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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   • يزيَد  ال  ) أن  على  البحث  والجداول  20صفحات  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  16الخط )   ( وحجم 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    -

  ط. الخ

  .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

  

 

  على   صّل    للهم الشاكرين ونثني عليه بما هو أهله، و االحمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم، نحمده حمد  

م   وصحبه   آله   وعلى   محمد   سيدنا 
ّ
   وسل

 
  نعلم،   وال   تعلم   أنت   إنك  الفهم،   بنور   وتكرمنا   الوهم،   ظلمات   من   بها   تخرجنا   صالة

م   إنك 
َّ
 بعد:   أما   الغيوب،   عال

مانين)  يأيد"، أن تضع بين  جيل العلوم االنسانية واالجتماعيةسر هيئة تحرير مجلة "ي
ّ
اني والث

ّ
ي  82قرائها العدد الث

ّ
(، والذ

 ساهم فيه العديد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا املتمّيزين، ببحوث ومقاالت ميزتها الدقة.

ل هذا العدد بانسجام العديد من الحقول  
ّ
وبما أن مقصدنا الدائم هو تحقيق التميز والطفرة النوعية في البحث العلمي شك

 املعرفية لتصل املجلة إلى مستوى عالي من الجودة. 

 .العلمي   البحث   لخدمة   دراساتهم   و   بأبحاثهم   فيها   واملساهمة   املجلة   لتدعيم   الباحثين   كل   إلى   الدعوة   نجدد   األخير   وفي 

 

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

  .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 
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ً
 لفهم أزمات الحاضر:أزمة "بنبطوش" بين املغرب واسبانيا نموذجا  التاريخ مدخال

The role of history in understanding the crises of the present : 

The “ Benbattouch ” crisis between Morocco and Spain is a model 
 املغرب ، جامعة فاس/يـوسـف كريــمد.

Dr.Youssef  Karim / University of Fez, Morocco 

 

 

 

 :  ملخص

تسعى هذه الدراسة إلى تناول أزمة العالقات املغربية اإلسبانية من زاوية تحليل نستحضر فيها املعرفة التاريخية وضرورة  

تداعياته.   وفهم  أسبابه  وتفسير  راهني  بحدث  املتعلقة  املعطيات  واستكمال  التحليل  في  املعرفة  هذه  هذه  استثمار  وتنطلق 

الدراسة من فرضية أساسية مؤداها أنه ال يمكن فهم التوتر الحالي بين املغرب واسبانيا، والذي أججه استقبال هذه األخيرة  

العالقات   تاريخ  على  الضوء  تسليط  و  والحضاري  التاريخي  البعد  استحضار  دون  البوليساريو،  جبهة  زعيم  غالي،  إبراهيم 

 املاض ي، واملوروثة عن الحقبة االستعمارية وما قبلها. الثنائية، املحكومة برواسب 

 بنبطوش. - األزمة-التاريخ الراهن  -اسبانيا- املغرب : كلمات املفتاحيةال

 

ABSTARCT: 

This study starts from a basic premise that it is not possible to understand the current tension between 

Morocco and Spain, inflamed by the reception of the latter, Ibrahim Ghali, leader of the Polisario Front, without 

invoking the historical and civilized dimension and shedding light on the history of bilateral relations, governed 

by the sediments of the past, inherited from the colonial era and what preceded it. 

Keywords: Morocco - Spain - current history - crisis – Ben battouch. 
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 مقدمة: 

أن املدخل التاريخي غير ذي أهمية في تحليل حدث آني وإبراز تفاعالته، وأن ذلك القلق املنهجي املرتبط   قد يبدو ظاهريا

الزمني، وأن عدم أخذ مسافة زمنية كافية مع الحدث ال يضمن املوضوعية وكتابة التاريخ كتابة علمية،  باملفهوم املقدس للبعد  

غير أن هذا املوقع الذي يضع فيه املؤرخ نفسه قد يقوض أحد أدواره األساسية املتمثلة في تفسير الحاضر باملاض ي، انطالقا  

. لذلك تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها تشتغل على التاريخ انطالقا من مسألة ثبات البنيات وتجدد آليات تفعيلها في الزمن

وتحاول   ، من مفهوم البنية، بما يجعل فهم الحدث الظرفي ال يستقيم إال بوضعه في سياقه الشارح؛ أي البنية املمتدة في الزمن

أن تفسر وتحلل حدثا "ظرفيا" وأزمة "راهنة" باعتبارها وليدة بنية تمتد في الزمن الطويل، انطالقا من كون أزمات الحاضر  

تتغذى على رواسب املاض ي، وأن عدم فهم الحاضر يولد بالضرورة من الجهل باملاض ي، وال تكون معرفتنا بهذا املاض ي مجدية  

اعلية بين الحاضر واملاض ي. وتفترض الدراسة أن ما يبدو تمظهرات آنية وظرفية ألزمة عابرة قابلة  إال من خالل إقامة عالقة تف

للتغيير والتجاوز، قد يجد تفسيره في خلفية ثقافية تشكل امتدادا لبنية سلوكية تشكلت على مدى سنوات أو عقود، بل وحتى  

لحديثة التي نشبت بين املغرب واسبانيا في سياق ما بات يعرف  وتأخذ هذه الدراسة كنموذج لالشتغال، إحدى األزمات ا قرون.

إعالميا بأزمة "بن بطوش"، وما ورافقها من ممارسات وردود أفعال ومواقف وتمثالت ال يمكن فهمها بمعزل عن األحداث املاضية  

ل أثر في تاريخها منذ األندلس املسلمة  التي طبعت تاريخ العالقات بين البلدين الجارين، وأن إسبانيا الزالت تنظر إلى املغرب كفاع

وإلى غاية املرحلة الراهنة عبر محطات كانت لها تداعياتها وتأثيراتها على العالقة بين البلدين. فهل يمكن اعتبار موقف اسبانيا  

زالت أسيرة عقدة    وردود الفعل االسبانية، املدنية والسياسية والعسكرية، هو نتيجة سوء تقدير أو سوء فهم، أم أن اسبانيا ال 

 التاريخ، وال يزال يسكنها رهاب املاض ي؟. 

من أجل تقديم تفسيرات أعمق، وفهم األسباب الحقيقية لهذه األزمة وإدراك تمفصالتها، والبحث في األسباب السياسية   

بر أن إضاءة العديد من  والثقافية واالقتصادية واالجتماعية، تنطلق هذه الدراسة من مقاربة جديدة في الكتابة التاريخية تعت

قضايا الزمن الراهن تستوجب أدوات تحليلية مبتكرة وجعل الكتابة التاريخية تنفتح على مختلف العلوم والحقول املعرفية  

االجتماعية العلوم  بين  برنامج مشترك  إقامة  إلى  السعي  أي  العلوم   ،األخرى،  باالنفتاح على حقل  الدراسة  في هذه  وقد قمنا 

عالقات الدولية، انطالقا من قناعتنا أن التفاعل واالنفتاح املنتج على مختلف مجاالت املعرفة اإلنسانية يشكل  السياسية وال

 أحد مرتكزات الفهم املجدد للكتابة التاريخية. 

 أوال: في الحاجة إلى مقاربة جديدة للكتابة التاريخية 

دول في العالم مجاال مألوفا للباحثين واملتخصصين في القانون  إذا كان التفاعل اآلني مع األحداث واألزمات التي تنشب بين ال

الدولي والعالقات الدولية والعلوم السياسية، فإن االنطباع السائد بخصوص جدوى استدعاء مدخل التاريخ لفهم أزمة راهنة  

ة سائدة تعتبر حقل التاريخ  لم تتوفر املسافة الكافية زمنيا ومنهجيا لالشتغال عليها بشكل موضوعي، يجعلنا في مواجهة فكر 

غير معني بالتفاعل مع األحداث اآلنية، وأن مساهمته العلمية ال تتأتى إال بعد مرور فترة غير يسيرة، بعد أن تكون  تلك األحداث  

بها  املرتبطة  التفاصيل  لها جميع  توفرت  آثار    ،قد  واقتفاء  املاض ي  التاريخ فقط بدراسة  يرتبط  السؤال: هل  يطرح  هنا  ومن 

السلف؟ هل قدر املؤرخ أن يبقى على الهامش قابعا في ماضيه، محنطا متفرجا ومراقبا من بعيد دون انخراط وتفاعل مع قضايا  

