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  أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها. •

ويتحمل الباحث كامل املسؤولية    ،مؤتمر في الوقت نفسهأال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي مجلة، أو   •

  في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.

 أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:   •

  باللغة العربية واإلنجليزية. عنوان البحث -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها -   العربية واإلنجليزية.، باللغة اسم الباحث ودرجته العلميَّ

  البريد اإللكتروني للباحث. -

ص للدراسة في حدود  -
َّ
 ، باللغة العربية واالنجليزية. 12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

  الكلمات املفتاحية بعد امللخص. -

  .أن تكون البحوث املقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية واإلنجليزية  •

عدد صفح • يزيَد  ال  ) أن  على  البحث  والجداول  20ات  واملراجع  والرسومات  األشكال  ذلك  في  بما  ( صفحة 

  واملالحق.

ة. •  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
  أن يكون

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: •

( في املتن ، وفي الهامش نفس الخط مع  16وحجم الخط ) (  Traditional Arabicاللغة العربية: نوع الخط )   -

  (.12حجم ) 

( في املتن، وفي الهامش نفس الخط  14( وحجم الخط )  Times New Roman اللغة األجنبية: نوع الخط )   -

  (.10مع حجم ) 

  نقطة مثلها مثل النص الرئيس ي لكن مع تضخيم 16 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم    -

  الخط. 

  .كل صفحة في نهاية  Microsoft Word أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج •

  أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. •

  عند إرسال الباحث ملشاركته عبر البريد االلكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك .  •

تخضع كل األبحاث املقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي   •

 بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  

    ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها . •

   ترسل املساهمات بصيغة الكرتونية حصرًا على عنوان اجمللة:

social@journals.jilrc.com    

 

 

 

 

  شروط النشر 
 

افر      املجلةتقبل   األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية، وتتو

  :فيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية
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 االفتتاحية

   

م بالقلم،ا
َّ
م، نحمدم حمد الشااااكرين ونثني عليه بما هو أهله،   لحمد هلل الذي َعل

َ
 ما لم َلعل

َ
م اإلنساااان

ّ
َعل

م الناس الخير أّما بعد:
ّ
 والصالة والسالم على معل

ادس والساااااااابعين من مجلة اجيل العلوم اإلنسااااااااانية واالجتماعيةا،نضااااااااع بين    الذي  أيديكم العدد السااااااااّ

 من البحوث و املقاالت األكاديمية،
ً
 ممتازة

ً
 من مختلف الدول، وهذا  كما   يحمل رزنامة

ً
جمع أسااااااااماًء عديدة

لل بمجهوداتكم
ُ
 ونشاطكم. ما لعكس املدى الذي وصلت إليه املجلة، فهذا النجاح ك

طيب لي أن أقدم خالص الشكر لجميع الذين أسهموا في صدور هذا العدد، و كّل من كان لهم إسهام  و ي   

في الفكرة و املادة العلمية و التحرير و التدقيق اللغوي و اإلخراج النهائي، و أعضاء هيئة التحرير، و الباحثين  

 الذين شاركوا بأعمالهم. 

 ...  وترّحب، وتحتفيتوّد مجلتنا أن تشكر،  وقبل الختام،

 

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

  .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 
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  دراسة سوسيولوجية مقارنة مرياث املرأة يف الشرائع السماوية:
The inheritance of women in the revealed religions, A comparative sociological study  

 Dr. Bassam Abu Eleyan  / Al-Aqsa University بسام أبو عليان/جامعة األقص ى، فلسطين  د.

 

 

 

 ملخص: 

والنصرانية، واإلسالم( من خالل   )اليهودية،  الثالث  السماوية  الشرائع  في  املرأة  ميراث  على أحكام  للتعرف  البحث  هدف 

 االطالع على الكتب املقدسة لتلك الشرائع، وقد وظفت املنهجين التحليلي، واملقارن.  

حق اإلعاشة  لألرملة  املرأة من امليراث، لكن ُجِعَل لآلنسة حق اإلعاشة من ميراث أبيها، و أن اليهودية تحرم    إلى  خلص البحث

 من ميراث زوجها بشرط البقاء في بيته، فإن لم تبق تحرم من امليراث وتطالب بكتوبتها خالل مدة أقصاها خمسة وعشرين عاًما. 

ن رجال الدين يطالبون باملساواة بين الجنسين. أما اإلسالم أما النصرانية: نظرًيا يستمدون أحكام امليراث من اليهودية، لك 

 قد أقر للمرأة حًقا في امليراث، وجعل لها مقادير محددة بحسب حالتها، ومكانتها االجتماعية. 

 امليراث، املرأة، اليهودية، النصرانية، اإلسالم.  الكلمات املفتاحية: 

 

Abstract: 

The aim of the research is to get acquainted with the provisions of the inheritance of women in the three 

monotheistic religions (Judaism, Christianity, and Islam) by examining the sacred books of those religions, and 

has employed the analytical and comparative approaches. 

The research concluded that Judaism denies the woman the inheritance, but the woman has the right to 

subsistence from the inheritance of her father, and the wife has the right to subsistence from the inheritance of 

her husband on the condition that she remains in his home. As for Christianity: Theoretically, they derive 

provisions of inheritance from Judaism, but the clergy demand equality between the sexes. As for Islam, it 

recognized a woman's right to inheritance, and established specific amounts for her according to her status and 

social position. 

key words :Legacy, women, Judaism, Christianity, Islam . 
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 مقدمة: 

الشرائع السماوية مكملة لبعضها البعض، فال تعارض، وال تناقض في أصولها، فقد خرجن جميعهن من مشكاة واحدة،  

ُم﴾ : ﴿ تعالىهي: )اإلسالم(. قال  
َ

ال سإ ِ
إ

اِه اإل
َّ
يَن ِعنَد الل . لكن الشريعتان األوليتان لم تحافظا على صفائهما، فقد تعرضتا  1ِإنَّ الِدّ

م اعوجاج اليهودية،  للتبديل، والتحريف، لذلك  ِ
ِب اعوجاج التي سبقتها، فجاءت النصرانية؛ لتقو 

ثم    جاءت كل شريعة لتصو 

م اعوجاج اليهودية والنصرانية، وإضافة تشريعات جديدة لم توجد فيهما. لقد أنزلت الشرائع؛ لتعالج قضايا   ِ
جاء اإلسالم؛ ليقو 

رمان املرأة من امليراث قديمة قدم املجتمعات اإلنسانية، وهي من أكثر  املجتمع املختلفة، منها )امليراث(، حيث تعتبر مشكلة ح

في   ا 
ً
أو معتقٌد جاهلي الزال راسخ املرأة. غالًبا يكون مرجعيتها عادات اجتماعية خاطئة،  الظاملة بحق  املمارسات االجتماعية 

 عقول وسلوك كثير من الذكور، أو نتيجة فهم مغلوط للنصوص الدينية.  

اآلتي: ما هي أحكام    السؤال الرئيسجاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذه القضية، وسعى لإلجابة على  وعليه، فقد  

 اآلتية:  األسئلة  ميراث املرأة في الشرائع السماوية؟. ومنه تفرعت 

 ما هي أحكام ميراث املرأة في الشريعة اليهودية؟ .1

 ما هي أحكام ميراث املرأة في الشريعة النصرانية؟  .2

 كام ميراث املرأة في الشريعة اإلسالمية؟ ما هي أح .3

 أهمية البحث: 

تناول البحث قضية ميراث املرأة من خالل عرض وتحليل نصوص الشرائع السماوية؛ ألن أغلب من تحدثوا في هذه القضية  

ربية بحاجة ملثل هذه  تناولوها من زاوية شريعة واحدة، أو مروا سريًعا على الشريعتين اآلخرتين. كما أن مكتبة علم االجتماع الع

 األبحاث في مجالي علم االجتماع الديني، وعلم اجتماع املرأة. 

 مناهج البحث: 

للمقارنة    املنهج املقارن لتحليل النصوص الدينية من وجهة نظر سوسيولوجية، ووظف    ؛املنهج التحليلي وظف الباحث  

 ق واالختالف بينها. بين أحكام ميراث املرأة في الشرائع السماوية؛ ملعرفة أوجه االتفا 

 مفاهيم البحث: 

 امليراث:  .1

 التعريف اللغوي: 

)البقاء(، منه اسم هللا   األول:  الذي يرث  تعالىمصدر كلمة ميراث:)ورث(. تحمل إحدى معنيين:  الدائم  الباقي  )الوارث(،   :

ِض ﴿:  تعالىالخالئق. قال   رإ
َ إ
َماَواِت َواأل  السَّ

ُ
اِه ِميَراث

َّ
)االنتقال(، أي انتقال الش يء من شخص آلخر، أو من جماعة  . الثاني:  2﴾ َوِلل

 
 . 19آل عمران: 1
 .10الحديد: 2
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 األنبياِء، وإنَّ األنبياَء، لم ُيَور ِ 
ُ
 حسًيا أو معنوًيا. قال صلى هللا عليه وسلم: "وإنَّ العلماَء ورثة

ً
ثوا ديناًرا، وال  ألخرى سواء كان انتقاال

ثوا العلَم" ا، 1درهًما، إنما َور 
ً
 .2جمع ورثة أو وارثون . مستحق امليراث يسمى: وارث

 التعريف االصطالحي:

 .3الالحم: "حق قابل للتجزؤ يثبت ملستحق بعد موت من كان له؛ لقرابة بينهما ونحوها كالزوجية والوالء" ❖

 .4الشافعي: "انتقال الش يء من قوم إلى آخرين"  ❖

ف عن امليت املنقول إلى الوارث"  ❖
َّ
 .5املطيري: "هو الحق املخل

 ي:التعريف اإلجرائ

فه املتوفى من أمالك عقارية، وعينية، ونقدية لورثته، ال تبقى على حالها ووحدتها كما كانت في حياته،  
َّ
امليراث: "هو كل ما خل

 بل تقسم بشكل إلزامي على الورثة؛ لينتفعوا بها بعد تجهيزه، وقضاء دينه، وتنفيذ وصيته".

 الشرائع السماوية:  .2

 التعريف لغة: 

معجم   في  الشريعة:جاء  الجامع،  قال    املعاني  الدين.  في  العملية  األحكام  ِبِه    :تعالىهي  ى  َوص َّ َما  يِن  الّدِ َن  ّمِ م 
ُ
ك
َ
ل َرَع 

َ
﴿ش

 ﴾
ً
وحا

ُ
 .وعليه، تستخدم كلمتا )شريعة، ودين( بنفس املعنى. 6ن

 تعريفات علماء االجتماع: 

 . 7واملعامالت"  دراز: "وضع إلهي يرشد إلى الحق في االعتقادات، وإلى الخير في السلوك ❖

 .8السواح: "التعبير الجمعي عن الخبرة الدينية الفردية، وقد تم ترشيدها في قوالب فكرية وطقسية وأدبية ثابتة"  ❖

جيدنز: "مجموعة من الرموز التي تستدعي االحترام وتوحي بالرهبة، كما أنها ترتبط بمجموعة من الطقوس والشعائر،   ❖

 .9ؤديها من يعتنقون هذا املهذب الديني أو ذاك" أو املمارسات االحتفالية التي ي

 التعريف اإلجرائي:

الدين: "هو رابط يوصل اإلنسان بخالقه، يشتمل على جانبين، أحدهما: عقائدي غيبي خاص بذات وصفات ومكانة اإلله،  

 واآلخر: طقوس ي شعائري، وهو ترجمة سلوكية للمعتقدات، ينظم حياة أتباع الديانة". 

 
 . 6297األلباني، صحيح الجامع: 1
 https://www.almaany.comموقع املعاني، ميراث،  2
 . 2هـ، ص1421، السعودية، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 1، ج1عبد الكريم بن محمد الالحم، الفرائض، ط 3
 . 19أحمد محمود الشافعي، أحكام املواريث، بيروت، الدار الجامعية، د.ت، ص  4
هـ،  1424، السعودية، مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،  1جفيحان بن شالي املطيري، وآخرون، الفقه امليسر في ضوء الكتاب والسنة،    5

 . 281ص
 . 13الشورى: 6
 .33، ص1952محمد عبد هللا دراز، الدين.. بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان، الكويت، دار القلم،  7
 . 87، ص2002ء الدين، ، دمشق، دار عال4فراس السواح، دين اإلنسان.. بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، ط 8
 . 570-569، ص2005، ترجمة: فايز الصباغ، بيروت، املنظمة العربية للترجمة، 4أنطوني جيدنز، علم االجتماع )مع مدخالت عربية(، ط 9
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 ل: ميراث املرأة في اليهودية:املبحث األو 

. فهي ملك ألبيها قبل الزواج، وملك لزوجها بعد الزواج. أما في التفاصيل توجد العديد من  ااملرأة ال ترثاالقاعدة العامة:  

 األحكام، وهي: 

 التمييز بين األبناء حسب النوع )الذكر يرث، واألنثى ال ترث(:  .1

وإن لم تكن  9وتقول لبني إسرائيل: أيما رجل مات، وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته.  8):  27جاء في سفر العدد، األصحاح

ابنته تعطوا ملكه إلخوته.   وإن لم يكن ألبيه أخوة تعطوا ملكه لنسيبه  11وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه ألعمامه.  10له 

ة أبيهم( والبنات يتعيشن، فكما أن األبناء ال يرثون إال بعد موت  األقرب إليه من عشيرته فيرثه(. وقال بن عزريا: "يرث األبناء )ثرو 

 . 1األب، كذلك البنات ال يتعيشن إال بعد موت أبيهن" 

 يتضح من النص السابق: 

 امليراث حكر على الذكور، وال ترث البنت إال في حالة عدم وجود أخوة ذكور.   ❖

 اآلتي:)األخوة، األعمام، النسيب األقرب من عشيرته(.إْن لم يكن للمتوفى أوالًدا يرتب الورثة وفق التسلسل   ❖

 لم يقر النص لهؤالء حًقا في امليراث)األب، األم، الزوجة، بنت االبن، األخوات(، فقد حصره في األبناء فقط. ❖

 إذا اجتمع الذكور واإلناث، ليس للبنت من ميراث أبيها إال حق اإلعاشة؛ لقضاء حاجاتها األساسية. ❖

 ذكور في امليراث: التمييز بين ال .2

إذا كان لرجل امرأتان، إحداهما محبوبة واألخرى مكروهة، فولدتا له بنين، املحبوبة  5: )21جاء في سفر التثنية، األصحاح

فيوم يقسم لبنيه ما كان له ال يحل له أن يقدم ابن املحبوبة بكًرا على ابن املكروهة  6واملكروهة. فإن كان االبن البكر للمكروهة.  

 بل يعرف ابن املكروهة بكًرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده؛ ألنه هو أول قدرته. له حق البكورية(.7 البكر.

 يتضح من النص السابق: 

لم يتحدث النص عن توزيع امليراث بعد وفاة األب، بل تحدث عن توزيع األمالك في حياته هذا من ناحية، من ناحية   ❖

 على األبناء في حال تعدد الزوجات.أخرى عالج النص توزيع األمالك  

بل امتد ليشمل الذكور، حيث أن نصيب البكر مضاعًفا، فحظه    لم يقتصر التمييز بين الورثة على أساس الجنس،  ❖

كحظ اثنين من أخوته؛ علة ذلك: أنه دلل على قدرة األب على اإلنجاب. لهذه املسألة أبعاد دينية، حيث أن الرجل العقيم واملرأة  

 . 2ُينظر إليهما نظرة دونية؛ بسبب عجزهما عن اإلنجاب  العاقرة

إذا كان الرجل معدًدا، ويحب زوجة ويبغض األخرى، وقد أنجب من كلتيهما، والبكر ابن املبغضة فذلك ال يؤثر على   ❖

يجب عدم    نصيبه في امليراث، أي ليس لحب أو بغض الزوجة تأثير على نصيب أوالدها في امليراث. تعد هذه من الحسنات، إذ 

التمييز بين األبناء في األمور املادية على أساس املشاعر، فهي متقلبة بتقلب الظروف واألحوال، وال تثبت على حال، فاملحبوب  

ض غًدا.  
َ
 اليوم قد ُيْبغ

 
 .  115، ص 2008، الجيزة، دار طيبة، 1التلمود )املشنا(، القسم الثالث: ناشيم )النساء(، ترجمة وتعليق: مصطفى عبد املعبود سيد منصور، ط 1
 .  32- 26، ص2016، خانيونس، مكتبة الطالب الجامعي، 3ملزيد من املعلومات انظر: بسام محمد أبو عليان، الحياة األسرية، ط 2
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َورَّث:  األرملة .3
ُ
 ت

ج من خارج البيت، السيما  إذا كان املتوفى يقيم في بيت مشترك مع أخوته يجب أن يتزوج أحدهم أرملته، وال يسمح لها بالزوا

إذا سكن أخوة مًعا ومات واحد منهم وليس  15: )25إْن لم تكن منجبة أوالًدا يخلدون ذكر أبيهم. جاء في سفر التثنية، األصحاح

امليت إلى خارج لرجل أجنبي. أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة، ويقوم لها بواجب أخي  امرأة  ابن، فال تصير  له 

. هذا الزواج إلزامي، يجب أن يتم سواء اتفق الطرفان )األرملة، وشقيق املتوفى( أو اعترضا. فال يؤخذ بالعامل النفس ي  1الزوج( 

خِلَعه نعله أمام الشيوخ وتبصق في وجهه؛ كإهانة نفسية  
ُ
عند تزويجهما )القبول، والرضا(. إذا رفض شقيق املتوفى زواجها فإنها ت

وإن لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة أخيه، تصعد 7: )25انة تطارده. جاء في سفر التثنية، األصحاحعلى تصرفه، وتبقى هذه اإله

امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول: قد أبى أخو زوجي أن يقيم ألخيه اسًما في إسرائيل. لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج.  

تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ، وتخلع 9ال أرض ى أن أتخذها.    فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه. فإن أصر وقال:8

 نعله من رجله، وتبصق في وجهه، وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي ال يبني ببيت أخيه(. 

 ال ترث زوجها، لكن لها حق النفقة واإلقامة في بيته:   األرملة .4

إذا قالت األرملة ال يمكنني أن أترك بيت زوجي، فال يمكن للورثة أن يقولوا: اذهبي لبيت أبيك ونحن نطعمك،    "  ورد في التلمود:

وإنما يطعمونها في بيت زوجها، ويعطونها مسكًنا يليق بها. وإذا قالت ال يمكنني أن أترك بيت أبي، فإنه يمكن للورثة أن يقولوا:  

تبق معنا فليس لك حق اإلعاشة. وإذا ادعت:)أنها لن تترك بيت أبيها( ألنها )الزالت(    إذا بقيت معنا فلك حق اإلعاشة، وإن لم

 .2شابة، وهم )الورثة الزالوا شباًبا، فإنهم يطعمونها في بيت أبيها("

 يتضح من النص السابق: 

ا معلوًما في ميراث زوجها، لكنها إذا فضلت البقاء في بيته ال يستطيع الورثة إلألرملة  ليس   ❖
ً
خراجها منه، ويجب أن  حظ

 يعاملوها معاملة أختهم، أي لها من املال ما يعينها على سد جوعها، ويوفروا لها سكًنا يليق بها. 

إذا رفضت األرملة البقاء في بيت زوجها، وتريد العودة إلى بيت أبيها، فإنها تحرم من حق اإلعاشة التي كانت مقررة لها؛   ❖

 ا، وليس لها عند الورثة من امليراث شيًئا. ألنها حينئذ ستصبح نفقتها على أبيه

يستثنى من الحكم السابق حالة واحدة، هي: إذا كانت األرملة صغيرة في السن والورثة شباًبا. فكخطوة وقائية؛ لئال  ❖

 يقعوا في الفاحشة بإمكانهم السماح لها باالنتقال إلى بيت أبيها، ويرسلون لها نفقتها هناك.  

 األوالد يرثون أمهم:  .5

ذا توفيت األرملة في بيت زوجها يؤول ميراثها إلى أوالدها، لكنهم قبل ذلك ملزمون بأداء كل ما تحتاجه جنازتها ودفنها. كأن  إ

النص يقول من حقوق األم املتوفاة على ورثتها: تجهيزها، ودفنها من أموالها قبل توزيع ميراثها. جاء في التلمود: "تتعيش املرأة 

 .4وُيلزمون بدفنها"  3األيتام )الورثة(... ويرث ورثتها كتوبتها   ]األرملة[ من ممتلكات

نت حقوق األم املتوفاة.    الجدير بالذكر، لم تبين النصوص حقوق األب املتوفى )تجهيزه، ودفنه( من ميراثه، كما بيَّ

 
 ا.  5سفر التثنية، األصحاح الخامس والعشرون:  1
 . 146-145التلمود، ص 2
 عليه املرأة إال في حالتين، هما: الطالق، والترمل. الكتوبا: مبلغ من املال يكتبه األب البنته عند زواجها، وال تحصل 3
 .142التلمود، ص 4
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ن التلمود: "من كان متزوًجا من امرأتين قد ماتتا، وبعد ذلك  في موضوع آخر يتعلق بميراث األوالد في حالة تعدد الزوجات بيَّ

 .1بكتوبا أمهم، ولم يكن هناك )من امليراث( سوى كتوباتهن، فإنهم يقتسمون بالتساوي" مات هو، ثم )جاء( األيتام يطالبون 

ا بحق الورثة؛ العتبارين: 
ً
 يرى الباحث أن في هذه القسمة ظلًما وإجحاف

م كتوبا كل زوجة على أوالدها؛ ألن املال مال األم وليس مال األب. لو كان مال األب يجب أن   ❖ األول: يفترض أن تقسَّ

 م على أوالده جميًعا من زوجتيه. يقسَّ 

الثاني: ربما تكون إحدى الزوجتين أوالدها أكثر من األخرى وكتوبتها أقل، في حين الزوجة األخرى أوالدها أقل وكتوبتها   ❖

 أكثر. في هذه الحالة يتضرر أوالد الزوجة الثانية، فليس من العدل أن تكون حصصهم متساوية. 

 د وفاة زوجها: الكتوبا حق للزوجة تستردم بع  .6

قبل قسمة امليراث، وليس لها من ميراث الزوج إال حق  تميز اليهودية بين )امليراث، والكتوبا(. األخيرة حق للمرأة تسترجعه  

اإلعاشة، بل أجاز التلمود للزوجة بيع ممتلكات زوجها؛ لتسترجع كتوبتها. مطالبة األرملة بكتوبتها مرتبط بمكان إقامتها، فإذا  

، وإذا بقيت في بيت زوجها تطلبه خالل مدة محددة، وهي: خمس وعشرين سنة، تبدأ  بصورة مطلقةطلبه  أقامت في بيت أبيها ت

نفق عليها خالل هذه املدة يعادل قيمة  
ُ
من تاريخ وفاة الزوج، بعد انقضاء هذه املدة ليس لها حق املطالبة بالكتوبا؛ ألن ما أ

ها في بيت أبيها فلها الحق في الحصول على كتوبتها بصورة مطلقة، وإن  كتوبتها. قال بهذا الرأي رابي يئر، وبن جمليئل: "طاملا أن

كانت في بيت زوجها فلها الحق في الحصول على كتوبتها حتى )مرور( خمس وعشرين سنة )من وفاة زوجها( حيث تكفي الخمس  

حِسن )إلى غيرها( بما يعادل قيمة كتوبتها" 
ُ
 .2وعشرون سنة أن ت

 ذ كل زوجة كتوبتها حسب ترتيبها في الزواج: إذا كان الرجل معدًدا تأخ  .7

إذا توفي رجل وفي عصمته أكثر من زوجة، يحق لكل زوجة املطالبة بكتوبتها حسب أسبقيتها في الزواج. جاء في التلمود: "من  

 . 3كان متزوًجا من امرأتين ومات، فإن )طلب الحصول على الكتوبا للزوجة( األولى يسبق )طلب الزوجة الثانية(" 

 الزوج ال يرث زوجته في حالة واحدة:  .8

يسقط حق الزوج في ميراث زوجته في حالة واحدة، هي: أن يتعهد لها بكتاب خطي أال يستفيد من أموالها وأرباحها بعد وفاتها.  

عد موتك، فإنه يقول رابي يهودا: "وإذا كتب لها ]الزوج[ ليس لي حق أو ادعاء في ممتلكاتك وأرباحها، أو أرباح أرباحها في حياتك وب

 .4ال ينتفع بأرباح أموالها في حياتها، وال يرثها إذا ماتت" 

 للمرأة حق التصرف في ميراثها، لكنه مقيد بحسب حالتها االجتماعية: .9

إذا ورثت البنت أبيها قبل زواجها لها حرية التصرف في ميراثها كأن تبيعه أو تهبه ملن تشاء، فإذا تزوجت بعد ذلك ال يستطيع 

إبطال بيعها أو استرجاع هبتها، لكن بعد زواجها ال تتصرف في ميراثها بمفردها؛ ألنها أصبحت تحت والية زوجها فإذا باعته    زوجها 

. تقول مدرسة شماي و هليل: "إذا حازت املرأة ممتلكات )عن طريق  
ً

أو وهبته ألحد يحق لزوجها استرداده ويعتبر بيعها باطال

 
 .139املرجع نفسه، ص 1
 .146املرجع نفسه، ص 2
 .139املرجع نفسه، ص 3
 .134املرجع نفسه، ص 4
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ب يمكنها
َ
خط

ُ
أن تبيع أو تهب وتعد أفعالها سارية... وإن حازتها بعد الزواج إذا باعت أو وهبت، فإن لزوجها أن   امليراث( قبل أن ت

 .1يسترد )ما باعته( من يد املشترين"

ا(، اختلف في مآل امليراث:  .10
ً
 إذا ترك الرجل خلفه، )أوالًدا، وزوجة، ودائن

ث حق لألوالد فقط، وعلى الزوجة، والدائن أن يقسما أنهما  رأي قال: امليراث يمنح للطرف األضعف. الرأي اآلخر قال: امليرا

 . السؤال: ما قيمة الَقَسم طاملا ال يوجد ما يلزم الورثة بالسداد؟!.2لم يأخذا حقهما في حياة الرجل، وال يلزم الورثة بالسداد!

 الولد غير الشرعي ال يرث:  .11

وأنجبت ولًدا أسماه: بفتاح، ثم تزوج جلعاد زواًجا شرعًيا،  أن جلعاد زنا بامرأة فحملت،    11ورد في سفر القضاة األصحاح

ا كبر أوالد الزوجة الشرعية طردوا يفتاح، وحرموه من امليراث؛ ألنه ابن زنا وليس أخوهم. ) وكان يفتاح الجلعادي  1وأنجب، فلمَّ

َد َيفتاح.  
َ
فلما كبر بنو املرأة طردوا يفتاح، وقالوا له:    ثم ولدت امرأة جلعاد له بنين.2جبار بأس، وهو ابن امرأة زانية، وجلعاد َول

 ال ترث في بيت أبينا ألنك أنت ابن امرأة أخرى(.

 ميراث املرأة في النصرانية:  املبحث الثاني:

لم يرد في اإلنجيل نًصا صريًحا يتعلق بامليراث، إنما استند على التشريعات اليهودية؛ علل رجال الدين ذلك بأن عيس ى لم  

تشريعية كشريعتي موس ى ومحمد، إنما هي شريعة مبادئ عامة وروحانية. وعندما ُيسألون عن امليراث ال تقرأ لهم،    يأِت بشريعة

وال تسمع منهم إجابة واضحة ومحددة، إنما يتالعبون باأللفاظ، ويحومون حول املوضوع دون أن يسبروا غوره، وينقبوا عن  

ي اإلجابة. ومن خالل مطالعة الباحث إلجابات رجال الدين، وجدها تدور حول  كلمة هنا أو هناك في إنجيلهم؛ لينطلقوا منها ف

فكرة: "النصرانية رسخت مبدأ املساواة بين الجنسين، ويعد امليراث جزًءا من هذه املعادلة، لذا يجب أن يوزع بالتساوي دون  

لوا مراتب الورثة. ِ
لم يكن يميز في  )عليه الصالة والسالم(  ومما ُيَتكأ عليه في مسألة املساواة: أن عيس ى    تمييز". لكنهم لم يفص 

املعاملة بين الناس، فاالنحراف جاء من بعده، فهو لم يميز بين املرأة اليهودية والسامرية كما فعل اليهود. السؤال الذي يطرح 

ِث النصراني سيعامل املرأة اليهودية كمعاملته للنصرانية،  
ويكون حظهما متساوًيا في ميراثه؟!. إن عدم  نفسه: هل يعقل أن املور 

د  التمييز املشار له يكون في األمور العامة ليس متعلًقا بامليراث البتة؛ ألن امليراث مسألة عائلية بحتة، وعالجها ال يكون إال في حدو 

كم واحٌد، وإنَّ أباكم واحٌد، أال ال  العائلة. مثل تلك املساواة موجودة في اإلسالم. قال صلى هللا عليه وسلم: "يا أيها الناُس: إنَّ   ربَّ

، وال ألحمَر على أسوَد، وال ألسوَد على أحمَر إال بالتقوى..." ٍّ
ٍّ على عربي 

، وال لعجمي  ٍّ
ٍّ على عجمي 

. هل يعني الحديث  3فضَل لعربي 

الطبع، ال. إن عدم التمييز املشار  الذي أقر بعدم أفضيلة إنسان على آخر في األصل، أو اللغة، أو اللون أن يقاسمه في ميراثه؟! ب

 له يكون في األمور الحياتية العامة.

نظًرا لغياب النصوص الدينية التي تعالج امليراث يطالب رجال الدين أتباعهم بمعالجة املسألة باملحبة والتراض ي، بأن يتنازل  

إذ   تمييز  الدعوة  هذه  في  الباحث  يرى  الفقير.  للوارث  نصيبه  عن  الغني  الورثة  الوارث  من  طائفة  على  حكًرا  امليراث  جعل 

املحرومين   حقوق  على  الحفاظ  امليراث  توزيع  حكمة  وجوه  من  وجًها  أنَّ  صحيح  غيرهم.  واستثنى  والضعفاء(،  )املحرومين، 

 والضعفاء، لكنه ال يعني حرمان األغنياء من حقوقهم. 

 
 .130املرجع نفسه، ص 1
 .135املرجع نفسه، ص 2
 . 2700األلباني، السلسلة الصحيحة:  3
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نصاف الورثة املحتاجين. يرى الباحث: هذا التصرف  في أحيان أخرى يطالب رجال الدين املورث توزيع ميراثه في حياته؛ إل 

 منافًيا ملعنى التركة، فهي تطلق على ما يتركه املتوفى خلفه، أما ما يوزع في حياته يعتبر هبة، أو هدية.

ال يوجد عند النصارى نصوًصا قطعية، وال معايير محددة وثابتة تبين نصيب الورثة، فال نصيب معلوم للفروع، أو األصول،  

 أو الحواش ي.  

يرى الباحث أن رجال الدين يعيشون حالة من التخبط فيما يتعلق بقضية امليراث. تارة يقولون: أنهم يستندون على التوراة؛  

دول   في  بها  املعمول  امليراث  بقوانين  يأخذون  أنهم  يقولون:  وأخرى  امليراث،  تعالج  صريحة  نصوًصا  إنجيلهم  في  يرد  لم  كونه 

م هذا قلما ُيعَمل به؛ ألنه كل فترة يخرج غير واحد منهم يهاجم األحكام اإلسالمية، ويكأنهم يطالبون النصارى  اإلقامة". إن ادعائه

املقيمين في الدول املسلمة بعدم تطبيق أحكام امليراث اإلسالمية، في هذه الحالة أليس حرًيا بهم أن يجتهدوا ويضعوا أحكاًما  

م املسألة من خالل قوانين األحوال الشخصية  ي كافة نصارى العالم؟! لكن يحاولون تنظ  نصرانية عامة لتوزيع امليراث تطبق على

 في كل بلد يقيمون فيه، أي تعتبر أحكاًما وطنية نسبية، وليست أحكاًما دينية عامة جامعة لكل النصارى.

 املبحث الثالث: ميراث املرأة في اإلسالم 

 تدرج اإلسالم في تشريع امليراث: 

فة حرمت املرأة، بل اعتبرتها جزًءا من ميراث الرجل، تورَّث كبقية    أحكام امليراث في الحضارات القديمة والتشريعات املحرَّ

أمالكه، وإْن ُمِنَحْت شيًئا يكون في حدود ضيقة جًدا، تحاصره القيود الدينية واملوانع االجتماعية، فال تملك حرية التصرف في  

ألخوتها، وإْن تزوجت تتحول ملكيته لزوجها يتصرف فيه كما يشاء إلى أن جاء اإلسالم، الذي    ميراثها في حياتها، وبعد وفاتها يرجع

ب املعتقدات   كان بمثابة ثورة اجتماعية شاملة على كل صور الظلم االجتماعي، واملعتقدات الباطلة، والسلوك املنحرف، فصوَّ

م اعوجاج القيم االجتماعية، وصحح مسار املمارس     ات االجتماعية.الدينية، وقوَّ

من القضايا التي عالجها اإلسالم )امليراث(، عالجها وفق الرؤية اإللهية العادلة، فأعتق الورثة من األحكام الجائرة، وجعل  

ُصُبه  
ُ
ِث أو الورثة، إنما نزلت ن

ا في امليراث كالذكور مع اختالف الُنُصب، ولم يجعل توزيع امليراث خاضًعا لهوى املور 
ً
للمرأة حظ

 .تعالىرة ومفصلة من عند هللا مقد

معالجة اإلسالم لقضية امليراث لم تكن دفعة واحدة، إنما اتبع مبدأ التدرج. في البداية أبقى على أحكام الجاهلية، ثم شرَّع  

بالهجرةا:  قال    ااإلرث  غيرهم.  األقارب على  م  قدَّ أن  إلى  اآلخر،  واألنصاري  املهاجر  من  كل  يرث   : ﴿تعالىحيث 
َ إ
األ و 

ُ
ول
ُ
َحاِم  َوأ رإ

ض  
ٰى ِبَبعإ

َ
ل وإ
َ
ُضُهمإ أ . ثم أكد على حق املرأة في امليراث، تمثل ذلك في معالجة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لشكوى أرملة  1﴾ َبعإ

اث،  لها ولبناتها حًقا في املير   تعالىأوس بن ثابت األنصاري التي حرمها أخوة زوجها من ميراث زوجها وفق العرف الجاهلي، فأقر هللا  

 امليراث بـ
َ
  االحلف والتعاقداوُعِرف

َ
. مما ورد على لسان رسول هللا صلى  اامليراث بالتبنيا: حيث كان للحليف السدس. وُعِرف

في   امليراث  ُحِصَر  بعدها  األحزاب.  في سورة  التبني  ثم نسخ  يرثني وأرثه"،  ابني  "إنه  زيد بن حارثة:  تبنى  عليه وسلم عندما  هللا 

  : ﴿تعالىدون توضيح الُنُصب، قال    ب بالوصيةااالوالدين واألقار 
ُ
ة َوِصيَّ

إ
ًرا ال يإ

َ
َرَك خ

َ
 ِإن ت

ُ
ت وإ

َ إ
ُم امل

ُ
َحَدك

َ
َر أ

َ
ا َحض

َ
مإ ِإذ

ُ
ك يإ

َ
ِتَب َعل

ُ
ك

ُروِف  عإ
َ إ
 ِبامل

َ
َرِبين

إ
ق
َ إ
ِن َواأل َواِلَديإ

إ
ا  : ﴿تعالى. ثم أبطل اإلسالم اقتصار امليراث على الرجال دون النساء، قال  2﴾ ِلل مَّ ِصيٌب ِمّ

َ
َجاِل ن لِرّ

ّ
ِل

 
 .75األنفال: 1
 . 180البقرة: 2
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َ
َرُبون

إ
ق
َ إ
َواِلَداِن َواأل

إ
َرَك ال

َ
ا ت مَّ ِصيٌب ِمّ

َ
َساِء ن

ّ
 َوِللِن

َ
َرُبون

إ
ق
َ إ
َواِلَداِن َواأل

إ
َرَك ال

َ
. ثم جاءت أحكام امليراث مفصلة في سورة النساء في  1﴾ ت

 ( من ذات السورة. 176(، واآلية: )12-11اآليتين: )

ضح كيف قض ى اإلسالم على العرف االجتماعي الذي كان سائًدا في الجاهلية التي ظلمت الورثة،  من خالل التدرج السابق يت

السيما الضعفاء منهم، مقابل تثبيت األحكام اإلسالمية، التي لم تنصف املرأة فحسب، بل أنصفت الذكور أيًضا. وعليه، فإن  

رأة في امليراث، إنما هو في الحقيقة يمارس عادة جاهلية قض ى  ما يقوم به كثير من الناس في زماننا من اعتداء واضح على حق امل 

عليها اإلسالم منذ ما يزيد على أربعة عشر قرًنا. هذا املعتدي على تشريع إسالمي واضح، وُيحيي عادة جاهلية هو ثاني أبغض  

هللا   عند  ثالثة:  تعالىالناس  هللا  إلى  الناس  "أبغض  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  سنة  .  اإلسالم  في  ]منهم[...ومبتغ 

 .2الجاهلية..." 

 أهمياة املياراث: 

: أهمية امليراث في القرآن: 
ً

 أوال

 ألحد أن يتدخل في   تعالىإن هللا  
ً

امليراث، لذلك نزلت أحكامه مفصلة، فلم يدع مجاال ُصب 
ُ
ن خصَّ نفسه فقط بتحديد 

ر نظم االقتصادية، والسياسية، وال تتغير بتغير الزمان واملكان. وال  تحديدها، أو تعديلها، أو تغييرها. هي ثابتة ال تتغير بتغي

يمكن تطويعها للتغيرات املجتمعية كالدعوات الشاذة التي تصدر عن بعض الشواذ فكرًيا الذين يطالبون بتغيير أحكام امليراث  

راث فيها نظرة رجعية ومسحة بطركية، تقوم  اإلسالمية، على اعتبار أنهم أصحاب رؤية حداثية، وتفكير عقالني، بينما أحكام املي

   على تمييز جندري بين الورثة.

إن املطلع على آراء أولئك يجدها تنم عن فهم سطحي وجهل مطبق ألحكام امليراث، ويرددون بعض اآلراء الغربية العلمانية  

 دون تمحيص.  

النساء) آيات سورة  في  امليراث  أحكام  )12-1حصرت  من  اآليات  أن  السورة، حيث  ذات  من  األخيرة  واآلية  تمثل  7-10(،   )

َرَك  : ﴿تعالىة للميراث. قال  األحكام العامة والقواعد الكلي
َ
ا ت مَّ ِصيٌب ِمّ

َ
َساِء ن

ّ
 َوِللِن

َ
َرُبون

إ
ق
َ إ
َواِلَداِن َواأل

إ
َرَك ال

َ
ا ت مَّ ِصيٌب ِمّ

َ
َجاِل ن لِرّ

ّ
ِل

ُروًضا 
إ
ف ِصيًبا مَّ

َ
َر ن

ُ
ث
َ
وإ ك

َ
ُه أ

إ
لَّ ِمن

َ
ا ق  ِممَّ

َ
َرُبون

إ
ق
َ إ
َواِلَداِن َواأل

إ
َبٰى ٧ال رإ

ُ
ق
إ
و ال

ُ
ول
ُ
 أ
َ
َمة ِقسإ

إ
َر ال

َ
ا َحض

َ
ُه   َوِإذ

إ
ن وُهم ِمّ

ُ
ق
ُ
ز ارإ

َ
 ف

ُ
َساِكين

َ إ
اَمٰى َوامل

َ
َيت
إ
َوال

ا  
ً
ُروف عإ  مَّ

ً
ال وإ

َ
ُهمإ ق

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
و ٨َوق

ُ
ول

ُ
َيق

إ
اَه َول

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
َيت
إ
ل
َ
ِهمإ ف يإ

َ
وا َعل

ُ
اف

َ
ا خ

ً
 ِضَعاف

ً
ة يَّ ِرّ

ُ
ِفِهمإ ذ

إ
ل
َ
وا ِمنإ خ

ُ
َرك

َ
وإ ت

َ
ِذيَن ل

َّ
َش ال

إ
َيخ

إ
 َسِديًدا  َول

ً
ال وإ

َ
ا ق

اًرا َوَسَيصإ ٩
َ
وِنِهمإ ن

ُ
 ِفي ُبط

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
إ
َما َيأ

َّ
ًما ِإن

إ
ل
ُ
اَمٰى ظ

َ
َيت
إ
َواَل ال مإ

َ
 أ
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
إ
ِذيَن َيأ

َّ
 َسِعيًراِإنَّ ال

َ
ن وإ

َ
 .3﴾ ١٠ل

نَّ  : ﴿تعالى(. قال  12-11ُعرضت األحكام التفصيلية في اآليتين:)
ُ
ِإن ك

َ
ِن ف َييإ

َ
نث
ُ إ
 األ

ّ
ُل َحِظ

إ
ِر ِمث

َ
ك
َّ
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ُ
ِدك

َ
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َ
اُه ِفي أ

َّ
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ُ
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َ
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ً
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َ
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ث
ُ
ل
ُ
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إ
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َ
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َ
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َ
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ُ
ِه ِلك َبَويإ

َ
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ُ
ف صإ

ّ
لِن

ِمن  ُدُس  السُّ ِه  ِمّ
ُ
أِل
َ
ف  

ٌ
َوة

إ
ِإخ ُه 

َ
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َ
ف  

ُ
ث

ُ
ل
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ُ
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َ
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َ
أ ُه 

َ
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َ
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َ
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ُ
ك
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ُ
َواُجك زإ

َ
َرَك أ

َ
 َما ت

ُ
ف مإ ِنصإ

ُ
ك
َ
َول

 
ُ
ك
َ
ل
َ
ٌد ف

َ
ُهنَّ َول

َ
 ل
َ
ان

َ
ِإن ك

َ
ٌد ف

َ
ُهنَّ َول

َّ
ن ل

ُ
مإ  َيك

َّ
مإ ِإن ل

ُ
ت
إ
َرك

َ
ا ت ُبُع ِممَّ ُهنَّ الرُّ

َ
ن  َول

وإ َديإ
َ
 ِبَها أ

َ
ة  ُيوِصين ِد َوِصيَّ َن ِمن َبعإ

إ
َرك

َ
ا ت ُبُع ِممَّ مإ  ُم الرُّ

ُ
ك
َّ
ن ل

ُ
َيك

ن  
وإ َديإ

َ
 ِبَها أ

َ
وُصون

ُ
ة  ت ِد َوِصيَّ ن َبعإ م ِمّ

ُ
ت
إ
َرك

َ
ا ت ُمُن ِممَّ

ُّ
ُهنَّ الث

َ
ل
َ
ٌد ف

َ
مإ َول

ُ
ك
َ
 ل
َ
ان

َ
ِإن ك

َ
ٌد ف

َ
وإ  َول

َ
 أ
ٌ
خ
َ
ُه أ

َ
 َول

ٌ
ة
َ
َرأ ِو امإ

َ
 أ
ً
ة
َ
ل
َ

ال
َ
 ك

ُ
 َرُجٌل ُيوَرث

َ
ان

َ
 َوِإن ك

 
 .7النساء: 1
 . 6882البخاري:  2
 .10-7النساء: 3
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ِد وَ  ِث ِمن َبعإ
ُ
ل
ُّ
اُء ِفي الث

َ
َرك

ُ
ُهمإ ش

َ
ِلَك ف

َٰ
َر ِمن ذ

َ
ث
إ
ك
َ
وا أ

ُ
ان
َ
ِإن ك

َ
ُدُس ف ُهَما السُّ نإ ِلّ َواِحد  ِمّ

ُ
ِلك

َ
ٌت ف

إ
خ
ُ
ار ّ  أ

َ
َر ُمض يإ

َ
ن  غ

وإ َديإ
َ
ٰى ِبَها أ ة  ُيوص َ ِصيَّ

 
ً
ة اُه َعِليٌم َحِليٌم َوِصيَّ

َّ
اِه َوالل

َّ
َن الل  .1﴾١٢ِمّ

ٌت  : ﴿تعالى، قال  2أخيًرا، ُعِرَضْت أحكام الكاللة
إ
خ
ُ
ُه أ

َ
ٌد َول

َ
ُه َول

َ
َس ل يإ

َ
َك ل

َ
 َهل

ٌ
ُرؤ ِة ِإِن امإ

َ
ل
َ

ال
َ
ك
إ
مإ ِفي ال

ُ
ِتيك

إ
اُه ُيف

َّ
ِل الل

ُ
َك ق

َ
ون

ُ
ت
إ
ف
َ
ت َلسإ

 
َّ
َها ِإن ل

ُ
َرَك َوُهَو َيِرث

َ
 َما ت

ُ
ف َها ِنصإ

َ
ل
َ
 َوِنَس ف

ً
َجاال  ِرّ

ً
َوة

إ
وا ِإخ

ُ
ان
َ
َرَك َوِإن ك

َ
ا ت اِن ِممَّ

َ
ث
ُ
ل
ُّ
ُهَما الث

َ
ل
َ
ِن ف يإ

َ
ت
َ
ن
إ
ا اث

َ
ت
َ
ان
َ
ِإن ك

َ
ٌد ف

َ
َها َول

َّ
ن ل

ُ
رِ  مإ َيك

َ
ك
َّ
ِللذ

َ
اًء ف

ء  َعِليمٌ  يإ
َ

ِلّ ش 
ُ
اُه ِبك

َّ
وا َوالل

ُّ
ِضل

َ
ن ت

َ
مإ أ

ُ
ك
َ
اُه ل

َّ
 الل

ُ
ن ِن ُيَبِيّ َييإ

َ
نث
ُ إ
 األ

ّ
ُل َحِظ

إ
 .3﴾ِمث

 أهمية امليراث في السنة النبوية: ثانًيا:

م الفرائض، وبيان أهمية هذا العلم.
ُّ
 سأذكر طائفة من األحاديث التي حثت على تعل

 .4قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "تعلموا الفرائض فإنها من دينكم"  ❖

 .5العلم"قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف  ❖

اَس..." ❖ موُه النَّ ِ
 
موا الَفرائَض وعل

َّ
 .6قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "تعل

 أركان امليراث: 

 هو املتوفى الذي ترك خلفه من يستحقون وراثته، ويقسمون تركته وفق أحكام مقدرة.  املورث:  (1

 هو الذي له صلة قرابة باملتوفى ويستخلفه، وله حق معلوم في امليراث.  الوارث: (2

 هو ما تركه املتوفى من أموال نقدية، وعينية.   امليراث: (3

 الحقوق املتعلقة بامليراث: 

 لترتيب اآلتي، وال يقدم أحدها على اآلخر.حقوق امليراث تكون مرتبة وفق ا 

 
 . 12- 11النساء: 1
 الكاللة: هو املتوفى الذي ليس له ولد وال والد.  2
 .176النساء: 3
 .3005األلباني، تخريج مشكاة املصابيح: 4
 . 104محمد جار هللا الصعدي، النوافح العطرة: 5
 . 315/2ابن امللقن، تحفة املحتاج: 6
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أي تغسيل املتوفى، وتكفينه، وحفر قبره، ودفنه. لكن يجب خلو التجهيز من مظاهر اإلسراف، التي تشكل    التجهيز:  .1

 عبًئا مالًيا على الورثة، السيما إذا كان فيهم ذي الحاجة، وليست من الدين في ش يء. 

الديون:  .2 حًقا هلل    سداد  تكون  قد  يجب    تعالىالديون  كالهما  للعباد.  ا 
ً
تكون حقوق وقد  والنذر،  والكفارة،  كالزكاة، 

 .1تعالىسداده، لكن قدم الفقهاء ديون العباد على حقوق هللا 

"هي ما أوص ى به املتوفى في حياته، وحدد وجوه ومجاالت صرفه". وهي واجبة، تنفذ بكل ما ورد فيها    تنفيذ الوصية: .3

" دو   لواِرثٍّ
َ
ة ا بعينه؛ قال صلى هللا عليه وسلم: "ال وصيَّ

ً
ا من نصيبه، وال تزيد عن  2ن تالعب، بشرط أال تخص وارث

ً
. وال تحرم وارث

 .3الثلث

ُصب التي حددها هللا  حق الورثة: .4  . تعالىما بقي عن الحقوق السابقة حق للورثة، يوزع عليهم حسب النُّ

 أسباب امليراث: 

ِث والوارث، هي: الفروض، والعصبات، لها    القرابة: (1)
ثالث درجات، رتبها اإلسالم حسب قوة وضعف العالقة بين املور 

 والرحم. 

التوريث هنا بسبب رابطة العالقة الزوجية في عقد زواج صحيح، فالزوجان يرثان بعضهما. نصيبهما فرًضا،    الزوجية: (2)

.في حاالت الطالق: إذا توفي أحد الزوجين في  4ًدا ال يرث أحدهما اآلخر قد يكون )نصف، أو ربع، أو ثمن(. أما إذا كان الزواج فاس

عدة طالق رجعي فإنهما يرثان بعضهما؛ ألن العالقة الزوجية لم تنفك. لكن إذا توفي أحدهما بعد انتهاء العدة فال يتوارثان؛ 

ق الزوج زوجته )بينونة    النتهاء العالقة الزوجية. 
َّ
صغرى(؛ألنه يريد حرمان زوجته من ميراثه، يسمى: "طالق الفار"، ترثه  وإذا طل

 .5زوجته، كذلك إذا فعلت هي في مرض وفاتها 

بمثابة عقد بين اثنين بالغين عاقلين يتعاهدان على دفع الدية في حال الجناية، يرثان بعضهما في حال الوفاة.   الوالء: (3)

 به في الجاهلية وبد
ً

م اإلسالم األقارب على غيرهم في امليراث.هذا النظام كان معموال في وقتنا    اية اإلسالم، لكنه ألغي عندما قدَّ

الحالي ال يوجد مواالة، بالتالي لم يعد سبًبا للتوريث. يقول محمد أبو زهرة: "الجمهور على عدم اعتباره ]الوالء[ سبًبا من أسباب  

 
الشريعة اإلسالمية، ط  1 في  امليراث  إبراهيم دراركة،  ياسين أحمد  انظر:  الرسالة،1لالستزادة  بيروت، مؤسسة  . جمعة محمد  97- 93، ص 1980، 

 .  110-100، ص 1981، دار الفكر، عمان، 1امليراث في الشريعة اإلسالمية، ط محمد براج، أحكام
 . 2211األلباني، صحيح الجامع: 2
- 244، ص1963. محمد أبو زهرة، أحكام التركات واملواريث، القاهرة، دار الفكر العربي،141-111. براج، ص105-103لالستزادة انظر: دراركة، ص  3

259 . 
 . 186-178ج، صلالستزادة انظر: برا  4
 .  112-106. أبو زهرة، ص124-121. دراركة، ص45-41لالستزادة انظر: املرجع نفسه، ص 5
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ك أمر جاهلي نسخه اإلسالم، ولم يعتبر والء املواالة سبًبا من أسباب  التوريث؛ ألن اإلرث ال يكون باالتفاق والحلف، وإنما ذل

 .  1اإلرث إال الحنفية" 

 شروط امليراث: 

 .  2حقيقة، أو حكًما، أو تقديًراوفاة املورث  (1)

 حياة الوارث.  (2)

 موانع امليراث: 

.يرى الباحث أن القاتل عمًدا  3وعدواًناهو كل قتل أوجب القصاص، أو أوجب الدية كقتل الوالد لولده عمًدا    القتال:  (1)

يحرم من امليراث؛ ألنه توفر في فعله أمران، هما: القصد الجنائي، والفعل الجنائي. فالذي تعجل قتل مورثه إْن أخذ حظه من  

اإلجرامية أن ينفذوا جرائمهم بحق  امليراث ولم يحرم كأنه كوفئ على جرمه، وربما فتح املجال أمام ذوي النزعة األنانية وامليول  

 مورثيهم دون رادع قانوني وضمنوا حقهم في امليراث!.

ال يرث الكافر املسلم مطلًقا، وإذا توفي املسلم املتزوج من كتابية لم تسلم ال ترثه، وال يحق للمسلم    اختالف الدين:  (2)

 الكافُر املسلَم" وراثة الكافر مطلًقا. جاء في الحديث: "ال يرث املسلُم الكافَر، وال  
ُ
. كذلك املرتد ال يرث املسلم، فإذا توفي  4يرث

ِث، وال يرث(. بالنسبة للكفار  5يوزع ميراثه على ورثته املسلمين بغض النظر إن كسبه قبل الردة أو بعدها 
. بمعنى آخر املرتد )يور 

اختلف الفقهاء في وراثة الكفار لبعضهم إْن  يرث بعضهم بعًضا إن كانوا من نفس الديانة، وإْن اختلفت أماكن إقامتهم، لكن  

 .6كانوا من ديانتين مختلفتين كوارثة اليهودي للنصراني

يقصد به اختالف الوطن بين املسلمين، هذا ال يؤثر على حقوقهم في امليراث، أي إذا توفي مسلم في    اختالف الدارين:  (3)

 . 7مسلم وراثته في بلد الوفاةبلد غير مسلم يحق لورثته املقيمين في بلد مسلم أو غير 

 ألغي نظام الرق في مجتمعاتنا املعاصرة، بالتالي لم يعد يعتبر سبًبا للتوريث.  الرق:  (4)

ُصب املرأة في امليراث: 
ُ
 ن

: الزوجة:
ً

إذا لم يكن لزوجها فرع، أو  أوال الفرض تنفرد به    ترث زوجها فرًضا إما الربع:  الثمن: إذا كان لزوجها فرع. هذا 

 
 . 80أبو زهرة، ص 1
 .43-42لالستزادة انظر: الشافعي، ص 2
 .  221-204. براج، ص134-128. دراركة، ص53-46لالستزادة انظر: املرجع نفسه، ص 3
 . 1614مسلم:  4
 .  252-221. براج، ص144-134. دراركة، ص55-53عي، صلالستزادة انظر: الشاف 5
عة أم  لالستزادة انظر: جاسم زاهرقرانفيل، أسباب اإلرث وموانعه في الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جام 6

  . 202- 196، ص1982القرى، مكة املكرمة، 
 .256-252. براج، ص149-144. دراركة، ص59-57لالستزادة انظر: الشافعي، ص 7
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 الواحدة، وتشترك فيه كل الزوجات إذا كان الزوج معدًدا. الزوجة  

 :1ال يعصبها أحد، وترث فرًضا في الحاالت اآلتية  ثانًيا: الاأم: 

 ترثه في موضعين:  السدس: (1

ُه  : ﴿ تعالىأن يوجد معها فرع. قال  ❖
َ
 ل
َ
ان

َ
َرَك ِإن ك

َ
ا ت ُدُس ِممَّ ُهَما السُّ نإ ِلّ َواِحد  ِمّ

ُ
ِه ِلك َبَويإ

َ
ٌد َوأِل

َ
 .2﴾ َول

ُدُس : ﴿تعالىأن يوجد معها اثنين أو أكثر من أخوة وأخوات املتوفى. قال  ❖ ِه السُّ ِمّ
ُ
أِل
َ
 ف
ٌ
َوة

إ
ُه ِإخ

َ
 ل
َ
ان

َ
ِإن ك

َ
 .3﴾ف

إذا توفرت عدة شروط: أال يوجد للمتوفى فروع، وال أخوة وأخوات، وال ينحصر امليراث بين الوالدين وأحد    الثلث: (2

ِإن : تعالىالزوجين. قال 
َ
﴾﴿ف

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
ِه الث ِمّ

ُ
أِل
َ
َبَواُم ف

َ
ُه أ

َ
ٌد َوَوِرث

َ
ُه َول

َّ
ن ل

ُ
مإ َيك

َّ
 .4ل

ا: الجادة: 
ً
 ثالث

الجدة الصحيحة ترث السدس فرًضا إذا كانت وحدها، أي من جهة األب فقط، أو من جهة األم فقط. إذا وجدت الجدتان  

 .5واألممًعا تشتركان فيه. علًما، األم تحجب الجدات من جتهي: األب، 

 .6البنت الصلبية: هي البنت املباشرة للمتوفى. ترث في ثالث حاالت: اثنتان بالفرض، وواحدة بالتعصيب  رابًعا: البنات:

 :7الفرض  (1

 : ﴿ تعالىإذا كانت وحيدة ليس معها أخوة وأخوات. قال النصف:  ❖
ُ
ف صإ

ّ
َها الِن

َ
ل
َ
 ف
ً
 َواِحَدة

إ
ت

َ
ان
َ
 .8﴾َوِإن ك

ا َما  : ﴿تعالى: إذا كانتا ابنتان فأكثر تشتركان أو يشتركن في الثلثين. قال  الثلثان ❖
َ
ث
ُ
ل
ُ
ُهنَّ ث

َ
ل
َ
ِن ف يإ

َ
ت
َ
ن
إ
 اث

َ
ق وإ

َ
نَّ ِنَساًء ف

ُ
ِإن ك

َ
ف

َرَك 
َ
 .9﴾ ت

ِر    :تعالىإذا وجد مع البنت أخ شقيق، أو أخ ألب تأخذ نصفه. قال    التعصيب: (2
َ
ك
َّ
مإ ِللذ

ُ
ِدك

َ
ال وإ

َ
اُه ِفي أ

َّ
ُم الل

ُ
ُل  ﴿ُيوِصيك

إ
ِمث

ِن﴾  َييإ
َ
نث
ُ إ
 األ

ّ
 .10َحِظ

إذا لم يكن للمتوفى أوالد أو بناتٍّ من صلبه، وله بنت ابن فإنها ترثه في ثالث حاالت: حالتان بالفرض،    بنـت االبن:خامًسا:  

 
، 1983، الرياض، دار طيبة،  1. محمد بن صالح بن العثيمين، تسهيل الفرائض، ط133- 130لالستزادة حول مسائل توريث األم انظر: أبو زهرة، ص  1

 .45-44، ص1995اث، ، طنطا، دار الصحابة للتر 1. محمد لبيب، جدول املواريث، ط27- 25ص
 . 11النساء: 2
 . 11النساء: 3
 . 11النساء: 4
 . 149-143لالستزادة انظر: أبو زهرة، ص 5
 .35-30لالستزادة حول مسائل توريث البنت من أبيها انظر: لبيب، ص 6
 .37-36. العثيمين، ص116-114أبو زهرة،  7
 . 11النساء: 8
 . 11النساء: 9

 . 11النساء: 10
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 .1وحالة بالتعصيب

 الفرض:  (1

إذا كانت وحيدة وليس لجدها ألبيها أوالًدا وال بنات من صلبه، وال عاصب )أخ، أو ابن عم(، وال من يحجبها  النصف:   ❖

 : ﴿تعالىحجب حرمان، أو حجب نقصان. قال 
ُ
ف صإ

ّ
َها الِن

َ
ل
َ
 ف
ً
 َواِحَدة

إ
ت

َ
ان
َ
 .2﴾ َوِإن ك

لهما أو لهن ثلثا ميراث جدهن، بشرط  إن وجدت مع بنتي االبن فأكثر سواء كن أخواتها، أو بنات عم، يكون  الثلثان:  ❖

 أال يوجد معهن عاصب، وال يحجبهن حجب حرمان. 

إذا كان للمتوفى بنًتا صلبية واحدة وبنت ابن واحدة أو أكثر، وال يوجد من يعصب بنت االبن أو يحجبها    التعصيب:  (2

  تأخذ السدس. عن عبد هللا بن مسعود، قال: "قض ى النبيُّ صلى هللا عليه وسلم:  
َ
، والبنِة االبِن الُسُدُس تكملة

ُ
لالبنِة النصف

ْيِن وما َبِقَي فلألخِت"
َ
ث
ُ
ل
ُ
 .3الث

هي أخت املتوفى من نفس األب واألم. ترث في أربع حاالت: اثنتان بالفرض، واثنتان بالتعصيب،    سادًسا: األخت الشقيقة: 

 .4وتحجب حجب حرمان في حالة واحدة

 الفرض:  (1

  :﴿تعالى: إذا توفرت فيها ثالثة شروط: أن تكون وحيدة، وال يوجد عاصب، وال حاجب. قال  النصف ❖
ً
 َواِحَدة

إ
ت

َ
ان
َ
َوِإن ك

 
ُ
ف صإ

ّ
َها الِن

َ
ل
َ
 .5﴾ ف

ِإن  :﴿تعالى: إذا توفرت فيها ثالثة شروط: أن يكون للمتوفى أختان فأكثر، وال يوجد عاصب، وال حاجب. قال  الثلثان ❖
َ
ف

 
إ
 اث

َ
ق وإ

َ
نَّ ِنَساًء ف

ُ
َرَك ك

َ
ا َما ت

َ
ث
ُ
ل
ُ
ُهنَّ ث

َ
ل
َ
ِن ف يإ

َ
ت
َ
 .6﴾ ن

 امليراث بالتعصيب:  (2

بالغير:  ❖ يأخذه    عصبة  الفروض  أكثر يعصبها. ما بقي عن أصحاب  أو  للمتوفى أخوة وأخوات مع أخ شقيق  إذا كان 

ِن العصبة ما لم يوجد من يحجبهن. تكون القسمة على قاعدة: ﴿ َييإ
َ
نث
ُ إ
 األ

ّ
ُل َحِظ

إ
ِر ِمث

َ
ك
َّ
 ﴾. ِللذ

الغير:   عصبة ❖ أكثر، وال يوجد من يحجب األخت الشقيقة وال األخ    مع  أو  أكثر، أو بنت ابن  أو  بنًتا  إن كان للمتوفى 

الشقيق، في هذه الحالة تأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض، إن كن أكثر من أخت يوزع امليراث بينهن بالتساوي. "عن ابِن مسعودٍّ  

 الب
ُ
ناِت وأن األخَت أو األخواِت يأخذن ما فضل عن االبنِة أو بنِت االبِن أو ما فضل عن  وزيدٍّ وابِن الزبيِر أن األخواِت عصبة

 .7البنتين أو بنتي االبِن فصاعًدا" 

 
 .  41- 36. لبيب، ص38-37. العثيمين، ص120- 116لالستزادة حول مسائل توريث بنت االبن انظر: أبو زهرة، ص 1
 . 11النساء: 2
 . 6736البخاري:  3
 .54-50. لبيب، ص40-39. العثيمين، ص126-120. أبو زهرة، ص209- 207لالستزادة حول مسائل توريث بنت االبن انظر: دراركة، ص 4
  . 11النساء: 5
 . 11النساء: 6
 . 256/9ابن حزم، املحلى:  7
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 تحجب األخت الشقيقة حجب حرمان باألب أو الفروع الذكور )ابن، أو ابن ابن(. الحجب: (3

هي أخت املتوفى من نفس األب، وليس من نفس األم. ترث في خمس حاالت: ثالث بالفرض، واثنتان  سابًعا: األخت ألب:  

 .1بالتعصيب، وتحجب

 الفرض:  (1

  : ﴿تعالى: إذا توفرت فيها ثالثة شروط: أن تكون وحيدة، وال يوجد عاصب، وال حاجب. قال النصف ❖
ً
 َواِحَدة

إ
ت

َ
ان
َ
َوِإن ك

 
ُ
ف صإ

ّ
َها الِن

َ
ل
َ
 .2﴾ ف

نَّ  :﴿تعالىتوفر فيها ثالثة شروط: أن يكون لها أخًتا أخرى فأكثر، وال يوجد عاصب، وال حاجب. قال  ن: إذا  الثلثا ❖
ُ
ِإن ك

َ
ف

َرَك 
َ
ا َما ت

َ
ث
ُ
ل
ُ
ُهنَّ ث

َ
ل
َ
ِن ف يإ

َ
ت
َ
ن
إ
 اث

َ
ق وإ

َ
 .3﴾ ِنَساًء ف

الثلثين: ❖ تكملة  الثلثين؛ ألن    السدس  تكملة  السدس  النصف، ولألخت ألب  لها  أخت شقيقة  لألخوات  إذا وجدت 

 الثلثين. فإذا استحقت األخت الشقيقة النصف، فالسدس تأخذه األخت ألب؛ لتستوفي األخوات نصيبهن.

