فيو كتتفاعل معو كتسعى لتأكيلو كتفسَته كفهمو.
الهوامش:
(ُ) -اٯتيل دكركأف ،قواعد المنهج في علم االجتماع ،دار موفم للنشر ،القاىرة ،ُٖٗٓ ،صَٓ.
(ِ)  -بوؿ فُت ،أزمة المعرفة التاريخية "فوكو وثورة في المنهج" ،ترٚتة :إبراىيم فتحي ،دار الفكر للدراسات كالنشر كالتوزيع ،مصر ،طُ ،ُّٗٗ ،صَِ.
(ّ)  -عبد القادر لقجع ،علم االجتماع والمجتمع في الجزائر ،دار القصبة للنشر ،اٞتزائر ،ََِْ ،صٕٗ.

ية ،بَتكت ،طْ ،ََِٓ ،صّٗ.
(ْ) -أنتوٓف غيدنز ،علم االجتماع ،ترٚتة كتقدٔف:فايز الصباغ ،ا١تنظمة العربية للًتٚتة ،مركز دراسات الوحدة العرب

(ٓ) -مادلُت غراكيتز ،منطق البحث في العلوـ االجتماعية ،ترٚتة :ساـ عمار ،ا١تركز العريب للتعريب كالًتٚتة كالتأليف كالنشر ،دمشق ،طُ ،ُّٗٗ ،صُُ.
(ٔ)  -عبد الكبَت ا٠تطييب ،سوسيولوجيا العالم العربي مواقف وفرضيات ،اجمللة االلكًتكنية  ، Blogبتاريخ ُِ أكت َُُِ.

 كلمة ) (Habitusمشتقة من الفعل البلتيٍت القدٔف ) (Habereالذم يعترب احد من أشكاؿ فعل ا١تلكية ) (Avoirككل مشتقات ) (Habereيف الفرنسية
ا١تعاصرة كالسكن ) (Habitatكا١تلبس ) (Habitكالعادة ) (Habitudeكالتأىيل ) (Habiliterتدؿ على ما يكتسبو الفرد كٯتتلكو من موارد مادية كمهارات
كقدرات معنوية رمزية ٖتدد كينونتو كتشكل كجوده.
)ٕ(-Georges Gourvitch, la vocation actuelle de la sociologie ; paris, p.u.f. vol1,p1

(ٖ) -بو بكر بوخريسة " ،المعرفة السوسيولوجية ،المشاكل اإلبستيمولوجية لعلم االجتماع " ،دراسات عربية العدد  ٖ:دار الطليعة ،بَتكت ،يونيو َُٗٗ،
صِٕٖ.
(ٗ)  -غاستوف باشبلر ،الفكر العلمي الجديد  ،تر  :عادؿ العوا ،مراجعة عبد ا﵁ عبد الدأف ،منشورات كزارة الثقافة كالسياحة كاإلرشاد القومي ،دمشق،
ُٗٔٗ ،صِّ.

(َُ) -يوسف حنطابلي ،إشكالية السؤاؿ السوسيولوجي ؼي الفكر العربي المعاصر "الواقع العربي بين ماضي األنا وحاضر اآلخر " ،أطركحة دكتوراه يف
علم االجتماع الثقايف ،غَت منشورة ،جامعة اٞتزائر ،ََِٖ/ََِٕ:صَٗ.
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اإليرادات العامة اإلسالمية و دورىا في تحقيق التنمية االجتماعية
أ .كريمة بن سعدة  -طالبة دكتوراه ،تخصص تسيير المالية العامة جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمساف ،الجزائر
ـؿخص :
السياسة ا١تالية اإلسبلمية ىي أسلوب تستطيع بو الدكلة اإلسبلمية من خبلؿ القائمُت على شؤكف اٟتكم أف يدبركا مصاٟتها على الوجو
األكمل .كيكوف ذلك عن طريق إقرار ما فيو ا١تصلحة مع ترتيبها بتقدٔف ما يدؼع الضرر كتقدير كل ضركرة بقدرىا ك تقدٔف األىم على
ا١تهم ،إذ يبدأ أكال بالضركريات ،مث اٟتاجيات ،مث التحسينات فالكماليات  .كذلك كلو من أجل إشباع حاجات الناس كتوفَتىا ٢تم على
الوجو األكمل  ،كذلك من خبلؿ توفَت ا١توارد البلزمة إلشباعها ،كا١تتمثلة يف اإليرادات العاد ية (الدكرية) كالزكاة ،ا٠تراج ،اٞتزية ،عشور
التجارة ،كاإليرادات غَت العادية كالفيء كالغنائم ،باإلضافة إُف موارد أخرل.كتلعب ىذه ا١توارد دكرا ىاما يف ٖتقيق التنمية االجتماعية اليت
تعترب أمرا الزما للخركج من التخلف .إذ ال تنمية اقتصادية بدوف تنمية اجتماعية  ،أل ف التنمية االجتماعية ال تساعد على ٖتقيق التنمية
االقتصادية فقط ،بل إهنا تساعد على حل ا١تشكبلت اليت تتولد عن التنمية االقتصادية كتساىم يف ٖتقيق الرفاىية للمجتمع.
الكلمات المفتاحية :اإليرادات اإلسبلمية ،التنمية االجتماعية ،العدالة االجتماعية ،الضماف االجتماعي ،التكافل االجتماعي ، ،الرعاية االجتماعية.

المقدمة:

تعآف الكثَت من الدكؿ اإلسبلمية اليوـ من سوء األحواؿ االجتماعية كاالقتصادية كالتخلف ،الفقر كاٞتوع ،كيعود

السبب يف ذلك إُف البعد عن اٟتكم ٔتا أنزلو ا﵁ عز كجل كاللجوء إُف النظم الوضعية الرأٝتالية ؾ التعامل بالقركض الربوية
اليت ضاعفت من تراكم الديوف عليها ،كسوء استخداـ ا١تاؿ العاـ .
كيهدؼ االقتصاد اإلسبلمي إُف عبلج ىذه ا١تشاكل من خبلؿ اإلنفاؽ يف سبيل اجملتمع كالقضاء على الفقر
كاالحتياج بتجسيد أفكار ا١تالية اإلسبلمية على أرض الواقع ،كذلك باستخداـ أدا ة ىامة كىي السياسة ا١تالية ،إذ تعد
دعامة قوية ترتكز عليها السياسة االقتصادية يف ٖتقيق أىدافها النهائية .
فالسياسة ا١تالية اإلسبلمية ىي الطريقة اليت تتم من خبل٢تا ا١تعامبلت ا١تالية العامة كفق الشريعة اإلسبلمية ،كذلك
ضمن إطار النظاـ ا١تاِف اإلسبلمي الذم يق كـ على التزاـ الدكلة ّتباية األمواؿ من ا١تسلمُت كمن مث إنفاقها على
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مصاٟتهم ٔتا يرضي ا﵁ عز كجل ،حيث ٕتمع ىذه األمواؿ يف بيت ماؿ ا١تسلمُت مث بعد ذلك يتم اإلنفاؽ من بيت
ا١تاؿ يف الطرؽ ا١تشركعة كفقا للكتاب كالسنة (ُ).
ال تكتفي السياسة ا١تالية اإلسبلمية بتموم ف الدكلة بنفقاهتا البلزمة كإ٪تا تستهدؼ ا١تسا٫تة يف إقرار التوازف االجتماعي
كالتكافل العاـ كبالتاِف التنمية االجتماعية  .كلتحقيق ذلك أصبح من ا١تهم البحث كاالستقصاء إل٬تاد السبل ا١تادية
كا١تالية الضركرية ،كىذا يف إطار ٖتدده الشريعة اإلسبلمية  .أم توفَت ا١توارد كاألمواؿ البلزمة كا١تتمثلة يف  :الزكاة ،ا٠تراج،
اٞتزية ،عشور التجارة ،الفيء كالغنائم.
حدود وإطار البحث:
إف الدراسة ا١تتناكلة ىي دراسة اقتصادية بالدرجة األكُف ،تتعلق بتقريب مفاىيم السياسة ا١تالية كإيراداهتا العامة يف
اإلسبلـ ،كٖتدد الدراسة من جانبُت اؿ زمآف كا١تكآف ،فاٞتانب الزمآف يتمثل يف الدكلة اإلسبلمية حيث نستعرض
اإليرادات العامة اإلسبلمية ككيف مت توجيهها لتحقيق التنمية االجتماعية  .أما اٞتانب الزمآف فيمكن أف ٭تدد بعهد
الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم كا٠تلفاء الراشدين.
أىداؼ الموضوع :يرمي ىذا البحث إُف ٖتقيق ٚتلة من األىداؼ أ٫تها :
التعرؼ على ٥تتلف أنواع ا١توارد اليت شرعها اإلسبلـ .ٖتديد كسائل الدكلة اإلسبلمية يف ٖتقيق التنمية االجتماعية .مدل مسا٫تة ا١توارد العامة اإلسبلمية يف دفع ٖتقيق التنمية االجتماعية .أدوات البحث:
مت االعتماد يف ىذه الدراسة على مجموعة من الكتب االقتصادية ،ا١تقاالت العلمية ككذا ا١تواقع اإللكًتكنية .
أىمية الموضوع:
تتمثل أ٫تية ا١توضوع يف كوف العمل باإليرادات العامة اإلسبلمية كتوجيهها يف مكاهنا الصحيح الذم نصت عليو
الشريعة اإلسبلمية ،من شأنو النهوض باألمة اإلسبلمية خاصة كباقي العاَف عامة اقتصاديا كاجتماعيا.
دوافع اختيار الموضوع:
-االعتقاد أف ما آلت إليو األمة اإلسبلمية على كجو ا٠تصوص سببو االبتعاد عن تطبيق قواعد الشريعة اإلسبلمية .
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التأكد من أف تطبيق االقتصاد اإلسبلمي لو نتائجو اإل٬تابية اليت ٘تتد إلصبلح ٥تتلف اجملاالت االقتصاديةكاالج٘تاعية .
منهج الدراسة:
ا١تنهج ا١تناسب للدراسة ىو المنهج االستنباطي كأداتو الوصف كذلك لتصور طبيعة اإليرادات العامة يف اإلسبلـ،
كأ٫تيتها التطبيقية  .إذ يقوـ ىذا ا١تنهج على أساس ٚتع اٟتقائق كا١تعلومات كتقرير الظواىر ْتالتها كما توجد أك كجدت
عليو يف الواقع .فا٢تدؼ من توظيف ىذا ا١تنهج ىو معرفة ما تؤديو ىذه اٟتقائق كاألفكار ا١تالية اإلسبلمية من نتائج كآثار
يف اٟتياة االجتماعية.
فرضيات البحث:
تعترب الزكاة أىم مورد من موارد الدكلة اإلسبلمية .تلعب ا١توارد اإلسبلمية دكرا مهما يف ٖتقيق التنمية االجتماعية .ٖ-تقيق الت٪تية االجتماعية يتم من خبلؿ ٖتقيق

 :العدالة االجتماعية ،الضماف االجتماعي ،التكافل االجتماعي

كالرعاية االجتماعية.
إشكالية البحث:
" ىل تساىم اإليرادات العامة اإلسالمية في تحقيق االزدىار والتنمية االجتماعية ،وىل ىذه الموارد كافية إلشباع
حاجات المجتمع ؟ "
ىيكل البحث :لقد تناكلنا دراسة ا١توضوع من خبلؿ النقاط التالية :
 اإليرادات العامة اإلسبلمية.
 التنمية االجتماعية.
 كسائل الدكلة اإلسبلمية يف ٖتقيق التنمية االجتماعية .
 دكر اإليرادات العامة اإلسبلمية يف ٖتقيق التنمية االجتماعية .

81

مركـز جـيل البحـث العلمـي  -مجلة جيل العلوم إلانسانية وإلاجتماعية – العدد  - 01تشرين ألاول 2013
 .1اإلطار المفاىيمي لإليرادات العامة اإلسالمية .
تنقسم اإليرادات اإلسبلمية من حيث الدكرية أك السنوية إُف قسمُت إيرادات دكرية "عادية" كىي دعامة النظاـ ا١تاِف
كا١توارد الرئيسي لبيت ماؿ ا١تسلمُت كأخرل غَت دكرية "غير عادية" كىي غَت

(ِ)
سنوية .

 .1.1تعريف اإليرادات العادية.
كىي اإليرادات اليت عادة ما ٖتصل الدكلة عليها ،ك ىذا سواء يف الزكاة،أـ يف ا٠تراج،أـ يف اٞتزية،أـ يف عشور التجارة.
.1.1.1الزكاة :الزكاة ىي الركن الثالث من أركاف اإلسبلـ ،كرد ذكرىا كثَتا يف القرآف الكرٔف مقًتنة مع كجوب إقامة
الصبلة ،كقولو تعاُف "و أقيموا الصالة و آتوا الزكاة " (سورة البقرة اآلية رقم َُُ).كتعٍت الزكاة شرعا إعطاء جزء من
النصاب إُف فقَت ك٨توه غَت متصف ٔتانع شرعي ٯتنع من الصرؼ إليو  .كٯتكن تعريفها بأهنا نصيب مقدر شرعا يف ماؿ
معُت ،يصرؼ لطائفة

(ّ)
٥تصوصة .

شروط وجوبها )ْ( :يشًتط لوجوب الزكاة:
الحرية :فبل ٕتب على العبد ،ألنو ال ٯتلك .اإلسالـ :لقولو تعاُف " خذ من أموالهم صدقة " (سورة التوبة َُّ) ،كا١تقصود هبم ا١تسلموف ،كال يشًتط  -علىالراجح – البلوغ كالعقل ،فتجب الزكاة يف ماؿ الصغَت كاجملنوف ،ألهنا فريضة تعلقت با١تاؿ ال با١تتموؿ ،فيجب على
كليهما إخراج الزكاة.
-النصاب :كىو ا١تاؿ ا١تقدر الذم إذا بلغ ٘تلكو كجبت فيو الزكاة  .كاألمواؿ اليت ٕتب فيها الزكاة ىي :

(ٓ)

 النقود ّتميع أنواعها ك تشمل :الذىب ،الفضة ك األكراؽ النقدية .
 عركض التجارة ،كتشمل كل ما أعد للربح لدل التجار كالبائعُت على اختبلؼ أنواعها .
 األنعاـ ك تشمل :اإلبل ،البقر ،الغنم كيدخل يف الغنم ا١تاعز.
 ا﵀صوالت الزراعية بأنواعها ،باإلضافة إُف ا١تعادف
كالنحاس).

(كل ما استخرج من األرض من ثركات معدنية كاٟتديد
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الحوؿ١ :تا ثبت يف اٟتديث " ال زكاة يف ماؿ حىت ٭توؿ عليو اٟتوؿ " ،كذلك بأف ٯتر على ىذا النصاب عاـ كاملكيعترب يف ذلك التقؤف ا٢تجرم ال ا لتقؤف ا١تيبلدم ،فيحسب ابتداء اٟتوؿ من يوـ أف ٯتلك النصاب ،كيظل كامبل إُف
انتهاء اٟتوؿ.
.2.1.1الخراج :كىو ما يفرض على األرض اليت فتحها ا١تسلموف عنوة أك صلحا ،فهو ما يأخذه السلطاف من كظيفة
األرض ،أم ما كقع على رقاب األرض من حقوؽ تؤدل عنها  .كأكؿ من فرض ضريبة ا٠تراج ىو عمر ابن ا٠تطاب رضي
ا﵁ عنو  )ٔ(.كما يعرؼ على أنو ما يوضع من ضرائب على األرض أك على ٤تصوالهتا ،مقابل استغبلؿ الزراع ٢تا ،كىو
أقدـ أنواع الضرائب ،كقيل ا٠تراج ىو اإلتاكة تؤخذ من أمواؿ الناس (ٕ) .
.3.1.1الجزية)ٖ( :كىي ضريبة تضعها اٟتكومة اإلسبلمية ع ُف رؤكس أىل الذمة نظَت الدفاع عنهم يف دار اإلسبلـ .
كدليل ذلك قوؿ ا﵁ تعاُف " قاتلوا اللذين ال يؤمنوف باهلل و ال باليوـ األخر و ال يحرموف ما حرـ اهلل و رسولو و ال
يدينوف دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية على يد وىم صاغروف " (سورة التوبة اآلية رقم ِٗ).
فاٞتزية تؤخذ من الكفار ما داموا باقُت على الكفر ،فإذا أسلموا سقطت عنهم

 .كتوضع اٞتزية على الرؤكس ال على

األمواؿ ،فتؤخذ عن كل شخص من الكفار ،ال على مالو  .كاٞتزية مشتقة من اٞتزاء ،فهي تؤخذ جزاء على كفرىم،
كلذلك ال تسقط إال إذا أسلموا (ٗ) .
.4.1.1عشور التجارة:

(َُ)

كىو ما تفرضو الدكلة على أمواؿ التجارة

الصادرة من الببلد اإلسبلمية كالواردة إليها،

كالضرائب اٞتمركية ىي ما عرؼ يف الفقو اإلسبلمي باسم العشور كىو ما يؤخذ على التجارات اليت ٘تر بثغور اإلسبلـ
داخلة أك خارجة سواء مر هبا مسلم أـ معاىد أـ ذمي  .فالعشور ضريبة ٔتقتضاىا ٭تق لدكلة اإلسبلـ اقتضاء عشر من
تلك التجارات اليت ٘تر بوطن اإلسبلـ إف كانت ٦تلوكة لغَت مسلم  .كلقد نشأ ىذا النوع من الضرائب اإلسبلمية نتيجة
مبدأ ا١تعاملة با١تثل.
 .2.1تعريف اإليرادات غير العادية.
تتمثل يف الغنائم ،الفيء ،القركض ك ا١توارد األخرل ،كاليت سنتناك٢تا بإ٬تاز على الشكل اآليت.:
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 .1.2.1الغنائم )ُُ( :يقصد هبا ما استوُف عليو ا١تسلموف من أمواؿ الكفار ،بالقتاؿ يف ساحة ا١تعركة من نقود ،سبلح،
متاع كغَتىا .كىو ا١تعٍت قبولو تعاُف "و أعلموا أنما غنمتم من شيء فإف هلل خمسو وللرسوؿ و لذي القر بى واليتامى
و المساكين و ابن السبيل " (سورة األنفاؿ اآلية رقم ُْ) .
.2.2.1الفيء )ُِ( :يراد بو ما استوُف عليو ا١تسلموف من أمواؿ الكفار ،عفوا من غَت إ٬تاؼ خيل ،كال ركاب ،أم من
غَت ٖتريك اٞتيش ،كمن غَت مقاتلة .ؾما حصل يف بٍت النضَت ،أك كأف يهرب الكفار خوفا من ا ١تسلمُت ،تاركُت ديارىم
كأموا٢تم فيستوِف عليها ا١تسلموف ليصاٟتوىم ،كيعطوىم جزءا من أرضهم كأموا٢تم حىت ال يقاتلوىم  .كاألصل فيها قولو
تعاُف "ما أفاء اهلل على رسولو من أىل القرى فللو و للرسوؿ و لذي القربى و اليتامى والمساكين و ابن السبيل كي
ال يكوف دولة بين األغنياء منكم" (سورة اٌفشر اآليتاف ٔ.)ٕ،
.3.2.1القروض :القرض ىو :ما تعطيو لغَتؾ من ماؿ على أف يرده إليك .

(ُّ)

لقد أجاز العلماء للدكلة اللجوء إُف

االقًتاض يف حالة استنفاذ ٚتيع ا١توارد السابقة الذكر مستندين يف ذلك على أف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ما كاف
يأخذ إال كظيفة حاقة يف أكاهنا ،كإذا عجزت ىذه الوظائف اٟتاقة عن اإليفاء بالغرض فكاف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم
يلجأ إُف استعجاؿ الزكوات إف أمكن ،كإال االقًتاض من ا١تياسَت للصرؼ على مصاٌف ا١تسلمُت ،كما فعلو الرسوؿ صلى
ا﵁ عليو ك سلم شرع لغَته .
 .4.2.1الموارد األخرى :كىي تتمثل يف:
 األمواؿ التي ليس لها مستحق  :كىي األمواؿ اليت ال يعلم ٢تا مستحق ،فكل ماؿ استحقو ا١تسلموف كَف يتعُت مالكومنهم فهو من حقوؽ بيت ا١تاؿ ،فإذا قبض صار بالقبض مضافا إُف حقوؽ بيت ا١تاؿ .
 اإلنفاؽ في سبيل اهلل  )ُْ( :أكجب اإلسبلـ على ا١تسلمُت اإلسهاـ باإلنفاؽ يف سبيل ا﵁ ،كا١تقصود بو اإلنفاؽ علىكل ما يتطلبو اجملتمع من مصاٌف ضركرية كالدفاع عن الببلد ،كتزكيد اٞتيش العامل با١تؤف كالسبلح ،بناء ا١تؤسسات
ا٠تَتية العامة اليت ال غٌت ألم بلد متحضر عنها  .كللحاكم كيفية تنظيم اٟتصوؿ على ىذه ا١توارد الكا فية لسد العجز يف
موازنة ا٠تزينة العامة ،عن طريق كضع نظم ضرييب عادؿ يلتزـ خطة التصاعد ْتيث يرتفع سعر الضريبة كلما زاد دخل
ا١تكلف ،كْتسب درجة الغٌت كاليسار .
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 .2اإلطار المفاىيمي للتنمية االجتماعية .
 .1.2المقصود بالتنمية االجتماعية :

(ُٓ)

التنمية االجتماعية عبارة عن عمليات تغَت اجتماعي تٟتق بالبناء االجتماعي ككظائفو بغرض إشباع اٟتاجات
االجتماعية للفرد كاٞتماعة  .إذا فا٢تدؼ من التنمية االجتماعية ىو توفَت ا٠تدمات االجتماعية اليت ٖتقق أقصى استثمار
٦تكن للطاقات كاإلمكانات البشرية يف اجملتمع عن طريق توفَت ا٠تدمات اَف تنوعة اليت ٭تتاجها اجملتمع كالتعليم ،ا٠تدمات
الصحية ،توفَت ا١ترافق سواء يف القرية أـ ا١تدينة ككذلك توفَت مساكن لؤلفراد كغَتىا من ا٠تدمات االجتماعية .
 .2.2مقومات التنمية االجتماعية :
تقوـ التنمية االجتماعية على ٣تموعة من ا١تقومات اليت ترتكز عليها كتعترب من

العوامل اٞتوىرية إلحداثها كىي تنقسم

إُف مقومات مادية كمقومات غَت مادية .
المقومات المادية:تعترب ا١تقومات ا١تادية األساس اٞتوىرم الذم تستند عليو التنمية كال ٯتكن إحداث تنمية دكف كجودىا ،كىذه ا١تقومات
متعددة نذكر أ٫تها ما يلي:
 توفر الموارد الطبيعية  :تلعب اَفكارد الطبيعية دكرا ىاما يف ا١تراحل األكُف من التنمية بشرط أف يكوف ا٢تدؼ منها
ٕتميع رأس ا١تاؿ البلزـ لعمليات التنمية يف ٚتيع القطاعات ،فعندئذ يتحقق ا٢تدؼ ك تبدأ عجلة التنمية يف السَت قدما .
 توفر رأس الماؿ )ُٔ( :يعد رأس ا١تاؿ أحد العناصر األساسية يف عملية التنم ية ك إجراء التحوالت اٞتذرية ا١تطلوبة .
كيقصد برأس ا١تاؿ األمواؿ كا١تواد كاألدكات البلزمة إلنشاء نشاط اقتصادم أك ٕتارم  ،كيكوف ا٢تدؼ من ا١تشركع الربح
أك اإلعبلـ أك األعماؿ اإلنسانية .
كيعترب رأس ا١تاؿ ا﵀رؾ األساسي ألم مشركع أك أم عمل استثمارم يهدؼ لزيادة القدرة اإلنتاجية ألم جهة ،كيتكوف
من ٣تموعات أساسية غَت متجانسة يتفرع من كل منها أشكاؿ فرعية من ا١تستخدمات القادرة على اإلنتاج مثل األدكات
ك ا١تواد ا٠تاـ ،كرٔتا القدرات البشرية النادرة ،كا١تواد ا١تساعدة يف اإلنتاج.
 التخطيط للتنمية  :التخطيط ٔتفهومو العاـ ،إ٪تا ىو عبارة عن ٖتديد جملموعة من األىداؼ ا١تتناسقة اليت يراد ٖتقيقها
كفق أكلويات معينة ،كخبلؿ فًتة زمنية ٤تددة ،مع اختيار ٣تموعة الوسائل كاإلجراءات البلزمة لتحويل ىذه األىداؼ إُف

85

مركـز جـيل البحـث العلمـي  -مجلة جيل العلوم إلانسانية وإلاجتماعية – العدد  - 01تشرين ألاول 2013
كاقع )ُٕ( .كال ٯتكن أف تتحقق التنمية بطريقة عفوية بل البد من كضع ا٠تطط البلزمة بطريقة عملية كموضوعية كمتابعتو ا
كإزالة العقبات اليت قد تقف يف طريق التنمية ،كذلك بوضع اٟتلوؿ كاٟتلوؿ البديلة ك تفهم ذلك بطريقة مرنة تتبلءـ ك
ظركؼ اجملتمع.
ك٬تب عند كضع أم خطة للتنمية االقتصادية أك االجتماعية أف توضع على ضوء اإلمكانيات ا١توضوعة كاٟتاجات
كالقيود االقتصادية كاالجتماعية بكل مرحلة من مراحل التنمية .
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المقومات غير المادية:ال تقتصر مقومات التنمية على الناحية ا١تادية فقط بل توجد نواح غَت مادية الزمة إلحداث التنمية تقف جنبا إُف جنب
مع ا١تقومات ا١تادية ،كتتمثل يف:
 اإلدراؾ ألىمية التنمية  :تعترب السلبية الناٚتة عن جهل الشعب ٔتدل أ٫تية التنمية ،كتأثَتىا عليهم سواء يف ا١تدل
الطويل أـ ا١تدل القصَت من أىم العقبات اليت تواجو التنمية يف ٚتيع القطاعات  .فكل ا١تشاريع اليت تقوـ الدكؿ بإنشائها
كإنفاؽ ا١تبالغ الطائلة عليها ال يكوف ٢تا قيمة ما َف نثر يف اجملتمع مدل أ٫تية ىذه ا١تشركعات للتنمية

 ،كأف ىذه

ا١تشركعات إ٪تا أنشئت لتحقيق رفاىيتو كبالتاِف ٬تب عليو ا١تشاركة يف ا﵀افظة عليها كاستغبل٢تا استغبلال حسنا ،فلن
يكفل ٢تذه ا١تشركعات النجاح إال إذا كقف أفراد الشعب جنبا إُف جنب مع الدكلة .
 تنمية الموارد البشرية  :ا١توارد البشرية ىي ٚتيع العناصر البشرمة من ا١تديرين كالعاملُت الذين يؤدكف عمبل يف ا١تنشأة .
(ُٖ)

كيقصد بتنمية ا١توارد البشرية زيادة عملية ا١تعرفة كا١تهارات كالقدرات للقول العاملة القادرة على العمل يف ٚتيع

اجملاالت ،كاليت يتم انتقاؤىا كاختيارىا يف ضوء ما أجرم من اختبارات ٥تتلفة بغية رفع مستول كفاءهتم اإلنتاجية ألقصى
حد ٦تكن  .ا١توارد البشرية أحد ا١تقومات ا٢تامة البلزمة لعملية التنمية االجتماعية ،إذ ال ٯتكن ٖتقيق التنمية دكف كجود
العنصر البشرم بالعدد الكايف كالنوعية ا١تبلئمة القادرة على النهوض بعملية التنمية  .فتنمية ا١توارد البشرية ىي تدريب
كٖتسُت كتطوير ا١تعرفة كا١تهارات كالقدرات للقول البشرية العاملة )ُٗ( .كيقصد بالنوعية ا١تعرفة كا١تهارات كالعلوـ كالقدرات
اليت يكتسبها العنصر البشرم من خبلؿ العملية التعليمية كالتدريب ،كمن خبلؿ الرعاية االجتماعية كالصحية ك الثقافية،
كتحسُت ظركؼ العمل ٔتا يؤدم إُف زياد ة اإلنتاج.
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 االستقالؿ السياسي واالقتصادي:
من أىم مقومات التنمية دعم االستقبلؿ الوطٍت كتقليل التبعية إُف العاَف ا٠تارجي كاالعتماد على الذات ،كا٢تدؼ من
ىذا االستقبلؿ ىو كسر االستغبلؿ بكل صوره كمستوياتو ،استغبلؿ ٣تتمع جملتمع

آخر ،أك استغبلؿ ٚتاعة ٞتماعة

أخرل ،كإزالة ىذا االستغبلؿ يعترب شرطا ضركريا لعملية التنمية ،كٖتقيقو ىو ٖتقيق مزيد من ا١تساكاة يف فرص اٟتياة .
 استخداـ التكنولوجيا الحديثة و المالئمة :

(َِ)

تساىم التكنولوجيا يف ٖتقيق التنمية ،كخاصة عندما تستعمل

كوسيلة لتنمية قدرات اإلنساف ،ك٘تكنو من السيطرة على قوانُت الطبيعة كٖتقيق الوفرة اإلنتاجية ،كالتعجيل بالتقدـ
الصناعي كمنو االجتماعي ،فهي تلعب دكرا ىاما يف نشر

األفكار كالقيم اٞتديدة داخل اجملتمع من خبلؿ كسائل

االتصاؿ ا١تتوافرة  .كامتدادا ٢تذا التصور ،إؼف ىناؾ تيارات فكرية تعترب التكنولوجية ٔتثابة مكسب إنسآف ،ليست حكرا
على ٣تتمع دكف آخر.
 .3وسائل الدولة اإلسالمية في تحقيق التنمية االجتماعية :
من أٝتى األىداؼ اليت يسعى إليها اإلسبلـ ٖتقيق العدالة ٔتختلف ٣تاالهتا السياسية ،القضائية ،اإلدارية ككذلك ا١تالية
كاالقتصادية ،كلقد ذكر العدؿ كثَتا يف القرآف الكرٔف منها ؽكلو تعاُف "إف اهلل يأمركم أف تؤدوا األمانات إلى أىلها و إذا
حكمتم بين الناس أف تحكموا بالعدؿ " (سورة النساء اآلية رقم ٖٓ) .
كاإلسبلـ يف ٖتقيقو للعدالة االجتماعية ال يقتصر دكره عند عملية إعادة توزيع الدخل كالثركة فقط ،بل إنو يضمن لكل
فرد يعيش على أرضو توفَت مستول الئق ١تعيشتو ،يصوف كرامتو ك ىو ما يطلق عليو اصطبلح توفَت حد الكفاية ،كالذم
يعٍت ما يسد حاجات اإلنساف األساسية كاملة ،كيرفعو إُف ا١تستول البلئق من ا١تعيشة .