الراهن وأزماته املستجدة؟ أال تستدعي تحوالت املعرفة   مجتمعه؟ ما جدوى التاريخ إذا لم يكن منفتحا ومتفاعال مع قضايا 

وتكاملها من املؤرخ والباحث في التاريخ أن يكون أكثر نضجا وتكيفا و انفتاحا مع قضايا  التاريخية وتداخل الحقول املعرفية  

( إلى مادة للتفكير التاريخي وموضوعا للفهم واالستيعاب؟. يعيدنا  Evénement vécuعصره ومجتمعه، ويحول حدثا معيشا )

تفسير الحاضر، وهي املسؤولية التي دافع عنها بشدة  طرح هذه األسئلة إلى استحضار مسؤولية املؤرخ وأدوار التاريخ في فهم و 
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( بلوخ  الحوليات مارك  الروحي ملدرسة  بMarc Blochاألب  املوسوم  في كتابه  املؤرخ"،ـ(  أو صنعة  التاريخ  واعتبرها   "دفاعا عن 

بين املاض ي والحاضر،  ، ويقدم لنا "مارك بلوخ" في هذا الشأن درسا بليغا، حين شدد على ضرورة الربط  1مسؤولية أخالقية

وجعل من رابطة" ماض ي حاضر"، معنى املقاربة التاريخية، وأكد على ضرورة امتداد الحقل التاريخي في الزمن الراهن. يقول  

 .2"مارك بلوك": "ينشأ عدم فهم الحاضر من الجهل باملاض ي، وباملثل يصعب استبصار املاض ي من دون معرفة الحاضر" 

اآلباء املؤسسون ملدرسة الحوليات أمثال:   ر في إطار "التمردات" التي قادها وقف من التاريخ الحاضوجاء هذا التحول في امل

(،على املدرسة الوضعية املنهجية التي كانت تنظر للتاريخ باعتباره  Lucien Febvre ( ولوسيان فيفر )Marc Blochمارك بلوك )

ل أوال وأخيرا في دراسة الفترة التي باتت "ميتة" بالكامل بتعبير "غابرييل  مجرد تدوين ألحداث ووقائع مضت، وأن مهمة املؤرخ تتمث

وال   ،(Gabriel Monodمونود") املنصرم،  املاض ي  هو  التاريخ  فمجال  مجال    وبالتالي  هي  التي  الراهنة  القضايا  ملقاربة  مجال 

 .3املهتمين بالعلوم االجتماعية والسياسية 

في إعادة تعريف القراءة التاريخية للحدث، وفي إعادة النظر في البعد الزمني    الزمن الراهنوقد ساهم نجاح حقل تاريخ  

فال يوجد زمن ماض يحق للمؤرخ أن يبحث فيه، وال زمن بمعنى فترة تاريخية  ،  4استمرارية واحدة للزمن   بالتأكيد على وجود

 .5يحمل همومه ويسائل عبرها ماضيه يمكن أن تنتهي بأن تصبح تاريخية، فاملؤرخ هو دائما ابن حاضره، 

 ( املعرفية  الحقول  تداخل  على  يرتكز  ومبدع  منتج  انفتاح  إلى  الجديد  التاريخ  نفس    l’interdisciplinaritéيحتاج  وإلى   ،)

  اإلنسانيةويؤسس ملطلب االنفتاح والشراكة مع باقي العلوم  ،  6تجديدي مبتكر في زاوية املعالجة لسبر األغوار وكشف األسرار 

ويحتاج   .7واالجتماعية. فاملقاربات االختزالية واألحادية، وعقلية االختصاص، ال يمكن أن تقود في النهاية إال إلى معرفة اختزالية 

التاريخ الجديد أيضا إلى تبني منهجية جديدة في معالجة األحداث التاريخية تقوم على ربطها باألنساق والبنيات العامة، عوض  

ريخ حدثي سردي كرونولوجي، فاالشتغال على التاريخ ليس اشتغاال على املاض ي أو الذاكرة أو املاجرى، ولكنه االنطالق  كتابة تا

من أسئلة الحاضر بإشكاالتها وامتداداتها في الزمان واملكان. التاريخ الجديد هو تاريخ إشكالي يربط الحدث باألنساق والبنيات  

رد والكرونولوجيا. إن املؤرخ الذي نعنيه هو الذي يجعل الحدث ال يفهم إال من خالل السياق  العامة، وليس تاريخا للحكي والس

فتجديد  .  8والبنية الشارحة له لالرتقاء إلى مستوى الواقعة، كما يقول األستاذ الطيب بياض في مؤلفه عن الصحافة التاريخ 

 
تاب مارك  اعتبر مارك بلوك أن "الحقيقة إذا كانت غاية علم التاريخ، فإن  العلم التاريخي ال يكتمل إال في األخالق"، ينظر مقدمة جاك لوغوف  لك  - 1

الطبعة  ،2013ة  للدراسات الغربية، القاهر   اإلسالميبلوك في ترجمته العربية: دفاعا عن التاريخ أو مهنة املؤرخ، ترجمة أحمد الشيخ، املركز العربي 

 . 75،ص 2
2 - MARC Bloch, apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, cahier des annales,3,2éme éd.(Paris : Librairie Armand Colin ; 

1952) p.27. 
 .19، ص 2012للنشر، تونس الطبعة األولى "، دار محمد علي تاريخ الزمن الراهن: عندما يطرق املؤرخ باب الحاضرأورده فتحي ليسير، " - 3
افيا املعاصرة وتاريخ الزمن الراهن تحديات ورهاناتقاسم الحادك، " - 4  . 11،ص 2018"، مركز نهوض للدراسات والنشر،االسطوغر

5 - Roussellier Nicolas. L'histoire du temps présent: succès et interrogations, In: Vingtième Siècle, revue d'histoire, n° (7, 

janvier-mars 199 (3 , p 139. 
"، ضمن مؤلف جماعي" أي دور للمؤرخ في فهم أزمة كورونا؟،منشورات مركز  التاريخ بين الجدوى واملوضوع وآليات االشتغالالطيب بياض،"    - 6

 .96ص  تكامل للدراسات واألبحاث، مطبعة قرطبة، أكادير، الطبعة األولى،
"وجيه    - 7 مناهجكوثراني،  مدارس،  اتجاهات،  التأريخ،  الطبعة  تاريخ  الدوحة،  السياسات،  وتحليل  لألبحاث  العربي  املركز  منشورات   ،"

 . 208،ص 2015الثالثة،
"، تقديم إدريس كسيكس، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الصحافة والتاريخ، إضاءات تفاعلية مع قضايا الزمن الراهنالطيب بياض، "    - 8

 . 61، ص 2019لرباط، ا
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أحداث ومجريات الحاضر، وإقامة عالقة تفاعلية بينهما، فيما    التاريخ معناه العودة إلى املاض ي املتوسط أو البعيد في قراءة

يسميه "لوسيان فيبر"بـ "الوظيفة االجتماعية للتاريخ". يقول فيبر: "بناء على االحتياجات الحالية، فإن التاريخ يجني الحوادث  

استنادا إلى الحاضر، وهذا ما يمكننا أن  املاضية بانتظام، ثم يصنفها. وبناء على الحياة يسائل التاريخ املوت: أي ينظم املاض ي  

إن التعليق على حدث آني يبرز الزوايا التي يمكن للمؤرخ أن ينطلق منها في التفاعل مع  ..1"نسميه الوظيفة االجتماعية للتاريخ

 .2الحدث، ويساهم في فهم بعض تطوراته بناء على التجارب السابقة التي عرفها التاريخ 

الرقمي الثورة  املفهوم  في زمن  املؤرخ لصالح  التقليدي ملهنة  املفهوم  في  أبينا، تحوال  أم  اليوم، شئنا  ة واملعلوماتية، نعيش 

املعاصر للتاريخ، واالهتمام باألزمات وحوادث الساعة والقضايا الراهنة دوليا ووطنيا في إطار ما يعرف بتاريخ الزمن الراهن،  

تواجهه. وحين يصبح الحاضر الشغل الشاغل لألفراد، يغذو التقوقع في املاض ي  وذلك على الرغم من العوائق واإلشكاليات التي  

واالجتماعية، ومن بينها التاريخ، أن تدرج هذا    اإلنسانية السحيق، غير مفيد ملهنة املؤرخ في عصر العوملة، ويتعين على العلوم  

 .3الحاضر في صلب اهتماماتها وأولوياتها 

 :السياق والتداعيات ثانيا: أزمة "بنبطوش" 