 التعصيب:  (2

إذا كان مع األخت ألب أخ ألب تأخذ نصف نصيبه، بعد أن يأخذ أصحاب الفرض فروضهم، سواء    عصبة بالغير:  ❖

 أكثر، بشرط أال يوجد حاجب.   كانت أخت ألب واحدة أو أكثر، سواء كان األخ ألب واحًدا أو

في هذه    إذا وجدت بنت صلبية أو بنت/بنات ابن وال يوجد أخت شقيقة، وال من يحجب األخت ألب،   عصبة مع الغير:  ❖

 سواء كانت أخت ألب واحدة، أو أكثر.  الحالة تأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض،

ؤالء الورثة: )األب، الفروع، األخ الشقيق،  تحجب األخت ألب حجب حرمان في أربع حاالت إذا وجد أحد ه   الحجب: (3

 األختان الشقيقتان(. 

ا: بنو األخياف )أوالد األم(: 
ً
 ثامن

ا من  بالتعصيبفرًضا: إذا كان الوارث وحيًدا ولًدا أو بنًتا. ويرث    السدس  يرثون 
ً
: إذا كانوا أكثر من أخ أو أخت، أو خليط

 . 4الجنسين لهم الثلث 

 البحث املبحث الرابع: نتائج 

من خالل العرض السابق ألحكام امليراث في الشرائع السماوية، يمكن استخالص النتائج اآلتية، وقد وضعتها في جداول؛  

 ليسهل مقارنتها، وإدراك الفرق بينها.

 

 

 

 
 .58-55. لبيب، ص41-40. العثيمين، ص128-126. أبو زهرة، ص213- 209لالستزادة حول مسائل توريث بنت االبن انظر: دراركة، ص 1
 . 11النساء: 2
 . 11النساء: 3
 . 62- 59. لبيب، ص24-41. العثيمين، ص114- 112لالستزادة حول مسائل توريث بنت االبن انظر: أبو زهرة، ص 4
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 (| البنت: 1جدول رقم ) 

 (| الزوجة: 2جدول رقم ) 

 ميراث الزوجة  الشريعة 

 اليهودية
 ال ترث.، لكن لها حق اإلعاشة إن بقيت في بيت زوجها، في املقابل هي تورث الزوج.  ▪

 الكتوبا حق لها، تسترجعه بعد وفاة زوجها.  ▪

 م التوراة، أو قوانين دولة اإلقامة، لكنهم ينادون بمساواتها بالذكور. تعالىيأخذون ب النصرانية 

 اإلسالمية 

 لزوجها فرع.الربع فرًضا: إن لم يكن  ▪

 الثمن فرًضا: إن كان لزوجها فرع. ▪

ا رجعًيا ترث زوجها إن توفي قبل انقضاء العدة. ▪
ً
 املطلقة طالق

 ترثه إذا طلقت بينونة صغرى في مرض وفاته. ▪

 (| بنت االبن: 3جدول رقم ) 

 ميراث بنت االبن  الشريعة 

 ال ترث.  اليهودية

 قوانين دولة اإلقامة، لكنهم ينادون بمساواتها بالذكور. م التوراة، أو تعالىيأخذون ب النصرانية 

 اإلسالمية 

 ترث بالفرض

 النصف: إذا لم يوجد لها أعمام وعمات، وال عاصب، وال حاجب.  ▪

الثلثان: إن وجد معها اثنتان فأكثر سواء أخواتها، أو بنات عم، بشرط: أال يوجد معهن   ▪

 عاصب، وال حاجب بالحرمان. 

كانت معها عمة، أو أخت، أو بنت عم، وال يوجد عاصب، أو  بالتعصيب: السدس إن   ▪

 حاجب.
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 (| األم: 4جدول رقم ) 

 ميراث األم  الشريعة 

 ال ترث أوالدها، لكنها تورثهم. الشريعة اليهودية

 م التوراة، وقوانين دولة اإلقامة، لكنهم ينادون بمساواتها بالذكور. تعالىيأخذون ب الشريعة النصرانية 

 الشريعة اإلسالمية 

: إذا وجد معها فرع، ولها السدس إن وجد معها اثنان، أو أكثر من أخوة وأخوات  السدس ▪

 املتوفى.

الثلث: إذا توفرت عدة شروط: ال يوجد معها فرع وارث، ال يوجد للمتوفى أخوة وأخوات،   ▪

 ال ينحصر امليراث بين األم واألب وأحد الزوجين. 

 األخت: (| 5جدول رقم ) 

 ميراث األخت  الشريعة 

 ال ترث.  الشريعة اليهودية

 م التوراة، أو قوانين دولة اإلقامة، لكنهم ينادون بمساواتها بالذكور. تعالىيأخذون ب الشريعة النصرانية 

 الشريعة اإلسالمية 

 النصف فرًضا بشروط: أن تكون وحيدة، ال يكون معها عاصب، أو حاجب. ▪

 يكون معها أخت فأكثر، ال يوجد عاصب، وال حاجب. الثلثان بشروط: أن  ▪

ترث بالتعصيب: )أ( عصبة بالغير: إذا كان معها أخوة، وأخوات. نصف نصيب الذكر. )ب(   ▪

عصبة مع الغير: إن كان للمتوفى بنت أو أكثر، أو بنت ابن واحدة أو أكثر، وال يوجد حاجب  

 بوجود األب، أو الفروع الذكور. تأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض. تحجب بالحرمان 

 األخت ألب ترث النصف بشروط: أن تكون وحيدة، وال يوجد عاصب، أو حاجب.  ▪

 األخت ألب الثلثان: بشروط: أن يكون لها أخت فأكثر، وال يوجد عاصب، أو حاجب.  ▪

تأخذ   ▪ وهي  النصف،  لها  شقيقة  أخت  وجدت  إذا  الثلثين:  تكملة  السدس  ألب  األخت 

 ين. السدس تكملة الثلث

األخت ألب ترث بالتعصيب: )أ( عصبة بالغير: إذا كان معها أخ ألب، نصيبها نصف نصيب   ▪

األخ. )ب( عصبة مع الغير: إذا كان بين الورثة بنت، أو بنت ابن واحدة، أو أكثر، وال يوجد أخت  

الوارث، األخ الشقيق،   أربع حاالت بوجود، هي: )األب، الفرع  شقيقة، وال حاجب. تحجب في 

 ختين الشقيقتين(. باأل 
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 (| الجدة: 6جدول رقم ) 

 ميراث الجدة  الشريعة 

 ال ترث.  الشريعة اليهودية

 م التوراة، أو قوانين دولة اإلقامة، لكنهم ينادون مساواتها بالذكور. تعالىيأخذون ب الشريعة النصرانية 

 الشريعة اإلسالمية 
أخوة(إن كانت واحدة من جهة األب أو األم.  ترث السدس فرًضا إن لم يوجد )ابن، ابن ابن،  

 وإذا وجدت الجدتان تشتركان في السدس، وتحجب باألم. 

 قائمة املراجع: 

 الكتب

 القرآن الكريم.  .1

 أحمد محمود الشافعي، أحكام املواريث، بيروت، الدار الجامعية، د.ت. .2

عربية(، ط .3 مدخالت  )مع  االجتماع  علم  فايز  4أنطوني جيدنز،  ترجمة:  للترجمة،  ،  العربية  املنظمة  بيروت،  الصباغ، 

2005 . 

 .2016، خانيونس، مكتبة الطالب الجامعي، 3بسام محمد أبو عليان، الحياة األسرية، ط .4

، الجيزة، دار  1التلمود )املشنا(، القسم الثالث: ناشيم )النساء(، ترجمة وتعليق: مصطفى عبد املعبود سيد منصور، ط .5

 . 2008طيبة، 

 التوراة.  .6

 .1981، دار الفكر، عمان، 1محمد محمد براج، أحكام امليراث في الشريعة اإلسالمية، ط جمعة .7

، السعودية، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،  1، ج1عبد الكريم بن محمد الالحم، الفرائض، ط .8

 هـ. 1421

 .2002، دمشق، دار عالء الدين، 4ي، طفراس السواح، دين اإلنسان.. بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الدين .9

، السعودية، مجمع امللك فهد لطباعة  1فيحان بن شالي املطيري، وآخرون، الفقه امليسر في ضوء الكتاب والسنة، ج .10

 هـ.1424املصحف الشريف، 

 . 1963محمد أبو زهرة، أحكام التركات واملواريث، القاهرة، دار الفكر العربي،  .11

 . 1983، الرياض، دار طيبة، 1العثيمين، تسهيل الفرائض، طمحمد بن صالحبن   .12

 .1952محمد عبد هللا دراز، الدين.. بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان، الكويت، دار القلم،  .13

 . 1995، طنطا، دار الصحابة للتراث،  1محمد لبيب، جدول املواريث، ط  .14

 .1980، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1، طياسين أحمد إبراهيم دراركة، امليراث في الشريعة اإلسالمية .15

 الرسائل العلمية: 

جاسم زاهر قرانفيل، أسباب اإلرث وموانعه في الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،   .16

 . 1982جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  
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  يف التأصيل السوسيولوجي ملفهوم العنفحماولة 
An Attempt For A Sociological Rooting Of The Violence Concept 

 املغرب  ط.د.حسن حرمة هللا/جامعة محمد الخامس،

Phd Researcher Student  . Hassane Harmatallah  /University of Mohammed V -Morocco 

 

 

 

 ملخص : 

تعتبر ظاهرة العنف واحدة من الظواهر االجتماعية التي وسمت الوجود االنساني منذ فجر التاريخ، كما استأثرت باهتمام  

ملقاربة مفهوم العنف،  السوسيولوجيا حتى أمس ى العنف واحدا من تيماتها املميزة. وقد جاءت هذه الورقة البحثية كمحاولة  

من خالل تسليط الضوء على مختلف االشكاليات التي تنسحب على محاوالت تعيينه سوسيولوجيا، والتي تتجلى أساسا في  

والصراع،   العدوانية،  مفاهيم؛  قبيل  من  دالليا،  منه  القريبة  املفاهيم  من  ثلة  مع  والتقاطعات  التداخالت  من  مجموعة 

اللثام عن مختلف    والجريمة، واالنحراف. وذلك التأصيل السوسيولوجي لهذا للمفهوم، عبر اماطة  التأسيس لنوع من  بغية 

التمفصالت النظرية التي تربطه مع تلك املفاهيم القريبة، وتوضيح حدود كل واحد منها. ولبلوغ تلك الغاية، اعتمدنا في سيرورة  

من خاللها إلى أن مفهوم العنف سوسيولوجيا، ال يتطابق دالليا  هذه الورقة البحثية على ثالث لحظات تحليلية رئيسية. توصلنا  

 مع مفهوم العدوانية، وال يتماهى كليا مع مفهوم الصراع، كما أنه ال يتوافق بشكل دائم مع متالزمة االنحراف والجريمة. 

 االنحراف.  –الجريمة  - الصراع  –العدوانية   –العنف الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

The issue of violence is one of the most social phenomenan has captured the interest of Sociology until It 

becomes one of Its favorite subject. This research paper came as an attempt to approach the concept of violence 

by highlighting various sociological problematics relate to the attempts. These problematics manifested in a set 

of intersections with a group of close concepts such as Aggression, Conflict, Crime and Deviation. In order to 

set up a kind of sociological rooting for this important concept by discovering the different theoretical details 

that link It with the aforementioned close concepts, and clarifying the boundaries of every and each one of 

them. And We concluded that the concept of violence in sociology does not match with the concept of 

Aggression, and not fully identify with the concept of Conflict, as It does not always coincide with the syndrome 

of Deviation and Crime. 

Key word: Violence – Agression– Conflict – Crime -Deviation 
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 تمهيد: 

ي جوهرها العديد من االشكاالت التي تنسحب على أية محاولة  يعتبر مفهوم العنف، واحدا من أبرز املفاهيم التي تكتنف ف

أثناء سيرورة   وحذر شديد  من أهمية بالغة، للتعيين النظري في اطار الدراسات السوسيولوجية. نظرا ملا تستدعيه هذه األخيرة

أبرز تلك االشكاالت بشكل خاص، على مستوى   العنف من  تحديد وأجرأة املفاهيم النظرية. وتنكشف  التداخل بين مفهوم 

جهة، وباقي املفاهيم التي تعتبر مرادفة له من حيث املعاني والحموالت الداللية من جهة أخرى. على غرار مفاهيم: العدوانية،  

املفاهيم السالفة الذكر، يخلق للباحثين السوسيولوجيين   التداخل النظري بين هذه  والصراع، والجريمة، واالنحراف. هذا 

من االلتباس. هذا األخير الذي يستمد أسسه من خالل تشابه تلك املفاهيم وتقاربها مع بعضها البعض من حيث الداللة،    نوعا

مما يقود في نهاية املطاف نحو الخلط بينها. مما يستدعي ضرورة القيام بنوع من التأصيل السوسيولوجي ملفهوم العنف، من  

والتمشكالت بينه، وبين باقي ثلة املفاهيم املترادفة معه، وتحديد الخصائص املميزة  خالل اماطة اللثام عن مختلف التمفصالت  

لكل واحدة منها على حدة. وهنا نتوصل إلى االشكالية اآلتية: إلى أي حد يمكننا بناء تأصيل سوسيولوجي مالئم ملفهوم العنف؟  

 الت العدوانية والصراع والجربمة واالنحراف؟ وهل من املمكن فعال تسطير حدود نظرية ملفهوم العنف، خارج سياق مقو 

لذلك، ستحاول ورقتنا البحثية هاته، االجابة عن تلك االشكالية، ومحاولة القيام بتأصيل سوسيولوجي ملفهوم العنف، من  

ف  خالل ثالث لحظات تحليلية أساسية؛ تتمثل اللحظة األولى، في جرد مجموعة من التعاريف السائدة الخاصة بمفهوم العن 

النظرية بينه وبين كل من مفهومي   الثانية، تسطير الحدود  اللحظة  على مستوى األدبيات العلمية املختلفة، ثم سنحاول في 

الجريمة   مفهومي  من  بين كل  موقعه  عبر جرد  العنف  مفهوم  مقاربة  إلى  الثالثة،  اللحظة  في  لكي نصل  والصراع،  العدوانية 

 واالنحراف. 

 بين اشكالية التعريف وتمايز املنطلقات النظرية .. : في داللة مفهوم العنف اللحظة التحليلية األولى -1

تعددت التعاريف التي تطرقت ملفهوم العنف، بتعدد الدارسين والباحثين الذين حاولوا دراسته، وذلك راجع لكون كل واحد  

رجعية ومنطلقاته الفكرية الخاصة، وهذا ما  من هؤالء الباحثين والدارسين، ما فتئ يتناول املفهوم انطالقا من زاوية أطره امل

أفض ى إلى العديد من االشكاالت التي تطرح بخصوص دالالته واملعاني التي يحيل عليها. فتبعا لالشتقاق اللغوي، نجد أن كلمة:  

االنجليزية تشير كلمة  التي تعني "يؤذي" أو "ينتهك"، وفي اللغة    « violare »في اللغة الالتينية، تتجذر من كلمة    « violence »عنف

«violence»    إلى "الحيوية". ويالحظ كذلك، أنه من الناحية التاريخية لطاملا ارتبط مفهوم العنف بمعنى "القوة" التي تصدر عن

"القوة"  لتي تعني ، وا« vis »يعود أصلها االشتقاقي إلى الكلمة الالتينية   « violence »قوى الطبيعة أو عن االلهة، ألن كلمة عنف 

 . 1في شكلها املادي، والتي تمارس ضد شخص معين أو ش يء ما. ومن معانيها كذلك، ممارسة القوة الجسدية بهدف االضرار بالغير 

وهو تقريبا نفس املعنى الذي يسبغه عليه قاموس "لوجيندر"، حيث يعرف العنف بكونه يشير إلى ذلك االستعمال املفرط  

السلطة التي    إلىخص أو جماعة، تجاه شخص أو جماعة  أخرى، كما هو الحال مثال بالنسبة  أو الفظ للقوة، سواء من قبل ش 

العاملين تحت   العمال  تجاه  املعامل  أرباب  أو  النساء،  الرجال تجاه  يمارسها  التي  السلطة  أو  األطفال  تجاه  الراشد  يمارسها 

 .2امارتهم 

 
 .20- 19.بيروث، دار الساقي، ص2015الحيدري ابراهيم: سوسيولوجيا العنف واالرهاب، 1

 .11سيكولوجية العنف عنف املؤسسة ومأسسة العنف. الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ص أوزي أحمد:2
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لى أن العنف هو بمثابة قوة وحشية يتصرف بها الشخص  " قد سلك نفس املنوال، بتأكيده ع أحمد أوزيكما نجد أن "

لسلطته   غيره  اخضاع  بغرض  الحادة  القسوة  يستعمل  والرعب، ألنه  الفزع  أو  الخوف  إلى درجة  غيره بشكل قد يصل  تجاه 

يتسم بسمة  وهيمنته، ويعتبر العنف بمثابة انتهاك للشخصية، أو تعديا على االخر، أو انكارا له، أو تجاهله. بمعنى أن العنف  

االفراط في استعمال القوة تجاه األفراد االخرين داخل املجتمع، إضافة إلى كون هذه القوة متجسدة أحيانا في طبيعة السلطة  

 املمارسة. 

 فهل هذا يعني انه بإمكاننا اعتبار العنف مقترنا دائما بداللة استخدام القوة في ارتباطها مع السلطة ؟  

ذا هو الطرح الذي رفضته "حنا ارندت" أثناء مقاربتها ملفهوم العنف. حينما أكدت بهذا  فنألف عكس ذلك، بحيث أن ه 

الصدد على ضرورة تجاوز ذلك الخلط املفاهيمي القائم أثناء كل محاولة لتعيين داللة مفهوم العنف، في ارتباطه مع مجموعة  

تسلط. حيث تبرز "حنا ارندت" بخصوص هذا االطار،  من املفاهيم األخرى على غرار مفاهيم: السلطة، والقدرة، والقوة، وال

بأنه لطاملا تم اعتبار ثلة املفاهيم تلك، بمثابة مترادفات على أساس أنها تؤدي تقريبا نفس الوظيفة الداللية. باعتبارها ألفاظا  

لط املفاهيمي، سلكت  تشير عموما إلى مختلف الوسائل التي يحكم بها االنسان قبضته على أخيه االنسان. ولتجاوز ذلك الخ

  ، "حنا ارندت" طريقا، حاولت من خالله اعادة تعريف مختلف تلك املفاهيم السالفة الذكر، وبينت أن مفهوم السلطة مثال 

يشير إلى قدرة االنسان على القيام بالفعل املتناسق، بحيث تكون هذه القدرة رهينة فقط بالجماعات، وليس باألفراد، وتلك  

أما القدرة فهي على عكس األولى، تكون متعلقة بالفرد، فتبرزها على أنها كينونة هذا األخير، وتعرفها على أساس  خاصيتها املميزة.  

أنها الخاصية املعزوة سواء إلى ش يء، أو إلى شخص معين، وتنتمي إلى شخصيته الخاصة، ويمكنها أن تبرهن عن ذاتها في سياق  

اخرين. بينما تعرف القوة بكونها تشير إلى تلك الطاقة التي تنتج عن الحركات  العالقة سواء مع أشياء أخرى، أو مع أشخاص  

الطبيعية أو االجتماعية. لتنتقل بعد ذلك "حنا ارندت"  إلى االقرار بكون مفهوم التسلط بمثابة مفهوم يتسم بنوع من االلتباس  

أبرزها يتمثل في تميزه بإمكانية تطبيقه على  في تحديده. لكن رغم ذلك، يمكن جرد مجموعة من الخصائص التي تخصه، ولعل 

األشخاص، من حيث  أنه يحظى باالعتراف من قبل األشخاص الذين يطلب اليهم الخضوع له، وذلك من دون أية مقاومة من  

يم  طرفهم، ودون الحاجة الستعانة األطراف التي تمارس التسلط، بأية وسيلة اكراه أو اقناع مهما كانت نوعيتها. ويمكن تقد

بعض األمثلة في هذا السياق، من قبيل؛ ما يمارس ضمن العالقة التي تجمع ما بين الطفل وأبويه داخل مؤسسة األسرة، أو بين  

أما مفهوم العنف فتعرفه "حنا ارندت" بكونه يتميز بطابعه األداتي الصرف )أي    .التلميذ وأستاذه ضمن املؤسسة التعليمية

زه من الناحية النظرية بكونه قريبا من القدرة، وذلك على أساس أن العنف قد صممت أدواته كي  باعتباره أداة(، إضافة إلى تمي

. 1تستأثر خصيصا بمهمة مضاعفة طبيعة القدرة حتى تستطيع أن تحل محلها، بل، وأن تأخذ حتى مكانها في اخر مراحل تطورها 

عريف مفهوم العنف من خالل فصمه عن مفاهيم  فإلى أي حد يمكن قبول طرح "حنا ارندت" بخصوص ضرورة التأسيس لت

 السلطة والقوة ؟ 

، حيث تناول  يخالف زاوية نظر "حنا ارندت"  فاذا تأملنا في التعريف الذي قدمه قاموس علم االجتماع، سيتبين لنا بأنه 

ويتم حد سواء،  على  والجماعة  الفرد  حياة  على  تمارس  التي  القوة  عن  تعبيرا صارما  بكونه  العنف  بالقوة مفهوم  العنف  يز 

الظاهرة، بمعنى انها تتخذ اسلوبا فيزيقيا كالضرب على سبيل املثال، أو تأخذ تلك القوة صورة الضغط االجتماعي، وتعتمد  

به  املجتمع  اعتراف  مدى  على  العنف  العلوم 2مشروعية  معجم  نألفه ضمن  الذي  التعريف  على  املعنى،  نفس  ينصب  كما    .

يعتبر العنف بمثابة استخدام غير مشروع أو غير مطابق للقانون، والذي من شأنه التأثير على ارادة فرد  االجتماعية، والذي  

 
 .41-39. بيروث، دار الساقي، ص 1996حنا ارندت: في العنف )ترجمة ابراهيم العريس(،  1
 .209، القاهرة، الهيئة املصرية العامة للكتاب، ص 1979غيث محمد عاطف: قاموس علم االجتماع،  2
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. فمفهوما القوة والسلطة يعتبران من أبرز املعايير واملنطلقات التي يتم من خاللها التأسيس  1معين، أو مجموعة من األفراد 

إلى تجاوزه. والتأسيس ملعايير ومنطلقات جديدة مغايرة. وهذا هو النهج  النظري ملفهوم العنف. وهذا ما سعى بعض الدارسين 

الذي سار عليه "روبرت ماكافي" . حيث نجد هذا األخير قد اتجه نحو مقاربة مفهوم العنف باعتباره غالبا ما يتجسد على شكل  

ي كل مستويات وجوده، سواء أكان ذلك  انتهاك لشخصية الفرد، وذلك من حيث كونه يشكل تعديا على هذا األخير، وانكارا له ف

أبعاد االضرار الجسدي والروحي   يتجاوز  العنف  املعنوي. ولكنه يقر كذلك بأن مفهوم  املستوى  أو على  املادي  املستوى  على 

لشخص معين، والتي غالبا ما يحصر داخلها. حيث أن كل ما من شأنه املساهمة في سلب الشخصية االنسانية، فانه سيندرج  

كيد تحت يافطة مفهوم العنف. وهذا ما يجد تبريره في كون هذا األخير، يشمل ويغطي كل السلوكات الشخصية واملادية  بالتأ

ضد االخرين، كما يشمل أيضا العنف الذي تمارسه املؤسسات بشكل خفي على األفراد، هذا األخير التي تقوم بموجبه، مختلف  

 .الفردالبنى االجتماعية واملؤسسات، بانتهاك هوية  

" يدعو إلى معالجة مفهوم العنف من خالل زاوية أخرى، تتيح تجاوز قضية التركيز االختزالي  روبرت ماكافي ن "إوبالتالي، ف

الالزم حسبه، تسليط الضوء أيضا،   العنف املوجه ضد الفرد، والقائم فقط على ثنائية الجسد والروح، بل يصير من  على 

عن كل عالقة مؤذية تجمع بين األفراد )كعالقة الظلم على سبيل املثال(، بمعنى االنتقال   وبشكل اكبر، على ذلك العنف الناتج

من مناقشة العنف باعتباره داخليا بين الجسد والروح، إلى مناقشته باعتباره أيضا خارجيا وتركيبيا، ألن األفراد أيضا جزء من  

 .2سيرورة انتاج ذلك التركيب، حيث يساهمون فيه بشكل أو بآخر 

" وهو يعترف في اطار مقاربته ملفهوم العنف، بكون هذا األخير، مفهوما يصعب  عبد هللا حموديكما نصادف األنثروبولوجي "

تحديده وتعيينه بنوع من الدقة الكافية. وذلك راجع حسب وجهة نظره إلى كونه لفظا يستخدم في حقول داللية واسعة، وعلى  

جيات تعريفية متنوعة. فنجد أنفسنا بالتالي، ازاء مجموعة من التعاريف والتحديدات  عدة مستويات متباينة، وبحسب استراتي 

التي تتنوع وتتعدد بتعدد طريقة استخدامها واملقاربات املعتمدة أثناء ذلك. بحيث أن كل مقاربة معينة تمثل ادراكا معينا أو  

مفهوم العنف باستخدام وسائل الضغط التي يمكن    أسلوبا في التشخيص. فنجد مثال أن هنالك عدة مقاربات تنحوا نحو ربط

أن تلغي أمام االخر امكانية االختيار أو رفض الوضعية التي يجد نفسه مجبرا على املكوث تحت وطأتها، مبرزا في الوقت نفسه  

 .إلى درجة القتل  أن هذا العنف يصل مرتبته القصوى في اللحظة التي يتم فيها الغاء حق االنسان في الوجود، بمعنى حينما يصل 

فنجد بالتالي، أن تعريف مفهوم العنف في هذه الحالة، يقوم بشكل أساس ي على تحديد مختلف االليات واألدوات التي يتم  

بموجبها انتاج مختلف وسائل الضغط التي يعتمد عليها االنسان بغية اخضاع الطرف االخر أو قتله. كما نجد في املقابل عدة  

أثناء محاولة تحديدها ملفهوم العنف وتعريفه، بتجاوز كل تلك األبعاد التي تنبني على وسائل االكراه،  مقاربات أخرى تقوم،  

بالرغم من أنها ال تقوم بإلغائها بشكل كلي )كما هو الشأن بالنسبة للسلطة االدارية او الزجرية، والتي تهدف مثال إلى الحد من  

يش ونقده(، مما حذا بها، نحو التركيز على عوامل أخرى تعمل على الحد من حرية  حرية الفرد في ابداء موقفه ازاء الواقع املع

الفرد في مختلف أبعادها وتجلياتها. وبالتالي يميل مفهوم العنف في هذه الحالة للتأشير على كل محاولة لسجن االنسان من  

 .3يطرف الخطاب السائد ضمن منظور واحد واختزال

 
 .441، بيروث، مكتبة لبنان، ص 1986بدوي أحمد زكي: معجم مصطلحات العلوم االجتماعية،  1
- 8، )ترجمة ممدوح يوسف(.عالم املعرفة، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ص  2007را ويتمر: األنماط الثقافية للعنف،  بارب  2
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 .17- 16، الدار البيضاء، افريقيا الشرق، ص  2013بهاوي محمد: العنف والعدالة،  3
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د سبيال" نحو اعتبار مفهوم العنف، بكونه عادة ما يستعمل للداللة على أية وضعية يتم فيها  وفي نفس االطار، ينحوا "محم

الحاق الضرر واألذى بكائن معين أو بمجموعة بشرية معينة، سواء أكان هذا الضرر ماديا، أو نفسيا، أو معنويا. بحيث يتم  

وكذا التمكن من التسبب بدرجة معينة من األلم والخسائر   االستعانة بمختلف الوسائل التي بإمكانها أن تخدم غاية االضرار،

لألطراف التي توجه باتجاهها بوصلة العنف. علما بأن هذا الضرر قد يتمظهر اما على شكل نزع للممتلكات املادية، أو الرمزية  

الضرر األخرى  إلى مجموعة من أشكال  اهانة نفسية، اضافة  أو  أو على شكل تعذيب جسدي،  يبتدئ ذلك  واملعنوية،  . وقد 

العنف اما بالتهديد أو املساومة أو التجويع، وصوال إلى الضرب والسب والقذف. كما يمكن أن يستهدف الضرر أو األذى فردا  

معينا، بسبب خروجه على معايير وقيم الجماعة وغير ذلك، أو كان ذلك خدمة ملناسبة تطهرية للجماعة، يكون الفرد بموجبها  

تلك الجماعة يتم فيها استخراج املسؤولية الذاتية والشعور بالذنب لكي يتم اسقاطه على الضحية بواسطة  بمثابة كبش فداء ل

التي   الجماعي  العنف  من أشكال  معينة، وهذا كشكل  نحو جماعة بشرية  العنف  يوجه ذلك  أن  يمكن  كما  معينة.  طقوس 

 1استفحلت، حسب تعبيره، بشكل كبير في زمن اليوم. 

عنفي"، أو في أحسن األحوال، على أساس  -قد يتم التعاطي معه ضمن ثقافة معينة على أساس أنه فعل "ال  بمعنى أن العنف

أنه "عنف مبرر". وهذا ما يمكن أن نطلق عليه عملية التطبيع االجتماعي مع العنف. فمن بين أبرز االشكاليات التي تنسحب  

العنف، تصادفنا مسأل مفهوم  لتعيين حدود  أية محاولة  الحياة االجتماعية  على  تؤطر  التي  الثقافية واالجتماعية  املعايير  ة 

لألفراد، وهذا ما سنتطرق اليه في ظل مناقشتنا لعالقة العنف بمتالزمة الجريمة واالنحراف. وما يهمنا هنا، هو االشارة إلى كون  

لتي يمكن أن تسبب ضررا معينا أو  معظم محاوالت التحديد التي خضع لها مفهوم العنف، قد أبرزت أنه يشمل كل األفعال ا

أذى محددا، سواء أكان ذلك موجها ضد فرد، أو ضد جماعة، سواء أكان ذلك على املستوى الجسدي واملادي، أو على املستوى  

النفس ي واملعنوي. بحيث يشمل ذلك حتى أفعال العنف املشرعنة ثقافيا )أي العنف الذي تم التطبيع معه(. وخصوصا تلك  

طرف جماعة معينة ضد فرد معين باعتباره كبش فداء، يصير من الالزم التضحية به وممارسة العنف عليه وهو   املوجهة من

 .مكسو بمختلف تعابير التبرير األخالقي والحق االجتماعي

بية،  ال يخفى أن هذا ما نلحظه لدى "باربرا ويتمر" حينما عالجت قضية األنماط الثقافية للعنف، وخصوصا في الثقافة الغر 

إذ أكدت على أن االعتقاد بطبيعة العنف الفطرية، ينتقل من خالل العناصر املختلفة  في الثقافة الغربية )بما فيها املعتقدات  

 2الرسمية املعتمدة(، مما يسهم اسهاما مباشرا في قبول العنف واملصادقة عليه في تلك الثقافة.

يز على فكرة فطرية العنف لدى الكائن االنساني، وكيف تنتقل هذه الفكرة  أن "باربرا ويتمر"، حاولت هنا الترك   ويتبدى لنا

عبر عناصر الثقافة لكي يتم قبوله وشرعنته داخل مجتمع معين، ليتم ذلك التطبيع معه، واضفاء التبرير الالزم على ممارسته  

ال  .اجتماعيا األفعال  بعض  من  تجعل  اجتماعية  أبعادا  يكتس ي  ما  كثيرا  العنف  بعض  فمفهوم  في  اجتماعيا  مقبولة  عنفية 

السياقات االجتماعية، ومكروهة في سياقات اجتماعية أخرى، اعتمادا على مدى القبول االجتماعي لسلوك العنف. وبالتالي  

العنف كنشاط   السياقات، حيث أن نهج  العنفية يمكن أن تأخذ معاني مختلفة حسب  الناتجة تلك األفعال  فان الصدمة 

جتماعية التي تؤطره، يلعب دورا في التمييز بين العنف الذي يشكل جزءا من النظام االجتماعي، وبين العنف  خاضع للمعايير اال 

 3املنحرف والذي يتم استهجانه من طرف ذلك األخير، بل ويسعى حتى إلى كبحه بعنف مضاد. 

 
 .190- 189بكة العربية لألبحاث والنشر، ص . بيروت، الش1، طبعة 2009سبيال محمد: مدارات الحداثة، 1

 6.باربرا ويتمر، مرجع سابق، ص   2
3 Tursz Anne : Vers le plan national violence et santé-Rapport général, 2005, France, Ministère de la santé et des solidarités, P: 19. 
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وما يحيلنا على كل استعمال ممكن  مما يكمل التصور الذي بناه "رينيه جيرار" عندما مال نحو اعتبار العنف بكونه مفه

أن   التي يمكن  العنفية  املمارسة  أو بطرائق رمزية، بحيث تعمد هذه  مادية  تم ذلك بطرائق  للقوة مهما كانت نوعيته، سواء 

يتبناها الفرد أو الجماعة، في غائيتها القصوى، إلى إلحاق األذى الجسدي والنفس ي للمستهدف بذلك العنف، اما بشكل مباشر  

 1غير مباشر، بما يشكل انتهاكا معينا لحقوقهم وممتلكاتهم. أو 

"،    جورج سوريل عموما، نجد أن أول دراسة حول مفهوم العنف، والتي حاول فيها صاحبها التنظير له، تأخذنا إلى وجهة  "

يكونوا   لم  القدامى  الفالسفة  أن  التاسع عشر. حيث نجد  القرن  في  العنف"، والذي أصدره  في  "تأمالت  في كتابه  وبالضبط، 

ينظرون إلى العنف في ذاته ولذاته، بل كانوا ينظرون اليه كنتيجة إلفراط أو لخرق متصلين باآللهة. ومنذ القرن التاسع عشر  

أن هذا األخير قد تم تناوله خالل ثالثة أبعاد رئيسية، وهي األبعاد التي استمرت ردحا طويال الذي شهد أول دراسة للعنف، نجد  

 :من الزمن في أية محاولة لتعيين الفعل العنفي، ويمكن ابراز تلك األبعاد على الشكل التالي

مة الالمعقولية، وكذا  البعد السيكولوجي: ويتم تعريف العنف ضمن هذه الزاوية السيكولوجية، من حيث كونه يتخذ س-

 .الخروج عن الحالة الطبيعية للكائن االنساني

على - وتعديا  االخرين،  ملمتلكات  انتهاكا  يمثل  بكونه  العنف  إلى  النظر  يتم  االطار،  هذا  وضمن  واألخالقي:  املعنوي  البعد 

 .مكتسباتهم وحرياتهم

عل- يحيل  السياس ي،  املنظور  هذا  العنف ضمن  صار  اذ  السياس ي:  عل  البعد  االستيالء  أجل  من  للقوة  استخدام  كل  ى 

الذي   بها نحو تحقيق أهداف غير مشروعة. وهذا الوجه الثالث هو الذي نجده مضمرا في التعريف  أو االنعطاف  السلطة، 

" األقل،  الالنديقدمه  على  أو  املشروع،  غير  االستخدام  ذلك  إلى  يشير  بكونه  العنف  عرف  حينما  الفلسفي،  معجمه  في   "

 2ام غير القانوني للقوة.االستخد

يتبين هنا اذن، مدى االختالف الشديد الذي يسم مجمل التعيينات النظرية ملفهوم العنف، باختالف املنطلقات والخلفيات  

النظرية التي تؤطر زاوية نظر كل باحث على حدة. فالتحديد النظري للعنف من منظور سياس ي، ليس هو نفسه ضمن املنظور  

 س األمر يسقط على املنظور األنثروبولوجي، والسوسيولوجي. السيكولوجي، ونف

وذلك رغم اتفاقهم تقريبا بأنه يشكل انتهاكا للطرف املمارس ضده، سواء بشكل مادي أو رمزي ومعنوي. ونلمس في مجمل  

م تمت  لطاملا  ولذلك،  تعيينه،  في  السياس ي  البعد  الزمن، طغيان  من  لردح طويل  كانت سائدة  التي  اطار  التعاريف  في  قاربته 

 عالقته مع مقوالت السلطة والقدرة وغيرها. فكيف تعالج يا ترى باقي املنظورات بدورها هذه االشكالية؟

 العنف بين مفهومي العدوانية والصراع .. سيرورة انتقال متشابكةاللحظة التحليلية الثانية:  -2

 العنف والعدوانية: من عنف بالقوة إلى عنف بالفعل  -1.2

يحدث بمجرد مصادفتنا ملفهوم العدوانية في عالقتها بمفهوم العنف، أن نستحضر في أذهاننا مباشرة، مختلف انطباعات  

املتعلق   االشكالي  السؤال  االجابة عن  يحاول  نقاش  الطبيعة والثقافة، وهو  بين  العنف  مفارقة  املحتدم حول  النقاش  ذلك 

 أم هو عنف مكتسب وثقافي؟ بماهية العنف وأصله، هل هو عنف فطري وطبيعي،

 
ميل: أحمد، و الودغيري حنان، و البيه فاطمة، و دليل رضا، و مداد يوسف، وعلوي خديجة، و توفيق جالل: التشر  بد الرحيم، وغياتعالعطري  1

 .161ص ، ترجمة عزيز مشواط، الدار البيضاء، دار نشر الفنك، 2016تأمالت في "عنف" الشباب، 
 20- 19، الدار البيضاء، افريقيا الشرق، ص  2013بهاوي محمد: العنف والعدالة،  2
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ما تسلك وجهتين رئيسيتين هما: وجهة تؤمن   العنف غالبا  أن خطب  بينت كيف  "باربارا ويتمر"، عندما  ما تؤكده  وهذا 

. وهو نقاش قد أفض ى إلى تعدد وجهات النظر بين مختلف  1بمقولة العنف الفطري، ووجهة أخرى تتبنى مقولة العنف املكتسب

إلى قطبين متعارضين أشد التعارض. حيث اتجه نفر منهم باتجاه اعتبار العنف معطى فطربا وطبيعيا    الدارسين، وتقسيمهم 

متأصال في طبيعة الكائن االنساني، وبين اتجاه اخر حاول التأسيس ملنظور مخالف، يعتبر العنف معطى مكتسبا يتم بناؤه  

على سبيل املثال، تبيان ذلك التعارض بنوع من املقابلة بين    داخل املجتمع بواسطة اليات الثقافة. وقد حاول "روجر دادون"، 

 كل من اتجاهي التطورية والترنسندنتالية.  

حيث أبرز في هذا السياق، بكون االتجاه األول )التطوري(  يميل أساسا نحو اعتبار االنسان البدائي بكونه أكثر عنفا من  

الحالي، وذلك عبر تطوير قدرته على   أنصار  االنسان الحديث  يميل  بينما  في االنسان.  العنف معطى فطري  العقلنة، أي أن 

، بمعنى أنه مكتسب. وبالتالي يشكل النقاش املرتبط  2الترنسندنتالية إلى اعتبار العنف بمثابة عنصر خارجي عن طبيعة االنسان 

ولة تركز على طبيعية وفطرية العنف  بالعالقة بين مفهوم العنف ومفهوم العدوانية، امتدادا موضوعيا للنقاش املفارق بين مق

 لدى الكائن االنساني، ومقولة أخرى تعتبره معطى مبنيا اجتماعيا وثقافيا. 

بصفة عامة، يحدث كثيرا أن تتالزم محاولة مفهمة العنف بذلك الحضور الوازن ملفهوم العدوانية، وخصوصا في اللحظة  

إلى   املادي  العنف  استشكال  فيها  يفض ي  واالعتداء  التي  املادية،  للقوة  املفرط  واالستعمال  التهجم  معاني  مختلف  استدعاء 

الجسدي على االخر، وكذا الحاق الضرر املادي به. وهنا نجد أن فهم الفعل العنفي يتقاطع مع معاني ودالالت العدوانية، هذه  

املتأصلة في الطبيعة االنسانية، ومن ثمة تصير    األخيرة التي يتم اعتبارها غالبا، بمثابة فعل طبيعي ناتج عن اندفاع الغريزة

العدوانية تصريفا لطاقة غريزية كامنة تهدف في غايتها إلى ضمان بقاء النوع البشري. على الرغم أن مفهوم العنف ال يتماهى  

، ومهاجمة له بهدف  بشكل دائم مع مفهوم العدوانية. وذلك نظرا لكون هذه األخيرة نزوعا نحو األخر، سواء أكان فردا أو جماعة

 .ايذائه واالضرار به، بل ويمكن أن تمتد حتى إلى نفي وجوده بالكامل

وبالتالي ال يحيل العنف دائما على ذلك االستعمال املفرط للقوة، والذي يستبطن كل معاني الشدة والقسوة، كما يشاع في   

فهوم العدوانية، والتي تصل درجتها القصوى بنفي وجود  عديد من األدبيات العلمية التي تطرقت اليه. فالعنف معاكس تماما مل

االخر وقتله. وذلك على اعتبار أنه يمثل دائما تهديدا وجوديا مستمرا للوجود الخاص بالذات التي تولدت لديها تلك العدوانية.  

الرغم من كون العنف قد  ولهذا فان داللة مفهوم العنف ال تتماهى دائما مع داللة مفهوم العدوانية بشكل كلي ودائم، على  

 .3يشتمل في بعض األحيان على نوع من العدوانية والعدائية تجاه االخر 

كما نألف كثيرا، الحضور البارز ملفهوم العدوانية ضمن األدبيات العلمية السيكولوجية )وخصوصا نظرية التحليل النفس ي  

، والتي ما فتئ أصحابها يؤكدون على ضرورة تبني موقف توليفي  التي اعتبرت العدوانية معطى غريزيا كامنا في الطبيعة البشرية(

املوضوعي   املعطى  الطبيعة والغريزة االنسانية( و  إلى  إشارة  )في  الذاتي  بين املعطى  الثابتة  التداخل الحاصل والعالقات  يبرز 

 
 11باربرا ويتمر، مرجع سابق، ص  1

2 Ringa Rachid, et Clermont Gauthier, et Denis Jeffrey, et Martine Timsit Berthier, et Laurent Mucchielli, et Maurice Cusson, et 

Xavier Raufer, et AlayaAllani, et Mohamed Daki: Violence et Crimes: Manifestations et Remèdes, 2011, Rabat, Editions Rabat, PP 

25-26 

، مؤسسة 2018شهاب اليحياوي: نحو تدقيق مفاهيمي سوسيولوجي للعنف )مقالة نشرت ضمن الكتاب االلكتروني: التعصب والتطرف والعنف(،    3

 6مؤمنون بال حدود. ص 
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تجمع   عالقة  وهي  العنف(.  لبروز  خصبة  تربة  تشكل  التي  االجتماعية  والظروف  األوضاع  "احتماليات  )بمعنى  يسمى  ما  بين 

العنف"  من جهة، وكذا "أوضاع العنف" من جهة أخرى. على اعتبار أن مفهوم العدوانية يعرف عموما على أساس أنها مجموعة  

من املواقف واالستعدادات التي تؤثر في تكوين أنماط السلوك االنساني. وهي دفينة وكامنة في أعماق الطبيعة البشرية، وال تبرز  

لعلن، اال في اطار صورة رأي، أو سلوك ذو طابع عنيف وعدائي تجاه الذات، أو تجاه الغير، أفرادا كانوا، أو جماعات. فكيف  إلى ا

يمكن اذن تحقيق ذلك؟ . ألنها ببساطة، طاقة حيوية تنبثق على صيغة توتر، بحيث يمكن استغاللها وتوجيهها سواء في االتجاه  

م أن علم نفس الطفل يشير إلى أن وجود اندفاعات عدوانية لدى الفرد، يمكن عدها بمثابة  السلبي أو االتجاه االيجابي، رغ 

تعبيرات مشتركة عن امليول الهدامة الكامنة لدى االنسان، والتي تأخذ شكل غريزة البقاء والدفاع عن النفس. غير أن املالحظة  

جيا، تبين أن مظاهر العدوانية مرتبطة بشكل رئيس ي بالنظام  العلمية التي وفرتها علوم أخرى مثل السوسيولوجيا واالنثروبولو 

 1االجتماعي ومؤسساته. 

، و يتبين من خالله بأن مفهوم العدوانية يشير إلى كل امليوالت  N.Sillamyكما يمكن االستناد أيضا على التعريف الذي قدمه  

يوالت طابعا تهجميا على شخص ما أو جماعة ما، وتميز  الكامنة لدى الكائن االنساني نحو االعتداء على الغير، وتكتس ي تلك امل

ديناميكية الفرد الذي يسعى إلى اثبات نفسه. وبصفة أكثر تحديدا، فهي تميز تلك القابلية األساسية التي يستطيع بواسطتها  

 2الكائن الحي أن يتحصل على حاجاته الغذائية والجنسية. 

مفهوم العدوانية، يحيل على كل نزعة أو مجمل النزعات التي تتجسد سواء في   ونضيف اليه التعريف التالي الذي يعتبر بأن

واكراهه،   وتدميره،  باآلخر،  األذى  الحاق  في  تتجلى  غاية  لبلوغ  الفرد، وتسعى  لدى  في تصرفات هوامية  أو  تصرفات حقيقية 

اعتبار أنه ال يوجد هناك أي سلوك أو    واذالله. وتتخذ العدوانية عموما نماذج أخرى غير الفعل الحركي العنيف املدمر، على

فعل أو ممارسة معينة ال يمكن أن تنشط بتاتا كسلوك عدواني. فالعدوانية قابلة دوما للتلبس واالنبثاق ضمن أي فعل مهما  

 3.كان

انية ذات  فيتبدى لنا اذن، أن القاسم املشترك بين منطوق كل تلك التعاريف املختلفة السالفة الذكر، يتمثل في كون العدو 

طابع غريزي في الطبيعة البشرية، وتتبلور كطاقة دافعة نحو حفظ بقاء الكائن، ويمكن أن يتم توجيهها نحو الجانب االيجابي  

البناء، أو الجانب السلبي التدميري )بمعنى التدمير عبر األذية واالضرار وانتهاك وجود االخر(. وفي هذا االطار البد من االشارة  

ت أنها ال  دائما مقترنة  إلى  أنها ليست  بمعنى  الذات أو ضد االخرين.  نبثق دائما على شكل سلوكات عنيفة موجهة، سواء ضد 

بالعنف اال في حاالت معينة حسب طبيعة شخصية االنسان، وكذا حسب طبيعة تأثير البيئة االجتماعية التي ينتمي اليها. أي  

العدو  نتاجا النبثاق  العنفي يمكن أن يكون  الفعل  تعبر  أن  الجماعة من جهة، ولكن، من جهة أخرى، ال  أو  الفرد  انية لدى 

العدوانية عن نفسها دائما عن طريق العنف. إضافة إلى كونها معطى سيكولوجيا متعلق بالبنية الداخلية للذات االنسانية،  

وجودها املادي امللموس. وهذه    بينما العنف هو معطى تتم أجرأته على أرض الواقع ويتبدى كفعل اجتماعي للذات االنسانية في

الخالصة تحيلنا مرة أخرى على اإلشكال الذي يعالج مسألة العنف في اطار الثنائية املفارقة التي تشتمل على الطبيعة والثقافة  

 
 .80-73، مجلة انسانيات، عدد أكتوبر، ص  »املجتمع والعنف «.2012عنصر العياش ي، 1

2 Sillamy, N : Dictionnaire Encyclopédique de Psychologie, 1980, Paris, ED Mastrojan et Mantage, P 34 

 230، الجزائر،  ديوان املطبوعات الجامعية، ص 1985حجازي مصطفى: معجم مصطلحات التحليل النفس ي، 3
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التي تحاول االجابة عن السؤال االشكالي؛ هل العنف لدى الكائن االنساني طبيعي ذو جذور سيكولوجية، أم ثقافي على شكل  

 بناء اجتماعي للفعل العنفي؟  

 العنف ومفهوم الصراع: من التفاوض االجتماعي إلى الصدام  -2.2

بعد التطرق للتداخل الحاصل على املستوى املفاهيمي بين كل من مفهومي العنف والعدوانية، سيكون لزاما علينا لدواع  

ل من مفهوم العنف ومفهوم الصراع. هذه العالقة منهجية أيضا، أن نحاول سبر أغوار التمفصل الحاصل في العالقة بين ك 

ما   العنف. وغالبا  لظاهرة  نظري  فهم  لتحقيق  أية محاولة  والتداخل على مستوى  الغموض  ويكتنفها  تتمشكل  ما  التي كثيرا 

ويمكن  تتداخل تعريفات العنف مع تعاريف الصراع. رغم أن هذا األخير ال يلحق دائما االذى الجسدي أو املعنوي باآلخرين،  

حله بالتفاوض دون أي لجوء الستعمال القوة. عكس العنف الذي ال يحدث فيه ذلك. وهذا ما يؤدي للخلط بينهما في أحايين  

 كثيرة. فما الذي نقصده اذن بمفهوم الصراع ؟ 

ماعات،  بالتأمل في األدبيات السوسيولوجية، نصادف مفهوم الصراع، وهو يحيل على كل مواجهة قصدية بين األفراد والج 

  هذه املواجهة التي ال تغيب عنها بتاتا النوايا العدائية بين األطراف املشاركة فيها. فهؤالء األطراف، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، 

لهم مصالح وغايات متباينة، بل وحتى متنافرة، ولهم أيضا رهانات مختلفة. هاته األخيرة ينضاف اليها ذلك التفاوت الكبير الذي  

درة كل طرف من هذه األطراف على توظيف امكاناته من أجل تسيير أفضل ملجريات ذلك الصراع بغية ربح رهانه، لكن  يميز ق

ادارة الصراع بذلك املنطق بغية ربحه ال تعني أن الغاية منها هو انهاء الصراع بشكل تام وحاسم، بل العكس من ذلك، على  

رغم أنه في بعض االحيان يمكن أن يتحول ذلك الصراع إلى فعل عنفي بسبب    اعتبار أن الصراع هو جوهر الحياة االجتماعية.

تراكم مستوى الكراهية والحقد بين أطرافه، وبلوغ االقصاء االجتماعي لدرجته القصوى، هذه الحالة تستعص ي معها اليات  

نوع من العدوانية واستنفارها،    التفاوض، التي تؤطر عملية الصراع، عن تدبيره بصفة معقولة، الش يء الذي يقود نحو اثارة

مما يعطي اشارة على كون  العنف، وعلى    .وبعد ذلك تتم ترجمتها إلى أفعال عنفية، سواء من أحد الطرفين، أو من كليهما معا

 غرار مفهوم العدوانية، ال يتماهى بتاتا في مجمل حاالته مع الصراع. فما مرد ذلك؟

لحالة معقولية الحوار االجتماعي ومبادئ التفاوض. فالصراع، كما أسلفنا الذكر،  وهذا مرده، لكون العنف يخالف في هذه ا

يحتل مكانة جوهرية في قلب الحياة االجتماعية، كما يشكل دينامية اجتماعية ال تكف عن التجسد في األنساق املجتمعية  

ون أن تكون غايتها املحركة هي نفي االخر،  بأشكال تتلون بتلون طبيعة األطراف املساهمة فيه، باعتباره عالقة تنازعية من د

بشكل حاسم وكلي، خارج مجال التعبير التفاوض ي الذي توجده البنية االجتماعية، وعقلها األخالقي، بغية تدبير اليات العيش 

 1املشترك. 

يسعى الفرد، مثال، إلى  توافق بين رغبات وأهداف األطراف املشكلة له، وينشأ الصراع عندما  -فالصراع يعكس حالة من الال

إلى   تلك  الالتوافق  أهدافه ومطامحه، فتبزغ حالة  لبلوغ  اخر  أهدافه الشخصية، فيتداخل سعيه مع سعي شخص  تحقيق 

الواجهة وتدفعهما إلى التفاوض بغية تدبيرها بالشكل األمثل. فالصراع ال يؤدي دائما إلى االضرار باألخرين، وخصوصا اذا ما تم  

اه الصحيح. بمعنى أنه يمكن في حاالت معينة أن يتحول الصراع أحيانا إلى عنف واضح بين األطراف املشكلة  توجيهه في االتج

ملمارسة  2لحديه االنساني مدفوعا  الكائن  اعتبار  نحو  يميلون  وهم  السوسيولوجيا  في  الباحثين  من  العديد  نصادف  وهنا،   .

 
 10اليحياوي شهاب، مرجع سابق، ص  1

2 Leclerc, D. B : Guide de Prévention et d'intervention contre la violence envers le personnel et l'éducation, 2012, Canada, Centrale 

des bibliothèque et archives, P 12 
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لحياة. بمعنى أن الصراع يمكن أن يكون دافعا من دوافع اللجوء إلى العنف بسبب التنافس والصراع من أجل البقاء على قيد ا

 1تبني املمارسات واألفعال العنفية. رغم أنه ليس مفهوما معوضا وبديال ملفهوم العنف. 

االجتماعية  لهذا، ما دامت مجمل تلك التعاريف قد ركزت بشكل كبير، على ابراز مسألة الصراع كسمة تميز التفاعالت  

داخل املجتمع، وهي ايجابية كونها تكتس ي أهمية في الحياة االجتماعية لألفراد، وبالتالي فهي تكتس ي طابعا بناء وايجابيا اذا تم  

توجيهه بالشكل واالتجاه الصحيحين. و ال يؤدي دائما نحو نشوب العنف بصفة مالزمة اال في حاالت معينة. اال ان السؤال  

 بشدة في هذه الحالة هو كالتالي: كيف يدفع الصراع اذن نحو نشوب حالة العنف بين األطراف املشكلة له ؟ الذي يطرح نفسه 

"، والذي مال نحو اعتبار مفهوم الصراع بكونه  ميشيل فيفيوركايضطرنا هذا، ملحاولة استحضار اسهام السوسيولوجي "

تتسم بمجموعة من الخصائص، لعل من أبرزها خاصية التعارض،  يحيل على تلك العالقة التي تم بناؤها وتنظيمها اجتماعيا، و 

وخاصية التفاوض. بمعنى أن كل عالقة صراعية تجمع بين طرفين أو أطراف تكون متعارضة ومتنافسة فيما بينها. ولكن العنف  

بسد افاق النقاش والحوار    حسبه، ال يظهر في الواجهة اال في اللحظة التي تقوم فيها تلك االطراف املشكلة لحدي عالقة الصراع،

معنى أن العالقة الصراعية، بوصفها عالقة  ب  .2والتفاعل فيما بينها، واختارت تلك األطراف منحى القطيعة في عالقتهم الصراعية 

في   يكتنفها خلل معين  اال حينما  العنف  إلى حالة  في توجهاتها وأهدافها، ال تتحول  أطراف متعارضة  بين  غير متكافئة تجمع 

فاعل، يمهد لوصول األطراف ضمنها إلى باب مسدود، فتختل معه املقومات التي كانت تستند عليها تلك العالقة الصراعية.  الت

ويبين  "ميشيل فيفيوركا"، بأن االنتقال إلى حالة العنف، يمكن رده إلى مجموعة من العناصر املتحكمة في سيرورة االنتقال  

شخصية، والثقافة التي تنتمي اليها تلك الذوات أو األطراف، والتي تقوم بإنتاجها والتعبير  تلك؛ على غرار العناصر املتعلقة بال

عنه. فالذات تلجأ ملمارسة العنف املضاد كرد فعل على عنف سبق أن تعرضت له، أي انها تقوم بعملية شرعنة لعنفها الخاص،  

 .وذلك عن طريق إضفاء صفة رد الفعل عليه

فتاح على وجهة نظر "كارل مانهايم" حول مفهوم الصراع في عالقته الجدلية مع مفهوم العنف. ولهذا  كما أنه من الالزم االن

فان "مانهايم" ما فتئ يعتبر بأن التناقض والتقاطع بين أفكار ومبادئ ومعتقدات الطبقة الحاكمة التي تعتقد بأنها األجدر، أكثر  

باعتبارها   والحكم  السلطة  تالبيب  بتقلد  غيرها،  الطبقة  من  وبين  املجتمع،  لقيادة  الالزمة  واملؤهالت  والثقافة  بالنبل  تتمتع 

املحكومة التي تستفحل في أوساطها األفكار الطوباوية التي تجعلها تؤمن بأنها األحق بقيادة املجتمع وتسطير مصيره بحكم سعة  

افكار ومبادئ ومعتقدات الطبقة   اطع بينان مثل هذا التناقض والتق«حجمها وكذا جسامة التضحيات التي تبذلها من أجله.  

الحاكمة )االيديولوجية( والطبقة املحكومة )الطوبائية( هو الذي يؤجج نار الصراع بين الطبقتين، والصراع غالبا ما ينتهي  

اجتماعية  بالثورة االجتماعية التي تقوم بها الطبقة املحكومة ضد الطبقة الحاكمة. والثورة سواء كانت سياسية أو عسكرية أو  

. وهنا تأكيد من طرف "كارل مانهايم"   3  »أو اقتصادية أو فكرية أو مؤسسية البد ان تقود إلى تغير املجتمع من شكل إلى شكل اخر

على كون الصراع القائم بين الطبقة الحاكمة واملحكومة، غالبا ما يقود نحو بزوغ فجر العنف والذي يتبدى على شكل ثورات  

سياسية وغيرها، وخصوصا من طرف املحكومين ضد الحاكمين، وهدا الصراع الذي ينقلب إلى عنف أو صدام  عسكرية أو  

 
 28الحيدري ابراهيم، مرجع سابق، ص   1

2 Weiviorka. M (2004, Jan-Jun) : Pour comprendre la violence Hypothèse du sujet. Sociedade e Estado, Brasilia. V.19, N,1, pp. 21-

51 

النظريات االجتماعية املعاصرة.      3 في  النظريات االجتماعية املتقدمة: دراسة تحليلية  ، عمان، دار وائل 3، طبعة  2015احسان محمد الحسن: 

 137- 136للنشر، ص 
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متعدد األبعاد، سيقود املجتمع في نهاية املطاف، نحو تسطير الخطوط العريضة للتغير االجتماعي على جل مستويات الحياة  

 االجتماعية. 

"رالف داهرندورف"، والذي مال نحو اعتبار الصراع، بأن وظيفته   من جهة أخرى، نستحضر أيضا اسهام السوسيولوجي

في الحفاظ على الوضع القائم في املجتمع، رغم أنه أحيانا يؤدي إلى تقوية النظام، ولكنه غالبا ما يتجه نحو تحقيق  ال تكمن  

يمثل احدى الظواهر املهمة في    تغيير تدريجي )على غرار تصور "كارل منهايم"(، واعتبر بأن الصراع، وخصوصا بين الطبقات،

العنف. بحيث يترجم   وبعد يشمل ويميز "رالف داهرندورف" بين بعدين اثنين للصراع: بعد يشمل الكثافة،.  1املجتمع الحديث 

بعد الكثافة، درجة انخراط االطراف املعنية في عالقة الصراع، بينما يكشف بعد العنف، عن مختلف الوسائل املستعملة في 

صراع، حيث غالبا ما تبدأ مستويات العنف بأشكال غير مادية، على غرار التهديد، ثم تتصاعد وتيرتها شيئا فشيئا، حتى  ذلك ال

تصل إلى مستوى العنف املادي. فيصير العنف في هذه الحالة، بمثابة بديل استراتيجي لألطراف حين تستغرق سيرورة الصراع  

عة من األسباب األخرى التي تقود عملية التحول هذه، من وضعية الصراع باتجاه  كثيرا. ويضيف "رالف داهرندورف" بأن مجمو 

وضعية العنف، تتمثل أيضا في حرمان األفراد بشكل مطلق من املوارد التي يسعون إلى الوصول اليها، مما يسهم اسهاما كبيرا  

 2املوارد بشكل نسبي.   في دفعهم إلى تبني العنف. بشدة أكبر من أولئك األفراد الذين تم حرمانهم من

داخل   األفراد  يعيشه  الذي  الحرمان  ملستوى  كبرى  بدرجة  تابعة  العنف،  انتاج  مسألة  كون  على  اذن،  يؤكد  أنه  بمعنى 

العنف ستتضاءل،   إلى  اللجوء  احتمالية  فإن  نسبي،  لحرمان  األفراد  فكلما تعرض  في عالقة صراعية.  واملنخرطين  املجتمع، 

نهم بشكل مطلق، آنذاك سيتجهون بشدة نحو تبني الفعل العنفي، هذا األخير سيصير بالتالي  والعكس سيحدث لو تم حرما

خلال قد حل بسيرورة الصراع، وفشله عن تحقيق أهدافه التي كان يصبوا اليها، وتحول إلى عامل من عوامل الصدام العنيف  

لألفراد االجتماعية  الحياة  تن  .في  ألي  الجوهري  الش يء  بمثابة  اقتصادية  فالصراع  تنظيمات  أكانت  سواء  اجتماعي،  ظيم 

يضا "لويس كوزر" الذي  أكاملقاوالت، أو تنظيمات غير اقتصادية كاألسرة أو املدرسة. وباإلضافة إلى "رالف داهرندورف"، نجد  

ملكانة النادرة،  حاول التوفيق بين املنظور الصراعي واملنظور الوظيفي، حيث عرف الصراع بكونه كفاحا حول القيم، واملطالبة با

يضا تلك الحالة أو الوضعية التي يكون فيها هدف الجماعات االجتماعية املتصارعة  أوالقوة، واملوارد، كما أشار إلى أنه يشمل  

 3فيما بينها هو محاولة للتخفيف من حدة الضرر، أو التخلص من منافسيهم. 

الصراع ال يتماهى دائما مع مفهوم العنف، وال يتخذ نفس    فيتضح اذن، أن مختلف هؤالء الرواد، قد ركزوا على كون مفهوم 

داللته. فالصراع هو جوهر الحياة االجتماعية، ويمكن اعتباره عنصرا بناء داخل املجتمع، وعامال مساهما في التغير االجتماعي.  

املوازين، وتنهار فيها األسس التي تختل فيها  إلى بزوغ فجر العنف، سوى في الحاالت  التي يقوم وجودها على ضمان    وال يؤدي 

استمرار عملية الصراع على مقومات معقولة تخدم كل األطراف املشاركة فيها، في سعيها إلى تحقيق أهدافها. وهنا تتأتى ضرورة  

  الفصل بين كال املفهومين أثناء محاولة مقاربة ظاهرة العنف.