(ُِ)

كىو يوفره لنفسو ّتهده

كعملو ،فإف عجز عن ذلك لسبب خارج عن إرادتو كمرض أك شيخوخة ،انتقلت مسؤكلية ذلك على بيت ماؿ ا١تسلمُت
أم خزانة الدكلة .كيتطلب توفَت حد الكفاية توفر أربعة كسائل أساسية ك ىي  :العدالة االجتماعية  ،الضماف االجتماعي ،
التكافل االجتماعي كالرعاية االجتماعية
 .1.3العدالة االجتماعية:

(ِِ)

يعترب اإلسبلـ العدالة مبدأ أساسيا ٬تب ٖتقيقو يف مظاىر النشاط اإلنسآف  .كيؤكد القرآف كثَتا على إقامة العدؿ كهدؼ
يف كل ٣تتمع إسبلمي ،من أجل ىذا خصصت آيات قرآنية عديدة للعدالة ،نذكر منها على سبيل ا١تث

اؿ  " :وأوفوا
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الكيل والميزاف بالقسط ال نكلف نفسا إال وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كاف ذا قربى وبعهد اهلل أوفوا ذلكم
وصاكم بو لعلكم تذكروف" (سورة األنعاـ ،اآلية.)152
إف ىذه اآلية كآيات أخرل كثَتة تبُت األ٫تية الكربل اليت يعطيها اإلسبلـ للعدالة  .كمن اآلثار اال قتصادية للتعاليم القرآنية
يف ىذا اجملاؿ ٯتكننا أف نشَت إُف أف ٘تركز الثركة ك٦تارسة االحتكار

–كمصدر للفوارؽ كا١تظاَف٘ -تثل حواجز إلقامة

العدالة االجتماعية كاألخوة كاالنسجاـ االجتماعي ٬ .تدر بنا ىنا أف نذكر أف ا﵁ حرـ احتكار الثركة من قبل األقلية  .لقد
كضع ا ﵁ كل ا١توارد الطبيعية اليت خلقها يف خدمة اإلنسانية ٚتعاء ،كلكن ا﵁ حدد لنا يف الوقت نفسو بعض القواعد
ا٢تادفة إُف ضماف توزيع عادؿ للمداخيل مبٍت على تعويض عادؿ لعوامل اإلنتاج ،كإُف تشجيع خلق فرص تشغيل
جديدة ،كإُف إنشاء نظاـ ٛتاية اجتماعية هبدؼ ا١تساعدة اَفنتظمة للفقراء كا﵀تاجُت كا١تسنُت كا١تعوقُت  .لقد قاؿ الرسوؿ
(صلى ا﵁ عليو كسلم ) إف "على اإلماـ  -أم الدكلة  -أف ٯتد يد ا١تساعدة للذم ىو يف حاجة إليها " (ركاه أبو داكد ).
كاشتهر عن ا٠تليفة عمر (رضي ا﵁ عنو) أنو قاؿ يوما إف لكل كاحد حقا مساكيا يف ثركة األمة  .كال أحد  -كلو كاف عمر
نفسو -ٯتكنو اٟتصوؿ على حق أكرب من حق اآلخر  .إف اإلسبلـ يرفع العدالة يف التوزيع إُف تصدر األكلويات يف
االقتصاد اإلسبلمي.
.2.3الضماف االجتماعي:
شهدت البلداف العربية كاإلسبلمية يف النصف الثآف من القرف العشرين ظهور تشريعات تقنن ماال صا

ر يعرؼ بنظاـ

الضماف االجتماعي ،كفكرة النظاـ ىذا تقوـ حقيقة على تأمُت إلزامي  .يتقاسم أعباءه ا١تستفيدكف كأرباب العمل كالدكلة
غالبا ،بواسطة اشًتاكات نسبية تورد إُف صندكؽ متخصص ،أما نطاؽ ىذا النظاـ فيقتصر على مستخدمي الدكلة
كاٞتيش كالعماؿ يف مشركعات حددت مواصفاهتا قوانُت الضماف ،كغالبا ما كانت تبدأ با١تشركعات الكبَتة ،كقد تسمح
بعض التشريعات باالنتساب االختيارم (ِّ) .
كيعترب الضماف االجتماعي يف اإلسبلـ من صميم الدين حسب ما جاء يف قولو تعاُف "أرأيت الذي يكذب بالدين،
فذلك الذي يدع اليتيم ،و ال يحض على طعاـ المسكين " (سورة ا١تاعوف اآليات من ُ إُفّ) ،كما أنو يعلو فوؽ كل
اٟتقوؽ ،ك من مث فهو حق مقدس يلتزـ بو كل ٣تتمع إسبلمي ،كيؤدل األمر يف ٣تتمع فقَت تشح فيو ا١توارد كالثركة لكن
ال ٭تصل أحد على أكثر من حاجاتو الضركرية  .ك لقد نشأ نظاـ الضماف االجتماعي مع بزكغ فجر اإلسبلـ ،فقد قرر
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اإلسبلـ أف لكل فرد يعيش يف ٣تتمعو كاجب كفالتو اليت تقوـ بو الدكلة ،ك ال تًتكو ٞتهود األفراد ،ك بالتاِف فإف الضماف
االجتماعي قد قرره اإلسبلـ منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ،ك جعلو ضركرة حتمية للقضاء على البؤس ك الفقر ك ٖترير
اإلنساف من عبودية اٟتاجة ك ذؿ ا١تسألة.
ك ٮتتلف الضماف االجتماعي يف اإلسبلـ عن نظَته يف النظم ا١تعاصرة من عدة كجوه أ٫تها :
ُ -الضماف االجتماعي التزاـ أساسي يقع على عاتق كِف األمر ك ىو يسأؿ عنو أماـ ا﵁ يوـ القيامة إف فرط يف حق
اجملتمع عليو أك ضيع فقَتا أك ٤تتاجا .
ِ -الضماف االجتماعي يف اإل سبلـ لو ضوابطو اليت ٖتدد ا١تستحقُت لو ،ك ىو بصفة عامة ال يشمل إال غَت القادر
على العمل ك الكسب لسبب خارج عن إرادتو كعجز أك مرض أك شيخوخة .
ّ -الضماف االجتماعي يف اإلسبلـ تساىم فيو كافة اٞتهود الرٝتية ك غَت الرٝتية ،فتساىم فيو الدكلة بإمكانياهتا
ا١تتعددة ،ك يساىم فيو األفراد بأموا٢تم سواء الواجبة عليهم كالزكاة ك غَتىا أ ـ االختيارية كالصدقات ك غَتىا .
ْ -اإلسبلـ يعترب الضماف االجتماعي حقا لكل فرد يف اجملتمع ،ك ليس ٣ترد إحساف من قبل اجملتمع ،كبالتاِف لكل فرد
اٟتق يف ا١تطالبة بو.
.3.3التكافل االجتماعي:
التكافل االجتماعي ىو أف يتكفل ا١تجتمع بشؤكف كل فرد فيو من كل ناحية من النواحي االقتصادية كاالجتماعية
ي
(ِْ)
كالثقافية كالصحية.
اجملتمع اإلنسآف ،كجاءت بعد
كقد دعت ٚتيع الشرائع السماكية اإلنساف إُف التضامن مع أخيو كترسيخ مبدأ التكافل يف ٍ

الضرائب على األفراد يف سبيل ا١تصلحة العامة ،كفرضت
السامي ففرضت ٌ
ذلك الشرائع الوضعية تسَت على ىذا ا١تبدأ ٌ

كذلك العقوبات على ا٠تارجُت عن القوانُت ،كذلك من أجل ٖتقيق السبلـ االجتماعي ،كاعتربت ىذه الشرائع أف الفرد

حقوؽ عند اجملتمع كذلك.
ا
عليو كاجبات ٨تو اجملتمع كما لو
فالتكافل االجتماعي يف ـ غزاه كمؤداه أف ٭تس كل فرد يف اجملتمع بأف عليو كاجبات ٢تذا اجملتمع ٬تب عليو أداؤىا ،كأنو
إف قصر يف أدائها فقد يؤدم ذلك إُف اهنيار البناء اجملتمعي عليو كعلى غَته ،كأف للفرد حقوقا يف ىذا اجملتمع ٬تب على
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القوامُت عليو أف يعطوا كل ذم حق حقو من غَت إ٫تاؿ حىت يعم

ؿ اٞتميع يف اتساؽ  ،كيقوـ اجملتمع على ميزاف

ثابت(ِٓ) .
 .4.3الرعاية االجتماعية:
الرعاية االجتماعية ىي ذلك النسق ا١تنظم للخدمات االجتماعية ك ا١تنظمات ا١تصممة هبدؼ تزكيد األفراد كاجملتمعات
با١تساعدات اليت هتدؼ إُف ٖتقيق مستويات مناسبة للصحة كا١تعيشة ،كلدعم العبلقات االجتماعية كالصحية بينهم ٔتا
ٯتكنهم من تنمية قدراهتم الكاملة كتطوير مستول حياهتم بانسجاـ متناسق مع حاجاهتم ك٣تتمعاهتم

(ِٔ)

.كإذا كاف

اإلسبلـ قد اىتم باإلنساف من خبلؿ ا﵀افظة عليو من تعرضو للفقر ،ككفل لو من الوسائل ما ٭تقق بو كرامتو من ضماف
اجتماعم ك تكافل اجتماعي ،ك تدخل ليحقق لو العدالة االجتماعية ،فإنو أعطى أ٫تية كبَتة للرعاية االجتماعية حيث
أف السياسة ا١تالية اإلسبلمية تقدـ للفرد كل اإلمكانيات اليت تسهل لو تأديتو ١تقومات حياتو

 .ك أىم ىذه ا٠تدمات

نذكر:
 تنمية العلوـ ك ا١تعارؼ.
 بناء ا١تستشفيات ك ا١تصحات.
 خدمات اإلسكاف.
 خدمة ا١تواصبلت ك إصبلح الطرؽ .
 .4دور اإليرادات العامة اإلسالمية في تحقيق التنمية االجتماعية :
تلعب اإليرادات العامة اإلسبلمية دكرا ىاما يف ٖتقيق التنمية االجتماعية  ،كسوؼ نتطرؽ ٢تذا الدكر من خبلؿ دكرىا يف
ٖتقيق كل كسيلة من كسائل النتمية االجتماعية .
 .1.4دور اإليرادات العامة اإلسالمية في تحقيق العدالة االجتماعية :
تستطيع اإليرادات العامة اإلسبلمية أف تساىم مسا٫تة فعالة يف ٖتقيق العدالة االجتماعية ،كذلك عن طريق أدكاهتا
ا١تتعددة ،ك على رأسها الزكاة كغَتىا من األدكات األخرل اليت ال تتوافر لغَتىا ،خاصة كأف بعض مصارؼ تلك األدكات
– كالزكاة – ٤تددة كىي منصرفة إُف الفئات ا١تعدمة كالفقراء كا١تساكُت .
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كإذا كاف اإل سبلـ يقر التفاكت بُت البشر على العوامل ا١تشركعة ،إال أنو عند كجود فقر مدقع ك غٌت فاحش أم عند
حدكث اختبلؿ يف توزيع الدخل كالثركة للمجتم ع ،نراه يتدخل إلعادة توزيع الدخل كالثركة بُت األفراد ،كيقوـ منهجو يف
ذلك على ثبلثة مبادئ رئيسية ك ىي:
 ا١تساكاة التامة بُت أفراد اجملتمع عند حد الكفاؼ " اٟتد األدْف للمعيشة ".
 توفَت حد الكفاية (اٟتد البلئق للمعيشة) إذا ٝتحت اإلمكانيات بذلك .
 التفاكت ا١تسموح أك ا١تتوقع أك الشرعي.
فعدالة التوزيع يف اإلسبلـ تقرر ا١تساكاة التامة ا١تطلقة بُت األفراد عند حد الكفاؼ ،كتلزـ الدكلة عدـ التمييز بُت أفرادىا
عند ىذا اٟتد ،ك إذا توافر ت لديها اإلمكانيات فإهنا ملزمة بتوفَت حد الكفاية ،مث ٕتيز التفاكت بُت األفراد كنقصد بو
التفاكت ا١تنضبط أك ا١تتوازف ،ك ال ٕتيز التفاكت الطبقي أك الغٌت الفاحش مع كجود الفقر ا١تدقع .
.2.4دور اإليرادات العامة اإلسالمية في تحقيق الضماف االجتماعي :
تستطيع اإليرادات العامة اإلسبلمية أف تساىم مسا٫تة فعالة يف ٖتقيق الضماف االجتماعي يف اجملتمع اإلسبلمي ،ذ لك
ألهنا متسعة ك متشعبة  .فيوجد إُف جانب ا١توارد اإللزامية (الزكاة ،ا٠تراج ،اٞتزية ،العشور ،الغنيمة ) ا١تفركضة على ا١تسلم
ك غَت ا١تسلم ،موارد اختيارية (كالنفقة على األقارب ،الوقف ،الوصايا ،الكفارات ك النذكر ) تساىم كتساعد الدكلة ١تا
يتوفر هبا من مصادر ثركة ك إيراد كثَت يساعد يف ٖتقيق ىدؼ الضماف االجتماعي  .كإذا َف تكف كل تلك ا١توارد يأخذ
جزء غَت ٤تدكد بنسبة من أمواؿ األغنياء لصاٌف ا٠تزانة العامة عند الطوارئ الدا٫تة  ،كىذا إذا عجزت موارد ا٠تزانة العامة
عن مواجهتها ،ك على األغنياء أف يساعدكا يف ٖتقيق الضماف االجتم اعي .
كإُف جانب ىذه األدكات توجد أداتاف مهمتاف ٘تكناف الدكلة من ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ ك ٫تا اٟتمى ك اإلقطاع ،فاٟتمى ىو
أم مورد يرل كِف األمر رصده للمصاٌف العامة ،فيمنع ٘تلكو ٘تلكان خاصان ،كقد جاء ىدم النيب صلٌى ا﵁ عليو كسلٌم
مبطبلن ٟتمى اٞتاىلية القائم على األثرة كاالحتكار ،كمنشئان للحمى ا﵀قق للصاٌف العاـ "ال ٛتى إال ﵁ كرسولو " ،كقد

ٛتى ىو كخلفاؤه الراشدكف ٛتايات كثَتة ٤تققة لتلك ا١تقاصد كمن أ٫تها ما ٛتي لنعم الصدقة كاٞتهاد (ِٕ).كيهدؼ إُف

ٛتاية الطبقات الضعيفة ،أم ٔتعٌت أف الدكلة تستخدـ اٟتمى كأحد الوسائل ٟتما ية ىذه الطبقات ،ك بالتاِف ال يكوف
دكر الدكلة قاصرا على التحويبلت من األغنياء إُف الفقراء ،كإ٪تا ٘تتد كتتسع ىذه ا١تسؤكلية ْتيث تشمل مسؤكلية الدكلة
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عن ٛتاية النشاط االقتصادم الذم تعتمد عليو ىذه الطبقات الفقَتة ،كتوفَت فرص عمل ٢تا بدال من أف تظل عاطلة،
أما اإل قطاع فهو منح اإلماـ لشخص من األشخاص ،حق العمل يف مصدر من مصادر الثركة الطبيعية ،اليت يعترب العمل
فيها سببان لتملكها أك اكتساب حق خاص فيها ،كىو يوجو ٟتماية الطبقات الضعيفة (ِٖ).
 .3.4دور اإليرادات العامة اإلسالمية في تحقيق التكافل االجتماعي :

(ِٗ)

يوفر اإلسالـ كسائل عديدة يف سبيل ٖتقيق التكافل االجتماعي ،ك ىي تتمثل يف :
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الزكاة :ك ىي تساىم يف ٤تاربة الفقر ك ٖتقيق ىدؼ التكافل االجتماعي ،ك آثارىا النفسية ك االجتماعية كاالقتصادية
على اجملتمع اإلسبلمي.
النذور :النذكر ىو إلزاـ مكلف ٥تتارا نفسو ﵁ تعلى بكل قوؿ يدؿ عليو شيئا غَت الزـ بأمر الشرع )َّ( ،كأف يقوؿ "﵁
عليا ألف دينار صدقة على الفقراء " فيمكن أف يتوجو بحصيلة ىذه النذكر لكفارة الفقراء ك العاجزين كا﵀تاجُت يف
اجملتمع ،كىذا ما جاء يف قولو تعاُف " و ليوفوا نذورىم " (سورة اٟتج اآلية رقم ِٗ).
الكفارات :من الوسائل اليت أكجبها الشارع لتحقيق التكافل االجتماعي ما أكجبو على الفرد ا١تسلم من إطعاـ ا١تساكُت،
أك التصدؽ على الفقراء ،إذا ارتكب ٥تالفة شرعية ،تكفَتا لذنبو ك عقوبة على ٥تالفتو .
األضاحي :الضحية سنة مؤكدة لكل مسلم قادر ،ك ىي تلعب دكرا يف التكافل االجتماعي من حي

ث توزيعها على

ا﵀تاجُت يف العيد.
صدقة الفطر :يلعب ىذا ا١تورد دكرا ىاما يف ٖتقيق التكافل حيث يغٍت الفقراء عن السؤاؿ يف مثل يوـ العيد .
الوقف :كىو من التصرفات اٞتائزة شرعا ،كيدعو اإلسبلـ ك٭تث عليو ،يقوؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم "إذا مات
ابن آدـ انقطع عملو إال من ثالث  :صدقة جارية أو علم ينتفع بو أو ولد صالح يدعو لو " ،ك قد أكقف كثَت من
الصحابة أموا٢تم يف سبيل ا﵁ ،ك يركم لنا التاريخ اإلسبلمي صفحات ناصعة من الوقف الذم أكقفو أثرياء ا١تسلمُت
لتحقيق التكافل االجتماعي  .فالرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ،نصح عمر ابن اٍف طاب أف ٭تبس رقبة أرض لو يف خيرب
ك٬تعل غلتها يف سبيل ا﵁ ،فبدأ الوقف يتخذ شكل األعماؿ ا٠تَتية االجتماعية ،متوسعا من االقتصار على أماكن
العبادة كحدىا(ُّ).
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الوصية :من كسائل التكافل أف يوصى ا١تسلم قبل موتو من مالو يف حدكد الثلث ٞتهات الرب ك ا٠تَت ك قد ثبتت ا لوصية
بالقرآف ك السنة.
أما يف القرآف ؼقد جاء قولو تعاُف "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا ترؾ خيرا الوصية للوالدين و األقربين
بالمعروؼ حقا على المتقين " (سورة البقرة اآلية رقم َُٖ).
كأما يف السنة النبوية فنجد قولو صلى ا﵁ عليو ك السبلـ "ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصى فيو يبيت ليلتين إال
ووصيتو مكتوبة عنده " كال شك أف جرياف الوصية بُت ا١تسلمُت من شأهنا ٖتقيق التكافل االجتماعي .
.4.4دور اإليرادات العامة اإلسالمية في تحقيق الرعاية االجتماعية :
أكُف اإلسبلـ أ٫تية كبَتة للرعاية االجتماعية ،حيث دعم خدماهتا ٔتختلف اَفكارد ا١تتاحة ،على النحو التاِف:
تنمية العلوـ و المعارؼ:

(ِّ)

عٌت اإلسبلـ بالعلم عناية كبَتة ،فلقد كاف أمر ا﵁ جل كعبل نبيو ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم بالقراءة يف أكؿ سورة نزلت،
قاؿ تعاُف" :اقرأ باسم ربك الذم خلق ،خلق اإلنساف من علق ،اقرأ كربك األكرـ الذم علـ بالقلم ،علم اإلنساف ما َف
يعلم" كأمر ا﵁ نبيو بالقراءة أمر لو كألمتو بطلب العلم .
كقد كردت الكثَت من اآليات الكرٯتة اليت تبُت أ٫تية العلم كالتعلم كٖتث عليهما ،كتبُت فضيلة طلب العلم  .قاؿ تعاُف
مبينان أ٫تية العلم "شهد ا﵁ أنو ال إلو إال ىو كا١تبلئكة كأكؿكا العلم قائمان بالقسط".
كما أكدت السنة النبوية على أ٫تية العلم كالتعلم ،فحثت عليهما كرغبت فيهما ،يتضح ذلك من كثرة األحاديث
الشريفة اليت كردت يف فضل العلم كطلبو .
يقوؿ الرسوؿ (صلى ا﵁ عليو كسلم ) "طلب العلم فريضة على كل مسلم " كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ "العلماء كرثة
األنبياء" ،كيقوؿ أيضان موضحان فضل التعلم ":إف ا١تبلئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ".
كل ىذه اآليات الكرٯتة كاألحاديث النبوية الشريفة تدؿ داللة كاضحة على أ٫تية العلم كالتعلم ،كتؤكد فضلهما كأثر٫تا يف
حياة الفرد كاجملتمع ا١تسلم  .كمن مث يف كالدة ىذه األمة اليت أٙترت الكثَت من العلماء كا١تفكرين يف ٥تتلف العلوـ كالفنوف،
فحملوا مشاعل العلم كالنور إُف أرجاء ا١تعمورة ،كأسهموا يف بناء صرح اٟتضارة اإلسبلمية اليت كاف ٢تا األثر الكبَت يف
إخراج اإلنسانية من ظلمات القركف السابقة ،كٖترير البشرية من اٞتهل كالظلم .
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ك٦تا سبق من اآليات الكرٯتة كاألحاديث النبوية الشريفة ندرؾ أيضان أف التعلم ال يقف عند حد كال ينتهي إُف غاية،
فالتعلم مستمر كىو ما يعرؼ ٔتبدأ "التعلم مدل اٟتياة".
كىذا ا١تبدأ الذم يقره اإلسبلـ من أىم العوامل اليت أسهمت يف كجود اٟتركة العلمية الدائبة يف حياة ا١تسل مُت كإنشاء
ا١تكتبات العامة كا٠تاصة ،كتأليف ا١توسوعات العلمية يف العقيدة كالفقو كالطب كالكيمياء ،كالفيزياء كالرياضيات كاألدب،
كىذا ما جعل ظاىرة التعليم كالثقافة شائعة لدل أفراد اجملتمع ا١تسلم .
إف الرقي الذم كصلت إليو األمة اإلسبلمية يف كقت كاف اآلخركف يعيشكف عصر اٞتهل كالفوضى كالتسلط كاالستبداد َف
تكن لتصل إليو إال بانتشار العلم كالتعلم كهتيئة الفرص ا١تختلفة لطبلب العلم كالتشجيع الدائم على النهل من مناىل
ا١تعرفة.
يقوؿ عمر بن عبد العزيز خامس ا٠تلفاء الراشدين "أجروا على طلبة العلم ،و فرغوىم للطلب " ،كمعٌت ذلك أف الدكلة
ليست مسؤكلة عن الصرؼ على العلماء فقط ،كإ٪تا مطالبة أيضا أف توفر ٢تم احتياجات التفرغ للبحث العلمي ،ككذلك
كفاية العلوـ.
كقوؿ بعض العلماء ٬توز لطالب العلم أخذ الزكاة ك لو كاف قادرا على الكسب إذا تفرغ لطلب العلم ،كمعٌت ذلك أف
الفكر اإلسبلمي يبيح لطا لب العلم أف يأخذ من أمواؿ الزكاة ما يغنيو ك يفرغو لطلب العلم ،إضافة إُف باقي اإليرادات
اإلسبلمية األخرل اليت ٗتصص مصارفها لئلنفاؽ على ا١تصاٌف العامة للمسلمُت .
بناء المستشفيات و المصحات :
مثَّل دكر ا١تؤسسة الصحية يف
قد ٘ت

(ّّ)

كباألخص الفقراء
الدكلة اإلسبلمية يف تقدٔف الرعامة الصحية ،كمساعدة ا١ترضى،
ٌ

كا﵀تاجُت؛ كذلك عن طريق ا١تستشفيات ،اليت تػي ىق ٌدـ خدمات جليلة يف عبلج ا١ترضى كإطعامهم كمتابعتهم؛ سواء من

ا١تًتددين عليها أ ـ غَتىم بالوصوؿ إليهم يف مناز٢تم؛ تلك ا١تستشفيات اليت انتشرت يف ربوع العاَف اإلسبلمي ،ككاف ت
ٌ

التامة ،كالكسوة
مصدر إسعاد كطمأنينة للمجتمع اإلسبلمي بكل فئاتو؛ حيث يتلقَّى فيها ا١تريض العبلج كالرعاية َّ

كالغذاء ،إضافة إُف َّ
الطب إُف جانب قيامها بوظيفتها األساسيَّة،
أف كثَتا من ىذه ا١تستشفيات كانت تقوـ بوظيفة تعليم ٌ

كىي معاٞتة ا١ترضى كالسهر على راحتو ـ  .كقد أضاؼ ذلك كلو للحضارة اإلسبلمية بػي ٍعدا إنسانيٌا آخر .لعل من أ جل
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إسهامات ا١تسلمُت اٟتضارية يف ٣تاؿ الصحة ،كأعظمها على اإلطبلؽ أهنم أكؿ ىمن أسس ا١تستشفيات يف العاَف ،بل
إهنم سبقوا غَتىم يف ذلك األمر بأكثر من تسعة قركف .