االستقرار عدم  و  والشك  التوجس  حاالت  من  كثيرا  واسبانيا  املغرب  بين  العالقات  البلدين    ، تطبع  عالقات  على  وحكم 

الجارين بالعيش تحت رحمة األزمات واالحتقانات بتعقيداتها و إشكاالتها، بحكم القرب الجغرافي، ونقاط التالقي التاريخية بين  

 شديدة الحساسية، وخاصة في العقدين األخيرين. البلدين، في قضايا

األخيرة،    األولى من نوعها ولن تكون  تناسل عنها من صراع دبلوماس ي،  بين املغرب وإسبانيا، وما  "بنبطوش"  أزمة  ليست 

سا  وليست استضافة إبراهيم غالي، بالشكل الذي تمت به، سوى قطعة صغيرة في مرمى السهام العديدة التي تراشق بها حار 

التي جاءت في سياق إقليمي متقلب ومتحول،   ..بل تنضاف األزمة الحالية .بوابة القارتين في غربي املتوسط، بين الشمال والجنوب

إلى سياقات تصعيدية سابقة، مرت بها العالقات بين البلدين خالل السنوات األخيرة، كما تعيد إلى األذهان أزمة جزيرة ليلى  

(  José María Aznarولم يكن النزاع حول الجزيرة حينها إال تعبيرا عن توتر مستتر مع حكومة أزنار)  .20024التي تفجرت في صيف  

 .5اليمينية ذات املرجعية الصليبية 

وإذا كان  تهريب زعيم جبهة البوليساريو إلى األراض ي اإلسبانية بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، وأخرجت إلى العلن   

( ، وقد ظهر هذا الوضع  Pedro Sánchez مالمح أزمة بين البلدين ظلت تطبخ على نار هادئة منذ تشكيل حكومة بيدرو سانشيز)  

، إال أن الدبلوماسية املغربية اعتبرت  2015عقد قمة ثنائية هي األولى من نوعها منذ عام  جليا من خالل موقف املغرب تأخير  

 
1 - Lucien Febvre, Combat pour l’histoire, , économies, sociétés, civilisations, Armand Colin, Paris, 1953, p, 438. 

فهم أزمة "، ضمن مؤلف جماعي" أي دور للمؤرخ في  السلوك التضامني خالل أزمة كورونا: التاريخ مدخال للفهم والتفسيرسعيد الحاجي، "  - 2

 .225ص، 2020كورونا؟،منشورات مركز تكامل للدراسات واألبحاث، مطبعة قرطبة، أكادير، الطبعة األولى 
"، مجلة أسطور، منشورات املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر، تاريخ الزمن الراهن، السياق واإلشكالياتخالد طحطح،"  - 3

 .11ص ،2015،يوليوز 2العدد 
( لكنها كانت أكثر األيام توترا في تاريخ البلدين 2002  يوليوز   20يإلى  11أيام فقط،)من    9هي أزمة دامت    (،Isla Perejilجزيرة ليلى )باإلسبانية:  أزمة    - 4

باول" من أجل حل األزمة،  وقد تدخلت الواليات املتحدة بوساطة وزير خارجيتها "كولن    منذ الفترة االستعمارية، وكادت أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية.

 لتعود الجزيرة خالية من القوات املغربية واإلسبانية. 
كتاب  للوقوف أكثر على طبيعة شخصية أثنار وتكوينه الديني والسياس ي، ودوره في تأزيم العالقات بين املغرب وإسبانيا، يراجع الفصل األول من  - 5

 . 2015يناير  ،ات سليكي إخوان طنجة، الطبعة األولى"للكاتب الصحفي نبيل درويش ".منشور  الجوار الحذر"
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هذه األزمة "أكبر من قضية تهريب متهم بارتكاب جرائم خطيرة ضد اإلنسانية، مطروحة أمام القضاء اإلسباني، أو أنها ستنتهي  

عبث بهما وتحطيمهما، وأن ما جرى هو اختبار ملصداقية الشراكة  برحيله عنها"، بل إن األمر يتعلق "بثقة واحترام متبادل جرى ال

من جهتها، اتهمت اسبانيا، في سياق أزمتها مع الرباط، السلطات املغربية باستغالل ملف الهجرة للضغط   .1بين املغرب وإسبانيا"

الذين  النظاميين  غير  املهاجرين  وجه  في  واملعابر  الحدود  فتح  عبر  وأوروبا  الحكومة  ومليلية    على  سبتة  إلى  باآلالف  تدفقوا 

 .2املحتلتين 

الرسمي   الخطاب  بين  الحاصل  التناقض  هو حجم  اسبانيا،  في  السياسية  النخبة  وبالغات وخطاب  تصريحات  في  املثير 

إسباني   إحساس  و  استعالئية،  نظرة  ومن  للمغرب،  عداء  من  تخلو  ال  التي  والسياسات  املواقف  وواقع  جهة،  من  اإلسباني 

رفة، وتبني خطاب محكوم بغريزة االستعالء والعنصرية والغرور، وبعقلية املتفوق الذي ال يعير اهتماما لجاره الجنوبي  بالعج

 "القابع في تخلفه".

وحتى عندما استدعى املغرب سفيرته في مدريد، إلجراء تقييم للعالقات مع اسبانيا، كان رد الفعل االسباني تنظيم مظاهرات  

ملغرب بمدريد، ووصف اململكة املغربية بنعوت غير مقبولة، وأنه ال يجوز ملستعمرة األمس أن تسلك هذا  أمام مقر سفارة ا

 املسلك املتمرد، أو تعلن حالة عصيان، علما بأنه حق سيادي وشأن داخلي. 

، كما أن إسبانيا  (Margarita Robles )"مع إسبانيا لن يكونوا قادرين على ابتزازنا"، تقول وزيرة الدفاع "مارغريتا روبليس"

رئيس   نائبة  الحدود"، تضيف  في  التشكيك  إلى  تؤدي  أن  األحوال  من  بأي حال  يمكن  في سياستها وال  متأصلة  "قرارات  تتخذ 

(،ومن باب التذكير، يتعين على املغرب "أال ينس ى أال حليف أفضل له أو  ( Carmen Calvo الحكومة اإلسباني "كارمن كالفو"،

(. ما يعكس أن  اسبانيا  Pedro Sánchez ي االتحاد األوروبي"، يصرح رئيس الحكومة اإلسباني" بيدرو سانشيز")أكبر من إسبانيا ف

عقلية   على  مبنية  عالقة  تريدها   ولكنها  اإليجابية،  التنافسية  وعلى  الندية  على  قائمة  املغرب  مع  عالقتها  تكون  أن  تريد  ال 

 استعمارية سابقة. 

الرسمية املوغلة في التحامل واالستعداء، فتحت القنوات اإلعالمية حصريا في وجه فاعلين  وإلى جانب هذه التصريحات   

والذين عبروا صراحة عن مظاهر االحتقار والعنصرية ضد املغرب بدون    ، سياسيين ومدنيين بأيديولوجيات عنصرية متطرفة

حيث قادهم الحماس القومي    ،لة الديكتاتوريةأدنى تمييز. وأخطرها مواقف إعالمية لصحفيين مرموقين وصموا املغرب بالدو 

تصوير املغرب  كل هذا يهدف إلى التجييش و   ،الرتكاب مجازر في أخالقيات املهنة، وذلك بنشر أكاذيب تغذي العنصرية املقيتة

الكوامن  "كعدو داخلي" لإلسبان. وعندما يتعاون الخطابان السياس ي واإلعالمي اإلسباني في توظيف ما حدث، من أجل تحريك  

( بالتشديد على  expansion nationalism"املورو"، والتلويح أيضا بقومية توسعية )ـاملستترة و املغرقة في العداء والعنصرية ل

اعتبار سبتة "جزءا" من السيادة اإلسبانية، فإن ذلك يعكس استمرارية إسبانيا في تكريس نظرتها التقليدية اتجاه املغرب، رغم  

مما يؤكد بشكل جلي الفاعلية النسبية لنظرية "املصالح املشتركة". فإذا كانت  .  3كشريك اقتصادي وتجاري موقعها املتقدم،  

 
 .2021ماي  31بالغ صحافي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج، يوم االثنين  - 1
(.سقطت La Reconquistaمى حروب االسترداد)تزال تحتلهما اسبانيا في شمال املغرب، منذ نهاية ما يس  سبتة ومليلية هما اهم الثغور التي ال  - 2