ومين. وهنا نستحضر أطروحة املنظور الصراعي الجدلي )الذي  وباتخاذنا وجهة فلسفية، نألف محاولة توليفية بين كال املفه

 
السمري عدلي، ومحمد محيي الدين، ، ترجمة زايد محمد، ومحمد الجوهري، و 2، طبعة  2006جيدنز، أنطوني: مقدمة نقدية في علم االجتماع.  1

 55القاهرة، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، ص 

2 Johnson, Doyle Paul: Contemporary sociological theory: An integrated multi-level approach. 2008, Springer-Verlag, New York, 

P.378 
- 100، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  1999طلعت ابراهيم الزيات، وكمال عبد الحميد لطفي: النظرية املعاصرة في علم االجتماع.    3
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املستوى   على  بمثابة عالقة صراع  هي  الذوات  بين  األساسية  العالقة  كون  إلى  يشير  والذي  املثال(،  على سبيل  هيجل  يمثله 

الذات تحتضن في   الوجودي. وهذا هو نفس التصور الذي طورته الوجودية السارترية )نسبة إلى الفيلسوف ج.ب. سارتر(. ألن

جوهرها رغبة تسعى إلى تحقيقها، وهذه الرغبة دائما ما تصطدم برغبة الذوات األخرى. وتمتد حتى تبلغ درجة تصبح فيه الرغبة  

في الش يء رغبة في االخر، أي رغبة في نفي الذوات األخرى، وذلك من أجل التمكن من نزع االعتراف منها. باعتبارها كلية ذوات  

عبة الصراع الوجودي. وهذا الصراع يمكن اعتباره بمثابة صراع قاتل من أجل بلوغ غاية اثبات الذات، وكذا انتزاع  مشاركة في ل

اعتراف االخر بها. ويبين "محمد سبيال"، بأن هذه الدراما هي التي تجسدها صراع النظرات عند "سارتر"، فكل ذات تحاول أن  

بوا إلى موضوع  الذوات األخرى وتحولها  الوجودي  تنفي  الواقع  النظرة. فالنفي والصراع مكونان أساسيان من مكونات  سطة 

. رغم أن هيجل ضمن  1لألفراد. وبالتالي يمكن اعتبار العنف والصراع بمثابة محركين لسيرورة الطبيعة والتاريخ واملجتمع والفرد 

د على أنه مطلوب بغية نفي الذوات األخرى ونزع هذا الطرح امليتافيزيقي، نجده ال يدعوا بالضرورة إلى تبني العنف، لكنه يؤك

 .االعتراف منها، وهنا تتم املصادقة على العنف كجزء ضروري من عملية التحقق الديالكتيكي أو الجدلي للروح املطلق

 اللحظة التحليلية الثالثة: العنف ومتالزمة الجريمة واالنحراف .. أي دور للمعايير االجتماعية؟-3

نصادف في أحايين كثيرة، نوعا من االلتباس الذي يالزم محاوالت العديد من الباحثين كلما كانوا بصدد االنخراط  يحدث أن  

في أية محاولة لتعيين حدود موضوعية ملفهوم العنف، واستجالء وتوضيح مختلف النواحي التي يتقاطع فيها هذا األخير مع كل  

ذا اللبس، ورغبة في تجاوز ذلك الخلط الذي يحصل في هكذا محاوالت، سيكون  من مفهومي الجريمة واالنحراف، ودرئا ملثل ه

 .لزاما علينا أوال التمكن من معرفة الداللة التي يكتسيها كال املفهومين. قبل أن ننطلق في محاولة الفصل بينها نظريا

اف، على أنه مفهوم يحيل  كما سنعتمد بشكل أساس ي على اسهام "أنطوني غيدنز"، والذي أشار بخصوص مفهوم االنحر 

التي تخالف املعايير التي يقرها العرف العام. وأبرز في هذا االطار، بأن مفهوم   السلوكات و األفعال  بشكل عام على مختلف 

االنحراف قد يتغير معناه ومعه حمولته، من وقت إلى أخر و من مكان إلى آخر، بل إن ما يعتبر سلوكا سويا و قويما في سياق  

ا، قد يوصف بأنه منحرف في سياق ثقافي آخر. فمفهوم االنحراف بحد ذاته، يعد أوسع وأكثر شموال من مفهوم الجريمة،  ثقافي م

. بمعنى أن مفهوم االنحراف يشمل مختلف السلوكات  2هذا األخير الذي يشير إلى التصرفات غير االمتثالية التي تخالف القانون 

عايير االجتماعية التي يسطرها املجتمع. و يتم تمييز مفهوم االنحراف عن مفهوم الجنوح،  االجتماعية التي تخرج و تنحرف عن امل

بكون هذا األخير يشير فقط إلى السلوكات االنحرافية التي يعاقب عليها القانون. و هو نفس املعنى الذي يبرزه مفهوم الجريمة،  

 3القانون الجنائي ويعاقب عليها مرتكبيها داخل كل مجتمع.  و الذي يقصد به مجموع تلك املمارسات االنحرافية التي يحظرها

فنخلص، بعد التأمل في كال التعريفين، إلى كون مفهوم االنحراف، يشير بصفة عامة إلى رفض أفراد أو جماعات اجتماعية  

وإتباعها   باحترامها  ويلتزم  املجتمع،  يسنها  التي  االجتماعية  واملعايير  بالقواعد  االلتزام  والجماعات  معينة،  األفراد  معظم 

 .االجتماعية في سياق اجتماعي معين، لتأطير تصرفاتهم و أنماط سلوكهم داخله

أما مفهوم الجريمة فيرتبط بمفهوم االنحراف ارتباطا وثيقا، رغم أن كال املفهومين يتراوحان في الداللة و املعنى والقبول  

نائي قد ال يطبق على كثير من حاالت االنحراف داخل املجتمع، و بالتالي فهذا ما  . ملاذا ؟ ألن القانون الج  4االجتماعي و القانوني

 
 193- 192سبيال محمد، نفس املرجع، ص 1
 306للترجمة، ص ، بيروث، املنظمة العربية 4، ترجمة فايز الصياغ، طبعة 2005أنطوني غدنز: علم االجتماع،  2

3Mauger, G. : La sociologie de la délinquance Juvénile, 2009, Paris, La Découverte, P 11 
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يبين بأن كال من مفهومي االنحراف والجريمة ليسا مترادفين ومتطابقين في املعنى أحيانا، ولكن ذلك ال ينفي كونهما مترابطين  

 .ومتداخلين في أحيان أخرى حسب السياق االجتماعي والثقافي

ما القانوني    من خالل  والتحديد  انحراف،  أصلها  في  هي  جريمة  كل  لكن  الجريمة،  هو  ليس  االنحراف  أن  يتضح  سبق، 

للسلوكات االنحرافية التي يتم اعتبارها جرائم من منظوره الخاص، هي التي تسطر تلك الفواصل الرفيعة بينهما، أي بين كل  

 .من الجريمة واالنحراف

للدالالت التي يحيل عليها كل من مفهومي االنحراف والجريمة، وتطرقنا للعالقة التي  مما صار يفرض علينا، بعد تحديدنا  

الجريمة،   أو  االنحراف  سمة  اسباغ  أن  رأينا  وقد  داخلهما.  العنف  موقع  لفهم  بمحاولة  تاليا،  القيام  بينهما، ضرورة  تجمع 

ع بناء  يتم  القانون،  عليه  يعاقب  الذي  االنحراف  أشكال  من  شكال  "املعايير  باعتبارها  مفهوم  في  يتمثل  أساس ي  مفهوم  لى 

االجتماعية"؛ والتي تعرف بأنها مجموعة من قواعد التصرف التي يضعها املجتمع لتحديد السلوك املالئم في عدد من السياقات  

مع العلم  االجتماعية. بحيث أن تلك املعايير االجتماعية قد تسمح بنمط من معين من أنماط السلوك أو قد تمنعها وتحظرها. 

أن كافة الجماعات البشرية تتبع أنماطا محددة من املعايير االجتماعية، والتي دائما ما تكون مدعومة بعقوبات من نوع أو اخر،  

 . على ماذا يحيلنا هذا اذن ؟ 1تتراوح ما بين عدم التقبل غير الرسمي، إلى العقاب البدني او االعدام كأقص ى درجة من العقاب

فكرة كون الفعل العنفي بمثابة فعل يتم تسطير حدوده حسب موقعه من املعايير االجتماعية. أي أن الفعل    مما يحيلنا على

العنفي اذا ما انتهك املعايير االجتماعية التي سطرها التنظيم االجتماعي فهو يصير انحرافا، أي سلوكا ال معياريا. واذا كان هذا  

الع الفعل  أي  املعايير،  املنحرف عن  داخل  الفعل  والضوابط  املعايير  القانون بوصفه جزءا من منظومة  عليه  يعاقب  نفي، 

املجتمع، فهو يصير جنوحا أو جريمة. مما يستتبعه عنف مضاد بغية تقويمه أو انهاء وجود القائم به كجزاء، سواء أكان رسميا  

خل املجتمع. فالعنف هو خروج عن املعايير  أم غير رسمي. وهنا تتبدى لنا تلك الجدلية املستمرة من العنف والعنف املضاد دا

 االجتماعية، وفي نفس االن، هو نتاج لتلك املعايير االجتماعية. 

املعايير    نطاق  حدود  عن  بعده  أو  قربه  ملدى  خاضعا  واالنحراف  الجريمة  مع  ارتباطه  في  يكون  اذن،  العنفي  فالفعل 

ارها تمثل كل تلك األفكار التي يعتنقها ويعتمدها األفراد والجماعات  االجتماعية والقيم االجتماعية التي سطرها املجتمع؛ باعتب

الثقافات   وتباين  اختالف  حسب  وتتباين  تختلف  القيم  هذه  أن  علما  والقويمة،  املرغوبة  السلوكات  لتحديد  االجتماعية 

انحرافا أو جريمة  الذي يعتبر  العنفي  األفراد. ومن ثمة، فالسلوك  التي يعيش ضمنها  أو    االنسانية  ما،  في جماعة اجتماعية 

مجتمع ما، أو ثقافة ما، قد ال يعد كذلك في سياق جماعة اجتماعية، أو مجتمع، أو ثقافة أخرى. وهنا تتبدى مدى نسبية أية  

محاولة لتعيين الفعل العنفي في ارتباطه مع مفهومي الجريمة واالنحراف، وخضوعها ملبدأ اختالف السياقات االجتماعية التي  

فيها، والتي تقوم بالحكم على ماهيته بناء على مدى تناقضه وتعارضه مع منظومة املعايير والقيم االجتماعية السائدة    ينبثق

 فيها.

 خاتمة:

نخلص في نهاية حلقات سيرورتنا التحليلية، إلى أن مقاربة مفهوم العنف، ورغم مختلف االشكاالت التي تكتنفه، وتعترض 

سوسيولوجيا بتعريف ثابت وشامل، نظرا لتداخالته وتمفصالته النظرية مع ثلة من املفاهيم القريبة له في محاوالت تعيينه  

باإلمكان تأصيله سوسيولوجيا، وبناء تعيين   أنه  العدوانية، والصراع، والجريمة، واالنحراف. اال  الداللة، من قبيل مفاهيم 

خالل قيام الباحثين بتبيان أنماط تلك التمفصالت، وطبيعة عالقته   نظري مالئم له في اطار الدراسات السوسيولوجية. من
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وصالته بها، وكذا توضيحها في سياقاتها النظرية املختلفة. وذلك باالعتماد على اليات انتقال ابستيمولوجية معقولة توضح  

اقي املفاهيم األخرى القريبة له في  اطار عمل كل مفهوم على حدة، واالمكانيات التي يتيحها االشتغال به، وفرص انفتاحه على ب

 الداللة و املعنى. 
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  التلميذ: مقاربة سوسيولوجية بيداغوجيةلتواصل بني املدّرس وا
Communication between the teacher and the student: A sociological pedagogical approach 

 Dr .MONIA BEN AYED /University Of Tunis جامعة تونس /د. منية بن عياد

 

 

 

 ملخص: 

املدرس والتلميذ وتحليل املرتكزات السوسيولوجية والبيداغوجية  الدراسة البحث في ماهية التواصل التربوي بين  تهدف  

باحثين في اإلرث السوسيولوجي والبيداغوجي للفعل    كخلفيات داعمة لنماذج التواصل بينهما حسب مفهوم العقد البيداغوجي.

 عرفه من تجديدات على مستوى التصورات واملمارسات. التواصلي وما 

 العقد البيداغوجي.–البيداغوجيا – التواصلالكلمات املفتاحية: 

 

Abstract: 

The study aims to research the nature of educational communication between the teacher and the student 

and analyze the sociological and pedagogical foundations as supporting backgrounds for the models of 

communication between them according to the concept of the pedagogical contract. Researchers in the 

sociological and pedagogical legacy of communicative action and the innovations it has known at the level of 

perceptions and practices. 

key words: Communication –pédagogie –pedagogicial contrat . 
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 تمهيد: 

على أسس منهجية    ين التفاعل والتواصل الفَعال بين املدرس واملتعلم، املبنيتنبني العملية التعليمية التعلمية الجيدة على 

التي   التطورات  ما شكلته  إنسانية وتأثيرات متبادلة. خاصة مع  التواصل وفق عالقات  يتم من خاللها  متينة ووسائل فعالة، 

مفهوم التربية وعلى ضرورة اضطالع    شهدها عصر التكنولوجيا والرقميات من انعكاسات على قطاع التعليم ولتؤكد على تطور 

املؤسسة التربوية بدورها الجديد في مواكبة العصر وتمكين املتعلمين من التعلم اإليجابي والتزود باليات التفكير العلمي املزود  

 باملعارف واملهارات الضرورية.

التر  والتواصل  عامة  بصفة  التواصل  ماهية  البحثية،  الورقة  هذه  خالل  من  عن  وسنتناول  باحثين  خاصة،  بصفة  بوي 

التي   البيداغوجي  العقد  مفهوم  ضوء  في  واملتعلم  املدرس  بين  التواصلية  العالقة  بتحليل  سنقوم  كما  وانواعه.  خصائصه 

)األستاذ   البيداغوجي  العقد  أطراف  تواصل  صيغ  في  تتجسد  والتي  التواصل  نماذج  لتحليل  كأرضية  – التلميذ  –سنعتمده 

من   املعرفة( يمثله  املرتكزات  وما  عن  باحثين  التواصلية  والعالقة  التعليمية  العملية  عليها  تقوم  ومسلمات  تصورات 

 السوسيولوجية والبيداغوجية لكل نموذج تواصلي. 

وتكمن أهمية هذه الدراسة في طبيعة أهمية املوضوع وهو التواصل التربوي باعتبار ما يلعبه من دور كبير في نجاح العملية  

أن العالقة التربوية هي عالقة تواصلية تقوم على تفاعل انساني وعالقة دينامية بين املدرس واملتعلم، تتخذ  التعليمية. خاصة و 

السوسيولوجي  اإلرث  في  البحث  وايضا  تفاعلية.  وجدانية  وتبادالت  للرسائل  وتبليغا  مركبة  تواصل  عملية  في  انخراط  شكل 

 ا عرفه من تجديدات في مستوى التصورات واملمارسات. وموالبيداغوجي للفعل التواصلي بين املدرس واملتعلم 

 اآلتية:  األسئلةضوء ما سبق سنصوغ مشكلة الدراسة في في  

 ؟ ما مفهوم التواصل التربوي وماهي خصائصه وأنواعه-

طرفين  - بين  التواصلي  الفعل  نماذج  عليها  تتأسس  التي  والبيداغوجية  السوسيولوجية  األسس  أو  املنطلقات  ماهي 

 أساسين في العقد البيداغوجي وهما األستاذ والتلميذ؟ 

 أوال. ماهية التواصل التربوي: 

 . مفهوم التواصل: 1

أو ش يء ما، كما يتم على   التواصل لغة هو االتصال والصلة والترابط واالبالغ، ويعني التواصل إقامة عالقة مع شخص 

 ل بفضلها. الش يء الذي تًم تبليغه والوسائل التقنية التي يتم التواص 

وقع   له. فمثال  تعاريف  نجد عدة  وبالتالي  منه  والهدف  والسياق  املكان  باختالف  التواصل  يختلف مفهوم  أما اصطالحا، 

تعريف التواصل بانه فعل يقوم على نقل املعلومات من مصدر إلى هدف ويتحقق ذلك بين فردين أو بين مجموعة من االفراد،  

مجموعة عناصر هي: املرسل واملستقبل والرسالة والقناة والشفرة واملرجع، أما املكون    املكون األول لعملية التواصل يشمل

الثاني هو ان عملية التواصل تحدث من خالل اتصال فردين يشتركان في سجل معرفي وقيمي، اما املكون الثالث فهو اختالف  

 .  1املقاربات التي تعالج موضوع التواصل ونماذجه

 
 . 2004الثقافة، عمان، األردن، باسم محمد ولي، محمد جاسم محمد، املدخل إلى علم النفس االجتماعي، مكتبة دار -1
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يشير "لند برج" إلى أن كلمة تواصل تستعمل للداللة على التفاعل بواسطة العالقات والرموز. وقد تكون حركات أو صورا  

أو لغة أو شيئا آخر، يعمل كمنبه للسلوك. والسلوك الناتج عن هذا التفاعل قد ال يحدث نتيجة ملجرد التعرض للرمز نفسه  

.كما َعَرف بأنه امليكانزيم الذي بواسطته توجد  1معين ستجابة ليستقبل املنبه بشكل  بل البد من تهيئة الفرد الذي سيقوم باال 

 العالقات اإلنسانية وتتطور، إنه يتضمن رموز الذهن مع وسائل تبليغها عبر املجال وتعزيزها في الزمان.  

و  والكتابات  والكلمات  الصوت  ونبرة  والحركات  )الجسم(  وهيئات  الوجه  تعابير  أيضا  والتلغراف  ويتضمن  املطبوعات 

 .2والتليفون. وكل ما يشمله آخر ما تم من االكتشافات في املكان والزمان 

املراسلون   بها  يتفاعل  التي  العملية  أنه  كما  واستقبالها  املعلومات  نقل  على  ينطوي  اجراء  هو  التواصل  أن   ،
ً
إذا نخلص 

ملية محتوى يؤدي الى التأثير والتأثر ويتم هذا التواصل  واملستقبلون للرسائل في سياقات اجتماعية معينة وتتضمن هذه الع

 بطرق عدة شفاهيا او كتابيا او سلوكيا او حسيا او رمزيا. 

 .مكونات التواصل: 2

 مكونات أساسية هي املرسل واملستقبل والرسالة. 3تحتاج عملية التواصل الى 

 طوقة من قبل الشخص املستقبل                  املرسل: يقوم بترميز الرسالة ويضعها في صيغة يعتقد أنها ستكون من

 املستقبل: هو الشخص الذي يستقبل الرسالة ويفك رموزها وبعدها يقدم تغذية راجعة مناسبة للمرسل. 

 الرسالة: قد تكون منطوقة أو مكتوبة أو موسيقى أو صورا. 

األشخاص وبالتالي عدم وصول الرسالة بشكل  وإن وجود أي خلل في إحدى املكونات السابقة سيعيق عملية التواصل بين 

 .3صحيح 

 .التواصل التربوي: 3

للتواصل عدة أنواع فنجد التربوي واالعالمي واالجتماعي والبيولوجي والفلسفي وتتسع وظيفته لتشمل أفاقا عدة وقد تناول  

 لمية ومنها:العديد من الباحثين بالتحليل مفهوم التواصل التربوي وذلك ألهميته في املمارسة التع

هو عملية تفاعل بين طرفين حول رسالة معنية أي مفهوم أو فكر أو رأي أو مبدأ أو مهارة أو قيمة أو اتجاه الى أن تصير  

 4. الرسالة مشتركة بينهما

  ويعرفه "عصام كمتور" بأنه عبارة عن عملية تفاعلية نشيطة بين املتعلمين ومصادر التعلم املتعددة واملتباينة في صورة 

الكترونية أو  بيانات حقيقية  في  املعنى، تحت إشراف وتوجيهات املعلم  البنائي ذو  التعلم  بهدف إحداث  أو تشاركية  .  5مفردة 

 
   1986، 1ليلى العقاد، مدخل إلى نظريات االتصال ووسائله، دمشق، ط، -1
 . 44عبد الكريم وآخرون، معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجية والديداكتيك، منشورات عالم التربية، ص  - 2

التوحد،   ريما-  4  اضطراب  ذوي  أطفال  لدى  اللغوي  التواصل  مهارات  بعض  تنمية  في  اللعب  باستخدام  تدريبي  برنامج  فاعلية  فضيل،  مالك 

   .59، ص2005دمشق،
 

 .2009، التدريس )نماذجه ومهاراته( القاهرة، عالم الكتب، الطبعة األولى،يتون كمال عبد الحميد ز -4

معة  عصام إدريس كمتور، تطور التعليم العالي بالجامعات السودانية، باستخدام معطيات تكنولوجيا التعلم، رسالة الدكتوراه، كلية التربية جا -5

 .2006الزعيم األزهري ،
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ويشير التواصل البيداغوجي إلى مجموع العمليات واملظاهر والسيرورات التواصلية التي تحدث بين املدرس واملتعلمين في سياق  

التي يتم بواسطتها تبليغ محتوى تعليمي أو تبادل او تحقيق عملية التأثير املتبادل بين طرفي  وضعية تعليمية تعلمية محددة و 

عملية التعليم والتعلم. ويتخذ التواصل البيداغوجي في الغالب اإلرسال اللفظي وسيلة أساسية، لكنه قد يتم ذلك بواسطة  

 .1ات وتعابير الوجه وهيئات الجسد ونبرات الصوت وغيرها وسائل أخرى غير لفظية معززة لإلرسال اللفظي كالحركات واإليماء

فاالتصال   بينهما  هناك فرق  لكن  التربوي،  التواصل  و  االتصال  بين مفهومي  تشابه  هناك  أن  ما سبق  نالحظ من خالل 

أو بدون   التربوي هو عملية موجهة في بيئة تعليمية لنقل معلومات أو توجيهات او أفكار من طرف إلى آخر دون وجود تفاعل

انتظار رًدة فعل من الطرف االخر، بهدف إحداث تأثير في النمط السلوكي للمستقبل سواء أكان مديرا  او معلما .أما التواصل  

التربوي فهو عملية تفاعلية مشتركة في البيئة التعليمية لتناقل املعلومات والتوجيهات واألفكار من طرف آخر مع انتظار ردود  

 .   2خر بما يخدم تحقيق أهداف املؤسسة التعليمية الفعل من الطرف األ 

 .أنواع التواصل التربوي: 4

 تتمثل أنواع التواصل التربوي في:     

أكثر أشكال التواصل شيوعا وانتشارا وأكثر   امللفوظة مكتوبة أو منطوقة وهو  اللغة  اللفظي: يتميز باستعمال  التواصل 

 فعالية في غرفة الصف.

اللفظي: وهو التواصل الذي ال يعتمد اللغة اللفظية لتحقيق األهداف التواصلية وانما يعتمد اللغة االشارية  التواصل غير  

 كاإلشارات الجسدية مثل تعبيرات الوجه، حركة اليدين او رموز اصطناعية كامللصقات ولغة العيون. 

فظي حيث انها تكشف ما تعجز الكلمات التي  ويشير العديد من الباحثين الى أهمية لغة الجسد كنمط للتواصل الغير الل

تخرج من فيك من ذكره وال ترغب في ذكره، اًن جسدك يرسل إشارات بعضها متعًمد وبعضها ال شعوري حي يدرك الشخص  

 3االخر من خاللها أنك مهتم به ومن ثم تحصل على انتباهه ثم الحفاظ على االهتمام بعد التمكن من تحقيقه 

 التواصل التربوي من منظور سوسيولوجي وبيداغوجي:ثانيا. نماذج 

تربويا ال يمكن   املدرس فيها فعال  األجيال والفئات االجتماعية املختلفة ويمارس  بين  اتصال والتقاء  تمثل املدرسة نقطة 

ه: إن العالقات  اختزاله في الفعل التعليمي فحسب، وإنما هو أوسع وأكثر عمقا وأثرا. وهو ما عبر عنه "جان كلود فيلو" بقول

التربوية تعامل وتفاعل إنساني يتم بين األفراد في وضعية اجتماعية. وإذا اعتبرنا أَن الفضاء الذي تحدث فيه عمليات التعلم  

والتعليم هو في غالب األعم، وحجرة الدرس، الفصل الدراس ي، فمن الواضح أن تؤسس داخل هذا الفضاء عالقات دينامية  

، تتخذ شكل انخراط في عملية التواصل مركبة، وتبليغ للرسائل وتبادالت وجدانية ذو عمليات استكشاف  بين املدرس واملعلمين

 4ومقاومة 

 
 . 14، ص 2009، أكتوبر، 1بوية طبيعتها وأبعادها، دفاتر التربية والتكوين، العدد،محمد ايت موحي، العالقة التر -1
 . 2012حمد القميري، تقنيات التعليم ومهارات التواصل، دار روابط للنشر وتقنية املعلومات، دار الشقري للنشر، -2
 .283،284ص  2015جيمس بورج، لغة الجسد: كيف تعرف ما يقال فعال، مكتبة جرير،  -3

 . 2013أفريل، 11_محمد بن موحي، العالقة التربوية: طبيعتها وابعادها، علوم التربية، 4
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بأنها التربوية  العالقة  بوستيك  بهؤالء  ويعرف  التوجـه  أجـل  مـن  بالتالميـذ  املربـي  تـربط  التـي  االجتماعيـة  الصـالت  مجمـوع 

 .1التالميذ نحو أهداف مرسومة 

 تصنيف العالقات التربوية الى ثالثة نماذج: ويمكن 

_نموذج متمركز حول املدرس: تتم فيه التفاعالت في اتجاه وحيد اي من املدرس الى املتعلم وتنمو هذه العالقة بمركزية 

  املدرس الوحيد الذي يملك املعرفة وسلطة الذي يعلم على الذي ال يعلم.

ة املتعلم يكون فيها املدرس موجه لعملية التدريس، يعطي قسما من الحرية  _نموذج متمركز حول املتعلم: يتميز بمركزي

 للمتعلمين إلظهار شخصيتهم وتنمية مهاراتهم. 

_نموذج متمركز حول املعرفة: يقوم على أهمية املحتوى او املادة وتكون بطريقة تنظيم املحتوى. وهنا يلغى فيها دور املدرس  

 أو له وساطة بسيطة ومحدودة  

 وتكون عالقة التلميذ مع املعرفة عالقة مباشرة. منه، 

ولطبيعة موضوع دراستنا، سنقتصر على عالقة املدرس بالتلميذ باحثين في التصورات لنماذج التواصل بينهما والتي نجد   

حليل،  أسسها وبشكل واضح فيما يسمى بالعقد البيداغوجي وما يحتويه من نماذج للفعل التواصلي التي سنعتمده كأرضية للت

 مع إبراز سياق تطور أسسه النظرية وتصوره ألطراف العالقة البيداغوجية حسب منطلقات سوسيولوجية وبيداغوجية.

 .مفهوم العقد البيداغوجي: 1

املنظومة   إطار  في  تحكم  التي  الضمنية  القواعد  مجموع  بأنه  البيداغوجي  العقد   " "دفالي  و   " أستولفي  جون   " يعرف 

س وتلميذ وموضوع التعلم وتوزيع األدوار والواجبات لكل طرف والذي يعتبر مسؤوال عنها امام الطرف  الديداكتيكية، من مدر 

 .2االخر 

أما "بروسو" فيشير الى أن العقد البيداغوجي ينشا كعالقة تشاركية بين املدرس والتلميذ ويتجسد بشكل ضمني كل ما   

 .3بشكل وبآخر امام الطرف الثاني  يضطلع به كل طرف منهما من مسؤوليات ويعتبر ملتزما به 

كما يعرفه بأنه مجموع السلوكيات الصادرة عن املدرس واملنتظرة من طرف املتعلمين ومجموع السلوكيات الصادرة عن  

املدرس، هذا العقد عبارة عن مجموع القواعد التي تجسد بصورة أقل وضوحا وأكثر تسترا ما يتوجب على كل شريك في العالقة 

 .4يكية تدبره وما سيكون موضوع محاسبة أمام األخر الديداكت

وباعتبار موضوع دراستنا، سنقوم بقراءة تحليلية لنموذجي التواصل بين املدرس والتلميذ ضمن هذا التعاقد والذي من  

داغوجية  خالله تتحدد األدوار واملهام التي يقوم بها كل طرف في عالقته مع األخر معتمدين على منطلقات سوسيولوجية وبي

 وذلك بالعودة إلى اإلرث التربوي لكل نموذج. 

 
1 -M (postic) la relation éducative.  ED, PUF, paris.1979 .P15 

2J.P AstolfietM .develay, la didactique des sciences 1989 .PP 64 ,65  

3- M. Develay de l’apprentissage de l’enseignement, 1995, Paris, PP82-83 

حاج  مختار بروال، كفاءة التواصل البيداغوجي الجامعي في ضوء معايير الجودة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم التربية، جامعة ال4

 .40، ص2015، 2014لخضر باتنة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية،
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 . النموذج التواصلي املتمركز حول املدرس: 2. 

 النموذج التواصلي املتمركز حول املدرس حسب منطلقات سوسيولوجية  .أ 

والقيم الحضارية،  وهو ما نجده في التيار التقليدي الذي يجعل من التربية عملية تعتمد على املثل الثقافية الكالسيكية  

ويرى في العملية التربوية مجرد تمرير للعادات والقيم والنماذج واملعارف إلى التالميذ قصد تمكينهم من التكيف مع محيطهم  

املجتمع   الفكرية والتأديبية وسلطة  السلطة  التعليمية صاحب  العملية  إنسانيتهم، معتبرا املدرس محور  االجتماعي وتحقيق 

 لعادات ونواميس املجتمع. لترسيخ القيم وا

أكثر من   للقيم والثقافة من جيل آلخر  بما هي نقل  التربية من خاللها،  أهداف  تتركز  التواصلية،  العالقة  أن  الى  إضافة 

                                                                                                     االهتمام بتقنياتها أي االهتمام بمتطلبات املجتمع بغض النظر عن اهتمامات وحاجات املجتمع وقواني نموه وعوامل نضجه.               

وفي قراءة لوظيفة املدرسة وآلياتها، تتحول املدرسة لدى اميل "دوركا يم" الى أداة اجتماعية جماعية أحدثها املجتمع لتكمل  

التربية عند "أميل دورك  العائلة. فغاية  ا يم" اجتماعية، وجدت من خالل تحقيق االتفاق والتكامل االجتماعي وذلك من  دور 

خالل تنشئة األطفال على أنماط السلوك املقبولة من لدى جماعة ينتسبون اليها وذلك ان املجتمع ال يستطيع البقاء اال إذا  

ا التجانس وتعززه عن الطريق التشابهات  تحققت بين اعضاءه درجة كافية من التناظر والتجانس. والتربية هي التي تجلب هذ 

 .1الجوهرية التي تطلبها الحياة االجتماعية من األطفال منذ البداية 

ومن هنا نفهم أن وظيفة املدرسة عند اميل دوركا يم هي إعادة ادماج املتعلم داخل املجتمع واملحافظة على اإلرث اللغوي  

 والديني أي املحافظة والتطبيع. 

كا يم" أن يبني مشروعه السوسيولوجي التربوي ابتداء من نقده للمرتكزات التي اتخذتها التربية عن العديد  وقد حاول "دور 

من املفكرين والفالسفة من أمثال "كانط"و"هيجل" والتي اضفت الى التربية صبغة كليانية تجاوزت حدود الزمان واملكان وبقيت  

 دون تصور سوسيولوجي للظاهرة التربوية.

أهمية التجديدات االجتماعية ربط "دوركا يم"، بحس نقدي سوسيولوجي، التربية والنظام االجتماعي وقام بتجديد  ووعيا ب

 فعل التربية، كفعل اجتماعي يمارس في مجتمع محدد وفي لحظة تاريخية معينة وحسب األهداف التي يضعها كل مجتمع بعينه. 

و   "بورديو"  من  كل  انتاج  وينظر  وإعادة  والقوة  السيطرة  وشرعنه  لتبرير  اجتماعيا  املهيمن  كأداة  "باسرون"إلىاملدرسة 

تقسيم بين البنى التحتية املادية      إلى  املنظومة االجتماعية، ولقد اتجهت مقاربتهما املادية الجدلية للعالقة بين الثقافي واملادي

الجهاز اإليديولوجي املهيمن الستنساخ النظام االجتماعي والدفاع عن سيطرته  والبنى الفوقية للبنية املادية. هذه األخيرة تمثل 

 .2ضد الصراع التي تنقله الطبقات غير املحظوظة داخل املدرسة 

طبقات ، وهي    إلى  للتوضيح أكثر ينطلق "بورديو" و "باسرون" من فكرة أساسية وهي أن املدرسة تعمل وفق تقسيم املجتمع

نتاج و املحافظة على الوضع القائم الذي أنتجها، و تبعا لهذا فان األطفال ومنذ البداية قبل ولوجهم  بذلك تكرس إعادة اإل 

ولكي   التربوي(  التواصل  عملية  تسهل  التي  املالئمة  اللغوية  املهارات  امتالك  الثقافي)أي  الرأسمال  في  متساوين  غير  املدرسة 

اللغة والثقافة الساريتين في األسر البرجوازية منه في    إلى   معينا وهو أقربتحافظ على وظيفتها فهي تفرض معيارا ثقافيا ولغويا  

 
جامعة زيان عاشور، الجلفة الجزائر 50د مسعودة، التربية والبيداغوجيا في فكر اميل دوركا يم، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ال عددخال  -1

 . 71، ص2005،

 www.etccmena.com 2020/ 12/4شهاب اليحياوي، املقاربة النظرية للعالقة التربوية، املنتدى االجتماعي العاملي،  -2
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 إلى  األسر والطبقات الشعبية .إن هذا االيتوس أي النظام القيمي املستبطن بعمق والذي هو لصالح الطبقات املسيطرة .يؤدي

يس الذي  التربوي  العمل  طريق  عن  األفراد  لدى  االيتوس  أو  االستعداد  من  نوع  الثقافي  خلق  التعسف  لتسريب  أساسا  عى 

 .1املفروض من قبل الجماعة املسيطرة

ومن هنا نستخلص أن االمتثال حسب هذا النموذج يكون آليا لسلطة األستاذ، باعتباره تمثيل وتجسيد واقعي لسلطة 

سة ملعارفه فال يسمح له  ة، في حالة مايتعالاملؤسسة أو النظام الذي يشرعن لألستاذ النظر للجماعة البيداغوجية، نظرة م 

الدخول في عالقات شخصية إنسانية مع هذه الجماعة، مخافة فقدان سلطته ومهابته. مَما يعرضه لنقد املجتمع وسخرية  

 .2طلبته منه 

 ب _النموذج التواصلي املتمركز حول املدرس حسب منطلقات بيداغوجية 

األطفال   تربية  فن  أو  الطفل  تربية  لغويا  يعني  األصل  يوناني  مصطلح  هو  بيداغوجيا  »جون  3كلمة  ويشير 

ويعرفها الفالسفة القدامى بأنها وسيلة لخدمة األهداف األخالقية والسياسية  4بياجي"إلىالبيداغوجيا بانها فن بقدر ماهي علم 

 .5في املجتمع 

الطر  التي يستعملها املدرس وفقا للوضعية التي يوجد فيها قصد توجيه  نخلص أن البيداغوجيا هي مجموع  ق والوسائل 

 العملية التربوية.

يمكننا الوقوف على مالمح العالقة التواصلية التربوية في النموذج التواصلي املتمركز حول املدرس من خالل اعتبار هذا  

لطرق التقليدية والوسائل التعليمية القديمة القائمة على  األخير صاحب السلطة الفكرية والتأديبية معتمدا على استخدام ا

تلقين املناهج واملحتوى املعرفي للطالب. ويكتفي املعلم بعرض ما عنده من معلومات بغض النظر عن املستوى العقلي او العمري  

نت تعني شيئا للتالميذ محتكرا  املتعلم كمتلقي سلبي للمعلومة واالهتمام بتمرير املعلومة أكثر من اهتمامه إن كا  إلى  والنظر 

ويترجم ذلك على مستوى الناحية األخالقية االنضباطية داخل الفصل الدراس ي الذي ينظر اليه في مثل هكذا   امليدان لنفسه، 

 6ممارسات ككتلة واحدة منسجمة.

مرحلة سلبية املتأثرة أساسا  الطفولة على انها    إلى  وتتجلى هذه املمارسات ضمن املنظومة التربوية التقليدية التي تنظر  

إنها كانت تعمل على قمعها فجماعة اليونان كانت تأخذ   أبعد من أن تحترم الطفولة بل  اليونانية واملسيحية وكانت  بالتربية 

االلتجاء في  وغالوا  القسوة  استعمال  إلى  تطرفوا  فقد  الرومانيون  اما  والشدة،  بالقسوة  وفي   إلى  األطفال  والعص ي،  السياط 

 .7ن الوسطى كان االعتقاد السائد ان طبيعة الطفل شريرة فاسدة ويجب قمعها القرو 

 
 https://www.alukah.net/culture_7 2015_3حمداوي، املفاهيم السوسيولوجية، األلوكة الثقافية  جميل  -1

 127موحي وآخرون املدرس والتالميذ: أية عالقة جديدة، دار الخطابي للطباعة والنشر املغرب، ص  -2

3 - Olivier Reboul, le langage de l’éducation, analyse discours pédagogique, Edition, PUF, Paris, 1984, p15.     

4- Piaget (J), Epistémologie sciences de l’homme, Paris, Gallimard, 1972.   

 .الدراس ي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية جامعة الجزائر، الجزائربلحس مخلوف، العالقة التربوية بين األستاذ والتلميذ داخل الصف    -5

 70، ص2005بياض فريد، البيداغوجيا النشيطة وقلب األدوار داخل الوضعية التربوية، مجلة علوم التربية، -6
 . 159، ص 2005صالح عبد العزيز، عبد العزيز عبد املجيد، التربية وطرق التدريس، دار املعرف، القاهرة،  -7
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صاحب كتاب مقاالت في التربية معتبرا "أن    ALAIN (1876_1959)ومن أكبر الرواد املعاصرين للتربية التقليدية نجد "أالن"  

ا قد مررنا بمرحلة الطفولة قبل أن نصبح كهوال  الفكرة املخطئة هي التي تظهر ألول مرة ويقول "ديكارت" في هذا الصدد "باعتبارن

 ".1فإنه من املستحيل أن تكون أحكامنا سليمة 

وبالتالي تتميز عالقة املدرس باملتعلم بكونها عالقة عمودية مغلقة، شعارها النظام واالدب والطاعة.  يقوم فيه التالميذ  

نما يكون خوفا ورهبة من املدرس. وتصبح العملية التواصلية  بعملهم بنمط تكراري، ال يكون في الغالب نابعا من نفوسهم وإ

 مبنية على ما يشبه بجهازين أحدهما إلرسال املعلومات واالخر الستقبالها. 

 _النموذج التواصلي املتمركز حول التلميذ:  3 

 النموذج التواصلي املتمركز حول التلميذ حسب منظور سوسيولوجي -أ 

دخول اإلنسان حقبة تاريخية أثرت على الحياة اإلنسانية،    إلى  في أواخر القرن التاسع عشر حدثت تطورات هامة أدت    

وتدعو الجديدة  املتطلبات  مواكبة  على  الناشئة  تأهيل  في  جديدا  دورا  للمدرسة  تغيير    إلى   وأعطت  وحتمية  ضرورة  إعادة 

املدرسين   ودور  املدرسة  في  املعتمدة  بين  الوظائف  العالقة  لتقلب  الحديثة  التربية  وجاءت  تالميذهم.  مع  عالقاتهم  وطبيعة 

الطفولة كمرحلة سلبية بل    إلى   مختلف األطراف التربوية، وتنطلق من مبدأ التلميذ هو محور العملية التعليمية، ولم تنظر

ه، لذلك فهي تتبنى مواقف تتطابق مع  الطفل ككائن إيجابي، كما انطلقت من فهم موضوعي ملواقع اإلنسان وفعاليت إلى نظرت

 ثوابت توصلت اليه العلوم على اختالف أنواعها. 

وبالتالي تتميز العالقة التواصلية ضمن هذا النموذج، في ضوء مفاهيم التفاعل والتعاون والتبادل التي تأخذ بعين االعتبار  

ن املدرس واعيا بأن العملية التعليمية ليست مجرد حشو  حاجيات املتعلم وإمكانيته والظروف املحيطة به .والتأكيد على ان يكو 

األدمغة التالميذ بل في إعطاءهم قسطا من الحرية يتمكنون من خاللها إظهار شخصياتهم، متحملين نتائج سلوكياتهم وبالتالي 

يتمتعون بحريتهم ،هو    اكتساب قدرة على تحمل املصاعب التي قد تواجههم في املستقبل باعتبار أن املجتمع املتكون من أفراد

 .2مجتمع يشعر من خالله الفرد بان املسؤولية ال تقلص من حريته بل تزيدها قًوة 

وكانت كتابات "جون ديوي" دعوة قوية حطمت سيادة األسلوب التقليدي الذي ساد التاريخ االنساني لفترات طويلة وحدد  

املتعلم في يومه قبل غده   التربية كحركة تخدم  أًن قوة  "ديوي" غرض  إذ  انها عملية مجتمعية ديموقراطية.  التأكيد على  مع 

 .3املجتمع هي التي تصبغ األفراد وتصبغ األهداف. فالعالقة بين التربية واملجتمع عالقة وطيدة منذ القدم

البيداغوجيا االجتماعية  اعتبار ان الفصل ليس كما تصوره    إلى  وقد ساهم هذا التحول في التصور االجتماعي للفعل التربوي 

الكالسيكية. وإنما هو مجال نفس ي اجتماعي يتميز بكل الخصائص التي تميز املجموعة من تحديد للمواقع والوظائف وتقسيم  

لألدوار وما يصاحبها من تفاعالت نفسية اجتماعية يوجب عليها تنظيم ذاتها لغايات هي أكبر من التكوين املعرفي الخالص القائم  

 
1- Descartes, Discours de la méthode, ED, Garnier, Flammarion, 1966, P42 

2- Allard (J .L), L’éduction à la liberté, La pédagogie de Jaque Maritain, perf : Georges, Pascal-que bée : uni d’attowa 1984, p41 . 

 https://www.marefa.org/ملف جون ديوي  -3
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يم مضامين جاهزة دون ان تدعم بها وعي الطالب بما يدور حوله وتكسبه أدوات مفاهيمية، تضمن ممارسة التفكير،  على تقد

 .1وتتيح له فهم الواقع وتدًربه على تعلم التعلم

من  وأكدت نظرية التعلم االجتماعي الذي وضع أسسها "ألبرت باندورا"، على دور املعلم وتأثيره على دافعية تالميذه وذلك  

خالل تركيزها على التفاعل بين الفرد واملؤثرات والسلوك املحيط به. وأهمية ما يقدمه من مثيرات تعليمية وفق استراتيجيات  

تدريسية محددة وأساليب وطرق تعليمية معينة وخاصة في أسلوب تعامله مع تالميذه الذي يلعب دورا كبيرا في تحقيق أهداف  

ال له  التعليمية وتيسر  الجوانب  العملية  أهمية  التعلم لدى تالميذه وأكدت على  الفعال معهم ورفع مستوى دافعية  تواصل 

 االرتباطية بين املدرس والتلميذ واحترام املدرس لتالميذه وتشجيعهم. 

 ب _النموذج التواصلي املتمركز حول املتعلم من منظور بيداغوجي 

ن املبادئ واملفاهيم التي حسب "بياجيه" أنتجت من الروح العامة  في هذا النموذج تتحدد مرتكزاته البيداغوجية في جملة م  

لألبحاث السيكولوجية، وتلتقي حولها جميع النظريات التربوية والصيغ البيداغوجية التي تأسست في هذا السياق وتنتظم في 

 .2ضوئها عناصر الفعل البيداغوجي

التفاعل بين املدرس  النموذج التواصلي يقوم على أساس  والتلميذ مع تمكين التالميذ البحث عن املعرفة وتوظيف    هذا 

قدراتهم العقلية. متخذا أسسه من مرتكزات التربية الحديثة التي تفرض تغيرات في العالقة التواصلية بين املربي واملتعلم ويعتبر  

و التربية عن منظومة التربية  "روسو" رائدا و"جون ديوي" مطبقا لها. يقول "أحمد شيبوب" في هذا الصدد "عندما يتحدث مؤرخ 

الجديدة فانهم يشيرون غالبا إلى ذلك التيار الفكري التربوي الذي ظهر بأوروبا الغربية وأمريكا قبل الحرب العاملية الثانية على  

 يد كل من: 

 بالنسبة ألمريكا  1859-1952 –( J.Deweyجون ديوي )ـ  ▪

 بالنسبة إليطاليا 1878-1952 -(Mme Montessoriمونتيسوري ) ▪

 بالنسبة لسويسرا  1873-1940 -(Caparedeكابا راد ) ▪

 بالنسبة لبلجيكا  1871-1932-(Decrolyديكرولي ) ▪

 ( بالنسبة لفرنسا Freinet et Cousinet)فريناي وكوزيناي  ▪

 بالنسبة ألملانيا ... الخ  1854-1932( Kerschensteinerكرشنشتاينر ) ▪

، وهو مرجع نرى كل التربويين  1762كتاب روسو "أميل" الذي ظهر سنة    إلى  بية الجديدةغير أنه يمكن أن نرجع بوادر التر 

 التربية الجديدة يعودون إليه.   إلى املعاصرين الذين ينتمون 

 
غرب،  منصف عبد الحق، رهانات البيداغوجيا املعاصرة، دراسة في قضايا التعلم والثقافة املدرسية، منشورات افريقيا الشرق، الدار البيضاء، امل  -1

   40ص

 138ص ،2017، مارس، 21مختار بروال، جودة التواصل، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الشهيد حمة لخضر _الوادي، عدد،  -2
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األ  في  ثورة  أحدثت  التي  النظريات  من  "بياجيه"  مع  خاًصة  البنائية  النظرية  تعتبر  املدرسة  كما  وانتقدت  التربوية  دبيات 

 التقليدية التي تقوم فيها التربية على التلقي السلبي متغافلة عن خصوصيات الطفولة وطبيعتها. 

وترى أن وظيفة التربية ليست فحسب في نقل القيم والتقاليد واملعلومات وإنما في إعطاء فرصة للطفل أن ينمو ويعيش  

اكتساب مناهج وطرق التعامل مع الصعوبات وضبط العالقات بين    إلى  املتعلم طفولته، كما ينصح "بياجيه" املدرسين دفع  

الخلقية   والتربية  والجسد  الفكر  تكوين  متكامال  تكوينا  الطفل  تكوين  وأهمية  التلقين  طريق  عن  يتلقاها  ان  بدال  الظواهر، 

ال التربوية  العالقة  باالنتقال بشكل فعال من صيغ  إلى والجمالية والعملية واسهمت نظريته  الطفل  تي ال تهتم بخصوصيات 

 منظور تواصلي بيداغوجي ينطلق من الطفل ويجعله غايته في نفس الوقت.

الدائرة    الناس ولكن وظيفته تعًدت هذه  التعليم أي توصيل للعلم، كما يظن بعض  ولم تعد وظيفة املربي تقتصر على 

لتعليم بمعناه املحدود جزء من عملية التربية، على اًن التعليم  دائرة التربية، فاملعلم مربي أوال قبل كل ش يء، وا  إلى  املحدودة

 .1بمعناه الحديث قد صار تعلما أي جعل األطفال يتعلمون 

وبالتالي تتوَزع األدوار الوظيفية للفعل البيداغوجي التواصلي بصورة تفاعلية، يتحًدد فيها دور األستاذ حسب    "هاتمان "  

ا ال مبلغا ومحتكرا لإلنتاج املعرفي، وفي الجانب العمل الواقعي مساعدا ال موجها، وفي املجال  في الجانب املعرفي بكونه منشط

البيداغوجي والتسيير  للتنشيط  ومحتكرا  سلطويا  ال  متفًهما  متقبال  االجتماعي  في 2الوجداني  دوره  يكون  الحقيقي  فاملربي   .

الخالقة،   املبدعة  الذاتية  طاقته  يستخرج  أن  الطفل،  التربية  مساعدة  ومفهوم  والنقد  والتفكير  املالحظة  على  يدربه  وأن 

يستخدم أيضا للداللة على التربية االخالقية التي تقوم على دعامتين أساسيتين الثقة والحب ثقة الكائن النامي باملربي وبمحبته  

 .3ل في كل مرحلة من مراحل العمر له. ولتحقيق أغراض التربية االخالقية من الواجب أن تتكيف هذه التربية مع اهتمامات الطف

وأكدت ماريا مونتيسوري على الدور الكبير الذي تلعبه دراسة الطفل في التربية وتشجع في تصوراتها البيداغوجية املؤسسة  

على وضعيات تربوية على االختيار الحر لألنشطة وتتيح للمتعلم حرية االكتشاف من خالل تبني وسائل حقيقية حافزة وليست  

 عدة مستقلة. مسا

تراعي خصائص املتعلم وتنطلق من تلك الخصائص في تشكيل شخصية  ويتحدد مفهوم التربية عند "هاربرت سبنسر" بانها  

التربوية. العملية  في  املوجودة  الرئيسية  العناصر  وهي  واملعرفة،  األخالق  لطرق  وتحقيق  أهمية  "هاربرت سبنسر"  اعطى  كما 

ان التربية في كونها أداة تكوين األخالق الحسنة وغرس  التدريس والتي يعتبرها أهم وسيلة لتطبيق املنهج الدراس ي ويؤكد على  

 وتتمحور أهم املبادئ التي تقوم عليها طريقة التدريس في النقاط اآلتية:. 4روح الخير والفضيلة في نفس التلميذ 

 السير من البسيط إلى املركب، ومن الغامض إلى الواضح، ومن املحسوس إلى املجرد. -

 التعليم يكون في جو ملؤه املتعة والسرور، طبيعي وخال من التوتر. -

 
 .159عبد العزيز، عبد العزيز عبد املجيد، التربية وطرق التدريس، دار املعارف، القاهرة، صصالح  -1

 . 50، ص2005فرحاتي العربي، أنماط التفاعل وعالقات التواصل في جماعة القسم الدراس ي وطرق قيامها، ديوان املطبوعات الجامعية ، -2

   www.academia.eduلتربيةالتربية في القرن العشرين، أصول ا -3

 .علم النفس  علم النفس التربوي، التربية في القرن التاسع عشر والقرن عشرين. -4
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مكان طرق التلقين التي تجعل التلميذ  التركيز على النشاط الذاتي وتعويد التلميذ على االعتماد على النفس، وتجنب قدر اإل   -

 في موقف السلبي، وأن تكون املعرفة مرتبطة بطرق تنظيمها. 

إعطاء التلميذ أكبر قدر من الحرية وتجنب العقاب، وفي حالة حدوثه فينبغي أن يكون بعيدا عن روح االنتقام وأن يكون    -

 قبل. قدر اإلمكان كجزاء طبيعي وفق املبدأ الذي نادى به "روسو" من

إن طرق التدريس بصفة عامة ينبغي أن تكون قدر اإلمكان قائمة على الطريقة االستقرائية، أي االنتقال من الحقائق    -

 الجزئية إلى الحقائق العامة والكلية.

 :خاتمة

املعرفة  موضوع التواصل الذي يمثل موضوعا   له أهمية كبيرة في جميع حقول    إلى  حاولنا من خالل هذه الدراسة التطرق 

واملحرك املعرفي واملعلوماتي بالنسبة للفرد، خاَصة مع التطور التكنولوجي والعلمي. وأضحى التواصل التربوي بين اقطاب املثلث  

من   التربوي  التواصل  تعتبر دراسة  كما  األخرى.  املجاالت  بقية  تعرفه  الذي  التحول  يوازي  تجددا  يعرف  بدوره  الديداكتيكي 

باع املعقدة  املقاربات  الدراسات  من  العديد  يعتمدون  الباحثين  يجعل  مما  املعرفية  الحقول  من  بالعديد  ارتباطه  تبار 

 . البيداغوجية .. األبستمولوجية النفسية، االجتماعية،

بين نموذج   تتراوح  بينهما،  العالقة  في طبيعة  البحث  بين األستاذ والتلميذ من خالل  التواصلي  للفعل  وجاء بحثنا كقراءة 

التواصلي يتميز بمركزية املدرس والذي يندرج ضمن التربية التقليدية، تكون السلطة املطلقة للمدرس ويقتصر التلميذ    الفعل

على التلقي السلبي وتكون فيه العالقة عمودية األستاذ يأمر والتلميذ يطيع. وبين نموذج الفعل التواصلي الذي يندرج ضمن  

 لم واعتباره له مهارات وقدرات على الخلق واالبداع ويكون فيها دور املربي التوجيه واإلرشاد.  التربية الحديثة ويتميز بمركزية املتع

ملزيد من التركيز والتعمق في العوامل املتحكمة والتي  أَن البحث في خصائص هذه العالقات يستدعي ا  إلى  ونشير في األخير

 تلعب دورا في تصنيف هذه العالقات داخل املؤسسات التربوية وتحديد خصائصها.

 قائمة املراجع : 

 .2004علم النفس  االجتماعي، دار الثقافة، عمان، األردن   إلى . باسم محمد علي، محمد جاسم محمد، املدخل1

 . 2005البيداغوجيا النشيطة وقلب األدوار داخل الوضعية التربوية، مجلة علوم التربية ،. بياض فريد، 2

 . 2015. جيمس بورج، لغة الجسد، كيف تعرف ما يقال فعال، مكتبة جرير، 3

يان  ، جامعة ر 50. خالد مسعودة، التربية والبيداغوجيا في فكر اميل دركايم، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد  4

 .2005عاشور، الجلفة الجزائر ،

. ريما مالك فضيل، فاعلية برنامج تدريبي باستخدام اللعب في تنمية بعض املهارات، التواصل اللغوي لدى أطفال ذوي  5

 .2005اضطراب التوحد، دمشق ،

 . 0201www.etccmena.شهاب اليحياوي، املقاربة النظرية للعالقة التربوية، املنتدى االجتماعي العاملي، أفريل ،6

 .عبد الكريم وآخرون، معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، منشورات عالم التربية. 7

 .                                         2005، عمان ،1. عدنان محمود الطرابلس ي، االتصال والعالقات العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط8

http://www.etccmena./
http://www.etccmena./
http://www.etccmena./
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،رسالة  9 التعليم  تكنولوجيا  معطيات  باستخدام  السودانية  بالجامعة  العاملي  التعليم  تطور   ، كمتور  ادريس  .عصام 

 .2006ية ،جامعة الزعيم االزهري ،الدكتوراه ،كلية الترب

املطبوعات  10 ديوان  قيامها،  وطرق  الدراس ي  القسم  جماعة  في  التواصل  وعالقات  التفاعل  أنماط  العربي،  فرحاتي   .

 .2005الجامعية ،

 . 1986،1نظريات االتصال ووسائله، دمشق، ط إلى  . ليلى العقاد، مدخل11

 .2009،  1مهاراته(  القاهرة، عالم الكتب، ط. كمال عبد الحميد زيتون، التدريس )نماذجه و 12

. مختار بروال، كفاءة التواصل البيداغوجي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم التربية جامعة الحاج   لخضر  13

 .         2015،  2014باتنة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،

 . 2009،أكتوبر ،1تها وأبعادها ،دفاتر التربية والتكوين ،العدد.محمد آيت محمد، العالقة التربوية ، طبيع14

والبحوث  15 الدراسات  مجلة  التواصل،  جودة  بروال  مختار  حمة  ةاألكاديمي.  الشهيد  ،جامعة 

 .2017،،مارس20لخضر،عدد

ما قبل املدرسة  . مؤمن محمد ، العالقة التربوية ،دراسة نفسية بيداغوجية لتمثالت مربيات األطفال مؤسسات التربية  16

 . 2011،قسم علم النفس التربوي ،كلية علوم التربية ،جامعة محمد الخامس السنوس ي ،الرباط،

 //:httpwww.marefa.org/s. ملف جون ديوي 17

 www.academia.edu         20. أصول التربية   في القرن  18

19. Allard (J. L) ، L’éduction à la liberté, La pédagogie de Jaque Maritain, perf : Georges, Pascal-quebee:uni 

d’attowa ,1984  

20. Descartes, Discours de la méthode, ED, Garnier, Flammarion ,1966,  

21. AstolfietM .develay, la didactique des sciences 1989. 

22. m (postic) la relation éducative .ED ,PUF ,paris. 1979.  

23. M .Develay de l’apprentissage de l’enseignement, Paris, 1995.  

24. Olivier Reboul, le langage de l’éducation, analyse discours pédagogique, Edition, PUF, Paris ,1984 . 

25. Olivier Reboul, le langage de l’éducation, analyse discours pédagogique, Edition, PUF, Paris,1984.    

26. Piaget (J) ,Epistémologie  de sciences de l’homme, Paris ,Gallmard,1972.  
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املقاربات التطبيقية لعلم املناخ يف سياق انفتاح العلوم وتعدد رهاناتها : إسهاماتها يف دراسة األخطار 

 تأثرياتها أمنوذجا من خالل حالة جهة صفاقس )الوسط الشرقي التونسي(الصحية واحلّد من 

Les approches appliquées en climatologie dans le contexte de l’ouverture des 
sciences et la multiplicité de leurs enjeux : leurs apports dans l’étude des risques 

sanitaires et l’atténuation de leurs effets à titre d’exemple, à travers le cas de la 
région de Sfax (Centre-Est tunisien) 

 . Dr. Mounir Jarraya /Université de Sfax , Tunisie تونس  د. منير الجراية/جامعة صفاقس،

 

 

 

Résumé 

En tant que science humaine et compte tenu du contexte de son évolution, la géographie a profité des acquis 

des sciences exactes et s’est inscrit dans l’étude des problèmes générés par la relation entre l’Homme et son 

environnement de vie. Ceci est réalisé par la connexion entre ses sections humaines et physiques et le 

décloisonnement entre elles au niveau des approches appliquées modernes, ce qui a reflété les changements 

qu’a connu la géographie sur le plan des méthodes et des outils d’analyse. La climatologie appliquée a 

concrétisé cette tendance et s’est intéressée à la problématique des risques climatiques et les menaces qu’ils 

représentent pour les sociétés humaines. Il est considéré que la santé  humaine constitue la cible de multiples 

risques climatiques montrant ainsi des formes diversifiées de vulnérabilité des individus qui peut atteindre le 

décès. A partir des exemples étudiés dans la ville de Sfax, il est apparu que les aspects d’interaction de l’Homme 

avec les situations climatiques saisonnières froides ou chaudes se diversifient et les formes morbides diffèrent, 

en montrant des maladies chroniques et d’autres contagieuses qui prédominent le paysage épidémiologique 

selon les saisons. Les résultats de ces études qui se sont basées sur l’analyse des données diverses et des 

méthodes obtenues auprès des sciences exactes, reflètent la connexion interdisciplinaire qui peut aboutir 

finalement à l’instauration d’une structure regroupant des chercheurs appartenant à plusieurs spécialités. 

Celle-ci s’occupera de la gestion des risques climatiques sur la santé afin de les prévenir et limiter ses effets sur 

la situation socio-économique des individus.        

Mots-clés : climatologie appliquée, risques climatiques, santé humaine.          
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 ملخص : 

رها من مكتسبات العلوم الصحيحة   ا في معالجة اإلشكاالت  استفادت الجغرافيا كعلم إنساني  وفي سياق تطو  فانخرطت كلي 

ة عبر تأمين التواصل بين فروعها البشرية والطبيعية وحذف الحواجز بينها في   املرتبطة بعالقة اإلنسان بمجال عيشه خاص 

رات شهدتها من حيث مناهجها وأدوات تحليلها. م   .املقاربات الحديثة التي اتجهت أكثر نحو التطبيقية ه عكس تغي  ل  هذا التوج 
 
ث

تهديد   من  له 
 
تمث وما  املناخية  األخطار  بإشكالية  االهتمام  خالل  من  ة  وخاص  ه  التوج  لهذا  تجسيدا  التطبيقي  املناخ  علم 

ة تبرز معها هشاشة األفراد بأشكال متفاوتة وتبلغ  ة البشر مستهدفة من أخطار مناخية عد  للمجتمعات البشرية. تعتبر صح 

د   ة وتبرز من خالل  أقصاها حد  فقدان الحياة. تتعد  أوجه تفاعل اإلنسان مع األوضاع الجوية الفصلية سواء كانت باردة أو حار 

ع األشكال املرضية من مزمنة إلى أخرى سارية تهيمن على املشهد الوبائي حسب الفصول. إن    أمثلة عن مدينة صفاقس، فتتنو 

مستقاة من العلوم الصحيحة، عكست انفتاح العلوم   نتائج هذه الدراسات التي استندت إلى تحليل معطيات مختلفة ومناهج

ة   ى يعنى بتدبير هذه األخطار املناخية على الصح  ج بإرساء هيكل يضم  باحثين من اختصاصات شت  وتواصلها والذي يمكن أن يتو 

ي منها والحد  من انعكاساتها على الوضع االقتصادي واالجتماعي لألفراد.
 
 للتوق

ة األفراد. علالكلمات املفتاحية :   م املناخ التطبيقي، األخطار املناخية، صح 

 

 

 مقدمة : 

مة البارزة للفترة املعاصرة حيث   يعتبر انفتاح أغلب العلوم اإلنسانية على غيرها من االختصاصات العلمية الصحيحة الس 

نتها من دراسة أمثل لواقع املجتمعات البشرية
 
ومشاكلها املتعددة. تعتبر الجغرافيا إحدى    اكتسبت مناهج وأدوات تحليل مك

دت اهتماماتها لتصبح املقاربات أكثر التصاقا بالواقع االقتصادي واالجتماعي لألفراد   رت نفسها وجد  العلوم اإلنسانية التي طو 

 
 
د صبغتها الوظيفية  عبر االتجاه نحو التطبيقية، لالستفادة من الطفرة التقنية واملنهجية التي شهدتها العلوم الصحيحة ولتؤك

بة عن املشاكل الناجمة عنها. 
 
 وأهميتها في املساهمة في دراسة الظواهر البشرية خاصة في عالقتها باملجال وإيجاد الحلول املترت

ويعتبر علم املناخ إحدى األفرع الرئيسية للجغرافيا الطبيعية حيث شهد نقلة نوعية في مستوى إشكالياته ومناهجه وأدوات  

ه تطبيقي تهم  الفالحة  تحليله   حيث تجاوز الدراسات التي تهم  آليات اشتغال املنظومة املناخية إلى االنفتاح على مسائل ذات توج 

لها املناخ في الوسط الطبيعي وفي حياة املجتمعات البشرية.  
 
ة والسياحة...نظرا لألهمية القصوى التي يمث واملوارد املائية والصح 

ي
 
من املخاطر من أبرز اإلشكاليات التي كان لعلم املناخ التطبيقي دور كبير في دراستها باعتماد أدوات    ولكن يعد  مجال التوق

وآثاره حدوثه  واستشراف  ومستوياته  واملكانية  الزمانية  وأبعاده  الخطر  مصادر  تحديد  إلى  مة سعت  ومتقد  دة  متعد   تحليل 

حية املرتبطة باملنا  دت التفاعل بين اإلنسان ومحيطه  املرتقبة. تعتبر دراسة األخطار الص 
 
خ من أهم  اإلشكاليات املعاصرة التي أك

ى يختلف فيها تفاعل جسم اإلنسان وبالتالي مستوى رفاهته والذي   ي وانبنت على دراسة أوجه هذه العالقة في وضعيات شت  الجو 

ة األ  ر املشهد  قد يتدهور ليصل حد  املرض أو الوفاة. إن  تأثير األوضاع املناخية على صح  فراد يختلف حسب الفصول فيتغي 

بة لها بالخصائص املناخية الفصلية. لهذا تتناول هذه الورقة   ر املتفاوت لألمراض والعناصر املسب 
 
الوبائي باستمرار نظرا للتأث

ي املقاربات ا
ر علم املناخ وإشكالياته في سياق سيرورة التجديد وانفتاح علم الجغرافيا وتبن  لتطبيقية التي تهتم   بالدراسة تطو 

بتفاعل اإلنسان مع بيئته فضال عن أهمية هذا االختصاص في دراسة األخطار الصحية وسبل الحد  منها من خالل أمثلة من  

 مدينة صفاقس.        
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افيا 1  .علم املناخ : إحدى األفرع العلمية التي تدّرس صلب علم الجغر

ال يمكن عزل اهتمام علم املناخ بإشكاليات تفاعل اإلنسان مع وسطه الطبيعي عن ما شهدته الجغرافيا من انخراط مباشر  

الجغرافيا   بين  الحاجز  ل"هدم"  كان  وقد  عيشها.  بمجاالت  البشرية  املجتمعات  عالقة  تهم   التي  القضايا  مختلف  دراسة  في 

قاربات أكثر شمولية تقوم على تحليل أعمق للظواهر وتفسير أدق  يأخذ بعين االعتبار  البشرية والطبيعية األثر الكبير في بناء م

 تداخل العوامل الطبيعية والبشرية. 

افيا املعاصرة : الربط بين الطبيعي والبشري 1.1  .أوجه التجديد في الجغر

ا على  العشرين(  القرن  )أواسط  بعيدة  غير  فترة  حد   وإلى  الكالسيكية  الجغرافيا  البشرية  قامت  الجغرافيا  بين  لفصل 

تربة ومياه وتضاريس ومناخ   الطبيعي من  نات املجال  الطبيعية من خالل فروعها بدراسة مكو  الجغرافيا  ت  والطبيعية. اهتم 

إطار   في  تهتم   حيث  بها  الخاصة  تحليلها  وأدوات  ومناهجها  مفاهيمها  الفرعية  الحقول  هذه  ملختلف  فكان  بينها.  والعالقات 

معينة بدراسة إحدى مكونات املنظومة الطبيعية والظواهر املحددة الشتغالها. فمثال يهتم  علم املناخ العام بكيفية  إشكاليات 

ن عبر تحليل توز ع مختلف عناصر املناخ من إشعاع شمس ي وحرارة   اشتغال املنظومة املناخية العاملية أو في نطاق جغرافي معي 

وتساقطات...على سطح   ورياح  ي  جو  بين  وضغط  املسجلة  التفاوتات  عن  ي فضال  الجو  الغالف  طبقات  مستوى  وفي  األرض 

ا الجغرافيا البشرية فقد تمحورت إشكالياتها حول أنماط   رة لها. أم  مختلف املناطق أو النطاقات املناخية ودراسة العوامل املفس 

ز السكان في املجال سواء كان ريفيا أم حضريا، ساحليا أم داخليا فضال ع
 
ز املجتمعات البشرية من  ترك ن األنشطة التي تمي 

محاور   لت 
 
مث مختلفة  أنشطة  إطار  في  إمكاناته  واستغالل  املجال  في  اإلنسان  ز 

 
ترك إن   متنوعة.  وخدمات  وصناعات  فالحة 

السياحية،   االقتصادية،  الحضرية،  الريفية،  )الجغرافيا  حقولها  من  حقل  لكل   فكانت  البشرية  الجغرافيا  في  إشكاليات 

ز اإلنسان في  
 
ق بترك

 
ة مشاكل تتعل اإلقليمية...( مفاهيمه ومناهج تحليله ومواضيعه التي هدفت في نهاية املطاف إلى معالجة عد 

ز السكان واألنشطة في املدن  
 
املجال ومحاولة إيجاد الحلول لها. فعلى سبيل املثال، تهتم  الجغرافيا الحضرية بتنامي ظاهرة ترك

وتط األفقي  وتفسيرها  واتساعها  الضاحوية  للظاهرة  السريع  والنمو   وأطرافها  املدينة  مركز  بين  والعالقة  السكن  أنماط  ر  و 

 بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية التي شهدتها املجتمعات الحضرية.