فقد أسس أكؿ مستشفى إسبلمي يف عهد ا ٠تليفة األموم الوليد بن عبد ا١تلك ،كالذم حكم من سنة (ٖٔ ىػَٕٓ/ـ)
إُف سنة (ٔٗ ىػُٕٓ/ـ) ،ككاف ىذا ا١تستشفى متخ صصا يف اًف ذاـ ،كأنشئت بعد ذلك ا١تستشفيات العديدة يف العاَف
شأف عظيما  ،حىت كانت ىذه ا١تستشفيات تعد قبلعا للعلم كالطب ،كتعترب من أكائل الكليات
اإلسبلمي ،كبلغ بعضها ا
كاٞتامعات يف العاَف ،بينما أنشئ أكؿ مستشفى أكريب يف باريس بعد ذلك بأكثر من تسعة قركف  .ككانت ا١تستشفيات
تعرؼ بػ (البيمارستانات) أم دكر ا١ترضى ،ككاف منها الثابت كمنها ا١تنتؽؿ .فالثابت ىو الذم يينشأ يف ا١تدف ،كؽؿما ٕتد

مدينة إسبلمية  -كلو صغَتة  -بغَت مستشفى ،أـا ا١تستشفى ا١تنتؽؿ فهو الذم ٬توب القرل البعيدة كالصحارل كاٞتباؿ .
ككانت ا١تستشفيات ا١تنتًؽلة ٖتمل على ٣تموعة كبَتة من اٞتماؿ  -كصلت يف بعض األحياف إُف أربعُت ٚتبل -كذلك يف
عهد السلطاف ٤تمود السلجوقي الذم حكم من سنة (ُُٓىػُُُٕ /ـ) إُف سنة (ِٓٓ ىػُُُّ /ـ) ،ككانت ىذه
القوافل مزكدة باآلالت العبلجية كاألدكية ،كيرافقها عدد من األطباء ،ككاف ٔتقدكرىا الوصوؿ إُف كل رقعة يف

األمة

اإلسبلمي.
ة
خدمات اإلسكاف:
كرـ ا﵁ هبا اإلنساف دكف سائر خلقو ليستأثر ٓتصوصياتو عن غَته ،فإف الشريعة اإلسبلمية
١تا كاف ا١تسكن ضركرة كفطرة ٌ
احا لعبلقات ا١تودة اليت تربط بُت أفراده ،يلزـ فيو أف
حرصت على أف يكوف ا١تسكن مهول للنفس كمبل نذا للبدف كمر ن
يكوف كاسعا ليشمل اٞتوانب النفسية كا١تادية ،كرد يف حديث رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم قولو

 " :من سعادة ا١ترء

ا١تسكن الواسع كاٞتار الصاٌف كا١تركب ا٢تٍتء" (ركاه عبد بن ٛتيد كالبيهقي) (ّْ).
٬توز للدكلة أف توجو أمواؿ الزكاة ك٥تتلف مواردىا األخرل إُف القياـ ببناء مساكن للفقراء بدال من إعطائهم إياىا يف
صورة نقدية أك عينية ،خاصة عند عجز األفراد عن القياـ هبذه ا٠تدمة بقدرهتم ا﵀دكدة أك ا١تعدكمة

أحيانا ،كيكوف من

األفضل يف أحياف كثَتة أف تقوـ هبا الدكلة خاصة أف ٢تا إمكانيات ضخمة تفوؽ إمكانيات األفراد

 .ؾما تقوـ الدكلة

اإلسبلمية بإعفاء ا١تستثمرين اٞتادين يف بناء ا١تساكن من االلتزامات كالضرائب اليت تفرض على غَتىم ،كذلك ٯتكن
إقراض األفراد العاملُت يف ٣تاؿ اإلسكاف قركضا حسنة ك ذلك ١تساعدهتم يف توفَت مساكن ألنفسهم أك لغَتىم .
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خدمة المواصالت و إصالح الطرؽ :

(ّٓ)

اىتمت الدكلة اإلسبلمية بإصبلح الطرؽ كتعبيدىا ك٘تهيدىا ،ك إقامة شبكة ا١تواصبلت بُت ا١تدف ك القرل كغَتىا من
أقاليم الدكلة اإلسبلمية  .كتساىم السياسة ا١تالية اإلسبلمية يف إقامة الطرؽ كإصبلحها ،من خبلؿ إشراكها يف أصناؼ
الزكاة ،كٖتديد نصيب مفركض يف صنف "أبناء السبيل" كيف باب "إصبلح طرؽ ا١تسلمُت " حيث خصص ٢تذا الصنف :
سهم ينفق على شق الطرؽ كبنائها ،كآخر ينفق على توفَت ا١تؤف كالراحة عليها .
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كَف تكتف الدكلة اإل سبلمية برصد اعتماد لشق الطرؽ ك٘تهيدىا بل أضاؼ اعتمادا آخر لصناعة ىذه الطرؽ ك٘تهيدىا بل
أضافت اعتمادا آخر لصيانة ىذه الطرؽ من عاديات الطبيعة كتعديات اإلنساف كالقياـ بتأىيلها لتظل صاٟتة كمتطورة،
كأيضا كفرت من يشرؼ على الطرؽ ،كيتتبع ما ٭تدثو الناس هبا فيزيلو كيتوعد عليو ،ألف طرؽ ا١تسلمُت ليس ألحد أف
٭تدث هبا شيئا ٦تا يضرىم .
الخاتمة:
من ا١تعلوـ أف ا١تقصد العاـ من التشريع اإلسبلمي ىو ٖتقيق مصاٌف العباد يف العاجل كاآلجل٦ ،تا ٬تلب النفع ٢تم
كدفع الفساد عنهم  .كالدكلة يف النظاـ اإلسبلمي ىي جزء منو ،تقوـ بتحقي ؽ أىداؼ كتنفيذ كظائف معينة  .كإف القياـ
هبذه الوظائف يتطلب إنفاقا ماليا كتدبَتا للموارد ا١تالية البلزمة لذلك .
سنشَت يف ىذه ا٠تا٘تة إُف أىم النتائج اليت توصلنا إليها كاليت سنجيب من خبل٢تا على الفرضيات السابقة الذكر :
 تنقسم اإليرادات العامة اإلسبلمية إُف إيرادات دكرية ،كاليت تعترب الزكاة ا١تصدر الرئيسي ٢تا ،كإُف جوارىا توجد إيراداتدكرية أخرل كإف كانت أقل منها يف األ٫تية إال أهنا تساند الزكاة يف توفَت اٟتصيلة الكافية الحتياجات الدكلة كىي

:

الخراج ،الجزية ،عشور التجارة  .كىناؾ اإليرادات غَت الدكرية كا١تتمثلة يف  :الغنائم ،الفيء ،القروض ،باإلضافة إُف
موارد أخرل تتمثل يف األمواؿ اليت ليس ٢تا مستحق كإنفاقها يف سبيل ا﵁.
-تنفق الدكلة اإلسبلمية جزءا

من مواردىا هبدؼ ٖتقيق التنمية االجتماعية ،كذلك من خبلؿ توفَت ا٠تدمات

االجتماعية اليت ٖتقق أقصى استثمار ٦تكن للطاقات كاإلـ كانات البشرية يف اجملتمع .
تساىم اإليرادات العامة اإلسبلمية مسا٫تة فعالة يف ٖتقيق العدالة االجتماعية ،من خبلؿ إعادة توزيع الدخل كالثركةبُت األفراد ،حيث تتوجو بعض ىذه اإليرادات إُف الفئات ا﵀ركمة كا١تعدمة كالفقراء كا١تساكُت .
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تساىم اإليرادات العامة اإلسبلمي ة مسا٫تة فعالة يف ٖتقيق الضماف االجتماعي ،حيث يوجد إُف جانب ا١توارداإللزامية (الزكاة ،ا٠تراج ،اٞتزية ،العشور كالغنيمة ) موارد اختيارية (النفقة على األقارب ،الوقف ،الوصايا ،الكفارات
كالنذكر) .كما توجد أداتاف مهمتاف توجو لتحقيق الضماف االجتماعي ٫تا  :اٟتمى كاالقتطاع.
تساىم اإليرادات العامة اإلسبلمية مسا٫تة فعالة يف ٖتقيق التكافل االجتماعي ،من خبلؿ توجيو الزكاة ﵀اربة الفقرباإلضافة إُف النذكر ،الكفارات ،األضاحي ،صدقة الفطر ،الوقف كالوصية .
تساىم اإليرادات العامة اإلسبلمية مسا٫تة فعالة يف ٖتقيق الرعاية االجتماع ية ،من خبلؿ توفَت ا١توارد الضركرية لتنميةا١تعارؼ كالعلوـ ،بناء ا١تستشفيات كا١تصحات ،خدمات اإلسكاف كخدمات ا١تواصبلت كإصبلح الطرؽ .
نرفق النتائج ٔتجموعة من االقًتاحات التالية:
-البد من العمل بالضوابط الًتشيدية ا٠تاصة باالقتصاد اإلسبلمي يف الواقع من خبلؿ إدراج

ىا ضمن إجراءات

السياسة ا١تالية.
البد من انتهاج مبادئ السياسة ا١تالية اإلسبلمية ،خصوصا فيما يتعلق باإليرادات العامة ،كىذا من شأنو ا١تسا٫تة يفحل ا١تشاكل االقتصادية كاالجتماعية كبالتاِف ٖتقيق تنمية شاملة .
 البد من البحث ا١تعمق يف السياسة ا١تالية يف االقتصاد اإلسبلمي كبالتاِف االستفادة منها .الهوامش:
(ُ) -إبراىيم علي عبد ا﵁ ،أنور عجارمة :مبادئ المالية العامة ،دار الصفاء للطباعة كالنشر ،األردف ،صِْ.

(ِ) -عوؼ ٤تمود الكفراكم :السياسة المالية والنقدية في ظل االقتصاد اإلسالمي ،مكتبة اإلشعاع للطباعة كالنشر كالتوزيع ،اإلسكندرية ،الطبعة األكُفُُْٖ ،ىػ  ،ص

ْٕ.

(ّ)  -أبو عبد الرٛتن ،عادؿ بن يوسف العزازل :تماـ المنتو في فقو الكتاب وصحيح السنة ،كتاب الزكاة ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة األكُف ََِّ ،صَٕ.
(ْ) -نفس ا١ترجع السابق ،ص ُٕ.ُٖ-
(ٓ) -عبد ا﵁ ناصر علواف :أحكاـ الزكاة ،دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتٚتة ،اإلصدار األكؿ ُٖٕٗ ،صَٕ.

(ٔ)ٝ -تر عبد الرٛتن ٤تمد دحلة :النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الرأسمالين دراسة تحليلية مقارنة ،ماجستَت يف ا١تنازعات الضريبية بكلية
الدراسات العلياٖ ،تت إشراؼ :ىشاـ جابر ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطُت ،صَٖ.

(ٕ)٤ -تمد إٝتاعيل ٤تمد إٝتاعيل  :الخراج في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (23-13ىػ643-634/ـ) دراسة تحليلية في الجذور والتطور ،ماجستَت يف التاريخ،
كلية الدراسات العلياٖ ،تت إشراؼٚ :تاؿ جودة ،فلسطُتَُُِ ،صِِ.

(ٖ)  -منقذ بن ٤تمود السقار :الجزية في اإلسالـ ،صَْ ،موقع اؿكًتكٓف.
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(ٗ) -تقي الدين النبهآف :الناظم االقتصادي في اإلسالـ ،دار األمة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الطبعة السادسة ،بَتكت ََِْ،

صُِِْ.

(َُ)  -سعيد أبو الفتوح :الحرية االقتصادية في اإلسالـ ،دار الوفاء ،القاىرة ُٖٖٗ ،صُٖٓ.

(ُُ) -عبد القدٔف زلوـ :األمواؿ في دولة الخالفة  ،منشورات حزب التحرير ،للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ََِّ ،بَتكت ،صَّ.
(ُِ) -نفس ا١ترجع السابق ،صّْ.

(ُّ) ٤ -تمد نور الدين أردنية  :القرض الحسن وأحكامو في الفقو اإلسالمي  ،ماجستَت يف الفقو كالتوزيعٖ ،تت إشراؼ ٚ :تاؿ حشاش،كلية الدراسات العليا ،جامعة
النجاح الوطنية ،فلسطُت ،ََُِ ،صَٗ.

(ُْ)  -صبلح الدين سليم ا٠تالدم :منظومة اإلنفاؽ في سبيل اهلل من أىم مرتكزات النظاـ االقتصادي اإلسالمي  ،ماجستَت يف االقتصاد اإلسبلميٖ ،تت إشراؼ  :عبد
اللطيف ا٢تميم ،معهد الدعوة اٞتامعي للدراسات اإلسبلمية ،قسم الدراسات العليا.ََُِ ،

(ُٓ)  -ثركت ٤تمد شليب :تنمية اجتماعية ،برنامج دراسة اجملتمع ،ا١تستول األكؿ ،اؿفصل اؿدراسي اؿثآف ،كلية اآلداب ،جامعة بنها صُٕ.ُٖ-
)ُٔ( -http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%84
(ُٕ) ٣ -تيد مسعود :التخطيط للتقدـ االقتصادي واالجتماعي ،عاَف ا١تعرفة ،العدد ّٕ ،الكويت ،ينايرُْٖٗ ،صَٕ.

(ُٖ) -التو٬ترم٤ ،تمد إبراىيم الربعي٤ ،تمد عبد ا﵁  :معجم المصطلحات اإلدارية ،مكتبة العبيكاف ،الرياض ،ا١تملكة العربية السعودية ،الطبعةاألكُف.ُّٗٗ،

(ُٗ)  -إيهاب ٜتيس أٛتد ا١تَت  :متطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ،دراسة تطبيقية على العاملين باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخ لية  ،رسالة
ماجستَت يف العلوـ اإلداريةٖ ،تت إشراؼ د٤.تمد سيد ٛتزاكم ،جامعة نايف العرببية للعلوـ األمنية ،ََِٕ ،صَٗ.
)َِ(- http://www.aleqt.com/2012/07/28/article_678330.html

(-)21أٛتد خالد عكاشة :نظرية التفضيل الشرعي في االقتصاد اإلسالمي ٣ ،تلة اٞتامعة اإلسبلمية للدراسات االقتصادية كاإلدارية ،اجمللد اٟتادم كالعشركف ،العدد األكؿ،
ينايرَُِّ ،صّّٓ.
( -)22اٟتميد براىيمي :العدالة االجتماعية والتنمية في االقتصاد اإلسالمي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتكت ،الطبعة األكُف ُٕٗٗ ،صِّ.ّّ-

(-)23عبد اٞتبار ٛتد عبيد السبهآف  :شبكات األماف والضماف االجتماعي في اإلسالـ ،دراسة تقديرية ٣ ،تلة جامعة ا١تلك عبد العزيز  :االقتصاد اإلسبلمي ،ـ ِّ عُ،
ََُِ ،ص ُٓ.
ع كالنشر ،مكتبة األ٧تلوا١تصرية ،القاىرة ،الطبعة األكُف ُْٔٗ ،صِّٕ .
(ِْ)٤ -تمد عطية اإلبراشي :روح اإلسالـ ،ملتزـ الطب
(ِٓ)٤ -تمد أبو زىرة :التكافل االجتماعي في اإلسالـ ،دار الفكر العريب ،صٕ.

(ِٔ) -كليد إبراىيم ٤تمد الغرباكم :الرعاية االجتماعية في السنة النبوية ،دراسة موضوعية  ،ماجستَت يف اٟتديث الشريف كعلوموٖ ،تت إشراؼ  :د.نافذ حسُت ٛتاد ،كلية
أصوؿ الدين ،قسم اٟتديث الريف كعلومو ،اٞتامعة اإلسبلمية غزةَُّْ ،ىػ  ،ََِٗ -صُُ.

(ِٕ) -عبد اٞتبار ٛتد عبيد السبهآف  :شبكات األماف والضماف االجتماعي في اإلسالـ ،دراسة تقديرية٣ ،تلة جامعة ا١تلك عبد العزيز  :االقتصاد اإلسبلمي ،ـِّ عُ،
صص ،ََُِ ،ِٓ-ّ:صِٖ.
)ِٖ( -http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=5068
(ِٗ)  -عبد ا﵁ ناصح علواف :التكافل االجتماعي في اإلسالـ ،دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتٚتة ،اإلصدار األكؿ ،حلب ،صِٔ ٔٔ-بالتصرؼ.
(َّ) -يوسف ٜتيس أبو فارس :مشكالت التمويل الدعوي ،مركز البحوث كالدراسات اإلفريقية ،جامعة إفريقيا العا١تية ،صُْ( .موقع إلكًتكٓف).
(ُّ)  -منذر قحف :دور السياسات المالية وضوابطها في إطار االقتصاد اإلسالمي ،صَِ .موقع اؿكًتكٓف.

)ِّ( -http://uqu.edu.sa/page/ar/82427
)ّّ(-http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=8342:2012-07-23-16-3438&catid=24:sceintific-articles&Itemid=21
)ّْ( - http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&lang=A&id=29350

( -)35إبراىيم العسل :التنمية في اإلسالـ ،مفاىيم مناىج كتطبيقات -ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ،لبناف ،الطبعة األكُفُٔٗٗ ،صُُٓ.

98

مركـز جـيل البحـث العلمـي  -مجلة جيل العلوم إلانسانية وإلاجتماعية – العدد  - 01تشرين ألاول 2013

الفنسية
أثر الحوافز المادية على دافعية انجاز تالميذ السنة الثالثة ابتدائي في مادة اللغة ر
أ .جميلة يونس /طالبة دكتوراه علم النفس المدرسي  -جامعة الجزائر 02
ملخص:
ىدفت ىذه الدراسة إُف معرفة تأثَت اٟتوافز ا١تادية على دافعية ا٧تاز تبلميذ السنة الثالثة ابتدائي يف مادة اللغة الفرنسية ،ككذا ـ

عرفة

الفركؽ بُت اٞتنسُت يف دافعية اال٧تاز ،باإلضا فة إُف التعرؼ عن الفركؽ بُت تبلميذ السن القانوٓف كتبلميذ السن غَت القانوٓف يف دافعية
اال٧تاز يف مادة اللغة الفرنسية.
اشتملت الدراسة على عينة مكونة من ِٓ تلميذا ٯتثلوف تبلميذ أحد أقساـ السنة الثالثة من التعليم االبتدائي بمدرسة عويسي الطيب
بمدينة األغواط ،منهم ُْ إناثا كُُذكورا ،كمتٌ استخداـ ا١تنهج التجرييب حيث طبق مقياس الدافعية لبل٧تاز مرتُت ،قياس قبلي كقياس
بعدم بعد تقدٔف اٟتوافز ا١تادية.

خلصت الدراسة إُف كجود تأثَت للحوافز ا١تادية على دافعية ا٧تاز تبلميذ السنة الثالثة ابتدائي يف مادة اللغة الفرنسية،كما متٌ إ٬تاد فركؽ

يف دافعية ا٧تاز تبلميذ السنة الثالثة ابتدائي يف مادة اللغة الفرنسية ترجع ١تتغَتم اٞتنس كالسن القانوٓف.

مقدمة:
إف عملية الًتبية ليست عملية تقدٔف ﵀تويات الدرس كتقييم لفهمو فحسب بل ىي أبعد من ذلك ،ح

مث يكوف

ا١تعلم يف مو قف ا١تشاركة الفعلية للتلميذ كٯتثل أىم العوامل ا١تتوسطة بُت التقدٔف كالتقييم ،كيف ىذه اٟتالة تصبح عملية
التقييم اٞتزئي ١تراحل االكتساب كالتحصيل أىم من التقييم النهائي ألهنا ٖتفز الطفل بصفة مستمرة مع كل خطوة إ٬تابية
ٮتطوىا سواء با١تشاركة يف التفاعل الصفي أك

ّتزء من حل مسألة أك ٘ترين ،كإضافة إُف ىذا ىناؾ التحفيز ا١تادم

كا١تعنوم كىي كلها تنمي لدل الطفل الدافعية ،كلكي ٨تافظ على استمرار قوة الدافعية ينبغي أف ٧تعل اٟتافز كسيلة ليس
الستمرار االستجابة فحسب كلكن لتكوين عادة أك تكوين حافز داخلي ال يزكؿ بزكاؿ اإلثابة ا ٠تارجية ،ىذا اٟتافز يبقى
دكما أك على األقل مدة أطوؿ يلعب دكر الدافع إُف استمرار النشاط ا١تطلوب أك ا١ترغوب الذم ىو النجاح أك زيادة
نتائج التحصيل الدراسي للتبلميذ كال سيم ا يف تعلم كاكتساب لغة جديدة أال كىي اللغة الفرنسية.
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كما ال ننسل أف للمعلم دكر فعاؿ يف ٪تو الدافعية كذلك يف أف يكوف سخيا يف التشجيع فإذا ما مت التوصل إُف
الصواب قدـ للتلميذ ما يستحق من تقدير على أف ال يفرط أك يبالغ فيو فيصبح شرطا يف التعلم ،كعليو أف يكوف قدكة
حسنة يف النشاط كاالىتماـ كاٟتيوية.
ُ -إشكالية الدراسة:
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كانت الًتبية كالزالت حقبل خصبا يف ٣تاؿ العلوـ اإلنسانية ،كىي ال تنفك تستعُت ٔتا ٬تد يف ٥تتلف فركع ا١تعرفة
ك٣تاالهتا مثل :علم النفس كالبيداغوجيا كاليت تعترب من الركافد اليت ٘تد الًتبية ٔتا يسهل عليها عملية التكفل باإلنساف من
خبلؿ االكتشافات اليت أزاحت النقاب عن بعض خصائصو ك٦تيز اتو ،كالًتبية ٔتا ٢تا من أ٫تية يف ٖتضَت اإلنساف كتأىيلو
إُف حياة فعالة يظل حقلها مفتوحا قصد إ٬تاد ما يسهل عملية التعلم ك التعليم .
كالقصد من عملية تسهيل التعلم كالتعليم ىو ٖتقيق االستيعاب اٞتيد للتلميذ ك كذا الفهم،

كبالتاِف حصولو على

نتائج حسنة ترضي اَفعلم كيتم ذلك بتطبيق ىذا األخَت ألساليب ينمي فيها رغبة التلميذ يف دراسة ا١تادة ،كىناؾ عدة
أساليب تساعد على ذلك ،لعل من أبرزىا تقدٔف اٟتوافز اليت تستخدـ إلثارة ٫تم التبلميذ حىت يبذلوا أقصى طاقاهتم يف
الدراسة ،كلكي ٭تققوا أقصى ما ٯتكنهم من ٧تاح كتفوؽ ،كتعترب اٟتوافز ا١تادية اليت تعطى كمكافأة تشجيعية من أىم
اٟتوافز األساسية يف ٣تاؿ التعليم،

كبطبيعة اٟتاؿ فاٟتوافز ا١تادية ليست ٢تا قيمة يف حد ذاهتا إ٪تا قيمتها تأيت يف

استخدامها كوسيلة إلشباع حاجات التلميذ األساسية(ُ).
فهذه اٟتوافز يكمن تأثَتىا يف ٖتريك العا مل الداخلي للتلميذ كالذم يسمى بالدافع ،كالدافعه ىو عامل فعاؿ ك
أساسي يف حياة اإلنساف كضركرم إلحداث توافقو مع نفسو كا﵀يط الذم يعيش فيو ،كبالتاِف تتحقق لو سعادتو كراحتو
الداخلية اليت يسعى دكما إُف ٖتقيقها ،كاستثارة ىذه الدكافع ىي من أىم ا١تشكبلت اليت تواجو ا١تعلمُت ،كليس أدؿ على
ذلك من أف مشكلة النظاـ يف الفصل ك اليت يواجهها الكثَت من ا١تعلمُت ليست ببساطة إال فشبل يف استثارة كتوجيو
دكافع الطبلب(ِ).
إف أسلوب ا١تدرس يف ا١تادة اليت يقدمها ىو الذم ٭تبب التبلميذ فيها حىت كإف كانت ىذه ا١تادة جديدة عنهم َف
يعرفوىا من قبل كتعلم لغة جديدة ،فالطريقة اليت يستخدمها ا١تعلم يف تقدٔف ىذه ا١تادة

(اللغة الفرنسية ) للتبلميذ ألكؿ
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مرة ىي اليت تنعكس على أدائهم التحصيلي كفهمهم اٞتيد للمادة ا١تقدمة كىؤالء األفراد ا١تعنيُت ىم تبلميذ السنة الثالثة
ابتدائي باعتبارىم ىم الذين يدرسوف مادة الفرنسية ألكؿ مرة يف ىذه السنة ك نظرا للمعطيات اليت ذكرناىا قمنا بتحديد
التساؤالت التالية :
 ىل تؤثر اٟتوافز ا١تادية على دافعية اال٧تاز يف مادة الفرنسية لدل تبلميذ السنة الثالثة ابتدائي ؟ ىل توجد فركؽ بُت الذكور كاإلناث يف دافعية اال٧تاز يف مادة اؿلغة الفرنسية ؟ ىل توجد فركؽ بُت تبلميذ السن القانوٓف ك تبلميذ السن غَت القانوٓف يف دافعية اال٧تاز يف مادة الفرنسية ؟-2فرضيات الدراسة:
كلقد قمنا بصياغتها كىي كالتاِف كىي:
 ال تؤثر اٟتوافز ا١تادية على دافعية اال٧تاز يف مادة الفرنسية لدل تبلميذ الثالثة ابتدائي . ال توجد فركؽ بُت الذكور كاإلناث يف دافعية اال٧تاز يف مادة الفرنسية لدل تبلميذ الثالثة ابتدائي . -ال توجد فركؽ بُت تبلميذ السن القانوٓف كتبلميذ السن غَت القانوٓف يف دافعية اال٧تاز يف مادة

اللغة الفرنسية لدل

تبلميذ الثالثة ابتدائي.
 -3أىداؼ الدراسة :
 معرفة إذا ما كانت اٟتوافز ا١تادية تؤثر على دافعية اال٧تاز يف مادة الفرنسية لدل تبلميذ الثالثة ابتدائي . معرفة إذا ما كانت ىناؾ فركؽ بُت اٞتنسُت يف دافعية اال٧تاز يف مادة الفرنسية لدل تبلميذ الثالثة ابتدائي. معرفة إذا ما كانت ىناؾ فركؽ بُت تبلميذ السن القانوٓف ك تبلميذ السن غَت قانوٓف يف دافعية اال٧تاز يف مادة الفرنسيةلدل تبلميذ الثالثة ابتدائي.
 -4أىمية الدراسة  :تربز أ٫تية الدراسة يف النقاط التالية :
 جذب انتباه ا١تعلمُت إُف الدكر الفعاؿ الذم تؤديو اٟتوافز لرفع دافعية اال٧تاز لدل تبلميذىم ك زيادة نشاطهم يفالقسم.
 إبراز أ٫تية الثواب كأثره العميق يف نفسية التبلميذ كتتضح يف نتائجهم با١تقارنة مع العقاب كىذا ما تؤكده نظريةثورندايك.
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-5حدود الدراسة:
الحدود المكانية :مت إجراء ىذا البحث يف ابتدائية عويسي الطيب ٔتدينة األغواط.
الحدود الزمانية  :أجريت ىذه الدراسة يف عاـ ََُِ َُُِ/كبالتحديد أ٧تزت تطبيقيا يف شهرم ديسمبرََُِ
كجانفي َُُِ.
الحدود البشرية  :يقدر عدد أفراد الدراسة (ِٓ) تلميذا يف السنة الثالثة ابتدائي من ابتدائية عويسي الطيب بوالية
األغواط.
الحدود األدائية :مت استخداـ مقياس دافعية اال٧تاز لػ ىارمنز .Hermanze
-6تحديد المصطلحات:
تعريف الحوافز المادية  :ىي ٣تموعة من القصص كاألقبلـ كاٟتلويات اليت يقدمها ا١تعلم للتبلميذ عند إجابتهم على
سؤالو إجابة صحيحة.
تعريف دافعية االنجاز :ىي ٣تموعة الدرجات اليت يأخذىا التلميذ يف مقياس دافعية اال٧تاز ا١تطبق يف الدراسة .
تعريف تالميذ السن القانوني :ىم التبلميذ الذين كاف سنهم يف دخو٢تم ا١تدرسي يف السنة األكُف ٔ سنوات.
تعريف تالميذ السن غير القانوني  :ىم التبلميذ الذين يقل سنهم أك يزيد عن ٔ سنوات يف دخولو ـ ا١تدرسي للسنة
األكُف ابتدائي.
-7الدراسات السابقة:
• دراسة محمد عبورة المعنو نة بػ ":نحو نموذج إجرائي لحوافز التربية والتعلم " رسالة ماجستير غير منشورة :
ك٘تحورت حوؿ ٣تموعة من التساؤالت الرئيسة اليت سار البحث على ضوئها كىي :
 ىل ٯتكن إحداث منافسة فردية ذا تية لدل الطفل ْتيث يظهر عنده دافع دراسي مستمر للحصوؿ على تقديراتأحسن بتطبيق ىذه الطريقة يف ا١تعاملة ؟
 ىل ٯتكن رفع درجات ىؤالء التبلميذ الضعفاء بنفس ارتفاع درجات زمبلئهم العاديُت حُت ٨تدد ٢تم نشاط ذىٍتخاص كمعاملة خاصة ؟