في عام  1467مليلية أوال تحت الحكم االسباني في سنة   البرتغاليون  التي استولى عليها  اتفاقية    1415،أما سبتة  إلى اسبانيا بمقتض ى  فقد حولت 

عام   في  القرنين  1668لشبونة  إلى  ويعود  جدا  قديم  املناطق  لهذه  اسبانيا  احتالل  أن  املغرب  =.وبرغم  جهود  فإن  عشر،  والسابع  عشر  الخامس 

 قط. السترجاع هاتين املدينتين وباقي الجزر الجعفرية التي تحتلها اسبانيا على طول الشواطئ املغربية على البحر األبيض املتوسط لم تتوقف 
نيا أصبحت الشريك التجاري األول للمغرب مند عام  تشير آخر اإلحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة االقتصاد واملالية املغربية إلى أن إسبا  - 3

 من وارداتها.  املائةفي  16.8من صادراتها، واملورد األول بحصة تبلغ  املائةفي  23.7بحصة تبلغ  2014
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من   العديد  في  الجارين  البلدين  بين  العالقات  تدهور  ومنعت  األزمات  من  العديد  بتجاوز  بالفعل  قد سمحت  النظرية  هذه 

مع ذلك تغيير طبيعة هذه العالقات والدفع بها إلى مستوى من  املناسبات بسبب حساسية امللفات العالقة، فإنها لم تستطع  

العمق والتفاهم القائم على االحترام املتبادل بين الطرفين. وبحكم عالقات الجوار، فقد يحصل أن تندلع بين الفينة واألخرى  

 El moro"  ـفهل يتعلق األمر بفوبيا متأصلة تعيد إلى األذهان ما يسمى ب  ، أزمات وتوترات، فتحرك ما هو نائم في املخيال الجماعي

malo.أو "املورو الشرير"؟ " 

يبدو املدخل التاريخي مهما جدا لكي نفهم أكثر سر الطابع املزمن لهذا العداء، وما تخبئه صدور الكثير من السياسيين   

األسباب الحقيقية لهذا "العداء املرض ي" من طرف اسبانيا مشروط  بمعنى أن فهم    واإلعالميين اإلسبان من حقد على املغرب.

بتجاوز الظرفي إلى البنيوي وإدراك تمفصالتهما، والبحث في األسباب العميقة التي ال يمكن استيعاب مفعولها، إال إذا تم النظر  

ما  والطويل.  املتوسط  األمد  مستوى  على  بو   إليها  "باتريك  بلغة  البوم  التاريخ  هو  Patrick Boucheron شرون")يستطيعه   )

وفي تقديري، يجب النظر   .1استدعاء البنيات املمتدة في الزمن والسياقات املفسرة للمستبطن والخفي فيما جرى ويجري اليوم

نه  إلى أبعد مدى في تقييم طبيعة الصراع املغربي اإلسباني. فما ينفجر بين الفينة واألخرى يجب النظر إلى مسبباته العميقة. إ

واألزمات والغزوات واالستردادات واالحتالالت واالستعمارات، التي تحدث عنها كثيرا   يكمن بعيدا في عمق التاريخ. تاريخ الحروب

 .2"( في كتابه "جنوبي طريفة املغرب وإسبانيا: سوء تفاهم تاريخي Alfonso de la Sernaالسفير "ألفونصو ذي السيرنا")

 الحاضرثالثا: املاض ي مدخال لفهم 

لقد أظهرت ارتدادات األزمة األخيرة، أن توتر العالقات املغربية اإلسبانية ليس مسألة سطحية عابرة وعادية، وإنما تمتد  

في جذور التاريخ لتكشف عن بعد معقد يوجه صانع القرار االستراتيجي اإلسباني في تعاطيه مع املغرب، موروث من العقيدة  

أنها تقادمت ومفادها »املغاربة يهجمون« )إملورو أتاكا(. ويتعين على اسبانيا أن تبقي التعبئة املستمرة  التاريخية التي يفترض  

لدحرهم على الحدود الجنوبية، عمال بوصية امللكة إيزابيل الكاثوليكية التي خطت، وهي على فراش املوت، ما مفاده بأن الحدود  

غربية، وهذا ما دفع اإلسبان إلى محاصرة ما اعتبروه خطرا مغربيا عبر السيطرة  الحقيقية إلسبانيا تنتهي عند جبال األطلس امل

 لصد الخطر اإلسالمي.  1497من احتالل مدينة مليلية سنة  على مواقع استراتيجية في البحر األبيض املتوسط، بدءا 

ا قبل أن تظهر في أوروبا ظهرت قبل ذلك ، أن اإلسالموفوبياأليبيريةيعتبر املؤرخ عبد الواحد أكمير، الخبير في شؤون القارة  

بقرون في إسبانيا، أي منذ طرد املوريسكيين في القرن السابع عشر، بسبب خوف وهمي من تحالف املوريسكيين مع العثمانيين  

   .3والسعديين والعودة الحتالل إسبانيا

  اإلسالم ما يمكن أن يؤدي إلى استمرارية  م، كرست اسبانيا الكاثوليكية جهودها الجتثاث كل  1492بعد سقوط غرناطة سنة  

في بالد األندلس، ونال مسلمو األندلس النصيب األوفر من ويالت الحرب الصليبية والتي بلغت درجة الالإنسانية ، بالنظر ملا  

م  تعرضوا له من مختلف ضروب وأشكال املجازر و النهب والسلب  واالضطهاد والتنصير ومصادرة األمالك الخاصة، بصفته 

 ولم يتوقف الحقد املسلط على املوريسكيين األندلسيين إال بعد  .يقطنون جزءا من أوروبا ويهددون املسيحية في عقر دارها

ومالحقتهم إلى شمال إفريقيا في إطار الصراع القائم بين  ،  16144و  1609بين عام    مراسيم الطرد النهائي في حقهم ما   إصدار 

 
 . 94ص،  م.س "،التاريخ بين الجدوى واملوضوع وآليات االشتغالالطيب بياض: " - 1
 . 2008، ترجمة إسماعيل العثماني، دار أبي رقراق الرباط، واسبانيا، سوء فهم تاريخي جنوبي طريفة، املغربألفونصو دي السيرنا،  - 2
 . 221، ص2013"، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروت/ أكتوبر الجالية العربية في إسبانياعبد الواحد اكمير، "  - 3
" للكاتب أبحاث ودراسات في التاريخ األندلس ي املوريسكييراجع ،ملزيد من التفاصيل، كتاب"    حول قرارات الطرد التي تعرض لها املوريسكيون،  - 4

 . 2010حنيفي هاليلي، دار الهدى الجزائر،
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الظرفية استقبلت بالد املغرب ، بحكم هذه الوضعية، عددا من املهاجرين املوريسكيين املبعدين،  وفي هذه   .1الهالل والصليب 

وقد تمكن هؤالء من االستقرار بالبوادي واملدن املغربية حيث نظموا أنفسهم في إطار جاليات مستقلة وأسسوا ألنظمة محلية،  

تقاليدهم وعاداتهم، وطبعوا املدن التي استقروا بها بطابع خاص    وانصهروا فيما بعد داخل املجتمع املغربي، مع املحافظة على

. لقد أقرت محاكم التفتيش قطع املوريسكيين  2تجلى أساسا في املنشآت العمرانية التي شيدوها بكل من تطوان والرباط وسال 

ل سعيهم للمحافظة على دينهم  عن جذورهم وعن هويتهم الثقافية ألنهم قاوموا إرغامهم على اعتناق الدين املسيحي، في مقاب

وأزيائهم وروابطهم العاطفية التي كانت تشدهم إلى عوالم اإلسالم. وهذا األمر جعل املؤرخ "بروديل" يعتبر القضية املوريسكية،  

ن  ما هي إال حلقة من حلقات الصراع الحضاري الطويل في البحر املتوسط بين الشرق اإلسالمي والغرب املسيحي اللذين يتبادال 

 .3الغنى والفقر والتفوق والتأخر، ويتناوبانهما 

ليس ثقل التاريخ األندلس ي وحده من لعب دورا في تأجيج حجم العداء والكره غير املبرر الذي يبديه اإلسبان تجاه جارهم  

فقد عجلت الهزيمة  الجنوبي، بل إن التحوالت الكبرى السلبية التي عرفتها إسبانيا خالل القرن العشرين ظلت مقترنة باملغرب. 