ل في هذا الفصل بين صنفي الجغرافيا ال يجد له مبررا نظرا ألن  أصل كلمة الجغرافيا يدل  على   "علم األشكال"  ولكن املتأم 

أو "دراسة سطح األرض" ولكن ليس في حد  ذاته، بل بما يحويه من ظواهر طبيعية وبشرية والعالقات املوجودة بينهما. وبهذا  

ل التالزم بين اإلطار الطبيعي واإلنسان جوهر املعرفة الجغرافية ألن  الهدف النهائي هو دراسة اإلنسان في تفاعله 
 
الطرح، يمث

الط مجاله  بمختلف مكوناته،  مع  الطبيعي  الوسط  إن   واملكانية.  الزمانية  أبعادها  بمختلف  العالقة  أوجه هذه  وتحليل  بيعي 

مات الطبيعية التي يزخر بها مجال عيشه   ع اإلنسان املقو  ز السكان. ولكن في املقابل، يطو 
 
ر في ترك

 
بمحفزاته وصعوباته، يؤث

ره لخدمة رفاهيته وأنشطته وهو ما ينجر   ر عن اختالل التوازن بين الحاجيات    فيغي  عنه مشاكل تصل حد  التدهور والذي يعب 

ها   مرد  كان  الجغرافية  املقاربات  في  والبشري  الطبيعي  الجانبين  بين  املزج  إلى  الحاجة  إن   الطبيعية.  واإلمكانيات  البشرية 

البشرية في مستوى تفسير ظاهر  التي كانت تعترض الباحث في الجغرافيا  الطبيعية  الصعوبات  ة بشرية تتحكم فيها العوامل 

ن.    الخاصة بمجال معي 

ا الباحث في الجغرافيا الطبيعية فقد كان تركيزه على طرق اشتغال إحدى عناصر املنظومة الطبيعية دونما اعتبار لدور   أم 

ر املجتمعات  اإلنسان فيها وتفاعله معها، يحد  من فاعلية مقارباته وتبعدها عن إطارها اإلنساني أي مدى ارت باطها وفائدتها لتطو 

 البشرية ونمائها. 
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إن  االتجاه املتزايد للمقاربات الجغرافية نحو "البراغماتية" وتوثيق صلتها باإلنسان املتفاعل باستمرار مع وسطه الطبيعي  

ز اإلنسان في  يعد  السمة البارزة للجغرافيا املعاصرة التي أخذت على عاتقها املساهمة في إيجاد حلول للمشاكل امل
 
ة عن ترك نجر 

رها بها. فالتفاعل أضحى املفهوم املفتاحي 
 
مجاالت تفاوتت فيها اإلمكانيات الطبيعية وأنماط تأثير املجتمعات البشرية فيها وتأث

أو   الذي يعيش فيه  الطبيعي  اإلنسان والوسط  بين  العالقة  الجغرافية املعاصرة لدراسة  املقاربات  تتمحور حوله جل   الذي 

خ فكرة التالزم والربط بين   ل استعمال مفهوم "البيئة" رافدا أساسيا للمقاربات الجغرافية الحديثة حيث أنه رس 
 
بيئته. وقد مث

فيه   يعيش  الذي  الوسط  تعني  إذ  الجغرافية  املعرفة  كبير جوهر  إلى حد   يستلهم  البيئة  تعريف  أن   وبما  والطبيعي،  البشري 

ر فيها.اإلنسان بما يتضمنه من ظواهر ط
 
ر بها ويؤث

 
 بيعية وبشرية يتأث

إن  هذه النزعة البراغماتية للجغرافيا املعاصرة وانخراطها في دراسة واقع املجتمعات البشرية لتحسينه وحل  مشاكله كان  

وسائل   على  واعتمدت  الجغرافية  الحقول  مختلف  في  املقاربات  دت  تعد  حيث  والتطبيقي  الوظيفي  البعد  تدعيم  سياق  في 

ر املجتمعات  وتقن يات حديثة واستفادت من مكتسبات العلوم األخرى صحيحة كانت أم إنسانية لتشارك في فهم دينامية تطو 

جاهاته ومعيقاته.  
 
ع ات

 
 البشرية وتقدير متطلباته وتوق

افيا نحو املقاربات التطبيقية 2.1  .اتجام الجغر

ة   ة لدى عام  ز على الوصف امليداني للظواهر الطبيعية  إن  ما عرفت به الجغرافيا وإلى حد  اليوم خاص 
 
الناس أنها علم يرك

ي مناهج تطبيقية تعتمد على أدوات    والبشرية وتفسير اختالفاتها املكانية. ولكن الجغرافيا  اليوم تجاوزت الطابع الوصفي إلى تبن 

ف التكنولوجيا فكانت الخرائط االلكترونية ونظم املعلومات الجغر 
 
ى أنها  معلوماتية حديثة توظ افية واملعطيات اإلحصائية حت 

تطورها   سياق  فرضه  النظري  طابعها  من  الجغرافيا  خروج  إن   الترابية.  التهيئة  أمثلة  وإعداد  التخطيط  في  تساهم  أضحت 

دت   مجاالت  اإلبستيمولوجي وانفتاحها على التكنولوجيا لالستفادة منها في عالقة املجتمع بمجاله واملشاكل املترتبة عنها. لهذا تعد 

الحلول   ر  وتصو  إشكاليات  ة  عد  تحليل  في  املساهمة  على  قدرته  وتبيان  بدلوه  اإلدالء  للجغرافي  أمكن  الجغرافيا حيث  ل 
 
تدخ

على   والعمل  املخاطر  االقتصادية واالجتماعية وتشخيص  األراض ي والتنمية  املدن واستغالل  بينها تخطيط  من  ة  ملسائل عد 

 مجابهتها. 

الجغرافيا ارتباط   
العوامل    إن  من  تعتبر  امليدانية  الدراسات  على  الجغرافية  الحقول  جل   في  املقاربات  واعتماد  باملجال 

املعرفة   من  هام   رصيد  ن  تكو  نتيجة  العشرين  القرن  أواسط  من  ازدهر  ه  التوج  هذا  التطبيقية.  نحو  ه  التوج  على  زة  املحف 

أدوات تقنية حديثة فضال عن تعدد املشاكل التي طرحتها أنماط  الجغرافية ومناهج العمل التي أضحت تعتمد بشكل متزايد على  

أسبابها   فهم  إلى  يدعو  ما  وهو  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  الجوانب  تهم  مختلف  والتي  للمجال  اإلنسان  استغالل 

ومات الجغرافية واالستشعار  واقتراح الحلول املمكنة لها. إن  اعتماد التقنيات املتقدمة من خرائطية أوتوماتيكية ونظم املعل

ل   أه  عن بعد عبر تحليل صور األقمار االصطناعية وبناء قواعد املعطيات والتصرف فيها... في مختلف الحقول الجغرافية، 

ر املجتمعات البشرية حيث أن  تحديد اإلطار التطبيقي   ة في مواجهة املشاكل التي تواجه تطو  الجغرافيا لتكون علما منخرطا بقو 

نها من احتالل مكانة متميزة بين العلوم واملعارف األخرى. الوظ
 
 يفي وخاصة النفعي للمقاربات الجغرافية املعاصرة مك

له من تهديد لحياة  
 
ى نظرا ملا تمث التي تهتم  بها حقول معرفية شت  ي من املخاطر أصبح من املحاور الكبرى 

 
التوق إن  ميدان 

الجغراف اهتم  علم  واملمتلكات.  فترات ومجاالت  األفراد  في  البشرية  املجتمعات  لها  تتعر ض  أن  يمكن  التي  املخاطر  بدراسة  يا 

ر اهتمام أفرع   عت محاورها وأدوات تحليلها واملعطيات التي اعتمدت عليها. ويفس  جغرافية مختلفة وذلك في إطار إشكاليات تنو 

هو طبي ما  فمنها  مصادرها،  لتعدد  نظرا  املخاطر  بدراسة  الجغرافيا  طبيعية  علم  عوامل  ناتج عن  أو  بشري  هو  ما  ومنها  عي 
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والزالزل   كالفيضانات  طبيعية  تكون  فقد  البشرية  باملجتمعات  املحدقة  املخاطر  د  تتعد  البشري.  ل 
 
للتدخ نتيجة  تستفحل 

واملالحظ والعنف...  الطرقات  واملائي وحوادث  ي  الجو  كالتلوث  أو بشرية  واألوبئة...  األرضية  واإلنزالقات  أن  عديد    والجفاف 

. إن  الفيضانات مثال هي ظاهرة طبيعية ولكن تستفحل حصيلتها نتيجة  1املخاطر الطبيعية تتفاقم بفعل سلوكيات اإلنسان 

ارتفاع قياس ي لدرجات   تنتج عن  الغابات قد  أن  حرائق  األودية. كما  الطبيعية لفيضان  املجاالت  في  اإلنسان وأنشطته  ز 
 
ترك

خيمات الغابية أو أثناء الفسحات  الحرارة يصاحبه حركة رياح نشيطة أو عن سلوكيات بشرية مستهترة مثل إيقاد النار في امل 

ت بها أفرع   العائلية دون التأكد من إطفائها... لهذا تعد  دراسة املخاطر بمختلف مصادرها من اإلشكاليات الحديثة التي اهتم 

فت فيها مختلف الوسائل والتقنيات املتقدمة لتشخيص املخاطر وتبيان مصادرها والتعامل معها والحد  من  
 
الجغرافيا ووظ

. ويعتبر ميدان دراسة املخاطر تجسيدا للربط بين الطبيعي والبشري عبر  2األضرار التي يمكن أن تلحقها باملجتمعات البشرية 

نه من إيجابيات وأخطار.  إرساء مقاربات شاملة تجعل من اإلنسان في تفاعل مستمر  مع بيئته بما تتضم 

دت اإلشكا القاعدة، فتعد   عن 
 
لم يشذ املناخ  اإلطار  إن  علم  إلى دراسة  التي هدفت  الدراسات  التي تمحورت حولها  ليات 

 املناخي لعيش اإلنسان وتبيان تأثيره على أنشطته ومستوى رفاهيته فضال عن األخطار التي يمكن أن تحدق به.         

 .علم املناخ التطبيقي في خضم سيرورة التجديد 3.1

ا املناخية  املنظومة  باشتغال  املناخ  علم  للمعطيات  يهتم   دائم  وتحليل  الجوية  الظواهر  ة من خالل دراسة مختلف  لعام 

ي املنتشرة على سطح األرض   ي ورياح...والتي يتم  قيسها بصفة مسترسلة في محطات الرصد الجو  املناخية من حرارة وضغط جو 

ي على معطيات وصور توفرها األقمار االصطناعية والرادارات    في مختلف بقاع العالم. تعتمد املتابعة املتواصلة للوضع الجو 

ل مصدرا للتوقعات الجوية أي لحالة الطقس خالل فترات زمنية الحقة تتفاوت  
 
فضال عن النماذج الحسابية املختلفة والتي تمث

تها.   مد 

امل البشرية والتعاطي مع مشاكلها جعل من إنجاز  ه العام لعلم الجغرافيا لالنخراط في واقع املجتمعات  قاربات  إن  التوج 

ه هذا العنصر الطبيعي )املناخ( من أهمية في حياة األفراد. إن  الفالحة والنقل  
 
ة نظرا ملا يمثل التطبيقية في علم املناخ حاجة ملح 

لهذا خرجت   الدائمة.  بتغيراتها  اليومية  الطقس  لحالة  باألخص   ولكن  عام   كإطار  املناخ  لتأثير  والصحة...خاضعة  والسياحة 

رها ببقية عناصر  الدراسات املنا
 
خية من إطار دراسة التفاعالت الداخلية بين عناصر املنظومة املناخية وتفاوتاتها املجالية وتأث

املجال الطبيعي إلى إنجاز تطبيقات على أنشطة اإلنسان ومجاالت عيشه. هذه املجاالت التي شهدت تغيرات على مدى العصور،  

ر البيئية وغي  توازناتها  ر على 
 
أث ما  املناخية   وهو  الحضرية وكثافة  3من خصائصها  الظاهرة  تفاقم  املثال، ساهم  . فعلى سبيل 

ساعا متسارعا على حساب ظهيرها، في التأثير على املناخ الحضري من خالل  
 
املساكن في املدن بمختلف أحجامها والتي تشهد ات

باملناطق  مقارنة  املدينة  داخل  الحرارة  وارتفاع  الحرارية  الوضعية  ر  الحرارية    تغي  "الجزيرة  ظاهرة  نشأة  وبالتالي  بها،  املحيطة 

 
1 Beltrando G., « Les climats : processus, variabilité et risques », Armand Colin, Paris, 2004, p 14.  

2 Dauphiné A., Provitolo D., « Risques et catastrophes, observer, spatialiser, comprendre, gérer », Armand Colin, Paris, 2013, 

p 62. 

3 Cantat O., «  Influence de l’urbanisation sur le climat dans l’agglomération parisienne », Physio-Géo, 16, 1986, p 29.  
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املباني  1الحضرية"  قبل  من  الشمس ي  اإلشعاع  امتصاص  عبر  نهارا  الحرارة  الختزان  املدن  قابلية  في  ل 
 
تتمث الظاهرة  هذه   .

النقل وإطالقها تدريجيا   األنشطة الصناعية وحركة  املنبعثة من  الدفيئة  الليل. هذا  واألرضيات االصطناعية وغازات  خالل 

ي بأنشطة اإلنسان في املجال  
 
ر املناخ املحل

 
ن مدى تأث ة مجاالت جغرافية وهو يبي  الثقل الحراري للمدن وقعت دراسته في عد 

 .2الحضري 

الصحيحة   العلوم  التوجه هو االستفادة من مكتسبات  لهذا  البارزة  مة  الس  املناخ ولعل   لعلم  التطبيقية  املجاالت  د  تتعد 

 ى واملعطيات الخاصة بها لدراسة مستوى الترابط واتجاه العالقة سواء كانت طردية ومتوازية أو عكسية.     األخر 

 .النزعة التطبيقية لعلم املناخ واهتمام متزايد بتفاعل اإلنسان مع بيئته 2

لبشرية وبالتالي تأكيد طابعه  إن  اتجاه علم املناخ نحو االهتمام بإشكاليات تهم  الواقع االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات ا

ة عن التفاعل املختل  لإلنسان مع بيئته الطبيعية. إن  الفوائد من إنجاز   الوظيفي للمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل املنجر 

ة واألوضاع الجوية املختلفة في حياة املجتمع لها املناخ عام 
 
دة نظرا لألهمية البالغة التي يمث ولتأثيراتها    الدراسات املناخية متعد 

راته.    املباشرة على اإلنسان وإطار عيشه ومقد 

 .مجاالت اهتمام وتطبيق متعددة لعلم املناخ 1.2

 رفاهة اإلنسان الجسدية  
ر بتغاير األوضاع املناخية سواء كانت فصلية أو يومية، بل إن 

 
د األنشطة البشرية التي تتأث تتعد 

ته تخضع في مجملها لتأ عت أوجه الترابط بين الظواهر املناخية  ووضعيته النفسية وصح  رها. لهذا تنو  ثير الحالة الجوية وتطو 

وتلك املتعلقة باإلنسان في حد  ذاته وفي بيئة عيشه وأنشطته. إن  االنخراط املتزايد لعلم املناخ التطبيقي في هذه اإلشكاليات  

ضحى يعتمد عليها لتحليل أوجه العالقات وأبعادها  فرض تطوير مناهجه وأدوات تحليله فضال عن املعطيات املتنوعة التي أ

ها.    وتأثيراتها بهدف الحد  من جوانبها السلبية وتثمين جوانبها اإليجابية خدمة لنماء املجتمعات البشرية ورقي 

كميات   تحليل معطيات حول  عبر  ما  ملنطقة  التساقطات  املناخ من حيث دراسة خصائص  علم  مكتسبات  توظيف  إن  

ع األمطار امل
 
ن من تحديد األوضاع املطرية االستثنائية وتوق

 
سجلة لفترة طويلة )عشرات السنين( في محطات قيس مختلفة، تمك

، وهو ما يفسح املجال الستعمالها في إطار تعاون مع علماء املياه لتحديد مدى تأثيرها على   (Période de retour)فترة عودتها

اع مستويات املاء بها وما ينتج عن ذلك من تأثير على انجراف التربة داخل األحواض فضال  منسوب األنهار أو جريان األودية وارتف

ي من 
 
عن وضعية السدود وسالمتها. إن  مجال تطبيق دراسة ظاهرة التساقطات على منسوب األنهار واألودية يساعد في التوق

وتأثي الفيضانات  كارثة  لتفادي  االستباقية  التدابير  خاذ 
 
وات السكان  فيضانها  وعلى  ومحاصيلها  الزراعية  األراض ي  على  رها 

الحضرية املجاالت  ب توظيف مكاسب علم  3وممتلكاتهم داخل 
 
الفيضانات تطل الحد  من خطر  أن   إلى  . ولكن وجبت اإلشارة 

م املناخ  املناخ وتطبيقه على علم املياه وما يتبع ذلك من استعمال مناهج تحليل وأدوات خاصة، وهو ما أفض ى إلى نشأة عل

ق على املياه     (Hydro-climatologie).املطب 

 
1 Dahech S., Daoud A., Beltrando G., « Les inégalités spatiales de la qualité de l’air dans l’agglomération de Sfax et ses 

environs : Le cas Des températures, de la brise, du CO et SO2 », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], 557, mis 

en ligne le 25 octobre 2011, URL : http://cybergeo.revues.org/24701 ; DOI : 10.4000/ cybergeo.24701, p 5. 

2   " م.،  التونس ي(الجراية  الشرقي  )الوسط  مدينة صفاقس  مثال   : املستدامة  الحضرية  التنمية  رهان  و  املناخية  الدولي التغيرات  املؤتمر   ."

   . 356، ص 2013أفريل  04- 01"الجغرافيا و التغيرات العاملية املعاصرة"، جامعة طيبة، املدينة املنورة 
3 Beltrando G., « Les climats : processus, variabilité et risques », Armand Colin, Paris, 2004, p 89.  
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ر الوضعية املناخية الفصلية وخاصة على مستوى الحرارة واألمطار   وفي مستوى آخر، يعتبر ارتباط الدورة النباتية بتطو 

اإلنتاج   دة على  املتعد  املناخ نظرا لفوائدها  النباتي بعناصر  الغطاء  ر 
 
تأث أوجه  املناخية نحو تحليل  الدراسات  لتوجيه  دافعا 

الدراس دت  تعد  النباتي.  ورطوبة  الفالحي  حرارة  من  املناخية  املعطيات  ذلك  في  ووظفت  مختلفة  جغرافية  مجاالت  في  ات 

ر...وصور األقمار االصطناعية فضال عن مؤشرات حول النشاط البيولوجي النباتي. أفض ى هذا االنخراط لعلم  
 
وتساقطات وتبخ

ق على  املناخ في دراسة الغطاء النباتي إلى ظهور ميدان تطبيقي له خصوصياته ومناهج ه وأدواته التقنية يعرف بعلم املناخ املطب 

 .  (Agro-climatologie)الفالحة 

ثات بمختلف   ث الجوي نظرا لالرتباط الوثيق لالنتشار املجالي للملو  ة في ميدان دراسة التلو  تعتبر إسهامات علم املناخ هام 

زها باألوضاع الجوية
 
. ولعل  هذه الدراسات تكتس ي أهمية قصوى في املدن التي  أنواعها )غازات، غبار، أدخنة...( ومستويات ترك

زا مفرطا لألنشطة الصناعية وللسكان وأنشطتهم الخدمية فضال عن حركة نقل كثيفة تساهم في انبعاث كميات  
 
تشهد ترك

السكاني وكثافة    . ولعل  الوضع يتفاقم في ظل  ما تشهده جل  الحواضر من ارتفاع حجمها1هائلة من الغازات امللوثة في الجو  

نسيجها الحضري. تلعب األوضاع الجوية الهادئة والناتجة عن تمركز مرتفع للضغط الجوي دورا في انحسار مجاالت انتشار  

ية   امللوثات حيث تتركز في مجاالت قريبة من مصادر انبعاثها وخاصة املصانع واملناطق املحيطة بها، وهو ما يطرح إشكاالت جد 

ة في حالة قرب ثات والدفع بها بعيدا عن    خاص  أحياء سكنية منها. في املقابل، تساهم وضعيات الضغط املنخفض في انتشار امللو 

ثات عبر إبعادها في اتجاهات مختلفة   ز الهواء بامللو 
 
مصادر انبعاثها بفعل الرياح النشيطة والتي تعمل على إضعاف نسب ترك

ة قطاعات مجالية بها ولكنها في نفس الوقت تساهم في نشرها على نطاق  ر عد 
 
. لهذا تقوم هذه الدراسات على  2واسع وبالتالي تأث

  ، ز امللوثات بمختلف أنواعها في الجو 
 
إنجاز عالقات بين عناصر املناخ )قوة الرياح واتجاهها، الحرارة والرطوبة( ومستويات ترك

 خاصة كالنماذج الحسابية مثال. وهو ما يعني التعامل مع قاعدة بيانات مختلفة املصادر بمناهج تحليل 

إن  هذه األمثلة عن مجاالت تطبيق علم املناخ تبرز األهمية القصوى للجانب التطبيقي الذي أفض ى إلى انفتاح هذا العلم  

ي احتياجاتها. تعد  الفوائد عديدة وال تقف عند حد  التشخيص وتحليل   على إشكاليات تهم  مباشرة واقع املجتمعات البشرية ويلب 

        العالقة بل إلى اقتراح حلول ملشاكل كثيرة ومتشعبة.  

 .فوائد الدراسات املناخية وتطبيقاتها في خدمة تطور املجتمعات البشرية 2.2

الجوية   املعلومة  تقديم  إلى  وتهدف  اليومية  في حياتنا  املألوفة  األشياء  من  تعد   الطقس  الجوية حول حالة  التوقعات  إن  

ة الن حو مالئمة لقضاء الشؤون والتحرك  وتبسيطها لعام  اس نظرا لتأثيرها املباشر على حياة األفراد وأنشطتهم. تكون حالة الص 

حة مثال، في ما تتزايد االحتياطات ويقل  هامش حركة األشخاص حين   بحرية مطلقة دون مخاوف من تأثيرات سلبية على الص 

 مزاجهم وحالتهم النفسية.   تسوء األحوال الجوية،  فضال عن التأثيرات السلبية على

ل املعلومة املناخية عنصرا رئيسيا في عمل قطاعات بأكملها كالصيد البحري واملالحة البحرية والجوية.  
 
وفي مستوى آخر، تمث

إن  تشخيص مستويات الضغط الجوي والحرارة والرطوبة وكثافة السحب وأصنافها وحركة الرياح في الطبقة السفلى للغالف  

 
1 Dahech S., « Le vent à Sfax (Tunisie) : impact sur le climat et la pollution atmosphérique », Thèse de doctorat, Université 

Paris Diderot (Paris 7), 2007, p 128. 

2 Charfi S., Dahech S., « La pollution par l’Ozone à Sfax : variabilité temporelle et temps associés aux fortes 

concentrations », XXVIIIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Liège 01-04 juillet 2015, p 119.  
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ن من حسن إدارة حركة النقل الجوي على مستوى املسارات الجوية واملطارات.  الجوي وال
 
رها على مدار الساعة، يمك تنبؤ بتطو 

وفي نفس اإلطار، تعمل التنبؤات الجوية اليومية وتحديثها بشكل متواصل على تأمين نشاطي النقل والصيد البحري حرصا على  

 حياة األفراد وسالمة التجهيزات. 

ا كانت  املباشر  إذا  االستغالل  ميادين  تهم   وهي  األمثلة،  هذه  من خالل  تحص ى  تكاد  ال  واالجتماعية  االقتصادية  لفوائد 

للمعلومة املناخية، فكيف يكون األمر حينما يتعلق بتوظيف بنوك معطيات مناخية لعناصر متنوعة ومناهج تحليل وأدوات  

ن.  ق األمر  تقنية متقدمة لتطبيقها في ميدان أو نشاط بشري معي 
 
ة عندما يتعل ا والفائدة كبيرة خاص  فالرهان يصبح عندئذ هام 

 بالحفاظ على املمتلكات وتأمين الغذاء وحماية الصحة واملساهمة في الرفاه االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات البشرية.

الط التعمير واستهالك  نمط  بين  العالقة  تحليل  املناخ على  لعلم  التطبيقية  الدراسات  في  عملت  الحضري  املجال  في  اقة 

نطاقات مناخية مختلفة وقد هدفت في نهاية املطاف إلى تحديد صنف التعمير ونوعية املساكن )على مستوى الهندسة ومادة  

أو   شتاءا  للتدفئة  الكهربائية  الطاقة  استهالك  حيث  من  كلفة  واألقل   املناخية  للخصائص  مالءمة  األكثر  والتزويق(  البناء 

ق على أنماط التعمير في مدينة صفاقس إلى أن  االتجاه    للتكييف صيفا.  خلصت دراسة أنجزت في مجال املناخ الحضري املطب 

ف للواجهات البلورية في مركز املدينة وعلى طول طرقاتها الرئيسية أدى  
 
املتزايد العتماد نمط السكن العمودي واالستعمال املكث

رة حتى قبل فصل الصيفإلى ارتفاع ملحوظ الستهالك الطاقة الكهربائ
 
ف بصفة مبك ر هذه  1ية نتيجة استعمال املكي  . تفس 

الوضعية بعدم مالءمة هذا الصنف من البناءات لخصائص مناخ جهة صفاقس الحار والجاف حيث ترتفع الحرارة من أواخر  

دت بمواد ال تساعد على العزل الحراري فضال عن استعمال  الواجهات البلورية ذات    شهر أفريل. فمعظم هذه البناءات شي 

. كما أن   2األلوان الداكنة التي تمتص  اإلشعاع الشمس ي نهارا وتختزن الحرارة وبالتالي تساهم في ارتفاع الحرارة داخل الشقق 

  عدم الحرص على توفير التهوئة الالزمة عبر التغاض ي عن توجيه البناءات في اتجاه الريح املهيمن في جهة صفاقس )اتجاه الشرق( 

 .3يمثل سببا في استهالك مفرط للكهرباء لغاية التكييف مقارنة باملساكن أو الشقق القديمة 

ي إلى مراجعة أنماط التعمير   ة حيث أن  األخذ بعين االعتبار نتائجها يؤد  إن  إلنجاز مثل هذه الدراسات فوائد اقتصادية هام 

ي التهيئة العمرانية واملهندسين املعماريين أن تفض ي إلى تحديد  ونوعية املساكن، إذ يمكن لتضافر جهود علماء املناخ ومخطط

أنماط السكن املالئمة للخصائص املناخية نظرا الرتفاع تكلفة الطاقة وحرصا على عدم استنزاف املوارد وبالتالي ترسيخ أشكال  

 رهان املحافظة على الطاقة وترشيد استهالكها لم يكن األوحد من  
خالل هذه الدراسات ولكن  توفير جو   التعمير املستدام. إن 

لت إليه نتائج بحوث أنجزت في اختصاص البيومناخ   ته يعد  أمرا ضروريا. ولعل  ما توص  - داخلي مالئم لرفاهة اإلنسان وصح 

للوظائف   رئيسيا  دا  يكون محد  رفاهته حيث  باإلنسان من حيث مستوى  املحيط  الجو   املناخ على  تأثير  أوجه  يدرس  والذي 

أنشطتهالحيو  وملمارسة  للجسم  وانعكاساته    -ية  ي  الجو  محيطه  نات  ومكو  اإلنسان  جسم  بين  الدائم  التفاعل  أنماط  ن  تبي 

 
1 Dahech S., «  Evolution de la répartition spatiale des températures de l’air et de surface dans l’agglomération de Sfax 

entre 1987 et 2010. Impact sur la consommation d’énergie », Climatologie, Numéro spécial, 2012, p 22. 

2 " م.،  التونس ي(الجراية  الشرقي  )الوسط  صفاقس  مدينة  مثال   : املستدامة  الحضرية  التنمية  رهان  و  املناخية  الدولي التغيرات  املؤتمر   ."

   . 365، ص 2013أفريل  04- 01يبة، املدينة املنورة "الجغرافيا و التغيرات العاملية املعاصرة"، جامعة ط
3  Beltrando G., Dahech S., Daoud A., «  Évolution de l’adaptation au climat semi-aride chaud à Sfax (Centre-Est tunisien) », 

Sécheresse, 24, 2013, p 196.   
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. يخضع جسم اإلنسان بصفة دائمة إلى تأثيرات الجو  سواء كان خارجيا أو داخليا والذي تحكمه عناصر املناخ  1املختلفة عليه 

رياح واختالفاتها حسب الفصول. وانطالقا من التفاعل املستمر  لهذا الجسم  من حيث مستويات الحرارة والرطوبة وحركة ال

ها أو غير  2مع الجو  من خالل مبادالت طاقية على مستوى الجلد والرئتين 
 
، فإن  الحفاظ على وضعية التوازن يجعل الجو  مرف

ي وتبيان مست  ه. ولدراسة هذا التفاعل الدائم لجسم اإلنسان مع محيطه الجو 
 
رات  مرف

 
ة مؤش وى رفاهيته، تم  استنباط عد 

ر الرفاهة لتوم  
 
ر التبريد الريحي )  (Thom)بيومناخية كمؤش

 
ر هوميدكس    Windchill) ومؤش

 
رات    (Humidex).ومؤش

 
هذه املؤش

ري توم وهوميدكس والحرارة وسرعة الرياح بالنسبة  
 
تأليفية تجمع بين عناصر مناخية مختلفة كالحرارة والرطوبة بالنسبة ملؤش

ناته ومستوى رفاهته من خالل مستويات مختلفة   ها تختزل حالة الجو  البيومناخي في بعض مكو 
 
ر التبريد الريحي، وهي كل

 
ملؤش

لضغوطات على جسم اإلنسان وبالتالي رفاهيته. تمحورت الدراسات املناخية حول الرفاهة الجسدية وكيفية  تتفاوت معها ا

تحقيق   عوامل  بتحليل  مناخية  نطاقات  ة  عد  في  املنجزة  التطبيقية  املقاربات  ت  اهتم  لهذا  رها. 
 
يعك ما  ودرء  عليها  املحافظة 

تهم  كل  الرفاهة وتدهورها مع الحرص على تقديم عتبات رئيسية   ثانوية  الرفاهة وتدهورها وأخرى  بين  أو مستويات فاصلة 

ر هوميدكس( )
 
 (.1رسم صنف )مثال مؤش

ر هوميدكس.  1رسم 
ّ
 : مستويات الرفاهة حسب مؤش

 

 www.souchier-boullet.comاملصدر :  

 
1 Jarraya M., « Biométéorologie de la morbidité respiratoire dans le secteur public de la santé à Sfax (Tunisie) », Thèse de 

doctorat, Université Paris Diderot (Paris VII), 2009, p 85. 

2 Besancenot J-P., « Climat et santé », PUF, Paris, 2001, p 23. 



 
 
 
 

 
 

 2021 - يونيو -  76العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

66 

رات وتصنيف مستويات الرفاهة لم يحجب ضرورة  
 
 دراسة خصائص الجو  املحيط بجسم اإلنسان عبر تحليل املؤش

إن 

االجتماعية واالقتصادية لألفراد وسلوكياتهم  تهم  األوضاع  املناخية على عوامل تفسير أخرى  املقاربات  ي 12انفتاح 
 
تدن .يلعب 

املستوى االقتصادي واالجتماعي لألفراد أو انتهاج سلوكيات غير مالئمة في تفاقم تدهور رفاهة جسم اإلنسان بل والوصول إلى  

ي. لهذا   را على أقص ى حاالت انخرام التوازن في مستوى تفاعل اإلنسان مع محيطه الجو 
 
حالة املرض. تعد  هذه الحالة مؤش

دت الدراسات التط بيقية لعلم املناخ على الصحة بهدف دراسة أوجه هذه العالقة وتحديد معالم هشاشة األفراد ألمراض  تعد 

 تتفاوت خطورتها ومستويات انتشارها زمانيا ومجاليا.                     

ي منها 3
ّ
 .إسهامات علم املناخ في دراسة األخطار الصحية املحدقة باإلنسان وكيفية التوق

 دراسة األخ
طار الصحية تكتس ي أهمية بالغة باعتبار أن  صحة الفرد هي "رأس مال" ال جدال في قيمته حيث تسعى جميع  إن 

د   دها. ولكن تتعد  ص لها األموال والبرامج الساهرة على درء كل  خطر يتهد  بعة إلى الحفاظ عليها فتخص  الدول والسياسات املت 

ع مصادرها وعوامل تفا دة   قمها األخطار الصحية نظرا لتنو  ة وذات أوجه متعد  وتبقى التأثيرات السلبية للمناخ على الصحة هام 

ر حسب الفصول.  ان واملجال وتتغي 
 
 وشاملة ملجمل السك

 .تعّدد األخطار الصحية ومصادرها 1.3

 أنه ينبغي اإلشارة إلى أن   
 
ا هنا لسنا بصدد القيام بجرد لها، إال بيئة عيش اإلنسان  إن  األخطار الصحية ال تكاد تحص ى وإن كن 

إلى   الرغبة في تحسين اإلنتاجية ومضاعفة املردود لالستجابة  إن   ته.  ة على صح  ل مصادر أخطار جم 
 
وغذاءه وسلوكياته تمث

ارتفاع الطلب على املواد الفالحية االستهالكية دفع إلى تكثيف استعمال األسمدة واملبيدات الكيميائية ملختلف أصناف اإلنتاج  

بات الكيميائية  النباتي فضال
 
بات صناعية في غذاء الحيوانات ودوائها. تتأكد  اليوم اآلثار السلبية الستعمال املرك

 
 عن إدخال مرك

ة البشر وال تنفك  التحذيرات تطلق من قبل الجمعيات والعلماء على املستوى العاملي حول احتواء أغلبها على عناصر   على صح 

ب في تأثيرات كارثية   ي  مسرطنة تتسب  ثات بمختلف أنواعها مصدر تهديد جد  على جسم اإلنسان. وفي مستوى آخر، تعد  امللو 

ة الرئتين   بها في الجهاز التنفس ي ودخولها للجسم عبر الغذاء يكون لها نتائج سلبية على صح  ة حيث أن  استنشاقها وترس  للصح 

ة األفراد إذ   ل مصدر خطر على صح 
 
ا املاء فهو يمث تنتقل بواسطته الفطريات والبكتيريات إلى الجسم إذا لم  والقلب مثال. أم 

ي أمراض معدية على نطاق واسع
 

 .  3يكن نظيفا ومراقبا، فيكون سببا في تفش 

ة اإلنسان إزاء أخطار تستهدفها باستمرار بل وتتزايد مصادرها وتختلف أوجه تأثيرها.   هذه األمثلة وغيرها تبرز هشاشة صح 

د أوجه هشاشة  ولعل  الوضع املناخي بأو  ة األفراد حيث تتعد  دا رئيسيا لصح  ضاعه الجوية املختلفة حسب الفصول يعتبر محد 

 األفراد بمختلف فئاتهم العمرية واالجتماعية.       

 
1 Jarraya M., « Bioclimatologie des infections cutanées mycosiques à Sfax (Centre-Est de la Tunisie) », EchoGéo [En ligne], 

38 | 2016. https://journals.openedition.org/echogeo/14764, p 6. 

2 Jarraya M., (A) « Risques climato-pathologiques des maladies hydriques à Sfax (Tunisie) : percéption de la vulnérabilit  

épar la population et modalités de gouvernance », Actes du XXXème Colloque de l’Association Internationale de Climatologie,  

Sfax (Tunisie) 03-06 juillet 2017, p 123. 

3 Besancenot J-P, Handschumacher P., Ndione J-A., Mbaye I., Laaidi K., « Climat, eau et santé au Sahel ouest-africain », 

Sécheresse, 15 (3), 2004, p 236.  

https://journals.openedition.org/echogeo/14764,p
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 .أوجه متعددة لهشاشة اإلنسان إزاء أوضاع مناخية مختلفة2.3

ق على املطب  املناخ  في اختصاص علم  البحثي  في إطار مسارنا  األوضاع    لقد قمنا  تأثير  ة دراسات حول  بإنجاز عد  حة  الص 

الجوية على مستويات اإلصابة بأمراض مختلفة في مدينة صفاقس. إن  الختالف األوضاع الجوية حسب الفصول انعكاسات  

سع لعرض مختلف نتائج هذه الدر 
 
يتها في املشهد الوبائي الفصلي. انطالقا من أن  املقام ال يت اسات،  على أمراض تختلف أهم 

د لألوضاع الجوية ولنوعية األمراض، حيث سنتناول تأثير وضعيات   سنكتفي بعرض نموذجين تم  اختيارهما وفق تصنيف محد 

ة والرطبة على تواتر األمراض املعدية أو   البرد الشتوي على تواتر إحدى األمراض املزمنة )القلب والشرايين( والوضعيات الحار 

نات الجلدي ارية )التعف   ة واملعوية(.الس 

 .وضعيات البرد الشتوي وانعكاساتها على صحة القلب والشرايين    1.2.3

مدينة   في  الشتاء  فصل  خالل  انخفاضا  تعرف  التي  الحرارة  مستويات  معها  فتختلف  اليومية  الجوية  األوضاع  تتغاير 

ا  صفاقس. إن  تأثير األوضاع الباردة يكون مباشرا على نسق تواتر أمراض القلب والشرا يين حيث ترتفع مستوياتها وتبرز جلي 

 هشاشة األفراد إزاء أحد األمراض املزمنة األكثر انتشارا في مدينة صفاقس. 

ية تهم  عدد اإلقامات باملستشفى الجامعي العمومي الهادي شاكر بصفاقس خالل    1اعتمدنا في دراستنا  على معطيات صح 

ن التوز ع الشهري لعدد إقامات قسم القلب والشرايين ارتفاعا خالل فصل الشتاء )2012-2009الفترة   حالة( مقابل    835. يبي 

درجة ويتزامن مع أعلى مستوى   12عدل الحرارة إلى حالة(. يشهد شهر جانفي انخفاض م 571انخفاضه خالل فصل الصيف )

(. واملالحظ من خالل الرسم أن  عدد هذه اإلقامات ينخفض تدريجيا  2رسم  حالة( )  297إلقامات أمراض القلب والشرايين )

ل أدنى معدل شهري خالل شهر أوت )  28.3  حالة( حيث يكون معدل الحرارة في حدود  175بالتوازي مع ارتفاع الحرارة لتسج 

 درجة.

 
1 Jarraya M., Beltrando G., « Hospitalisation cardiovasculaire hivernale à Sfax (Centre-Est de la Tunisie) : population 

vulnérable et aspects climato-pathologiques »,  XXVIIIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Liège 01-

04 Juillet 2015, p 172. 
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على   الضوء  لتسليط  دفعنا  الشتاء  فصل  ارتفاعها خالل  وخاصة  والشرايين  القلب  مرض ى  إلقامات  الفصلي  التوز ع  إن  

 دراسة هذه العالقة ليس سهال حيث يجب األخذ بعين االعتبار الفارق الزمني بين حالة الطقس  
رة له. إن  األوضاع املناخية املفس 

ن ) ر املرض واستجابته" والتي تتمظهر في تواتره خالل اليوم )( Jخالل يوم معي 
 
( أو األيام املوالية. أبرز تحليل املعطيات  J+1و"تأث

ما  
 
وجود عالقة بين انخفاض الحرارة و ارتفاع عدد إقامات القلب والشرايين أثناء فترات البرد الشديد في مدينة صفاقس. فكل

اليومي   اليومي  درجات    10تجاوز الفارق الحراري  السلبي ملعدل الحرارة  درجات    - 4بين الحرارة القصوى والدنيا وبلغ الفارق 

، تفاقمت هشاشة مرض ى القلب والشرايين إزاء  2012-2009مقارنة مع املعدل الشهري لشهر جانفي املحتسب خالل الفترة  

 (. 3رسم البرودة الشديدة ) 

 Jarraya et Beltrado, 2015املصدر :

إقامات أمراض القلب والشرايين الشهرية بصفاقس خالل الفترة    : العالقة  2رسم    .2012-2009بين معدالت الحرارة و
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إقامات القلب والشرايين املسجلة خالل جانفي  3رسم   . 2010: الخصائص الحرارية لأليام الباردة و

 

 Jarraya et Beltrado, 2015املصدر :

 دراسة تأثير البرودة الشديدة على أمراض
القلب والشرايين باعتماد املقارنة بين عدد اإلقامات املسجلة خالل فترات    إن 

بين   يتراوح  هام   ارتفاع  في  ى 
 
يتجل والذي  الشديد  والبرد  العادي  تفاعل جسم    %100و  %50البرد  كيفية  نتساءل عن  يجعلنا 

ة القلب والشرايين إزاء ه ذه األوضاع الجوية الشتوية. هذا التفاعل  اإلنسان مع البرودة الخارجية ودورها في تفسير هشاشة صح 

ل في تضافر آليات فيزيولوجية حرارية يستخدمها جسم اإلنسان لتأمين حرارته الداخلية في أوضاع البرد الشديد 
 
عبر ضخ     1يتمث

م وتواصله، يمكن ألجزاء صغيرة  2الدم بوتيرة أسرع ينجر  عنه ارتفاع الضغط في مستوى الشرايين  . تحت تأثير ارتفاع ضغط الد 

إلى انسداد أحد الشرايين الرئيسية   ي  م وتؤد  من الشحوم املترسبة في مستوى الجدران الداخلية للشرايين أن تنساب في الد 

بة بذبحة صدرية يمكن أن تكون قاتلة. إن  انسياب هذا الشحم ينتج عنه أيضا انسداد أحد أوردة املخ  للقلب وبالتالي اإلصا

ل وظائف بعض أعضاء الجسم.  
 
ب في تعط ي إلى حدوث جلطة دماغية وإن لم تفض ي إلى الوفاة، فهي تتسب   فتؤد 

ل عامل هشاشة ملرض ى القلب والشرايين وخا
 
ة فئة كبار السن  )أكثر من  إن  وضعيات البرودة القصوى تمث سنة(    65ص 

احتماالت حدوث   تزداد  الضغط...(، حيث  وارتفاع  والسكري  الكلى  )أمراض  مزمنة  أمراض  ة  عد  من  الغالب  في  تشكو  والتي 

 
1 Huynen M.T, Martens P, Schram D, Kunst A.E., “ The impact of heat waves and cold spells on mortality rates in the Dutch 

population”, Environmental health perspectives, 109, 2001, p 465. 

2 Wolf K., Schneider A., Breitner S., von Klot S., Meisinger C., Cyrys J., Hymer H., Wichmann H-E., Peters A., “ Air temperature and 

the occurrence of Myocardial Infarction in Augsburg, Germany”, Journal of the American Heart Association, 120, 2009, p 

739. 
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ي في بعض األحيان إلى الوفاة. خالل موجة البرد التي امتدت   أعراض مرضية خطرة )ذبحة صدرية أو جلطة دماغية( وقد تؤد 

  19و  15درجات ومستويات مرتفعة لإلقامات في حدود    7، سجلنا معدل حراري يومي في حدود  2010جانفي    11و  10مين  على يو 

(، مع العلم أنه في وضعيات فترات البرد العادي ال  3رسم  )  2010جانفي    12و  11حالة في قسم أمراض القلب والشرايين يومي  

ل في عدد اإلقامات، سجلنا وفاة  حاالت. فضال عن هذا االرتف  8يتجاوز هذا العدد    68أشخاص تتجاوز أعمارهم    4اع املسج 

 .                1سنة بسبب حدوث انسداد للشرايين تحت تأثير البرد وتفاقم هشاشتهم نتيجة أمراض أخرى )ارتفاع الضغط، قصور كلوي...( 

نية    .وضعيات الحرارة والرطوبة املرتفعتين وانعكاساتها على بعض األمر 2.2.3
ّ
 اض التعف

ص عدد  
 
لئن شهد املشهد الوبائي خالل الصيف انخفاضا في مستويات اإلصابة بمختلف األمراض ويبرز ذلك من خالل تقل

ر الوضعية. تعرف بعض األمراض   تتغي  الفصل  أواخر هذا  في  ه 
 
أن  

 
إال في قطاع الصحة األساسية مدينة صفاقس،  العيادات 

أو  في  ارتفاعا ملحوظا  ارية  الخريف )شهري سبتمبر  الس  لتبلغ مستويات قصوى خالل فصل  الصيف )شهر أوت(  اخر فصل 

نية ومعدية ولعل  تفشيها خالل هذه الفترة من السنة قد دفعنا إلى البحث في احتمالية   وأكتوبر(. هذه األمراض في أغلبها تعف 

زان الوضع امل تان تمي 
 
ناخي السائد في أواخر الصيف وخالل جزء هام  من فصل  تأثرها بعاملي الحرارة والرطوبة املرتفعتين والل

ح الجلد والحصف...(  ة أمراض كتقي  ن من عد  نات الجلدية )تتكو  نات    2الخريف بجهة صفاقس. سنعتمد على مثالي التعف  والتعف 

الفصل الحار  بجهة    لتبيان أوجه هشاشة األفراد إزاءها في عالقة مع خصائص  3املعوية )تضم  اإلسهال والطفيليات املعوية(

ا من شهر ماي إلى شهر أكتوبر   . 4صفاقس والذي يمتد  فعلي 

 
1 Jarraya M., Beltrando G., « Hospitalisation cardiovasculaire hivernale à Sfax (Centre-Est de la Tunisie) : population 

vulnérable et aspects climato-pathologiques »,  XXVIIIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Liège 01-

04 Juillet 2015, p 174. 
2 Jarraya M., « Bioclimatologie des infections cutanées mycosiques à Sfax (Centre-Est de la Tunisie) », EchoGéo [En ligne], 

38 | 2016. https://journals.openedition.org/echogeo/14764, p 2. 
3 Jarraya M., (A) « Risques climato-pathologiques des maladies hydriques à Sfax (Tunisie) : percéption de la vulnérabilit  

épar la population et modalités de gouvernance », Actes du XXXème Colloque de l’Association Internationale de Climatologie,  

Sfax (Tunisie) 03-06 juillet 2017, p 122.  

4 Daoud A., Dahech S., « Résilience de Sfax (Tunisie méridionale) face au changement climatique : essai d’évaluation », 

Climatologie, Numéro spécial, 2012, p 121. 

 

https://journals.openedition.org/echogeo/14764,p
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،  Humidex (HI)قمنا بتحليل خصائص األجواء الحارة والرطبة املميزة ألواخر الفصل الحار باعتماد مؤشر هومديكس  

ر بيومناخي تأليفي يجمع بين حرارة الهواء ورطوبته  
 
ن تحليل املعطيات وتمثيلها  وهو مؤش النسبية. فعلى املستوى الشهري، بي 

( أوت  من شهر  انطالقا  األساسية  الصحة  بقطاع  املسجلة  الجلدية  نات  التعف  لعيادات  املنتظم  االرتفاع  ا  حالة(   1031بياني 

ل أقصاها في شهر أكتوبر ) ر ب  2899لتسج  ي للعيادات الحظناه على  . نفس املنحى التصاعد%181حالة( أي بنسبة زيادة تقد 

نات املعوية التي ارتفعت من   حالة خالل شهر أكتوبر أي بنسبة زيادة تقدر    2448حالة في شهر أوت إلى    1360مستوى التعف 

 (.4رسم ) %80ب

نات الجلدية واملعوية بصفا 4رسم 
ّ
 (. 2013-2009قس ) : تغاير مؤشر هومديكس والعيادات الشهرية للتعف

في    37)  30أكتوبر يقترن بتسجيل معدالت مرتفعة ملؤشر هومديكس تتجاوز  -إن  هذا االرتفاع املالحظ خالل الفترة أوت

ة مشحونة    شهر أوت( خالل هذه الفترة من الفصل الحار  في صفاقس. هذه الوضعية تدل  على هيمنة أجواء بيومناخية حار 

 .Jarraya, 2016 et 2017املصدر :  

مر  غير  الوبائية  بالرطوبة وهي من جهة،  العناصر  لنشاط  املناسبة  الظروف  ر 
 
توف اإلنسان ومن جهة أخرى،  هة لجسم 

 
ف

العيادات   ومستوى  هومديكس  ملؤشر  الرفاهة  مستويات  بين  العالقة  دراسة   
إن  معوية.  أم  كانت  جلدية  عفنات  للت  املسببة 

نية تبرز ارتفاعها بالتوازي مع ارتفاع الحرارة 
والرطوبة أي بالتزامن مع تدهور مستوى رفاهة الجو   اليومية لهذه األمراض التعف 

يق )5رسم  الخارجي ) ك تام  لجسم  HI<45>40(. لهذا اعتمدنا على املستوى األقص ى للض  ر ويترجم عن حالة توع 
 
( لهذا املؤش

يق ) ل املستوى األدنى للض 
 
سبي.HI<34>30اإلنسان، في حين يمث

 
ك الن    ( حالة من التوع 
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نت   نات الجلدية و  %71.4النتائج مثال، أن  العيادات ترتفع بنسبة  بي  نات املعوية     %55.4في مستوى التعف  بالنسبة للتعف 

( ) ك التام  سبي إلى التوع 
 
ك الن يق )من التوع   (.   5رسم خالل شهر سبتمبر بالتزامن مع تدهور مستوى الض 

املعدالت اليومية لعيادات التعفنات الجلدية واملعوية حسب تدهور مستوى الرفاهة ملؤشر  : ارتفاع  5رسم 

 هومديكس في صفاقس. 

 

 .Jarraya, 2016 et 2017املصدر :  

تمثله بفعل    التي  يق  الض  البيومناخية غير املالئمة لرفاهة جسم اإلنسان نظرا ملستويات  األجواء  بين  االرتباط  يبرز هذا 

نية من جهة أخرى، مدى هشاشة األفراد خالل  الحرارة والرطوبة املرتفعتين من جهة ومستويات تف  ي هذه األمراض التعف 
 

ش 

تكاثر   في  تساهم  والرطبة  الحارة  األجواء  هذه  مثل  فإن   الرفاهة،  مستوى  تدهور  عن  فضال  صفاقس.  بجهة  الحار   الفصل 

الوبائية وتحفيز نشاطها  بالفطار  1العناصر     (mycoses). فمثال، تزداد مستويات اإلصابة 
 
يمث الجلدية  وهو  نات  التعف  أكثر  ل 

ب بها فطريات مجهرية معدية يزدهر نشاطها مع ارتفاع الحرارة والرطوبة الخريفية  ية في فصل الخريف والتي تتسب 
 
. هذه  2املتفش

املسئولة عن تفش ي مرض اإلسهال أو   Rotanovirusو  Adénovirusالبيئة الحارة والرطبة تعتبر مالئمة لنشاط فيروسات مثل 

 
1 Empinotti JC., Uyeda H., Ruaro RT., Galhardo AP., Bonatto DC., «  Pyodermitis », An Bras Dermatol, vol. 87, 2, 2012,  p279. 

2  Jarraya M., « Bioclimatologie des infections cutanées mycosiques à Sfax (Centre-Est de la Tunisie) », EchoGéo [En ligne], 

38 | 2016. https://journals.openedition.org/echogeo/14764, p 10. 

https://journals.openedition.org/echogeo/14764,p
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غرار   على  بجهة     1G.intestinalisو  E. vermicularisطفيليات  الحار   الفصل  أواخر  في  املعوية  بالطفيليات  بة لإلصابة  املسب 

 صفاقس.    

الصيف الحرارة  تواصل  تزامن  في  ل 
 
يتمث الحار   الفصل  ألواخر  زة  املمي  البيومناخية  األوضاع  هذه  تفسير  ارتفاع  إن   مع  ية 

ة ذو اتجاه جنوب   الرطوبة النسبية للهواء وهو ناتج باألساس عن تواتر هبوب ريح مداري حار  ورطب يقطع مسافة بحرية هام 

ا ب "شلوق"   ، وهو ما ينعكس سلبا على مستوى رفاهة جسم اإلنسان فضال عن تفاقم األخطار الصحية. 2شرقي ويعرف محلي 

د أوجه هشاشة األفراد   رات في املشهد الوبائي   في مدينة صفاقس لتغاير األوضاع الجوية صيفا وشتاءً تتعد  وتفض ي إلى تغي 

رات املناخية والتي ستكون لها انعكاسات على تواتر األمراض وانتشارها   حة للتفاقم بفعل التغي 
 

الفصلي. هذه الهشاشة مرش

ية ونوعية ستطرأ على املشهد الوب رات كم   ائي.      الجغرافي فضال عن تغي 

 .تفاقم األخطار الصّحية في ظّل التغيرات املناخية 3.3

تطلعنا الدراسات والتقارير الدولية بأن  املنظومة املناخية العاملية تشهد اضطرابا في مستوى توازناتها الداخلية وهو ما أفرز  

ل حرارته والذ رات مناخية تتمظهر أساسا في احترار كوكب األرض أي ارتفاع معد  ي كانت له تداعيات على البيئة بدأنا نعيش  تغي 

ر عناصر املناخ مستقبال. تعد  غازات الدفيئة وأساسا   على وقعها وأخرى مرتقبة تطلعنا عليها مختلف النماذج الحسابية لتطو 

رة بحوالي  تعود فرضية . و 2100درجة بحلول سنة  2الناتجة عن األنشطة البشرية هي املسؤولة عن ارتفاع حرارة األرض واملقد 

)اال  العالقة  السويدي  هذه  الكيمياء  عالم  التاسع عشر حين درس  القرن  أواخر  إلى  الدفيئة(  بمستوى غازات  املرتبط  حترار 

أريانوس العالقة بين تضاعف نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو  وارتفاع درجة حرارة األرض والذي افترض أنه سيتراوح  

ل حرارة األرض شهد ارتفاعا  درجات. تشير ال  6و  4بين   دراسات املنجزة على املستوى العاملي باعتماد نماذج متطورة إلى أن  معد 

سنة للبعض هامشية    100درجة خالل    0.6. وقد تبدو هذه الزيادة املقدرة ب3سنة املاضية   150درجة خالل ال  0.8و  0.4بين  

 أن 
 
ها كانت كافية إلحداث اضطراب في حركة التيارات البحرية في املحيطات  وغير ذات تأثير على املنظومة املناخية وأدائها، إال

ولتغيير مسارات التيارات الهوائية وكميات السحب والثلوج املتساقطة وغيرها من عناصر املناخ العاملي. وقد كانت ملجمل هذه  

 عي وبيئة عيش اإلنسان. حترار انعكاسات متعددة على املجال الطبيالتغيرات التي طرأت على املناخ بفعل اال 

ر على طول الفصول وعلى خصائصها الحرارية واملطرية فضال عن التغيرات  
 
تشير الدراسات إلى أن  التغيرات املناخية ستؤث

ر عناصر بيئتها  . تعد  الوضعيات القصوى الحرارية، سواء  4التي ستشهدها خريطة توز ع بعض األمراض املعدية الحساسة لتغي 

ة األفراد.    كانت بردا أو ر بشكل مباشر على صح 
 
ر املناخ والتي تؤث ا شديدين من حيث القوة والتواتر، إحدى تمظهرات تغي  حر 

لهذا من املنتظر أن يزداد تواتر وضعيات البرد األقص ى في جهة صفاقس فتتفاقم معه األخطار الصحية. ففضال عن االرتفاع  

كاإلنفلونزا املعدية  الشتوية  لألمراض  في   املرتقب  البرودة  تفاقم  والناتج عن  التنفسية...  الحنجرة واألنف واألمراض  والتهاب 

 
1 Cheikhroukhou F., Trabelsi H., Sellami H., Makni F., Ayadi A., « Parasitoses intestinales dans la région de Sfax (Sud tunisien) : 

étude rétrospective », Rev. Tun. Infectiol., Vol. 3, 2009, p 15. 

2 Ben Boubaker H., « Le flux de Sud-Est maritime (Chlouk) et ses incidences topothermiques en Tunisie », Publication de 

l’Association Internationale de Climatologie, 11, 1998, p 405. 

3 IPCC (Intergouvernmental Panel on Climate Change), « Bilan 2007 des changements climatiques : rapport de synthèse », 

Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, Genève, 2008, p 76.   

4 Besancenot J-P., « Notre santé à l’épreuve du changement climatique », Delachaux et Niestlé, Paris, 2007, p 22.     
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لها تفاعلها مع البرد الشديد على حياة  
 
ة مع املخاطر التي يمث مدينة صفاقس، ستطرح إشكالية األمراض املزمنة مستقبال خاص 

م التهر  نحو  التونس ي  للمجتمع  الديمغرافية  الوضعية  واتجاه  لهذ1األفراد  وعرضة  .  األكثر هشاشة  هي  السن   كبار  فئة  تعد   ا 

ر املناخ من حيث زيادة تواتر وفاعلية البرد الشتوي الشديد، وهو ما يطرح إشكالية التدابير التي يجب اتخاذها   النعكاسات تغي 

 ملواجهة هذه التبعات مستقبال. 

ة الحرارة من خالل  تواتر موجات الحر  لفترات متفاوتة آثار سلبية    في املقابل، يكون لطول أمد الفصل الحار وازدياد حد 

ة األفراد. ففضال عن التأثير املباشر للحر  الشديد على مستوى الرفاهة وإمكانية تعر ض فئتي األطفال وكبار السن    على صح 

  
 
ر وظائف حيوية للجسم...(، إال أن  اقترانها بالرطوبة  لالنعكاسات السلبية للحرارة املرتفعة )جفاف، ارتفاع حرارة الجسد، تضر 

املرتفعة والدائمة )نظرا ألن  مدينة صفاقس تفتح على البحر( يجعل من أخطارها بالغة في ظل  ما نشهده من تغيرات مناخية.  

ة في الخريف بل في توفير البيئة املالئمة لتكاثر   ة والرطبة ال تساهم فقط في تدهور مستوى الرفاهة خاص   هيمنة األجواء الحار 
إن 

فمن   نية.  التعف  لألمراض  متزايد  انتشار  وبالتالي  البشر  أوساط  في  العدوى  على  وقدرتها  نشاطها  وتحفيز  الوبائية  العناصر 

انعكاساتها املرتقبة تضاعف مستويات اإلصابة بهذه األمراض السارية خالل الفصل الحار  وإمكانية ظهور أمراض جديدة وما  

ى املشهد الوبائي ومواعيده فضال عن ارتفاع الطلب على الخدمات العالجية املختلفة  سينتج عنه من حدوث تغيرات موسمية عل

الت جراحية(. 
 
ة وإقامات استشفائية وأحيانا تدخ  )عيادات طبية مختص 

ن حيث أشرنا سابقا   د األوجه ويصعب حصره في جانب معي  ة متعد  لكن وجبت اإلشارة في األخير إلى أن  تأثير املناخ على الصح 

ز بتعقيدهاإل حة تتمي   الدراسات التي تهتم  بعالقة املناخ بالص 
، نظرا لصعوبة الفصل بين العامل املناخي وبقية املؤثرات  2ى أن 

ية لألفراد والتي تعتبر في نهاية املطاف حصيلة تداخل عوامل خارجية وأخرى داخلية   البيئية واالجتماعية على الوضعية الصح 

 .3البشري ووظائفهتهم  حالة الجسم 

ن من خالل هذه األمثلة األهمية القصوى النفتاح علم املناخ على املقاربات التطبيقية في مجال الصحة واستفادتها من   نتبي 

ملعطيات   متوازي  تحليل  على  تقوم  مناهج  استعمال  إن   العمل.  ومنهجية  املعطيات  حيث  من  الصحيحة  العلوم  مكتسبات 

 
 
زها وبالتالي تحديد مصادر  مناخية وأخرى وبائية مك حة البشرية وأوجه هشاشة األفراد التي تمي  ن من دراسة عالقة املناخ بالص 

داته تمهيدا لوضع استراتيجية للحد  من تأثيراته للحفاظ على صحة األفراد لكونها "رأس مال" غير قابل للتعويض.     الخطر ومحد 

 

 

 

 

      

 
1 Jarraya M., « Vulnérabilité de la population de Sfax (Centre-Est tunisien) aux maladies chroniques : implication du 

contexte socio-spatial », Revue Territoires d’Afrique, N° 10, 2018, p 88.  

2 Jarraya M., « Biométéorologie de la morbidité respiratoire dans le secteur public de la santé à Sfax (Tunisie)  », Thèse de 

doctorat, Université Paris Diderot (Paris VII), 2009, p 233. 

3 Besancenot J-P., « Notre santé à l’épreuve du changement climatique », Delachaux et Niestlé, Paris, 2007, p 75.     
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 الصحية املرتبطة باملناخ للحّد من األخطار  استراتيجية.نحو بلورة 4.3

ية  1لقد قمنا في إطار أبحاث سابقة  . ولعل   2بالتأكيد على ضرورة إرساء استراتيجية للحد  من األخطار املناخية على الصح 

التغيرات املناخية التي نعيش على وقعها وقابليتها لالستفحال مستقبال تجعل من بعث هياكل تعنى بالدراسة والتخطيط لكيفية  

راته على البشرية على محمل الجد  منذ عقود عبر  الت ع املخاطر املرتبطة باملناخ وتغي  ا. ولئن أخذ العالم املصن  عامل معها أمرا ملح 

لبية لهذه الظاهرة على   ة بكيفية الحد  من التأثيرات الس  إنجاز الدراسات ودعم األبحاث وإرساء البرامج وبعث الهياكل املهتم 

 أن ا
 
ولكن ال    .لوضع مختلف في دول العالم النامي الغارقة في مشاكل التنمية وتبعاتها االقتصادية واالجتماعيةاإلنسان، إال

اع القرار   ر اإلرادة السياسية لصن 
 
ل في أن  التفاعل مع املخاطر وتدبيرها هو رهن توف

 
يجب التغافل عن معطى هام  ورئيس ي  يتمث

ة  ان  وأولوياتهم وهو مرتبط أيضا بمستوى القو 
 
خ ثقافة الخطر لدى السك . فلو اعتمدنا على نموذج  3االقتصادية ومدى ترس 

ية األخطار املطروحة يعكسه   ر الوعي لدى السلطة بأهمية التغيرات املناخية وانعكاساتها ومدى جد 
 
بالدنا التونسية، فإن  توف

رئ  استراتيجيةإقرار   التأقلم كهدف  مفهوم  برز  تبعاتها حيث  ملجابهة  االستراتيجية  وطنية  هذه  كانت  ولئن  الخطة.  لهذه  يس ي 

 أن   
 
س طريقها عبر تشخيص الوضع وتحديد الحاجيات، إال الوطنية وبرامج تفعيلها خالل الفترة املستقبلية قد بدأت في تلم 

عة وما تفرضه التغيرات الفصل ية املتنو  ة للتعامل مع األخطار الصح  للمشهد   يةإجراءات عملية ذات مفعول عاجل تبدو ملح 

ة.  الوبائي في عالقته باألوضاع املناخية من تدابير وقائية وتدخالت آني 

لها  
 
حة حيث أن  تحسيس األفراد باألخطار التي تمث يكتس ي الجهد التوعوي أهمية قصوى في الحد  من تأثيرات املناخ على الص 

ة البقاء   ب عليهم فعله على مستوى اللباس والتغذية وحتى مد  تهم وتحديد ما يتوج  الوضعيات املناخية في كل  فصل على صح 

ص التدريجي من مستويات اإلصابة باألمراض وتبعاتها االقتصادية واالجتماعية. ولكن  اإلشكال  خارج املنزل...،  يساهم في التقلي

 يطرح في تحديد آليات عمل ومسؤولية القائم بهذا الجهد.  