102

مركـز جـيل البحـث العلمـي  -مجلة جيل العلوم إلانسانية وإلاجتماعية – العدد  - 01تشرين ألاول 2013
 ىل ىناؾ فرؽ بُت ٖتصيل التبلميذ الذين تعرضوا لنمط معُت من اٟتوافز ك بُت ٖتصيل الذين َف يتعرضوا لذلك ،كقدجرت ىذه الدراسة يف ضوء الفرضيات اآلتية:
 يوجد فرؽ ا٬تايب داؿ إحصائيا بُت متوسط درجات ٖتصيل التبلميذ قبل إدخاؿ أساليب جديدة من التعزيز (التحفيز)على عملية التدريس ،كمتوسط درجات ٖتصيلو ـ بعدىا .
 ال يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية بُت متوسطي درجات التحصيل لعينتُت متساكيتُت من التبلميذ ،بعد تعريض إحدا٫تالنموذج اٟتوافز ا١تقًتح.
 ال يوجد فرؽ ا٬تايب ذك داللة إحصائية بُت متوسطي درجات التبلميذ يف اختبارم ٖتصيل دكف إدخاؿ متغَتات حافزةالتريس ،تألفت عينة الدراسة من تبلميذ السنة السادسة من التعليم األساسي  .قاـ الباحث بوضع ٣تموعة
على عملية د
ضابطة ك٣تموعة ٕتريبية بواقع (ِّ)تلميذا لكل ٣تموعة تراكحت أعمارىم ما بُت (ُُُِ-سنة) ،كاستخدـ االختبارات
التحصيلية كأداة ٞتمع البيانات كقاـ ْتساب (ت) ،كتبُت من نتائج ا لتحصيل الدراسي كٖتليلها مدل فعالية الطريقة
الًتبوية ا١تتبعة يف ٖتفيز التبلميذ دراسيا.
• دراسة ماجدة حسين محمود ( )2002بعنواف  " :الدافعية العامة والتوجو القومي (دراسة مقارنة بين طالب
وطالبات الجامعة )٘ :تحورت الدراسة حوؿ إشكالية رئيسية ىي الكشف عن عبلقة اؿ دافعية بالتوجو القومي لدل
اٞتنسُت ك عليو فإهنا قامت بصياغة فرضُت أساسيتُت ٫تا كجود عبلقة ا٬تابية بُت الدافعية كالتوجو القومي عند كل من
الذكور ك اإلناث ،كقد استخدمت يف ىذه الدراسة مقياساف "مقياس الدافعية " ك "مقياس التوجو القومي " كقد تكونت
العينة من (ََُ) طالب جامعي ،كخضعت البيانات إلجراءين إحصائيُت ٫تا معامبلت االرتباط كٖتليل التباين كما
يستلزمو من فركؽ حوؿ ا١تتوسطات ككانت النتيجة ىي كجود عبلقة ا٬تابية دالة بُت الدافعية كالتوجو القومي عند اإلناث
على عكس ما كجد عند الذكور كىو عدـ كجود عبلقة ا٬تابية دالة بُت ا لدافعية كالتوجو القومي.
• دراسة زىرة حميدة (  )2006بعنواف  " :تقدير الذات والدافعية لالنجاز عند المراىق المتمدرس " ،رسالة لنيل
شهادة اؿماجستير  :ىدفت إُف معرفة ما إذا كاف تقدير الذات عند ا١تراىق يؤثر على دافعيتو لبل٧تاز ،ككذلك معرفة ما
إذا كانت توجد فركؽ بُت اٞتنسُت يف تقديرىم لذكاهتم ،ككيف تؤثر ىذه التقديرات بُت اٞتنسُت يف دافعية اال٧تاز،
فقامت الباحثة بتطبيق مقياس تقدير الذات ٢تار ( )Hareكمقياس الدافعية لبل٧تاز ٢تارمنز ( ،)Harmensعلى عينة
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قوامها َُْتلميذ (َٕذكور ك َٕإناث) ٦تن يدرسوف يف السنة األكُف من التعليم ا١تتوسط تًتاكح أعمارىم ما بُت ُِ
كُّ سنة ،كتوصلت الدراسة إُف نتيجة مفادىا أف تقدير الذات فعبل يلعب دكرا يف الدافعية لبل٧تاز يف مرحلة ا١تراىقة،
ككلما ارتفع تقدير الذات ارتفعت الدافعية لبل٧تاز ،ككلما ا٩تفض تقدير الذات ا٩تفضت الدافعية لبل٧تاز .
اإلجراءات المنىجية للدراسة:
-1الدراسة االستطالعية:
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-1-1عينة التقنين  :طبق ا١تقياس على عينة استطبلعية قوامها (ِٓتلميذ)منهم (ُْ)إناث ك (ُُ)ذكرا من تبلميذ
السنة الثالثة ابتدائي ،كاختَتت العينة بطريق عشوائية من مدرسة عويسي الطيب بمدينة األغواط ،كاٞتدكؿ التاِف يوضح
ذلك:
جدوؿ رقم (: )01يوضح عينة الدراسة االستطالعية
اٞتنس

العدد

النسبة()%

ذكور

ُُ

ْْ %

إناث

ُْ

ٔٓ%

اجملموع

ِٓ

ََُ%

-2-1الخصائص السيكومترية ألدوات القياس  :لكي نتحقق من مدل سبلمة األدكات ا١تستعملة ٞتمع البيانات
ٞتأنا إُف التحقق من ثباهتا كصدقها .
-1-2-1الصدؽ:كللتأكد من أف ا١تقياس صاٌف فعبل ١تا كضع لقياسو قمنا باستعماؿ طريقة ا١تقارنة الطرفية ،كفيها
قسمنا نتائج األفراد إُف قسمُت ،كقارنا بُت متوسط الثلث األعلى الذم ٯتثل الدرجات العليا لنسبة ّّ %من التبلميذ
كيقدر عددىم بػ (َٖ) تبلميذ كمتوسط الثلث األدْف كالذم ٯتثل الدرجات األدْف لنسبة ّّ %من التبلميذ كيقدر
عددىم بػ (َٖ).كبعد ذلك مت حساب الفركؽ بُت ا١تتوسطُت بتطبيق االختبار (ت)( )T.testلعينتُت مًتابطتُت.
كنتائج اٞتدكؿ التاِف ٘تثل ذلك:
جدوؿ رقم ( : )02يبين صدؽ االستبياف بطريقة المقارنة الطرفية .
المتغيرات

ف

ـ

ع

درجة

(ت)

(ت)

الداللة
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اإلحصائية

الحرية المحسو المجدولة
بة
تبلميذ ذكم دافعية

َٖ

عالية
تبلميذ ذكم دافعية
منخفضة

08

28.87

0.61

22.87

4.82

توجد داللة إحصائية
07

2.62

6.82

عند مستول داللة
0.01

كٔتا أف (ت)ا﵀سوبة (ِٖ)ٔ.أكرب من قيمة (ت)اجملدكلة (ِٔ)ِ.فإنو توجد فركؽ بُت متوسطي العينتُت لذلك نقوؿ أ ٌفق
إحصائي عند مستول الداللة َُ َ.كىذا يعٍت أف ا١تقياس ٯتيز بُت أطرافو فهو صادؽ .
ة
توجد داللة
-2-2-1ثبات االختبار( :طريقة التجزئة النصفية)
يعترب الثبات شرط أساسي ألم أداة من أدكات القياس لبلطمئناف على سبلمتها ،كللتأكد من ثب ات ا١تقياس ،قمنا
بتقسيمو إُف قسمُت ،القسم العلوم

(النصف األكؿ ) كالذم يتكوف من األسئلة (ٓ )ُ،ِ،ّ،ْ،كالقسم السفلي

(النصف الثآف ) كالذم يتكوف من األسئلة (ٔ )َُ،ٗ،ٖ،ٕ،لػ (ِٓ) تلميذ مث قمنا ْتساب معامل االرتباط بُت
النصفُت بواسطة معادلة "بيرسوف" (، )Pearsonكٖتصلنا على البيانات ا١توضحة يف اٞتدكؿ التاِف:
جدوؿ رقم (:)03يبين معامل الثبات لمقياس دافعية اإلنجاز
المتغيرات

عدد

ـ

األسئلة

ع

النصف العلوم لؤلسئلة

05

12.56

2.79

النصف السفلي لؤلسئلة

05

13.56

2.46

مث قمنا بتصحيح معامل الثبات بواسطة معادلة

ر

درجة
الحرية

الداللة اإلحصائية
توجد داللة إحصائية عند

23 0.72

مستول 0.01

"سبيرماف و براوف "( ، )Spearman et Brownكاٞتدكؿ

التاِف يوضح نتائج ا١تعادلة :
جدوؿ رقم ()04
يمثل معامل ثبات التجزئة النصفية (علوي/سفلي) بمعادلة "سبيرماف و براوف"بعد لتصحيح
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النصف األوؿ

النصف الثاني

ع

ع

ـ

ـ

1.57 13.56 1.67 12.56

الداللة اإلحصائية

معامل الثبات
قبل التصحيح

بعد التصحيح

داؿ إحصائيا عند مستول الداللة

0.72

0.83

0.01

يتضح من اٞتدكؿ أف معامل الثبات مرتفع كداؿ إحصائيا كىذا يدؿ على ثبات ا١تقياس .
 -2الدراسة األساسية:

106

منهج الدراسة  :اعتمدنا يف ْتثنا ىذا على ا١تنهج التجرييب كالذم يهدؼ إُف قياس ا١تتغَتات بطريقة علمية ك ذلك
بإخضاعها للتجربة ٖتت ظركؼ مضبوطة ،كىذا بالتحكم يف ا١تتغَت ا١تستقل ١تعرفة تأثَته يف ا١تتغَت التابع ،كٔتا أف موضوع
دراستنا ىو أثر اٟتوافز ا١تادية على دافعية اال٧تاز  ،ارتأينا أف نستخدـ ىذا ا١تنهج ،إذ قمنا بقياس العينة نفسها مرتُت،
قياس قبلي كآخر بعدم.
 -9عينة الدراسة :
تتكوف عينة الدراسة من (ِٓ)تلميذا من ابتدائية عويسي الطيب بمدينة األغواط  ،يتوزعوف على (ُْ)تلميذة
ك(ُُ)تلميذا ،مت اختيار القسم بصفة عشوائية من بُت قسمُت موجودين با١تؤسسة للسنة الثالثة ابتدائي ،كاٞتدكؿ يوضح
كصف العينة :
جدوؿ رقم (:)05يوضح جنس العينة
الجنس

العدد

النسبة المؤوية

الذكور

11

% 44

اإلناث

14

% 56

اجملموع

25

% 100

نبلحظ أف عدد اإلناث يفوؽ عدد الذكور ْتيث يقدر عددىم بػ (ُْ)كبنسبة (ْْ) ،كعدد اؿذكور (ُُ) بنسبة (ٔٓ
).
جدوؿ رقم (:)06يوضح تالميذ السن القانوني والسن غير القانوني
السن

العدد

النسبة المؤوية

تبلميذ السن القانوٓف

16

% 64
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تبلميذ السن غَت القانوٓف

09

% 36

اجملموع

25

%100

نبلحظ أف تبلميذ السن القانوٓف يفوؽ عدد تبلميذ السن غَت القانوٓف إذ

أف عددىم يقدر بػ (ُٔ)ك بنسبة (ْٔ )،

كعدد تبلميذ السن القانوٓف (َٗ) بنسبة (ّٔ ).
-8أدوات جمع البيانات  :إف طبيعة موضوع ْتثنا اَفكسوـ بأثر اٟتوافز ا١تادية على دافعية اإل٧تاز يتطلب منا استخداـ
مقياس دافعية اإل٧تاز ،كفيما يلي التعريف باألداة ا١تستعملة يف ىذه ا لدراسة :
-1-8مقياس دافعية اإلنجاز  :أعده ىارمنز(ٖ )Hermanzeتت عنواف Questionnaire Mesure :
، Achivement Motivationكقاـ باقتباس االختبار كإعداده باللغة العربية "فاروؽ عبد الفتاح موسى " ،كىذا
االختبار عبارة عن اختيار من متعدد ك يتكوف من (ِٖ) فقرة .
-1-1-8توزيع المقياس:كعند صياغة ىذا االختبار استخدمت (َُ)صفات ٘تيز مرتفعي كمنخفضي الدافعية كىي :
بعد مستول الطموح ك يتضمن سؤالُت ٫تا .ُٔ،ُٓ: بعد البحث عن التقدير ك يتضمن أربع أسئلة ىي . ِٖ،ُّ،ُُ،ٖ : الرغبة يف األداء األفضل ك يتضمن ثبلث أسئلة ىي .ِِ،ٗ،ّ: السلوؾ الذم ال تقل فيو ا١تثابرة ك يتضمن سؤالُت ٫تا .ِّ،ِ: ا١تثابرة كيتضمن ثبلث أسئلة ىي.ِٓ،ُِ،ٔ: قابلية التحرؾ إُف األماـ ك يتضمن ثبلث أسئلة ك ىي .ِْ،ٕ،ٓ: الرغبة يف إعادة التفكَت يف الغايات ك يتضمن ثبلث أسئلة ك ىي .ِٔ،ُْ،َُ: االٕتاه ٨تو ا١تستقبل كيتضمن ثبلث أسئلة ك ىي.ِٕ،ُٕ،ُ: إدراؾ سرعة مركر الوقت كيتضمن ثبلث أسئلة ك ىي. َِ،ُِ،ْ: اختيار موقف ا١تنافسة ضد موقف التعاطف كيتضمن سؤالُت ٫تا.ُٗ،ُٖ : -2-1-8تفسير الدرجات :مت ٖتديد ا١تستويات بثبلث أقساـ :
 -دافعية اال٧تاز ا١ترتفعة تًتاكح درجاهتا ما بُت (َُْ . )ُُْ -

107

مركـز جـيل البحـث العلمـي  -مجلة جيل العلوم إلانسانية وإلاجتماعية – العدد  - 01تشرين ألاول 2013
 دافعية اال٧تاز ا١تتوسطة تًتاكح درجاهتا ما بُت (ٔٔ . )َُّ - دافعية اال٧تاز ا١تنخفضة تًتاكح درجاهتا ما بُت (ِٖ . )ٔٓ - -3-1-8زمن تطبيق االختبار :ليس ىناؾ زمن ٤تدد لتطبيق االختبار ،كلكن كجد أف األفراد العاديُت ٯتكنهم
اإلجابة على بنود ا١تقياس كلها يف ـ دة تًتاكح ما بُت (ّٓ – ْٓ د) كذلك بعد إعطاء التعليمة  .كلقد قمنا ٨تن
الطالبتاف بتقليص ىذا االختبار ٔتا يتناسب مع طبيعة ْتثنا ككذا العينة حيث قمنا ْتذؼ بعض الفقرات كىي

:

ُُّ،ُِ،ُُ،َُ،َٕ،ِٖ،ِٕ،ِٔ،ِْ،ِّ،ِِ،ُِ،َِ،ُٗ،ُٖ،ُٕ،ُٓ،كأبقينا على(َُ)فقرات
كىي.َٔ،َٓ،َْ،َّ،َِ،َُ ،ِٓ،ُٔ،َٗ،َٖ:
مع العلم أننا جعلنا لكل فقرة ناقصة ثبلث بدائل لئلجابة ،كذلك بقصد الشرح اٞتيد للتبلميذ ألهنم ال يستطيعوف أف
يستوعبوا كيفهموا عدد كبَت من االختيارات كذلك لصغر سنهم ،ك٤تاكلة منا أف نقلل من نسبة ا١تلل عندىم ،كبالتاِف
أصبح ا١تقياس كالتاِف:
-2-8مقياس دافعية االنجاز بعد تعديلو :
أصبح مقياس دافعية اال٧تاز يتكوف من (َُ)فقرات كل فقرة تتكوف من ٚتلة ناقصة تليها

(ّ)بدائل أجوبة كعلى

ا١تبحوث اختيار العبارة ا١تناسبة بوضع عبلمة()Xداخل القوسُت ،كعلى ا١تبحوث اختيار عبارة كاحدة فقط .
-1-2-8تفسير الدرجات :مت تحديدىا كما يلي :
 دافعية اال٧تاز ا١ترتفعة تًتاكح مابُت (ِْ.)َّ - دافعية اال٧تاز ا١تتوسطة تًتاكح مابُت (ُٕ.)ِّ - دافعية اال٧تاز ا١تنخفضة تًتاكح مابُت (َُ.)ُٔ -كعلى ىذا تكوف أقصى درجة تعطى للمبحوث على االختبار كلو (َّ) كأدْف درجة (َُ) ،ك٭تتوم االختبار عُف (ٓ)
فقرات موجبة ك(ٓ)فقرات سالبة.
العبارات ا١توجبة ٗ،ٕ،ٔ،ٓ،ِ :العبارات السالبة َُ،ٖ،ْ،ّ،ُ :-4-2-8زمن تطبيق االختبار  :يًتاكح ما بُت (ّْٓٓ ،د)ك ذلك بعد إعطاء التعليمة .
األساليب اإلحصائية :
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النسبة ا١تئوية(ّ) :
معادلتها :

العدد 100 x
المجموع الكلي

بريقة التجزئة النصفية قمنا بتطبيق معادلة "" برسوف "" ىي(ْ):
كٟتساب معامل الثبات ط
مج (ح س xح ص)
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ر=
ف xعُ x

عِ

ك لتحليل الفرضية األكُف استعملنا قانوف (ت) التاِف الذم يطبق على عينتُت مًتابطتُت(ٓ):
سف
ت=

ِ

مج ح ؼ
ف( ف ) ُ -
كلتحليل الفرضية الثانية كالثالثة استعملنا معادلة (ت) التالية ١تتوسطُت غَت مًتابطُت
𝑋 1 −𝑋 2
1
1
+
𝑛1 𝑛2

2
𝑛 1𝑆2
1 +𝑛 2 𝑆 2
𝑛 1 +𝑛 2 −2

=𝑇

ك للتأكد من الصدؽ استعملنا (ٕ):
ـُ -ـِ
ت=
ِ

ع

ُ

-ع

فُ -

ِ

ِ

كلعينتُت غَت متساكيتين(ٔ):
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-10إجراءات التطبيق  :قمت بتطبيق مقياس دافعية اال٧تاز يف ابتدائية عويسي الطيب ٔتدينة األغواط يف قسم السنة
الثالثة ابتدائي ،حيث اخًتت مادة الفرنسية باعتبارىا مادة جديدة على التبلميذ ،ككذلك لكي تسهل لنا معرفة الدافعية
لبل٧تاز لديهم ،كما اخًتنا قسم (أ) كنموذج لدراستنا ،كقد اخًتناه بصفة عشوائية .
أما عن تطبيق ا١تقياس فلقد قم ت بتطبيقو مرتُت  :قياس قبلي كقياس بعدم ،ففي أكؿ اتصاؿ ِف بالقسم قم ت بقياس
دافعية اال٧تاز عندىم (قياس قبلي ) كبعدىا قم ت ْتضور أربع حصص كاليت قسمت إُف حصتُت يف األسبوع،

يومي

األحد كالثالثاء ،اٟتصة األكُف تبدأ من (َّ )ُّ:إُف( َّ)ُٓ:كاٟتصة الثانية تبدأ من (َّ) ٗ:إُف غاية (َّ) ُُ:
أم تقدر مدة اٟتصة حواِف ساعتُت (ِسا) .كاتفقت مع ا١تعلم على أف كل إجابة صحيحة على أسئلت ق أك ٘تريناتق
يقدمها التلميذ يكافأ بجكائز مادية كلو اٟترية يف اختيار إحداىا كتتمثل اٟتوافز ا١تادية يف  :قصص أطفاؿ كأقبلـ عادية
كملونة كقصص فاخرة كحلويات متنوعة حيث كاف ىدفنا األٝتى من توزيعها ىو رفع دافعية اال٧تاز لديهم ككذا
تشجيعهم على بذؿ جهد أكرب لفهم قذه ا١تادة .
ك بعد انتهاء ىذه اٟتصص التحفيزية قم ت بإعادة تطبيق مقياس دافعية اال٧تاز عليهم (قياس بعدم).

 -11عرض نتائج الدراسة:
بعد تطبيق ا١تقياس على أفراد العينة من تبلميذ السنة الثالثة ابتدائي يف مادة الفرنسية قم
كذلك با العتماد عُف ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية ،كمعامل االرتباط

ت بتحليل نتائج الدراسة،

"بَتسوف" ،كاختبار (ت) مث عرض

النتائج اليت ٖتصلنا عليها يف جداكؿ إحصائية مرتبة .
-1-12عرض نتائج الفرضية األولى :
نص الفرضية :ال تؤثر اٟتوافز ا١تادية على دافعية اال٧تاز يف مادة الفرنسية لدل تبلميذ السنة الثالثة ابتدائي.
كقمنا بتحليل ىذه الفرضية بواسطة االختبار(ت)إل٬تاد األثر بُت ا١تتغَتين،ك اٞتدكؿ التاِف يوضح ذلك :
جدوؿ رقم ()07
يبين أثر الحوافز المادية على دافعية االنجاز
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المتغيرات

ف

(ت)المحسوبة

(ت)المجدولة

درجة الحرية

الداللة اإلحصائية

اٟتوافز ا١تادية

25

1.79

1.71

24

دالة إحصائيا عند مستول
داللة ََٓ.

دافعية اال٧تاز

يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ أف (ت) ا﵀سوبة (ٕٗ )ُ.أكرب من (ت) اجملدكلة (ُٕ )ُ.عند درجة اٟترية (ِْ) كٔتستول
داللة إحصائية (َٓ)َ.أم أنو يوجد أثر داؿ إحصائيا للحوافز ا١تادية على دافعية االنج از لدل تبلميذ السنة الثالثة
ابتدائي يف مادة اللغة الفرنسية كمنو نرفض الفرضية الصفرية ( )H0لعدـ ٖتققها كنقبل الفرضية البديلة .
 -2-12عرض نتائج الفرضية الثانية :
نص الفرضية :ال توجد فركؽ بُت اٞتنسُت يف دافعية اال٧تاز لدل تبلميذ السنة الثالثة ابتدائي يف مادة اللغة الفرنسية.
كاٞتدكؿ التاِف يوضح ذلك:

جدوؿ رقم (:)08يبين الفروؽ بين الجنسين في دافعية االنجاز
المتغيرات

ف

ـ

ع

ذكور

ُُ

ِْٔٔ.

ِِْ.

إناث

ُْ

ُِِٕ.

ِّّ.

(ت)

(ت)

درجة

المحسوبة

المجدولة

الحرية

َِْ.

ُُٕ.

ِّ

الداللة االحصائية
دالة إحصائيا عند
ا١تستول 0.05

كبالرجوع إُف اٞتداكؿ اإلحصائية لقيم (ت) ٧تد أف قيمة (ت) ا﵀سوبة (َْ )ِ.أكرب من قيمة (ت) اجملدكلة (ُٕ)ُ.
إحصائي  ،أم أنٌو توجد فركؽ بُت الذكور
ا
عند درجة اٟترية (ِّ) كمستول الداللة اإلحصائية (َٓ )َ.أم أ ٌهنا دالة
كاإلناث يف دافعية اال٧تاز لصاٌف اإلناث كبالتاِف نرفض الفرضية الصفرية لعدـ ٖتققها كنقبل الفرضية البديلة .
 -3-12عرض نتائج الفرضية الثالثة:

111

مركـز جـيل البحـث العلمـي  -مجلة جيل العلوم إلانسانية وإلاجتماعية – العدد  - 01تشرين ألاول 2013
نص الفرضية  :ال توجد فركؽ بُت تبلميذ سن القانوٓف كتبلميذ سن غَت القانوٓف يف دافعية اإل٧تاز يف مادة اللغة
الفرنسية .كاٞتدكؿ التاِف يوضح ذلك :
جدوؿ رقم (:)09يبيف الفروؽ بين تالميذ السن القانوني وتالميذ السن غير القانوني في دافعية االنجاز
المتغيرات
تبلميذ السن
غَت القانوٓف
تبلميذ السن
القانوٓف

ف

ع

ـ

ٗ

ِٕٕٔ.

َِْ.

ُٔ

َِٕٔ.

ِّٖ.

(ت)

(ت)

درجة

المحسوبة

المجدولة

الحرية

ِِْ.

ُُٕ.

ِّ

الداللة االحصائية
112

دالة إحصائيا عند
مستول الداللة ََٓ.

يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ أف قيمة (ت) ا﵀سوبة (ِْ )ِ.أكرب من قيمة (ت) اجملدكلة (ُٕ )ُ.عند درجة حرية (ِّ)
كٔتستول الداللة اإلحصائية (َٓ )َ.كعليو توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت تبلميذ السن القانوٓف كتبلميذ السن غَت
القانوٓف لصاٌف الفئة األكُف من تبلميذ السنة الثالثة ابتدائي يف مادة الفرنسية كمنو نرفض الفرضية الصفرية لعدـ ٖتققها
ديلة .
كنقبل فرضية الب
ُّ -تفسير ومناقشة النتائج :
ُّ-ُ-تفسير ومناقشة الفرضية األولى :
من خبلؿ قراءتنا لنتائج الفرضية األكُف تبُت لنا أ ٌف للحوافز ا١تادية أثر كبَت على دافعي ة ا٧تاز تبلميذ السنة الثالثة من
التعليم االبتدائي كٯتكن تفسَت ذلك أف للمعلم دكر كبَت كفعاؿ يف ذلك ،فاجملهود الذم يبذلو كالوسائل كالطرؽ اليت
٭تاكؿ هبا التسهيل على التلميذ الدركس يف كل ا١تواد كخصوصا يف مادة الفرنسية

يكوف أكرب من اجملهود الذم يقدمو

معلم اللغة العربية ،كذلك ألنٌو يعآف من عدة صعوبات أك٢تا عدـ فهم التبلميذ لو ذه اللغة إذ أ ٌهنم ال ٯتلكوف عنها حىت
أدْف فكرة ،باإلضافة إُف عدـ تقدٔف األكلياء ا١تساعدة لتحضَت دركس أطفا٢تم يف البيت ،كلعل ما ٬تعل ا١تادة متقبلة
ك٤تبوبة ىو طريقة تقدٔف ا١تعلم للدرس ككيفية ا ستخدامو للوسائل اليت تساعده على ٚتع انتباىهم كاليت تناسب سنهم،
باإلضافة إُف تقدٯتو ا﵀فزات اليت تشجعو على ا١تتابعة يف االجتهاد ،كعلى التبلميذ يف األخَت بذؿ كل ما باستطاعتهم
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للنيل برضا ا١تعلم حىت يقدـ ٢تم التحفيز مع كل إجابة صحيحة ،باإلضافة إُف أ ٌف كل تلمي

ذ ٭تاكؿ أف يشبع غركره

الداخلي بأف يكوف أفضل تلميذ يف القسم كأكثر التبلميذ قربا للمعلم .
ُّ-ِ-تفسير ومناقشة الفرضية الثانية :
من خبلؿ نتائج الفرضية الثانية الظاىرة يف اٞتدكؿ رقم (َٖ) ٯتكن تفسَت ىذه النتيجة ٔتا الحظتو يف القسم ،أف دافعية
اإلناث تفوؽ دافعية اؿذكور على الرغم من توفر نفس الظركؼ كالعوامل كقد يرجع سبب

يف ىذا االختبلؼ إُف أف

اإلناث يتمتعن بنشاط أعلى من الذكور كا١تنافسة فيما بينهن كاليت تنشأ بسبب الغَتة ،كما أهنن ٭تاكلن إبراز ذكاهتن من
خبلؿ ا١تشاركة الفعالة حىت كلو كانت إجابتهن خاطئة .
أما الذكور فيتص فوف بنوع من التحفظ كنقص يف ا١تنافسة كما أف أغلبهم يعآف من ا٠تجل كا٠توؼ من اإلجابة،
كنستطيع أف نستخلص أف سبب اختبلؼ الدافعية يرجع إُف ا١ترحلة العمرية اليت يعيشها اٞتنسُت كخصائصها إذ تقوـ
األنثى بإبراز ذاهتا كطاقتها يف الدراسة يف حُت تقل حيوية كفعالية الذكو ر كتنعكس ىذه ا٠تصائص على ا١ترحلة اليت تليها
لصاٌف الذكور .
لقد اتفقت نتائج دراسة الباحثة مع نتائج دراسة الباحث

"عبد الرحماف طريري "(ُٖٖٗ)كدراسة "فاركؽ عبد

الفتاح "(ُٖٔٗ)كاليت أكضحت الفركؽ بُت اٞتنسُت يف الدافعية لبل٧تاز .
كاتفقت مع نتائج الباحثة نواؿ السيد اليت َف ٕتد فركقا بُت اٞتنسُت يف الدافعية لبل٧تاز كلقد أرجعت السبب إُف
ظركؼ اجملتمع الذم يعيشونوا .
يف حُت تناقضت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة كل من "رشاد موسى و صالح أبو ناىية "(ُٖٖٗ)اليت أرجعت
عدـ كجود الفركؽ بُت اٞتنسُت إُف الفرص التعليمية كاَف ىنية اليت أصبحت متاحة أماـ كل من اٞتنسُت ،كتضاؤؿ النظرة
الوالدية اليت ٘تيز بُت الذكور كاإلناث.
ُّ-ّ-تفسير ومناقشة الفرضية الثالثة :
ٯتكن تفسَت نتائج الفرضية الثالثة ا١توضحة آنفا يف اٞتدكؿ رقم