بسقوط امللكية و    1921املهينة التي منيت بها القوات اإلسبانية من قبل املجاهد عبد الكريم الخطابي في معركة أنوال سنة  

ال ينسون  ،  4غيرت البنية السياسية في إسبانيا. والكثير من اإلسبان كذلك، حتى بين من يدعون أنهم يساريون، بل وحتى ثوريين 

الذي إلى إسبانيا واملشاركة في الحرب    الدور  لعبه املغاربة من الذين ساهموا في عبور فرانسيسكو فرانكو من شمال املغرب 

( هزيمة  1939  -  1936األهلية  في  حاسما  أداؤهم  وكان  آنذاك،  االشتراكية  الجمهورية  على  تمردوا  الذين  الجنراالت  لصالح   )

التي حكمت البالد لنحو أربعة عقود من الزمن. ولذلك ينظر    5( Franquismo)الجمهوريين. وتثبيت الديكتاتورية الفرانكاوية  

   اإلسبان إلى أن املغرب جزء من مخيالهم وفاعل في مسارهم.

التي صورت عبور طارق بن زياد   القديمة  التاريخي املزمن، وأن تتخلص من كتبها  أن تخرج من قلقها  اسبانيا  لم تستطع 

مليئة بالعنف والقتل، حيث يتصور املتخيل اإلسباني أن مع سفن طارق جاءت كل الكوارث. وحتى  بجيشه للمضيق كلحظة  

واملمارسات   الخطابات  من  الكثير  في  تكرس  وإنما  العداء،  يختف  لم  للمضيق  األخرى  الضفة  إلى  املورو"  "هذا  رحيل  بعد 

 El partido)  زاب اليمين، التي على رأسها الحزب الشعبيالعنصرية التي يعاني منها املهاجرون املغاربة في إسبانيا. وتستغل أح

popular(فوكس وحزب   )partido Vox  وتعزيز كسب  أجل  من  املاض ي،  في  املتطرفة  االستئصالية  الصليبية  الطروحات   ،)

هابية  كما أن العمليات اإلر   مخاوف االسبان وتوجساتهم، وتوظيف هذه الهواجس كورقة انتخابية الستمالة أصوات الناخبين.

في   مدريد  )تفجيرات  االسبانية  املدن  بعض  شهدتها  )  ،2004مارس11التي  رامبالس"  "الس  بساحة  اإلرهابي  الهجوم   Lasو 

Ramblas ولد لدى جزء كبير من الرأي العام االسباني ربطا مختزال بين وجود  2017( الشهيرة بالعاصمة الكطالنية في غشت ،)

 
1 - Fernand, Braudel, Les Espagnols et La Berbérie De 1492 à 1577, éd N°02, Belles Lettres étude, Algérie, 2013, pp.200 - 201. 

 .398- 397، ص 2011الرباط، ، إشراف محمد القبلي، املعهد امللكي لبحث في تاريخ املغرب،تاريخ املغرب تحيين وتركيب - 2
3 - Fernand, Braudel, La Méditerranée et Le monde Méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, Armand colin, 1965. Paul 

Carmignani, Autour de F. Braudel, Presse Universitaire de Perpignan, 2002, pp 515-539. 
 . 119، ص 2008"، ترجمة عبد العالي بروكي، منشورات الزمن، الطبعة األولى إسبانيا في مواجهة التاريخ.. فك العقدخوان غويتيصولو: " - 4
، والتي قام الديكتاتوري اإلسباني “فرانسيسكو فرانكو” 1939-1936األهلية  الفرانكوية هو تعبير يشير إلى فترة من تاريخ إسبانيا، بعد الحرب    - 5

  .، وقد وقعت إسبانيا خالل تلك الفترة تحت الحكم الشمولي والفاش ي املستبد 1975و  1939بحكمها، ما بين أعوام 
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االعتداءات  املهاجرين وعدم االستقرار السياس ي   ما تضاعفت نسب  املغربية بعد  الجالية  ازدادت درجات معاناة  واألمني، و 

 . 1العنصرية ضدهم 

 خاتمة:

أحدهما،   غواية  في  السقوط  دون  بينهما  بحرية  والسير  معا،  والحاضر  املاض ي  الحدث الستحضار  فهم  في  املؤرخ  يحتاج 

الكتابة التاريخية وتغيير   أدوات اشتغالها على نحو يجعلها قادرة على تقديم تفسيرات أعمق للحياة  فكالهما مهم في تجديد 

وكالهما يضيئ اآلخر بنورهما املتبادل كما يقول   االجتماعية في مجملها في التاريخ الجديد، يحتاج املاض ي والحاضر إلى بعضهما،

بروديل  األخيFernand Braudel) فرنان  هذا  وصورة  املاض ي،  في  منغرس  فالحاضر  الحاضر  (،  شروط  وفق  إال  تكتمل  ال  ر 

ورهاناته. كذلك املغرب وإسبانيا ،يحتاجان إلى بعضهما كبلدين جارين تجمعهما مصالح متبادلة وعالقات استراتيجية، فوجود  

جار جنوبي قوي ومسنود بحقوقه التاريخية هو في صالح إسبانيا ومكسب لها أيضا، و سيكون من باب الوهم في اسبانيا، أن  

املغرب، مستكينا تحت جناحها وأن يكون مجرد مفيد لها، وكما تريد هي. على إسبانيا أن تدرك أنها محتاجة إليه، ففي    يكون 

قوة املغرب ضمان ألمن واستقرار إسبانيا، بل ومنطقة البحر األبيض املتوسط ككل. و بحكم التاريخ املشترك، واملوقع الجغرافي  

 املغرب واسبانيا أكبر بكثير مما يفرقهما. واملصالح املتداخلة. فإن ما يجمع 

 قائمة املصادر واملراجع:

سعيد الحاجي: "السلوك التضامني خالل أزمة كورونا: التاريخ مدخال للفهم والتفسير"، ضمن مؤلف جماعي" أي دور للمؤرخ   -1

 .2020أكادير، الطبعة األولى في فهم أزمة كورونا؟،منشورات مركز تكامل للدراسات واألبحاث، مطبعة قرطبة،  

أزمة   -2 فهم  في  للمؤرخ  دور  أي  جماعي"  مؤلف  ضمن  االشتغال"،  وآليات  واملوضوع  الجدوى  بين  "التاريخ  بياض:  الطيب 

 . 2020كورونا؟،منشورات مركز تكامل للدراسات واألبحاث، مطبعة قرطبة، أكادير، الطبعة األولى 

حدث في املاض ي سيفيد في فهم ما يجري في ومن كورونا؟"، ضمن مؤلف جماعي"  بلكامل:"هل استعادة املؤرخ ملا  البضاوية   -3

الطبعة األولى  أكادير،  للدراسات واألبحاث، مطبعة قرطبة،  تكامل  أزمة كورونا؟،منشورات مركز  في فهم  للمؤرخ  أي دور 

2020 . 

ات دار أبي رقراق، الرباط، الطبعة  الطيب بياض، "الصحافة والتاريخ"، إضاءات تفاعلية مع قضايا الزمن الراهن، منشور  -4

 .2019الثانية، 

وجيه كوثراني، "تاريخ التأريخ، اتجاهات، مدارس، مناهج"، منشورات املركز العربي لألبحاث وتحليل السياسات، الدوحة،   -5

 .2015الطبعة الثالثة،

ؤرخ الطيب بياض"، مجلة أسطور،  جمال فزة،"في الحاجة إلى تجديد صنعة املؤرخ: قراءة في كتاب "الصحافة والتاريخ للم -6

 . 2019،يوليوز 10منشورات املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة قطر، العدد 

 .2018قاسم الحادك،"األسطوغرافيا املعاصرة وتاريخ الزمن الراهن تحديات ورهانات"، مركز نهوض للدراسات والنشر، -7

 
بـ "اإلسالموفوبيا"، وأن   باملائة من جرائم   40، أن  2015كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية اإلسبانية سنة    - 1 كراهية األجانب مرتبطة 

دا في هذا أغلب ضحايا كراهية األجانب عامة، و"اإلسالموفوبيا" خاصة، في إسبانيا، هم املهاجرون املغاربة، باعتبارهم الجالية املسلمة األكثر عد

 ألف مهاجر.  800البلد، إذ يبلغ عددهم أكثر من 
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 التكوين املستمر بالبحث اإلجرائي
Continuous Training with Action Research 

 ، املغرب الجهوي ملهن التربية والتكوين بمراكش املرابط/املركز عبد الحكيم د.