ة اإلنسان   د أوجه تفاعل صح  ا ونظرا لخصوصية األخطار املناخية وتعد  ة األفراد يعد  هدفا استراتيجي  إن  الحفاظ على صح 

لطات العمومية. إن     معها، ة متابعة هذه األخطار واستشرافها إلى هيكل خاص  يتم  إحداثه من قبل الس  ب أن توكل مهم  يتوج 

ى من علم املناخ واألرصاد الجوية وعلوم الوبائيات والطب والتصر ف   العمل على تكوين فريق يضم  باحثين في اختصاصات شت 

ي والكيمياء والنمذجة وجستية الالزمة وعلى تأمين نفاذه إلى قواعد بيانات  مع الحرص    ...  الصح 
 
على توفير اإلمكانيات املالية والل

 نشراته في اإلعالم  
 
املؤسسات األخرى )الهياكل الصحية بمختلف أصنافها واملعهد الوطني للرصد الجوي...( فضال عن أولوية بث

اهم إلى حد  كبير في الحد  من التأثيرات السلبية للمناخ على  بمختلف وسائطه، يجعل من العمل الوقائي لهذا الهيكل ناجعا ويس

ية وتحليل أوجه تفاعل عناصر   عات الجو 
 
األفراد. ففي وضعيات موجات البرد والحر  مثال، يقوم هذا الهيكل انطالقا من التوق

ستهدفة وتصنيفها إلى مستويات متفاوتة املناخ مع األمراض املهيمنة على املشهد الوبائي في كل  فترة من السنة بتحديد املناطق امل

التحذيرية وتحديثها طيلة   النشرات   
 
األولوية ويعمل على بث التدخالت حسب  ية وتوجيه  الصح  الحاجيات  الخطورة وتقدير 

 
"، املجلة الجغرافية السورية، جهة صفاقس )الوسط الشرقي التونس ي(التغيرات املناخية واألخطار الصحية الناجمة عنها في  الجراية م.، "   1

 .  92، ص 2018(، 1) 30العدد 
2 Jarraya M. (B), « Bioclimatologie humaine et prévention des risques sanitaires en Tunisie : état de la question », Revue 

Recherches universitaires, n° 13, 2017, p 187. 

3Beltrando G., « Les climats : processus, variabilité et risques », Armand Colin, Paris, 2004, p 56.  
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قواعد   د  تحد  نصائح  إسداء  عن  نة، فضال  معي  أوضاع جوية  مع  سلبا  تتفاعل  التي  واألمراض  ة 
 
الهش الفئات  وتحديد  اليوم 

باعها لتفادي اإلصابة أو حدوث مضاعفات خطيرة للحالة املرضية.                   السلو 
 
 ك السليم التي يجب ات

ي وإحكام التصر ف في إمكانياته حيث أن  املكاسب تعتبر   ة هذا الهيكل تعتبر دفعا للعمل الوقائي في امليدان الصح  إن  مهم 

ة بالنظر إلى ارتفاع كلفة املرض اقتصاديا  واجتماعيا : ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية واألدوية التي شهدت أسعارها  هام 

التأثير السلبي   العملية اإلنتاجية فضال عن  ب عن العمل وما يتبع ذلك من اضطراب في سيره وفي نسق  ارتفاعا كبيرا والتغي 

 للمرض على استقرار األسرة ووضعها املادي. 

ة امللقاة على ع ى وتأمين االنسجام بينها ونبذ  نظرا لجسامة املهم  اتق هذا الهيكل، يعد  تكوين فريق يضم  اختصاصات شت 

نة. إن  تداخل العناصر   الحساسيات، وخاصة تلك املوجودة بين منتسبي العلوم الصحيحة واإلنسانية، ليست باملسألة الهي 

دة لصحة األفراد يستوجب هذا الجمع في صلب هيكل واحد ألن  مختلف ال دت أن  تداخل املهام بين  املحد 
 
تجارب السابقة أك

ر على نجاعتها نظرا ألن  مستوى التنسيق في ما بينها يكون ضعيفا أو غائبا.           
 
ى تعنى بالوقاية الصحية يؤث  هياكل شت 

 خاتمة : 

د بشكل جلي  الفوائد املتعددة النفتاح الجغرافيا واتصالها بالعلوم الصحيحة واالستفادة من 
 
مكاسبها املنهجية وآليات    يتأك

عملها وقواعد بياناتها. ولقد كان للنزعة التطبيقية الدور الكبير في ضمان انخراط الجغرافيا في دراسة إشكاالت تفاعل اإلنسان  

ع مجاالت تطبيق علم املناخ في ما يهم    واقع  مع محيطه الطبيعي مع األخذ بعين االعتبار خصوصية املجاالت وتوازناتها. إن  تنو 

اكتسب   تحليل خاصة  وأدوات  بيانات  من  دراستها  وما تستوجبه  الجديدة  مواكبا لإلشكاالت  منه  البشرية جعل  املجتمعات 

ة األفراد.    البعض منها من مختلف العلوم الصحيحة وهو ما أفض ى إلى نتائج ساهمت في الحد  من األخطار املناخية على صح 

نت نماذج الدراسات املنجزة على سكا  ع أوجه العالقة بين األوضاع الجوية املهيمنة حسب الفصول  بي  ن مدينة صفاقس تنو 

ر الظروف املثلى  
 
املناخي الفصلي بتبايناته اليومية يوف أن  اإلطار  وطبيعة األمراض املختلفة التي تطبع املشهد الوبائي، حيث 

خ من حرارة ورطوبة. هذه العالقة تدفع إلى التفكير في لنشاط العناصر الوبائية والتي تتأثر بأشكال متفاوتة إزاء عناصر املنا

االنعكاسات املحتملة للتغيرات املناخية على املشهد الوبائي في ظل  االضطرابات الحالية للمنظومة املناخية العاملية وتفاقمها  

وظهور أمراض جديدة بحكم    مستقبال. تزداد املخاوف من ارتفاع مستويات اإلصابة باألمراض املعدية نتيجة ارتفاع الحرارة

ر األمراض املزمنة كأمراض القلب والشرايين ببرودة الشتاء. 
 
ر الظروف البيئية املالئمة لها فضال عن تأث

 
 توف

د مدى الحاجة إلى تطبيق استراتيجية تقوم على توعية األفراد وخاصة املرض ى أو الفئات العمرية  
 
إن  مجمل ما سبق يؤك

ة بأخطار املناخ ع
 
تقوم أيضا على تخطيط    االستراتيجيةلى الصحة التخاذ التدابير الوقائية على املستوى الفردي. هذه  الهش

عليها دون   الطلب  ارتفاع  الشديد مثال( الستيعاب  )البرد  القصوى  املناخية  الوضعيات  أثناء  العالجية  الخدمات  لنسق  أمثل 

القاعدية   التحتية في مختلف مستوياتها  البنية  الطبية  تناس ي تدعيم  والوسيطة واالستشفائية بالهياكل الصحية واإلطارات 

حة.   وشبه الطبية للحد  من االنعكاسات السلبية للمناخ على الص 

رت الظروف املثلى "ألنسنته" وانخراطه في دراسة  
 
تبدو استفادة علم املناخ من مكاسب العلوم الصحيحة كبيرة حيث وف

ي من املخاطر املناخية  عالقة اإلنسان ببيئته وتحليل أبعادها  
 
واملساهمة في إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عنها. إن  ميدان التوق

إرساء سياسات   في  نتائج مقارباته  التطبيقي حيث أسهمت  املناخ  لعلم  االستراتيجية  املجاالت  تعد  من  الصحة  وتأثيراتها على 

 .   وتطوير برامج سعت إلى الحفاظ على تفاعل سليم لإلنسان مع بيئته
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 والدالالت الوظائف واملضامنيألعاب األطفال الغنائية الشعبية: قراءة يف 
Popular children's lyrical games: A Reading of Functions, Contents, and Semantics 

 Dr. Msilini Hedi/University Carthage,Tunis تونس مسيليني/جامعة قرطاج،د. الهادي 

 

 

 

 :ملخص

 عالوة فهي املستمدة منها.دالالت  الالشعبية واملضامين و  األطفال الغنائية ألعاب أهم وظائف تبيان إلى املقال هذا يسعى

اكتشافه وفهمه والتكيف    ويبدأ في  يدرك عامله  الطفل وأحاسيسه، كي  تنبيه مشاعر  تتولى  و اللعب تصاحب أغاني كونها  على

الغنائية الشعبية    اللعبة. تصاحب التي الكلمات والحركات واملضامين في يتمثل  تربويا بعدا  لها فإن  معه، اللعبة  كما تحقق 

التقليد الستيعاب تدريبية وظيفة والسلوكية والتعليمية وتؤدى األخالقية الغايات من العديد أو   قدرة الكتسابأو    العادة 

يمارسها وتقوم أو  الضبط االجتماعي.  قدر  بتحقيق  كذلك ذهنية أو جسمية وهي تحقيق متعة فنية ملن يؤديها  ثم   من  ومن 

االقتصادية واالجتماعية    للنواحيحيث تحمل مضامينها مفاهيم املجتمع وتصوراته    تتضمن هذه األلعاب دالالت كثيرة ومتنوعة

 وأخالقيا  عقليا  الفرد   وتهيئة  وتنشئة إعداد في وظيفي  بدور  يقوم  اجتماعي نسق من  كذلك ممارسة تمثل جزء هىو   والثقافية. 

 االجتماعي للتكيف  الفرد إلعداد عملية مستمرة  فهي سوية في بيئته االجتماعية حياة  يحيا مجتمعه فيفاعال   عضوا  ليكون 

 .ثقافية بعناصر وإمداده

 .ألعاب شعبية األطفال،  أغاني الشعبية، ألعاب األطفال الغنائية، أغاني األلعاب  :املفتاحية الكلمات 

Abstract: 

The focus of this article is to highlight and clarify the most important functions, contents, and connotations 

of popular children's lyrical games and the semantics derived from them. In addition to being play songs that 

stimulate the feelings of the child and his/her feelings, in order to realize his/her world and begin to discover 

it, they help him/her understand and adapt to it. Such kind of games have as well an educational dimension 

which is represented in the meaning of the words and movements that accompany these games which also 

achieve ethical, behavioral, and educational goals. Moreover, this kind of games performs a training function, 

and, thus, accommodates habit and/or imitation, and acquires ability mental and/or physical ability. Such a 

kind of games achieves not only artistic pleasure for those who perform or practice it, but also a high degree of 

discipline. Hence, these games have many and varied connotations as their contents are about social concepts 

as well as their perceptions of the economic, social and cultural aspects of life. These games consist also in many 

a social system that play a functional role in nurturing and preparing the individual mentally and morally and 

supply him/ her with cultural elements that allow him/her to be an active member in society. 

Keywords: children's lyrical games, popular game songs, children's songs, the popular games. 
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 مقدمة: 

الفراغ.   أوقات  والتسلية ولقضاء  املتعة  بدافع  تمارس بشكل جماعي  التي  املوروثات  الشعبية إحدى  األطفال  ألعاب  تعد 

التي تتميز بالبساطة والتعاون والتنافس بين  فتعكس ممارستها الجانب اإليجابي للحياة االجتماعية السائدة في ذلك الوقت و 

  ألنها و   الترفيه  على  متميزة  ملا لها من قدرة  للزيادة والنقصان   هذه املمارسات تنتقل من جيل إلى جيل قابلة  بقيت   قدو األطفال.  

أن الجزء الكبير من املوروث اللعبي الغنائي قائم على أغاني وأهازيج األطفال    كما   حريته.  تكبل  يعبر دون قيود  الطفل  تجعل

بسيطة ثم تتراكم عليها األلحان   يؤدونها في مساحاتهم املشبعة بالخيال والحركة يبدعون فيما بينهم جمال مسجوعة ومقفاة تبدأ 

مله ثقافتنا اللعبية بوسائطها املتعددة فقط، ولكننا  وهنا ال نقصد باملوروث اللعبي ما تح   والكلمات حتى تكتسب صبغة غنائية.

والحركي ومناسبات أداءها باإلضافة إلى أهم الدالالت التي تتضمنها    الغنائينعني دراسة ألعاب األطفال الغنائية الشعبية بشقيها  

 والخصائص التي تتميز بها. 

وأنها من حيث    ، على حركات وقواعد وعادات معينةإذا كانت األلعاب من حيث أسسها واحدة فى كل مكان، كونها تعتمد   

فلكل لعبة خصائص    أصولها مرتبطة بمعتقدات اإلنسان وطباعه وخصوصياته الثقافية. وهى كذلك لغة الترويح عن النفس

بحث فى األلعاب والشك في أن ال  من حيث األبعاد الرمزية والداللية وتكويناتها ووظائفها االجتماعية.  تكمن فى املادة اللعبية ذاتها

الغنائية الشعبية له عالقة أكيدة بعامل الزمن، ذلك أن ضرورة التعجيل في جمع مثل هذه األلعاب وتدوينها وتوثيقها، يعتبر  

تطرأ عليها   ي من الشروط الحاسمة للحصول على أكبر قدر من هذا املوروث اللعبي قبل فوات األوان. باإلضافة إلى التغيرات الت

إلى التعرف على أهم الدالالت الرمزية والواقعية    قال وبالتالي على ثقافته الشعبية برمتها. لذا، نرمي من وراء هذا امل  وعلى املجتمع

املستمدة من ألعاب األطفال الغنائية الشعبية، وما تحمله مضامينها من تصورات للنواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

أهم   ما تؤديها اللعبة الغنائية الشعبية في مختلف املناسبات التي تؤدى فيها. ف  يهم الوظائف الت والتربوية. وكذلك التركيز على أ 

لذا،    التي تؤديها واملضامين والدالالت املستمدة منها؟.  أهم الوظائف  هي  بالدنا؟ وما  في  الشعبية  الغنائية  األطفال  أنواع ألعاب

 :العناصر اآلتية املطروحة تقسيم املقال إلىأجل اإلجابة عن األسئلة  من ارتأينا

 مقدمة  -

 الشعبية.  األطفال الغنائية األلعاب تعريف -1

 الشعبية.  األلعاب الغنائية خصائص -2

 ألعاب التربيج والترقيص وظائفها ودالالتها.  -3

 األطفال الغنائية وظائفها ودالالتها.  ألعاب -4

 خاتمة.  -

 :الشعبية الغنائيةاأللعاب  تعريف -1

 األمم  عند  تنبثق  إنها عرنيطة"، يرى منظوره فنجد " حسب عرفها كل الشعبية، غنائيةال األلعاب تعريفات وتعددت تباينت

 واألغاني األلعاب تلك حاالت في الشعوب لتلك املالزمة  والعادات والحالة البيئة   يعكس مشترك  موضوع ذي واحد  أصل من

س الشعب أفراد من مجهول  فرد قبل من ارتجال فهي متعمدة. لصناعة   فيها أثر ال التي الفطرية   بطريقة  املحدودات لتلك أس 

ال  للخرافات وأيضا  والتقاليد  للعادات واضحة  صورة تعكس وهي آبائهم. عن  األبناء وتناقلها تكنيك  وال  فيها  كلفة  بدائية 
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 املجتمع  أبناء بين  ووجداني  مادي  ممارسة وارتباط " الشعبية الغنائيةإذا فاللعبة   .(1)الشعوب بها  تتصف التي  واملعتقدات 

إبداع ألنها   من العديد في  وتستعمل املجموعة،  هذم وتقاليد عادات طياتها في  تحمل  أفرادم كل  بين مشترك الواحد 

 الفردية الحركية األشكال مختلف   من األلعاب بهذه مرتبطة خاصة أغاني مع تنفذ ألعاب عن عبارة هيو  . (2)املناسبات

 وغيرها. وتؤدى في بالقدمين األرض  على أو بالضرب بالتصفيق إما األطفال مع لإليقاع مصاحبة األلعاب هذه والجماعية وتكون 

  منذ  اإلنسان  والقاطرات. ويعتبر الباحث أنها ممارسات ارتبطت بحياة  السالسل أو الدوائر أو الصفوف  من  معينة  تشكيالت

املعلومات هي بل  فقط  الترفيه أو االستماع بهدف  تظهر  ولم  املختلفة  احتياجاته لتلبية  وسيطاوكانت   زمن  لتبادل   فضاء 

 املهارات وتمرير ثقافة املجتمع.   واكتساب

 :الشعبية األلعاب الغنائية خصائص -2

 مرتبطة   كونها  بالغة وأهمية أخرى  أغراض لها كان بل فحسب، الناس فراغ ملء األلعاب الغنائية الشعبية هدف يكن لم

 اإلنسان  لحالة تصوير هي الشعبية فهذه املمارسات  أفضل. حياة إلى به  لترقى وتحركاته تصف نشاطه وطموحاته اإلنسان بحياة

 ما أو حدث ما. لذلك  ظاهرة  أو مناسبة معينة على والعبارات والحركات املصاحبة للعبة والدالة األلفاظ خالل  من معين زمن في

  الباحث  أجملها  وقد األخرى. التعبير أشكال من  غيرها  عن  تميزها وسمات الشعبية تتمتع بخصائص األلعاب الغنائية أن نجد

 واإلضافة والتعديل التبديل محل  أنها إال معين فرد  إلى يعود بعضها  كان وإن  أنها بمعنى  جماعية  يلي: أنها  فيما كراب" ألكسندر "

 شبه  كثيرة وألوانها جديدة بطريقة  موضوعاتها األول تتناول  املقام في ألعاب غنائية وممارسات ذاتية  هيو   .الجماعة ِقبل من

   . (3)الريفية  الشعبية-الصناعة ألوان

األطفال فيما بينهم حين يتبادلون األدوار بين الغناء   بين  واملشاركة  التعاون  تنمية  بدور كبير في األلعاب هذه  تقوم ومن ثم  

  تمتاز  كما  .االجتماعية بالحياة بالعمل الجماعي والشعور  ووعيهم إدراكهم تنمية والترديد والتنسيق بين الحركة واإليقاع وفي

 أصيال تعبيرا  موروثة وأحاسيس  عواطف عن تعبيرها إلى راجع وهذا واالنتشار الذيوع سرعة وهي   هامة األلعاب بخاصية هذه

 وهي  سابقا املذكورة  الخصائص جملة  الجماعية من  خاصية وتبقى  املتعاقبة. واآلجيال العصور  عبر وتجاربه شعب وجدان عن

 املجتمع لعقل تجسيد إذن فهي  عامة وحياتها ومشاعرها الشعبية الجماعة  فكرة  تعكس فهي لهذه األلعاب األساسية امليزة

 عرفها التي الحياة ومشاغل واألفكار املعاني من بجملة إذا الشعبية األلعاب  أغاني تزخر  وبالتالي .(1)واألخالقية الفكرية وميوالته

 .في نفوسهم بعض مالمح ثقافة املجتمع  األطفال  وتعمل على ترسيخ لفئة موجها تربويا بعدا  طياتها  في تحمل  كما  منذ زمن. الناس

 :التربيج والترقيص وظائفها ودالالتهاألعاب   -3

أولى   مرحلة في وفهمه عليه التعرف  ويبدأ في يدرك عامله  الطفل وأحاسيسه كي في تنبيه مشاعر  األلعابهذه  أهمية  تتجسد

تتنزل   التعامل  ثم الذي  السياق  وتنويمه    إليقاضه  األغاني  وقول   لوليدها   األم  ترقيص   وما  بعد.  فيما   اللعبة  فيه  معه حسب 

على الطفل    املحيط به وسرعة فهمه والتكيف معه. ثم تتالحق  لعالما  على  للتعرف  وإثارته  الطفل  لتحفيز  إال  وغيرها  ومالعبته

يعد الغناء أول  االجتماعي. و   قواه للنمو   أن يستنهض  سيل من أغاني التربيج وهو وسط األسرة كي تشعره بوجوده، وتلح عليه

م بالكلمات املوزونة التي تصحب
 
عادة مداعبة الطفل ومالعبته    صور الفن التي يواجهها الطفل وهو بين ذراعي أمه وهو الترن

 
(1) - Arnita, Yasser Gohar, Folklore in Palestine, Palestine Liberation Organization, Research Center, Palestine ,1968.p.32.    

 . 122ص، 1891القاهرة، الكتاب، دار املصرية، الثقافة وزارة صالح، مرس ي  ترجمة ،الفلكلور  علم كراب، ألكسندر - (2) 

 .111كراب،  املرجع السابق )بتصرف(، ص ألكسندر - (3) 

 .110، ص2002القاهرة ، اإلسكندرية، الجامعية، املعارف دار الشعبي، التراث ودراسة اآلنثروبولوجيا مصطفى(، أحمد فاروق) - (1) 
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د للنوم، ويساعد   تبدأوتحريكه. و  هذه األغاني عندما تساعد األم طفلها على النوم بكلمات بسيطة على إيقاع صوتي خاص يمه 

نة في كلمات األغنية.   هي تمثل وسيلة لإلمتاع والترفيه وجلب السرور إلى الطفل بما فيها من كلمات مقترنة بالنغم  واألم في أدائها حروف املد  اللي 

 ويح عنه فينساق مع حركاتها ويصل تأثره بها إلى حد ينس ى معه نفسه وما حوله.  واإليقاع تسهم في التر 

توجد في معاجمنا ألفاظ كثيرة تدل على الحركات التي كانت تأتي بها األم أثناء تنويم طفلها ومالعبته ومضاحكته منها: الترنيم،  

التـي تهدهـد بهـا األم طفلهـا اسـتجالبا للنـوم أو للطمأنينة ليكف والهدهدة، واملناغاة، والتهاليل وغيرها. وتتضـمن تـرانيم األطفـال  

املتنوعة   وإيقاعاتها  املختلفة  أصواتها  تصبح  لطفلها،  األم  ترنمها  التي  املهد  أغاني  خالل  ومن  الهدوء.  إلى  ويعود  البكاء  عن 

عندما تساعد األم طفلها على النوم، بكلمات  ومفرداتها اللغوية أول إنتاج إنساني يخترق عالم الطفل. تبدأ هذه األغاني خاصة 

د للنوم، كقولهـا: أمك   نعاس  جاك   نني  جااك النوم أمك قمرم وباوك نجوم نني  نني   اننيبسيطة على إيقاع صوتـي خاص يمه 

يا.
ّ
ي    فضه وباوك نحاس نني نني يجعل نومك متنه

ّ
تخلي عاازبها   كل صبية تناادي عليااك   جاااك نعااس حناة وزغااريد عليك  نني نن

ي جاااك نعاااس وتجياك وتقاااول: هللا وأناا بيك
ّ
ي نن

ّ
فليس مهما أن تلفظ األم  .   (2)يا جوهرة في مقيااس إنت فّضة وبااااوك نحاااس نن

دن اللحن بتمتمات تحافظ على اإليقاع الصوتي.   فالغاية من الكلمـات لفظا سليمـا وليس مهما حفظ األغنية، فهناك أمهات يرد 

ت   جعل  هو   التبنين  لتهليل أوا . وبـالرغم  عالم الوعي إلى عالم الالوعي  من  لينتقل   الحنون   الخافت  أمه  الطفل يتأثر بنبرات صو 

ا من مفاهيم  مـن بسـاطة األغنية فإنهـا تبـين لنـا فـي إيجـاز مـدى تـأثر الوالـدة بالبيئـة املحيطـة بهـا، ومـدى تفاعلهـا مـع مـا يسـود فيهـ

وفي هذه األغنية التي تهدهد بهـا األم طفلهـا نالحـظ كيـف يتفاعـل شـعور األم  . تها املتغيرات االقتصادية على الواقع االجتماعيأفرز 

ه  وهـي تعبـر عـن أحاسيسـها الداخليـة بصـورة أدق وأسـرع مـن أي فـرد آخـر وبأسـلوب مباشــر تخاطــب طفلهــا الرضــيع الــذي ترعــا 

كمـا تتجلـى الصـيغة االرتجاليـة فـي هـذه األغنيـة حيـث تـأتي بكلمـات هــي فقــط مــن  عليــه الليــالي لتحفظــه مــن بــرد الشتاء.  وتســهر

 تقف أمه وهي بمفرده ويسير نحو  يقف يحاول الطفل أن  أجـــل خلــق نغمــة موســيقية حتـــى ال تتعرض للرتابة وامللل. وعندما

وهي تتراجع إلى   "، تكررها مراراوتعيش  ادادلش دادلش إنشاء هللا تكبرمنه تشجعه على املش ي، فتنشد األم:   خطوات بعد على

  وقد اختلفت أغاني األطفال بمقتض ى األحوال التي يعيشها الطفل   .الستقباله ذراعيها  تفرد   ثم  الخلف لتهيئه ملش ي مسافة أطول 

   من مكان إلى آخر.واألسر  النسوة  تعيشها  التي  والظروف

 وفي والفروسية. تشيد بالبطولة والشجاعة والفتوة خاصة بهم أغان فللذكور  الوليد، جنس باختالف  التربيج أغاني تختلف

 وال يسعها الفرح  .حيوية ونشاطا ليكون سندا لها يخدمها ويرعاها ممتلئا شابا صار وقد طفلها ترى  أن األم تتمنى األبيات هذه

 وتنجب بيته لتعمر له تختارها صالحة بفتاة تزوجه كي بيتها أمام بيته يبني ، وسوفتعالى هللا بمشيئة يكبر سوف الذي بصغيرها

 قدامي وبيته  بيه نفرح يكبر هللا شاء أن  بيه وسعدي بيه اسعدي أبدا فتقول: رؤيته  من يحرمها بأال هللا تدعو األبناء ثم  له

ابنها ذو أخالق عالية   . فيها لشوقني  ما  وربي بانيه تتمنى األم ذاتها أن يكون  السياق  وتتوق ألن تكون صفاته مثل    وفي نفس 

كيف أعمامه   وليديان شاء هللا  ا أعمامه وخالنه وأن يتمتع بشيم أبوه وجده في دماثة أخالقه وحسن معاملته لجيرانه فتقول:  

جدم ما عمرم عااالجاار   كيف شاااء هللا يطلعلي  باااله ان  مرتااح ومتنهي الدنيا مفتوحة قدامه ان شاء هللا وليدي كيف أخوالاه 

قادرا على جلب   أصبح الخيال وقد بعين ابنها ترى  أخرى  أم وهناككيف باوم ما يلقوا بااش يذماوما.    اتعادم ان شاء هللا يطلعلي 

  :قائلة له فتغني  ومروءة وشجاعة حكمة  الرزق وعلى حمايتها من غدر الزمان وهي مستعدة لتحمل كل ش يء من أجله ألنه ذو

  باملنيي باملنيي يركب جدع وبيااااه يرع البشمق والحولي   مرارم ما أحلى تمر الجبارم جابا ولدي لصغارى جبررا جبررا سكر ما فيه  "

وبعد إن طردوني ومشيت وفي قحف رغيوة ذليت ولوال وليدي ما    البيت عمار البيت  مرادع عمار  مقفول   وعضمك  مصّبع 

 
  consulté le10/10/2020 http://elsada.net/41148موقع،  انظر ، األغنية الشعبية في تونس، سليانة نموذجالتليلي )أمل(،  - (2) 
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 ويرزق الطيبة الصالحة بالزوجة يعمر بيتها ويأتيها بارا بها، وارامغ فارسا يكون  كي لطفلها األم وتتضمن األغنية دعوة.  )1(وليتا

 لطفلها واألحفاد. لعل ذلك يخفف عنها ما عانته من أجل الحفاظ عليه والبقاء بقربه طيلة هذه السنين. فتغني األم  باألبناء

 املشرق  املستقبل ترى  أم قلب بها يمتلئ رائعة أمنيات من  تحمله وبما  منه، تصدر ابتسامة  أو إيماءة كل  مع مستقبله  تتخيل وهي

 محب  زوج قربو بمستقبلها   وثيقة عالقة لها أمنيات معانيها تحمل إذ آخر، طابع فلها البنات وليدها. أما أغاني في عيني مرسوما

  البرق   مثل  الحرباء عينها  زيناها مثل  يا  ازينهامثل قول األم:   وجمالها وعطفها بمفاتنها ويتفنن في التغزل  قدرها، ويعرف يرعاها

 تتمناه وما مستقبال، الطفلة لخطبة طريفة وهناك أغنية أخرى وصورة  .(1)مثيلها الكّحل مالي عيناهاا  ريت  ما  عمري   جبينها

وبوها   خطبتهافقير إلي جوني في    وثالثين  خمسة  كسوتها  اماية تسير وماية تغير وماية هزو   :تنشد وهي فترقصها مهر أمها من لها

تهاا
ّ
وتعبر هذه األغنية عن املغاالة في مهر الفتاة تعزيزا لشأنها ومكانتها. وهي إحدى القيم  .  (2)حاير كيف ايدير باش لسلك غن

 فإن  كل ذلك الغنم ورغم  من رأس ومائة مائة بعير من  بأقل أهلها يقبل  لن التي ال زالت سائدة لدى بعض األسر في مجتمعنا. إذ

 العروس. هذه قيمة يقدر ال الذي العريس يحتمل موقف لم مهرها من عدمه و لقبول  تنتابه الحيرة والدها

 طريفة لعبة محاولة منها لتحفيظ الطفل أسماء األصابع وهي  اطباخاكما تمارس األم أثناء مداعبة طفلها الصغير لعبة  

بين   العالقات بعض تعلمه أن أجل من طفلها  مع األم تؤديها ولى.األ  في سنواته الطفل يفضله الذي  التكرار على تعتمد ومسلية

  طفل   بمشاركة  األسرة  أفراد  وتتمثل صورتها في قيام أحد منها.   إصبع  كل يده ووظيفة  والتفريق بين أصابع به، املحيطة األشياء

للطفل غالبا   املمتعة األلعاب من  لعبة وهي   بينهم.  فيما  كما يمكن أن يمارسها األطفال   اللعبة  هذه   في  األطفال   من   مجموعة   أو

 والبساطة بالتلقائية تتميز  نها أل بأمه الطفل ارتباط من تزيد التي األلعاب من نهاعالوة على أ والضحك. إلى الترقب تدفعه ما

 برفق كفه على يده وتمسح بقربها وتحتضن تجلسه حتى أمه من الطفل يقترب أن فما مكان. وفي أي وقت أي في لعبها وباإلمكان

وتبدأ في طي األصابع بالتوالي مع ذكر كل اسم منهم كالتالي:  عند ثني الخنصر  "،  سماح وليدي  أيدين  )3(طباخ طباخ" تردد وهي

عند ثني الوسطى تقول:   اوهذا حب التبروناعند ثني البنصر تقول:  صغيرونا صغير اهذا)اللعبة تبدأ دائما بهذا اإلصبع(: 

 وعندما   . القملةا  اوهذا فقاسعند ثني اإلبهام تقول:  القصعةا    اهذا لحاسثني السبابة تقول:    عند   غالا   بال  طويل   اوهذا

املش ي باإلصبعين مبتدئة    هيئة  بتمثيل لتقوم وتفتح السبابة والوسطى أصابع كفها  الخمسة، تطوي األماألصابع  طي من تنتهي

  : تقول  وهي أصابعها  املمدودة، باستخدام ذراعه  على الفأر  خطوات بتمثيلرويدا رويدا    ثم تحركها نحو إبطه  من كف الطفل

يا سارح الغنم    :تسأله وهي  الطفل شعر بمقدمة وتمسك  تتوقف قصيرة  مسافة وبعد،  وينو حانوت العطاراحفار    ادب الفار يا

؟ )تتبع الجرة(، تلقاهم، وتواصل تمثيل  كان انقص الجرة نلقاهمشيرد الطفل: مرقو )أي مروا(     ؟مرقوش عليك شويهات

البعرةاتردد:هيئة املش ي املذكورة وهي    وهللا مرددا: ال  ذلك الطفل  فينكر ،  اهذي الجرة وهذي البعرة وهذي الجرة وهذي 

اهاهم هاهم الشويهات، هاهم هاهم  قائلة: فتدغدغه الطفل إبط الى تصل حتى  وتسأله مرة كل تتوقف و السير في فتستمر 

 البيئة  في الحياة أولى دروس تعطيه  دواليك. وبالتالي فهيأخرى وهكذا   اللعبة مرة إعادة ويطلب الطفل "، فيضحكالشويهات

 قلبه.  والسرور إلى البهجة  يدخل مميز بأسلوب إليه بالنسبة  وأهميتها  به املحيطة

األسـاليب   أصـدق  مـن  تعـد  وترقيصـه،  مداعبتـه  أو  تنويمـه  أثنـاء  الطفـل  مسـامع  علـى  تلقـى  التي  األغـاني  تلـك  وأن  ال شك 

املتداولة فـي ترجمـة العالقـات االجتماعيـة وتوضـيح مكانة الطفل داخل األسرة. خاصة وأن وظيفتها هي تغذية حسـه وتنشـيط  

 
 ، بمارث.  1949الراوية: فاطمة لبيض من مواليد  – (1)  

 املرجع السابق.، األغنية الشعبية في تونس، سليانة نموذجالتليلي )أمل(،  -(1) 

 الراوية السابقة، فاطمة لبيض.  - (2) 

 طباخ: كلمة ال معنى لها تستخدم لحفظ اإليقاع والوزن.  - (3) 
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اللعبة   دور  أيضا ويظهر  خيالـه، وغـرس الفرح والبهجـة فـي قلبـه، فضـال عن أهمية الحركة املرافقة للغناء في تنشيط الجسم.

 كاملش ي، املهد مرحلة مع تتناسب تيال البسيطة والقدرات  املهارات من العديد أطفالها تعليم يف سرةاأل  تفيد أنها يف الغنائية

 العالقات إطار يف ومعتقداته وأفكاره الفرد سلوك توجه  التي التربوية القيم من كثير موالية  مرحلة يف أيضا وتعليمه والتصفيق

   الجماعة. وترتضيها املجتمع يحددها يالت

بينهم في    والروابط  العالقات  وتوطيد  والجماعات  األفراد  بين   التفاعل  فرص  إيجاد  في  اللعب  من  النوع  هذا  يسهم  ما  وغالبا

 دقيقة صورة  نجد سوف  التسلية، وأحاجي الراقصة، واألغاني األهازيج خالل فمن جو يتميز بالزهو واملرح والترويح عن النفس.  

 تسير كانت التي  القيم عن صورة ونجد  املتتابعة. التاريخ فترات في التونسيين  حياة كانت تحكم التي القيمية للمنظومة وشاملة

بيت كالعفة والشرف والطهارة   وربة  وزوجة  وشابة  صبية  املرأة، بها  تتحلى أن  ينبغي التي  والشمائل الصفات  حياة األفراد: منها 

واألرض.   والعرض  املال عن  مدافعا  محاربا منتجا وفارسا  عامال ورجال  وشابا صبيا  الرجل،  يتحلى بها  أن  يحسن التي  والصفات

  .املجتمعات املختلفة بين ثم الواحد املجتمع داخل الجماعية الحياة تحكم والتقاليد التي للعادات كاملة أخرى  منظومة نجد ثم

 تصويرها  وعمق دقتها مذهلة في تفصيالت مضامين هذه األلعاب إلى جانب  في نجد دالالت أخرى رمزية كانت أو واقعية  وسوف

بعض     عرفتها التي املتتابعة للتطورات  مثيرا تصويرا  التقليدية. ثم  املجتمعات في سائدة كانت التي  الذهنية  أو العقلية لطبيعة

 انتشار  الناتجة عن االجتماعي   التغيير  ملؤثرات  التونس ي املجتمع العيش وتعرض من  مختلفة  أنماط العادات والتقاليد وبروز

 بدور  يقوم  اجتماعي نسق من جزء يه تربوية كظاهرة وعليه، فإن اللعبة الغنائية الشعبيةوغيرها.   االعالم ووسائل التعليم

عملية   وهي سوية في بيئته االجتماعية حياة يحيا مجتمعه فى عضوا ليكون  وأخالقيا عقليا الفرد  وتنشئة وتهيئة إعداد فى وظيفي

 .ثقافية  بعناصر  وإمداده االجتماعي للتكيف الفرد إلعداد مستمرة

 وظائفها ودالالتها: ألعاب األطفال الغنائية -4

لقد حظيت هذه األلعاب بأهمية كبيرة في حياة الصبيان والفتيات، ألنها كانت خيارهم الوحيد للترفيه حيث ال توجد بدائل  

اللعب هو   الوقت. وأن  في ذاك  به  سواها  املحيطة  البيئة  الحيـاة واكتشاف  تفهمـه ملشـكالت  نحو  للطفل  الطبيعية  الوسيلة 

لتوسيع مدى ثقافته ومعلوماته ومهارته. ولم تقتصر ممارستها على الجانب الترفيهي فقط بل ذهبت إلى أبعد من ذلك فهي تنمي  

ب جماعية أو ترديد أغان خاصة باللعبة ترافقها  جميع جوانب الشخصية وتجعل األطفال يقومون بآداء أدوار قيادية أو ألعا

. وتتعـدد ألعـاب األطفـال واألغـاني املصـاحبة  (1)حركات متنوعة يتفاعل معها الالعبين ويؤدونها عن طيب خاطر بتناغم عجيب

ـي اللعـب والغنــاء مجموعــة لهـا، وتتنـوع أشكالها وهي ذات أهمية كبرى حيث ترتبط بمرحلـة هامـة مـن مراحـل حيـاتهم. اذ يشـترك ف

األغاني املحببة لألوالد والبنات وهي  من   مجملها فيتلك الترديدات  تكون مــن األطفــال يخضــعون لقواعــد معينــة تــنظم ألعــابهم. و 

للجنسين اللعب  للبنات فقط.  أخرى   وأحيانا  فقط،  لألوالد  أحيانا  وتتوجه  معا،  تتوجه    وقصيرة  بسيطة  بطبيعتها  (2)فأغنية 

 
(1)  - Chamberland Gilles & Provost Guy, Jeu, simulation et jeu de rôles, Presses de   l’université   du Québec, Sainte-Foy, 1996, p 

170. 

ية  تعد األلعاب الغنائية ألعابا خاصة ومميزة لكونها تحتوي على نصوص غنائية تكون في الغالب تلقائية مصدرها األطفال وعادة ما تكون موسم  -  (2) 

التي صبيلي  وذات أبعاد واقعية مثل لعبة أمك طنقو الشهلولة البهلولة إن شاء هللا تروح مبلولة. وهي تمثل دعوة لطلب الغيث النافع أو يا مطر يا خ

األغاني   على قطايتي قطايتي مبلولة بزيت الزيتونة، كتعبير عن الفرح بقدوم املطر أو بعض األلعاب األخرى التي تعتمد على الحركة والنشاط أو من

يقع عليه الدور في اللعب التي تقوم بدور التمهيد للعب مثل ألعاب القرعة. ويستخدم األطفال هذه األغاني في ألعابهم لتنظيم حركتهم وإلختيار من  

ا على أو في البحث عن رفاق اللعب مثل لعبة )الغميضة( وغيرها. ونجد في بعض األلعاب أن األغنية ليست لها عالقة بمضمون اللعبة وهذا ما يدلن

الترابط ناش ئ عن كون األطفال ال  أنها من األغاني املمهدة لأللعاب وعدم االرتباط املوضوعي بين مقاطعها هو السائد. ونحن نرى أن عدم الربط و 
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  والنشاط.   للعب  والفكرية وحاجاتهم  الحركية   إمكانياتهم  مع  وتتواءم  اللعب  أثناء  األطفال  يؤديها  واإللقاء  واللحن  اللغة  وسهلة

في    هو  كما  االحال  إختيار حيث  دجاجة عمياءالعبااة  عينيه ويشكل   الدجاجة ويقع  بدور   ليقوم   األطفال  أحد   يتم    تعصيب 

بسؤالها:"  فيبادر   التراب.  في  وينبش   يفتش  وهو  الالعب  وينحني   حلقة   حوله   اآلخرون األطفال    عما )   "؟تلوجي   عالش أحد 

أكثر:و   "هندي  أحمر"  فتجيبهم:   لونه؟  عن  فيسألونها   .بنتي  خرص  على   فتجيبهم:  ؟تفتشين(    "؟ مصرور  فاش"  يستفسرون 

 هو   ها"  "،بنتك  خرص   عندي  هو  ها"  مرددا:  خفيفا  ضربا  رأسها  على  ضربها   في  طفل  كل  فيأخذ  "، محرمة عكري   في "  فتجيبهم: 

وفي    عليهم.  القبض  يقع  ال  حتى  حولها  من  األطفال  محلها، فيفر   أن تقبض على أحدهم ليحل  تحاول   وهي  ".عندي يا صاحبتي

  أو  اللعبلبداية  تمهيداهذه األغاني  تكون  فقدوالحركات التي تصاحبها.  ضوء ما تقدم تستمد هذه األلعاب أهميتها من األغاني

  يستخدم األطفال اإليقاعات   حينما  خاصة هي أساس اللعبة    األغاني  بعضوفي الغالب تكون    بين املجموعات.  املسابقة  النطالق

  أو   فرديا  األطفال  يؤديها  كالمية  ملقاطع  صيحة  بآداءات خاصة أو تكوين  العبارات  من  ملجموعة  ترديدهم  خالل  من  الكالمية

  حين يحاول   لعبة الصيد واللبةوتعد هذه األغاني عبارة عن حوار بين املجموعة والالعب الذي يقابلها كما هو الحال في    جماعيا. 

أح،أح  "   األسد:  فيقول   ،:ا وأنا اللبوة نحميهمافتمنعه اللبوة قائلة  ناكلهما اأنا الصيد    قائال:  األطفال   أحد   اختطافاألسد  

  : األسد :اباش تاكلي صغاري،  األم: اأنا ماش ي لداريا  األسد  تكذب يا كذابا     :ا تكذب فتجيبه اللبوة وأوالدهادقتني شوكةا،  

سد في كل مرة اختطاف أحد األطفال الذين يحتمون  . وأثناء هذا الحوار يحاول األ :ابااااش تاكلي قوتيااألماأناا ماش ي لحانوتيا   

 بأمهم.  

تنقسم األغنية في هذا املجال إلى وظيفتين: أحدهما أغنية يراد منها تسيير حركات اللعبة وتنظيمها والثانية أغنية ترافق  

ليست كذلك تماما، وإنما هي  هي    اللعبة ويكثر هذا النوع عند الفتيات. والكثير من هذه الترديدات يطلق عليها البعض أغاني

أو محدد لها لحن مميز  ليس  مترادفة  البنات،  (1)أقوال  األوالد دون  يكثر عند  اللون  ااملنديلا. وهذا  لعبة  حين يجلس   مثل 

  )قورنية( األطفال على األرض في شكل دائرة، ويقوم من وقع عليه االختيار بالدوران حول الجالسين وهو يحمل بيده منديل  

وطيلة دورانه ال يجوز لألطفال    عشيةا  نوار يا  افتح األطفال   خلفه  ، فيرددبالقورنيةا ااندورالدورة رة كاملة وهو يردد  ويدور دو 

الجالسين االلتفات أو النظر إلى الخلف. وأثناء دورانه يختار من الجالسين في الدائرة أحد الفتيان، وبخفة يد ودون أن يشعر  

وراء املنديل  يقوم بوضع  ويلحقه    بها أحد  أن يشعر بوضعه  من  يبتعد عنه تحسبا  بالدوران حتى  اختاره ويسرع  الذي  الفتى 

فيضربه به. وال يخفى على كل العب فرحته وهو يغني أو يستمع إلى تجاوب األطفال مع كلمات األغنية وحركات هذه اللعبة أو  

كات التي يؤدونها. وهكذا تكون اللعبة وسيلة للتماسك  تلك ملا في ذلك من ارتباط بين صدق الكلمات ونبر اإليقاع، وطبيعة الحر 

تساعد على تلبية الرغبة واالحتياجات وكأنها بذلك تشكل وحدة عضوية بين رغبة الطفل وإشباع حاسة الذوق لديه وحاجته  

لطفل لسير  إلى ما يحقق طموحه في اللعب وإمكان ما يكتسبه من لغة. وهي عوامل تسهم في خلق عضوية أساسها شد انتباه ا

 اللعبة بوصفها مادة تجلبه إلى الترفيه والتثقيف والتربية.

ال تؤدي لعبة مرافقة ألغنية دون أن تهدف إلى غاية ما، فمنها يراد به قهر الخصم وإخضاعه وإذالله ومنها ما يقصد به  

العام. وتنقسم هذه األغاني إلى قسمين:    على الخصم ماديا أو معنويا ومنها يراد به التسلية بشكلها   واالنتصارالدعوة إلى الربح  

 
إضفاء روح  يلتفتون إلى املعنى بقدر ما يهمهم تسيير حركة اللعبة وأداء األغنية بمناسبة اللعبة وال نرى أي رابط أحيانا سوى اإلضحاك والتسلية و 

 الدعابة على جو اللعبة. 

اسطة الحركات أو اإليماءات أو الكلمات. حين يتحرك الطفل مع االيقاع  يختبر الطفل في هذه األلعاب عدة طرق في التواصل مع جسمه إما بو   -  (1) 

هذا   وتبعا لالنفعاالت ويمكن تدريب الطفل على مثل هذه األلعاب في عمر مبكر جدا مثل اللعب املسرحي و ألعاب الرقص والغناء وغيرها. ويساهم

الشفهي قدراته  تدعيم  وفي  الطفل  طاقات  إطالق  في  األلعاب  من  اللعب، النوع  أنواع  حطيط،  فايدة  انظر:  واللفظية.  والصوتية  ة 

http://www.laes.org/_publications.php 
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 متراص،  صف في الفتيات تقف تتلخص خطواتها في أنالتي    وصلنا وال الأحدهما يؤديه األوالد والثاني تؤديه البنات، مثل لعبة  

 األرض على يسرن ضاربات   ثم  ومن والرؤوس. األرجل من  واحدة كتلة  مكونات ا صاحبته كتفي على يديها واحدة منهن  كل وتضع

 اللعبة "، تكررها املجموعة مرارا إلى أن يصلن إلى املكان املقصود. وتلعبوصلنا وال ال وصلنا وال مازالنامنشدات: " بأرجلهن

 بين قاض ي، غرامية قصة تحكي أغنية تصاحبها ولكن الشكل من حيث طريقة املش ي في بعض قرى الجنوب الشرقي، بنفس

 سبيب  زي  دني دني شعرك  يا  ليفه  في   جمارم يا بنت خليفه  عيشة ايا  تسير الفتيات وهن يرددن:عائشة. حيث   تسمى فتاة وبين

 غضبانه مرته صبحت  راض ي هو ما القاض ي والقاض ي عند صباطي  صباطي باها سبيبه انرقع  تعطيني كان  (1)الغزالني

نذوقه  كان كسيرم محروقه من عند امي مرزوقه   خادم يا مصنانه عيشك فيه الذباانه نحلف وهللا ما    يا والعصبانة بالفوله

 . (2)"تحزمني بحزامها وتلزمني بلزامها 

يالحظ هنا أن ألعاب الذكور الغنائية أشد تعقيدا وأكثر طوال من ألعاب البنات. وتتميز أغاني األلعاب ببساطة األلفاظ في و 

قابليتهم اللغوية املحدودة ونظرتهم إلى ما يحيط بهم تختلف عن نظرة الكبار.  تركيبها ولغتها ومعناها القريب إلى فهم األطفال ألن  

وهي في الغالب تحكي قصة أو حدثا أو حكمة بشكل عفوي. وتتالءم مع الحركات التي يقوم بها األطفال سواء منها املتصلة بالجري  

  الهموم نفس    تحمل   ال  أغنياتهم لكنها   للصغار  أيضاو   عليها  املتعارف الشعبية    أغنياتهم  للكبار  أن  كما  .(3)والقفز أو التخفي وغيرها

األغنية    نجد  لذلك  معها.   ومتفاعلة  مع الكلمة   متناسبة  بتلقائية  الصغار  وبراءة  وبساطة   عفوية  تحمل  بل   الكبار   عند  هي  كما 

  الشعبية   األحياء  في  األطفال  غناها   التي  األغاني  هذه  الدارجة؛  األغاني  من  حفظا  وأسهل  صدقا  أكثر  األطفال  لدىالشعبية  

إلى ذكريات طفولة    بنا   تعود  التي  الرائعة  العفوية  األغاني هي نفسها    األطفال   من  لغيرهم   وحفظوها  في مناسباتهم املختلفة   ورددوها

  بالحركة أثناء الغناء ألنها ترتبط    هذا النوع من األغاني  األطفال  يحبذ وغالبا ما  املاض ي وتجعلنا نشعر بشوق وحنين لتلك األيام.  

  معينة   لقواعد   يخضعون   األطفال  من   وأغان. إذ ترتبط بوجود مجموعة   ألعاب  مجرد  تكون   أن  قبل  نشاطهم  من ألوان  لون   فهي

في كونها   هنا   وتبدو  تنظم سير نشاطهم.    ال   اللعب  أثناء  واألغنية  الالعبين.  حركة   تنظيم  في  أساس ي  بدور   تقوم  أهمية األغاني 

تلقائيا  اآلالت  تصاحبها أجواء  فتضفي  األطفال  قبل  من  املوسيقية بل تردد  أثناء تواجدهم  األلفة واملحبة  عليهم    مع   والفرح 

  الواحد،   والحي  الواحد،   الجيل  من  األطفال  بين   هامة تتمثل في تحقيق الترابط  اجتماعيةوظيفة    ذات  بذلك  وهي  بعضهم البعض. 

ا  األطفال  تعود  داخل األسرة ذاتها. ثم  وحتى   اللعبة   وأصول   اللعبة  قواعد  تتطلبه  وما  تحدده  بما  وااللتزام   النظامحترام  على 

  األطفال   لدى  والحواس   لألعضاء  العملي  التدريب  في  األلعاب  هذه   تساهم  كما  باملرة.  فردية  تكون   أن  يمكن  ال  التي  الجماعية

الحركية  لتكوين  تلقائية   تمارين  بمثابة  لتكون    الصوتية   األطفال  ومواهب   إمكانيات  وتنمية  والعقلية،  والحسية  مهاراتهم 

   مع إيقاع اللعبة ونمط سيرها.   تتناسب واإلبداع وخلق كلمات وألفاظ من وحي خيالهم  االرتجالواللفظية وقدرتهم على  

 
 شعرك دني زي سبيب الغزالني: كناية عن الشعر الطويل الناعم مثل شعر الغزالن. - (1) 

هن وانفعاالتهن بأسلوب أخاذ يصل تأثيره إلى أعماق  أن األغنية متعددة األغراض فهي تصور مواقف البنات من الحياة وتبرز عواطف نالحظ هنا  -  (2) 

 تحبذ التي  للمجتمع التركيبة االجتماعية عن  ناتج وهذا واالستقرار، بالزواج أمنيات طياتها في تحمل بالبنات الخاصة  األغـاني النفوس. فكثير من

 اقتصادية مرموقة. انظر:   و ودينية  اجتماعية  مكانة يحتل الذي القاض ي  مثل مناسب بعريس الفتيات تمني  و املبكر، الزواج

 . 62، ص1977، طرابلس،2، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، ط أغنيات من بالديقادربوه  )عبد السالم(، 

ى ما تحفل به من داللة  كانت أغنية الطفل الشعبية ذات نكهة خاصة تميزت بها معانيها وموسيقاها التي أوجدتها عفوية األطفال إضافة إل  -   (3) 

ر  وقد  معانيها.  اجتماعية غنية عن املجتمع وتطوره وحياة األسرة وبيئتها على الرغم من قصر كلماتها وصغرها وبساطة هذه الكلمات    عن  األطفال  عب 

واكتساب التجربة، عالوة   باالنتماءوالشعور  االجتماعيةبحركات عفوية يؤدونها في سياق اللعبة. وهي كلمات تحرك األحاسيس وتزيد من التفاعالت 

 على أنها تحمل الطفل إلى عالم خيالي تتجسم من خالله األحداث التاريخية والثقافية وبقية املناسبات الجماعية. انظر:

- Bourgon, L., Proulx, M., Hohmann, M. et Weikart, M. Partager le plaisir d’apprendre, Gaétan Morin, Éditeur. Québec, 2000. 
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ـــــانيها وليس لها ت ـــــ فسير متعارف عليه أو  وهناك بعض األلعاب ترافقها أغان بها بعض األلفاظ أو الكلمــات غير واضحة معــ

(، وهي من األلعاب الحركية التي يحبذها األطفال ويؤدونها  adododo  لعبةترمز إلى ش يء معين، ولكن يمكن تأويل دالالتها مثل )

 تتمثل صورتها في دوران طفالن وهم يرددان هذه الكلمات:في فضاء رحب و 

"Adododo Anaxinaxido Aci sinimatta Aman Aman Aho  ")(1     تشابك اليدين اليسرى لكل    بتغيير   االتجاه يغيران  ثم

  في   ويبدأ  الركب، ويضع اآلخر يده فوق رأس صديقه  على  الالعبين  أحد  يجلس  منهما يردد نفس الكلمات. وفي مرحلة موالية

ـــــه  الدوران  ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ املعاكس وبعد ذلك يقع تغيير األدوار بين    االتجاه منها يدور الالعب في    االنتهاءالكلمات، وإثر    نفس   مرددا  حولـ

املتعارف عليها عند األطفال نذكر: لعبة الدوار رحل، لعبة جميلة يا جميلة، ولعبة الالعبين.   التي  الغنائية    ومن بين األلعاب 

، وتتمثل صورتها في تجمع الفتيات في ساحة البيت وتعين إحداهن لتمثل دور األخت الكبرى وتلقب "بلال" )لقب تكنى لال عيش

بها األخت الكبرى أو الخالة أو العمة(. تقوم هذه األخيرة بتسوية كدس من التراب و تحفره من الوسط فيأخذ شكل "العصيدة". 

وتخفيها   أو حجارة  نواة  فيه  تضع  الفتيات  ثم  بقية  الالعبة  هذه  تنادي  ذلك  بعد  الالعبات.  لها  تتفطن  ال  التراب حتى  تحت 

فيتحلقن حول ذلك الكدس ويحركنه بأصابعهن موهمات تلك الالعبة باألكل. فإذا عثرت إحداهن على تلك النواة تصيح قائلة:  

، تكررنها مرارا عندها تمسك األخت  (1)"ودةعيش لال فيه الد" ثم تقف بقية الفتيات ويصحن بأصوات عالية: " دودة، دودة"

 الكبرى عصا وتجري وراءهن محاولة إمساكهن ومعاقبتهن على ذلك السلوك. في حين تواصل الفتيات الصياح ملزيد استفزازها.  

فإن  حركات إليقاع وتخضع  وقفز  جري  من األطفال حركات تالئم أن أجل من أساسا نشأت قد األلعاب  هذه وهكذا، 

الكثير  اللعب. أثناء  األطفال  فإن  ذلك  يعرف األغاني هذه من  ومع  لعبة  .معانيها  أحد  ال  السلطان"  وتأتي  للعب  دار  كمثال   "

 وهكذا  اآلخر، الالعب به يمسك كي مرفوعا اإلبهام ويترك قبضة يده دائرة ويضم القائد شكل على األطفال الجماعي حين يجلس

 من  بعد اآلخر مبتدئا واحدا املضمومة أصابع األطفال عد في اللعبة يبدأ قائد األرض. عن مرتفعا بأيديهم هرما يكونون  حتى

عليه في كل مرة باختيار اسم طريف بهدف اإلضحاك والتسلية   فيردون  ؟شنيةا هذي" إصبع كل عند يسأل األسفل، وهو

 و يجري  الهرم في األعلى اإلصبع اللعبة قائد يمسك اللعبة بأن من الثانية تبدأ املرحلة وهنا  .إصبع  أعلى إلى حتى يصل وهكذا

الزريبة   في    قسمي؟ وين  ورمان ؟ خوخ فيها السلطان آش ؟ دار  (2)شنية هذيا:الالعبين وبين اللعبة الحوار التالي بين قائد

واملوس وين؟  عند الجزار    املوس وين؟ ذبحه الثور و   الثور  شربه وين؟ واملاء  املاء طفاها وين؟   والنار  النار كلتها وين؟ والزريبة

 
 لعبة على للداللة بينهم خاصا مفهوما واكتسبت  الصبيان  اختراع من كانت وربما لها معنى  ال اللعب عبارات التي تردد أثناءنالحظ أن هذه ال  -(1) 

 وأصبحت الواقع من مفهومها اكتسبت الفرنسية أو غيرها، وإنما املعاجم في داللة  لها  يوجد وال ليس لها معنى محدد تدل عليه كلمات وهي معينة. 

 الكلمة إليها  الحركات. وأضيفت  هذه   تغلب على مراحل سيرها اللعبة ألن الدوران الجماعي مفهوم تحمل األولى الكلمة ولعل  معين.  ش يء إلى ترمز

ثم   امليزان   على نفس أخرى  كلمة إلى بحاجة وهي وحدها كلمة تقال فال العبارة،  بانتهاء في نفس السياق يشعر لفظيا  موسيقيا دورا تؤدي لكي الثانية

   الوتيرة. نفس على تتوالى بقية الكلمات

)العيش( الذي طبخته األخت الكبرى لُهن وكأنها تتحدث نيابة عنهن بأنهن ال   الكلمات املصاحبة للعبة بنتا تغني مع صديقاتها وتنتقدن  لنا  تقدم - (1) 

  طبخها   من كثرة تكرار  دودة، فيسأمن منها لعدم صالحيتها لألكل. وهي تعني ضجرهم منها فقد طفح الكيل  معها  ألنها أكلة طبختيرغبن في هذه األكلة  

األطفال يمكن القول بأن هذه األغنية تعد متنفسا حقيقيا لهؤالء    لذا  القمامة.  في  لطعام ال طعم له وال رائحة، وما عليها إال أن تقوم برمي هذه األكلة

 وتعبيرا عما يحسون به، فهي تحمل في ظاللها معان كثيرة معبرة وهادفة. 

"، ووصفت مراحل سيرها بنفس التفاصيل وأذكر أنها من بين األلعاب التي كنا نمارسها في مخيمات  هذي شنيةدونتها "سكينة ابراهيم" وسمتها "   -   (2) 

طيارة ورق: كنوز من ألعاب األطفال الشعبية في الوطن    تقريبا. انظر: ابراهيم )سكينة بن عامر(،الكشافة منذ سنوات بنفس الطريقة التي ذكرت  

 .119.ص 2002، دار طيبة للنشر، القاهرة، العربي
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 من أجل  وذلك مديق  (4)لعبة في ذكرها  السابق  الخطوة تعاد املرحلة  هذه وعند  (3)ماتا طاح حصرة وين؟ انحصر والجزار 

" في إطار إحدى املعتقدات الشعبية التي كانت سائدة حينذاك في بعض الجهات وصورتها  االداشوتتنزل لعبة   األيدي. تدفئة

تنطلق بوضع طفل صغير عاجز عن املش ي في قفة، وتقوم األم بوضع قطعة من القماش داخل القفة كفراش لصغيرها. ثم  

ا مجموعة كبيرة من الصبية. وفي األثناء يحمل العبان هذه القفة وينطلقان في التجوال بها داخل أزقة الحي وشوارعه وتتبعهم

اداش داش بن عبااس غز القلياة باالش اعطوني قلية    يتوقف هؤالء األطفال أمام كل بيت يمرون به مرددين األغنية اآلتية:

. وعندما تسمع صاحبة البيت هذه األغنية تخرج إليهم حاملة ما تيسر من القمح أو الشعير  للحبش ي باش غدوة يصبح يمش يا

أو الزيت وتعطيه للصبية فيأخذونه ثم يواصلون تجوالهم إلى أن يبلغوا البيت السابع الذي تنتهي عنده اللعبة. فيعود األطفال  

 . (1)إلى بيت الطفل الذي يحملونه لتقوم والدته بطهي الطعام من املواد التي جمعها األطفال وتوزيعه على كل املشاركين في اللعبة

تلعب في العشرة األيام األولى من شهر    التي   شايب عاشورةلعبة    غنائية يرددها األطفال في املواسم، ومنهاوهنالك ألعاب  

يلبس أحد األطفال زيا تنكريا ويضع على وجهه قناعا يمثل شيخا كبيرا له لحية    محرم ويشترك فيها العديد من أبناء وبنات الحي،

شارب طويل أبيض ويحمل عصا طويلة. وتنطلق اللعبة حينما يتقدم الشيخ املوكب  طويلة بيضاء من الصوف أو القطن وله  

وغني على مرا    كول الوزف  حني   عاشورة اشايب  راقصا على أنغام الطبل معتمدا على حركات مضحكة ويردد بمعية األطفال:

ل مرددين األغنية السابقة فتخرج  . يجوب املوكب منازل الحي وكلما اقترب من أحدها يقف األطفاهجالة كالها الذيب خسارةا

 القمح  فيه البوبشير  حوش اهذا:قائلين كرمها فيمدحون  البيت، خير من  عليهم بما تيسر  وتجود الفول  من  ربة البيت لتعطيهم 

 ما نادر وهذا  شيئا البيت  ربة تعطهم  لم  فإن  .ويزيدناا لعطينا سيدنا حوش ويلمنا، هذا لعطينا عمنا  حوش  والشعير، هذا 

 فيه البوزنان حوش هذاامرددين: نهاويذمو  الباب  أمام  يقفون  نهم فإ حمص وفول من البيت،  من  عندها  ما  نفذ إذا إال  يحدث

وهكذا يستمر الطواف بمنازل الحي  اهذا حوش بم بم كسارين سبع برما.    ، ثم يغادرون املنزل مرددين:والصيبانا القمل

 الغنائم ويطهى بها طعام للجميع تسمى في ام العرايس )الخيلوطة(. الواحد تلو اآلخر وفي النهاية تجمع 

  ايا النبيلة باب هللا   حيث يردد األطفال أثناء القفز على النار:  النبيلة  كما يحتفل األطفال في بنزرت بمناسبة عاشوراء بلعبة

جات    وادميعاااااااتي شرتله هاااي  نتصرف خالني في الزنقاااااة انحف    ما   خالني  أحرف  مصران  مصراني  هللا  رسول   بيت   حجوا 

 ". وهااااااي جات هز خالخل هااي دوات يا موالت الحاوش جديد حبلك يرجح بالقديد اعطيني عاشورتي ال نهز مخروقتي

ومن   النظر،  بعيد  إنسان فكر  نتاج  نها بأ تماما يدرك  األغاني والتعبيرات  في هذه  لقد ذهبت "سكينة ابراهيم" إلى أن املتأمل 

أن بين صغير طفل عقل عن صادرة تكون  املستبعد  التفريق  يزال عاجزا عن  والخيال. ال   هذه معظم فإن لذلك الحقيقة 

والكبت الذي يعيشه الطفل أو الشاب دون أن يكون   عن القمع التنفيس  من نوع والتعبيرات التي ترافق اللعبة هي الترديدات

 
 . 196- 194، مرجع سابق، ص صألعابنا وأحاجينا في ذاكرة الزمنمصدر األغنية: شالبي )سالم سالم(،  - (3) 

ى الرغم من أن اللعبة بسيطة من حيث آدائها وحركاتها ومع ذلك نالحظ أن هذه األغنية املصاحبة لها ال تخلو من فكاهة نشير أيضا إلى أنه عل  -  (4) 

اقع  وحكمة وأنها تروي شبه حكاية في قالب غنائي خفيف. ويتبين من خاللها أن هناك داللة رمزية واضحة تحمل معان كثيرة وهادفة مستوحاة من و 

وهي أنه ال يوجد قوي إال ويوجد من أقوى منه إلى أن يصل األمر إلى موت الجزار في إشارة إلى قدرة املولى عز وجل على أخذ روحه   الحياة االجتماعية. 

 وحلول أجله.

هيا إلى ال شك أن اللعبة تعبر عن أحد املعتقدات الشعبية التي احتلت عقول الناس منذ زمن بعيد وأمس ى التسليم بها والخضوع لحكمها بدي  -   (1) 

كحقيقة ويقين. فقد أخذت هذه املعتقدات سبيلها إلى قلوب تجاهلها  درجة أنها أصبحت من املسلمات التي ال يمكن أن يرقى إليها الشك وال يمكن  

عي وأضحت جزءا هاما ومن أثر تعليم اآلباء ألبنائهم إلى أن رسخت في الو   االجتماعيةالناس واقتنع بها عامتهم وخاصتهم. فهي إذا مستوحاة من البيئة  

وأصبحت هاجسا يشغل بال الناس   ،من الوجدان الشعبي. فكلها إذا مكتسبة لم يكن للطفل دورا في صنعها شأنها شأن املعتقد الذي ورد في اللعبة

 فيشعرهم بالتفاؤل والفرح أحيانا والخوف والتشاؤم أحيانا أخرى. 
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احتياجاته وتلبية  رغباته  إشباع  على  األلعاب  تتسم  ما  مالحظة  يمكننا   لذلك،.  1)(قادرا    أحيانا   يصعب  رموز   من  الغنائية  به 

وتسليتهم والترويح عن    حركتهم  تنظيم   من  لألطفال  بالنسبة  تؤديه  وما  هي وظيفتها   املهم في دراسة هذه األلعاب  ويصبح  تفسيرها.