(َٗ) بأف تبلميذ السن القانوٓف توجد عند أغلبهم

اٟتماس كالرغبة يف الدراسة كطموح إُف ٤تاكلة إبراز ذاهتم يف التفوؽ  ،كجذب اىتماـ كانتباه ا١تعلمُت كالزمبلء ،أما تبلميذ
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السن غَت القانوٓف فنجد أهنم إما معيدين أك دخلوا إُف ا١تدرسة يف سن متأخرة سبب ذلك ٢تم نوعا من ا٠تجل كا٠توؼ
من ا٠تطأ كاإلعادة ،أما فئة التبلميذ الذين يسجلوف يف ا١تدرسة يف سن مبكرة قد يرجع سبب نقص الدافعية عندىم لقلة
تركيزىم يف القسم لصغر سنهم فهم يف أغلب الوقت مشاغبُت كيلعبوف يف القسم كينشغلوف بأشياء أخرل خارجة عن
الدرس ،إال أننا نرل أف قلة تركيزىم يرجع إُف فرط النشاط كاٟتركة.
الخاتمة:
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كيف ختاـ ْتثنا نستطيع ا لقوؿ أف ىذه الدراسة حاكلت إلقاء الضوء على موضوع اٟتوافز ا١تادية كأثرىا على دافعية اإل٧تاز
يف مادة اللغة الفرنسية لدل تبلميذ السنة الثالثة ابتدائي ،كقد أدركنا أف ىذا ا١توضوع بالغ األ٫تية ألف للحوافز ا١تادية دكر
كبَت كبارز لزيادة الدافعية كبالتاِف يتحصل التالميذ على نتائج مرضية إذا َف نقل جيدة ألف اٟتوافز تعمل على إشباع
حاجات الفرد النفسية كإرضائها كاٟتاجة إُف إبراز الذات كتقديرىا .
لذلك يهتم ا١تعلم بتطبيق أفضل األساليب لرفع مستول التلميذ كذلك بتقدٔف التشجيع كا١تكافآت كذلك الستثارة ٛتاسو،
كإُف جانب اٟتوافز اَف ادية حوافز أخرل ترفع كذلك من مستول الدافعية للفرد ىي اٟتوافز ا١تعنوية كا١تدح كالثناء كاليت
تساعد ا١تعلم على أف يكسب حب التبلميذ ككدىم ككذا حبهم للمادة اليت يدرسوهنا كهبذا ينمي عندىم حب التعلم
كذلك سواء يف ٚتيع ا١تواد أك يف ا١تادة اليت يدرسوهنا حىت كإف كافت ا١تادة ىي لغة جديدة كمادة اللغة الفرنسية .
كتوصلنا من خبلؿ التساؤالت ا١تطركحة كالفرضيات ا١تصاغة إُف كجود أثر للحوافز ا١تادية على دافعية اإل٧تاز يف مادة
الفرنسية لدل تبلميذ السنة الثالثة ابتدائي كإُف كجود فرؽ بُت الذكور كاإلناث يف دافعية اإل٧تاز يف مادة اؿ فرنسية لصاٌف
اإلناث ،كما توصلنا إُف كجود فركؽ بُت تبلميذ السن القانوٓف كتبلميذ السن غَت القانوٓف يف دافعية اال٧تاز يف مادة اللغة
الفرنسية لصاٌف تبلميذ السن القانوٓف ،كهبذا َف تتحقق الفرضيات الصفرية للدراسة .
ك يف األخَت نؤكد على أ٫تية أثر اٟتوافز ا١تادية علل دافعية اال٧تاز للتبلميذ.
الهوامش:
(ُ) -أشرؼ ٤تمد عبد الغٍت :علم النفس الصناعي  ،ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث  ،اإلسكندرية ََُِ ،صٖٖ.
(2)- Marcel pastic La relation Educative Presse Universitaire de
France,4 Emedition,Mars 1990
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(ّ) -عبد الرٛتاف عدس :مبادئ اإلحصاء ،طُ ،دار الفكر ،القاىرة ُٖٗٗ ،صََِ.
(ْ) -فؤاد البهي السيد :علم النفس اإلحصاء وقياس العقل البشري ،طُ ،دار الفكر العريب ،القاىرة ُٖٕٗ ،صِْْ.
(ٓ)٤ -تمود عبد اٟتليم منسي :القياس واإلحصاء النفسي والتربوي ،طُ ،دار ا١تعارؼ ،القاىرةُٖٗٗ ،صُِٕ.
(ٔ) -السيد ٤تمد خَتم :اإلحصاء النفسي ،دار الفكر العربي ،القاىرة ُٕٗٗ،ص ُٖٓ.
(ٕ)٤ -تمود عبد اٟتليم منسي :مرجع سابق ،صُٗٔ.
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مالمح التوجيو واإلرشاد عند اإلماـ الشافعي دراسة تحليلية لسيرتو الذاتية
د .عبد الفتاح عبد الغني مصطفى الهمص  /أستاذ مشارؾ  -صحة نفسية الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين
ملخص:
ىدفت الدراسة إُف التعرؼ على مبلمح التوجيو كاإلرشاد عند اإلماـ الشافعي من خبلؿ كتبو ،كما كتبو اآلخركف ،كمن أجل ذلك
استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي كا١تنهج االستنباطي ،كذلك الستنباط األدلة اليت كر دت على لساف اإلماـ الشافعي يف ٣تاؿ
اإلرشاد النفسي لتوائم ٗتصص الصحة النفسية كاإلرشاد النفسي كاستخدامهما كلما لزـ األمر ١تعاٞتة ا١تشكبلت النفسية كاالجتماعية
لدل الفرد كاألسرة يف ٣تتمعنا ا١تسلم الذم ٭تتاج منٌا الكثَت ،كأكصت الدراسة بضركرة االطبلع على الًتاث الفكرم لدل علماء سلفنا
يف يف
الصاٌف من أجل استنباط القوانُت كا١تفاىيم اليت ٗتص التوجيو كاإلرشاد كالًتاث الًتبوم بشكل عاـ ،إذ أف ما ق ٌدمو اإلماـ الشافعي يد
صياغة ا١تناىج صياغة تعتمد على األصوؿ اإلسبلمية يف الًتبية كعلم النفس ،كضركرة نشر فكر الشافعي بشكل خاص

كفكر علماء

ا١تسلمُت بشكل عاـ على شبكات التواصل ا١تعريف كاالجتماعي لبلستفادة منها كلما دعت اٟتاجة ،كتفعيلها يف حياتنا لتكوف منهج
حياة ،كعمل كتيٌبات ٖتمل الفكر النفسي كالًتبوم لئلماـ الشافعي كتوزيعها ليستفيد منها الصغار كالكبار من طلبة العلم ،ككذلك التأسي

بأخبلقيات العلم اليت ق ٌدمها لنا اإلماـ الشافعي كخاصةن يف ىذا العصر الذم كثر فيو ا٠تبث كاللغط كضاعت فيو القيم كاألخبلؽ.

المقدمة:

يعد الفكر الًتبوم كالنفسي لئلماـ الشافعي (ُ)منهبلن يرتشف من حوض العلماء كمستودعان يأخذ من بضاعتو اٟتكماء
شىت كنبغ يف فلسفات متعددة كأمور توجيهية من أقوالو اٟتكم
كمشس تضيء بشعاعها علمان على اٞتهبلء ،برع يف علوـ ٌ
ا١توجهُت ا١ترشدين .
السديد كالقوؿ الرشيد حىت أصبح منارة علمية يستهدل هبا ،فسبق ا١تتق ٌدمُت ك ٌ
ا١تتأخرين من العلماء ٌ

لقد منحو ا﵁ من ا١تلكات كاالستعدادات ما جعلو يربز يف كل ـ يداف حىت كاف رٛتو ا﵁ موسوعة علمية ٘تشي على
األرض ،كاف عا١تان يف الفقو كعلومو كالشعر كعركضو كيف علوـ اللغة كالتفسَت كاٟتديث كالطب كالًتبية كعلم النفس
(ملك ،كأبو طالب.)َُ :ُٖٗٗ ،
إف القياـ بالدراسات كالبحوث الثقافية حوؿ ىذا ا١توضوع ككشف تأثَتاتو الثقافية كاالجتماعية كالفكرية كٖتليل أبعاده؛
بات عمبلن ضركريان؛ ألنو عمل ذك أ٫تية بالغة يف تثقيف شعوبنا كإهناضها بالركح اإلسبلمية الواعية
َْٓ).

(التميمي:ََُِ ،
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كالعمل
ك١تا كاف اإلماـ الشافعي عا١تانٚ ،تع يف نفسو الزىد كالتقول كالتعبد كالصبلح كاالستقامة كالتنزه عن الدنايا،
ٌ
لآلخرة ،فلم يصدر عنو غَت شعر مفعم باٟتكمة كالنصح كاإلرشاد ،كالدعوة إُف مكارـ األخبلؽ ك٤تاسن السلوؾ ،رأل
موجهان ٨تو ا١تبلمح ا٠تاصة بالتوجيو كاإلرشاد حيث يستنبط
الباحث أف يسرب غور علومو ،فأراد أف يكوف ىذا البحث ٌ
الًتاث الًتبوم كيستسقي آراءه الًتبوية من خبلؿ الدرر ا١تنفردة كا١تبثوثة من خبلؿ ما توفر لو من مراجع ككتب سواء
كانت لو أـ ١تن كتبوا عنو مؤصلُت لو يف التوجيو كاإلرشاد بربطها ٔتا كتبو علماء النفس ا١تعاصرين " ،كال زالت مؤسسات
التعليم مقصرة يف التعريف بأعبلـ الفكر اإلسبلمي من أمثاؿ اإلماـ الشافعي " ( رضا ،)ُّ :ََِٗ ،كإف كانت ىذه
الدراسة ال تركز على اٞتانب الشرعي أك التارٮتي؛ كإ٪تا تركز على اٞتوانب النفسية اليت ٗتص عملية التوجيو كاإلرشاد
بشكل خاص.
مشكلة الدراسة:
متلمسُت
هتدؼ ىذه الدراسة إُف الكشف عن مهارات ككفايات ا١ترشدين النفسيُت عند اإلماـ ٤تمد بن إدريس الشافعي ٌ
ما كتبو الباحثوف كمن خبلؿ ما كرد يف كتبو مثل  ( :األـ ،كالرسالة ،كالديواف ...اٍف) ،كما تناقلتو الكتب كا١تصادر يف
بطوهنا ،ك١تا كاف اإلماـ الشافعي أحد األئمة األربعة اجملتهدين يف ديننا كالذم تقلده أمم غفَتة يف ا١تشرؽ كا١تغرب١،تا
ٌ
خل ٌفو من تراث علمي كبَت ،فقد كاف رٛتو ا﵁ فقيو النفس  ،موفور العقل  ،صحيح النظر كالتف ٌكر  ،عابدان ذاكران ،عا١تان
ا١تكرمة كاليمن كمصر ،حيث كاف
يف السلوؾ كمرشدان نفسيان  " .كقد أفاد اإلماـ الشافعي من خبلؿ تن ٌقلو ما بُت مكة ٌ
لفلسفتو الدكر الكبَت يف إرساء قواعد التوجيو كاإلرش اد ،كذلك من خبلؿ تبنيو منهجان كسطيان بُت أىل اٟتديث كأىل
الرأم" (اٞترجاكم.)ُٕٖ :ََِٖ ،

فلقد لقي الشافعي تقديرانكبَتان من فقهاء عصره كمن بعدىم فقاؿ أٛتد بن حنبل (ُ) لولده عن الشافعي  " :يا بٍت كاف
الشافعي كالشمس للدنيا كالعافية للبدف" ( الشافعي ،ب.ت.)ُُِ :
كحيث إف الكثَت من الباحثُت َف يهتموا ّتمع الًتاث اإلسبلمي كخاصةن ما ٮتص اٞتوانب النفسية عند علمائنا ا١تسلمُت،
الد ىرر الكافية يف مكامن العلم كاليت ٖتتاج إُف إبراز ما لدل سلفنا الصاٌف من
فقد كجد الباحث يف نفسو الرغبة لبياف ي

إسهامات نفسية تفوؽ كثَتا ما كتبو ع ١تاء النفس الغرب أمثاؿ  :فركيد(ِ) ،كيونج (ُ) ،كآدلر (ِ) ،كدكالرد (ّ)،
(ُ) :ىو أٛتد بن ٤تمد بن حنبل الشيبآف  ،أصلو من البصرة  ،كلد عاـ ( ُْٔ قَٕٖ -ـ) كتويف عاـ (ُِْىػ ٖٓٓ -ـ) يف بغداد ،تويف كالده كىو صغَت ،فنشأ يتيما ،

كتولت رعايتو أمو  ،نشأ  -رٛتو ا﵁  -يف طلب العلم  ،كبدأ يف طلب اٟتديث كعمرهي ٜتس عشرة سنة  ،كرحل للعلم كعمرهي عشركف سنة ،كالتقى بعدد من العلماء منهم :
الشافعي يف مكة ،ك٭تِت القطاف  ،كيزيد بن ىاركف يف البصرة ،كىو رابع ا١تذاىب األربعة يف أىل السنٌة كاٞتماعة (اٟتنفي ،ا١تالكي ،الشافعي ،اٟتنبلي).

(ِ) :سيجموند فركيد )ٔ مايو ُٖٔٓـ – ِّ سبتمربُّٗٗـ) ىو طبيب ٪تساكم من أصل يهودم،يعترب مؤسس علم التحليل النفسي ،كاٝتو اٟتقيقي الذم أسس مدرسة
التحليل النفسي كعلم النفس اٟتديث.
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كركجرز(ْ) ،كغَتىم  ،كعليو فإف مشكلة الدراسة تتح ٌدد يف السؤاؿ الرئيس اآليت  :ما مبلمح التوجيو كاإلرشاد عند اإلماـ
الشافعي من خبلؿ كتبو؟
كيتفرع عن السؤاؿ الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
سُ :ما مبلمح التوجيو كاإلرشاد األسرم عند اإلماـ الشافعي؟
سِ :ما مبلمح التوجيو كاإلرشاد الًتك٭تي عند اإلماـ الشافعي؟
سّ :ما مبلمح التوجيو كاإلرشاد النفسي عند اإلماـ الشافعي؟
سْ :ما مبلمح التوجيو كاإلرشاد الًتبوم عند اإلماـ الشافعي؟
سٓ :ما مدل االستفادة من الفكر النفسي كالًتبوم عند اإلماـ الشافعي يف مدارسنا اٟتديثة؟
أىداؼ الدراسة:
سعت الدراسة إُف ٖتقيق األىداؼ اآلتية :
ُ -الكشف عن مبلمح التوجيو كاإلرشاد األسرم عند اإلماـ الشافعي .
ِ -التعرؼ على مبلمح التوجيو كاإلرشاد الًتك٭تي عند اإلماـ الشافعي .
ّ  -الكشف عن مبلمح التوجيو كاإلرشاد النفسي عند اإلماـ الشافعي .
ْ -التعرؼ على مبلمح التوجيو كاإلرشاد الًتبوم عند اإلماـ الشافعي .
ٓ -االستفادة من الفكر النفسي كالًتبوم عند اإلماـ الشافعي يف مدارسنا اٟتديثة .

(ُ) :كلد كارؿ غوستاؼ يونج يف (  26يوليو  ٔ – 1875يونيو ُُٔٗ) يف بلدة كسويل من مقاطعة ثورغاك بسويسرا ،كىو من أكائل طبلب فركيد أسس مدرسة اٝتها
علم النفس التحليلي كما يطلق عليها أحيانان علم النفس اليو٧تي نسبو ليونج.
(ِ) :ألفريد آدلر( ٕ فرباير َُٕٖ – ِٖ مايو ُّٕٗ)  ،من طبلب فركيد اختلف مع فركيد ككارؿ يونج  ،بالتأكيد أف القوة الدافعة يف حياة اإلنساف ىي الشعور بالنقص
كاليت تبدأ حا١تا يبدأ الطفل بفهم كجود الناس اآلخرين كالذين عندىم قدرة أحسن منو للعناية بأنفسهم كالتكيف مع بيئتهم.

(ّ) :كلد جوف دكالرد عاـ ََُٗـ يف كالية كيسكونسُت  ،كحصل على البكالوريوس عاـ ُِِٗـ كعلى ا١تاجستَتعاـَُّٗموعلى الدكتوراه يف علم االجتماع عاـ 1931ـ
من جامعة شيكاغو ،عمل من عاـ ُُِِٔٗٗٗ -مساعدان ١تدير جامعة شيكاغو ،كيف عاـ ُّّٗـ شغل منصب أستاذ ساعد لئلنثركبولوجيا يف جامعة يي ؿ ،كما عمل
أستاذان لعلم االجتماع يف معهد العبلقات اإلنسانية يف جامعة ييل ،من مؤلفاتو :كتاب الطبقة كا١ترتبة االجتماعية سنة ُّٕٗـ.
(ْ) :كارؿ ركجرز ( ٖ يناير َُِٗ  ْ -فرباير )1987عاَف نفس أمريكي ىاـ ،قاـ (مع أبراىاـ ماسلو ) بتأسيس التوجو اإلنسآف يف علم النفس السريرم  .ساىم أيضا
ا١توجو الذم ٝتاىا يف البداية العبلج النفسي الزبوٓف التمركز مث غَت االسم العبلج النفسي ا١تتمركز باؿ شخص ليؤكد أف نظريتو ٯتكن تطبيقها يف
بتأسيس العبلج النفسي غَت ٌ
كل التفاعبلت بُت األشخاص كليس على التفاعل بُت ا١تعالًج كالزبوف.
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أىمية الدراسة:
تعد ىذه الدراسة مهمة لكوهنا :
ُ -تتناكؿ موضوعان جديدان  -حسب علم الباحث ػ إذ حسب اطبلعو تعد األكُف من نوعها حيث تناكلت موضوع
مبلمح التوجيو كاإلرشاد عند اإلماـ الشافعي .
ِ -تتناكؿ ىذه الدراسة موضوعان تأصيليان مهمان يتناكؿ فكر ثالث أئمة الفقو اإلسبلمي الذم أثرل بعلمو كثَتا من
العلوـ.
ّ -قد يستفيد من ىذه الدراسة العاملوف يف ٣تاؿ التوجيق كاإلرشاد.
ْ -تق ٌدـ ىذه الدراسة ٣تموعة من التوصيات كا١تقًتحات ا١تهمة يف ٣تاؿ التوجيو كاإلرشاد كتأصيل ىذا العلم الذم ترؾ
كثَتان للعلماء الغرب ليقدموا نظريات كمبادئ قد تكوف غَت مفيدة للمجتمع اإلسبلمي .
حدود الدراسة:

تتح ٌدد ىذه الدراسة لكوهنا تناكلت موضوع اإلماـ الشافعي من خبلؿ كتبو كمن خبلؿ ما كتب عنو فقط يف ٣تاؿ
التوجيو كاإلرشاد تأصيليان مع االستئناس ٔتا كتب يف ىذا اجملاؿ يف كتب التوجيو كاإلرشاد النفسي ،مثل  :كتاب الدراسات
النفسية عند العلماء ا١تسلمُت ،ككتاب القرآف كعلم النفس ،ككتاب مدخل إُف علم النفس اإلسبلمي ،ككتاب رسالة يف
ا١تواعظ...
مصطلحات الدراسة:
السيرة الذاتية :كيعرفها الباحث بأهنا بياف أك تقرير شخصي موجز يستعرض بعض ا١تعلومات الشخصية عن شخص ما
كمؤىبلتو ،كتعرض مهارات كإ٧تازات كخربات ىذا الشخص بصورة كاقعية مشوقة كبشكل علمي منظم كجذاب .
كؿٍ٤تىة (على غَت قياس):
مالمح :مفرد ىم ٍل ىمح ى
ص"
ُ  -ما يظهر من أكصاؼ الوجو كمن مظهر اإلنساف "ذكر للمحقِّقق
مبلمح اللِّق ِّق
ى

حس ين ا١تبلمحٚ :تيل.
• ى
مبلمح أبيو ".
ِ  -ىم ىشابًو "يف فبلف
ي
رساـ بارع يف ا١تبلمح كالظِّقبلؿ" ( ٣تمع اللغة العربية،
بلمح كالظِّق ي
ضاءة كأخرل يمظٍلمة " َّ
بلؿ( :الثقافة كالفنوف) أماكن يم ى
• ا١تى ي
ََِْ.)ِّٓ :
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اىةن:صار ذا ق ٍدر كرتبة
التوجيو لغة  :ىك يجوى بالضم،كجاىة،يقاؿ ىك يجوى فبلف-
.فهو كجيو .
،ك ىج ى
يػى ٍو ىجوي ى
كىذا كجو الرأم :أم ىو الرأم نفسو،كاالسم الوجهة – بكسر الواك كضمها -كا١تواجهة ا١تقابلة .كإتو لو أم  :ىسنى ىح.كقىػ ىع ىد

كتوجو إُف مكاف ما :صار
تيجاىو – بضم التاء ككسرىا -أم تلقاءه ،كشيء موجو إذا جعل على جهة كاحدة ال ٗتتلف ٌ .
اؿ ىع ىسى ىرِّقيب أى ٍف
صوبو.قاؿ ا﵁ تعاُف عن موسى حينما ىرب بنفسو من مبلحقة أعدائو ﴿ ىكلى َّما تىػ ىو َّجوى تًٍل ىقاءى ىم ٍديى ىن قى ى
السبًيل﴾٥( .تتار الصحاح.)ِٖٗ :ُٗٗٓ ،
يػى ٍه ًديىًٍت ىس ىواءى َّ
التوجيو اصطالحاً  :ىو٣تموعة خدمات هتدؼ إُف مساعدة الفرد على أف يفهم نفسو ،كمشكبلتو ،كيستغل طاقاتو
كقدراتو الذاتية كمهاراتو كاستعداداتو كميولو كإمكانياتو كإحدل ىذه ا٠تدمات ىي عملية اإلرشاد النفسي ،كمعٌت ىذا أف
التوجيو أعم كأمشل كه ك جزء من العملية الًتبوية ،كالتوجيو يسبق اإلرشاد كٯتهد لو  ،كالتوجيو عملية عامة هتتم بالنواحي
النظرية كىو كسيلة إعبلمية يف أغلب األحياف تشًتط توافر ا٠تربة يف ا١توجو ،كتعٌت بوضع الشخص ا١تناسب يف ا١تكاف
ا١تناسب (الفسفوس.)ُٔ :ََِٕ ،
اإلرشاد لغةً :الرشد يف اللغة  :إصابة كجو األمر كالطريق ( ابن منظور . )ُٔٗ/ُ :َُٕٗ،كىو عند بعض أىل اللغة )
الر ٍش يد
ُت ُّ
الغي )  ،كنقيض الضبلؿ ( الفَتكز آبادم )ُْٗ :ُُٗٔ ،؛ لقولو تعاُف  ﴿ :الى إً ٍكىر ىاه ًيف الدِّقي ًن قى ٍد تىػبىػ َّ ى
ٓتبلؼ ٌ
ً
أصح األيمور أيان كانت دينيٌة أك دنيويٌة .
م ٍن الغى ِّقي ﴾ (البقرة ،اآلية  ، )ِٓٔ :فهو ػ إذف يف اللغة يعٍت االىتداء إُف ٌ
اإلرشاد اصطالحاً :ىو عملية نفسية أكثر ٗتصصػية  ،ك تػمثل اٞتزء العػلمي يف ميداف التوجيو الرحب  ،كتقوـ على
عبلقة مهنية ( عبلقة الوجو للوجو ) بُت ا١ترشد كا١تسًتشد ،يف مكاف خاص يضمن سرية أحادم ث ا١تسًتشد كيف زمن

ٗتصصان كإعدادان ككفاءة كمهارة  ،كوف ىذه العملية فرعان
٤تدكد أيضان .كاإلرشاد عملية كقائية كنػمائية كعبلجية ،تتطلب ٌ
من فركع علم النفس التطبيقي ،إف خدمات التوجيو العامة كخدمات اإلرشاد ا٠تاصة ٕتمل عادة يف مفهوـ كاحد كىو
التوجيو كاإلرشاد (الفسفوس.)ُٕ :ََِٕ ،
منهج الدراسة:
(مبلمح التوجيو
استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي الذم حاكؿ من خبللو كصف الظاىرة موضوع الدراسة
كاإلرشاد عند اإلماـ الشافعي دراسة ٖتليلية لسَتتو الذاتية ) كٖتليل بياناهتا كبياف العبلقة بُت مكوناهتا كاآلراء اليت تطرح
حو٢تا كا لعمليات اليت تتضمنها كاآلثار اليت ٖتدثها ،كىو أحد أشكاؿ التحليل كالتفسَت العلمي ا١تنظم لوصف ظاىرة أك
مشكلة ٤تددة كتصويرىا كميان عن طريق ٚتع بيانات كمعلومات مقننة عن الظاىرة أك ا١تشكلة كتصنيفها كٖتليلها
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كإخضاعها للدراسات الدقيقة  .ككذلك ا١تنهج االستنباطي ،كذ لك الستنباط األدلة اليت كردت على لساف اإلماـ الشافعي
يف ٣تاؿ اإلرشاد النفسي لتوائم ٗتصص الصحة النفسية كاإلرشاد النفسي كاستخدامهما كلما لزـ األمر ١تعاٞتة ا١تشكبلت
النفسية كاالجتماعية لدل الفرد كاألسرة يف ٣تتمعنا ا١تسلم الذم ٭تتاج منٌا الكثَت .

اؿدراسات اؿسابقة:

حاكؿ الباحث استعراض ما كتب من دراسة عن اإلماـ الشافعي كىي على النحو اآليت :
دراسة أبو شوشة ( )2008بعنواف" :التراث التربوي في المذىب الشافعي".
ىدفت الدراسة إُف التعرؼ على أىم القضايا الًتبوية ا١تتضمنة على عدد من مصادر ا١تذىب الشافعي ،كمعرفة مدل
إمكانية االستفادة من الفكر الًتبوم لفقهاء ا١تذىب الشافعي يف ٣تاؿ الًتبية يف العصر اٟتاِف ،كاستخدـ الباحث يف
دراستو ا١تنهج التارٮتي ،كأسلوب ٖتليل ا﵀تول ،كتوصلت الدراسة إُف نتائج عديدة أ٫تها  :أعلى فقهاء ا١تذىب الشافعي
من قيمة العلم كالعلماء مؤكدين فضل العلم كأ٫تية االشتغاؿ بو كقالوا بأف طلب العلم عبادة تفوؽ منزلتها النوافل من
العبادات ،كَف ينتقص فقهاء ا١تذىب الشافعي قدر العلوـ الطبيعية بل جعلوا دراستها من فركض الكفاية ،كما َف ٭تقركا
اٟترؼ كالصناعات كعدكا تعليمها من فركض الكفاية أيضان ،ككذلك اىتم فقهاء ا١تذىب بقضية التأليف العلمي ككضعوا
لو الضوابط ،كما أكدكا أ٫تية التقؤف ا١تستمر للطبلب حىت يقف ا١تعلم أكالن بأكؿ على مدل تقدمهم كمستول تعليمهم،
كأقر فقهاء ا١تذىب بأ٫تية اختيار ا١تعلم لطريقة التدريس اليت تتناسب مع قدرات ا١تتعلمُت كطبيعة ا١تادة الدراسية .
دراسة الزحيلي ( )2009بعنواف ":الشافعي واضع علم أصوؿ الفقو".
ىدفت الدراسة إُف التعريف بعلم أصوؿ الفقو ،كبياف أىدافو ،كتاريخ نشأتو ،كظهوره ،علمان قائمان على يدم اإلماـ
الشافعي ،بعد توفر ا١تؤىبلت ا٠تاصة بو ،كاعتمد الباحث ا١تنهج االستقرائي كا١تنهج التارٮتي للسَت مع خطوات التار يخ
كمراحلو مع بعض معطيات ا١تنهج التحليلي للنصوص كا١تنقوؿ كالتعريفات كالعبارات اليت تلقي الضوء لتوضيح ا١تراد
كا١تعٌت ،كأكصت الدراسة  :على ا١تسلمُت أف ينشركا قواعد علم أصوؿ الفقو يف العاَف لتحديد ا١تنهج السديد يف التفكَت
كالبحث ،كالدراسة كاالجتهاد ،كعلى العلم اء أف يقوموا بإحياء علم أصوؿ الفقو يف ا١تدارس كاٞتامعات ،كأف يعقدكا لو
اٟتلقات كالندكات كا١تؤ٘ترات لبيانو كالعمل ٔتوجبو ،كالسَت على خطاه ،كاالستفادة منو يف اٟتياة العلمية عامة ،كيف العلوـ
الشرعية خاصة ،كيف الفقو على كجو أخص ،كخلصت الدراسة ٔتجموعة من النتائج أ٫تها :ظهور براعم علم أصوؿ الفقو
يف مبادئ القرآف كالسنة كأقواؿ الصحابة كاألئمة كاجملتهدين ،ككانت متناثرة ،كال يوجد سلك ٬تمعها ،ككاف الشافعي -
رٛتو ا﵁ تعاُف  -أكؿ من كضع علم أصوؿ الفقو ،بعد أف حصل على ا١تؤىبلت بذلك ،فطريان بالذكاء كالعقل ،كدينيان
بالتقول كالورع ،ككسبيان ْتفظ القرآف كٖتصيل علومو ،كحفظ السنة كمعرفة علومها ،كإتقاف اللغة كعلومها ،كاٞتمع بُت
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مدرسة الرأم كمدرسة اٟتديث ،كفقو كل منهما ،كمنهجهما ،كدراسة علم اٞتدؿ كا١تنطق كا١تناظرة ،فنسبة علم األصوؿ لو
كنسبة ا١تنطق إُف أرسطو ،كالعركض إُف ا٠تليل ،ك صنٌف الشافعي عدة كتب يف أصوؿ الفقو ،أ٫تها الرسالة ،كىي يف
القمة ،مث ٚتاع العلم ،كإبطاؿ االستحساف ،كاختبلؼ اٟتديث ،كأحكاـ القرآف ،ككتاب القياس ،ككلها كصلت إلينا
كطبعت ،كاٗتذىا الشافعي منهجان الستنباط مذىبو .