D. Abdelhakim El Mourabit/ CRMEF MARRAKECH, Morocco 

 

 

 

 : ملخص

تتبع وكشف املميزات االيجابية للبحث التربوي التدخلي، باعتباره خيارا جديدا في منظومة التربية    علىهذه البحث    لقد عمل

والتكوين وتأهيل األطر التربوية عموما، ونظرا للحاجة امللحة لتصورات نظرية في هذا الباب، حاولت هنا عرض السياق التاريخي  

 ض إجراءاته وأدواته في بحوث قادمة.للبحث التدخلي وقدمت تعريفه وبعض خصائصه من أجل عر 

 .البعد التبصري  –املمارسة امليدانية    -التربية -: البحث التدخليتاحيةالكلمات املف

 

Abstract: 

This research comes within the framework of tracking and revealing the positive features of interventionist 

educational research, as it is a new option in the system of education, training and qualification of educational 

frameworks in general, and given the urgent need for theoretical perceptions in this section, I tried here to 

present the historical context of the interventionist research and presented its definition and some of its 

characteristics in order to present its procedures and tools. In future research. 

Key words:  intervention research - education - field practice - insight. 
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 :  تقديم

التربوي    يعد امليدان التربوي، وذلك  وسيلة أساسية  جرائياإل البحث  املمارسين في  النقدي لدى  ، تساهم في تنمية الحس 

بالنظر إلى املهارات التي يرتكز عليها كالتخطیط والتنظیم والبحث ومعالجة البیانات املجمعة والتحلیل والتركیب. وهو وسیلة  

لى التكوين املستمر واملواكب لتطور املعرفة. كما تشكل هذه البحوث أداة جیدة ملعرفة  كذلك للتشجیع على القراءة الذاتیة، وع

الواقع، وربط التكوین باملمارسة والتعود على حل املشكالت التي یعج بها الواقع التربوي، والبحث عن حلول مع املتعلمين في  

تماد على الذات في البحث عن املعارف، وتشكیل املهارات،  إنه من أفضل السبل واملسالك للتمرن على االع  ،املؤسسات التربوية

 وفي حسن توظیف املراجع، واكتساب القدرة على اإلبداع والخلق واالبتكار التي تشكل أحد مرتكزات عملیة التدریس.  

 مسار تطور البحث التدخلي  -1

في أوائل القرن العشرين، مع جون ديوي حين  ظهر البحث التربوي التدخلي، باعتباره طريقة للتكوين باملمارسة امليدانية،  

كان يطلع إلى إنشاء علم خاص بالتربية، يشارك فيه املدرسون عمليا، في صيرورة جديدة لبحث، يجمع بين البحث عن نظريات  

العملي أساسا  وترتكز هذه املقاربة على تصور للتربية يعتبر املنهج    ،مفيدة وشكل من االستثمار املتجذر في املمارسات التطبيقية

للمعرفة، ويصبح التفكير العلمي عادة عند املربين واملتعلمين. ولعل فشل هذا النموذج الديمقراطي املثالي يعود إلى السرعة  

 .1هو تطبيقي على ما هو نظري   التي يهيمن بها ما

- ث املعتمد على التدخل النفس يهو البح  وقد تبنى كورت لوين نموذجا آخر من البحث التربوي التدخلي خالل األربعينيات، و 

. 2االجتماعي. وذلك بالتركيز على فكرة اقترحها ديوي مفادها أن: "التدخل يجب أن ينطلق من البحث، والبحث من التدخل" 

التخطيط: فكرة عامة، وهدف عام، فجمع   التغيير االجتماعي، وذلك من خالل تأسيس صيرورة  إلى تدبير  وكان لوين يدعو 

مع   نموذج املعطيات،  لوين  العمليات. وقد وصف  تقويم  وأخيرا  بها،  القيام  الالزم  العملية  ثم  العام،  الهدف  لتحقيق  خطة 

الدورات بأنه لولبي الشكل، بحيث يقود التحليل إلى تشخيص الوقائع، ووضع تصور للبحث، ثم تخطيط برنامج تدخل لتنفيذ  

 .3وعة من املشاكل أو األسئلة الجديدة مجموعة من الحلول، وينتهي بالتقويم وعلى أثره تظهر مجم

وخالل الحرب العاملية الثانية، قاد لوين بحثا يروم تغيير العادات الغذائية للسكان، ملواجهة النقص الحاصل في بعض  

وقد كانت تلك املرة األولى التي يعتمد فيها البحث التدخلي لتغيير سلوك األفراد أو الساكنة وعاداتهم ومواقفهم،    ،املواد الغذائية

 .4ولضمان اندماج أفضل لألفراد في بيئتهم وتحقيق قدر أكبر من النجاعة عند املؤسسات في متابعة أهدافها 

العالم   الوال   ستيفن كوريويعتبر  التدخلي  من جامعة كولومبيا في  البحث التربوي  يات املتحدة األمريكية أول من أدخل 

فعليا لحقل علوم التربية. وفي هذا الصدد، اقترح ستيفن كوري على األساتذة اعتماد هذه املقاربة كوسيلة لتحسين تعليمهم:  

ن إنجازها داخل عدد كبير جدا  يقول: "إن الدراسات املتعلقة بما ينبغي أن يكون وما ينبغي أال يكون فيما يخص املدرسة، يتعي

 
 . 5-4، ص2014بية، ترجمة إلى العربية، الوحدة املركزية للبحث التربوي، الرباط، مارس التر  في التدخلي دليل البحث - 1
2 -  46. Réédité in Lewin K. -K. (1946). « Action Research and Minority Problems », Journal of Social Issues, Vol. 2, p. 34Lewin 

(1997), Resolving Social Conflicts & Field Theory in Social 

Science, Washington: American Psychological Association, p. 143-152. 

 .2014نقال عن دليل البحث  التدخلي في التربية، 
 .5التربية، ص  في التدخلي دليل البحث - 3
 .نفسه - 4
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من الفصول الدراسية يعد باآلالف، ومثله من املجموعات، وأن يتوالها أولئك الذين يعهد إليهم بتغيير طرقهم في العمل بناء   

. فبالنسبة إلى كوري، املمارسون أنفسهم هم الذين يجب أن يقوموا بالبحث:" لدراسة  1على هذه الدراسات، وهم املدرسون" 

 2. كلهم دراسة علمية حتى يتسنى توجليه قراراتهم وتدخالتهم وتصحيحها وتقويمها"مشا

الفاعلون من دراسة ممارستهم لحل املشاكل التي   الباحث صيرورة يتمكن من خاللها  التدخلي بالنسبة إلى هذا  فالبحث 

ين، فهما معا يشددان على ضرورة إدراج  تعترضهم أثناء العمل. وبالرغم من وصف كوري عددا أقل من االنتقادات مقارنة مع لو 

ويرجع هذا إلى قوة التفاعالت بين أعضاء الفريق التي تؤدي إلى خلق االلتزام    ،مسألة العمل بالفريق في صيرورة البحث التدخلي

ادتها من  يعتبر املدرسون باحثين وليس مجرد أفراد تقع عليهم تجارب تكون قي  والتغيير في املواقف والسلوكات، وتبعا لذلك

فعالة لإلجابة عن اإلشكاليات التي يطرحها املدرسون. فسرعان    استراتيجيةخارج املدرسة. وهكذا، بدأ البحث التدخلي يعتبر  

فقد كان    ، ما بدأ البحث التدخلي بسبب ارتباطه الوطيد بالتدخل يبتعد عن املنهجيات املستخدمة في البحث الوضعي أو الكمي

 على الباحثين أن 
 
لذلك    ،يظلوا فاعلين، ولم يعد في استطاعتهم ادعاء املوضوعية، ما داموا قد اختاروا العمل داخل فريق  لزاما

فاإلشكاليات التي    ،فهم مطالبون باعتماد مقاربة مرنة من أجلل التكيف مع التغيرات املستمرة التي تعرفها ممارستهم التربوية

 بالتفاعالت بين فاعلين مختلفين تختلف  يستكشفونها تبقى معقدة وغامضة، ولصيقة كذلك بوض
 