 نفوسهم.  

ينبع بطريقة    معا   يتوافقان   واللحن  النص  أن   حيث  واإليقاع  والحركة  النص   بين   الوثيقة  والعالقة  أصالتها   من   وكل ذلك 

 ".  جاء قالوا مات  عالنجات قالوا  الذيب  دار" أمثلة ذلك: فهما يرتبطان بأسلوب واحد ومن  جميلة سلسة

حركات جسمانية متنوعة تعبر عنها مثل التصفيق والدق   الدوار رحلولعبة    هلي هلي تصاحب األلعاب الغنائية مثل لعبة  

باألرجل على األرض والقفز على رجل واحدة والدوران حول النفس وغيرها. وقد يصاحب هذا النوع من األلعاب مهارات كالرمي  

 واملسك واملش ي وتبادل الكرة وألعاب رياضية أخرى.  

لفظية ولغوية؛ األمر الذي ينعكس إيجابا على ضرورة إنعاش قدرات  كما تؤدي األلعاب الغنائية إلى إكساب الطفل قدرات  

الطفل الذهنية، وتحقيق نموه املتكامل. أضف إلى ذلك أن هذه األلعاب وأغانيها تشكل لديهم نوعا من التنفيس والترفيه واملرح  

ب بالحركة واللعب بالصوت مع النفس ي، كتعبيرا عما يختلج في نفوسهم من انفعاالت، فتلتحم بذلك صورة الحركة مع اللع

ن لدى الطفل تربية جمالية تثري عامله املادي    اللحن  مع  الحركة  تتطابق  حتى  منها  حركات إيقاعية البد  إلى جانباألداء،   مما يكو 

  والخيالي.

  بالعديد   الطفل   يمر   حيث  التعليمية،  املواقف   تتنوع   وأغاني  كلمات  من   بعضها   ومناسبات أدائها وما يصاحب  األلعاب  بتنوعو 

بأحاسيس    والجمل  لأللفاظ  الطفل  فبترديد  التعلم.  عملية   تعزز   التي   الشعورية  واملواقف  الخبرات  من املحملة  والعبارات 

عمليات  في  ومشاعر جياشة بعدة  يقوم  تجعله  املباشرة  الحياة  بتحويل  معقدة.  داخلية  مواقف    إلى   الحسية  الصور   فيقوم 

  أقرانه ومسايرتهم.   فهم مشاعر  إلى  يسعى  ثم  بالحركات  األصوات  وربط  باألداء،  الكلمات   ربط  لىع  فكرية ويعمل  أو  عقلية  مدركات

   .(2)والغناء اللعب في بأدواره يقوم عندما  منها يعاني التي  االنفعاالت هذه املواقف منفذا لتصريف في ويجد

  أو   لديه   الضعف  مظاهر   على   حتى يتغلب   ميكانيكية، أي بدون فهم   تلقائية أو  أقرانه بصورة   يقلد  أغلب األحيان نجده   وفي

  والدالالت الناتجة عنه.   املعاني  يستوعب   حتى   تكراره   محاوال   املواقف  من   فهم موقف   عدم   من  التوتر  مشاعر   على  التغلب  لنقل

مساعدة    شأنه  من  ما  واالتجاهات، والقيام باألدوار وكلالقيم  و   والتقاليد،   العادات  لتعلم  وسيلة  إال  الغنائية  األطفال  ألعاب  وما

كما أن اللعب بوجه عام يعبر عن الحالة    النشء على تكوين شخصياتهم املستقلة، املندمجة في حياة املجتمع واملتكيفة معه.

ا يدفع  باملتعة وهو  املصحوبة  والتلقائية  الحرية  به من صفات  يمتاز  ملا  تعبيرا صادقا  للطفل  االستمتاع  النفسية  إلى  لطفل 

 والتنقيب واالبتكار ويكسبه الخبرة تلو األخرى، ولهذا يعتبر اللعب وسيلة للنمو، وهو رمز للصحة النفسية.  

إلى جانب ذلك، فإن ما يتلقاه الطفل من خبرات في مراحل حياته األولى يسهم في تكوين حسه اإلبداعي وميله إلى الخلق بعد  

وتمثل ألعاب األطفال الغنائية الشعبية جزء من هذا التواصل، بل هي خير دافع نستقي منه انطالقة   أن ننمي فيه روح املبادرة. 

الطفل اإلبداعية بوصفها أقرب إليهم وأكثر ما يعكس واقع حياتهم. وعليه، تشير وظائف ألعاب األطفال إلى حاضنتها التربوية 

إلى  وداللتها االجتماعية فهو لعب يتحول إلى وسيلة للطفل ن الحياة واكتشاف للبيئة املحيطة به وسبيله  حو تفهم مشكالت 

 
 . 80ابراهيم )سكينة بن عامر(، مرجع سابق، ص - (1) 

يتضح أن خلق النصوص الغنائية وإبداعها يساعدان على صنع الفكر حسب ما ذهب إليه "حسن الباش" ألن النصوص الغنائية واأللعاب ال   -  (2) 

تخلو من محتوى فكري على اإلطالق فهي معبرة إما عن قصة أو حركة أو مثل أو حكاية. وهي الدالة على مستوى التفكير لدى الطفل، طموحاته 

 .117، ص 1979، دار الجليل، دمشق، األغنية الشعبية الفلسطينيةره وأمانيه اآلنية واملستقبلية. انظر: الباش)حسن(، وحاض
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توسيع معارفه ومهاراته. ثم تغدو بدورها عامال من عوامل التكيف الالزمة للطفل في بيئته والتي يتوسل بها لتحقيق أغراضه  

 ومآربه.  

حترام مشاعر اآلخرين والتفاعل معهم  وعلى أية حال ينبغي أن تساعد هذه األلعاب الطفل على السلوك املقبول اجتماعيا كا

األغاني   أغلب  أن  الدارسين  بعض  ويرى  والثقافية.  التربوية  املنظومة  وظيفة  إلى  أقرب  الحالة  هذه  في  اللعبة  وظيفة  وتكون 

  الجماعية املصاحبة لأللعاب في املنزل وخارجه وفي املدرسة وخارجها تكشف عن الصراع البيئوي في تركيب األسرة ونمطية رب 

األسرة والعالقة الحميمية أو النافرة باألم أو الزوج أو األخوات. إذ تحمل هذه األغاني اإلسقاط النفس ي لألم على الطفل وحين  

يشب الطفل على نغماتها فاملؤثر الالشعوري والشعوري يفعل فعلته سلبا أو إيجابا وغالبا ما يعكس هذا اإلسقاط صورة وضع  

والتوترات وتمكنهم من التعبير عما يختلج   الضغوط من األطفال بتخليص الغنائية تقوم  واللعبة  .(1)هااملرأة في مجتمعها وفي بيئت

، فإن لعالم األطفال تقاليده الخاصة وعاداته التي يمارسها األطفال أثناء لعبهم ومرحهم  بالتاليفي نفوسهم بكل عفوية وتلقائية. و 

في جميع   املجتمع  الذي يسود  الحضاري  التطور  من  بالرغم  بالحياة  فعالة ومفعمة  والعادات نشطة  التقاليد  تزال هذه  وال 

كثيرة منها أن القوي هو األبقى ونجد ذلك في لعبة    ولعل بعض األلعاب تحوي دالالت واقعية   نواحيه وحتى عالم الطفل نفسه.

أو لعبة الجالد حتى تحوي   التي تحوي مدلوالت واقعية، منها لعبة حاكم جالد  دار السلطان، وهناك بعض األلعاب األخرى 

األخير    االثنتان هدفا وحكمة تقول أن امللك أو الوزير ال بد أن يسقط ويأخذ مكانه واحد من عامة الشعب ثم يسقط هذا

وهكذا فالزمن دوار ال تبقى األحوال ألحد كما هي عليه. وهناك ألعاب أخرى تحوي بعض الدالالت الواقعية، منها لعبة سرسوق  

ولعبة يا مطر يا خالتي وغيرها. كل هذه األلعاب ال شك أنها    لعبة امك طنقو لعبة التربيج والترقيص،    لعبة بوهروس،نمال،  

بأجزائه    تحمل معان كثيرة ودالالت الواقع  الطفل يرى  التقليد متطور السيما أن  التقليد لكن هذا  أنها من  واقعية، صحيح 

 الواقعية ويقلده دون مبالغة أو دون تخيل أسطوري له. 

وفي شأن آخر نعتقد أن الطفل منذ زمن بعيد كانت تتفتح عيناه لترى وتسمع أن استعمارا يجثم على أرضه ولذلك لم تخل  

ومن ثم عند    االستعماربه من دالالت وطنية أو نضالية. ونلمس تطورا ملحوظا على املضمون الوطني السيما في فترة  أغانيه وألعا

براثن   النضال من أجل تحرير األرض من  لعبة    االستعمار انطالق  أو  لعبة زوز حدايد  على مدى سنوات طويلة. فمن خالل 

األجنبي الفرنس ي لتونس وكذلك لعبة    االحتاللوضع السائد قبيل أو بعيد  العسكر يظهر التلميح ليعبر عن نقمة الالعب على ال

الشفطة التي تتضمن إشارات من قبيل الحس األولي للتعلق باألرض والوطن والقبيلة وغيرها. وكما قلنا في البداية أن الطفل  

مل بنفسه إلى درجة أنه يصبح قادرا على أن  يتطور مع ألعابه واألغاني التي ترافقها تطورا ملحوظا، كتعبيرا عن أحواله وما يعت

تقوم   الشعبية اللعبة الغنائية يبدع األغاني والحركات املعبرة عن فكره وأحواله وواقعه الذي يعيش فيه. وأخيرا يتضح لنا أن 

ارتضاها  فى املجتمع و  استقرت يالت  واألشكال  الشعبية كالحفاظ على أنماط السلوك واملعتقدات    متعددة اجتماعية  بوظائف

 املجتمع.   أفراد لدى  حالة من القبول  خلق  على اللعبة وتعمل أفراده.

 املمارسات   وجود هذه األنماط واستمرار تقدم مبررات ولكنها  فقط بنشر أنماط السلوك تقوم  ال التعليمية الوظيفة وهذه

 وظيفة  والسلوكية والتعليمية وتؤدى األخالقية الغايات من كما تحقق اللعبة الغنائية العديد االجتماعية. واألفعال  السلوكية

 ذهنية أو جسمية وهي تحقيق متعة فنية ملن يؤديها أو يمارسها وتقوم قدرة  الكتساب أو    العادة أو التقليد الستيعاب  تدريبية

 من الضبط االجتماعي.  قدر  بتحقيق كذلك

 

 
 . 118الباش)حسن(، املرجع السابق، ص  - (1) 
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 خااتمة:  

 األلعاب  تكون   أن  عجب  فال   املجتمع.  ثقافة  من   أنها تمثل جزءا ال يتجزأ  بالدنا تبين لنا في    األطفال الغنائية  لعابأل  إن دراستنا

خالل املمارسة. ومن ثم يتفاعل معها في أوقات فراغه    من  بها  والتأثر يمكن الفرد من تشرب ثقافة مجتمعه واستيعابها  وسيطا

كما تعتبر هذه األلعاب جزءا  القيم التي يفرضها املجتمع.  والتقاليد و   العادات مع  تتماش ى  التي االجتماعية  السلوكات ليكتسب

هاما من الوسائل الترويحية التي تعمل على تطوير قدرات الفرد من النواحي العقلية والبدنية والوجدانية. وبالتالي، فهي سند  

تتماش ى مع قدراته وإمكاناته  للصحة العقلية والنفسية ملا لها من مميزات هامة وخصائص هادفة يجد فيها الفرد هوايته التي  

  النغمي   والتسلسل   اللحني   والبناء  التركيب   في  املوحدة   والسمات   الخصائص  حيث   من   وكذلكوتشبع ميوله وتلبي احتياجاته.  

األطفال الغنائية    ساهمت ألعاب   فقد  وعليه،  األطفال.  وأصوات   الجسم  حركات   على  يعتمد   الذي  الحركي   حيث التشكيل   ومن

إلى عهد قريب أدوارا هامة في   وتربيتها من جميع مناحيها وبمختلف أبعادها. وأدت  بناء الشخصية االجتماعيةالشعبية في  

الفردية    تنمية الشخصية  دورها في   إلى   إضافة  الثقافي املرتبط بهذم املمارسات النابعة من الحياة اليومية.  تأطير املوروث 

فضال عن دورها في    بها.  تضطلع   التي   والثقافية  واالجتماعية  التربوية  فالوظائ  إلى   أبعادها بالنظر  مختلف  في   والجماعية

  غنية   شعبية  ثقافة  مالمح   بعض  بذلك   مشكلة  جيل  إلى   جيل  من  وتلقائية  طبيعية   والتقاليد واملهارات بصورة  العاداتنقل  

 اإلنسانية واالجتماعية، ومؤكدة بذلك أهمية االنتماء واالرتباط باألرض والوطن.  والدالالت  باملعاني

 الوسيلة كونها الحقيقية والثقافة األصلية والعادات  واملثل بالقيم  متخمة  تكون  غالبا ما هذه املادة الشعبية  أن ننس ى وال

 واملشاهد الصور  رسم  في ساهمت بدورها كما املجتمعية. الشريحة وحقائق  وممارسات  سلوكيات على لنا تحافظ التي األساسية 

املفاصل  اذ ومناسباتها طقوسها بمختلف اليومية تلك  والوجدانية رافقت   والجماعة الفرد طبيعة جوهر في االنفعالية 

 .الجسدية  وحركاتها  ونصوصها جذورها على املحافظة  واستطاعت

وأخيرا، نخلص إلى أن األلعاب الغنائية تمثل الصورة الحقيقية لألدب الشعبي عند جيل من األجيال. والنصوص كما نقلناها  

من الكتب أو من الرواة هي في حد ذاتها انعكاسات لثقافة أبناء وبنات هذا الوطن ملا تتضمن من معاناتهم في عصور متباعدة،  

ة في املجتمع وأماني األم ألطفالها عندما تغني لهم وكذلك ما كان يعانيه الناس من صعوبة البحث  حيث نرى ما تعانيه الفتاة واملرأ

عن لقمة العيش وغيرها. لذا، يتضح أن اللعب الغنائي الشعبي ال ينفصل عن الواقع في شكله ومضمونه، وأن العالقة بينهما  

د منهما حركة الواقع. في حين لم تكن هذه الرؤيا للعب الغنائي  ليست عالقة مجردة، بل هي عالقة تفاعل جدلي بين طرفين تتول 

القشرة   كثيرا عن  يبتعد  ال  استخداما  املوروث  باستخدام  فيها  اكتفوا  الذين  الباحثين،  من  كثير  لدى  الوضوح  بهذا  الشعبي 

ر لهم أن يستوعبوا مضامين هذا املوروث الذي يتيح ملمارسيه مساحة   من حرية التعبير عن الرأي  الخارجية له؛ لذلك لم يقد 

 سواء باللفظ أو بالحركة أو بالغناء للتخلص من الضغوط التي يفرضها الواقع.  

 قائمة املراجع 

 .1891القاهرة، الكتاب، دار املصرية، الثقافة وزارة صالح،  مرس ي ترجمة ،الفلكلور  علم  كراب(،  ألكسندر)  -1

عامر(،    -2 بن  )سكينة  العربيابراهيم  الوطن  في  الشعبية  األطفال  ألعاب  من  كنوز  ورق:  للنشر  طيارة  طيبة  دار   ،

 .2002القاهرة،

 .1979، دار الجليل، دمشق، األغنية الشعبية الفلسطينيةالباش)حسن(،  -3

 . 1977، طرابلس،2واإلعالن، ط ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع أغنيات من بالدي  قادربوه )عبد السالم(، -4



 
 
 
 

 
 

 2021 - يونيو -  76العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

92 

 . 2002القاهرة ، اإلسكندرية، الجامعية، املعارف دار  الشعبي، التراث ودراسة اآلنثروبولوجيا  مصطفى(،  )أحمد فاروق -5

 . 1996، مكتبة البستان، طرابلس، ألعابنا وأحاجينا في ذاكرة الزمنشالبي )سالم سالم(،  -6

 ، بمارث.1949مواليد الراوية: فاطمة لبيض من  -7

 ,consulté le 17/04/2018   http://www.laes.org/_publications.php، أنظر موقع :  أنواع اللعبحطيط )فادية(،  -8

تونس  ، )أمل(  التليلي  -9 في  الشعبية  نموذج،  األغنية  انظر  سليانة   http://elsada.net/41148, consultéموقع:  ، 

le10/10/2020. 

10- Arnita, Yasser Gohar, Folklore in Palestine, Palestine Liberation Organization, Research Center, Palestine 

,1968. 

11- Bourgon, L., Proulx, M., Hohmann, M. et Weikart, M. Partager le plaisir d’apprendre, Gaétan Morin, 

Éditeur. Québec, 2000. 

12- Chamberland Gilles & Provost Guy, Jeu, simulation et jeu de rôles, Presses de  l’Université du Québec, 

Sainte-Foy, 1996 . 

 

  



 
 
 
 

 
 

 2021 - يونيو -  76العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

93 
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 :  ملخص

وتصنيف االضطرابات النفسية. ويثير  في هذا اإلطار نقاشات متكررة حول ما  يهتم علم النفس املرض ي بتحديد وتسمية  

هو "عادي " وما هو غير ذلك. هذا ما يحاول صاحب املقال تفصيل القول فيه من خالل التعريف بمجموعة من االضطرابات  

رى التي قد تمس الشخصية . وما  النفسية و العقلية مثل الدهانات و العصابات و املخاوف املرضية و بعض االضطرابات األخ

فتئ الكاتب، و على امتداد هذا املقال، يبين انه من الصعب وضع حدود فاصلة بين ما هو "عادي" و ما هو "مرض ي"بالرغم من  

 ، و من ثم ضرورة  تفادي تقديم أي تشخيص متسرع  لهذا االضطراب السلوكي  أو ذاك. وجود دالئل و تصنيفات في هذا اإلطار

املفتاحيةالكلم املرض ي ات  النفس  علم  عقلية -:  مرضية    -عصابات  -ذهانات-اضطرابات  طيف    - قلق   -اكتئاب - مخاوف 

 التوحد. 

 

Abstract:  

Psychopathology is concerned with identifying, naming and classifying mental disorders. In this context, it 

raises frequent debates about what is "normal" and what is not. This is what the author of the article tries to 

detail the saying in it by introducing a group of psychological and mental disorders such as psychoses, nevroses, 

phobias, and some other strikes that may affect personality. Throughout this article, the author has consistently 

demonstrated that it is difficult to set demarcating lines between what is "normal" and what is "satisfactory" 

despite the presence of evidence and classifications in this context, and therefore the necessity to avoid 

presenting any hasty diagnosis of this disease or that. 

Key words: Psychopathology- Psychoses- Nevroses- phobias- Depression- Anxiety- Autism spedtrum.  

*Les grands dossiers des sciences humaines n°59,juin-juillet-aout 2020,p.6-12 

  



 
 
 
 

 
 

 2021 - يونيو -  76العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

94 

 تقديم : 

إنه ملن األهمية بمكان تمييز االضطرابات العقلية عن أشكال أخرى من املعاناة النفسية، و التي هي حالة من االنزعاج أو   

 عدم الراحة النفسية ال تكشف بالضرورة عن وجود مرض أو اضطراب عقلي.

بها في لحظة ما من حياتهم(، عبر    باملائة من الناس يصابون   20إلى    15تتحدد هذه املعاناة، والتي نصادفها بشكل متكرر )  

حضور أعراض القلق و االكتئاب، و هي أعراض تكون خفيفة أو عابرة و ال تتوافق مع معايير تشخيصية.قد تكون هذه املعاناة  

كان    رد فعل  على املواقف املرعبة أو الصعوبات الوجودية وبالتالي  فهي ال تمثل  اضطرابا عقليا باملعنى الحقيقي للكلمة، وان 

من املمكن أن تتطور، إن استمرت و استفحلت، إلى اضطراب، و لكن اعتبارها على هذا النحو من شأنه أن يخدر أو يخضع  

 التجربة البشرية للتحليل النفس ي وهي التجربة التي تمثل فيها صعوبات الحياة و ردود األفعال الناجمة عنها جزءا متأصال. 

 االذهاناتا: 

االضطرابات التي تنطوي على مظاهر ال تحدث أبدا عند الناس األسوياء مثل الهذيان أي رؤية أشياء أو سماع أصوات  إنها  

ال يراها و ال يسمعها اآلخرون. وهي تمظهرات يمكن أن تحدث عند أناس "عادين" تناولوا مواد مهلوسة مثال، ولكنها تختفي  

معظم األشخاص الذين يتعاطون املخدرات يعودون إلى حالتهم الطبيعية، فان    مباشرة عندما يزول تأثير املخدر. و إذا كان 

البعض منهم خاصة الذين لديهم هشاشة، مثال ألن بعض أفراد عائالتهم سبق له أن عانى من اضطرابات ذهانية، يمكن أن  

 يصابوا بنوبة ذهانية عند تناول هذه املواد.

بـ"الذهانات املسماة  األمراض  تعتبر هذه  بحوالي  و  الشخصية  انفصام  انتشار مرض  يقدر  و  نسبيا،  نادرة  من    1"  باملائة 

الساكنة. ومن بين هذه األمراض نجد نوعا من الهذيان يشبه املشاعر التي يمكن أن تحدث عند األشخاص "العاديين": هذيان  

ذلك يمكن أن تحدث هذه األشياء لكل    االضطهاد حيث يعتقد الناس أننا نتجسس عليهم و أننا نتبعهم وأننا غاضبون منهم. ومع 

واحد منا خالل أي  نزاع منهي أو زوجي، ومن ثم يصعب تقييم الحدود بين العادي و املرض ي )و إقامة الحدود الفاصلة بينهما(  

في حالتهم   ليسوا  لكونهم  للخطر فقط  يجعلهم، بشكل خاص، معرضين  و  الناس  الحاد يضعف  الصراع  من  النوع  ألن هذا 

 ة . الطبيعي

مع ذلك، إذا كان كل شخص، وتحت ظروف معينة، يمكن أن يعاني من "ردود فعل جنون العظمة"، فان هذا النوع من  

الهذيان غالبا ما يكون موجودا في نوبات ذهانية. وفي هذه الحالة يكون مصحوبا بقلق شديد و بكلمات و أفعال غير مناسبة  

و/أو   العائلي  محيطه  اتجاه  للخطر  الشخص  ذلك  تعرض  في  بما  الدوائي  العالج  طريق  عن  به  التكفل  يجب  ثم  ومن  املنهي، 

مضادات الذهان. يكون الوضع في هذه الحالة أكثر صعوبة ألن الشخص الذي يعاني من مشاعر االضطهاد نجده يرتاب من  

ناول الدواء . وغالبا ما يتم  الجميع و ال يثق في أي كان بما في ذلك طاقم الطب النفس ي الذي يقترح عليه الدخول للمستشفى و ت

إدخال الشخص إلى املستشفى ضد إرادته. و يعتبر نظام الرعاية الصحية الفرنس ي ضعيفا في مواجهة هذه املواقف التي تجعل  

املحيط مجبرا على استدعاء الشرطة إلدخال الشخص املعني للمستشفى بطريقة قسرية، وهو أمر مؤلم بالضرورة و يبعد  

 النفس ي و ينفره منه. الشخص عن الطب 

من حيث املبدأ، يجب أن تدار هذه املشاكل من قبل فرق متنقلة، تسمى فرق األزمات، ولكن في الواقع نجد  إما أن هذه  

أنها نظريا   أو  الجهات،  بين  البشرية موزعة بشكل غير متساو  النفس ي  املنطقة، ألن موارد الطب  في هذه  الفرق غير موجودة 

ها التدخل إال في بعض األوقات، و التي في معظم األحيان، ال تتوافق مع األوقات التي تطرح فيها مشاكل  موجودة ولكن ال يمكن

 حادة، مما يجعلها غير فعالة. 
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في الوقت الذي كان فيه مقبوال القول أن "األوهام" كانت أعراض مرضية، كشفت الدراسات االستقصائية  السكانية أن  

صرحوا بإصابتهم بهلوسة بصرية أو سمعية: في فرنسا وبعد أن تم إبعاد األشخاص الذين جزءا مهما نسبيا من األشخاص  

باملائة من األشخاص أنهم عاشوا، على األقل، تجربة واحدة من هذا النوع في   5.7يعانون من اضطرابات ذهانية محددة، أفاد  

باملائة بعض األفكار الوهمية من    1.6نت لديهم هلوسات و  باملائة كا  4.9باملائة خالل االثنا عشر شهرا األخيرة،1.3حياتهم منها  

نوع البارانويا أو االنطباع بدخول فكرة في رؤوسهم . هذه النسبة املئوية تقابل متوسط املسح الذي اجري في بلدان متعددة من  

 .1قبل املنظمة العاملية للصحة. ومع ذلك يمكن أن يكون أعلى بكثير في بعض البلدان مثل البرازيل 

بما أن تناول بعض املواد مثل الكحول و املخدرات يمكن أن يولد مثل هذه االنطباعات )لدى املستهلك(، إال أن األسئلة  

املطروحة تستبعد مثل هذه الظروف. و تعتبر هذه التجارب الذهانية نادرة  نسبيا وال تحدث إال مرات قليلة في العمر على الرغم  

يعيشون بشكل مسبق حياة طبيعية وال يعانون من أية اضطرابات عقلية، على األقل تلك املسماة  من أن هؤالء األشخاص كانوا  

ذهانية . و مع ذلك نالحظ أنهم  أكثر وهنا و ضعفا من غيرهم، خاصة فيما يتعلق بمشاكل القلق و االكتتاب أو قلق ما بعد  

 الصدمة. 

بذهانات الهوس االكتئابي، هي أيضا جزء من الذهانات. غير    كما أن االضطرابات ثنائية القطب، التي كانت تسمى سابقا 

أن ما يسميه األطباء النفسانيون ب"الهوس" ال عالقة له بما نطلق عليه عادة الهوس) بمعناه العلمي( .فالهوس من منظور  

نجد الناس في    الطب النفس ي هو، في الواقع، عكس االكتئاب الذي يتناوب معه في االضطراب املسمى "ثنائي القطب"حيث

متابعتهم   يصعب  بحيث  بسرعة  يتحدثون  و  ينامون،  وال  العظمة،  عن  وهمية  أفكار  ولديهم  للغاية،  متحمسين  حالة هوس 

ويغيرون أفكارهم بشكل كبير، و يمكن أيضا أن تكون لديهم سلوكات غريبة: مشتريات تفوق إمكانياتهم، نشاط جنس ي جامح  

ؤدي في الغالب إلى إدخالهم للمستشفى رغما عنهم . قد تكون هذه الحالة اقل وضوحا، ومن  باإلضافة للسلوكات العنيفة التي ت

 ثم نتحدث عن هوس خفيف حيث نجد الشخص يحتفظ بفرط النشاط ونفس األعراض املوضحة أعاله ولكن بدرجة اقل.  

ات ثنائية القطب، سيتم الحديث  " هي اضطرابات مختلفة تماما عن االضطرابهنا أيضا، بينما بدا راسخا  أن "الفصامات

والتي تظهر عالمات أو أعراض لكال املرضين. إضافة إلى ذلك، يبدو    عاطفية" -عن أشكال مختلطة مسماة بالذهانات "الفصام

الجينية، بحكم أن  لهذه االضطرابات مكون وراثي، أظهرت أن االختالفات بين هذه االضطرابات أقل وضوحا   الدراسات  أن 

 ا نتصوره.  بكثير مما كن

 االعصاباتا: 

أمراض أخرى كانت  في السابق تسمى ذهانات هي باألحرى مبالغات "مرضية" للمشاعر "العادية"، فاالكتئاب، على سبيل  

املثال، هو صورة كاريكاتورية للحزن،  و اضطرابات القلق صورة كاريكاتورية للخوف. لذلك يصبح التمييز أكثر صعوبة بين ما  

رض ي، أي أعراض الحزن الشديد املصحوب باألرق و فقدان الشهية و صعوبة التركيز، أو حتى الرغبة في املوت  يسمى الحداد امل

الذي ال تتجاوز املرحلة الحادة فيه هذه املدة . عالوة على ذلك، و كما  و التي تستمر إلى أكثر من شهرين، و الحداد العادي و 

 .DSM  2-5من معايير االكتئاب عند مراجعة تصنيف  سنرى الحقا، فقد تم سحب حضور الحداد كمعيار 

 
1  -John McGrath et al.," Psychotic eperiences in the general population .A cross-national analysis based on 31261 respondents 

from 18 countries", JAMA Psychiatry, vol. LXXII, n°7, 2015. 
2 - la cinquième version de Diagnostic and Statistical Manuel  
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فالشخص عندما يكون قد مر بصدمة كبيرة، فانه يكون    نفس االستنتاج ينطبق على اضطرابات القلق ملا بعد الصدمة.

ود لديه امليل لرؤية كوابيس و لتذكر الحدث وتجنب أي ش يء قد يكون له عالقة به. هذه آليات أو ميكانيزمات طبيعية إلى حد

معينة،  نتحدث بعدها عن رد فعل "غير طبيعي" في املدة التي يستغرقها  و / أو في شدته ) هذا يا يتم تشخيصه بقلق ما بعد  

حول الهجمات أو الحروب، و املنشورة في مجالت دولية محترمة، تظهر أن معظم أعراض    األبحاثالصدمة(. يبدو أن أحدث  

ستة أشهر لتختفي بعد عام، و بشكل خاص لدى األشخاص الذين كانوا يعانون من  القلق ملا بعد الصدمة تهدأ في غضون  

 هشاشة من قبل.  

لقد أصبحت النقاشات حول قلق ما بعد الصدمة معقدة الن هذا التشخيص مرتبط في الحقيقة بتداعيات عاطفية و  

 غيرها. سياسية قوية، و أن االعتراف به تترتب عنه  فوائد  على شكل تعويضات مالية أو 

، أي تحمل املسؤولية على الفور"، ال تزال تمارس و  débriefing الغريب، في فرنسا، هو أن ممارسة "استخالص املعلومات"

تشجع دون سؤال، في حين أن املنشورات الدولية حول هذا املوضوع تظهر أن فعل تعبئة مشاعر األشخاص في أعقاب الصدمة  

 أن يعزز حدوث ما بعد الصدمة .   مباشرة، و على العكس من ذلك،  يمكن 

 الرهاب أو املخاوف املرضية : 

ينتمي الرهاب أيضا إلى فئة  اضطرابات القلق: الخوف من التواجد في مكان مغلق أو على العكس  من ذلك في حشد من  

يب من مقابلة  أو حتى الخوف الره  -الخوف الذي يتقاسمه مجموعة من الناس -الناس، أو الخوف من األفاعي أو رؤية الدم

الوسواس القهري هو الرغبة التي   التحدث أو تناول الطعام في األماكن العامة. اضطراب  أشخاص ال نعرفهم و الخوف من 

اليدين مرارا و تكرارا خوفا من   الغاز تم إغالقه، و غسل  يصعب السيطرة عليها للتأكد و ملرات عديدة من أن باب املنزل و 

فاجئ من إيذاء شخص من املحيط . و في األخير نجد بعض األشخاص يشعرون بالقلق باستمرار أو  الجراثيم أو حتى الخوف امل

قد يصابون بنوبات هلع مفاجئة من أشياء ال تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة ألشخاص آخرين يوجدون في نفس املوقف. كل  

أ بمعايير  ارتباطها  و  أخرى فشدتها  للغاية: ومرة  مبتذلة  هي  املخاوف  ويتم  هذه  عادية،  غير  أو  يجعلها "شاذة  الذي  هو  خرى 

 تشخيصها كذلك منظورا إلى تأثيرها و دورها في الحياة اليومية. 

 االضطرابات املتعلقة بتناول الكحول أو املخدرات: 

التناول تكمن في  قد يبدو من السهل التعرف على هذه االضطرابات بحيث إن الدرجة أو املرحلة األولى غير العادية لهذا  

التعاطي،  أي االستخدام املفرط واملكثف و/أو لفترة طويلة لهذه املواد مع بعض العواقب االجتماعية الناجمة عنها، مثل سحب  

رخصة السياقة و املشاكل الزوجية أو املهنية . هنا مرة أخرى، يمكننا أن نرى بوضوح أن التسامح مع ما نسميه باالستهالك  

ا لهذه  الوضعية  املفرط  و ذلك حسب  تماما  مختلفا  يكون  أن  يمكن  الناجمة عن ذلك،  االجتماعية  العواقب  تقييم  و  ملواد 

االجتماعية لألفراد و املجتمع الذين يعيشون فيه . و هكذا فألن اإلسالم يحرم استهالك الكحول، فإننا نجد أن االضطرابات  

دان و املجتمعات اإلسالمية منها في األديان األخرى. و بشكل عام، هناك  التي لها عالقة بهذا االستهالك هي اقل شيوعا في البل

 عالقة بين ممارسة أي دين مهما  كان، و االنتشار املنخفض جدا  للصعوبات أو املشاكل املرتبطة بتناول الكحول. 

تطرح مشاكل كبيرة على مستوى    أما املرحلة املوالية، مرحلة التبعية )حيث االرتباط الوثيق بين املتعاطي و املخدر( فهي ال

التشخيص ألن عالمات املرض تصبح فيزيقية : ال يعود بإمكان  الجسد االستغناء عن املنتوج، وتظهر لدى الفرد بشكل واضح   

االضطرابات   هذه  إلى  آخر(.تضاف   نوع  من  مخدرا  أو  كان كحوال  )سواء  املخدر  من  الناتجة عن حرمانه  املرضية  األعراض 

الشره املرض ي، و الذي يتمثل  في األكل دون القدرة على التوقف حتى لو لم   رى تابعة لها مثل اضطرابات األكل:اضطرابات أخ
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يكن الفرد جائعا) أحيانا عبر أزمات( وحتى لو أدى به ذلك إلى التقيؤ فيما بعد، و كذلك فقدان الشهية العصبي، و الذي بالرغم  

عند نفس الشخص حيث يتناوب على فترات من اإلفراط في تناول الطعام مع فترات  من انه يمثل نقيضا له، فإنهما يتعايشان  

من عدم األكل وممارسة التمارين الرياضية بشكل مفرط، إلى درجة الوصول إلى وزن منخفض جدا بحيث إذا لم يتم فعل أي  

 ش يء، فان حياته تكون في خطر . 

 اضطرابات الشخصية: 

من   فئة أخرى  املرضية. هناك  الشخصيات  إنها  تحديدها  األساسية الضطرابات   تكمن  االضطرابات يصعب  الخصائص 

الوظيفي للشخصية و حضور سمات شخصية مرضية. أداء الشخصية    الشخصية هذه في ضعف األداء  التغييرات في  هذه 

ال تخضع لنفس املعيار و ذلك    هانوالتعبير عن سماتها تكون مستقرة نسبًيا بمرور الوقت،  ومتسقة من حالة إلى أخرى، ولك

أخيرا ال ترجع أوجه القصور هذه فقط إلى التأثيرات الفسيولوجية    ثقافي للفرد.-حسب املرحلة النمائية أو املحيط السوسيو

 املباشرة ملادة ما )مخدر، دواء( أو إلى حالة طبية عامة )صدمة في الرأس على سبيل املثال(. 

لمجتمع هي األكثر شيوعا حيث سيادة  العنف و العدوانية أي أن الشخص يبدو خاليا من  ربما تكون الشخصية املعادية ل

الحس األخالقي. لكن علماء االجتماع يعتقدون أن حدود هذا االضطراب هي أيضا حدود التسامح االجتماعي، أي أنه كلما  ازداد  

و كنتيجة لذلك، يصبح تجاوز الحدود املرسومة أسهل.  عدد املحظورات واملعاقبة عليها، ازداد خطر خرق القانون، و بالتالي  

اضطرابات   أن  الواضح  من  و  باملخاطر.  محفوفة  مواقف  في  األشخاص  تضع  التي  الحياة  ظروف  االعتبار  بعين  تؤخذ  كما 

إلى "التمثيل    الشخصية تشمل أبعادا أخرى مثل األنانية املبالغ فيها، و الحاجة إلى االهتمام املستمر من قبل اآلخرين، أو امليل 

 كبر . أالدرامي". هذا حتى ال نذكر سوى االضطرابات املعروفة بشكل  

الذي سنتحدث عنه بشكل   لتعقيدها و  الشخصية نظرا  "الحدودية" هي األخرى جزءا من اضطرابات  الشخصية  تمثل 

ة، و يتجلى ذلك من  مفصل. فمثلها مثل جميع اضطرابات الشخصية نجدها تنطوي على قصور في األداء الوظيفي للشخصي

خالل الهوية الضعيفة أو الصورة غير املستقرة حول الذات، و غالبا ما يرتبط ذلك  بنقد ذاتي مفرط، أو شعور مزمن بالفراغ  

أو حاالت تمزق داخلي  تحت الضغط. يضاف إلى ما سبق ذكره،  عدم االستقرار في األهداف و التطلعات و القيم أو الخطط  

ة إلى ضعف في األداء أو العالقة مع األشخاص اآلخرين : غياب التعاطف، أي القدرة على االعتراف بمشاعر  املهنية،  باإلضاف

اآلخرين و احتياجاتهم . ترتبط هذه السمات بفرط الحساسية اتجاه اآلخرين)ميل قوي للشعور بالظلم و اإلهانة(. كذلك نجد  

 الثقة و الحاجة إلى االهتمام والقلق من تخلي واقعي أو متخيل.    العالقات الحميمية غير مستقرة و تصادمية تتميز بعدم

كما ترتبط سمات الشخصية املرضية بالعاطفة السلبية، و التجارب العاطفية غير املستقرة، و التغيرات املزاجية املتكررة،  

ضا مشاعر شديدة من العصبية و  و العواطف التي تثار بسهولة و الشدة و/أو  غير املتناسبة مع األحداث و الظروف. هناك أي

التوتر أو الذعر، و هي غالبا ما تكون استجابة للتوترات الشخصية و انعدام األمن و الخوف من االنفصال: مخاوف من الرفض  

  و / أو الفراق مع الخوف من تبعية مفرطة و فقدان كلي لالستقاللية الذاتية. و غالبا ما توصف هذه الحالة باالكتئاب : الشعور 

السلوكيات   و  األفكار  و شيوع  الذات  تقدير  تدني  و  النفس  من  الخجل  و  املستقبل،  بشأن  التشاؤم  و  اليأس  و  باالكتئاب 

االنتحارية. من ناحية أخرى، يمكن أن نعثر على إزالة التثبيط التي تتميز باالندفاع: الحاجة إلى التصرف بناء على اندفاع اللحظة  

التصرف على أساس مؤقت دون تخطيط أو أخذ بالحسبان للعواقب و صعوبة وضع خطط و واستجابة للمنبهات الفورية و  

التورط في    تتبعها و الشعور باإللحاح و السلوك املدمر للذات في حالة الضيق العاطفي. كما أن املخاطرة تحضر باستمرار:
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و إنكار حقيقة الخطر الشخص ي. غالبا ما    أنشطة خطيرة و محفوفة باملخاطر و التي قد تكون ضارة، و عدم االهتمام بالحدود

 تحضر الكراهية و تتسم بالعداء و مشاعر الغضب املستمرة أو املتكررة و التهيج كرد فعل لشتائم و إهانات بسيطة. 

لذلك نرى انه بالنسبة ملعظم هذه املشاكل، فان مسالة وضع الحدود بين ما هو عادي و ما هو غير ذلك ليست مرتبطة  

ي  االضطراب أو تمظهره و لكن بشدته و معدل  تكراره و املدة التي يستغرقها  و ما نسميه خطورة ليس من السهل  بطبيعة تجل

 تحديده .

 تطور التصنيفات : 

تطوير   اجل  من  املرض ى  البعض حول  بعضهم  مع  التواصل  و  تشخيصاتهم  لتحديد  تصنيفات  الصحة  مهنيو  يستخدم 

بمثابة قواميس تشمل كل العالمات التي يعرفونها و ينظمونها كأمراض عقلية . وهي تصنيفات تتم  العالج. هذه التصنيفات هي  

 مراجعتها بانتظام وفقا للتطورات العلمية و كذا مالحظات األطباء النفسيين. 

منذ   مرضا  تعتبر  تعد  لم  التي  املثلية،  الجنسية  مثل  التصنيفات  هذه  من  اختفت  التشخيصات  ت بالواليا  1973بعض 

االكتئاب    1993املتحدة و منذ   املثال، نوبة  القلق. فعلى سبيل  االكتئاب و بعض اضطرابات  تم تغيير تعريف  بفرنسا. كما 

الكبرى التي كان يطلق عليها حالة ملحوظة و دائمة من الحزن، و عدم االهتمام، مصاحبة بعدة أعراض مثل اضطرابات النوم،  

فكار املوت، سيضيفون لها معيارا جديدا يتمثل في  ضرورة وجود تأثير ملحوظ على املستوى  و الشهية، و التركيز، و التباطؤ و أ

الوظيفي. و في الواقع، ومع مالحظة أن العديد من األشخاص سبق لهم أن تعرضوا ملثل هذه النوبات، فقد تقرر اعتبار النوبات  

االت الحياة  بالنسبة لألشخاص الذين يعانون منها. و  "كبرى" فقط، تلك التي ينتج عنها عدم ارتياح ملحوظ في مختلف  مج

معايير عدم الراحة هذه املالحظة في الحياة، سبق تطبيقها على الرهاب أو املخاوف املرضية. و من ثم  يميزون الخوف املبالغ  

 فيه و الشعور العادي  عن املرض الرهابي الذي يشكل إعاقة و يجب أن يقود إلى العالج.

املسوح السكانية أيضا تكرار االرتباط بين هذه االضطرابات، فعلى سبيل املثال،  غالبا ما تظهر على األشخاص    أثارت نتائج 

 الذين يعانون من االكتئاب  عالمات القلق. ولهذه االضطرابات أيضا أعراض شائعة مثل صعوبة التركيز أو اضطرابات النوم. 

ق مصحوبة أيضا باضطرابات اكتئابية أو اضطرابات إدمان على الكحول  على العكس من ذلك، يمكن أن تكون اضطرابات القل

يدخنون   أو  القلق  مشاكل  من  يعانون  الذين  األفراد  يشرب  قد  ذاتيا:  العالج  يكون  قد  الحالة  هذه  في  األخرى.  املخدرات  أو 

 الحشيش مثال للتغلب على الخوف من الظهور أمام أشخاص ال يعرفونهم. 

العالج يكون أسوأ م العيش ما يسمى  لكن  الكحول أو الحشيش حتى يتسنى لهم  ن املرض، ألنهم يصبحون مدمنين على 

عن    الحديث  اقتراح  تم  انه  لدرجة  شائعا  أمرا  القلق  أعراض  و  االكتئاب  ألعراض  املشترك  التواجد  يعد  العادية.  بالحياة 

 مختلفة أو بتعبير شائع عن نفس األمراض. اكتئابية و التساؤل عما إذا كان األمر يتعلق حقا بأمراض  – اضطرابات قلق 

 هل كلنا  مرض ى؟ 

في الكثير من    2013تسبب صدور النسخة الخامسة  من الدليل التشخيص ي و اإلحصائي لالضطرابات النفسية في مايو  

اكتشاف،    الضوضاء  في فرنسا كما حدث في الواليات املتحدة و أماكن أخرى. فقد بدا أن عامة الناس قد اكتشفوا أو أعادوا

أن هناك تصنيفات لالضطرابات العقلية. و نتيجة لذلك، تم انتقاد هذه املراجعة و معها كل التصنيفات، مهما كانت، و التي  

 غالبا ما يتم استنكار عتباتها باعتبارها تعسفية. 
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السكان إلى علم األمراض،     من بين االنتقادات املتكررة نجد "التقليل من أهمية األعراض العادية"، و بالتالي دفع و تحويل

واألخطر من ذلك، إخضاعهم للعالجات غير املالئمة، بما في ذلك العالجات الدوائية. وتتهم شركات األدوية بالضغط لخفض  

 العتبات لزيادة عمالئها املحتملين و ذلك بدعم من األطباء النفسيين الذين سيستفيدون من سخائهم . 

وبائية للتغيير في تشخيص االكتئاب لدى املرض ى الذين يوجدون في حداد، و الذي يظهر  نحن أنفسنا مهتمون بالعواقب ال

في الدليل التشخيص ي و اإلحصائي لالضطرابات النفسية و الذي تم انتقاده بشدة. نحن محظوظون الن لدينا قاعدة بيانات  

حث و الذي تم من خالله جمع معلومات عن  عانوا الحداد سنة قبل هذا الب  692شخصا    22138فرنسية كبيرة جدا : فمن بين  

   1معايير مختلفة الضطراب االكتئاب .

،  )ال يمكن تفسير األعراض بشكل أفضل عن طريق الحداد   Eوهكذا تمكنا من حساب الزيادة في االنتشار بسبب إزالة املعيار  

أو تكون مصحوبً  األعراض ألكثر من شهرين  األقرباء، تستمر  أحد  أنه بعد وفاة  مع   أي  الوظيفي  في األداء  بتدهور ملحوظ  ة 

التباطؤ النفس الذات،  و األفكار االنتحارية،  و األعراض الذهانية أو  حركي(: من بين  -انشغاالت مرضية،  و فقدان تقدير 

 9.5)نوبة االكتئاب الكبرى( انتقل من  L'EDMشخًصا تم استجوابهم باستخدام أداة تشخيصية ، فإن معدل انتشار   22138

في املائة ، وهذا هو الحد األقص ى لهذا التصور ما دمنا قادرين على    0.33( أو زيادة بنسبة  10.22-9.44)  9.83( إلى  9.13-9.90)

السياق بعين االعتبار  بدقة ، وبالتالي فجميع املرض ى املحتملين  ال   االعتقاد أن األطباء اإلكلنيكيين  قادرون على أخذ هذا 

النسخة الخامسة من   لذلك يبدو أن التغيير في معايير النوبة االكتئابية الرئيسية في حالة الفجيعة في  يتغيرون بهذه الطريقة.

العقلية   لالضطرابات  اإلحصائي  و  التشخيص ي  مضادات   (،(DSM-5الدليل  استهالك  زيادة  في  مهًما   
ً
عامال اعتباره  يمكن  ال 

 .االكتئاب

العصبي للشر و  يتعلق باالضطراب  مثال آخر  املرض ي،  والفرق هو  هناك  الشره  لنوبات  املرض ي وخلق تشخيص جديد  ه 

املثال يتقيأ على سبيل  املرء  مثل جعل  املرض"،  نوبات  للتعويض عن  معيار "حركة  أي  .حذف  أن  مرة أخرى سنسمع  و هنا 

 سيتم تصنيفه ضمن مرض ى نوبة الشره املرض ي .
ً

رنسا، كيف  و قد أتاحت دراسة  دولية، استفادت منها ف شخص جشع قليال

في عينة من البلدان املتنوعة للغاية، كان معدل االنتشار مدى الحياة  ف  أن  حذف معيار ما يمكن أن يغير من انتشار املشاكل،

في املائة الضطرابات الوصول إلى الشره الذي تم قبولها للتو في   1.9في املائة و     1الضطراب  الشره العصبي بين السكان هو  

للدليل التشخيص ي واإلحصائي لالضطرابات النفسية:  خالل السنة املاضية وصلت معدالت االنتشار هذه  النسخة الخامسة  

في املائة بالنسبة  لالنتشار مدى الحياة و    1.7في املائة مقابل    0.7. بالنسبة لفرنسا ، كانت هذه األرقام  .باملائة  0.3باملائة و    0.2

و في جميع الحاالت نحن بعيدون عن وباء االضطرابات النفسية لناتجة عن    للعام املاض ي .في املائة بالنسبة   0.3في املائة و  0.2

 .2تضخم التشخيصات وانخفاض معاييرها

"التي تتراوح بين االعتدال و الشدة، قد  قلب تواتر هذا   على العكس من ذلك ، فإن إضافة  فئة "اضطرابات طيف التوحد

خيص الذي كان يعتقد  أن انتشاره لن يتغير مع مرور الوقت. و تفسر هذه الزيادة التشخيص رأسا على عقب،  و هو التش

 باإلضافة إلى ظهور   املفترضة بكون املتخصصين واآلباء أصبحوا يتعرفون بشكل أفضل على عالمات اضطراب طيف التوحد.

ب طيف التوحد الذي يشمل  و اضطرا  DSM-5النسخة الخامسة من الدليل التشخيص ي و اإلحصائي لالضطرابات العقلية  

، واضطراب النمو املنتشر غير املحدد، و اضطراب التفكك الطفو لي الذي  التوحد )أو اضطراب التوحد( ، ومتالزمة أسبرجر

 
1  -Florence Clesse et al.,  "Corrigendium to"  Bereavement-related depression.  Did the changes induced by DSM-V make a 

difference ? Results from a large population-based survey of French residents" "; Journal of affective disorders, 2017. 
2  -Ronald Kessler et al.," The prevalence and correlates of binge eating disorder in the World Health Organisation World Mental 

Health Surveys", Biological Psychiatry, vol.LXXIII, n° 9, 2013. 
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سيتضمن التشخيص الجديد ل"اضطراب التواصل االجتماعي" و الذي ينطبق على األشخاص الذين تكون لديهم مشاكل في  

التي  تحد، بشكل كبير، من  املشاركة االجتماعية والنجاح األكاديمي أو    التواصل االجتماعي سواء أو غير اللفظي و  اللفظي 

املهارة في العمل. إال أن تلك األعراض ال تظهر على شكل سلوكات نمطية أو  متكررة مع اهتمامات ضيقة و التي تمثل مميزات  

 .  TSA)اضطراب طيف التوحد )

 خاتمة و تعقيب : 

مادا على ما سبق، كيف أن كل باحث في مجال االضطرابات النفسية أو العقلية يلزمه التمتع بقدر كبير من  نستنتج اعت 

التريث قبل اإلقدام على تشخيص اضطراب أو معاناة نفسية   التأني و  انه يتوجب عليه كذلك  اليقظة االبستيمولوجية، و 

منا أمام اكراهات الحياة و تعقيداتها قد يصاب باضطراب  ذلك ألن كل واحد    ووضعها تحت ها الصنف من األمراض أو ذاك.

ما كنتيجة طبيعية لعدم قدرته على استيعاب هذا املوقف الجديد ومن ثم التكيف معه إما ألن طبيعة املوقف ال تتوافق مع  

نتظر كفقدان قريب  مركباته العقلية وموارده املعرفية السابقة وما راكمه من تجارب و خبرات أو نظرا لتعرضه لحادث غير م

 مثال أو الطرد من العمل إلى غير ذلك من الحوادث و الوقائع التي ال يمكن التنبؤ بحدوثها. 

أضف إلى ذلك طبيعة البنية أو التركيبة النفسية لكل واحد منا و التي تختلف من شخص آلخر كنتيجة حتمية ملجموعة  

تنشئتنا   أهمها ظروف  من  العوامل  الثقافية،  من  انحداراتنا  اقتصادي،  السوسيو  التعليمي، مستوانا  االجتماعية، مستوانا 

تمثالتنا حول ذواتنا و حول  العالم ...إلى غير ذلك من هذه املتغيرات التي تتفاعل فيما بينها و تعطينا شخصيات بمواصفات  

و الوضعيات أو على العكس من ذلك شخصية   معينة تكون إما قادرة على التحمل ومن ثم التكيف بسهولة مع كل املواقف

  تنهار بسهولة . أمام هكذا وضع يلزم عدم التسرع في التشخيص ومن ثم التمييز بين ما نعتبره عاديا و ما نعتبره غير ذلك، بين ما 

ن تلقي أي  نعتبره سويا وما نعتبره مرضيا . فقد تكون هناك اضطرابات يعاني منها الشخص لكنها تزول مع مرور الوقت و دو 

عالج، وعلى العكس من ذلك  قد تكون هناك اضطرابات تستدعي بالفعل تدخال عالجيا من طرف أهل االختصاص . ولذلك  

ففي الحالة األولى يكفي التعرف على نوع العصاب و أعراضه وبعد تدخل    :نجد املهتمين يميزون بين العصابات و الذهانات

كل تدريجي، إلى حالته الطبيعية الن عالقته مع الواقع مازالت قائمة، عكس الذهاني  املعالج املتخصص قد يعود الشخص، و بش

 الذي يفتقد هذه العالقة و ال يعطي أي اعتبار للواقع و املجتمع و القيم املتداولة فيه. 

لخصوصيات  و يمكن أن نضيف أيضا انه عند تناول هذه االضطرابات بالبحث و الدراسة يلزم كلك األخذ بعين االعتبار ا

الثقافية أو ما يسميه بعض الباحثين بال"رهان الثقافي" فقد نتسرع في الحكم على شخص بالخجل أو التردد أو االنطوائية في  

الوقت الذي يعتبر مثل هكذا سلوك في بعض املجتمعات سلوكا طبيعيا بل ونجاحا في التكيف مع الوضع القائم والقيم السائدة  

 في املجتمع  املعني. 

 قائمة املراجع : 
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  تنمية املهارات احلياتية باملدرسة ودورها يف االندماج االجتماعي
Development of life skills and role in social integration 

 أكادير، املغرب  -محمد دحماناي/جامعة ابن زهر د.

DR. Dahmany Mohamed / University of Ibn Zohr, Morocco 

 

 

 

Abstract: 

Social integration has become, not only within educational institutions but within society with its different 

structures and institutions, the effective way to combat and reduce school violence as a practice that continues 

to worsen day after day and year after another. this is not just due to the impact of globalization, which has 

contributed to the dismantling of most social education institutions  starting with the family and the school, 

passing through various other social institutions, in particular the close and distant social environment taking 

into account the  burdens of mass media and social media that are not without violence, whether in its material 

or symbolic dimension, but rather refer, and above all, to the nature of educational system in itself and the 

nature of the approaches adopted, whether in the teaching and learning process or in the nature of the 

approaches adopted to reduce the manifestations of violence in schools, which are overwhelmed by classroom 

teaching practices, prohibitive legal approaches and their impact on the psychological and social dimensions 

of learners. 

On this basis, it is necessary to rehabilitate the social education institutions, especially schools, to limit the 

manifestations of aggressive behavior, and this will only be possible by developing psychosocial skills as an 

essential entry point for life development. the keys  kills that lead to coexistence, away from exclusion, 

discrimination and marginalization, in order to achieve social integration on the one hand and psychological 

balance on the other.   

Within this framework, this article seeks to discover the importance of developing life skills by focusing on 

two basic concepts: the concept of social skills and the concept of self-efficacy. 

Key words: life skills, self-efficacy, school, social integration. 
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 ملخص: 

أضحى   بنياته  لقد  بمختلف  ككل،  املجتمع  داخل  بل  فحسب،  التعليمية  املؤسسات  بفضاء  ليس  االجتماعي،  االندماج 

 يوم بعد يوم وسنة  ومؤسساته، يشكل الوسيلة الفعالة ملحاربة والحد من  
ً
العنف املدرس ي كممارسة ما تفتأ تزداد استفحاال

كيك جل مؤسسات التنشئة االجتماعية بدء باألسرة واملدرسة  فت  بعد أخرى، وال يرجع ذلك إلى تأثير العوملة، التي عملت على

 املحيط االجتماعي القريب والبعيد عبر ما تبته وسائل اإلعالم ووسائط 
ً
 بمختلف املؤسسات االجتماعية األخرى، خصوصا

ً
مرورا

هو األهم، إلى طبيعة النظام    وهذا   بل يرجع،  التواصل االجتماعي من حموالت ال تخلو من عنف سواء في بعده املادي أو الرمزي،

التربوي في حد ذاته، وطبيعة املقاربات املعتمدة سواء في عملية التعليم والتعلم أو في طبيعة املقاربات املعتمدة للحد من مظاهر  

في األبعاد  العنف املدرس ي، والتي يطغى عليها من جهة املمارسات البيداغوجية الصفية، واملقاربات القانونية الزجرية، وتأثيرها

النفسية واالجتماعية للمتعلمين. وانطالقا من ذلك وجب إعادة تكييف مؤسسات التنشئة االجتماعية والسيما املدرسة بشكل  

يحد من مظاهر السلوك العدواني، ولن يتأتى ذلك إال بتنمية املهارات  االجتماعية وفعالية الذات باعتبارهما مدخال أساسيا  

اتية املفضية إلى العيش الجماعي املشترك، بعيدا عن اإلقصاء والتمييز والتهميش، بغية تحقيق االندماج  لتطوير املهارات الحي

إلى الوقوف على أهمية   االجتماعي من جهة، والتوازن النفس ي من جهة أخرى.  وفي هذا اإلطار يندرج هذا املقال الذي يسعى 

 يين: مفهوم املهارات االجتماعية، ومفهوم فعالية الذات.  تنمية املهارات الحياتية بالتركيز على مفهومين أساس

 : املهارات الحياتية، فعالية الذات، املدرسة، االندماج االجتماعي.الكلمات املفتاحية

 

 

 مقدمة: 

باملهارات   يعتبر االهتمام  األبعاد، لذلك  اليوم عملية معقدة ومركبة ومتعددة  التنشئة االجتماعية  لقد أصبحت مسألة 

الحياتية مطلبا ملحا، بسبب ما تعرفه املجتمعات البشرية من تغيرات سريعة، مست كل جوانب الحياة الفردية والجماعية،  

ية والثقافية، وما رافق تلك التغيرات من توترات نفسية واجتماعية تؤشر على  كما مست كل القطاعات االقتصادية واالجتماع

عجز مؤسسات التنشئة االجتماعية، والسيما املؤسسات التعليمية، على مسايرة هذه التحوالت من جهة، ومن تم  عدم قدرة  

ه من جهة ثالثة، أال يرجع ذلك العجز  األفراد على التكيف معها من جهة ثانية، وسيادة وانتشار العنف بكل مظاهره وتجليات

املعرفي كمقياس   التحصيل  الصفية واملعتمد على  املمارسات  املنغلق داخل  املؤسسات  لتلك  التقليدي   البيداغوجي  للنظام 

للنجاح واملرتهن للمقاربات الزجرية لكل سلوك فردي منحرف حسب املحددات االجتماعية؟ أما آن األوان إلعادة النظر في هذه  

األسس التربوية والبيداغوجية لتفسح املجال  للجوانب النفسية واالجتماعية في كل عملية تربوية أو تعليمية، وتعتمد تنمية  

املهارات الحياتية كمدخل أساس ي لكل منهاج دراس ي؟ كيف يمكن تحقيق اندماج اجتماعي دون املزاوجة بين املمارسات الصفية  

 رات الحياتية؟  والالصفية في تنمية وتطوير املها

 املهارات االجتماعية  
ً
وقبل البدء، ال بد من الوقوف على بعض املفاهيم الوثيقة الصلة بتنمية املهارات الحياتية، وخصوصا

 وفعالية الذات.
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 . البناء املفاهيمي  1

 . مفهوم املهارات االجتماعية:   1. 1

قات اجتماعية إيجابية، وتساهم في قبول الزمالء وتطوير مجموعة من القدرات التي تطور عال تعتبر املهارات االجتماعية

، وتسمح للمتعلمين بالتكيف مع متطلبات البيئة االجتماعية" رضٍّ
ْ
. إنها " سلوكات متعلمة  1الصداقات. وتقود إلى تكيف نفس ي مــ

اجتماعيا.  كما يوضح البرملان    ومقبولة اجتماعيا. وتمكن الفرد من التفاعل بكفاءة مع اآلخرين، وتجنب السلوكات غير املقبولة

( مفهوم الكفاءة االجتماعية: تشير الكفاءة االجتماعية إلى املهارات الشخصية والعالقات بين األشخاص وبين  2006األوروبي )

الرفاه  ما يحقق  إنها كل  الحياة االجتماعية واملهنية،  في  بفعالية  للمشاركة  الفرد  إلى جميع أشكال سلوك    الثقافات، وكذلك 

 .2الشخص ي والجماعي 

، الذي هو " ذلك التلميذ الذي يتميز بقدرات على  
ً
ومن تم حدد مقياس املهارة االجتماعية من خالل التلميذ املاهر اجتماعيا

االجتماعي   الضبط  على  بالقدرة  يتميز  كما  املدرسية،  واملواقف  الوضعيات  مختلف  في   ،
ً
وسلوكيا  

ً
لفظيا أقرانه  مع  التفاعل 

واالنفعالي من حيث عدم االندفاعية في التعامل واالستجابة لآلخرين، إلى جانب توكيد الذات كالتعبير عن املشاعر اإليجابية  

التلميذ االجتماعية.  إنجاح عالقات  التي تسهم في  املهارات  التعاون، وتوكيد الذات،     3والسلبية وكل  إلى  وقد قسمها جرشام 

وانطالقا من ذلك، يتبين أن مفهوم املهارات االجتماعية له ارتباط بمفهوم فعالية الذات،  4ذات. واملسؤولية والتعاطف وضبط ال

 على طبيعة البنية  
ً
فبالرغم من أن املفهوم األول يركز على األبعاد االجتماعية والعالئقية، إال أن نجاح هذه األخيرة يتوقف حتما

 الل تفاعلها مع اآلخرين. النفسية للمتعلم التي تكشف عن فعالية الذات من خ

 . مفهوم فعالية الذات   2.1

يعتبر هذا املفهوم من املفاهيم التي أحدثت ثورة في مجال البحوث النفسية والتربوية، ودحضت فكرة معامل الذكاء، إذ  

دافعيته وقدرته على  أصبح التعلم والتحصيل الدراس ي غير مرتبطين باملستوى املعرفي للتلميذ فقط، بقدر ارتباطهما بمستوى  

إدراك إمكاناته وثقته على النجاح وتجاوز الصعوبات، وبالتالي الرض ى عن ذاته، وال يتم ذلك إال من خالل تفاعله مع محيطه  

 5ودعمه له".