دراسة الكندري ،وآخروف ( )2010بعنواف " :المضامين التربوية لفكر اإلماـ الشافعي في ضوء المعطيات
المعاصرة".
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ىدفت الدراسة إُف اإلسهاـ يف تأصيل الفكر الًتبوم ا١تعاصر كربطو ٔتصادر الًتبية اإلسبلمية كصياغة شخصية الناشئة
الفكرية يف ظل التوجيهات الًتبوية ،كالتعريف بأىم أفكار الشافعي يف الًتبية كالتعليم ،كاستخدـ البا حثوف أسلوب ٖتليل
 :أف
ا﵀تول الكيفي ،الشتقاؽ القيم كا١تضامُت كا١تفاىيم كالتصورات الًتبوية ،كتوصلت الدراسة إُف نتائج كاف أ٫تها
الشافعي– رٛتو ا﵁ – استفاد من أساتذتو ككاف على كعي تارٮتي كامل ٔتشركعو الفكرم كناصر للسنٌة النبوية ركاية

شجع اال جتهاد ككضع قانونان عامان( أصوؿ الفقو) ٭تد من الوقوع يف ا٠تطأ كيفيد الباحثُت يف طريق ا١تعرفة
كدراية ،كما أنو ٌ
القائمة على أصو٢تا الدينية كا١تنطقية السليمة لضبط االستنباط  ،كما اعتٌت الشافعي با١تناظرة عناية فائقة كجعل حسن
ا٠تلق أساس التباحث من أجل ا١تنفعة ا١تشًتكة كاالرتقاء بالفكر من جهة ،كٕتنبان للتكلف من غَت حاجة ،كا١تراء كا١تداىنة
من جهة أخرل ،كما أكصت الدراسة بدراسة ركاد الفكر يف إطار الًتاث الًتبوم العا١تي كاٟتذر من عزؿ الًتاث كتفسَته
كحصره يف دائرة ضيقة كأدبيات ٤تدكدة ،ككذلك تقدٔف دراسات تربوية موسعة باللغة األجنبية كنش
االنًتنت ،ككذلك تعريف الناشئة بأخبلقيات طالب العلم عرب برامج إعبلمية عالية التقنية .

رىا على شبكات

دراسة علواف ( )2011بعنواف" :قراءة بالغية في ديواف اإلماـ الشافعي 150ىػ 204-ىػ)".
ىدفت الدراسة إُف التعرؼ على حياة اإلماـ الشافعي – رٛتو ا﵁ – كعلمو ،كيتضمن ـ كلده كنشأتو كشيوخو كتبلميذه،
كشعره كفقهو ،مث أظهرت عددان من اإلشارات الببلغية ا١تتعلقة بعلم ا١تعآف كالبياف كالبيع كذلك من خبلؿ التحليل
الببلغي لعدد من القصائد الشعرية يف الديواف ،فباإلضافة إُف كوف الشافعي فقيهان كشاعران كعا١تان يف اٟتديث كعا١تان يف

العريبة كاف حكيما كبليغا ،كاستخدـ الباحث ا١تنهج االستنباطي ،كما جاء على لسانو ،أك يف كتبو ،أك ما قالو عنو
اآلخركف ،كتوصلت الدراسة إُف نتائج أ٫تها  :أف قصائد اإلماـ تتضمن عددانكبَتان من ا١تسائل الببلغية موزعة على علم
ا١تعآف كالبياف كالبديع٦ ،تٌا يظهر ببلغة اإلما ـ كخربتو كحكمتو اليت ٘تتع هبا كغلبت على أشعاره ،فهو إماـ حاضر البديهة،
قوم اإلدراؾ ،عميق الفكر ،كاسع العقل ،فصيح اللساف ،موفور البياف ،قوم اٞتناف ،كلذلك ما من مقطع شعرم يف
الديواف إال كفيو مسألة بيانية من مسائل علم ا١تعآف .
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دراسة علواف :)2012( ،بعنواف " :القيم التربوية المتضمنة في ديواف اإلماـ الشافعي "
ىدفت الدراسة إُف التعرؼ على أىم القيم الًتبوية ا١تتضمنة يف ديواف اإلماـ الشافعي  -رٛتوي ا﵁ تعاُف ،كذلك
من خبلؿ دراسة ديوانو الشعرم ،كٖتليل مضموف األبيات الشعرية ،كبناءن على الدراسة كالتحليل اتضح للباح ث أف
الديواف مليء بالقيم الًتبوية كالدينية العديدة غَت أف الباحث ركز على ٣تموعة من القيم اإل٬تابية ا١تتمثلة يف :العلم،

حسن ا٠تلق ،أدب الكلمة ،الدعاء ،القناعة ،الصفح اٞتميل ،الرضا اٞتميل ،الرضا بالقدر ،النصيحة ،كالصرب .أما
الشح ،كقد أكصى الباحث
القيم السلبية فقد مت الًتكيز فيها على ثبلثة قيم ٘تثلت يف :اٟتسد ،ارتكاب ا١تعاصيٌ ،
ٔتجموعة من التوصيات كاف أ٫تها  :االىتماـ ا١تتزايد ٔتا جاء يف ديواف اإلماـ الشافعي من حيث عرض ٚتيع القيم
كٖتليلها أل٫تيتها الكبَتة ،كرفع توصية لوزارة الًتبية كالتعليم العاِفٞ ،تعل ديواف اإلماـ الشافعي مقرران يف ا١تدارس،
ككذلك االىتماـ بقضايا التأصيل الديٍت يف ا١تناىج ،مع اعتماد ىذا النهج حىت نيعيد ١تناىجنا ككتبنا األ٫تية كالقيمة

من جديد ،كالًتكيز على القيم الدينية ا١تتضمنة يف ديواف اإلماـ الشافعي.

دراسة الجعب ( :)2012بعنواف " :مقومات الشخصية اإلسالمية في الفكر التربوي لإلماـ الشافعي".
ىدؼ ىذا البحث للكشف عن مقومات الشخصية اإلسبلمية يف الفكر الًتبوم لئلماـ الشافعي  -رضي ا﵁
عنو  -من خبلؿ استخداـ أسلوب ٖتليل ا﵀تول لبعض النصوص الًتبوية الواردة عن اإلماـ سواء كانت شعران أـ
نثران ،كتناكؿ الباحث ىذه ا١تقومات من خبلؿ اٟتديث عن مؤىبلت التجديد عند اإلماـ الشافعي ،كخصائص تربية
الشخصية اإلسبلمية ،مث اٟتديث عن مقومات الشخصية اإلسبلمية عند اإلماـ الشافعي ،كتوصل الباحث إُف عدد
من النتائج أ٫تها :امتبلؾ اإلماـ الشافعي ١تؤىبلت التجديد الًتبوم ،كأف مقكمات الشخصية اإلسبلمية ىي مقومات
شاملة تتمثل يف :ا١تقومات العقدية ،كا١تقومات العبادية ،كا١تقومات األخبلقية ،كا١تقومات العلمية ،كا١تقومات
االجتماعية ،كا١تقومات اٞتمالية ،كا١تقومات اإلبداعية ،كا١تقومات الصحية.كأكصى الباحث باعتماد مقومات
الشخصية اإلسبلمية الواردة يف فكر اإلماـ الشافعي أساسان ١تناىج الًتبية اإلسبلمية الفلسطينية ،ك ٕ اجراء مسابقات

ْتثية يف توظيف تراث اإلماـ الشافعي ١تعاٞتة قضايانا ا١تعاصرة يف ٣تاالهتا ا١تختلفة.

التعقيب على الدراسات السابقة :
من خبلؿ ما تق ٌدـ يتبُت أف ما يكتًب عن اإلماـ الشافعي كاف يف ٣تاالت أخرل غَت ٣تاؿ الصحة النفسية ،لذلك دعت
اٟتاجة إُف دراسة مثل ىذه ا١توضوعات للكشف عن أصوؿ ىذا العلم يف ٣تاؿ الصحة النفسية ،ىذا ما جعل اٟتاجة
ماسة ١تثل ىذه الدراسات اليت تثرم ا١توضوع .
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اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:
بعد أف استعرض الباحث ا٠تلفية النظرية لدراستو كتناكؿ الدراسات السابقة اليت ٯتكن االستفادة منها عند نتائج الدراسة،
كالشركع يف استخبلص التوصيات البلزمة ٢تا ،كجد أنو من الضركرم اإلجابة عن تساؤالت الدراسة الواحدة تلو األخرل .
التساؤؿ األوؿ :ما مالمح التوجيو واإلرشاد األسري عند اإلماـ الشافعي؟
اىت اإلماـ الشافعي بالصحة النفسية للنشء منذ الصغر حيث رٌكز على صحة الطفل منذ نعومة أظافره .
ـ
فدعا إُف اإلرشاد األسرم كذلك من خبلؿ ما كاف ٭تكيو عن نفسو ليكوف موجهان كمرشدان لغَته ،حيث قاؿ  " :كنت

يتيمان يف حجر أمي كَف يكن معها ما تعطي ا١تعلم ككاف ا١تعلم قد رضي
ُُْ).

مٍت أف أخلفو إذا قاـ " ( اٞتوزم:ُْٖٗ ،

كما طالب اإلماـ الشافعي األسرة بضركرة توجيو الطفل إُف التعلٌم يف الكتٌاب حيث قاؿ  " :كنت أنا يف الكتٌاب أٝتع
ا١تعلم يلقن الصيب اآلية فأحفظها أنا ،فإُف أف يفرغ ا١تعلم من اإلمبلء عليهم أكوف قد حفظت ٚتيع ما أملي ،فقا ؿ ِف
ذات يوـ ال ٭تل أف آخذ منك شيئان" ( اٟتموم.)ِْٖ :ُّٗٗ ،

كما رٌكز اإلماـ الشافعي على دكر ا١تسجد يف عملية التوجيو كاإلرشاد كالصحة النفسية فكاف يقوؿ رٛتو ا﵁  " :كنت
أتعبٌد با١تسجد اٟتراـ حينما خرجت من الكتٌاب حيث كاف بيتنا بالقرب من شعب ا٠تيف حيث كاف لنا
الشعب ،ككانت أمي تدفع ِف خرقان كأكتافان للجماؿ؛ ألكتب عليها " ( الرازم.)ُُْ :ُّٗٗ ،

دار يف ذلك

مث يقوؿ الشافعي  " :إف األسرة مسئولة يف تربية أبنائها الشعر كتعلمو كحفظو ،كنقلو ٦تٌا ٭تبٌب اللغة العربية للطفل
(النوكم"ِ" ،ب.ت.)ُٓ :

"

مث يقوؿ " :كنت امرئ أكتب الشعر كآيت البوادم فاٝتع منهم كقدمت م ٌكة كخرجت كأنا أ٘تثٌل بشعر للبيد ،ككتبت عن
ابن عيينة مث كنت أجالس علماء اٟتديث كمسلم "(األندلسي.)ُٕٗ :ُّْٗ،
ك أمو ٯتانية من األزد ،كانت من أذكى ا٠تلق فطرة كعيرفت بيسرعة البديهة كالتَّمكن يف اٟتوار كالنِّققاش  )ُ( .هتتم ّتلوسق

كتلقيو من قبيلة ىذيل لكوهنا كانت أفصح العرب ،ككانت ترشده على حفظ شعرىا ،كلقد لعبت كالدتو دكرانكبَتان يف
كجل منذ
تربيتو ككانت ضليعة بفطرهتا يف فهم القرآف الكرٔف كحرصت على ٖتفيظ كلدىا اليتيم الفقَت كتاب ا﵁ َّ
عز َّ
الصغر.
ِّق

( ُ ) :كالدة الشافعي ىي حفيدة أخت السيدة فاطمة أـ اإلماـ علي بن أيب طالب رضي ا﵁ عنو ،كاٝتها  :فاطمة بنت عبد ا﵁ بن اٟتسُت بن علي بن أيب طالب كرـ ا﵁
كجهو ،كىي من األزد ،من اليمن.
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ُ
صحح ت أشعار ا٢تذليُت على شاب من قريش ٔتكة يقاؿ لو ٤تمد بن إدريس الشافعي،
حىت أف األصمعي ( ) قاؿٌ " :
كصحح األصمعي أيضان شعر الشنفرل (ِ) على الشافعي ٔتكة" (اٟتموم.)ُُّ :ُّٗٗ ،
كمن ا١تواقف النَّادرة ما حكاه الشَّافًعً ٌي عن أمو أهنا شهدت عند قاضي مكة ىي كامرأة أخرل ،فأراد أف يفرؽ بينهما
امتح انان فقالت لو أـ الشَّافًعًي  :ليس لك ذلك ،قاؿ تعاُف ...﴿ :أىف تى ً
يخىرل ( ﴾..البقرة،
ا٫تىا فىػتي ىذ ِّقكىر إً ٍح ىد ي
ض َّل إٍ ٍح ىد ي
ا٫تىا األ ٍ
ٌ
اآلية.)ِِٖ :

ككاف رٛتو ا﵁ كثَتان ما يسأؿ كفود القبائل عن شعرائهم ككانوا ينشدكنو أشعاران فيستحسن بعضها ،كقد كاف للجانب
النفسي للشعر أثر كبَت يف حياتو حيث كاف يتمتع بأبياتو ،كترنو نفسو ٢تذا الفن لكونو ٯتثل ٕتربة كخربة حياتية٦ ،تٌا جعل
صوتو حسنان كعقلو عظيمان كفصاحة اللساف عنده اكتسبها من القرآف الكرٔف ككذلك من الشعر ،كقد ندب اإلماـ

الشافعي تنشئة األكالد يف البادية لتزكوا أنفسهم ك ٯترحوا كنف الطبيعة كيستمتعوا ّتوىا الطلق كشعاعها ا١ترسل كتنمو
ترّب رٛتو ا﵁ يف ىذيل (ّ) عشر سنُت ككانت أفصح العرب ( ملك
األعضاء كا١تشاعر كإطبلؽ األفكار كالعواطف ،فقد ٌ
كأبو طالب.)ِّ :ُٖٗٗ ،
كقد قاؿ الشافعي  " :الشعر كبلـ حسنو كحسن اللساف كقبحو كقبح الكبلـ " ( الشافعي .)َِٕ : َُٗٗ ،كبذلك
٘تيٌز بكلماتو القوية ا١تعربة عن اٟتكم كالقيم العظيمة .

( ُ ) :عبد ا١تلك بن قريب بن علي بن أصمع الباىلي ،أبو

سعيد األصمعي (ُُِ ىػ ُِٔ -ىػَْٕ /ـ831 -ـ) راكية العرب ،كأحد أئمة العلم باللغة كالشعر

كالبلداف.نسبتو إُف جده أصمع  .كمولده ككفاتو يف البصرة  .كاف كثَت التطواؼ يف البوادم ،يقتبس علومها كيتلقى أخبارىا ،كيتحف هبا ا٠تلفاء ،فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة .

أخباره كثَتة جدان .ككاف الرشيد يسميو (شيطاف الشعر) .قاؿ األخفش :ما رأينا أحدان أعلم بالشعر من األصمعي  .كقاؿ أبو الطيب اللغوم  :كاف أتقن القوـ للغة  ،كأعلمهم
بالشعر ،كأحضرىم حفظان.

( ِ ) :عبد ا١تلك بن قريب بن علي بن أصمع الباىلي ،أبو

سعيد األصمعي (ُُِ ىػ ُِٔ -ىػَْٕ /ـ 831 -ـ) راكية العرب ،كأحد أئمة العلم باللغة كالشعر

كالبلداف.نسبتو إُف جد ق أصمع .كمولده ككفاتو يف البصرة  .كاف كثَت التطواؼ يف البوادم ،يقتبس علومها كيتلقى أخبارىا ،كيتحف هبا ا٠تلفاء ،فيكافأ عليها العطايا الوافرة .

أخباره كثَتة جدان .ككاف الرشيد يسميو (شيطاف الشعر) .قاؿ األخفش :ما رأينا أحدان أعلم بالشعر من األصمعي  .كقاؿ أبو اؿطيب اللغوم  :كاف أتقن القوـ للغة ،كأعلمهم
بالشعر ،كأحضرىم حفظان.

(ّ) :قبيلة ىذيل قبيلة عدنانيو تقطن حوؿ مكة كا١تدينة ظهر منها شعراء كبار بل ىي أكثر القبائل إ٧تابان لطائفة الشعراء حىت إف اإلماـ الشافعي ىو الذم ركل أشعارىم .
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كقد اىتمت كالدتو بتنمية ذكائو كقدراتو كملكاتو ا١تتنوعة ،فأرشدتو لتعلم الفقو كٝتاعو ،حيث قاؿ لو شيخو مسلم بن
خالد الز٧تي(ُ) " :أفيت يا أبا عبد ا﵁ فقد كا﵁ آف لك أف تفيت " (ابن خلكاف ،ب.ت.)ٓٔٔ:
ككاف ما زاؿ يف أكؿ شبابو ،فتقلٌب بُت الرمي كالفركسية كالطب ،كل ذلك بدافع من ٌأمو ،قاؿ اٟتسن البصرم

(ُّ)" :

ٝتعت طبيبان ٔتصر يقوؿ  " :كرد الشافعي مصر فذاكرٓف بالطب حىت ظننت أنو ال ٭تسن غَته ،فقلت  :أقرأ عليك شيئان
أم تبلميذم يف مسجدم ال يًتكوٓف أتفرغ للطب )
من كتاب أبقراط؟ فأشار إُف اٞتامع فقاؿ  " :إف ىؤالء ال يًتكونٍتٌ ) ،
العسقبلٓف.)ٗٗ :ُٖٗٔ،
كمن إرشاداتو كما يقوؿ  " :إف األسرة عليها دكر كبَت يف تعليم االبن كإرشاده إُف تعلم حديث رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو
كسلم " :كقد أقر اإلماـ الشافعي بأنو كاف يجالس الز٧تي ،ككاف ٭تفظ عنو ما يكتب يف صحيحو (العسقبلٓف :ُٖٗٔ ،
ّٓ).
ترّب يتيمان كاليتم ٮتلق الرجاؿ
تبُت من خبلؿ ما سبق أف نصوص اإلماـ الشافعي أظهرت دكر األسرة يف نفسو حيث ٌ
األسوياء الذين يريدكف أف يشقوا اٟتياة بذاتية مطلقة ،كلقد كاف ألمو الفضل يف توجيهو كإ رشاده الوجهة الصحيحة فأراد
للناس أف يكونوا مثلو حيث اىتمت ٌأمو كثَتان بتكوينو اٞتسمآف كالعقلي كالنفسي فخلقت منو إنسانان مؤمنان يقوـ بدكره يف
اجملتمع يف تثقيف الناس كإرشادىم بعلوـ تل ٌقنها صغَتان بفضل أسرتو ذات اٞتناح الواحد .
التساؤؿ الثاني :ما مالمح اؿتوجيو واإلرشاد الترويحي عند اإلماـ الشافعي؟

ينس أف للًتكيح دكران مهمان يف حياة اإلنساف لتخليصو من
قضى الشافعي طفولتو كشبابو فيما تعلٌم كعلٌم كلكنو َف ى
النشاب كضرب بالسهم ككاف لو قوس ،ككاف يركب ا٠تيل،
فًتجل الفرس كٛتل اٟتساـ ك ٌ
الضغوط النفسية كاالجتماعية ٌ
ؾؿ ذلك ح ٌققو يف نفسو فأراد أف يرشد بو غَته .

يقوؿ عمرك بن سواد (ُ) :قاؿ الشافعي  " :كانت ٫تيت يف سنُت  :العلم كالرمي فنلت من الرمي حىت كنت أصيب من
عشرة عشرة ،كيف ركاية من كل عشرة تسعة ،كأما الفركسية فقد قاؿ الربيع بن سليماف (ِ) :كاف الشافعي أشجع الناس
كأفرسهم ككاف يأخذ بأذنو كأذف الفرس يعدك " (العسقبلٓف.)ٕٔ :ُٖٗٔ،

قيو مكة أبو خالد مسلم بن خالد  ،ا١تخزكمي  ،الز٧تي  ،ا١تكي ،موُف بٍت ٥تزكـ  .كلد سنة مائة  ،أك
(ُ) :مسلم بن خالد الز٧تي اإلماـ ؼ
قبلها بيسَت ،حدث عن ابن أيب مليكة  ،كعمرك بن دينار ،كالزىرم  ،كأيب طوالة  ،كزيد بن أسلم  ،كعتبة بن مسلم  ،كعبد ا﵁ بن كثَت
الدارم نقل عنو اٟتركؼ  .ركل عنو ىذه القراءة اإلماـ الشافعي  ،كالزمو  ،كتفقو بو  ،حىت أذف لو يف الفتيا .
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كلقد كاف الشافعي ٭تب الًتحاؿ فكاف من مبادئ التوجيو كاإلرشاد عنده أف يرحل اإلنساف من مكاف إُف آخر قاؿ يف
شعره :
تغرب عن األكطاف يف طلب العبل
تفريج ىم كاكتساب معيشة
فإف قيل يف األسفار ذؿ كغربة
فموت الفىت خيػر لو من حياتو

كسافر ففي األسفار ٜتسة فوائد
كعلم كآداب كصحبة ماجد
كقطع فيايف كارتكاب الشدائد
هبواف بُت ك و
اش كحاسػد
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كلقد أرشدتو أمو إُف الًتحاؿ رغم فقرىا ككانت تشجعو للخركج لتلقي العلم كتعلمو فسافر إُف اليمن مع مصعب
الزبَت فيقوؿ الشافعي  " :فلما قدمنا إُف اليمن عملت لو عمل فحمدت فيو فزادٓف كمازاؿ ٬تتهد حىت جاكزت شهرتو
اليمن إُف مكة (العسقبلٓف.)ٔٗ :ُٖٗٔ،

بن

ّ
يركح اإلماـ
كل
كيف
العلمية،
اتو
ر
كمغام
اجتهاده
أظهر
اؽ
ر
الع
ففي
اؽ،
ر
الع
إُف
رحل
مث
)
مث سافر إُف ٧تراف (
مرة كاف ٌ
ٌ
الشافعي عن نفسو يف كل رحلة ٮتطوىا ،ك٣تمل رحبلتو خرج ٔتصنفاتو الشهَتة ( كتاب األـ ،ككتاب اٟتجة ) مثٌ رحل إُف
م ٌكة كألٌف فيها كتاب الرسالة ،كيقوؿ شيخ ا١تالكية يف مصر عبد ا﵁ بن اٟتكم (ْ) " :ما رأيت مثل الشافعي كما رأيت
أحدان أحسن استنباطان منو" (النوكم"ُ"،ب.ت.)ُٔ :

يركح عن نفسو كثَتان متمسكان بقوؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ٌ " :ركحوا القلوب ساعة بعد ساعة،
كلقد كاف الشافعي ٌ
فإف القلب إذا أكره عمي " ( البخارم ،ب .ت .)ُِٗ :فاإلسبلـ دين الفطرة ،كال ييتصور أف يتصادـ مع الفطرة ،أك
الغرائز البشرية يف حالتها السوية.

(ُ) :عمرك بن سواد بن األسود بن عمرك بن ٤تمد بن عبد ا﵁ بن سعد بن أّب سرح القرشى العامرل السرحى ،أبو ٤تمد ا١تصرل  .قاؿ أبو حامت  :صدكؽ.ك ذكره ابن حباف
يف كتاب "الثقات" ،ك قاؿ  :كاف راكيا البن كىب  .ك قاؿ أبو بكر ا٠تطيب  :كاف ثقة  .قاؿ أبو سعيد بن يونس  :توىف يوـ اٞتمعة لعشر بقُت من رجب سنة ٜتس
كأربعُت كمئتُت .
(ِ) :الربيع بن سليماف بن عبد اٞتبار بن كامل ا١ترادم موالىم أبو ٤تمد ا١تصرم ا١تؤذف ،صاحب اإلماـ الشافعي كراكم كتب األمهات عنو ،كلد
كاتصل ٓتدمة الشافعي كٛتل عنو الكثَت كحدث عنو بو.

سنة أربع كسبعُت كمائة

( ) :تقع منطقة ٧تراف يف اٞتنوب الغريب من ا١تملكة العربية السعودية بُت خطي عرض ُٕكَِ درجة مشاال كخطي طوؿ ْْ كِٓ درجة شرقا ك٭تدىا من الشرؽ صحراء
الربع ا٠تاِف كمن الغرب منطقة عسَت كمن اؿمشاؿ منطقة الرياض كمن اٞتنوب ٚتهورية اليمن .
( ْ ) :ىو عبد ا﵁ بن عبد اٟتكم بن أعُت بن ليث اإلماـ الفقيو مفيت الديار ا١تصرية أبو ٤تمد ا١تصرم ا١تالكية صاحب مالك كيقاؿ إنو من مواِف عثماف ككلد سنة
(ُٓٓىػ) كتويف سنة (ُِْىػ).
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كلقد أفاد كثَتان ٦تا حفظ من الشعر فحفظ ألوؼ األبيات اليت كانت شواىد لكلمات القرآف كىذا كلو تبلور يف الرياضة
ليكوف منهجان إرشاديان مهمان للخليقة ٘تتٌع بو السابقوف كاستمسك بو
العقلية كالفكرية عند اإلماـ الشافعي ٦تٌا ساعده ٌ
ا١تتأخركف ،فهدل بو ا﵁ خلقان كثَتان.