عيات ملموسة ومتأثرة أيضا

 .3تصوراتهم باختالف إدراكهم ألوجله املشكل املتعددة والحلول املمكنة

التدخلي  أهمية  في  التراجع  من  نوعا1957و1953 بين ما الفترة عرفت وقد من    البحث  العديد  وانتقد  بسبب هشاشته، 

البحث   وذلك الباحثين  الفكرية،  وسطحيته  العلمية  غير  ومنهجيته  املستهلك  والوقت  التتبع  وعدم  بسبب ضعفه  التدخلي 

بالنظر إلى عدم قابلية نتائج هذه البحوث للتعميم، وقد ذهب آخرون إلى عدم امتالك املدرسين الوقت الكافي للقيام بالبحوث،  

 .4في التدريسوإلى أن الوقت املستثمر في البحث يمكن أني عرقل عملهم 

وكليمنتوحسب   أن  دولبيك  مفادها  فكرة  معززا  الباحث،  املدرس  دور  وثمن  كوراي  من  ستانهاوس  لورانس  استلهم   ،

التدريس ضرب من البحث اليومي املتواصل، وفي أبحاثه حول إصالح املناهج الدراسية في انكلترا في سبعينيات القرن املاض ي،  

املتأمل باعتباره ذلك املمارس القادر على أن تكون له نظرة نقدية ومنهجية في تحليل تدخالته    دعا املدرسين إلى لعب دور الباحث

وعلى غرار لوين، اقترح عليهم العمل ضمن فرق والقيام بتفسير املعطيات جماعيا، تلك املعطيات التي تم حصادها    .التربوية

 . 5فرديا

عتمد على أبحاث ستنهاوس مؤيدا وجهة النظر القائلة بأن املمارسين  ، وهو بريطاني أيضا، فقد اجون اليوتوبالنسبة إلى  

 .6يجب أن يصبحوا مشاركين واعين ومنخرطين في تطوير النظريات املنبثقة من صلب اهتماماتهم 

 
1 -Corey, S. M. (1949). Action research to improve school practice. New York: Teachers College, Columbia University Bureau of 

Publication. 

 .5، ص 2014نقال عن دليل البحث  التدخلي في التربية، 
 .نفسه - 2
 . 6-5التربية، ص  في التدخلي دليل البحث - 3
 .6نفسه، ص - 4
 .6التربية، ص  في التدخلي دليل البحث - 5
 نفسه. - 6
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يطانيا  ومنذ الثمانينيات من القرن املاض ي، شهد البحث التدخلي في مجال التربية انتعاشا في شعبيته في الواليات املتحدة وبر 

واستراليا وكندا، وتم التركيز أساسا على األبعاد التشاركية والتفاعلية ملمارسات املدرسين داخل الفصول الدراسية اعتمادا  

 1على التساؤل واالستقصاء. 

وبالرغم من أن  يتبنى البحث التدخلي إذن مقاربة جدلية سعيا إلى تطوير تفكير نقدي وتحسين ممارسات املدرسين التربوية  

البحث التدخلي يحظى بقبول واسع، باعتباره وسيلة عملية للقيام بالبحث التربوي الذي يساهم في تحسين املمارسات وإحداث  

 2.تغيرات في املدرسة، إال أن الجدل املضاد ما يزال مستمرا

دورا جديدا للبحث في مجال التربية،  إلى كون البحوث التي أجريت في بريطانيا أعطت    لونكفيستوكينغ  وقد أشارت كل من  

بحيث يقوم البحث التدخلي بتحليل حاجيات املمارسين في امليدان، فاألبحاث التي قام بها دونالد شون تبين أن البحث التدخلي  

  يمكن من إنتاج معرفة تجريبية لم تحظ سابقا باالعتراف من قبل الباحثين، وهي بداية انتقال البحث من الوسط الجامعي 

 .3وتملكه من طرف املربين 

 تعرف البحث التربوي التدخلي  – 2

نجد في الحقل التربوي عدة تسميات لهذا النوع من البحث، ويرجع االختالف بينها حسب سياقها وأغراضها وآفاقها العلمية:  

( التدخلي  )la rechercheinterventionفالبحث  اإلجرائي  البحث  أو   )la recherche opérationnelle  العملي البحث  أو   )

(larecherche action( أو البحث التطويري )la recherche développement  ،كلها تتفق حول تدخل الباحث أثناء البحث )

الظاهرة، ومالحظة وتحليل آثار ذلك التدخل والتعديل. بمعنى أن الباحث هنا،  –بتنظيمات جديدة وإجراءات لتعديل الحالة  

الغريب، بل يتدخل وينشط كفاعل ويحدث تغييرات بفضل وضع ترتيبات على    ال يبقى  اليدين يالحظ ويصف مثل  مكتوف 

املوقف، وتقديم حلول للمشكلة، ودراسة آثارها، أي آثار تلك الترتيبات و الحلول، في الحالة أو الحاالت، أو املشكلة التي تعترض 

 . 4عمله اليومي و تعرقله

املمارسين، من    الدريج محمد  وحسب الدكتور   التدخلي هو نمط من البحوث يمكن األساتذة وعموم التربويين  فالبحث 

 . 5دراسة وفحص أدائهم ومواجهة املشكالت التي تعترض عملهم داخل الصفوف واملدارس وحلها 

البحث كطريقة  تطبيقي، يكون فيه الباحث ممارسا أيضا )أستاذ(، ويحاول استخدام    –إن البحث التدخلي هو بحث عملي

 . 6للتأمل فيما يقوم به من أنشطة واتخاذ القرارات املناسبة بغية تحسين األداء 

 
 نفسه. - 1
 نفسه. - 2
 نفسه. - 3

، ص  2014 أكتوبر ،1 التربوي، مجلة البيداغوجي، العدد للبحث الجهوي  املختبر أطر :وإعداد التدخلي، انتقاء التربوي  البحث حول  إضاءات  - 4

23 . 

 . وما بعدها  76، ص 2007، ، سلطنة عمان 16العددمحمد الدريج: البحث اإلجرائي تحسين للممارسات التربوية للمعلمين، مجلة رسالة التربية،  - 5
 نفسه. - 6
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إلى بيانات ناتجة عن مالحظات منظمة وعن أساليب   التربوية لألساتذة وجودتها تزداد حينما تستند  إن أهمية املمارسة 

واألساليب الطرق  وظفوا  كلما  تزداد  كما  البيانات،  في جمع  وتنظيم    معروفة  وفي جمع  ومالحظاتهم  مشاهداتهم  في  املنتظمة 

 . 1البيانات 

التي   الواقعية  املشكالت  لحل  ممارساتهم،  وتأمل  بدراسة  املمارسون  األساتذة  خاللها  يقوم  عملية  التدخلي  البحث  إن 

العملية   لطبيعة  وفهمهم  واالجتماعية  التربوية  ممارساتهم  وتحسين  عقلنة  بهدف  عملهم،  في  والبيئة  تواجههم  التعليمية 

 .2والظروف واملواقف التي تنتظم من خاللها 

الباحث لدراسة املشكلة، لكن األهم هي اإلجراءات التي سيتخذها  - إن كلمة إجرائي نسبة إلى اإلجراءات التي سيتبعها األستاذ  

بحث اإلجرائي على مالحظة نتائج  لحل املشكلة حال مبدئيا ومؤقتا في البداية، قبل أن يخلص للحل النهائي، بحيث يتمحور ال

 : 3الحلول، إما  –تلك اإلجراءات 

   . لإلبقاء عليها ودعمها –

 .أو تعديلها –

 حلول أفضل.   –أو تغييرها واستبدالها بإجراءات  –

معنا، إذ يعطوننا  فهو إجرائي بالنسبة إلى اإلجراءات العالجية األولية للمشكلة وهي إجراءات أولية شبيهة بما يفعله األطباء 

دواء للعالج بناء على تشخيصهم األولي وربما تخميناتهم )فرضيات( حتى قبل ظهور نتيجة التحاليل ويالحظون أوال تأثير ذلك  

 .  4الدواء فينا كما يالحظون نتيجة التحاليل وبعدها يصفون العالج النهائي

عني أساسا بالبحث اإلجرائي، الذي يلبي حاجاته ويسهم في حل  وهكذا ففي التربية والتعليم، فإن األستاذ في الفصل هو امل

مشكالته . أما نتائج البحوث العلمية األكاديمية )األساسية أو التطبيقية، الوصفية أو التجريبية …( فعلى الرغم، من أهميتها  