ة  ويعتبر مفهوم فعالية الذات من املفاهيم األساسية في النظرية االجتماعية املعرفية وكبعد من األبعاد املهمة في الشخصي

الفرد وتحديده وتفسيره   في توجيه سلوك   
ً
أساسيا  

ً
الذات دورا تلعب فاعلية  الفرد، حيث  في سلوك  أثر  لها من  ملا  اإلنسانية 

أن مفهوم "    Bundura 1977.  ويعتبر باندورا  6وتعديله، إذ تتضمن اعتقادات الفرد حول إمكاناته وثقته في معلوماته وقدراته

ته الذاتية ويظهر من خالل اإلدراك املعرفي لقدرات الفرد الشخصية من خالل تعدد الخبرات التي  فعالية الفرد، يعبر عن فعالي

 
العدد    فوزي لغماري العالقة بين املهارات االجتماعية وفعالية الذات وأثرهما على التحصيل الدراس ي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي، معارف  -  1

 .  284،ص 2021، دجنبر 31

2- Nicolas Epinoux, Lucile Lafont : développer les compétences sociales par l’apprentissage coopératif au collège : apprendre à 

collaborer pour réaliser un projet collectif en EPS et en sciences physiques/ doi :10.18162/fp.2014, p 38. 
 . 152،مرجع سبق ذكره، ص 2021فوزي لغماري،  - 3
 152املرجع نفسه، ص   -4
 252املرجع نفسه، ص  -5
جستير،  دعاء محمد وتد: فاعلية الذات األكاديمية وعالقتها بمركز الضبط لدى طلبة املرحلة الثانوية في منطقة أم الفحم، رسالة لنيل درجة املا -6

 )غير منشورة(  2، ص 2013
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يمر بها، حيث تعمل هذه الخبرات على مساعدة الذات في التغلب على الضغوط التي تواجهها. وهذه الخبرات واملمارسات إذا  

 1يجابية.كانت تتسم بالفشل فإنها قد تعوق الذات عن القيام بوظائفها اإل 

 في عمليات الدافعية، وعلى مستوى هذه األخيرة يتوقف إشباع أو تعديل  
ً
 مهما

ً
وبناء على ذلك تعتبر فعالية الذات عنصرا

أو كبح هذه الفعالية. ومن تم فإن فاعلية الذات هي " مجموعة األحكام  الصادرة عن الفرد والتي تعبر عن معتقداته، حول  

مرونته في التعامل مع املواقف الصعبة واملعقدة، وتحدي الصعاب ومدى مثابرته على  قدراته على القيام بسلوكيات معينة، و 

في   2اإلنجاز. التحكم  على  واملقدرة  بالنفس،  الثقة  التالية:  األبعاد  يتضمن  املفهوم  هذا  أن  نجد  املتأنية،  القراءة  ومن خالل 

 3املثابرة لإلنجاز. ضغوط الحياة، وتجنب املواقف التقليدية والصمود أمام خبرات الفشل و 

باندورا   يؤكد  وبناء   Banduraكما  الذات،  بفعالية  الخاصة  الفرد  معتقدات  تدعيم  على  تعمل  مصادر  عدة  هناك  أن 

شخصيته املتكاملة. ويعتبر الوالدان من أهم املصادر التي تلعب دورا هاما وفاعال في تطوير وتوكيد الذات ألبنائهم، وذلك من  

وقدراتهم وتعزيزها، باإلضافة إلى التركيز على األهداف التي حققوها بنجاح، وتوفير النماذج املناسبة    خالل معرفة إمكاناتهم

وتوظيفها في تدعيم أبنائهم، وذلك من خالل اإلقناع اللفظي، والتشجيع املعنوي واملادي، وتقديم املكافآت التي تعمل على تنمية  

 .4أو العمل، وزيادة شعورهم بفعالية الذات  قدراتهم، وتكسبهم نوعا من الترغيب في األداء

إلى املساهمة في تحقيق ذاته، ونمو شخصيته،   كما تؤدي البيئة املدرسية بما تشمله من عوامل تؤثر في سلوك املتعلم، 

تعلم  وذلك من خالل العالقات االجتماعية بين املتعلمين بعضهم البعض، وبينهم وبين املدرسين. فاملدرسة ليست فقط مكانا ي

فيه املهارات األكاديمية، وإنما هو مجتمع يتفاعل فيه األفراد مع بعضهم البعض من خالل تلك العالقات والتي تؤثر بشكل  

 5كبير في نواتج العملية التعليمية.

 تغيير األساس البيداغوجي التقليدي ضرورة  . النظام التربوي: 2

جتمعي ووطني طموح، تسعى إلى الحد من العنف املدرس ي الرمزي واملادي،   إن التربية على املهارات الحياتية اليوم كمشروع م

تحقيق   أجل  من  التعليم  في  والجودة  اإلنصاف،  مبدأ  تراعي  للجميع،  املدرسة  بجعل  وذلك  االجتماعي،    االندماج واإلقصاء 

التقليدية املرتكزة على وظيفة املدرسة وانحصار    ، املدرس ي واالجتماعي للمتعلمين البيداغوجيا  ولن يتحقق ذلك إال بخلخلة 

دورها في املعرفة والتلقين والتذكر، وعلى املقاربة القانونية والزجرية كوسيلة للحد من العنف، إلى البيداغوجيا املعاصرة التي  

التعبير وا أشكال  باقي  على  الطفل  انفتاح شخصية  على  من جانب آخر على  تركز  تركز  كما  اآلخرين،  األطفال  لدى  لتواصل 

انفتاحها)شخصية الطفل( على الواقع الخارجي، فلم تعد عالقة الطفل بالبيئة الطبيعية واالجتماعية تمر عبر وساطة املدرس  

مهارة    - عي واالجتماعيانفتاحه على واقعه الطبي  -يكتسب الطفل، ومن خالل الذي يقدم نماذج وبنيات مجردة لفهم الواقع، بل 

حلها. على  والعمل  املشاكل  املؤسسة  6مواجهة  عالقة  أيضا  مس  بل  وحدها،  البيداغوجية  العالقة  التغيير  هذا  يمس  ولم 

 
 154مرجع سبق ذكره، ص  ، 2021فوزي لغماري   -1
 .352فسه، ص  املرجع ن - 2
 .352املرجع نفسه، ص  - 3
 .3، مرجع سابق، 2013دعاء محمد وتد:،  -4
 .4املرجع نفسه، ص  -5
 19، ص 2007عبد الحق منصف، رهانات البيداغوجيا املعاصرة: دراسة في قضايا التعلم والثقافة املدرسية، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، -6
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بيداغوجية   أمام خبرات وداخل وضعيات  املتعلم  تنقل معارف جاهزة، بل تضع  املؤسسة  باملعرفة، فلم تعد هذه  املدرسية 

 1عملية وذهنية تساعده على التكيف مع مقتضيات املجتمع املعاصر.  يكتسب منها مهارات وأنشطة

 أهمية تعليم املهارات االجتماعية  1.2

القدرات   ذوي  الالمعين  األطفال   " أن  إلى  الحديثة  الدراسات  بعض  إليه  توصلت  فيما  االجتماعية  املهارات  أهمية  تكمن 

يفشلون ويخفقون في تحقيق أهدافهم املستقبلية لعدم سيطرتهم على    العقلية واملعرفية العالية أو ذوي الذكاء املرتفع، قد

والعاطفية"،  العالئقية  االنفعالية،  من    2حياتهم  والعديد  االجتماعية  املهارات  في  القصور  بين  ارتباط  هناك  أن  بمعنى 

 االضطرابات السلوكية والوجدانية، كالسلوك العدواني، واالكتئاب، واليأس والشعور بالوحدة النفسية.  

د  مجموعة من الدراسات على أن " أهم الخبرات والتجارب االجتماعية لألطفال تحدث في ا 
 
ملحيط املدرس ي،  وباملقابل، تؤك

التواصل   مهارات  أن  ذلك  الدراسية،  حياتهم  في  وتوفقهم  اندماجهم  تحدد  التي  هي  االجتماعية  التفاعالت  هذه  نوعية  وأن 

واملشاركة والتعاون والضبط االنفعالي، واستعمال استراتيجيات الحوار والتفاوض والتساؤل واملبادرة بالحديث والتواصل في  

املدرسي املواقف  الدراس ي"، مختلف  التحصيل  في  كبرى  أهمية  ذات  بالخصوص،  التعليم  ومواقف  والالصفية  الصفية   3ة 

والتوافق االجتماعي، والتوازن النفس ي للمتعلمين. مما يعني أن وظيفة املدرسة اليوم ال يمكن أن تختزل في املعارف واملهارات  

عي والتوازن النفس ي، بفضل العالقات التي ينسجها املتعلم)ة(  األكاديمية الصرفة، بل تتعدى ذلك إلى تحقيق االندماج االجتما 

 مع األشخاص الذين يتعامل معهم في املحيط املدرس ي أو لنقل مع مجتمع املؤسسة املدرسية.  

املهارات   تشكل  حيث  اآلخرين،  مع  إيجابيا  تفاعال  يتطلب  املدرسية  الحياة  أثناء  "التعلم  أن  الباحث  يرى  السبب  ولهذا 

االجتماعية عامال رئيسيا إلنجاح هذا التفاعل، إذ تساعد في تحقيق األهداف الشخصية من جهة واألهداف املدرسية من جهة  

 :5. يرتبط هذا النجاح بتنمية املهارات االجتماعية التي يمكن تصنيفها  إلى ثالثة أصناف أساسية وهي4أخرى"

 وإدارة املشاعر، وإدارة الوقت والتوتر؛  املهارات العاطفية: وتشمل مهارات تقدير الذات،  ✓

 املهارات اإلدراكية: وتتضمن مهارات التفكير بطريقة إبداعية، والتفكير الناقد، واتخاذ القرار وحل املشكالت؛  ✓

 املهارات االجتماعية: وتتألف من مهارات التواصل بشكل فعال، إدارة النزاع والتفاوض، العمل كفريق وكسب التأييد. ✓

تطوير ،    إن  الدراسية  املناهج  ضمن  الحياتية  املهارات   : أساسيين  بعدين  خالل  من  يتم  الحياتية  املهارات  هذه  وتنمية 

واملهارات الحياتية ضمن  األنشطة الالصفية كذلك. فعلى املستوى األول يتم تعلم املهارات االجتماعية بنفس أسلوب تعلم  

الحيات املهارات  تعتبر  األكاديمية، حيث  املنهاج  املهارات  مقررات  التقاء  كل  نقطة  بحيث تشكل  العرضانية،  الكفايات  ية من 

الدراس ي، التي تعمل  على تنميتها وتطويرها، إال أن وجودها في املناهج الدراسية، ظل وجودا ضمنيا، إذ ال يمكن اعتبارها معرفة  

 
 .30املرجع نفسه، ص  -1
، 16سعاد مصطفى فرحات، أهمية تنمية املهارات االجتماعية في تعديل السلوك العدواني للطفل ذي اإلعاقة البصرية، املجلة الجامعة، العدد    -2

 .107، ص، 2014املجلد األول، فبراير  
الميذ مرحلة التعليم األساس ي، معارف العدد فوزي لغماري العالقة بين املهارات االجتماعية وفعالية الذات وأثرهما على التحصيل الدراس ي لدى ت  -3

 .295، ص 2021، دجنبر 31
 .274، ص املرجع نفسه -4
 . 8دليل املهارات الحياتية والتشغيلية األساسية للشباب، الجامعة األمريكية في بيروت، مرجع سبق ذكره، ص  -5
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، فهي ليست  1ملة تم تحويلها إلى معرفة مدرسة مدرسية كباقي املعارف األخرى، حيث لم تأت نتيجة لنقل ديداكتيكي كمعرفة عا

عاملة معرفة  وال  املدرسية،  املواد  من  غير2مادة  النظرية    ،  تعتبر  بل  الدراس ي،  املنهاج  في  أسسها  غياب  يعني  ال  ذلك  أن 

 السوسيوبنائية ليوفتسكي، ونظرية التعلم االجتماعي لبندورا، أساسها التربوي والبيداغوجي. 

ني، فيكون بالتعلم غير املباشر، أي تنميتها وتطويرها من خالل النوادي املدرسية، املخيمات الصيفية،  أما في بعدها الثا 

وغيرها. األقران  تثقيف  استراتيجيات   برامج  ثالث  ذلك عن طريق  يتم  عند سكينر    3وقد  االجتماعي  التعزيز   : ،    Skinnerهي 

.    Bandura، واستراتيجية النموذج االجتماعي عند باندورا  Rotterة روتر  والتوقعات املتعلقة بالنواتج املستقبلية ممثلة في نظري

تقبلها  و  الذات  تقدير  على  باالشتغال  االجتماعي  النفس ي  الدعم  إلى  مجملها  في  االستراتيجيات  آليات     وتهدف هذه  تطوير  و 

وعلى الرغم من هذا التقسيم املنهجي إال    وتدبير العالقات و املشاعر واالنفعاالت.   االشتغال املعرفي و دعم انفتاح الشخصية

 :  4أن ذلك ال يعني غياب التكامل بين البعدين في تنمية املهارات الحياتية والتي تكمن أهميتها أساسا في اعتبارها 

 عامال مهما في تحقيق التكيف االجتماعي لدى األطفال داخل الجماعات التي ينتمون إليها وكذلك املجتمع.  ✓

 األطفال في التغلب على مشكالتهم وتوجيه تفاعلهم مع البيئة املحيطة؛ تفيد  ✓

 تساعد األطفال على التمتع باألنشطة التي يمارسونها، وتحقق لهم الحاجات النفسية؛ ✓

 تساعد األطفال على تحقيق أكبر قدر من االستقالل الذاتي، واالعتماد على النفس واالستمتاع بأوقات الفراغ؛  ✓

 على اكتساب الثقة في النفس، ومشاركة اآلخرين في األعمال التي تتفق وقدراتهم وامكانياتهم؛ تساعد األطفال  ✓

 تساعد أيضا على اإلبداع واالبتكار في حدود طاقتهم الذهنية والجسمية.   ✓

فيه  وبناء على ذلك تصبح املدرسة ليست الفضاء الذي نتعلم فيه املواد الدراسية فحسب، وإنما ذلك الفضاء الذي نعيش  

والفضاء الذي فيه نفكر معا إليجاد حل ملشكل  5معا ونتعلم العيش سويا، أي الفضاء الذي نكتسب فيه قيم العيش املشترك، 

 عن العنف والتعصب أو اإلقصاء والتمييز.   معين،
ً
 ونتبادل وجهات النظر بعيدا

في مساعدة   الكامل  القيم املشتركة، بمعنى عليه أن يضطلع بدوره  في  الحياة  الناس، ويبث  ر حياة  يغي  أن  فالتعليم يجب 

، كما يجب أن يمنحهم ما يحتاجونه من فهم ومهارات وقيم  
ً
 واستيعابا

ً
 وتسامحا

ً
الناس على أن يخلقوا مجتمعات أكثر سلما

 ت.  للتعاون في حل املشكالت ومواجهة التحديا

 بعض وظائف املهارات الحياتية للمتعلمين  2.2

إلى تمكين املتعلمين من مهارات الحياة اليومية، الش يء الذي من شأنه أن يعزز التوجه   إن البيداغوجيا املعاصرة تسعى 

إلبداع والتفكير  نحو ترسيخ التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة، والحد من الطرق التقليدية التي كبلت املتعلمين ومنعتهم من ا 

التي تساعد األشخاص   العاطفية واإلدراكية واالجتماعية،  القدرات  النقدي. باعتبار أن املهارات الحياتية هي "مجموعة من 

 
1Nicolas Epinoux, Lucile Lafont 2014, opcit, P38. 
2-ibid, p38. 

، 16سعاد مصطفى فرحات، أهمية تنمية املهارات االجتماعية في تعديل السلوك العدواني للطفل ذي اإلعاقة البصرية، املجلة الجامعة، العدد  - 3

   .  108، ص، 2014املجلد األول، فبراير  
، مرجع سبق ذكره  ،2014اإلعاقة البصرية  سعاد مصطفى فرحات، أهمية تنمية املهارات االجتماعية في تعديل السلوك العدواني للطفل ذي    -  -4

 . 114 –  113ص 
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بفعالية   التواصل  ناقدة وخالقة،  بصورة  التفكير  املشكالت،  مدروسة: حل  قرارات  اتخاذ  على   ،
ً
والشباب خصوصا عموما، 

 1ير شؤون حياتهم ومواجهة ما يعيقهم بصورة صحية ومنتجة". وإقامة عالقات سليمة، تسي 

 و تتسم هذه املهارات الحياتية بمجموعة من الوظائف، حيث تمكن األشخاص من: 

 .التعرف واالستجابة ألحداث الحياة اليومية املهم ✓

 .التصرف بفعالية ضمن عالم متغير ✓

 .إدارة أنفسهم وحياتهم بشكل منتج وفعال ✓

 .املساهمة في املجتمع ✓

 .كما أنها تؤثر إيجابا في نوعية الحياة ✓

أنفسهم   من  الواثقين  املنتجين  الفاعلين  اندماج  مجتمعهم  في  االندماج  من  املتعلمين  تمكين  إلى  تسعى  الوظائف  هذه 

العمل التربوي، وينبغي    واملتصرفين بفعالية في عالم متغير. ويقتض ي ذلك على املستوى التربوي اعتبار املتعلم ذاتا فاعلة في

م ذاتها على أساس التشارك والتفاعل والتواصل داخل "مدرسة فعالة"، يتعلم فيها    التعامل معها انطالقا من بيداغوجيا تقي 

التعلم،   وأنشطة  التدريس  أنشطة  بين  التمييز  مع ضرورة  التعلم،  هذا  يتعلمه وطرق  ما  اإلمكان  باختياره قدر  ذاتيا  الطفل 

 2األخيرة تهتم بتنمية املهارات الحياتية والقدرات العقلية واملواقف الوجدانية بغرض االندماج االجتماعي.باعتبار هذه 

 . الحياة املدرسية والعيش املشترك  3

املتمثل في كون املدرسة تعيد إنتاج املجتمع،  وإن املدرسة اليوم مطالبة بالقطع مع ما أثبتته دراسات سوسيولوجية سابقة  

والسيما دراسات بيير بورديو، ومن هذا املنطلق كان من الضروري أن تتجه "املدرسة إلى تبني مدخل آخر من شأنه أن ييسر  

بين التالميذ، فكان مدخل املهارات النفسية االجتماعية باعتبار املدرسة هي الوحيدة   عملية التغلب على التفاوت في الحظوظ

وآخرين   محظوظة  أوساط  من  املنحدرين  التالميذ  بين  التفاوت  ظل  في  للمتعلمين،  الحياتية  املهارات  تلك  نقل  على  القادرة 

وربما من الحلول األكثر  -ثين أنه من األفضلولتجاوز هذه التفاوتات يرى بعض الباح  3ينحدرون من أوساط غير محظوظة".

 نجاعة، االعتماد على تنمية األبعاد الوجدانية واالجتماعية لدى املتعلمين. 

 أهمية املهارات الحياتية في تحقيق رفام املتعلمين وتعلقهم بمؤسساتهم 1.3

حققه من رفاه املتعلمين وصحتهم، وتجعلهم  تكمن أهمية املهارات النفسية االجتماعية أو املهارات الحياتية عموما، فيما  ت

أكثر تعلقا بمؤسساتهم، ومن تم " بقدر ما يكون املتعلمون متعلقين بمؤسساتهم ويعيشون في مناخ مريح، بقدر ما يقل العنف  

 
ارة الشؤون  دليل املهارات الحياتية والتشغيلية األساسية للشباب، الجامعة األمريكية في بيروت، صندوق األمم املتحدة للسكان، وزارة التربية / وز   -1

 .2، ص  2011االجتماعية )جمهورية العراق(، 
 .23مرجع سبق ذكره، ص  ،2007عبد الحق منصف  - 2

3  -Gafner  Aurore, développement des compétences psycho-sociales à l’école, 2011, 

https//doc.rero.ch/record/30948/fils/mp_ms1,p 243 
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يجعله ال  . لذلك فإن تدريس هذه املهارات يحتاج إلى عناية أكبر، أي إلى توفير مناخ  1داخل املؤسسات وتكون النتائج أفضل"

 .2يختزل عملية التدريس في بعدها النظري، وإنما يتجاوزه إلى حياة تحترم القيم املعلن عنها واملدرسة معا

وبناء على ما سبق، تبرز أهمية العيش املشترك، ألن القيم تعاش أكثر من أنها تدرس فقط، حيث أن النمو في إطار التفاعل  

إطار في  معا  والعيش  الفعلي،  فيه    االجتماعي  تأخذ  مجتمع  خيارات  هي  الذات،  إلى حماية  إضافة  البيئة  وحماية  االختالف، 

 .3املهارات االجتماعية مكانتها الكاملة

ولعل التربية املعاصرة اليوم، من خالل اعتمادها على تنمية املهارات االجتماعية، تسعى إلي تجاوز ذلك الفصل التقليدي  

يهية مفادها أن املدرسة جزء من الحياة وليست مجرد مرحلة سابقة تعد  للحياة، ويعني بين املدرسة والحياة. وتنطلق من بد

ذلك أن املدرسة ليست بمعزل عن الحياة، وال بمرحلة منفصلة عنها، بل هي جوهر الحياة ذاتها. ففي املدرسة يتعلم الطفل  

بط بين انشغاالته وهواجسه الخاصة به من جهة،  كيف يواجه مشكالت تعترضه في حياته اليومية، وفيها يتدرب الطفل على الر 

ومشاغل مجموعته وهواجسها من جهة أخرى، بمعنى أنه من خالل مشاركة املتعلم في املسائل التي تخصه يتعلم املشاركة،  

 4فعن طريق املشاركة فقط نكتسب املشاركة. 

السوسيوتربوي  البعد  هذا  لترسيخ  مناسبا  مدخال  الحياتية  املهارات  العيش    وتشكل  كفايات  الناشئة  لدى  ينمي  الذي 

املشترك، والعمل ضمن فريق. ولن يتأتى ذلك إال بجعل الحياة املدرسية جزء من الحياة، وأن ما يتخللها من أنشطة، هو ما  

العيش   على  التمرس  على  عالوة  ومواهبه،  املتعلم  شخصية  لتنمية  وإطارا  االجتماعية،  للحياة  طبيعيا  امتدادا  يجعلها 

ومعنى ذلك أن املهارات الحياتية عملية تنشد بناء مواقف واتجاهات ايجابية من العيش املشترك والعمل في فريق.  5اعي.الجم 

ويالمس ذلك عدة مستويات تتصل بذات الشخص/ الطفل أي مواقفه واتجاهاته، وتتصل بعالقته باآلخرين وتفاعله معهم،  

ناعة أن التشارك والتعاون يدعمان الفهم املتبادل ويساعدان على معالجة  وبقدرته على الذهاب إلى ذلك اآلخر، محكوما بق

 املشاكل اليومية بطرق تجديدية تسمح باملبادرة واالبتكار.  

 النوادي املدرسية آلية لتنمية املهارات الحياتية   2.3

واالجتماعي،   الفردي  بعدها  في  لبنائها  ومجاال  الحياتية  املهارات  وتنمية  لتعلم  مجاال  أنديتها  بكل  املدرسية  الحياة  تشكل 

باعتبار أن الحياة املدرسية ال يمكن اختزالها في أنشطة التعليم والتعلم. إذ يتيح تنشيط األندية التربوية إثراء الحياة داخل  

ر التفاعالت بين أعضائه، وتيسير أنشطته، وضبط التواصل بين األعضاء وحل النزاعات. فالنادي  فضاء النادي من خالل تدبي

  التربوي إطار تنظيمي وآلية منهجية وعملية ملزاولة وتفعيل أنشطة الحياة املدرسية التي تنظمها املؤسسة بتعاون مع الشركاء، 

 وبإسهام فاعل من املتعلمين واملتعلمات. 

من  النادي  امليل    ويتشكل  صفة  تجمعهم  مختلفة،  دراسية  مستويات  إلى  ينتمون  واملتعلمات،  املتعلمين  من  مجموعة 

املشترك، ملجاالت األنشطة التي يشتغل عليها النادي، بحيث يقبلون على االنخراط التلقائي والفعلي في إنجازها، تحت إشراف  

 
1- Ibid, p 244 
2 - Ibid, p 246 
3- ghrissi A, et Melliti ,I. Développer les aptitudes à la vie quotidienne chez les adolescents et jeunes Tunisiens : un investissement 

d’avenir, Tunis, 2014, P 6 
 .445، ص، 2010التربية الديموقراطية: آفاق بيداغوجية املشاركة، ترجمة أبو يعرب املرزوقي، بيروت، الدار املتوسطية للنشر،  -4
 .2002ية واللتعليم املدرس ي من القانون التوجيهي للترب 49الفصل  -5
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ايات، في جو يسوده الشعور باالنتماء وتقبل االختالف، والتطوع  تربوي، بما يتيح لهم مجموعة من الخبرات وامليول والقيم والكف

واملبادرة، والعمل الجماعي، والتعاون والتضامن...، وهو كذلك فضاء لتبادل وتعميق الخبرات والتعلمات وربطها بالواقع املحلي  

ة في ممارسة أنشطة فيه مهما كانت  حيث أن السمة املميزة  للنادي هي انخراط أعضائه فيه بطواعية، إذ يجدون متع1واآلني.

إضافة إلى ذلك، تتسم    ويكون ذلك تحت إشراف مدرسين متطوعين هم اآلخرون، لقناعات ورغبات شخصية ال غير. 2بسيطة.

النوادي املدرسية بكونها ملتقى ملجموعة من املتعلمين حسب امليول واالهتمامات، فلكل نادي مركز اهتمام واضح، ويشير لفظ  

الفردي  اهتمام   إلى االختيار هنا في بعده  الفرد لالختيار بطريقة بين احتماالت متعددة وينظر  إلى استعداد  في غالب األحيان 

، وعلى هذا األساس، يمكن القول، إن االهتمام بموضوع وامليل نحوه، يعد من املؤشرات التي تمكننا من التعرف  3والشخص ي 

ز الفرد لهذا املوضوع أو ذا  .  4ك، أو قابليته لتبني هذا املوقف أو ذاك على مدى تحف 

وبذلك تستطيع املدرسة املغربية الجديدة تربية املتعلم)ة( على االختيار إذا ما وفرت شروط تفعيل آلية النوادي املدرسية  

ملواطنة والسلوك  في إطار تفعيل أدوار الحياة املدرسية، ألنها من املفروض أن توفر له عدة فرص ومناسبات لالشتغال على قيم ا

التشاركي،   التدبير  قيم  واستبطان  فريق،  ضمن  العمل  كمهارات  وتفعيلها،  األساسية  الحياتية  املهارات  واكتساب  املدني، 

املوضوعي   التفكير  الوضعيات ومنهجية  الفردية والجماعية، وتقنيات تحليل  االنتماء واملواطنة واملسؤولية  واستيعاب معنى 

الستث  املثلى  قدراته  والطريقة  إدراك  عبر  الدراس ي،  مساره  في  والتحكم  الشخص ي  مشروعه  وبناء  خبراته  وتعبئة  قدراته  مار 

وميوالته، ونوعية ذكاءاته، والوعي بذاته وبإمكاناته، وهكذا يكون النادي فضاء لالنتماء اإلرادي، وغاياته هي باألساس تمكين  

 املنتمين إليه من:  

 باملهارات الحياتية اليومية؛  استيعاب املفاهيم واملعارف الخاصة ✓

 االلتزام بتلك املفاهيم واملعارف في عالقة التلميذ بذاته وباآلخرين؛ ✓

العمل على ترجمة تلك االلتزامات إلى سلوك واقعي وممارسة تنأى به عن السلوك املحفوف باملخاطر في جميع تجسداته   ✓

 في حياته اليومية.  

قدرته على جعل املنتمين إليه يجتازون مرحلة استيعاب املفاهيم إلى االلتزام    بمعنى أن نجاعة عمل النادي تكمن في مدى 

بها، ثم العمل على تغيير واقعهم من خاللها، وبالتالي فإن النوادي املدرسية تسعى إلى إكساب منخرطيها مبادئ املهارات الحياتية  

 املتمثلة في كون االنخراط فيها، يمكنهم من: 

، أي كل ما يتعلق بالفكر اإلبداعي والنقدي وحل املشكالت، كما تمكنهم من بناء  تعلم لتعرفاكتساب معارف جديدة /   ✓

   .، لتكون واعيا بتفردك، واثقا من نفسك، وقادرا على اتخاذ القرار وتحمل املسؤوليةتعلم لتكون شخصيتهم/ 

 .تعلم لتشارك اآلخرينبناء عالقات اجتماعية جديدة/   ✓

 .  تعلم لتعملاب أبعاد عملية/ شارك في النادي لتمارس ما تعلمته/ لتندمج في الحياة العملية/ اكتس  ✓

 
 .4، ص 2009دليل األندية التربوية، مديرية املناهج والحياة املدرسية، املغرب،  -1
 . 8،ص 2014محمد نجيب عبد املولى: دليل تسيير النوادي التربية على املواطنة وحقوق االنسان، تونس، املعهد العربي لحقوق اإلنسان،  -2
طيف الفاربي: القيم واملواقف، بيداغوجيا املجال الوجداني: مبادئها النظرية وتطبيقاتها في القسم، الرباط، الشركة  محمد أيت موحى، عبد الل  -3

 .25، ص 1992املغربية للطباعة والنشر، 
 .25املرجع نفسه، ص  -4
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إن معرفة ميول واهتمامات املتعلمين، له أهمية بالغة أثناء عملية التعليم/التعلم، سواء في املمارسة الصفية أو املمارسة  

املتعل الفردية وحاجات  الفروق  مراعاة  تتيح  إلى الالصفية، فهي  املحلية، حينما نسعى  الخصوصيات  مين ومواهبهم ومراعاة 

بمعنى آخر ال يمكن للنوادي املدرسية أن تنجح في تنمية املهارات االجتماعية    إكساب هؤالء املتعلمين مواقف واتجاهات معينة،

تعلم، لذلك يجب أن تنطلق  وفعالية الذات دون أن تجعل من املتعلم محور التعلم، وتعمل على تكييف التعليم ال تكييف امل

 مما يريده ويدخل في صلب اهتماماته ومواهبه وحاجاته وقدراته، التي راكمها عبر سيرورة خبراته وممارساته.  

 :  على سبيل الختم 

تعد   املدرسية مرحلة سابقة  الحياة  يعتبر  الذي كان  السائد  التقليدي  املنظور  يتطلب تجاوز  الحياتية  املهارات  تنمية  إن 

املتعلمين لحياة اجتماعية الحقة، في حين أن املدرسة جزء ال يتجزأ من الحياة،  كما ال يمكن أن يختزل دورها في تلقين املعارف  

واملهارات األكاديمية الصرفة، بل تتعدى ذلك إلى تحقيق االندماج االجتماعي والتوازن النفس ي، بفضل العالقات التي ينسجها  

لذين يتعامل معهم في املحيط املدرس ي أو لنقل مع مجتمع املؤسسة املدرسية خصوصا واملجتمع  املتعلم)ة( مع األشخاص ا

القريب والبعيد عموما.  كما أن تنمية املهارات الحياتية في شموليتها تستدعي كذلك املزاوجة بين املمارسات الصفية والالصفية.  

املواد الدراسية فحسب، وإنما ذلك الفضاء الذي نعيش فيه معا معنى ذلك أن املدرسة لم تعد ذلك الفضاء الذي نتعلم فيه  

ونتبادل وجهات النظر    ونتعلم العيش سويا، ونكتسب فيه قيم العيش املشترك، والذي فيه نفكر معا إليجاد حل ملشكل معين،

 عن العنف والتعصب أو اإلقصاء والتمييز، ذلك هو املسعى من الحياة املدرسية. إن تفعيلها  
ً
كفيل بإكساب املتعلمين  بعيدا

مهارات الحياة اليومية، وإكسابهم كفايات تواصلية تخول لهم التواصل مع محيطهم بصفة مرنة، وتمكنهم من تطوير عالقاتهم  

 بذلك املحيط واندماجهم فيه، اندماج الفاعلين املنتجين الواثقين من أنفسهم. 

 قائمة املراجع: 

املهارات االجتماعية وفعالية الذات وأثرهما على التحصيل الدراس ي لدى تالميذ مرحلة التعليم  فوزي لغماري العالقة بين  .  1

 . 2021، دجنبر 31األساس ي، معارف العدد 

دعاء محمد وتد: فاعلية الذات األكاديمية وعالقتها بمركز الضبط لدى طلبة املرحلة الثانوية في منطقة أم الفحم، رسالة   .  2

 ، )غير منشورة(.2013تير، لنيل درجة املاجس

الدار البيضاء، إفريقيا    .    3 التعلم والثقافة املدرسية،  عبد الحق منصف، رهانات البيداغوجيا املعاصرة: دراسة في قضايا 

 .2007الشرق،

كان، وزارة  . دليل املهارات الحياتية والتشغيلية األساسية للشباب، الجامعة األمريكية في بيروت، صندوق األمم املتحدة للس 4

 . 2011التربية / وزارة الشؤون االجتماعية )جمهورية العراق(، 

سعاد مصطفى فرحات، أهمية تنمية املهارات االجتماعية في تعديل السلوك العدواني للطفل ذي اإلعاقة البصرية، املجلة  .    5

 .2014، املجلد األول، فبراير 16الجامعة، العدد 

 .2010الديموقراطية: آفاق بيداغوجية املشاركة، ترجمة أبو يعرب املرزوقي، بيروت، الدار املتوسطية للنشر، . التربية  6

 .2009. دليل األندية التربوية، مديرية املناهج والحياة املدرسية، املغرب،  7

ونس، املعهد العربي لحقوق اإلنسان،  محمد نجيب عبد املولى: دليل تسيير النوادي التربية على املواطنة وحقوق االنسان، ت.    8

2014 . 
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في  .    9 وتطبيقاتها  النظرية  مبادئها  الوجداني:  املجال  بيداغوجيا  واملواقف،  القيم  الفاربي:  اللطيف  أيت موحى، عبد  محمد 

 .1992القسم، الرباط، الشركة املغربية للطباعة والنشر، 

1 .Gafner Aurore ,développement des compétences psycho-sociales à l’école, 2011, 

https//doc.rero.ch/record/30948/fils/mp_ms1. 

2 . ghrissi A, et Melliti ,I. Développer les aptitudes à la vie quotidienne chez les adolescents et jeunes Tunisiens : 

un investissement d’avenir, Tunis, 2014. 

3. Nicolas Epinoux, Lucile Lafont : développer les compétences sociales par l’apprentissage coopératif au 

collège : apprendre à collaborer pour réaliser un projet collectif en EPS et en sciences physiques/ 

doi :10.18162/f. 
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   "ذجًا عثمان بن عفان رضي اهلل عنه أمنو "اهلل عنهم يف مجعهم للقرآن الكريم إسهامات الصحابة رضي 
Assahaba’s contribution in the collection of the Holy coran - Othmane ibn affane as a model – 

 د.سعيد سنوس/ جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر 

Dr .Said SNOUS / University Abou Bakr  Belkaid Tlemcen- Alegria 

  

 

 

 ملخص: 

  
ً
ه حروفا

 
إن كلمة جمع القرآن تطلق تارة ويراد منها حفظه واستظهاره في الصدور، وتطلق تارة أخرى ويراد منها كتابته كل

، هذا جمع في الصحائف والسطور وذاك جمع في القلوب والصدور. ثم إن جمعه بمعنى كتابته حدث  
ً
في وكلمات وآيات وسورا

وفي   عثمان، أبي بكر، والثالثة على عهد الصدر األول ثالث مرات، األولى في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم، والثانية في خالفة

 املرة األخيرة وحدها نسخت املصاحف وأرسلت إلى اآلفاق 

 نه، املصحف. : القرآن الكريم، جمع القرآن، أبو بكر رض ي هللا عنه، عثمان رض ي هللا عالكلمات املفتاحية

Abstract: 

The word "collection of the Qur'an" is  sometimes  published and intended to be  preserved and memorized 

in the chests, and itis released at other times  and is meant to write it all in letters, words, verses and sura, this is 

a collection in sheets and lines and that is collected in hearts and breasts, Moreover, his collection in the sense 

of writing  occurred in the first chest three times, the first during the reign of the Prophet, the second in the  

caliphate of Abu Bakr, and the third  under Uthman, and the last time alone the Qur'ans  uppun  suppun and sent 

to the horizons. 

Key wordsThe Holy Quran, Collecting the Qur'an, Abu Bakr  may  God  bless  him, Othman  may  God  

blesshim, Quran. 
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 مقّدمة:  

م مولعا  
 
ب نزوله عليه بشوق فيحفظه ويفهمه، وإن  الكيفية التي كان بها ينزل  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سل

 
بالوحي يترق

ة التي ال تعرف إال عن طريق القرآن الكريم   م بالقرآن من األمور الغيبي 
 
ى هللا عليه و سل

 
امللك جبريل عليه السالم على النبي صل

م، ألن  التلق  
 
ى هللا عليه و سل

 
بي صل ق  والحديث الصحيح عن الن  ي على هللا مباشرة ليس في مستطاع اإلنسان، فال يمكن أن يتحق 

 ﴿: وجل   بأحد الطرق الثالثة والتي أشار إليها القرآن الكريم في قوله عز 
 
ـة إلى البشر إال ن   إيصال املعرفة اإللهي 

َ
ر  أ

َ
 ِلَبش

َ
ان

َ
َوَما ك

وإ 
َ
وإ ِمن َوَراِء ِحَجاب  أ

َ
ًيا أ  َوحإ

َّ
ُ ِإال َمُه َّللاَّ ِ

ّ
ل
َ
ُه َعِليٌّ َحِكيٌم ُيك

َّ
اُء ۚ ِإن

َ
ِنِه َما َلش

إ
ُيوِحَي ِبِإذ

َ
 ف

ً
ِسَل َرُسوال ى هللا  1﴾   ُيرإ

 
، و ال يدع رسول هللا صل

ي القرآن من جبريل كما جاء في الحديث النبوي  الشريف و الذي   ة يقظته ووعيه في لحظة تلق  م مجاال للشك  في شد 
 
عليه وسل

م فقال: يا   تعالىئشة رض ي هللا يرويه البخاري  في صحيحه، عن عا
 
ى هللا عليه وسل

 
 الحارث بن هشام سأل رسول هللا صل

عنها أن 

م: "    ! رسول هللا 
 
ى هللا عليه و سل

 
َل  كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول هللا صل

ْ
ِتيِني ِمث

ْ
ْحَياًنا َيأ

َ
ِة    أ

َ
َصل

ْ
يَّ    َصل

َ
ُه َعل دُّ

َ
ش

َ
َجَرِس َوُهَو أ

ْ
 ال

ُيْفَصُم  
َ
ُل ِلي    ف

َّ
ْحَياًنا َيَتَمث

َ
اَل َوأ

َ
ْد َوَعْيُت َعْنُه َما ق

َ
ي َوق ُك    َعِن 

َ
ل
َ ْ
ْت    امل

َ
ال
َ
ِعي َما َيُقوُل ق

َ
أ
َ
ُمِني ف

 
ِل
َ
ُيك

َ
 ف

ً
    َرُجال

ُ
ة

َ
ُ َعْنَها    َعاِئش

َّ
َي َّللا َقْد   َرض ِ

َ
َول

 
ْ
ِديِد ال َيْوِم الشَّ

ْ
َوْحُي ِفي ال

ْ
ْيِه ال

َ
ِزُل َعل

ْ
ْيُتُه َين

َ
َيْفِصُم    َبْرِد  َرأ

َ
ُد    َعْنُه َوِإنَّ َجِبيَنُه    ف َيَتَفصَّ

َ
الة و السالم   ل ته عليه الص  ا"، فكانت هم 

ً
َعَرق

اس على مكث ليحفظوه و يستظهروه،   بادئ ذي بدء بعد انقطاع الوحي منصرفة إلى أن يحفظه ويستظهره، ثم  يقرأه على الن 

مكين لحفظ القرآن  للنسيان فيه، و هذا ما قاله مجاهد: " كان رسول هللا    وكانت ثمرة ذلك الت 
 
الكريم و استظهاره  أن ال حظ

م يتذاكر القرآن في نفسه مخافة أن ينس ى"، و قد قال عز  وجل  في سورة األعلى: ﴿
 
ى هللا عليه و سل

 
ى ِإال َما  صل س َ

إ
ن
َ
ال ت

َ
َك ف

ُ
ِرئ

إ
ق
ُ
َسن

 ُ اَء َّللاَّ
َ
 .2﴾ ش

ى هللا  
 
ما قال آية أو  فقرأ رسول هللا صل

 
م القرآن على أصحابه فكان بعضهم يحفظونه وآخرون يكتبونه، فكان كل

 
عليه وسل

قاع من الجلود و العريض من العظام كالكتف واألضالع و على العسب   ام، وهي الر   كتبوها على صحف الكتابة في تلك األي 
ً
سورة

خاف و هي الحجارة العريضة الب
 
خل و الل : " و هذا يشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل  و هي قحوف جريد الن  يضاء ، قال البيهقي 

دور مكتوبة في  تة في الص  م ثم  كانت مثب 
 
ى هللا عليه و سل

 
بي صل قـة في سورها و جمعها فيها بإشارة الن  من الكتاب اآليات املتفر 

خاف والعسب"، فهكذا كان جمع القرآن في عهد املصطفى عليه ا
 
قـاع و الل لصالة والسالم، وهكذا حفظه الصحابة رضوان  الر 

ى  
 
ا كان معهم ومن بينهم، ولكن هل بقي القرآن محفوظا في صدور الصحابة رض ي هللا عنهم بعد وفاته صل

 
هللا عنهم من الضياع مل

م،
 
نوه ؟  هللا عليه وسل  أم اجتهدوا بعده رض ي هللا عنهم ودو 

 عنهم:  . جمع القرآن الكريم في عهد الصحابة رض ي هللا 2

دور واأللواح و نحوها   ـا في الص 
ً
ق ما كان متفر 

 
م و القرآن لم يجمع في مصحف واحد مكتوب و إن

 
ى هللا عليه و سل

 
ي النبي صل

 
توف

م استدعت جمع القرآن الكريم في مصحف واحد 
 
ى هللا عليه وسل

 
ة دواع في حياته صل ، 3من وسائل الكتابة، حيث لم تكن ثـم 

د هللا تبارك و  ويطلق جمع القرآن ب دور، و قد تعه  م بذلك، فقال عز     تعالىمعنى حفظه في الص 
 
ى هللا عليه وسل

 
د صل ه محم  لنبي 

﴿: هُ وجل 
َ
آن رإ

ُ
َوق َعُه  َجمإ ا 

َ
ن يإ
َ
َعل الكريم على أصحابه، فحفظه منهم من  4﴾ِإنَّ  القرآن  ـه، وقرأ  رب  إليه من  أنزل  ما  الرسول  غ 

 
وبل  ،

 .5حفظه، و كتب منه ما كتب 

 
 .51سورة الشورى ، اآلية  1
 .06سورة األعلى ، اآلية 2
د شرعي أبو زيد، 3  . http://articles.islamweb.net، 2020نوفمبر16م،2003يوليو 26جمع القرآن في عهد أبي بكر، محم 
 .17سورة القيامة ، اآلية 4
د بن عمر بن سالم بازمول، 5  . 53م، ص 2009، دار الفرقان ،القاهرة، 1، ط1القراءات وأثرها في التفسير واألحكام، املجلد  محم 
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م قال:  تعالىعن أبي سعيد الخذري  رض ي هللا  ف
 
ى هللا عليه و سل

 
 رسول هللا صل

ي    "  عنه قال: أن  ِ
َتَب َعن 

َ
ي َوَمْن ك ِ

ُتُبوا َعن 
ْ
ك
َ
 ت
َ
ال

َيْمُحُه" 
ْ
ل
َ
ُقْرآِن ف

ْ
ْيَر ال

َ
 .1غ

 لجمع وث
ٌ
ة  و بدت الحاجة ملح 

 
م إال

 
ى هللا عليه و سل

 
قة  و لم يمض عام واحد بعد أن قبض رسول هللا صل ائق القرآن املتفر 

تابع آيات كل  سورة كما هو ثابت من قبل في حافظة جماعات املؤمنين 
ُ
نة، سهلة االستعمال حيث ت  .2في مجموعة واحدة مدو 

 : جمع القرآن الكريم في عهد الخليفتين أبي بكر الصّديق عمر الفاروق رض ي هللا عنهم 1.2

يـق رض ي هللا   د  حابة هو الخليفة الراشد أبو بكر الص  ل من أمر بجمع القرآن من الص  ت عامة الروايات على أن  أو 
 
 تعالى قد دل

اب والتي قتل فيها مئات املسلمين منهم سبعون من  
 
اب عقب معركة اليمامة مع مسيلمة الكذ

 
عنه عن مشورة من عمر بن الخط

اء بسبب الحروب املحتملة.حملة القرآن، خشية أن يتناقص ت ا عدد هؤالء القر   دريجي 

نزيل في مأمن األخطار، وفي صورة يسهل   ن من الت  و كان عمر رض ي هللا عنه يهدف بهذه الطريقة ليس فقط إلى حفظ املدو 

س و تقديسه عن طريق حفظته   كل النهائي لهذا الكتاب املقد 
 
ما كان يقصد أيضا إقرار الش

 
الباقين على قيد  الرجوع إليها، و إن

 
ً
 .3الحياة، و اعتماده من الصحابة الذين كان كل  منهم يحفظ أجزاء كبيرة أو صغيرة

اب عنده ، قال أبو بكر   تعالىفعن زيد بن ثابت رض ي هللا 
 
عنه قال: أرسل إلي  ابو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخط

 عمر رض ي هللا عنه أتاني فقال: إن  
ي أخش ى أن يستحر  القتل  رض ي هللا عنه أن 

 
اء القرآن وإن  القتل قد استحر  يوم اليمامة بقر 

ي أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر: كيف تفعل شيًئا لم يفعله رسول هللا  
 
اء باملواطن فيذهب كثير من القرآن و إن بالقر 

م ، قال عمر: هذا و هللا خيٌر ، فلم يزل عمر يراجعني
 
ى هللا عليه و سل

 
ى شرح هللا صدري لذلك  و رأيت في ذلك الذي رأى   صل حت 

ع القرآن   م فتتب 
 
ى هللا عليه و سل

 
همك قد كنت تكتب الوحي لرسول هللا صل ك رجل شاب  عاقل ال نت 

 
عمر" قال زيد: قال أبو بكر: إن

ا أرى به من جمع القرآن فوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي  مم 
 
قلت: كيف تفعلون  شيئا لم    فاجمعه، فوهللا لو كل

ى شرح هللا صدري للذي شرح له صدر   م ، قال هو و هللا خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حت 
 
ى هللا عليه و سل

 
يفعله رسول هللا صل

ى وجدت آخر سورة التوبة مع   عت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حت  أبي بكر وعمر رض ي هللا عنهما، فتتب 

غيره وهي قوله  أبي   أجدها مع أحد  لم  م  : ﴿تعالىخزيمة 
ُ
ك يإ

َ
َعل َحِريٌص  مإ 

ُّ
َعِنت َما  ِه  يإ

َ
َعل َعِزيٌز  مإ 

ُ
ِسك

ُ
نف

َ
أ نإ  ّمِ َرُسوٌل  مإ 

ُ
َجاَءك دإ 

َ
ق
َ
ل

 رَِّحيٌم  
ٌ
 َرُءوف

َ
ِمِنين

إ
ؤ
ُ إ
 ِبامل

إ
ل
َّ
َوك

َ
ِه ت يإ

َ
 ُهَو ۖ َعل

َّ
َه ِإال

َٰ
 ِإل

َ
ُ ال ِبَي َّللاَّ لإ َحسإ

ُ
ق
َ
ا ف وإ

َّ
َول

َ
ِإن ت

َ
َعِظيِم ۞ ف

إ
ِش ال َعرإ

إ
 ۖ َوُهَو َربُّ ال

ُ
، فكانت الصحف    4﴾  ت

اه هللا ثم  عند عمر رض ي هللا عنه في حياته ثم  عند حفصة أم  املؤمنين بنت عمر رض ي هللا  
 
ى توف عند أبي بكر رض ي هللا عنه حت 

ها كانت كاتبة وقارئة فهي    5عنهما  ى طلبه منها من له طلب  ذلك، و ألن  ة أبيها، فاستمر  ما كان عنده عندها حت  ـها كانت وصي 
 
  ألن

خيل عنه  .6أقدر على حفظه ونفي الد 

ينية وأعظمها، من   قال ابن كثير رحمه هللا: "فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر و عمر رض ي هللا عنهما من أكبر املصالح الد 

م، ثم  كانت تلك ال
 
ى هللا عليه وسل

 
اه عن رسول هللا صل  يذهب ش يء بـموت من تلق 

 
حف  حفظهما كتاب هللا في الصحف لئال ص 

 
ى الصحيح الجامع ، باب الزهد والرقائق،طأبو الحس 1  . 1119م، ص 2001،املكتبة العصرية ، 1ن محمد مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم املسم 
 . 54املرجع السابق ، ص  2
 . 54املرجع نفسه ، ص  3
 .129-128سورة التوبة ، اآلية 4
 . 15م، ص 2000، دار الفيحاء ،دمشق،3، كتاب فضائل القرآن، ط 9أحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 5
 .88م،  ص 1988، دار العلم للمايين ،بيروت ، 10صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن ،ط 6
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ا مات عمر رض ي هللا عنه كانت عند   مة، فلم  مة مكر 
 
يق في حياته، ثم  أخذها عمر بعده، فكانت عنده محروسة معظ عند الصد 

ى أخذها أمير املؤمنين عثمان   ته من  أوالده على أوقافه و تركته، وكانت عند أمير املؤمنين حت  ها كانت وصي  حفصة أم  املؤمنين ألن 

ـان رض ي هللا  .1 عنه" بن عف 

، فقد روى السيوطي عن    -املصحف –بعد أن أتم  زيد بن ثابت رض ي هللا عنه جمع القرآن الكريم أطلق على هذا املجموع  

التمسوا له اسًمـا، فقال بعضهم:   أبو بكر:  الورق، قال  ا جمعوا القرآن فكتبوه في 
 
مل ه قال:" 

 
أن ابن أشته في كتابه املصاحف 

ـْفر، وقال بعضهم: ا ِ
اه املصحف" الس  ل من جمع كتاب هللا و سم  ونه املصحف، و كان أبو بكر أو   .2ملصحف، فإن  الحبشة يسم 

يـق رض ي هللا عنه قرابة خمسة عشر شهًرا حيث بدأ بعد معركة اليمامة التي وقعت   و قد استغرق جمع القرآن في عهد الصد 

يق رض ي هللا عنه، و كانت في الشهر  في أواخر السنة الحادية عشرة و أوائل السنة الثانية عشرة وا نتهى قبل وفاة أبي بكر الصد 

السادس من السنة الثالثة عشرة للهجرة، و تم  ذلك جمعا و كتابة قبل وفاته رض ي هللا عنه، و يدل  ذلك قول زيد بن ثابت ،  

اه هللا" 
 
ى توف حف عند أبي بكر حت   . 3كما جاء في الحديث و الذي أخرجه البخاري:" فكانت الص 

م بالحرف الذي  
 
ٍّ يعل

وقد كان الناس بعد أبي بكر رض ي هللا عنه يقرؤون القرآن على سبعة أحرف، حيث كان كل  صحابي 

م، على أن وقع اختالف بينهم في زمن عثمان رض ي هللا  
 
ى هللا عليه و سل

 
ـاه من األحرف السبعة التي نزلت على رسول هللا صل تلق 

هم مجمع أو زاع    عنه، فكان إذا ضم 
 
ى كاد األمر يصل إلى الن موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجود هذا االختالف حت 

م مباشرة من  
 
ى هللا عليه و سل

 
ة من الذين لم يسمعوا من رسول هللا صل قاق بينهم و إنكار بعضهم على بعض و بخاص 

 
و الش

ة.   القراءات القرآني 

وب عن أبي قالبة ق م قراءة الر جل، فجعل الغلمان  أخرج ابن أبي داوود عن أي 
 
م يعل

 
ا كان في خالفة عثمان جعل املعل

 
ال: " مل

ر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان   ى كف   قال: حت 
 
وب: ال أعلمه إال مين، قال أي 

 
ى ارتفع ذلك إلى املعل

يلتقون فيختلفون حت 

ي  أى عن 
 
من األمصار أشد  فيه اختالفا وأشد  لحًنا، اجتمعوا يا    فقام خطيًبا فقال: أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون، فمن ن

اس إماًما"  د و اكتبوا للن   .4أصحاب محم 

ن الحظ االختالف في األمصار حذيفة بن اليمان رض ي هللا عنه )ت   ة وأذربيجان سنة  36ومم  هـ( حيث شارك في فتح أرميني 

ام و أهل العرا
 
ق، و رأى اختالفا كثيرا بين املسلمين في وجوه القراءة، و سمع  خمس و عشرين للهجرة الذي اشترك فيه أهل الش

ان إلخباره بما رأى،   ر حذيفة الر كوب إلى أمير املؤمنين عثمان بن عف  ما كان يحصل بينهم من تجريح و تأثيم بعضهم البعض، وقر 

ة ذلك في الحديث الذي رواه ابن شهاب عن أنس بن مالك:" إن  حذ يفة بن اليمان قدم على عثمان و  و قد خر ج البخاري قص 

ام في أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختالفهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير  
 
كان يغازي أهل الش

إلي أرسلي  أن  إلى حفصة  فأرسل عثمان  صارى، 
الن  و  اليهود  اختالف  الكتاب  في  يختلفوا  أن  قبل  ة  األم  أدرك هذه  نا  املؤمنين 

هـا إليِك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان رض ي هللا عنهما، فأمر عثمان زيد بن ثابت وعبد   حف ننسخها في املصاحف ثم  نرد  بالص 

الثة:  
 
ين الث هللا بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمان بن الحارث بن هشام فنسخوها في املصاحف، و قال للر هط القرشي 

حف  إذا اختلفتم أنتم و زيد ب ى إذا نسخوا الص  مـا نزل بلسانهم، ففعلوا حت 
 
ن ثابت في ش يء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإن

 
 . 64ه، ص 1416، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،  1بو إسحاق الحويني ، ط: أ عماد الدين إسماعيل بن كثير، فضائل القرآن ، تحقيق 1
 .69، دار املعرفة ،بيروت ،دت ، ص 1،ط 1جالل الدين بن عبد الرحمن السيوطي ، اإلتقان في علوم القرآن ، ج2
 . lamHouse.com/90691http://Is، 2020سبتمبر  24، 2008مارس  31علي بن سليمان العبيد ، جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة،3
م، ص 1995، دار البشائر اإلسالمية، بيروت،1أبو بكر بن سليمان بن األشعث الحنبلي، املصاحف ، تحقيق: محب الدين واعظ، املجلد األول ،ط  4

204 . 
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ا نسخوا، و أمر بما سواه من القرآن في كل  صحيفة   حف إلى حفصة فأرسل إلى كل  أفق بمصحف مم  في املصاحف رد  عثمان الص 

 .1أو مصحف أن يحرق" 

الي بعد ظهور ذلك الجيل ا ما ثمرة جهد  و بالت 
 
لقرآني  الفريد لم يكن فلتة عابرة، و ال مصا دفة عمياء، و لم يأت من فراغ، وإن

ي للقرآن الكريم، إذ كانوا يتلونه بروح املعرفة   نبوي  طويل دام أكثر من عشرين عاًما في البناء، و من أسرار ظهوره حسن التلق 

نفيذ، فقد حرصوا   ي للت  اريخ لخدمة القرآن  املنشئة للعمل و شعور التلق 
ياع فكان أثمر وأروع عمل عرفه الت  على حفظه من الض 

يق رض ي هللا عنه و   م أبو بكر الصد 
 
ى هللا عليه و سل

 
الكريم و ذلك بمشورة واقتراح عمري  و بإشراف من خليفة رسول هللا صل

حابة الكرام رض ي هللا عنهم   ورين فقد نسخ حرفا  بتنفيذ زيد بن ثابت رض ي هللا عنه ومعه بضع من الص  و بعدهم عثمان ذو الن 

اس عليه، فتم  هذا العمل الخالد باقتراح من حذيفة بن اليمان رض ي هللا عنه، و من أشهر ما قيل في فكرة  جديدا و قد جمع الن 

 :2الجمع للقرآن الكريم 

 ِ
ِليَفِة الص 

َ
ا الخ

َ
ا ذ

َ
ْحِقيِق *** فِي َعْصِرن ى التَّ

َ
َهُر الَجْمِع َعل

ْ
ش

َ
يِق َوأ ِ

 د 

ـِكير 
َ
 ن
َ
رٍّ َوال

َ
ـِهيِر *** ِمْن ُدوِن ُمْنـك ْصَحِف الشَّ

ُ
ًيا بامل  ُمَسم 

ـْسخُه لـَِحْرِفه َجـِديُد 
َ
ثَماُن َيا َرِشيـُد *** و َن

ُ
 َو َبْعَدُه عـ

ِلَك الـَيَماِن.
َ
ْيَفة ْبـُن ذ

َ
َوانٍّ *** ُحـذ

َ
 تـ
َ
ـاِصحٍّ بـِال

َ
 ِلَقْوِل ن

 . عثمان رض ي هللا عنه والقرآن:  3

ى  
 
ا كان عهد عثمان رض ي هللا عنه ، و تفرق الصحابة في البلدان و حمل كل منهم من القراءات ما سمعه من رسول هللا صل

 
مل

م، و قد يكون عند أحدهم من القراءات ما ليس عند اآلخر، اختلف الناس في القراءات و صار كل  قارئ ينتصر 
 
  هللا عليه و سل

ان رض ي هللا عنه، و خش ي عواقب هذا   م األمر واشتد  الخالف، فأفزع لذلك عثمان بن عف 
 
ئ قراءة غيره و يعظ

 
لقراءته و يخط

قة بالقرآن الكريم و قراءته الثابتة، و هو أساس عروة املسلمين، ورمز وحدتهم الكبرى،  
 
قليل من الث ئة  في الت  االختالف السي 

ة ما
 
ين بل

 
أخبره به حذيفة بن اليمان رض ي هللا عنه ملا رأى االختالف الكبير بين جماعات املسلمين حين شارك    وقد زاد في الط

اس يا أمير املؤمنين قبل   ى أتى الخليفة وقال: " أدرك الن  هذا األخير رض ي هللا عنه في فتح أرمينية وأذربيجان فلم يدخل بيته حت 

ة يو 3أن يختلفوا في الكتاب" سخة التي أودعها أبوها عندها قبل  ، فلم يتوان بقي 
 
مه، و أرسل إلى أم املؤمنين حفصة  بطلب الن

م،  4وفاته و قبل أن ينتخب الخليفة من بعده  
 
ى هللا عليه و سل

 
و أمر عثمان زيد بن ثابت رض ي هللا عنه كاتب وحي رسول هللا صل

يق رض ي هللا عنه بجمع املصحف في عهده  فه أبو بكر الصد 
 
بير بن العوام القريش ي  5وهو الذي كل ، و أمر أيضا عبد هللا بن الز 

، وكذلك أمر سعيد بن العاص و الذي كان من  6رض ي هللا عنه أحد العبادلة الذين اشتهروا بالعلم و َعَنوا بحفظ القرآن الكريم 

ة،    إن  عربية القرآن أقيمت على لسان  "   ، وقد قال فيه سعيد بن عبد العزيز:  7فصحاء قريش و بلغائها  سعيد بن العاص بن أمي 

 
 .22، كتاب فضائل القرآن، ص  9أحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 1
ظم الحبير في علوم القرآن وعلوم التفسير ،طسعود بن إب 2  .29-28هـ ، ص 1422، دار الوطن للنشر ،الرياض ، 1راهيم الشريم، الن 
 . 33، ص  2011،موفم للنشر ،الجزائر، 1محمود آغا بوعياد، الر حلة العجيبة لنسخة من مصحف الخليفة عثمان في أرجاء املغرب و األندلس،ط 3
 . 670م، ص1981، دار الكتاب العربي، بيروت ، 1عبقريات ، املجلد الثاني ،طعباس محمود العقاد ، ال 4
،  دار التراث ،القاهرة  1، ط4تحقيق: عبد هللا بن عبد املحسن التركي،ج  أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة،  5

 .171،دت ، ص 
 . 147، ص  6املرجع نفسه ، ج 6
 . 342العقاد ، العبقريات ، املجلد الثاني ، ص عباس محمود  7



 
 
 
 

 
 

 2021 - يونيو -  76العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

118 

م" 
 
ى هللا عليه وسل

 
ه كان أشبههم لهجة برسول هللا صل

 
اب أيضا نجد عبد الر حمان بن الحارث بن هشام القرش ي  1ألن ، و من الكت 

، وقد نسخوا كلهم ما  2املخزومي، وكان من أشراف قريش، وقد نشأ في حجر عمر و تزو ج بنت عثمان رض ي هللا عنهم أجمعين 

ون    جمعه  زيد بن ثابت هو األنصاري الوحيد بينما الثالثة اآلخرون فهم قرشي 
يق قبلهم في املصحف، ومن هنا نالحظ أن  الصد 

 وكان نصيبهم كبيرا، ألن  القرآن نزل بلغة قريش.