إف الًتكيح كالًتفيو فن ككسيلة لتجديد النفس كٗتفيف العبء كليست غاية يوقف عندىا كال ٯتكن ىجرىا " ،إذ يعد
مشركعا ،بل كمطلوبنا ،طا١تا أنو يف إطاره الشرعي السليم ا١تنضبط ْتدكد الشرع اليت ال ٗترجو -
أمرا
ن
الًتكيح يف اإلسبلـ ن
أم الًتكيح -عن حجمو الطبيعي يف قائمة حا جات النفس البشرية  ..فاإلسبلـ دين الفطرة ،كال ييتصور أف يتصادـ مع
الفطرة ،أك الغرائز البشرية يف حالتها السوية"( القزكيٍت.)ِٗٓ :ُٖٗٓ ،
ككاف الشافعي مرشدا نفسيا ذا بصر ٭تبٌب مسًتشديو االنطبلؽ يف اللعب يف اٞتو الطلق أثناء الرحبلت كيطلب منهم

أف يكوف كل كاحد ـ هنم حران مرحان طليقان ،قاؿ الشافعي  " :الوقار يف الرحلة سخف " ( القزكيٍت-ِٕٗ :ُٖٗٓ ،
ِٖٗ).
كما كاف الشافعي ٯتازح طبلبو من ا١تصريُت فيقوؿ يف رقة كانبساط
(الذىيب.)ٓٔ :ُِٗٗ،

 " :لوال قصب السكر ما أقمت ببلدكم

"

يتخَت الدعابة اٟتلوة كالطرفة ا ٞتميلة فكاف يركم الفكاىة ك٭تكيها لطبلبو فيقوؿ  " :كاف لرجل
كاف الشافعي رٛتو ا﵁ ٌ

ابن أبلو فبعثو يومان يشًتم حببلن طولو ثبلثوف ذراعان فقاؿ االبن ألبيو  :يف عرض كم؟ قاؿ األب  :يف عرض مصيبيت فيك "
(البيهقي.)ُِْ :َُٕٗ ،
كلقد كثرت رحبلت الشافعي يف طلب العلم كتعددت أسفاره فبل عجب أف تقع لو ىذه ا١تشاىدات كأف تكوف لو ىذه
الركايات اليت يركيها من رحبلتو كاليت اكتسبها من أسفاره فيقوؿ رٛتو ا﵁  " :كنا يف سفر بأرض اليمن فوضعنا سفرتنا
نتعشى فًتكنا سفرتنا كما ىي ككاف يف السفرة دجاجتاف فجاء ثعلب فأخذ
نتعشى كحضرت صبلة ا١تغرب فقلنا نصلي مث ٌ
ٌ

إحدل الد جاجتُت فلما قضينا صبلتنا أسفنا عليها كقلنا حرمنا طعامنا ،فبينما ٨تن كذلك إذ جاء الثعلب كيف فمو شيء
كأنو الدجاجة فوضعو فبادرنا إليو لنأخذه ك٨تن ٨تسبو الدجاجة قد ردىا ،فلما قمنا ٠تبلصها فإذا ىو قد جاء إُف
األخرل فأخذىا من السفرة كأخذنا الذم قمنا إليو لنأخذه فوجدناه ليفة قد ىيٌأىا مثل الدجاجة " ( اٟتموم:ُّٗٗ ،
ُّٕ).
لقد كاف الشافعي يرل أف الًتفيو ال يقتصر على الدعابة أك الفكاىة ،حيث كانت نظريتو يف ىذا اجملاؿ أكسع كأمشل فكل
ما يهز الكياف كيسر الوجداف كيبعث يف النفس ألوانان من الراحة كالشعور بالسعادة فهو عنده من ا لًتكيح كالًتفيو.
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كمن أقواؿ الشافعي يف خربتو مع التعامل مع ا١ترأة كمعرفة نفسيتها كعاطفتها عبارتو "إف من ا١تعرفة بالزماف التحامق مع
النسواف" ( القزكيٍت .)ِٗٓ :ُٖٗٓ ،
٭توؿ ا١توقف الذم ٬تيء على غَت ما يطلب إُف موقف مسعد فكاف يعطي تلميذه الذم يق
ككاف رٛتو ا﵁ ٌ

كـ على

حوائجو دراىم يشًتم ٟتمان فيشًتم ٝتكان فيقوؿ رٛتو ا﵁  " :ياربيع– سبق ذكره  -اليوـ نأكل شهوتك كغدان تأكل
شهوتنا" (اٞتندم.)ْٗ :ُٕٕٗ ،
فحوؿ
كذات مرة أراد اٟتائك أف يغيظ الشافعي فصنع لو ثوبان ،ه
كم طويل كآخر كاسع كعرؼ الشافعي ما يريد اٟتائك ٌ
ا١توقف فقاؿ " :بارؾ ا﵁ فيك ،ىذا ألٛتل فيو حاجايت كىذا ألٛتل فيو كتيب " (اٞتندم.)ُٓ :ُٕٕٗ ،
كال ريب يف أف مزاح الشافعي رٛتو ا﵁ كاف ىادفان ككاف يستخدمو حُت اٟتاجة إليو كال يسًتسل فيو  ،ككاف مزاحو يسَت
النبوة ال يعًتيو باطل كال ٮتالطو ٢تو كال يشوبو كذب ،فعن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ  " :يا رسوؿ ا﵁ إنك
إُف ٪تط ٌ

تداعبنا ،قاؿ " :إٓف ألمزح كال أقوؿ إالٌ حقان"( الًتمذم ،ب.ت، )َُٗٗ :كقاؿ أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح،
ك٨توه عند الطربآف يف " األكسط " ( ٖ .)َّٓ /

كمع أنو كاف مريضان كاف رٛتو ا﵁ يواِف تلقُت تبلميذه كيعطيهم فو ائده كيتابع هتذيب كتعليم طبلبو ،فهذا الربيع بن
سليماف -سبق ذكره  -قاؿ :دخلت على الشافعي – كىو مريض – فقلت لو ٌقول ا﵁ ضعفك ،فقاؿ  :لو قوم
ضعفي :قتلٍت ،كقلت كا﵁ ما أردت إال ا٠تَت ،فقاؿ  :قلٌ :قول ا﵁ قوتك كضعف ضعفك" ( الرازم.)ِْٕ :ُّٗٗ ،
كالباحث بعد ىذا العرض الذم انتقياه من ع ٌدة مصادر عن اإلرشاد بالًتكيح يؤكد أف الشافعي َف ٯتل إُف الًتكيح

الذم ٮترـ ا١تركءة أك يوقع يف اإلنساف اٟتراـ ،أك ا١تكركه؛ كإ٪تا من أجل ٕتديد النشاط العقلي لئلنساف ا١تؤمن ليلقى اٟتياة
بتفاؤؿ كجد ،بدالن من الكسل أك الرتابة ،كالرك تُت ا١تمل ،ىكذا تكوف حياة اإلنساف ا١تؤمن بُت األمل كالرجاء كيقابل
الدنيا بقلب منفتح كنفسية الراضي ،كعقلية ا١تقتنع بقضاء ا﵁ كقدره ،فتزكو اٟتياة كيطيب العيش كتتح ٌقق السعادة
الدنيوية كاألخركية.
التساؤؿ الثالث :ما مالمح التوجيو واإلرشاد النفسي عند اإلما ـ الشافعي؟
يؤثر السلوؾ النفسي على اإلنساف سلبان أك إ٬تابان ،فحالة الفرد النفسية تنعكس على حياتو كتوجو كل أعمالو كتصرفاتو،
كتظهر سعادتو كطمأنينتو كاستقراره أك تعاستو كقلقو كاضطرابو ،فهي تؤثر على جهده كٖتصيلو كأعمالو كبذلو كعطائو،
ككذلك تنعكس على صحتو اٞتسدية كالنفسية كاالجتماعية.
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كقد كاف الشافعي رٛتو ا﵁ يبُت بأف ا٠تلل النفسي الناتج عن ٛتل ا٢تموـ كاإلسراؼ يف األحزاف مدمر للنفس البشرية،
فَتشده إُف ترؾ ا٢تموـ كالبعد عنها كيؤكد ذلك يف أبياتو الشعرية فيقوؿ (:الشافعي ،ب.ت)ِٗ :
سهرت أعُت  ،كنامػت عيػوف

يف أمػور تكػوف أك ال تكػوف

فادرأ ا٢تم ما استعطت عن النفس

فحمبلنػك ا٢تػموـ جػنػوف

إف ربان كفاؾ باألمس مػا كاف

سيكفيك فػي غ وػد مػا يكوف

كيقوؿ :

ا٢تم يسر ًاف ى ِّقو ٍف عليك  ...فبل ُّ ً
ػاب
ى
ا٢تم ي٬تدم كال االكتئ ٍ
مع ِّق ي ٍ ى
ى
كيقوؿ:
كال حزف يدكـ كال سركر

كال بؤس عليك كال رخاء

كتفشت
إف يف ىذا الدين العبلج الناجع كالشفاء النافع لكل أمراض مراتب النفس البشرية اليت أصيبت باألمراض ا١تزمنة ٌ
يف اإلنسانية نتيجة بعدىا عن أصل كجودىا ،فالذين تعًتيهم ىذه األمراض كتشيع يف أكساطهم تلك العلل أصبحوا
لبعدىم عن اإلسبلـ ال يعرفو ف طبيعة اٟتياة كال يدركوف أف اإلنساف خلق فيها لبلبتبلء كاالمتحاف ،يقوؿ الشافعي رٛتو
ا﵁ " :نزه ا﵁ نبيو عز كجل نبيو ،كرفع قدره كعلمو كأدبو ،كقاؿ  " :كتىػوَّكل علىى ٍ ً
وت  ( "...الفرقاف :
ىى ٍ ى
اٟتى ِّقي الَّذم ىال ىٯتي ي
ٌ
شىت  :متوكل عُف نفسو أك على مالو أك على زرعو أك على سلطاف أك على عطيٌة
ٖٓ) .كذلك أف الناس يف أحواؿ ٌ
فنزه ا﵁ نبيو صلى ا﵁ عليو كسلم كأمره أف
الناس ،ككل مستند إُف حي ٯتوت أك على شيء يفٌت يوشك أف ينقطع بوٌ ،
يتوكل على اٟتي الذم ال ٯتوت" ( الشافعي.)َُٖ :ُٕٗٗ ،
كا١تصيبة إذا أطلق اإلنساف لنفسو العناف يف اٞترم البلىث كراء شهوة ا١تاؿ ٬تمعو ،فيصبح عبدان لو ،ال لربو فكل شيء
بقضاء ا﵁ كقدره كأف يسرع إُف التسليم ا٠تالص بأف ا﵁ كحده ىو الرزاؽ .
يقوؿ الشافعي( :ديواف الشافعي ،ب.ت)َّ-ِٗ :
إذا أصبحت عندم قوت يومي

فخل ا٢تم عٍت يا سعيد!!..؟

كال ٗتطػر ٫تػوـ و
غد ببالػي

فإف غدان لػو رزؽ جديػػد
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أسلم إف أراد اللػو أمػران

فأتػرؾ ما أريػد ١تا يريػد

كيقوؿ:
اؾ كىَف تىأٍتًًو *** كالى أ َّىر ىؽ الع ً
و
بلب
ىٍى
ىكًرٍزؽ أىتى ى ى ٍ
ُت مٍنوي الطِّق ي
ى
إف ٫توـ الرزؽ كا١تعاش أىم ما يطارد الناس شبحو كيلقي ظلو الكئيب على فكر ىم كيشغل حياهتم حىت آخر أنفاسهم
كمأخوذ قوؿ الشافعي من قوؿ ا﵁ تبارؾ كتعاُف ﴿ :أى ٍ٢تىا يك يم التَّ ىكاثػيير ىح َّىت يزٍريمتي الٍ ىم ىقابًىر﴾ (التكاثر ،اآليتاف .)ِ-ُ :
اٟتىيىاةً ُّ
ض يه ٍم
يشتىػ يه ٍم ًيف ٍ
كاألصل أف يضع ىؤالء نصب أعينهم قوؿ ا﵁ تعاُف  ...﴿ :ىٍ٨ت ين قى ىس ٍمنىا بػىٍيػنىػ يهم َّمعً ى
الدنٍػيىا ىكىرفىػ ٍعنىا بػى ٍع ى
و ً ً
فىػ ٍو ىؽ بػى ٍع و
ك ىخٍيػهر ِّق٦تَّا ىٍ٬ت ىمعيو ىف﴾ (الزخرؼ ،اآلية .)ِّ :
ت ىربِّق ى
ض ىد ىر ىجات ليىتَّخ ىذ بػى ٍع ي
ض يهم بػى ٍعضان يس ٍخ ًريٌان ىكىر ٍٛتى ي
٭تكي الربيع– كقد سبق ذكره  -تلميذ الشافعي كبلمان طيبان دار بُت الشافعي كعبد ا﵁ بن عبد اٟتكم -سبق ذكره
أيضان ، -قاؿ عبد ا﵁ بن عبد اٟتكم – من كبار شيوخ ا١تالكية يف مصر – للشافعي إذا أردت أف تسكن البلد – يعٍت
عز
تتعزز بو ،فقاؿ لو الشافعي  :يا أبا ٤تمد ! من َف تعزه التقول فبل ٌ
مصر – فليكن لك قوت سنة ك٣تلسان من السلطاف ٌ
لو كلقد كلدت بغزة كربيت باٟتجاز كما عندنا قوت ليلة كما بتنا جياعان قط " (الدقر.)ّّٔ -ِّٔ :ُٖٖٗ ،
كاألمراض النفسية ال ترل كلكن الذم يشاىد منها ىو آثارىا ا٠تارجية كنتائجها السيئة ككذلك عبلج تلك األمراض
١تعآف الرفيعة كا١تفاىيم الصحيحة
نفسي ،فيجب أف ندرؾ مدل تأثَته على ا١تريض بعد ترطيب نفسو كإراحة قلبو با
كإخراجو من اٟتالة اليت يعيش فيها بإحياء األمل عنده كبعث الرجاء لو يف ا﵁ عز كجل .

قاؿ رٛتو ا﵁ " :من صدؽ ا﵁ ٧تا كمن أشفق على دينو سلم من الردل كمن زىد يف الدنيا ٌقرت عيناه ٔتا يرل من ثواب

ا﵁ تعاُف غدا  ..كن يف الدنيا زا ىدان كيف اآلخرة راغبان كأصدؽ ا﵁ تعاُف يف ٚتيع أمورؾ تنج مع الناجُت
ب.ت.)ٓٔ :

" ( النوكمُ،

قيل للشافعي " كيف أصبحت؟ فأجاب  " :كيف يصبح من يطلبو ٙتانية  :ا﵁ تعاُف بالقرآف كالنيب صلى ا﵁ عيو كسلم
بالسنٌة ،كاٟتفظة ٔتا ينطق ،كالشيطاف با١تعاصي ،كالدىر بصركفو ،كا لنفس بشهواهتا ،كالعياؿ بالقوت ،كملك ا١توت بقبض
ركحو" .
كىل رحلة اٟتياة من مبدئها إُف هنايتها إال ما ذكره الشافعي كاستطاع ٕتليتو ببصَتتو النَتة كٖتديده بإٯتانو الواعي يف ىذه
الثمانية اليت يطلب هبا ،إف السعادة اٟتقيقية تكمن يف أف يعرؼ اإلنساف سر حياتو كسبب خ لقو ككجوده كأف ٭ت ٌدد دكره
يف ىذه اٟتياة ككظيفتو فيها كيرسم ىدفو منها كيعرؼ بصدؽ عدكه من صديقو كهنايتو كمصَته .
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ت ًٍ ً
نس
فالسعادة اٟتقيقية ىي أف يعيش اإلنساف كفق مراد خلقو فهو ٢تذا كحده خلق ،قاؿ تعاُف  ﴿ :ىكىما ىخلى ٍق ي
اٞت َّن ىك ٍاإل ى
إًَّال لًيػعب يد ً
كف﴾ (الذاريات ،اآلية  )ٓٔ :فإذا ظن اإلنساف أنو يستطيع أف ٭ت ٌقق سعادتو كيناؿ حظو من هبجة اٟتياة
ى ٍي
كىم كاذب كسراب خادع ال تسعد بو النفس كال تطوؿ لذهتا كال يطمئن ٢تا الفؤاد .
كسركره هبا بعيدان عن ا﵁ فذلك ه

قاؿ رٛتو ا﵁  " :من غلبتو ش ٌدة الشهوة للدنيا لزمتو العبودية ألىل ىا ،كمن رضي بالقنوع زاؿ عن ا٠تضوع " ( النوكم،
ب.ت.)ٓٔ – ٓٓ :
كقاؿ أيضان " :التواضع يورث ا﵀بة ،كالقناعة تورث الراحة" ( كارنيجي.)ُْ :ََُِ ،
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كمن أعظم الوسائل يف عبلج ا٢تموـ كهتوين ا١تشكبلت كرفع الركح ا١تعنوية يف نظر الشافعي السفر ففيو متعة لئلنساف
حىت يرل البلداف كاألكدية كالرفقة كتتغَت مرئياتو من اختبلطو باألقواـ كاطبلعو على اٞتديد من العادات كالتقاليد ما ينشط
نفسو كيشوقو لبلستزادة ،ككاف رٛتو ا﵁ خَت من ٭تسن انتقاء الزمن الذم تكوف فيو القوة ا﵀صلة للعلم ،كمن العوامل اليت
ترتقي بالصحة النفسية االٕتاه إُف اَفسجد فهو ا١تكاف الذم ٕتد النفس ا١تؤمنة فيو ٘تاـ أنسها ككماؿ راحتها ،كلقد كاف
الشافعي يكتب مؤلفاتو كٯتلي رسائلو كعلومو كيعقد ٣تالس الدرس كيعلم طبلبو يف ساحة ا١تسجد ،ككذلك ا١تداكمة على
تبلكة القرآف الكرٔف ( ملك كأبو طلب.)ُِٖ -ُِٕ :ُٖٗٗ ،
يقوؿ أحد تبلميذ الشاؼعي " :ما رأيت أحدان لقي من السقم ما لقي الشافعي فدخلت عليو ،فقاؿ ِف  " :يا أبا موسى !

أخف القراءة كال تثقل فقرأت عليو مثلما أردت القياـ ،قاؿ  :ال تغفل عٍت
اقرأ علي ما بعد العشرين كا١تائة من آؿ عمراف ك ٌ
فإٓف مكركب" ( الرازم.)ٕٕ -ٕٔ :ُّٗٗ ،

فقد عرؼ الشافعي أف اؿقرآف الكرٔف شفاء كل مكركب كمبلذ كل ٤تتاج قاؿ رٛتو ا﵁  " :إف ا﵁ خلق ا٠تلق ١تا سبق يف
علمو ٦تٌا أراد ٓتلقهم كهبم ال مع ٌقب ٟتكمو كىو سريع اٟتساب ،كأنزؿ عليهم الكتاب تبيانان لكل شيء كىدل كرٛتة " (
الشافعي .)َُٔ : ُْٖٗ،
"(

كقاؿ رٛتو ا﵁  " :فليست تنزؿ بأحد من أ ىل دين ا﵁ نازلة إالٌ كيف كتاب ا﵁ الدليل على سبيل ا٢تدل فيها
و
ك الٍ ًكتى ً
ً ًً
ُت ﴾
الشافعي .)ُِّ :ُْٖٗ ،قاؿ تعاُف ...﴿ :ىكنػىَّزلٍنىا ىعلىٍي ى
اب تٍبػيىانان لِّق يك ِّقل ىش ٍيء ىكيى ندل ىكىر ٍٛتىةن ىكبي ٍشىرل ل ٍل يم ٍسلم ى
ى
(النحل ،اآلية .)ٖٗ :
كلقد كاف الشافعي دائم االتصاؿ بكتاب ا﵁ عز كجل حىت قاؿ تلميذه الربيع  " :قلما كنت أدخل على الشافعي رٛتو
ا﵁ إالٌ كا١تصحف بُت يديو يتبٌع أحكاـ القرآف " ( الشافعي.)َِ :ُْٖٗ ،
كلقد استخدـ الشَّافًعًي ِّق
الص َّحة النَّػ ٍف ً
س يَّة فبل ٮتيب من اعتصم
الذكر كا١تناجاة كالدُّعاء ك َّ
الصبلة كوسيلة من كسائل تدعيم ِّق
ٌ
ً
ٓتالقو يسٍب ىحانىوي كتعاُف كىل االضطرابات النَّػ ٍفسيَّة يف العصر اٟتديث مثل االكتئاب كالقلق كالضَّغط النَّفسي إال ضريبة من
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ضرائب البيعد عن طاعة ا﵁ كترؾ عبادتو بالوجو األمثل؟ فهناؾ ما يقرب من مليوف شخص ينتحركف سنويان بسبب
االكتئاب كأ َّف ما ييقارب (َْٓ) مليوف شخص ييعانوف من أمراض عصبية كعقلية (عبد الدائم.)ٗ ،ُٕٗٗ ،
التساؤؿ الرابع :ما مالمح التوجيو واإلرشاد التربوي عند اإلماـ الشافعي؟

لقد نبٌو اإلماـ الشافعي إُف استغبلؿ الزمن متمثبلن ْتديث رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم  " :ا ٍغتىنً ٍم ىخ ٍمنسا قىػٍبل ٜتىٍ و
س :
ى
ً
اؾ قىػبل فىػ ٍق ًرىؾ  ،كفىػر ً
ك قىػبل س ىق ًم ى ً
ك قىػبل ًىرًم ى ً
ك " ( مسند
ك ىؽ بٍ ىل ىم ٍوتً ى
كحيىاتً ى
ك قىػٍب ىل يش ٍغل ى
اغ ى
ك ،ى
ك  ،كص َّحتي ى ٍ ى ى
ى
ىشبىابى ى ٍ ى ى
ك  ،كغنى ى ٍ ى
اإلماـ أٛتد ) ِّٓٔ :ُٗٗٔ ،أخرجو اٟتاكم يف ا١تستدرؾ رقم ( ْٖٕٔ ) ْ  ُّْ /كقاؿ  :ىذا حديث صحيح .
كقاؿ الشافعي  " :الوقت سيف فإف قطعتو ،كإالٌ قطعك ،كنفسك إ ٍف َفٍ تشغلها باٟتق شغلتك بالباطل
ُّٕٗ. )ُّْ :

" ( اٞتوزية،

تدرس يف اٞتامع شىت
ككاف  -رٛتو ا﵁ ٬ -تلس يف حلقة من حلقات جامع عمرك بن العاص ذك الزكايا الثماف،ككانت ٌ
العلوـ أشهرىا زاكية اإلماـ الشاؼعي(عبد الدائم.)ُّٓ :ُٕٗٗ ،
ككاف ٬تلس يف ىذه اٟتلقة إذا صلٌى الصبح فيجيئو أىل القرآف فإذا طلعت الشمس قاموا كجاء أىل اٟتديث كإف ارتفعت

الشمس قاموا فاستوت اٟتلقة للمذاكرة كالنظر فإذا ارتفع الضحى تفرقوا كجاء أىل اللغة العربية كالعركض كالنحو كالشعر
إُف قرب انتصاؼ النهار مث ينصرؼ رضي ا﵁ عنو (اٟتموم ، ،ب.ت.)َّْ :
لقد كاف الشافعي يظل قرابة ست ساعات يوميان يلقي دركسان متصلة ينتقل فيها من علم إُف علم كمن مادة إُف أخرل
كيظل على ىذا اٟتاؿ من بعد صبلة الفجر حىت تدنو صبلة الظهر (الشرباصي ،ب.ت.)ُُّ :

يقسم الليل إُف ثبلثة أجزاء ،ثلثان للعلم ،كثلثان
فإذا أقبل الليل فيتصل الشافعي ٔتنهج خاص يف الًتبية كالتعليم فكاف ٌ
للعبادة ،كثلثان للنوـ ( الغزاِف ،ب.ت.)ِٓ :
ُ
فإٓف ٝتعتك تيكثر الدُّعاء لو؟ فقاؿ  " :ما أح هد
قلت أليب أم ىر يج ول كاف الشَّافًعً ٌي ِّق
قاؿ عبد ا﵁ أٛتد بن حنبل  :) (:ي
س ً٤تربةن ،كال قىلمان ،إال كللشَّافعي يف عينقو ًمنَّةه " ( َّ
الذىيب.)ْٗ :ُِٗٗ ،
ىم َّ
احتلَّت قضية الفركؽ الفردية لدل ا١ت ىعلِّقمُت كا١تتٌعلمُت عند الشَّافًعً ٌي مكانان ىامان جدان ،سواء على مستول تيراثو يف الشِّقعر
أـ على مستول النَّثر .قاؿ الشَّافًعًي :ي " كالنَّاس يف العلم طىبقات ،موقعهم من العلم بق ٍدر درجاهتم يف العً
فح َّق على
.
بو
لم
ى
ي
ي

( ُ ) :عبد ا﵁ بن أٛتد بن حنبل ( ُِّىػ َِٗ -ىػ) ِٖٖ ( ...ـ – َّٗـ) كىو أبو عبد الرٛتن عبد ا﵁ بن أٛتد بن ٤تمد بن حنبل الشيبآف البغدادم ,حافظ
للحديث ،من أىل بغداد ،كالده ىو اإلماـ أٛتد بن حنبل  ،كأمو اٝتها ر٭تانة ،تزكجها اإلماـ أٛتد بعد كفاة زكجتو األكُف عباسة أـ ابنو صاٌف بن أٛتد بن حنبل  ،كأ٧تبت لو
ر٭تانة ابنو عبد ا﵁.

133

مركـز جـيل البحـث العلمـي  -مجلة جيل العلوم إلانسانية وإلاجتماعية – العدد  - 01تشرين ألاول 2013
طىلبة العلم بلوغي غاية ً
الصربي على كل عارض دكف طىلىبًو ،كإخبلص النِّقية ﵁ يف استدراؾ
جهدىم يف االستكثار من علمو ،ك َّ
ً
الرغبة إُف ا﵁ يف العوف عليوَّ ،
درؾ خَته إال بعونو" (الشافعي.)ُٗ :ُْٖٗ ،
نصان كاستنباطان ،ك َّ
علمو ٌ
فإفق ال يي ى
ترحيب الشَّافًعً ٌي باالجتهاد كحفاكتو بإعماؿ العقل ،كعرض آراء ا١تخالفُت لو كمناقشة يح ىج ًج ًهم ،كتنويع طرائق عرض
أفكاره ،من األدلَّة على تبنيو أ٫تية الفركؽ الفردية كضركرة عرضها فكران كتطبيقان ،كاف الشَّافًعً ٌي يكلِّقم طيبلبو على قدر ما
ىخًربنا عن العقل يولد بو
يفهمونو عنو ،كلو كلمهم على قدر فهمو كسعة لغتو ما استفاد منو كل طبلبو  .قيل للشَّافعي أ ٍ
الرجاؿ ،كمناظرة النَّاس (األصبهآف.)ُُِ :ُْٖٗ ،
ا١ترء؟ فقاؿ :ال! كلكنَّو يلقح من ٣تالسة ِّق
َف يغفل الشَّافًعً ٌي عن اٞتانب النَّفسي يف عملية التَّعلم فقاؿ :
شكوت إُف ككيع سوء حفظػي

كأخربٓف بأف العلم نػور
( ديواف الشافعي ،ب.ت.)ْٓ :

فأرشدٓف إُف ترؾ ا١تعاصي
كنور ا﵁ ال يهدم لعاصي

الًتبوية يف التَّهذيب  .يقوؿ الشَّافًعً ٌي  " :ا١توعظة للعواـ ،كالنصيحة لئلخواف
النصيحة كالتَّذكرة من األساليب َّ
اَفكعظة ك َّ
" .يقوؿ
السنَّة كتعطَّلت الفرائض
كالتَّذكرة للخواص منهم ،فرض افًتضو ا﵁ على عيقبلء ا١تؤمنُت كلوال ذلك لبطلت ُّ
ً َّ ً
ً
السورة  ﴿ :كالٍ ىع ٍ ً ً
ين ىآمنيوا ىك ىع ًمليوا
الشَّافًعً ٌي يف النَّصيحة  " :النَّاس يف غفلة من ىذه ُّ
ى
اإلنسا ىف لىفي يخ ٍس ور ،إال الذ ى
صر ،إ َّف ى
َّ ً ً
الص ًٍرب﴾ (العصر ،اآليات  .)ّ-ُ :كاٟتق كما قاؿ الشَّافًعًي َّ
أف سورة العصر تكفي
اص ٍوا بً ٍ
اص ٍوا بً َّ
اٟتى ِّقق ىكتىػ ىو ى
الصاٟتىات ىكتىػ ىو ى
اإلنساف يف حياتو لو عم ؿ ٔتقتضاىا ،كمن الوصايا ا٠تالدة يف موضوع النَّصيحة قوؿ الشافعي :
تعم ٍدٓف ً
ىك ِّقجنبٍت النٌصيحةى يف اٞتماع ٍة
ك يف انفرادم
بنصح ى
ً
ُّصح بُت الن ً
استماع ٍو
َّوبيخ ال أرضى
من الت ً
َّاس نػوعه
ى
فإف الن ى
ً
طاعو
ػت قػوِف
ؼال ٕتز ٍع إًذا َف تػي ٍعط ٍ
كإًف خالفتٍت كعصي ى

(ديواف الشافعي ،ب.ت.)ٓٔ :

الصحيحة منها َّ
أف ال تكوف أماـ النَّاس كي ال ي٭ترج
كىكذا كيف إطار التَّغيَت باٟتكمة كضع الشَّافًعً ٌي آدابان للنَّصيحة َّ
ا١تنصوحَّ .
إف النَّصيحة يف ا١تؤل توبيخ يدؿ على عدـ لباقة النَّاصح على معاًف ة األمور كسياسة النُّفوس كالوصوؿ إُف قلب
ا١تنصوح باٟتكمة.
الرسالة عن أ٫تية نصيحةي ا١تسلمُت كذكر األدلَّة كقاؿ إً َّف النَّصيحة من طاعة ا﵁ كطاعةي ا﵁
ٖتدَّث الشَّافًعً ٌي يف ِّق
النىي عن ا١تنكر كال قواـ ٢تا إال باٟتسٌت كاٟتكمة
للخَت .كالنَّصيحة باب عظيم للدَّعوة إُف ا٠تَت كاألمر با١تعركؼ ك َّ
جامعة ى
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فإف النَّصيحة رسالة ٖتتاج إُف غبلؼ َّ
َّ
جذاب غَت يمنفِّقر تصل إُف ا١تنصوح بغرض التَّصحيح ال التَّجريح ( الدقر:ُٖٖٗ ،
َِٓ).
التساؤؿ الخامس :ما مدى االستفادة من الفكر النفسي والتربوي عند اإلماـ الشافعي في مدارسنا الحديثة؟
ٯتكن االستفادة من فكر اإلماـ الشافعي النفسي كالًتبوم الرتباط ما خلٌفو من أساليب تربوية كنفسية ْتياة الواقع على