د بن ، حيث أخرج بن أبي داوود عن محم 
ً
سيرين    و تشير بعض الروايات أن  الذين ساهموا في نسخ املصاحف اثنا عشر رجال

ا أراد عثمان أن يكتب املصاحف جمع له اثنا عشر رجال من قريش واألنصار، فيهم أبيٌّ بن كعب وزيد  
 
عن كثير بن أفلح قال: " مل

 .3بن ثابت"

ان دعا زيد بن ثابت وعبد هللا بن   و في رواية أخرى أن  عثمان قد انتدب لجمع القرآن أربعة، فعن أنس أن  عثمان بن عف 

بير و   .4سعيد بن العاص و عبد الرَّحمان بن الحارث بن هشامٍّ فنسخوها في املصاحف الز 

ه ال تنافي بين رواية البخاري التي اقتصرت على ذكر األربعة و بين الروايات األخرى التي أضافت إليهم خمسة أو  
 
اهر أن

 
و الظ

وايات األخرى أضافسبعة ة، والر  دت اللجنة األساسي  ن ساعدهم باإلمالء و الكتابة، فرواية البخاري حد   .5ت إليهم مم 

ات ذلك: ة من بعد، فمن مهم  ة سارت عليها األم  بعوها في كتابة املصاحف فكانت أصوال هام 
 
ا القواعد التي ات  أم 

في ش يء من   - ثابت  أنتم وزيد بن  اختلفتم  إذا  ـن  القرشيي  للر هط  في الحديث:" وقال عثمان  ملا جاء  اختيار حرف قريش، 

ما نزل بلسانهم، ففعلوا"القرآ
 
بعة، ملا هو معلوم  6ن فاكتبوه بلسان قريش فإن ة األحرف الس  ؛ و لكن هذا ال يدل  على إبطال بقي 

ه لم تثبت فيه ألفات املد  حسب قواعد في رسم األلف و 
 
ه غير مشكول و ال منقوط و أن

 
حف أن عدمها،  من قواعد رسم الص 

اَب ﴾ و ﴿َمِلِكا﴾ تكتب ﴿َمااِلِكا فمثال: ﴿
َ
ِكت

إ
َب ﴾ تكتب ﴿ال

ٰ
ا
َ
ِكت

إ
 ﴾. ال

ر في ضابط   م، كما هو مقر 
 
ى هللا عليه وسل

 
بي صل قل املتواتر عن الن   إذا ورد بها الن 

 
لكن ال تجوز أي قراءة يحتملها الر سم إال

، فقد اختلف زيد بن ثابت  7تقديًرا القراءة الصحيحة ، غاية األمر هنا أن يكون الر سم موافقا للسان قريش تحقيًقا ولغيرهم  

ين في ﴿    رض ي هللا عنه مع الر هط القرشي 
ُ
ااُبوت

َّ
ين  ﴿  الت  ﴾، فقال الر هط القرشي 

ُ
ااُبوت

َّ
ااُبوم﴾، و قال زيد: ﴿  الت

َّ
﴾، فرفع إلى الت

 عثمان فقال:" أكتبوه ﴿ 
ُ
ااُبوت

َّ
ه نزل بلسان قريشٍّ  الت

 
 .  8﴾ فإن

 
ه، ص  1418، دار الفكر،  بيروت ،  1أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي إبن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: عمر بن غرامة العمروري، ط  1

382 . 
 . 467، ص  6أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة، ج 2
 . 213ه، ص 1415، دار البشائر اإلسالمية ،بيروت، 1، ط1أبو بكر بن سليمان بن األشعث ، املصاحف ،تحقيق: محب الدين واعظ، ج 3
 .12، كتاب فضائل القرآن، ص  9أحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 4
 . 174م ، ص 1993هـ/ 1414لصباح،  دمشق،  ، مطبعة ا1نور الدين عتر ، علوم القرآن الكريم، ط 5
 . 35محمود آغا بوعياد، الر حلة العجيبة لنسخة من مصحف الخليفة عثمان في أرجاء املغرب و األندلس ، ص  6
 املرجع السابق . 7
 .26، كتاب فضائل القرآن، ص  9أحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 8
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جنـة إلى الخليفة فيما   -
 
د من كتابة و كيفية ذلك، وقد أخرج البخاري  أن  عبد هللا بن الزبير  رجوع الل

 
يحتاجوه إليه للتأك

جنة    –رض ي هللا عنه  
 
ان: ﴿   –أحد أعضاء الل َواًجاقال: " قلت لعثمان بن عف  زإ

َ
أ  
َ
ُرون

َ
مإ َوَيذ

ُ
 ِمنك

َ
ن وإ

َّ
َوف

َ
ُيت ِذيَن 

َّ
قال: قد    1﴾    َوال

ْتـها األخرى، قلت: فلم تكتبها ؟ أ
َ
ر شيًئا من مكانه" نَسخ  .2َو تدعها؟ قال: "يا أخي ال أغي 

ت بشكل يجمع ما ثبت من األحرف السبعة في العرضة األخيرة   - فقوا  على أن يكتب بدون تكرار الكلمات، و 3إن  الكتابة تم 
 
ات

ة أوجه بطريقة يجعلها محتملة ألن تقرأ بكل تلك األوجه، وقد   ساعد على ذلك عدم التشكيل و  على رسم الكلمات التي بها عد 

روه"، وقال ابن سيرين:"  
 
عدم التنقيط، وهذا ما أوضحه كثير بن أفلح أحد الكاتبين مع اللجنة:" فكانوا إذا اختلفوا في ش يء أخ

ه ليكتبوه على العرضة األخيرة"  .4أظن 

حف مكتفيا بحر  د النسخ للص  ، فلم يحدث فيه ترتيًبا لم  و بهذا كان عمل عثمان رض ي هللا عنه مقتصًرا على مجر  ف واحدٍّ

روا أو وضعوا ترتيبا لم يأخذوه من  
 
موا شيًئا أو أخ م من غير أن قد 

 
ى هللا عليه وسل

 
يكن ، فكتبوا كما سمعوا من رسول هللا صل

م 
 
ى هللا عليه وسل

 
 القرآن على ما كانوا يسمعو 5رسول هللا صل

َ
ف ِ

 
ل
ُ
ما أ

 
ن من قراءة رسول  ، قال بن وهب: سمعت مالكا يقول: " إن

 .6هللا"

بعد أن تم  العمل بنسخ املصاحف أعاد عثمان بن عفان رض ي هللا عنه الصحف إلى حفصة أم  املؤمنين رض ي هللا عنها، و  

نازع و الخالف في قراءة القرآن، فأرسل إلى كل  مصر من األمصار بمصحف   أمر بتوزيع املصاحف على األمصار ليقض ي على الت 

ي باملصحف اإلمام من املصاحف ال  . 7تي نسخت، واحتفظ عنده بمصحف سم 

ها ثمان نسخ، وقد قال: " فكتب   و قد وقع اختالف في عد  تلك املصاحف ، فقد ذكر ابن الجزري رحمه هللا عن عثمان أن 

ه بمصحف للبصرة و مصحف إلى الكوفة ومصحف إلى الشام و ترك مصحف املدينة و أمسك لنفس  ة مصاحف فوج  ه  منها عد 

ة و مصحف إلى اليمن ومصحف إلى البحرين"
 
ه بمصحف إلى مك  .8مصحفا الذي يقال له اإلمام، ووج 

ا كتب املصاحف جعله على أربع 
 
اني: " أكثر العلماء على أن  عثمان رض ي هللا عنه مل ها أربع نسخ، قال أبو عمرو الد  وقد قيل أن 

 .9الشام و ترك واحًدا عنده"   نسخ وبعث إلى كل  ناحية واحًدا، الكوفة و البصرة و

ها خمسة " ها خمس نسخ، قال ابن حجر العسقالني  : " فاملشهور أن   .10و قيل أن 

اظا يثق بهم فأرسلهم إليها ليقرئوا أهل   ما اختار حف 
 
و لم يكتف عثمان رض ي هللا عنه بتوجيه هذه املصاحف إلى البلدان و إن

، وبعث  البلد املرسل إليهم مع مالحظة أن تكون قر   املصحف، فأمر زيد بن ثابت أن يقِرئ باملصحف املدني 
 
اءته موافقة لخط

 
 .240سورة البقرة ، اآلية  1
 . 163، ص  5املصدر نفسه ، ج 2
 .67، ص  1محمد بن عمر بن سالم بازمول، القراءات و أثرها في التفسير و األحكام، املجلد  3
 .52،  ص 9املصدر السابق، ج 4
 . 69، ص  1املرجع السابق، املجلد  5
، مكتبة  2شهاب الدين عبد الرحمان بن إسماعيل املقدس ي، املرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، تحقيق: وليد مساعد الطبطباني ، ط 6

 . 165م ،ص 1993هـ/ 1414اإلمام الذهبي ،الكويت ، 
هجات العربية في القراءات 7

 
 .86م ، ص 1999، مكتبة املعارف، الرياض، 1القرآنية،ط عبده الراجحي، الل

 . 7، دار الكتب العلمية ،بيروت ،دت، ص 1،ط 1إبن الجزري الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي، النشر في القراءات العشر، ج8
اني ، املقنع في رسم مصاحف األمصار، ، دط ، دت ، ص  9  .05أبو عمرو الد 

 .27، كتاب فضائل القرآن، ص  9جر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، جأحمد بن علي بن ح 10
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ائب )ت الس  بن  )ت70عبد هللا  بن شهاب  املغيرة  بعث  و  ي، 
 
املك املصحف  مع  عبد  91هـ(  أبا  وبعث  امي، 

 
الش املصحف  مع  هـ( 

لمي )ت  ، وبعث عامر بن قيس مع املصحف ال72الر حمـان الس   .1بصري  هـ( مع املصحف الكوفي 

اس أن يحرق،    ا كان بأيدي الن  وبعد أن أرسل عثمان رض ي هللا عنه  املصاحف التي تم  نسخها إلى األمصـار، أمر بما سواها مم 

ا نسخوا، و أمر بما سواه من القرآن في كل  صحيفة   كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري: " فأرسل إلى كل  أفق بمصحف مم 

ى عبد هللا بن مسعود رض ي هللا عنه   أو مصحف أن يحرق"، وقد استجاب هم لذلك، وقاموا بحرق مصاحفهم، حت 
 
الصحابة كل

ـة فيما فعله عثمان  ا علم صواب ذلك، و أن  مصلحة األم 
 
 مل

ً
ل األمر رجع طواعيـة ه بعد أن امتنع في أو 

 
، وقد أشار بن أبي  2فإن

في كتابه   " رضاء ع  –املصاحف    –داوود  اه:  بابا سم  له  ان رض ي هللا عنه  حيث عقد  بد هللا بن مسعود لجمع عثمان بن عف 

ه لم يضربه عثمان و لم يمنعه عطاءه و  3املصاحف " 
 
ـة ابن مسعود فإن عن على عثمان بقص 

 
، إذ ال وجهـة  ألعداء اإلسالم بالط

ما كان يعرف قدره ومكانته، كما كان ابن مسعود شديد االلتزام بطاعة إمامه الذي بايع له وهو  
 
ه خير املسلمين وقت  إن

 
يعتقد ان

 .4البيعة

 شيئا سمعته من علي بن أبي طالب رض ي هللا  
 
ثكم إال وقد أخرج بن أبي داوود أيضا عن سويد بن غفلة قال: و هللا ال أحد 

 خيًرا في املصاحف وإحراق املصاحف،
 
اس ال تغلوا في عثماَن ، و ال تقولوا له إال هـا الن  ما فعل    فو هللا  عنه سمعته يقول: " يا أي 

: " و هللا لو وليت لفعلت مثل الذي فعل ا جميًعا ..."، ثم  قال: قال علي   عن مإلٍّ من 
 
 .5"الذي فعل عثمان في املصاحف إال

ه بمشورة من حضرة من علماء الصحابة وارتضاه علي  بن أبي طالب  
 
و نقل أبو شامة عن البيهقي في جمع عثمان: " وذلك كل

 .6و حمد أثره فيه"  رض ي هللا عنه 

 خاتمة:

ة عبر كل  العصور   ار أن يزيل جذور الخالف، ويجمع األم  ان رض ي هللا عنه بهذا العمل الجب  وهكذا استطاع عثمان بن عف 

ى عصرنا الحاضر على التزام املصحف الذي أجمعوا عليه، وحمد له   حابة رض ي هللا عنهم و أرضاهم أجمعين وحت  منذ عهد الص 

ة"  َق ألمر عظيم، ورفع االختالف وجمع الكلمة و أراح األم 
 
ركش ي  في البرهان: " ولقد ُوف  .7املسلمون ذلك العمل، قال الز 

خذتها أصوال يؤخذ منها، وأئمة يقتدى بها في كتابة املصاحف جيال  
 
ة اإلسالمية بهذه املصاحف العثمانية فات وقد اعتنت األم 

ا عن هذه املصا ـالة و املؤر خين لبعض منها. بعد جيل، أم   حف فقد ذكر بعض الرح 

 
 . 281م،  ص 1987، دار اللواء للنشر، الرياض ،   2محمد أبو شهية، املدخل لدراسة القرآن الكريم ، ط 1
 . 38س ، ص محمود آغا بوعياد، الر حلة العجيبة لنسخة من مصحف الخليفة عثمان في أرجاء املغرب و األندل 2
 . 193أبو بكر بن سليمان بن األشعث ، املصـاحف ، ص  3
 . 194املصدر نفسه ، ص  4
 . 39املرجع السابق، ص  5
، مكتبة  2شهاب الدين عبد الرحمان بن إسماعيل املقدس ي، املرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ، تحقيق: وليد مساعد الطبطباني،ط  6

 . 194اإلمام الذهبي ،الكويت، ص 
راث ، القاهرة، دت، 1ط  ،1بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركش ي ، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ،ج  7

 
، مكتبة دار الت

 . 239ص 
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ثنا ابن جبير )ت   ه رأى في الركن الشرقي من املقصورة  إهـ( في رحلته    614فيحد 
 
ام عندما زار جامع دمشق حيث ذكر أن

 
لى الش

ام 
 
 .1الحديثة في املحراب خزانة كبيرة فيها مصحف من مصاحف عثمان، وهو الذي أرسله إلى الش

وطة )ت  كما أشار 
 
ام779بن بط

 
 .2هـ ( إلى رؤيته له في رحلته إلى الش

ل من ثقتها بما تواتر واستفاض نقله من املصاحف، ثقة عن ثقة و إماما عن  
 
و على أي  حال فإن  فقد هذه املصاحف ال يقل

يـاد ا على يقين بسالمة القرآن الكريم من الز 
 
قصـان. إمام، وسواًء وجدت هذه املصاحف أم لم توجد فإن  ة أو الن 

ى هللا  و 
 
دور و السطور منذ نزول القرآن في عهد املصطفى صل ة بحفظها القرآن الكريم في الص  ـة اإلسالمي  لت األم  هكذا سج 

ـة غيرها، نقلوه   ـة ليس ألم  ـان رض ي هللا عنهم و عن الصحابة أجمعين مزي  م  ثم  بصنيع أبي بكر ثم  اجتهاد عثمان بن عف 
 
عليه وسل

م، و مقابلة ذلك بما حفظوه في صدورهم، وبذلوا فيه كل  عوامل  عن ا
 
ى هللا عليه وسل

 
ألصل املكتوب بين يدي رسول هللا صل

ـة، فجاء كامال محفوظا عزيزا تحقيقا لقوله  
 
 : ﴿تعالىالدق

َ
ون

ُ
َحاِفظ

َ
ُه ل

َ
ا ل

َّ
ِإن َر َو

إ
ك ِ
ّ
ا الذ

َ
ن
إ
ل زَّ
َ
ُن ن حإ

َ
ا ن

َّ
ُه  ، وقوله عز  من قائل: ﴿  3﴾ ِإن

َّ
ِإن َو

نإ َحِكيم  َحِميد   نِزيٌل ّمِ
َ
ِفِه ۖ ت

إ
ل
َ
 ِمنإ خ

َ
ِه َوال ِن َيَديإ َباِطُل ِمن َبيإ

إ
ِتيِه ال

إ
 َيأ

َّ
اٌب َعِزيٌز ال

َ
ِكت

َ
 .4﴾   ل

آن كله  والفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر رض ي هللا عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر هللا عنه تقييد القر 

مجموعا في مصحف، حتى ال يضيع منه ش يء دون أن يحمل الناس على االجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر  

 الختالف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على االجتماع على مصحف واحد .

ه مجموعا في مصحف وا
 
ا الغرض من جمعه في عهد عثمان رض ي هللا عنه فهو تقييد القرآن كل حد، يحمل الناس على  وأم 

 االجتماع عليه لظهور األثر املخيف باختالف القراءات. 

ة واتفاق الكلمة  وحلول األلفة،   وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به املصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع األم 

 والعداوة .واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق األمة  واختالف الكلمة  وفشو  البغضاء  

ى اآلن متفقا عليه بين املسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي   وقد بقي على ما كان عليه حت 

 املفسدين، ولم تطمسه أهواء الزائغين،  فلله الحمد هلل رب السماوات ورب األرض رب العاملين.  

 قائمة املصادر واملراجع:  

 الكريم. القرآن  

العشر، ج .1 القراءات  الدمشقي، النشر في  الخير محمد بن محمد    ، ، دار الكتب العلمية1،ط  1ابن الجزري الحافظ أبي 

 دت. ،بيروت

 هـ .1384، دار بيروت ،  بيروت ،   1ابن جبير ، رحلة بن جبير ، ط .2

 
 .242هـ ، ص 1384، دار بيروت ،  بيروت ،  1إبـنجبير ، رحلة بن جبير ، ط1
وطة ، ج 2

 
واتي، رحلة بن بط

 
م، مصر ، دت، ص  2، ط1أبو عبد هللا بن محمد الال  . 54، مطبعة التقد 

 .9سـورة الحجر ، اآليـة  3
ـلت ، اآلية  4  ..42-41سورة فص 
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ى الصحيح الجامع،  .3 ،املكتبة العصرية    1والرقائق،طباب الزهد    أبو الحسن محمد مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم املسم 

 م. 2001،

،  4تحقيق: عبد هللا بن عبد املحسن التركي،ج  أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة، .4

 ،  دار التراث ،القاهرة ،دت. 1ط

 .6أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة، ج .5

، دار الفكر،   1ي بن الحسن الشافعي إبن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: عمر بن غرامة العمروري، طأبو القاسم عل .6

 ه.1418بيروت ، 

واعظ، ج .7 الدين  محب  ،تحقيق:  املصاحف  األشعث،  بن  سليمان  بن  بكر  ،بيروت،  1، ط1أبو  اإلسالمية  البشائر  دار   ،

 ه. 1415

املص  .8 الحنبلي،  األشعث  بن  سليمان  بن  بكر  ،طأبو  األول  املجلد  واعظ،  الدين  محب  تحقيق:   ، البشائر  1احف  دار   ،
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Razzia en Tunisie à l'époque moderne: coutumes bédouines et intérêts du pouvoir 
 اإلغارة في تونس في الفترة الحديثة: العادات البدوية ومصالح السلطة

 Dr, Soudani Abdelkader / Université de Sfax, Tunisie تونس د. عبد القادر سوداني/جامعة صفاقس، 

 

 

 

 

 ملخص: 

تعتبر اإلغارة في تونس في الفترة الحديثة مثاال ألهمية دراسة التاريخ االجتماعي، فالحراك االجتماعي كان من األهمية إلى   

العادات القبلية. وتكمن أهمية اإلغارة أنها كشفت عن حجم االختالف بين السلطة  درجة أن السلطة كانت تسعى إلى الحد من  

رت اإلغارة عن حجم األزمات التي عرفتها البالد التونسية مما جعل الصدام بين   وبين املجتمع القبلي، عالوة على ذلك فقد   عب 

 .انبينالقبائل املغيرة وبين الحكم املركزي نتيجة االختالف الهيكلي بين الج

 اإلغارة، القبيلة، السلطة، األزمات، الصراع.كلمات املفتاحية: ال

 

Résumé:  

Les razzias en Tunisie à l'époque moderne, sont des exemples concrètes de l'importance de l'étude de 

l'histoire sociale, car la mobilité sociale était si importante que l'autorité cherche et réduire le mouvement tribal 

et à limiter les coutumes tribales. L'importance de l'incursion est qu'il a révélé l'ampleur de la différence entre 

le pouvoir et la communauté tribale. En outre, les Invasions en cascade expriment l'ampleur des crises qu'a 

connues la régence Tunisienne, en raison de la différence structurelle entre les deux parties. 

    Mots clés: razzia, tribu, pouvoir, crise, conflit. 
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Introduction 

Depuis la «révolution» de Voltaire contre la classe bourgeoise dans la société française, les populaces ont 

pu contribuer à façonner leur histoire. Depuis ce temps, les historiens seront actifs dans la prise en charge des 

groupes marginalisés, tels que les bandits et les prostituées ..., certains pensaient que la troisième couche 

constitue à elle seule la nation entière1. 

Dans l'histoire du Maghreb, il y avait de nombreuses approches historiques liées à la recherche de l'aspect 

social de la partie occidentale de l'Empire ottoman2, et certaines de ces recherches restaient soumises aux 

tentations des idéologies des écoles historiques, loin d'écrire la réalité sociale, notamment dans les origines des 

relations entre les différentes classes. Le raid est donc un domaine qui incite le chercheur à s'intéresser à 

l'histoire des sociétés bédouines. Le raid incarne l'un des principaux points de différence entre la communauté 

rurale et l'autorité centrale, et ainsi le raid nous révèle des différences sociales qui exacerbent l'hostilité entre 

les divisions sociales. 

 Par conséquent, dans notre travail, nous tenterons d'identifier les principales causes des raids et leurs 

répercussions sur les changements sociaux de l'ère moderne. De plus, nous aborderons certaines questions 

liées à ce sujet, notamment la différence entre les Mamelouks, les Turcs et les groupes locaux, d'autant plus que 

le raid n'est pas pratiqué uniquement par les bédouins. D'autant plus que l'autorité centrale continue d'essayer 

d'éradiquer le modèle bédouin, et cette tendance est due au mépris des bédouins, puis le bey se retrouve 

impliqué dans des conflits sociaux. 

Nous étudierons quelques problèmes liés à ce sujet; Quelles sont les raisons profondes de la pratique de 

l'invasion? Et pourquoi a-t-elle été combattue par le pouvoir central? 

 Pour comprendre ces problèmes, nous nous appuierons sur une approche anthropologique qui s'intéresse 

à l'histoire des marginalisés et à l'histoire des négligés. 

 

 

 

 
1Renan, Ernest. Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, 2 Tomes, imprimerie impériale. T1. P 415. 
2 On peut citer comme exemple les ouvrages suivants  : 

-Collignon, René. « Ethnologie de la Tunisie ». In: Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, III° Série. Tome 9, 1886. pp. 620-

622. 

-Dumont Arsène. « Ethnographie tunisienne». In: Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, IV° Série. Tome 7, 1896. Pp 393-

396. 
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1) Motifs et apparences de razzia; L’esprit tribal 

Tout au long de l'histoire, la majorité des peuples pratiquaient l’invasion1, bien que certaines sociétés aient 

pu contourner cette subsistance de guerre grâce au contrat social entre les groupes en conflit, ainsi qu'en 

fournissant des moyens de subsistance aux groupes périphériques. Certains autres peuples ont été incapables 

de faire face à ce comportement, du fait de l'échec de l'administration politique d'une part, et de l'absence de 

compensation de subsistance d'autre part. 

Il existe de nombreuses opinions sur les motifs du raid, certains y font référence comme une habitude 

odieuse rejetée par l'autorité centrale, et d'autres ont accusé les Bédouins de barbarie, mais quelle qu'elle soit, 

sa pratique continue de s'étendre et affecte presque tout le monde. La société tunisienne, ainsi que le pouvoir 

central en a également bénéficié. 

Souvent, les sources historiques révèlent leur vision des Bédouins en tant que groupe social qui menace la 

paix sociale, et d'autre part, il y a un autre point de vie qui relie le raid à la misère tribale et au despotisme 

beylical, car les beys de la Tunisie ne cessent jamais de Semer la discorde entre les tribus en conflit. Au contraire, 

pour les tribus, le pillage est une marque de chevalier et un signe solennel de courage. De plus, la pauvreté et 

la nécessité du butin du pillage poussent certaines communautés à piller pour compenser leur misère. Bref, ce 

geste est le résultat de stratégies de pouvoir politique et de fissures entre différents groupes sociaux. 

 Ses contradictions reflètent la différence entre deux civilisations : une civilisation aride chez les Bédouins2 

dissemblable à une civilisation fertile chez les citadins. Les frachiches3 qui pratiquent un nomadisme pastoral 

 
1 Le commerce de l'homme en tant que marchandise a été, des siècles durant, une des activités florissantes de la' Méditerranée ; 

pas seulement dans l'antiquité et le moyen âge, mais encore à une époque récente, il suffit d'évoquer à cet égard la « piraterie 

barbaresque », dont la conquête de l'Algérie en 1830 aura à peu près marqué le terme. Mathiex, Jean. «Trafic et prix de l'homme 

en Méditerranée aux XVIIe et XVIIIe siècles». In: Annales. Economies, sociétés, civilisations. 9ᵉ année, N. 2, 1954. pp. 157-164, 

p157. 

2 Au sud de la dorsale, le tableau change. Plus de 40 % des revenus de l'Etat proviendraient de régions peu douées par la nature 

le poids de la fiscalité devait y être plus lourd que dans le Nord. En plus, le plus clair des ressources fournies par le Sud -près de 85 

%-est tiré des trois grandes provinces peuplées de sédentaires: le Sahel (au sens large, depuis la région de Sousse jusqu'à l’« utan » 

des mthaliths, le sud-est, et enfin le sud-ouest. Chérif, Mohammed Hadi. L'Etat tunisien et les campagnes au XVIIIe siècle. In: 

Cahiers de la Méditerranée: série spéciale, n°1, 1, 1973. L'ankylose de l'économie méditerranéenne au XVIIIème et au début du 

XIXème siècle: le rôle de l'agriculture. Acte des journées d'études Nice 12 et 13 mai 1972. pp. 9-22; P 11. 

3Les Fraichich constituent l’une des grandes tribus semi-nomades, cavalières et guerrière, de la Haute Steppe occidentale de la 

Tunisie et des petits massifs qui forment l’extrémité sud-occidentale de la Dorsale tunisienne: Monts de Tébessa, Djebel Chambi 

(sommet à 1 544 m, point culminant de la Tunisie) et plus au nord, les monts des Ouled Aoun et des Ouled Ayar. Bien 

qu’arabophones, les Fraichich étaient qualifiés, au début du siècle, de “tribus de sang mêlé”, c’est-à-dire arabo-berbères. Ils 

comptaient trois fractions principales : les Ouled Ouezzez (ou Ouzzel), les Ouled Nadji et les Ouled Ali. Suivant une tradition 
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associé à une petite céréaliculture sur l’ensemble de leur vaste territoire. Ils sont soumis à l'invasion de la tribu 

Hammama, et au châtiment de l'autorité centrale, les Farachichs ont donc souffert de la pauvreté et des famines 

successives, la famine s'est multipliée dans cette région, Par conséquent, Ils ont donc été forcés de s'engager 

dans des razzias pour collecter de la nourriture.  

Il est clair que la Tunisie, au cours de la deuxième période du XIXe siècle, a été témoin d'une large diffusion 

de ce phénomène social, en raison de la succession des crises dans le monde paysan1  qui se poursuivra jusqu'à 

la fin de l'ère moderne. De temps en temps les tribus semblent avoir le dessus sur le trône, en particulier les 

tribus qui sont concentrées à l'intérieur de la régence. 

Les communautés rurales (Djabal et Sahara) sont fortes dans leurs environnements géographiques 

suffisamment rigides pour se fuir de la collecte des impôts et repousser les attaques de Mahalla, La tribu 

Hammama, dans le sud-ouest, est le plus éminent pratiquant de raids, profitant de l'éloignement de sa région 

du centre de gouvernance et de la difficulté de la topographie. 

Il ne fait aucun doute que la mentalité collective ne rejette pas cette pratique dans la mesure où les 

«chevaliers» effectuent des cérémonies avant toute intensité: une âme courageuse qui détermine la situation 

sociale dans la tribu, la personne qui rend le butin doit être remplie de gloire. Les raids visent principalement 

les bêtes lourdes comme le bétail, les chevaux, les moutons et les mulets ... et chacun à sa part de butin. 

Cependant, les «zaouia» et la loi martiale qui maintiennent toujours les raids dans des limites raisonnables, afin 

de légaliser les conflits2.  

 
orale, chacune de ces trois fractions avait reçu des Arabes vainqueurs, au temps de la Conquête musulmane, un chef arabe qui lui 

donna son nom; mais l’existence de ces trois fractions ne semble pas remonter au-delà du xviiie siècle. G. Camps et A. Martel, 

encyclopédie berbère: Fraichich, N 19, 1998, pp 2930-2933.  
1Si peu rattachés qu'ils fussent au marché, les paysans étaient tout de même vendeurs de certains produits comme les céréales, la 

laine, les cuirs, etc. (et acheteurs à l'occasion de grains ou de certains produits artisanaux) La baisse des prix de ces produits à 

l'échelon mondial, donc dans la Régence, la difficulté de leur écoulement, ont dû avoir leurs répercussions sur la situation des 

paysans tunisiens: leurs maigres ressources monétaires ont dû s'amenuiser encore plus, et le poids de la fiscalité se fit sentir encore 

plus douloureusement. Chérif Mohamed Hédi. « Expansion européenne et difficultés tunisiennes de 1815 à 1830 ». In: Annales. 

Economies, sociétés, civilisations. 25ᵉ année, N. 3, 1970. pp. 714-745, P 730. 

2 L'assemblée de « Miaad » avait la force de loi et dont tous les membres de toutes les tribus acceptaient l‘adoption. Par 

comparaison à cette armée beylicale étatique, la société des Werghemma a adopté le premier chapitre intitulé: la défense de la 

tribu dont le premier article <était tous homme en état de porter les armes doit concourir à la défense de la tribu >. Le deuxième 

chapitre c'est la prise d'armes ou (fezaà), dont le premier article était < tout cavalier qui ne participe pas à une prise d'armes est 

puni d'une amende >. Le troisième chapitre c'est (les crimes et délits>>, en effet, nous trouvons tous les pouvoirs entre les mains 

de chaque individu de la tribu, et une responsabilité assumée par chacun dans l‘esprit du verset de Coran qui vient à l'introduction 

du pacte d'el < Foudhoul >> des vertueux comme un rappel et un retour aux principes de I ‘islam et du Coran qui demeure la < 

charia > législation de la société jeffarienne. Abdelkebir, Abderrahmen. Les mutations socio-spatiales; culturelles et aspects 
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En bref, l'affirmation que la violence entre les tribus est un comportement agressif persistant, au contraire 

cet acte n'est pas un acte inacceptable, et dans de nombreux cas, il n'est pas puni par l'État, et cela s'explique 

par la faible influence de la religion chez les Bédouins, il s'agit donc du consentement tribal et un acte imposant. 

De plus, les restrictions sociales sur le makhzen dictent l'institutionnalisation du raid par la «coutume», car il 

est fermement ancré dans la mentalité de chaque tribu, et cela est incarné dans le décret de juillet 1862 afin 

que le raid soit modifié par la loi sans abandonner la coutume. Cependant, certaines tribus pratiquent le raid 

sur ordre de l'autorité centrale qui les exhorte à piller les tribus combattantes, et dans ce cas, le makhzen doit 

saisir l'occasion et profiter des deux tribus; en attaquant les agresseurs et en confisquant les vols tout en 

préservant l'hostilité entre les tribus. 

De plus, les tribus ressentent l'injustice et l'humiliation de l'arrogance turque, car on constate que seuls les 

bédouins et semi-nomades supportent la plus grande partie de la charge fiscale, et d'autre part les citadins 

jouissent du pouvoir et de tous les avantages1, la grande différence entre les deux mondes est donc un facteur 

majeur de la violence bédouine. Or si cette fiscalité était indirecte dans les cités qui payaient des impôts à la 

consommation, dans leur presque totalité affermée à des lazzam, les compagnes étaient soumises à des impôts 

directe qui pesaient en gros  sur les personnes et sur les productions. Rien d’uniforme, de régulier, ni de bien 

précis, les diverses populations rurales et particulièrement les tribus, étaient imposées globalement, 

lourdement, elles devaient en quelques sortes une contribution forcée2.  Sachant que, En Tunisie au XIXe siècle, 

la population urbaine ne représentait que 15% de la population totale, mais elle avait le monopole du pouvoir 

et de la richesse, en plus du fait que la majorité des citadins étaient exempté d’impôts. 

2) L'autorité centrale et la lutte contre les raids 

L'autorité centrale a tenté de limiter cette activité tribale, étant donné que quiconque pratiquait ce 

phénomène était décrit par plusieurs épithètes telles que «voleurs, bandits, pillards…». Pendant la période 

hafside, les tribus contrôlaient la majeure partie du sol tunisien et se sont ingérées dans les affaires politiques 

 
anthropologiques en milieu aride; cas de la jeffara tuniso-libyenne 1837-1965, Thèse présentée pour l'obtention du Doctorat, 

sous la direction de Abdelwadoud OULD cheikh, Université de Metz, UFR  Sciences Humaines et Arts, 2003, p246. 
1 Les mercantis locaux qui s'adonnaient au grand commerce ont dû souvent mettre fin à leurs activités. D'autre part, le bey a 

institué un nouveau système lucratif, qui lui réserve la collecte et la vente des produits à exporter aux négociants européens. 

Désormais, les agents du bey devenaient, en fait, les seuls intermédiaires autorisés entre la campagne et le négoce européen, aux 

dépens des commerçants tunisiens. Seules les charges makhzéniennes: ministérielles, caïdales et les fermes des impôts 

permettaient des enrichissements rapides. Chater Khalifa. « Introduction à l'étude de l'establishment tunisien: l'Etat Makhzen 

Husseinite et ses mutations ». In: Cahiers de la Méditerranée, N°49, 1, 1994. La Tunisie, une dynamique de mutation. pp. 1-18, 

P11. 

2 Chérif. Mohamed Hadi, « Document relatifs à des tribus tunisiennes dés le début du 18 eme siècle: enseignement 

démographiques et économiques », revue de l’occident musulman et de la méditerranée, N33, 1982, pp 67-87, p67. 
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du pays, notamment après l'alliance de certaines tribus avec Omar Abi Hafs après le renversement d'Ahmed 

ben Marzouq. Par conséquent, les tribus ont profité de la faiblesse du pouvoir politique et ont établi deux États 

indépendants à Gafsa et Djerid, ce qui a conduit à la désintégration de la dynastie hafside. Au début du règne 

des Turcs, la Tunisie était sous le règne des tribus, mais les nouveaux gouvernements ont utilisé un système 

plus agressif pour forcer les rebelles à payer des impôts, ce qui a provoqué des conflits entre deux factions; Des 

Turcs au pouvoir et des tribus trop violentes pour défendre leurs intérêts et leur indépendance. La présence 

turque agaçait le peuple du pays à cause de la tyrannie des Turcs et de leurs alliés. Le raid de cette période n'est 

qu'une réaction qui varie selon la langue, les croyances et la qualité de vie, de sorte qu'ils élargissent la 

discrimination. 

La conquête ottomane mène à L’hégémonie de la caste turque et l’apparition d’une nouvelle mosaïque dans 

la société (Berbères, Arabes, Andalous, Africains, Renégats, Turques…), Les conflits entre ces groupes se sont 

intensifiés. 

Sous le règne des Mauradites, Ils ont adopté une politique violente envers les Bédouins, tels que Wlad 

Shanouf et Awlad Said qui ont été tués, torturés et exilés de leur région à Al Hamma. Cette politique s'est 

poursuivie, en particulier sous le règne d'Othman Day (1585-1610) et du Ramadhan day (1692-1699), L'un 

des résultats de cette politique violente fut que ces tribus passèrent à l'obéissance, et l'intensité de la pratique 

des raids diminua, Mais avec l'augmentation des impôts certains groupes ont voulez  reprendre l'approche de 

l'insurrection. 

 Pendant l'ère Hussainite, le raid subira un changement radical, car le Baylik afin de frapper les groupes 

rebelles il a commencé à faire des alliances avec certaines tribus puissantes, telles que Hammama, Jalas et 

ourghemma, contre quelques privilèges fiscaux, les autorités ont souvent toléré les raids et l'ont considéré 

comme une affaire tribale1. Le Bey utilisa les guerriers de ses tribus pour aider les soldats turcs à surmonter les 

difficultés de leur incursion dans les régions montagneuses et désertiques, Poussant ainsi les tribus à se battre. 

La différence d'ethnicité entre les Bédouins et les Turcs a conduit à une grande séparation entre les groupes 

sociaux, et pour cette raison, les différences sociales vont s'étendre entre deux mondes: les citadins et les tribus. 

On peut donc dire que la Tunisie repose sur deux groupes sociaux; Le premier des Turcs et des Mamelouks, qui 

bénéficient de tous les privilèges, et une autre classe de Bédouins au service de caste dominante. Face aux 

difficultés de l'autorité centrale à surveiller toutes les régions, le Baylik cherche l'aide de certains groupes 

comme les Hmmama, qui a aidé le makhzen à surveiller et à punir les fractions de Farchichs et Majer, ce plan a 

réussi à réduire le danger de ces montagnards. 

Il ne fait aucun doute que tous les pouvoirs centraux de l'ère moderne ont tenté de se heurter aux coutumes 

tribales, mais les contradictions entre les deux pôles alimenteront la divergence, et les tribus conserveront leur 

 
1 Valensi .L, Fallahs Tunisiens, économie rurale et vie des campagnes au 18 eme et 19 eme siècle. Mouton–Paris-la Haye. Paris 1990. 

P81. 
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mode de vie, y compris les raids. Dans ce contexte, il y a des groupes rebelles qui ont profité de la faiblesse de 

l'État pour désavouer leurs obligations envers l'État, comme les ouled chenouf, qui ont confisqué les impôts. 

Au cours du XIXe siècle, certaines réformes instituées par le Makhzen ont été mises en œuvre pour 

permettre à l'État de surmonter les pressions successives. Cependant, l'inefficacité de la politique husseinite 

dans le contrôle des hostilités des tribus frontalières, alors que les raids se poursuivaient entre les tribus 

tunisienne et algérienne, telles qu'Al-Lamamcha, Al-Nammesh et Al-Frachich, qui a créé de nombreux 

problèmes avec les dirigeants européens, en particulier avec les Français en Algérie1, Alors le pouvoir politique 

se trouve devant le défit de d’éliminer le raid. 

L’autorité politique a été obligée d'employer la religion comme stratégie pour surmonter tout acte de 

protestation contre le bey, et pour que l'autorité centrale puisse rejeter et interdire l'invasion, Les érudits 

religieux2 et les marabouts ont émis des fatwas interdisant l'invasion et le pillage, l’invasion est devenue un 

crime et un péché. 

Certains voyageurs indiquent que les tribus dissuadaient les bandits et les pillards qui n'étaient pas 

disciplinés des règles de la coutume3, comme le médecin du Bey l'a confirmé lors de la rébellion de 1864 du 

comportement sage des révolutionnaires et de leur incapacité à procéder à des pillages et à des ou les hommes 

de la Difficulté n'ont pas intercepté les caravanes4, et il est donc malhonnête de lier la pratique des raids comme 

un acte synonyme de corruption et ceux soumis à la coutume tribale, surtout après la promulgation d'une loi 

réglementant la conquête entre tribus5. 

 
1Dans une lettre datée du 16 mars du Vicomte De Botmiliau, Chargé d'affaires de France à Tunis, au Comte Daru, Ministre des 

Affaires étrangères: J'ai reçu la dépêche que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresse! le 2 de ce mois, au sujet de la razzia 

opérée sur notre propre territoire par les tribus tunisiennes des Freichichs et des Zeghalmas, au détriment de deux douars des 

Merazgas. Cette razzia m'était déjà connue et j'en ai fait le sujet d'une note au Gouvernement du Bey, par laquelle j'ai demandé, 

en même temps que le payement d'une somme de 37,200 francs, chiffre des pertes éprouvées par les Merazgas, que les mesures 

nécessaires soient prises pour empêcher le retour de pareils actes de' brigandage. Archives de France. Ministère des affaires 

étrangères (1588-2007, Affaires de Tunisie : avec une carte de la Régence, 1870-1881/ Ministère des affaires étrangères. 1881. 

p8. 
2On peut admettre que l’islam célébrait le phénomène urbain et craignait les Bédouins. L’islam dès ses débuts était un phénomène 

urbain au même titre que le Coran attaquait les Bédouins. Arkoun, (M), Aux origines des cultures Maghrébines, in Maghreb: 

peuples et civilisations. Sous la direction Camille et Yves Lacoste. Edition la découverte. Paris 2004. P89. 
3 Peysonnel. Voyages dans les régences de Tunis et l’Alger au 18éme Siècle   , 2 tomes, Paris 1938, T1. PP 66-67. 
4 Nakhtal (Gustav), Le Docteur de Mahalla: la régence de Tunis; 1863-1868, traduit par Mounir Al-Fandari, présenté et commenté 

par Jamal Ben Taher, centre universitaire de publication, Tunis 2003, p. 107. 
5 Gagniage. J, Les origines du protectorat français en Tunisie 1861-1881, Maison Tunisienne de l’édition. Tunis 1968. 2ème édition, 

P142-143. 
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 La France mobilisa les armes, pour conquérir la Tunisie, sous prétexte de calmer la zone frontalière, où les 

Kouhmirs, qui est un ensemble de groupes lignagers, occupant les montagnes situées à l’extrême nord-ouest 

de la régence de Tunisie. Les razzias portent atteinte à ce Lieu séculaire et actif, lieu d’échange de la région et 

l’unique point de passage en direction du comptoir français de La Calle sur la Méditerranée. En raison du 

contraste entre la richesse de la région et la pauvreté de la population, les jbalia ont été contraint de se livrer au 

pillage. Cette situation suscita la multiplication des conflits entre les Kouhmirs et leurs voisins aussi bien aux 

régions limitrophes, que sur le territoire algérien. 

Pour conclure, le razzia interprète la résistance des tribus au pouvoir beylical et la tension qui l’a 

accompagnée comme le signe de l’anarchie endémique qui aurait régné sur les confins de la régence découlant 

de l’état d’indépendance des tribus et de l’incapacité du Bey de Tunis et de son gouvernement à exercer un 

contrôle effectif, efficace et durable sur des contrées difficiles d’accès et éloignées de la capitale. 

Les invasions reflétaient également la l’antagonisme structurelle entre l'autorité et certaines tribus,  Ce 

contraste qui sera le motif la plus important de l'occupation française de la Tunisie. 

Conclusion 

Le razzia est un héritage social qui reflète les fissures entre les groupes sociaux, il incarne une mentalité 

collective qui reflète un contraste total des stratégies politiques basées sur la reproduction de la violence entre 

les différentes classes sociales, et l'oppression continue des turcs contre les nomades. 

On peut également conclure que les Bédouins ne sont pas seulement des acteurs marginaux de l'histoire de 

la Tunisie, au contraire, ils sont des adeptes d'une ancienne civilisation locale, et par conséquent ils ont été des 

agents actifs dans les grands tournants historiques de la Tunisie moderne. C'est un exemple catégorique de la 

crise profonde qui a touché la société et le pouvoir en Tunisie à l'époque moderne Hussaynite.     
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Valeurs socio-culturelles et retour des migrants : rôles et enjeux 
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ص : 
ًّ
 ملخ

إلى   العودة  قرار  عند  للمهاجرين  وسندا  مرجعا  تعد  واالنثروبولوجي  السوسيولوجي  باملعنى  والثقافية  االجتماعية  القيم 

 بلدانهم األصلية . ونجاح مشروع العودة يرتبط أيضا بدرجة االنصهار واالندماج داخل مجتمعاتهم املحلية. 

الثقافية مثل التضامن واملواطنة في توجيه أفعال وسلوكات  - دراسة إلى فهم وتحليل دور القيم االجتماعيةهدفت هذه ال

   .املهاجرين العائدين

يعني تحليل دور القيم في إدماج وإعادة إدماج املهاجر العائد في بيئته ومحيطه    ،يعتمد هذا البحث على املنهج التحليلي

 االجتماعي ، الثقافي. 

،ضمن  نتوصل   املهاجرين  وسلوكات  أفعال  توجه  محددات  واملواطنة  التضامن  قيم  أن  إلى  البحث  هذا  خالل  من 

 استراتيجيات ورهانات يرسمها هؤالء لغاية تحقيق نجاح مشاريعهم االجتماعية واالقتصادية في مجتمعاتهم األصلية. 

وا لتشخيص  ابستيمية  كمحامل  والثقافية  االجتماعية  الوساطة  اعتماد  لبلدانهم  إن  العائدين  املهاجرين  ورهانات  قع 

 األصلية يعد ضرورة معرفية ضمن بحوث امبيريقية تعتمد التحليل املقارن بحسب الخصوصيات املحلية واإلقليمية والدولية.  

 الوساطة.  – السلوكيات  –املواطنة  – التضامن   –القيم  –املهاجرين العائدين  الكلمات املفتاحية: 
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Résumé : 

Les valeurs sociales et culturelles au sens sociologique et anthropologique sont une référence et un soutien 

pour les migrants lorsqu'ils décident de retourner dans leur pays d'origine.  

Cette étude vise à analyser et à comprendre le rôle des valeurs socioculturelles telles que la solidarité et la 

citoyenneté dans l'orientation des actions et des comportements des migrants de retour, car le migrant de 

retour dérive de ces valeurs des motivations sociales au sens sociologique qui soutiennent l'interaction et 

l'harmonie entre lui et les membres de la communauté locale, ainsi que les systèmes et organisations existants, 

institutions à traiter.  

A travers cette recherche, nous concluons que les valeurs de solidarité et de citoyenneté sont des 

déterminants qui guident les actions et les comportements des immigrés. 

Mots clés   : Migrants de retour -Les valeurs - la solidarité- la Citoyenneté-  les comportements –  La 

médiation . 

 

Introduction  

Les valeurs représentent des idéaux qui serviront de critères de référence, d’appréciation et de jugement.  

Toutes les mutations sociales importantes : révolution, réformes institutionnelles, migration, migration du 

retour…etc. sont toujours accompagnées de changements de valeurs. 

Les valeurs sont un concept central des Sciences sociales, depuis leur valorisation par Ibn Khaldoun, Emile 

Durkheim   et Max Weber, pour expliquer l’organisation et le changement chez l’individu au sein de la société. 

Les valeurs jouent un rôle de médiation (régulateur) ; c’est aussi un moyen de négocier une entente de vie 

commune. Dans ce cadre notre recherche s’intéresse à comprendre le rôle des valeurs dans la décision de retour 

des migrants, d’où la question principale de cette recherche est de savoir comment les valeurs socioculturelles 

peuvent influer sur la réussite du projet de retour.                                           

 Le retour des migrants est un projet d’intégration sociale et culturelle, pour l’élucider, on utilise les valeurs 

telles que : la solidarité, la citoyenneté pour démontrer leurs impacts sur la réussite de ce retour. Ce sont deux 

valeurs inter-reliées qui motivent et influencent les comportements et ils sont à l’origine de beaucoup de nos 

choix de vie individuel et collectifs. 

1- Le retour des migrants dans leur pays d’origine : valeurs et enjeux socioculturels.  

Le retour des immigrés vers leurs pays d’origine est une question d’une grande actualité, elle soulève un 

ensemble d’enjeux socioculturels, et il est impératif de comprendre comment ces retours produisent de 
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nouvelles conceptions et de nouvelles pratiques de la solidarité et de la citoyenneté pour les groupes de 

migrants en situation de retour pour les communautés d’accueil à travers les différentes institutions sociales.  

La définition du migrant de retour relative au projet MIREM s’inspire partiellement de celle recommandée 

par les nations Unis et se présente comme suit : « Un migrant de retour est toute personne retournant vers le 

pays dont elle est ressortissante, au cours des dix dernières années, après avoir été un migrant international (à 

court ou long terme) dans un autre pays. Le retour peut être temporaire ou permanent, il peut également être 

décidé de manière autonome par le migrant ou contraint par des circonstances imprévues »1.Plusieurs facteurs 

interviennent dans le processus du retour et dans la réussite de ce projet. Nous allons voir comment les valeurs 

socio-culturelles jouent un rôle important dans les diférentes situations vécues par les migrants de retour. Il 

faudrait réaliser la médiation comme  

Un autre paradigme de la régulation du lien social2.  

On assiste à un bouleversement rapide des motifs traditionnels de migration, ceux –ci évoluent  

globalement en fonction de facteurs tel que les contraintes économiques et les conditions familiales d’où 

l’importance des valeurs socioculturelle,  l’appréciation de la réinsertion du migrant après son retour se fera au 

moyen de deux séries d’indicateurs, la première réfère aux aspects matériels ou socioéconomiques qui 

caractérisent la condition du migrant de retour, elle comporte des indicateurs comme l’activité économique, le 

logement et le jugement relatif au niveau de vie au pays d’origine par  

comparaison à celui de la période d’immigration. La seconde série d’indicateurs renvoie à la question de 

l’intégration sociale, l’entrée qui sera ici convoquée pour apprécier la réinsertion du migrant est sa participation 

à la vie communautaire : soutien accordé à certains composants de son environnement social et sa contribution 

à la réalisation de biens collectifs. 

Pourquoi revenir à nos valeurs dans les moments où nous nous interrogeons sur notre vie social et 

économique : précisément parce qu’en nous guidant vers des objectifs importants, les valeurs entretiennent un 

lien fort avec notre motivation, pour la même raison, ce sont des guides précieux lorsqu’il s’agit d’évaluer 

différentes options, de choisir et agir pour atteindre les objectifs fixés. 

a-Qu’est- ce qu’une valeur et qu’est –ce qu’une norme  pour un migrant de retour ?    

Tout être humain devrait avoir la possibilité de construire, de protéger et d’étendre sa surface 

socioculturelle. Plus celle –ci sera grande, plus l’individu sera riche culturellement et plus il sera en mesure  de 

 
1http://rsc.eui.eu/RDP/fr/research-projects /mirem/survey-on-return-migrants/ methodology/   

2BEN MRAD Fathi ; Interactions communicatives en médiation. La construction d’un dialogue. Collection, Travail du social.2018 

p56-57. 

http://rsc.eui.eu/RDP/fr/research-projects%20/mirem/survey-on-return-migrants/%20methodology/
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s’enrichir encore, constituant un capital culturel qui conditionnera son épanouissement et à beaucoup d’égard, 

son avenir. 

« Les valeurs sont des manières d’être ou d’agir qu’un groupe reconnaît comme idéales et qui rendent 

désirables ou estimables, les êtres, les conduites, les objets auxquels elles sont attribuées »1  

Les modalités selon lesquelles les valeurs se transmettent et se transforment au cours de l’expérience   

migratoire diffèrent selon les groupes nationaux, du fait des différences de cultures d’origine et des éléments 

anthropologique tel que la vie familiale, travail, religion, habitudes, selon Durkheim une personne, c’est un 

individu qui a intériorisé par l’éducation et l’expérience  les règles  et les connaissances de son groupe social, 

c’est un être que la société a à la fois limité et agrandi , d’où  « Les valeurs rassemblent les idéaux auxquels les 

membres d’une société adhèrent. 

Les valeurs d’une société représentent ce qui est estimable et désirable aux yeux de tous »2. 

Analyser le rôle des valeurs dans la société à travers les actions, les tendances et les attentes des migrants de 

retour, aide le chercheur en sciences sociales à adopter l'analyse systémique structurelle - comme le dit le 

sociologue français Pierre Bourdieu ; la composante du projet de retour et les méthodes et moyens de parvenir 

à l'assimilation des migrants de retour dans leur société d'origine. Comme l'analyse structurelle du système 

nous aide à analyser les différents aspects liés au projet de retour avec un focus sur les différences entre les 

immigrés en fonction de l'âge, des variables éducatives et économiques ..., car traiter ces variables nous permet 

également de comprendre les particularités individuelles et collectives de la question du retour des migrants. 

Le groupe a besoin des valeurs car elles contribuent à maintenir sa structure. Elles vont donc se repérer à 

travers les comportements régis par des normes : « Les normes sont souvent assorties de sanctions et expriment 

certaines valeurs sociales »3. D’où la vie commune est commandeé par des normes à caractères éthique 

sociologique et anthropologique qui répartissent les actions individuelles et collectives.  « Les normes assurent 

la régularité de la vie sociale »4  

Toute vie en société implique des mécanismes de contrôle social fondés sur l’existence de normes. La 

référence à des «valeurs» et à des « normes » d’ordre social et culturel est aujourd’hui courante, non seulement 

chez les sociologues, mais aussi chez les économistes et les politologues...etc ; aussi les valeurs ne sont pas 

 
1 GUY Rocher ; Introduction à la sociologie générale, l’action sociale.Bibliothèque québècoise.Collection  Bibliothèque 

québècoise.2012 , p 128. 

2 Ibid p147 
3 DEMEULENAERE Pierre ; Les normes sociales entre accords et désaccords.Sociologies puf ; Presses universitaires de France.2003 

p72 

4 Ibid p 129 
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simplement déjà là, prêtes toujours à être enregistrées, mais aussi filtrées et canalisées par les arrangements 

institutionnels telles que les mesures administratives qui serviront aux attentes des immigrés de retour . 

b-Comment la valeur de la solidarité contribue-t-elle au succès du retour? 

Dans son ouvrage « De la division du travail social »1 Emile Durkheim considère la solidarité dans la société 

moderne comme une valeur partagée par tous, qui n’est autre que celle de l’individu lui-même. L’individu, dans 

le vocabulaire de Durkheim devient un idéal social, c’est- à -dire une représentation collective possédant une 

autorité. Ibn khaldoun disait l’homme est « un civil de nature ». 

 Emile Durkheim indique que ce qui fait de l’homme une personne, c’est ce qu’il partage avec les autres 

individus ainsi ce qui est collectif en lui ; ce sont les « biens intellectuels et moraux »2 L’individualisme moral, 

ce que j’ai la permission ou l’interdiction de faire à des agents et en fonction de leur statut moral individuel. Le 

développement de l’individualisme moral ne se fait pas aux dépens de la cohésion sociale selon Ibn Khaldoun 

et Durkheim. Le concept de cohésion social, fait référence à des valeurs de solidarité, la cohésion sociale liée 

donc aux liens sociaux. Le lien social, qui renvoie à l’ensemble d’appartenances et des interactions qui lient les 

individus et les groupes sociaux La solidarité est un processus d’intégration sociale qui fait qu’une société existe 

comme un tout cohérent malgré les différences entre individus. 

Ce processus passe par des interactions entre les membres du groupe, par l’existence de passions 

communes et par la poursuite de buts communs au sein de ce groupe.  

c-Comment la solidarité permet-elle de changer les comportements des migrants de retour ?  

 A travers la solidarité les migrants s’adaptent à aider, à retrouver du lien social, réaliser la cohésion sociale 

et le compromis. La solidarité est une valeur sociale importante qui unit les migrants. C’est une démarche 

humaniste qui fait prendre conscience que tous les hommes appartiennent à la même communauté d’intérêt3.  

La solidarité est une valeur d’échange socio-culturelle qui assure la continuité d’un tel projet et mène à une 

vie collective, d’où la communication, l’interaction, la convergence des intérêts et la coexistence, autant que 

l’attachement des immigrés aux valeurs culturelles familiales et morales de leur communauté facilite 

l’intégration professionnelle et économique en générale. La famille, les amis, la discussion récurrente à propos 

du retour et les contacts fréquents facilitent le processus de réintégration et diminuent les contraintes et les 

difficultés auxquelles le migrant de retour peut être confronté. Les migrants de retour investissent le capital 

social commun pour améliorer leur situation socio culturelle, socioéconomique autant que le terme de capital 

 
1de France. 1930 ; Presse universitaires ; première édition. Quadriage puf ;  De la division du travail social DURKHEIM  Emile  

2 DURKHEIM  Emile ; Education et Sociologie.Une èdition èlectronique réalisèe à partir du livre d’Emile Durkheim, Education et 

sociologie; Edition complétée à chicoutimi ; Quèbec 1922-2002 p 10 
3 DURKHEIM  Emile ;  De la division du travail social ; Op cit p128 
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social signifie l’ensemble des ressources réelles et potentielles liées à la possession d’un réseau durable de 

relations plus ou moins institutionnalisées de connaissance mutuelles, soit, en d’autre termes, l’appartenance 

à un groupe 1.les immigrants de retour réalisent leur interaction en utilisant la somme totale du capital, selon 

Bourdieu2, il existe trois types de capital que les immigrants de retour investissent ; le capital culturel, dont la 

langue , le savoir et les symboles sociaux ; ils l’intériorisent et  réalisent à travers eux leur intégration et insertion 

sociale.  

Les immigrants de retour profitent du capital économique lié aux ressources patrimoniales ou au revenu 

pour atteindre leur stabilité professionnelle, et le capital symbolique, désignant toute forme de capital  culturel, 

social et économique ayant une reconnaissance particulière au sein de la société d’origine parce qu’elles 

reflètent de divers  manières et méthodes sur les comportements et les actions des immigrants de retour. 

d-Comment la valeur de La citoyenneté  contribue-t-elle au succès du retour? 

Le mot citoyenneté vient du latin « civitas » signifiant : droit de cité, droit d’un habitant d’un pays. 

« La citoyenneté a un sens juridique, elle est le produit d’une construction politique. Elle confère aux 

membres d’une collectivité politique un statut juridique de droits et de devoirs civils, politiques et sociaux qui 

définissent le rôle du citoyen dans la cité (l’Etat) et face aux institutions, permettant une vie en 

communauté… »3.  

« La citoyenneté désigne au moins trois dimensions du lien social et politique : 

 1/ Un statut juridique : par opposition au simple résident, le citoyen est porteur de certains droits et 

responsabilités. 

2/Un certain nombre de pratiques : le citoyen est celui qui participe à la vie des institutions et au 

façonnement du bien commun. 

3/Un pôle identitaire ; cette dimension est pleinement réalisée lorsque le statut du citoyen a une importance 

subjective pour l’individu »4.  

  *Références juridiques relatives à la citoyenneté en Tunisie 

- La déclaration universelle des droits de l’homme (10 décembre 1948). 

 
1 BOURDIEU Pierre ; Le capital social ; Actes de la recherche en sciences sociales. Année 1980 / 31 / pp2-3. 

2 BOURDIEU Pierre ; Les structures sociales de l’économie, , Seuil,Coll. Paris 2000 
3 DOMINIQUE  Shanapper ; Qu’est-ce que la citoyenneté.Gallimard.2000 p 68. 
4 Dufresne et Laberge;Encyclopédie de l’Agora.Pour un monde durable 1979       
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Document fondateur ; une source d’inspiration pour promouvoir l’exercice universel des droits de l’homme 

(contient 30 articles).        

-La convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est adoptée 

par les Nations Unies –Droits de l’homme : Développer et encourager le respect universel et affectif de droits 

de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. 

-Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (3 janvier 1976) reconnaissant que 

ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine. 

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (23 mars 1976) prenant en considération le fait que 

l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient. 

-La Constitution tunisienne du 26 Janvier 2014 contient 149 Articles. Elle prend soin de la place qu’occupe 

l’être humain en tant qu’être digne, afin de consolider notre appartenance culturelle et civilisationnelle, ainsi 

que l’unité nationale fondée sur la citoyenneté, la fraternité, la solidarité et la justice sociale.  

(CHAPITRE 2: DES DROITS ET LIBERTES). 

-Le Code de statut personnel Tunisien (C.S.P.T).Consiste en  une série de lois progressistes Tunisiennes, 

promulguées le 13 août 1956, visant à l’instauration de l’égalité entre l’homme et la femme dans nombre de 

domaines. 

 2- La nationalité et la Citoyenneté pour le migrant du retour 

       La citoyenneté signifie l’appartenance à une certaine communauté. La plupart des gens mettront l’accent 

sur l’appartenance à un Etat déterminé. Mais la question qui se pose : la personne vient d’où exactement ? C'est-

à-dire le lieu d’origine, sa famille. L’appartenance est encore plus complexe lorsqu’on a soi-même plusieurs 

nationalités ; ou comme dans le cas de l’Union européenne, lorsqu’on possède à la fois une citoyennté 

nationale et la citoyenneté européenne. 

La nationalité du point de vue légal et formel exige la naissance ou/ et la descendance. Aussi les 

composantes émotionnelles de la nationalité comprennent des éléments de fierté nationale, de sentiments 

patriotiques, dans lesquels s’entremêlent les projections d’appartenance et les visions imaginaires d’une nation. 

Les compétences multilingues et interculturelles sont bénéfiques aux pays de destination et d’origine sur un 

plan tant économique que politique et socioculturel. Ainsi, le potentiel linguistique, culturel et professionnel 

des populations migrantes de retour est représenté un atout et un composant important pour la nationalité et 

la citoyenneté. 
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a-Le migrant de retour est un citoyen  

La citoyenneté garantit les droits juridiques et politiques de tous les citoyens, quelle que soit leur 

appartenance sociale, religieuse, ethnique et autre. 

La citoyenneté n’est pas seulement un simple cadre institutionnel normatif pour les migrants de retour mais 

aussi un état social qui correspond à certaines formes de sociabilité et à certains types d’articulation, des 

relations sociales ; c'est-à-dire d’une manière d’être en société. 

Les migrants de retour peuvent participer à une nouvelle conception de la citoyenneté, fondée non 

seulement sur le lien juridique et politique des individus à l’Etat au sens traditionnel du terme, mais aussi sur 

un ensemble de valeurs et de pratiques et enjeux sociales et culturelles. 

La citoyenneté des immigrants de retour se manifeste dans plusieurs facteurs, en effet à titre d’exemple les 

transferts financiers pour le développement de leur pays d’origine, les migrants de retour qui avaient l’habitude 

de transférer de l’argent au pays d’origine pendant la migration, accroissent également leur chance d’investir 

au retour, pour démarrer et renforcer leurs projets1 

Aussi le transfert du capital humain, c'est-à-dire ensemble des compétences, savoirs, expériences 

formatives, valeurs nouvelles acquises par un migrant lui permettent d’agir différemment. 

Aussi le transfert du capital social, c'est-à-dire ensemble des relations sociales familiales, dans lesquelles 

s’inscrit le migrant lui permettent d’atteindre des objectifs communs. 

Les motivations qui poussent les migrants à investir dans leur pays d’origine peuvent être d’ordre social et 

économique, elles traduisent leur volonté de rentrer chez eux ou de mobiliser leurs ressources en faveur du 

développement de leur communauté de leur pays. 

Le migrant de retour représente sa citoyenneté en contribuant au transfert de son projet et de sa 

compétence, quelle que soit la nature du retour décidé ou forcé. 

b-Comment la citoyenneté permet-elle de changer les comportements des migrants de retour ? 

Tout être humain devrait avoir la possibilité de construire, de protéger et d’étendre sa surface socio-

culturelle. Plus celle-ci sera grande, plus l’individu sera élevé socialement et culturellement et plus il sera en 

mesure de s’enrichir encore, constituant un capital social et culturel qui conditionnera son épanouissement et 

son avenir. 

Les différents aspects de la citoyenneté tels que : le dialogue, la négociation, la responsabilité,  

 
1 https://un.op.org/fr/node/2815 

https://un.op.org/fr/node/2815
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L’affirmation de l’identité sociale, la construction du consensus (compromis) ont pour objectif de renforcer 

la cohésion social et culturelle, le migrant de retour peut ainsi trouver sa place dans sa société locale en faisant 

valoir ses compétences , ses acquis, ses expérience et ses ressources .Cette reconnaissance accroit  le sentiment 

d’appartenance et la contribution au bienêtre collectif . 

Les différents éléments de la citoyenneté aident les migrants de retour à développer leur sociabilité ; ils 

peuvent aussi vivre des rencontres intéressantes à travers des activités non seulement économiques, mais aussi 

des activités d’animation socio-culturelle proposées aux groupes et aux individus dans un objectif de 

développement social et personnel. La vie socio-culturelle participe à l’amélioration de l’environnement local, 

entretient le lien social et contribue à l’émergence des projets collectifs (insertion, économie sociale et solidaire, 

etc.)1.  

Les immigrés tunisiens, marocains, algériens, envisageant de revenir vivre dans leurs pays d’origine seront 

évidements attentifs aux facteurs socio-culturels afin de retrouver un environnement favorable à la réinsertion, 

de manière à permettre l’accomplissement des individus et leur participation au développement de leurs pays. 

Les sociologues et les anthropologues nous ont appris depuis longtemps que l’individu pour devenir  

 un « être humain » doit passer par une série d’apprentissages ; de socialisations qui toutes sont  

spécifiques dans leur forme comme dans leur contenu à la société d’appartenance2. 

La vie socio-culturelle aide les migrants de retour à développer leur sociabilité, participe à l’amélioration de 

l’environnement local, entretient le lien social et contribue à l’émergence des projets collectifs  : insertion, lutte 

contre la ségrégation. L’apprentissage à travers la communication et l’interaction favorisent la retransmission 

des valeurs chez les migrants de retour afin de les regrouper. D’où la nécessité de la médiation sociale et 

culturelle pour responsabiliser les migrants du retour d’apprendre à vivre ensemble en respectant leur 

singularité. 

Les valeurs socioculturelles telles que la solidarité, la citoyenneté assurent la gestion humaine pour aider les 

migrants de retour à la recherche de solutions pratiques aux problèmes pour mieux contribuer au 

développement économique et social. Le retour des immigrés ne peut être analysé et compris dans le cadre de 

déterminants liés uniquement aux valeurs, telles que la solidarité, la citoyenneté et la participation. 

 
1 LELEUX  Claudine ;  Education à la citoyenneté.Tome3 ; La coopération et la participation de 5à14ans ; Bruxelles ; De Boeck .2008 

p 29 

2 CAMART Cécile ; Les mondes de la médiation culturelle ; François Mairesse ; Cécile Prévost ; Thomas et Pauline Vessely. Les 

cahiers de la médiation culturelle- Volume1. Approches de la médiation. L’Harmattan.2015 p 26. 
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 Il existe également d'autres déterminants et facteurs liés aux options et politiques de développement local, 

régional et mondial. Ils se chevauchent et se recoupent avec des variables circonstancielles et structurelles liées 

aux options politiques, juridiques et économiques, de sorte que le retour des immigrants dépasse leur 

importance en tant que projet, mais devient plutôt un phénomène social holistique - selon les mots de Marcel 

Mauss - et pour comprendre ce phénomène, les études scientifiques doivent être menées du point de vue de la 

pluralité et du chevauchement des disciplines scientifiques telles que la Sociologie, l’anthropologie et 

l’économie ... en adoptant des variables et des intersections spécifiques et au sein d'indicateurs pour mesurer 

et comprendre ce phénomène et en définir les différents niveaux. 

L'expansion de l'analyse de la réalité et des enjeux des migrants de retour au sein de différents systèmes 

nécessite une attention à la dimension culturelle dans sa relation avec le reste des dimensions, et l'adoption de 

la médiation sociale et culturelle comme repères épistémiques pour diagnostiquer la réalité et les enjeux du 

retour des migrants dans leur pays d'origine au sein d'une recherche empirique qui adopte une analyse 

comparative au sein des particularités locales, régionales et internationales. 

Conclusion 

La question du retour des migrants vers leurs pays d’origine ne renvoie pas seulement à la réalisation du 

retour en tant que projet, mais aussi aux intentions de retour et à la réinsertion après le retour . Les valeurs sont 

une source de motivation fondamentale pour l’image de soi  qui influent sur la programmation d’action 

individuelle et collective. 

 Les valeurs motivent et influencent les comportements et ils sont à l’origine de beaucoup de choix de vie 

individuelle et collective des migrants de retour. 

La solidarité, la citoyenneté chez le migrant de retour assurent sa participation à la vie collective, 

garantissent sa responsabilité et enracinent son appartenance à la société. 

Les valeurs sont considérées comme des principaux régulateurs dans l’accompagnement social des 

migrants retournant dans leur communauté d’origine afin d’assurer leur intégration. Le retour des  

Immigrés est un projet d’intégration sociale et culturelle. 

La réussite du retour des migrants suppose le renforcement de la cohésion sociale, culturelle et économique. 

Le migrant de retour peut trouver sa place en société en faisant valoir ses compétences, ses acquis, ses 

expériences et ses ressources. Cette reconnaissance accroit le sentiment d’appartenance à la société et la 

contribution au bienêtre collectif. 
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La réintégration des migrants de retour signifie vivre ensemble et agir ensemble, mais aussi percevoir leurs 

différences comme complémentaires et pas comme antagonistes, considérer la diversité comme la clé du 

partage et de la réussite. 

En fait, le retour en tant qu’action sociale soulève une problématique tant politique que sociétale, à savoir 

la capacité politique de la société civile et de l’ensemble des institutions sociales ; à formuler-apporter- des 

réponses quant au retour du migrant au pays d’origine. 

 Ces réponses interpellent un ensemble de question d’une grande actualité, non seulement les valeurs 

socioculturelles, touchant aussi les volet juridique, institutionnel, budgétaire. Cette diversité de facteurs 

présuppose en même temps l’adoption d’une approche multidimensionnelle à même de saisir la complexité de 

l’acte. 
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