مر العصور إذ أ ٌف ىذه األساليب ترتقي إُف ا١تمارسة العملية التطبيقية األدائية يف جوانب حياة اإلنساف ،فحيث ا٠ترب
ليس كا١تعاينة كما قاؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ،كإنو من نافلة القوؿ أف نقوؿ  :أف اإلماـ كاف مع ما تركو من فكر
يعد يف ميزاف الًتبية كعلم النفس منهج حياة تطبيقية يف ميادين شىت .
فالعلوـ اليت خلٌفها ال يستأنس هبا فحسب؛ بل ىي قابلة للتطبيق يف مناىجنا التعليمية فهي ٗتص الطفل كا١تراىق
كالشاب كالكهل كالشيخ ،كقد قاؿ رضي ا﵁ عنو " :من أراد الدنيا فعليو بالعلم كمن أراد اآلخرة فعليو بالعلم ".
كما نبٌو اإلماـ الشافعي كثَتان إُف ٣تموعة من القضايا اإلرشادية كقضايا الصحة النفسية ٯتكن أف تكوف أ٪توذجان ييقتضى
بو عند ا١ترشدين كا١تعاٞتُت النفسيُت ،كمن ركائع ذلك " من َف تعزه التقول فبل عز لو ،كا٠تَت يف ٜتسة  :غٌت النفس ككف
األذل ككسب اٟتبلؿ كالتقول كالثقة با﵁ ،كأنفع الذخائر التقول كأضرىا العدكاف ،كاجتناب ا١تعاصي ،كترؾ ما ال يعنيك
ينور القلب عليك با٠تلوة كقلٌة األكل كإياؾ ك٥تالطة السفهاء ،كالعاقل من ىع ىقلو ىع ٍقلو عن كل مذموـ ،كال يكمل الرجل
ٌ

إال بأربع  :بالديانة كاألمانة كالصيانة كالرزانة ،كعنو ليس بأخيك من احتجت إُف مداراتو ،عبلمة الصديق أف يكوف
التكرب من شيم اللئاـ ،كالتواضع يورث ا١تحبة،
لصديق صديقو صديقان ،كمن ّفٌ لك ّفٌ عليك ،التواضع من أخبلؽ الكراـ ،ك ٌ
تورث الراحة ،أرفع الناس قدران من ال يرل قدره ،كأكثرىم فضبلن من ال يرل فضلو ( الذىيب– ٕٗ :ُِٗٗ ،
كالقناعة ٌ
ٗٗ).
كاإلفادة اٟت ٌقة من الًتاث ال تتح ٌقق إال بالنقد الواعي ا١تتزف دكف التأثر السليب هبالة الًتاث ،قاؿ السخاكم

:ََِّ ( :

ُِٔ) عن الشافعي  " :احذر األعكر كاألحوؿ كاألعرج كاألحدب كاألشقر كالكوسج ( ال ٟتية لو أصبلن ) ككل من بو
عاىة يف بدنو ككل ناقص ا٠تلق فاحذركه فإنو صاحب التواء كمعاملتهم عسرة كقاؿ مرة أخرل فإهنم أصحاب خبث
ديواف الشافعي (
(الدقر )ِِْ :ََِٗ ،كمثل ذلك ما نقلو الذىيب قدٯتان يف سَته كحديثان ٤تمد عبد الرحيم يف

ُٓٗٗ ،ص ٓٓ) " :عن الشافعي قاؿ  :ما نقص من أٙتاف السود إال لضعف عقو٢تم كإال ىو لوف من األلواف "  .إف
مثل ىذه العبارات ٬تب أال ٘تر إال بنقدىا بل ال حاجة لركايتها يف عصرنا كيف الديواف السابق أيضان أف أربعة أمور تضعف
البصر منها :النظر إُف عورة اَفرأة نسبها الباحث للشافعي نقبلن عن الطب النبوم البن القيم (ُٖ)( ص ٔ) ،كال زلنا نكرر
قوؿ الشافعي  " :ثبلثة إف أكرمتهم أىانوؾ كإف أىنتهم أكرموؾ  :ا١ترأة كا٠تادـ كالفبلح "(الدقر ،ََِٗ ،ص ََّ).
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كمن ذلك ا٠تلط أيضان ما نقل عنو " أقمت أربعُت سنة أسأؿ إخوآف الذين تزكجوا عن أحوا٢تم يف تزكجهم فما منهم أحد
قاؿ إنو رأل خَتان " (النوكم ،جُ ،ص ْٕ).

ك٦تا يدؿ على عظيم االستفادة من تراث اإلماـ الشافعي النفسي كالًتبوم اىتمامو بكافة األمور كالصبلت
البينية كالتفاعل االجتماعي بُت الناس فتح ٌدث عن الصداقة قصيدة طويلة اختتمها من شعره فقاؿ :
ػت عبلـ تنتحب الفتاةي؟
مررت على ا١تركءةً كىي تبكي
ي
قل ي
ٚتيعان دكف خلق ا﵁ً ماتوا
فقالت كيف ال أبكي كأىلي
( ديواف الشافعي ،ب.ت.)ٕٕ :
كحرصان منو على أ٫تية أف يكوف لئلنساف صديق صدكؽ صادؽ الوعد منصفان حيث اختتم ىذه القصيدة بقولو :

إذا ا١ترء ال يرعػاؾ إال تكلفا
ففي الناس إبداؿ كىف الًتؾ راحة

فػدعػو كال تكثر عليػو التأسػفػا
كىف القلب صبػر للحبيب كلوجفا

فبل كل من تػهواه يهواؾ قلبػو
إذا َف يكن صفو الػوداد طبػيػعة
كال خَت يف خػل ٮت ػػوف خليػلو

كال كل من صافيتػو لك قػد صفا
فبل خػيػر يف خل ٬تيء تكػلفػا
كيػلقاه من بعػد ا١تػودة باٞتفا

كينكر عيشػا قػد تقػػدـ عهػده
سػػبلـ على الدنيػا إذا َف يكن هبػػا

كيظهر سػرانكاف باألمس قد خفا
صديق صدكؽ صادؽ الوعد منصفا

(ديواف الشافعي ،ب.ت.)َٔ:
كتفرؽ بُت أفراده فقاؿ يف قصيدتو :
كح ٌذر كثَتان من األمور اليت هتتك النسيج االجتماعي للمجتمع ٌ
كٕتنبػوا مػاال يليق ٔتسلػم
ا﵀ىرًـ
عفوا تعف نساءكم يف ٍ
كاف الوفا من أىل بيتك فاعلم
إف الزنػا دين إذا أقرضػػتو
من ً
يف أىلو ييػزْف بربػع الدرىم
يزف يف قوـ بألفي درىم
من ً
إف كنت يا ىذا لبيبان فػافهػم
يزف ييز ىف بو كلو ّتػداره
غَت مكرـ
ياىاتكا يح ىػرىـ الرجاؿ كتابعػا
طرؽ الفسػاد عشت ى
ما كنت ىتػٌػاكان ٟترمة مسل ًم
لو كنت يحران من سبللة ماج وػد
( ديواف الشافعي ،ب.ت.)ٕٔ :
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كاٟتديث يطوؿ فيما كتبو اإلماـ الشافعي يف اإلرشاد اٞتماعي كيف مناقشتو لؤلمور االجتماعية اليت تدعو اجملتمع إُف
الًتاص كالتواصل ا١تستمر كالتعاكف كصدؽ ا١تعاملة ،كلقد كاف اإلماـ الشافعي يرٌكز كثَتان على القضايا التطبيقية فلم يشرع

يدرس موضوعان عن " عتق العبيد" فانتظر حىت
يف توصيل درس حىت يق ٌدـ دليبلن ملموسان على ذلك فحينما طلب منو أف ٌ
عي النفسي
ملك ٙتن عبدان فأعتقو أماـ تبلميذه ،ىذه ىي بعض األمور كالدركس ا١تستفادة من تراث اإلماـ الشاؼ
كالًتبوم.
الشافعي -كعليو ٯتكن اٗتاذ األمور التالية ،ىي أىم
إف لئلرشاد النفسي كالصحة النفسية دالئل كثَتة يف فكر–
اسًتاتيجيات نفسية يعتمد عليها عند تطبيق الصحة النفسية عنده :
األكُف -حفظ اللساف :يقوؿ الشافعي " :األفئدة مزارع األلسن ،فزارع الكلمة الطيبة إف َف تنبت كلها نبت بعضها ".
الثانية -االعتماد على ا﵁ عز كجل كاإلٯتاف بو ،كبرسولو الكرٔف صلى ا﵁ عليو كسلم .
الثالثة -تركيزه على قضايا القضاء كالقدر فكل شيء بأمره عز كجل .
األمة.
الرابعة -استخداـ الثواب كالعقاب للمسًتشدين ١تا فيهما من فائدة كبَتة يف توجيو كإرشاد ٌ

ا٠تامسة -االلتزاـ باآلداب األخبلقية للمرشد كا١تسًتشد  :لكوف األخبلؽ فريضة دينية مستهديان بقوؿ الرسوؿ صلى ا﵁
عليو كسلم " :إ٪تا بعثت أل٘تم مكارـ األخبلؽ ".
السادسة -الًتكيز على قضايا الكسب اٟتبلؿ كالرزؽ اٟتسن؛ ألف ذلك يورث التقول عند األجياؿ .
السابعة -تركيزه على اٞتماؿ كا٠تَت باعتبارىا قضايا ترغيبية يسعى إليها اإلنساف ا١تؤمن يف حياتو فكانت منهجان يقتضى
بو عنده رضي ا﵁ عنو.
ا١تهمة اليت البد للمرشد أف ٯتتلكها عند توليو عملية اإلرشاد
التعرؼ على طبائع الناس؛ ألف ذلك من الفنوف ٌ
الثامنةٌ -
كالتوجيو.
مهمة البد أف تكوف دائمان حاضرة يف عملية اإلرشاد كالتوجيو كما رٌكز عليها اإلماـ الشافعي – رضي
ىذه اسًتاتيجيات ٌ
ا﵁ عنو. -
كقد عاًف الشافعي كثَتان من ا١تشكبلت ككاجو الكثَت من التحديات اليت جعلت منو إمامان للصابرين ،٭تتذل هبديو بالصرب
كٗتطي الصعاب ،فهذه اإلرشاد ات كالتوجيهات النفسية اليت ق ٌدمها الشافعي للبشرية قاطبةن ٯتكن أف يستفيد منها الشعب

الفلسطيٍت ،ككل الشعوب ا١تظلومة كا١تقهورة اليت تشعر باالضطراب كعدـ االستقرار كعدـ اإلحساس باألمن ،خاصةن
ك بً ًٍ
ٍم ًة ىكالٍ ىم ٍو ًعظىًة
عندما تنتهك ا١تقدسات كاألعراض ،فقد ٘تسك الشافعي بقوؿ ا﵁ عز كجل ٍ " :ادعي إًًُف ىسبً ًيل ىربِّق ى
اٟتك ى
ً
ً
ٍ ً ً
ً ًً
ً
ً
ين" (النحل .)ُِٓ :
ىح ىس ين إً َّف ىربَّ ى
ك يى ىو أ ٍىعلى يم ٔتىن ى
اٟتى ىسنىة ىك ىجاد ٍ٢تيم بًالًَّيت ى ىي أ ٍ
ض َّل ىعن ىسبيلو ىكيى ىو أ ٍىعلى يم با ٍَفي ٍىتىد ى
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كما جعل الشافعي من الصرب مدرسةن تنعكس يف سلوؾ اَفظلومُت فقاؿ :
سأصرب حىت يعجز الصرب عن صربم
كأصرب حىت يعلم الصرب

كأصرب حىت يأذف ا﵁ يف أمرم

أمر من الصرب
أٓف ه
شي ٌ
صابر على ٌ

( ديواف الشافعي،ب.ت.)ِْ :
ىذا األمر كغَته ٯتكن للشعب الفلسطيٍت أف ٬تعل منو ٦تارسات حياتية تلهمو األ من كعدـ االستسبلـ كالثقة با﵁ الذم
َّ ً
اصًربيكاٍ
ين ىآمنيواٍ ٍ
ينصر الصابرين حىت يناؿ الفلسطيٍت حقوقو ا١تشركعة إف طاؿ الزماف أك قصر ،قاؿ تعاُف  ﴿ :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
صابًيركاٍ ىكىرابًطيواٍ ىكاتَّػ يقواٍ اللٌوى لى ىعلَّ يك ٍم تػي ٍفلً يحو ىف ﴾ (آؿ عمراف ،اآلية .)ََِ :
ىك ى

كٯتكن االستفادة من الًتاث النفسي كالًتبوم لئلماـ الشافعي يف صياغة مناىجنا الًتبوية من خبلؿ علومو اليت تركها لنا :
كأصوؿ الفقو ،كالفقو ،كالشعر ،كعلم السلوؾ ،إف اإلماـ الشافعي كاف نرباسان ٯتكن االستفادة منو ،كما استفيد من
الغزاِف ،كابن خلدكف ،كالزرنوجي ،كابف مسكويو ،كغَتىم الكثَت ،إف استنباط القواعد الشاملة اليت توصل القاصدين إُف
يتغٌت بو الكثَت من علماء الغرب ،كقد سبق الشافعي علماء النفس
استنباط األحكاـ من أدلتها التفصيلية؛ إ٪تا ىو منهاج ٌ
كالفبلسفة إُف معرفة الدالئل اإلٚتالية كالرباىُت التفصيلية ليستفاد منو ا يف كل حُت كيف كل زماف كمكاف .
أىم نتائج الدراسة:
توصل الباحث إُف النتائج التالية :
بناء على ما تق ٌدـ ذكره من مناقشة ألسئلة الدراسة كاإلجابة عليها فقد ٌ

ُ -ٯتكن االستفادة من فكر اإلماـ الشافعي من خبلؿ ما أنتجو للبشرية من علوـ متنوعة يف الفقو كأصوؿ الفقو
كالشعر ...اٍف ،فإف اإلفادة منها قد ٭ت ٌقق لطبلبنا فكران ناصعان كعقوالن كاعدة لؤلجياؿ البلحقة .
مهمة ٯتكن للمرشدين كعلماء الصحة النفسية االستفادة منها يف عملهم خبلؿ عملية
ِ -ق ٌدـ اإلماـ الشافعي مفاىيم ٌ
التوجيو كاإلرشاد النفسي كالطبليب يف ا١تدارس كيف العيادات النفسية .
ّ -ك ٌجو اإلماـ الشافعي ا١تسًتشدين إُف قراءة القرآف الكرٔف كالعمل بو يف مهنتهم ١تا فيو من علوـ نافعة يستفيد منها
اإلنساف على مر العصور خاصةٌ يف ٣تاؿ التوجيو كاإلرشاد .
توجو ا١تسلمُت
ْ -اتبع الشافعي خطى سليمة يف عمليات التوثيق كالتبويب كا١تنهجية يف مواعظو كإرشاداتو كتعاليمو اليت ٌ
٨تو العمل الصاٌف فحبٌذا لو ٘تثٌل ذلك ا١ترشدين كاألخصائيُت النفسيُت بشكل عاـ .
ٓ -يعد منهج الًتكيح من ا١تناىج النفسية ا١تهمة يف توجيو ا١تسًتشدين حيث جعل منو ٕتديدان للحياة كتوجيهان للعمل
ا٠تَت كالنافع.
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ٔ -جعل اإلماـ الشافعي من الفكر كالعقل قضايا عليىا مدار األمور إذا ما اختلفت مع الشرع .
اىتم اإلماـ الشافعي بالتوجيو كاإلرشاد األسرم كثَتان من التفكَت بالزكجة الصاٟتة كحىت إ٧تاب األبناء كرعايتهم .
ٕ ٌ -
التوصيات:

بناء على ما تق ٌدـ من نتائج كإجابة لتساؤالت الدراسة فإف الباحث يوصي باآليت :
ُ -االطبلع على الًتاث الفك رم لدل علماء سلفنا الصاٌف من أجل استنباط القضايا النفسية اليت ٗتص التوجيو
كاإلرشاد كالًتاث الًتبوم بشكل عاـ.
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ِ -صياغة ا١تناىج صياغة تعتمد على األصوؿ اإلسبلمية يف الًتبية كعلم النفس .
ّ -ضركرة نشر فكر الشافعي بشكل خاص كفكر علماء ا١تسلمُت بشكل عاـ على شبكات التواصل
كاالجتماعي لبلستفادة منها كلما دعت اٟتاجة ،كتفعيلها يف حياتنا لتكوف منهج حياة .

ا١تعريف

ْ -عمل كتيٌبات ٖتمل الفكر النفسي كالًتبوم لئلماـ الشافعي كتوزيعها ليستفيد منها الصغار كالكبار من طلبة العلم .

ٓ -التأسي بأخبلقيات العلم اليت ق ٌدمها لنا اإلماـ الشافعي  -كخاصةن  -يف ىذا العصر الذم كثير فيو ا٠تبث كاللغط
كضاعت فيو القيم كاألخبلؽ.
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قائمة المراجع:
ُ  -األصبهآف ،أٛتد بن عبد ا﵁ بن مهراف بن أٛتد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف (ُْٖٗ)  :حلية األولياء وطبقات األصفياء ،طْ ،جٗ ،دار الكتب
العريب ،بَتكت ،لبناف.
أب ٤تمد علي بن حزـ (ُّْٗ)  :جمهرة أنساب العرب ،طٖٓ ،تقيق :عبد السبلـ ىاركف ،دار ا١تعارؼ ،القاىرة ،مصر.
ِ  -األندلسي ،اإلماـ ك
ّ  -البخارم ،أبو عبد ا﵁ ٤تمد بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة ( ب.ت) :فتح الباري شرح البخاري  ،حديث رقم ِٖٗٗ ،جػ ٔ ،ُِٗ/كتاب اٞتهاد
كالسَت ،باب التحريض على اؿرمي ،انظر إُف ابن حجر العسقبلٓف ،أٛتد بن علي.
ْ  -البيهقي ،أٛتد بن اٟتسُت (َُٕٗ) :مناقب الشافعيٖ ،تقيق :السيد أٛتد صقر ،دار الًتاث ،مصر.
ٓ  -الًتمذم٤ ،تمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي (ب.ت)  :سنن الترمذي  ،اٞتامع ا١تختصر من السنن عن رسوؿ ا﵁ كمعرفة الصح يح
كا١تعلوؿ كما عليو العملٖ ،تقيق :أٛتد ٤تمد شاكر كآخركف ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكت ،لبناف.
ٔ  -التميمي ،عز الدين ا٠تطيب (ََُِ) :آثار المذىب الشافعي في العالم اإلسالمي وخارجو  .في اإلماـ الشافعي فقيهاً ومجتهدا  ،ا١تنظمة اإلسبلمية
للًتبية ،بَتكت ،لبناف.

ٕ  -اٌفموم ،ياقوت (ب.ت)  :معجم األدباء ،جُٕ ،مطبوعات دار ا١تأموف ،القاىرة  ،مصر.
ٖ  -اٟتموم ،ياقوت (ُّٗٗ) :معجم األدباء ..إرشاد األريب إلى معرفة األديبٖ ،تقيق :إحساف عباس ،دار الغرب اإلسبلمي ،بَتكت ،لبناف.
ٗ  -ابن حنبل ،أٛتد بن ٤تمد (ُٔٗٗ) :مسند اإلماـ أحمدٖ ،تقيق :شعيب األرنئوط مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،لبناف.
َُ  -اٞترجاكم ،زياد علي (ََِٖ) :التعليم يف كتاتيب مدينة غزة منذ النكبة ُْٖٗـ كحىت َُٔٗـ ،جامعة عُت مشس ،مركز التطوير اٞتامعي  ،مجلة
جامعة عين شمس ،العدد الثامن عشر أغسطس،القاىرة ،مصر ص ص َُِِٕٓ -

ُُ -اٞتعب ،نافذ سليماف (َُِِ) :مقومات الشخصية اإلسبلمية يف الفكر الًتبوم لئلماـ الشافعي ،مؤتمر اإلماـ الشافعي  ،كلية اآلداب كالعلوـ
اإلنسانية ،جامعة األقصى ، ،َُِِ/ٓ/ٖ - ٔ ،جّ ،فلسطُت ،ص ص َُٖٗ – ُُِٔ
ُِ  -اٞتندم ،عبد اٟتليم (ُٕٕٗ)  :اإلماـ الشافعي ناصر السنة ..وواضع األصوؿ ،دار ا١تعارؼ ،مصر.
ُّ  -اٞتوزمٚ ،تاؿ الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد (ُْٖٗ) :صفوة الصفوة ،جِ ،طّٖ ،تقيق٤ :تمود فاخورم ،دار ا١تعرفة ،بَتكت ،لبناف.
ُْ  -اٞتوزية٤ ،تمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا﵁ ابن قيم (ُّٕٗ) :مدارج السالكين بين منازؿ إياؾ نعبد وإياؾ نستعين  ،طِ ،ج ّٖ ،تقيق :
٤تمد حامد الفقي ،دار الكتاب العريب ،بَتكت ،لبناف.
ُٓ -ابن خلكاف ،أبو العباس مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر

(ب.ت)  :وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ٖ ،تقيق  :إحساف عباس ،دار صادر،

بَتكت ،لبناف.
علي بن أٛتد بن حبقة األنصارم اإلفريقي (َُٕٗ)  :معجم لساف العرب في اللغة ،دار لساف العرب ،بَتكت ،لبناف.
ُٔ  -ابن منظور ٤تمد بن يم َّ
كرـ بن ٌ
ُٕ  -الدقر ،عبد الغٍت ( ُٖٖٗ) :من أعالـ التربية العربية اإلسالمية اإلماـ الشافعي ،مطبعة مكتبة الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج ،الرياض ،السعودية.

ُٖ  -الذىيب ،اٟتافظ ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتاز (ُِٗٗ) :سير أعالـ النبالء  ،ج َُ ،ط ٖٗ ،تقيق  :شعيب األرناؤكط ،ك٤تمد نعيم العرقسوسي،
مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،لبناف.
ُٗ  -الزحيلي٤ ،تمد (ََِٗ) :الشافعي واضع علم أصوؿ الفقو ،كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ،جامعة الشارقة ،اإلمارات.
َِ  -الرازم ،اإلماـ اٞتليؿ أيب ٤تمد عبد الرٛتن بن أيب حامت (ُّٗٗ)  :آداب الشافعي ومناقبو ٖ ،تقيق  :عبد الغٍت عبد ا٠تالق ،ط ِ ،مكتبة ا٠تا٧تي،
القاىرة ،مصر .
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ُِ  -الرازم٤ ،تمد بن أيب بكر بن عبد القادر (ُٓٗٗ)  :مختار الصحاح ،مكتبة لبناف ،بَتكت ،لبناف.

ِِ  -رضا٤ ،تمد جواد (ََِٗ) :وتسطيح العقل الثقافي ...دراسة حالة ،اٞتمعية الكويتية لتقد الطفولة العربية ،الكويت.
ِّ  -الشافعي ،اإلماـ األعظم أيب عبد ا﵁ ٤تمد إدريس (ب.ت) :ديواف اإلماـ الشافعي ، ،دار األرقم  ،بَتكت ،لبناف.
ِْ  -الشافعي ،اإلماـ األعظم أيب عبد ا﵁ ٤تمد إدريس (ُْٖٗ) :الرسالةٖ ،تقيق :أٛتد ٤تمد شاكر ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،لبناف.
ِٓ  -الشافعي ،اإلماـ األعظم أيب عبد ا﵁ ٤تمد إدريس (ُٕٗٗ) :أحكاـ القرآفٖ ،تقيق :عبد الغٍت عبد ا٠تالق ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،لبناف.
ِٔ  -الشافعي ،اإلماـ األعظم أيب عبد ا﵁ ٤تمد إدريس (َُٗٗ) :األـٖ ،تقيق :أٛتد ٤تمد شاكر ،جٔ ،دار ا١تعرفة ،بَتكت ،لبناف.
ِٕ  -الشرباصي ،أٛتد (ب.ت)  :األئمة األربعة ،دار اٞتليل ،بَتكت ،لبناف.
ِٖ  -عبد الدائم ،عبد ا﵁ ( ُٕٗٗ) :التربية عبر التاريخ ،بَتكت ،طٕ ،دار العلم للمبليُت ،بَتكت ،لبناف.
ِٗ  -أبو شوشة٤ ،تمد ناجح (ََِٖ) :التراث التربوي في المذىب الشافعي ،مطبعة العلم كاإلٯتاف ،القاىرة ،مصر.
َّ  -العسقبلٓف ،أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل شهاب الدين (ُٖٔٗ) :توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس ٖ ،تقيق  :عبد ا﵁ القاضي ،دار
الكتب العلمية ،بَتكت ،لبناف.
ُّ  -علواف ،نعماف شعباف (َُُِ) :قراءة ببلغية يف ديواف اإلماـ الشافعي َُٓىػ َِْ -ىػ ،مجلة الجامعة اإلسالمية  ،سلسلة الدراسات اإلسبلمية،
اجمللد التاسع عشر ،العدد الثآف ،يونيو ،غزة ،فلسطُت ،ص ص ِّٗ – ِٕٗ.
ِّ -علواف ،نعمات شعباف (َُِِ) :القيم الًتبوية ا١تتضمنة يف ديواف اإلماـ الشافعي  ،مؤتمر اإلماـ الشافعي  ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلف سانية ،جامعة
األقصى ، ،َُِِ/ٓ/ٖ - ٔ ،جّ ،فلسطُت ،ص ص َُُٕ – َُٖٖ.
ّّ -الغزاِف ،أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد (ب.ت)  :إحياء علوـ الدين ،جُ ،مطبعة كمكتبة كرياطة فوترا ،أندكنيسيا.
ّْ -الفسفوس ،عدناف أٛتد (ََِٕ) :اإلرشاد التربوي :مفهومو ،أسسو ،قواعده األخالقية ،دار الفكر للطباعة كالنشر ،عماف.
ّٓ -الفَتكز آبادم٣ ،تد الدين ٤تمد بن يعقوب (ُُٔٗ) :القاموس المحيط  ،فصل الراء  ،باب الداؿ ،مكتبة ا١تصطفى ،ا٢تند
ّٔ -القزكيٍت ،زكريا بن ٤تمد بن ٤تمود (ُٖٓٗ) :مفيد العلوـ ومبيد الهموـٖ ،تقيق٤ :تمد عبد القادر عطا ،طبعة دار الكتب العلمية ،بَتكت ،لنباف .
ّٕ -كارنيجي ،ديل (ََُِ)  :كيف تتعامل مع الناس ،تقدٔف:يوسف أبو اٟتجاج األقصرل ،مكتبة جزيرة الورد ،ا١تنصورة ،مصر.
ّٖ  -الكندرم ،لطيفة حسُت ،كآخركف (ََُِ) :ا١تضامُت الًتبوية لفكر اإلماـ الشافعي يف ضوء ا١تعطيات ا١تعاصرة ،المجلة التربوية ،العدد( ِٖ )  ،يوليو،
جامعة سوىاج ،كلية الًتبية ،ص ص ُ – ْْ .
ّٗ ٣ -تمع اللغة العربية (ََِْ) :المعجم الوسيط ،جّ ،طْ ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،القاىرة ،مصر.
َْ  -ملك ،بدر ٤تمد ،كأيب طالب ،خليل ٤تمد (ُٖٗٗ) :السبق التربوي في فكر الشافعي (204 – 150ىػ) ،مكتبة ا١تنار اإلسبلمية ،الكويت.
ُْ  -النوكم ،اٌفافظ أيب زكريا ٤تي الدين بن شرؼ "ُ" (ب.ت) :تهذيب األسماء واللغات ،جُ ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،لبناف.
ِْ  -النوكم ،اٟتافظ أيب زكريا ٤تي الدين بن شرؼ"ِ" (ب.ت) :المجموع شرح المهذبٖ ،تقيق٤ :تمد ٧تيب ا١تطيعي ،مكتبة اإلرشاد ،بَتكت ،لبناف.
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