الرغم من ضرورتها لتطوير العمل    القصوى في زيادة معرفتنا بالظواهر وما يصيبها من تغيرات وبالقوانين املتحكمة فيها وعلى 

التربوي والنظام التعليمي برمته فإن نتائج تلك البحوث ربما قد ال تعني األستاذ بشكل مباشر عندما تواجهه مشكلة محددة في  

ا  ظروف خاصة، وقد ال تنطبق شروط تطبيقها على واقع ممارسته اليومية، لذلك فاألستاذ عندما تواجهه مشكلة، يبحثها إجرائي

 . 5ويكتشف الحل فيطبقه ويالحظ نتائج تطبيقه ويحسن بالتالي ممارساته العملية 

البحث التدخلي في التربية إذن، هو استقصاء منظم يجريه املدرسون و/أو مديرو املؤسسات و/أو املوجهون أو غيرهم من  

بها التدريس والتعلم، يتضمن جمع معلومات عن الطرق التي تدار  أقسامهم الدراسية ومدارسهم وكيفيات    املعنيين في بيئة 

التدريس وأساليب تعلم التالميذ؛ وذلك بغية اكتساب فهم عميق يتيح تطوير ممارسات تأملية، تؤدي إلى وضع خطط عملية  

 .6لتحسين نتائج التالميذ، وإحداث تغييرات إيجابية في املمارسات التربوية وفي البيئة املدرسية عموما

 
 نفسه. - 1
 نفسه. - 2
 نفسه. - 3
 نفسه. - 4
 نفسه. - 5

، ص  2014 أكتوبر ،1 العدد / التربوي، مجلة البيداغوجي للبحث الجهوي  املختبر أطر :وإعداد التدخلي، انتقاء التربوي  البحث  حول  إضاءات  - 6
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أن  إنها بحوث   أو من مصدر خارجي؛ فتشجعهم على  أنفسهم، وال تفرض عليهم بواسطة شخص آخر  املدرسون  يجريها 

إذ   ه؛  نفس  اآلن  في  وممارسين  كباحثين  املدرسية  في صفوفهم  الذاتي  التكوين  سيرورة  في  ومنخرطين  دائمين  متعلمين  يكونوا 

اليومية في املؤسسات التدخلية هو حل املشكالت  التعليمية، والعمل على تطوير املواقف والسلوكات    الغرض من البحوث 

 .1املهنية وجعل التدريس أكثر نجاعة لتحسين التعلمات

التعليمية العملية  إلى  النظر  على  وتحث  لألساتذة  اليومي  العمل  في  مهنية  تأملية  وقفات  تدمج  التدخلية  البحوث  - إن 

ات املمارسات الصفية، وتأمل أفعال وتفاعالت التالميذ، وتمحيص  التعلمية بعين ناقدة؛ وذلك أنها تدفعهم إلى فحص دينامي

ثقتهم   التدخلي، تزداد  البحث  املعتادة. وعندما يكتسبون فهما جديدا عن سلوكياتهم وسلوكيات تالميذهم من خالل  املهام 

السابقة باملعلومات الجديدة،  بأنفسهم حين يتخذون قرارات مستندة إلى معلومات عما ينبغي أو ال ينبغي تغييره، وربط املعرفة  

 .2والتعلم من الخبرة املكتسبة عن وعي لكي يكونوا مهنيين في مواجهة املشكالت وملتزمين بتحسين ممارساتهم ونتائج تالميذهم 

املمارسون خبرة ميدانية، ويتملكون كفاءة ملواجهة املشكالت املهنية املستجدة  -في البحث التدخلي إذن يكتسب الباحثون 

 .3ملستعصية، األمر الذي يفتح إمكانات نقل الخبرة وتقاسمها لالستفادة منها وا

وحسب دولبيك وكليمنت، فإن غايات منظومة البحث التدخلي هي التي تحدد نهج التغيير واستراتيجياته. لذا يجب أن تكون  

لبحث والفعل والتكوين، في حراك متزامن  الصيرورات الفرعية، أو كما سماها سافوازاك الغاية الثالثية للبحث التدخلي هي: ا

 .4ومدبر بشكل مواز 

 . قطب البحث: يمثل استخدام صيرورة منهجية صارمة لتوجليه التدخل وتوضيحه طوال حدوثه ثم تقويم أثره •

قطب الفعل/التدخل: يمثل األفعال املوضوعة في وضعية ملموسة لبلوغ الهدف من منظومة البحث التدخلي وإلحداث   •

 . ر التغيي

قطب التكوين: يمثل التعلمات التي حققها من يريد فهم الوضعية وسياقها ومضمون التدخل ومساهمة صيرورة البحث   •

 منهجية التكوين املستمر الذي ينخرط فيها لفاعلون 
 
 .التدخلي بصفته استراتيجية إلحداث التغيير. ويمثل أيضا

 خصائص البحث التدخلي من خالل عالقته باألنواع األخرى  -3

من   مجموعة  إلى  سنهتدي  حتما  األساسية،  البحوث  منه  وغير  التدخلي  التربوي  البحث  بين  العالقة  نستحضر  عندما 

بحث التدخلي  الخصائص املميزة للبحث التدخلي باعتباره بحثا عمليا، واقعيا، وظيفيا، وحسب كاي جريوفري أرزيان فما يميز ال

 5اإلجرائي هو: 

 
 .نفسه - 1

 .نفسه - 2

 .23التدخلي، ص  التربوي  البحث حول  إضاءات - 3
4   -Dolbec, A. et J. Clément (2000). La recherche-action. Dans T. Karsenti et L. Savoie-Zajc (dir.). Introduction à la recherche en 

éducation. Montréal/Ottawa : Éditions du CRP. 

 . 8التربية، ص في التدخلي نقال عن دليل البحث
البحث    4نقال عن املجزوءة املستعرضة لدعم التكوين،    703-702   ص والتطبيقات، للتحليل كفايات التربوي: أرزيان، البحث جريوفري  كاي  - 5

 . 41، ص 2012اإلجرائي ، الوحدة املركزية لتكوين األطر، الرباط، 
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إن البحوث التي يجريها املدرسون من أجل املدرسين تتضمن    البحوث اإلجرائية تكون مقنعة وجديرة باالعتماد والقبول:  

جمع بيانات مقنعة ونظرا ألن املدرسين يكرسون جهدهم في جمع بيانات معترف بها، فإنهم يحددون مصادر البيانات التي تقدم  

ولذا فإن نتائج البحوث اإلجرائية وتوصياتها جديرة بأن    .مقنعة فيما يتعلق بتأثير تدخل معين في نتائج التالميذ  استبصارات

فاملدرسون، وليس    ، وفي تنفيذ بحوث إجرائية يقوم املدرسون الباحثون بتطوير حلول ملشكالتهم  ،يعتمدها املدرس ويعمل بها 

 .ي صفوفهم املدرسيةالخبراء الخارجيون هم السلطة فيما يصلح ف

موائمة: تكون  اإلجرائية  القلق    والبحوث  مصادر  أكثر  تشكل  للمدرسين  لواقع  املنشورة  التربوية  البحوث  مواءمة  إن 

الباحثون   يقوم  التي  املشكالت  تكون  أن  فإما  التربوية.  للبحوث  العملية  التطبيقات  عن  يسألون  عندما  لديهم  الشائعة 

الواقعية التي لدى املدرسين، أو أن املدارس أو الصفوف املدرسية التي أجري فيها البحث  باستقصائها ليست هي املشكالت  

 .ليست مماثلة لبيئات املدرسين املدرسية، وذلك خالفا للبحوث اإلجرائية التي تنطلق من العالم الواقعي للمدرسين

متاحة: تكون  اإلجرائية  ال  والبحوث  افتراضاتهم  اإلجرائيون  الباحثون  بالتدريس  يتحدى  يتعلق  فيما  عليها  اعتادوا  تي 

وكان لديك الرغبة لتحدي    .والتعلم، ونتائج تلك البحوث يكون لها مغزى بالنسبة لك، وذلك ألنك قمت بتحديد مجال التركيز

ضوا  والخالصة أنك كباحث إجرائي أدت رغبتك في تأمل وتغيير تفكيرك حول تدريسك إلى أن تصبح ع  .الثقافة التقليدية ملهنتك

 .ناجحا ومنتجا في املجتمع املنهي

التعليمي النظام  إصالح  تتحدى صعوبات  اإلجرائية  بين  البحوث  صلة  إلى  االفتقار  أن  مراجعتها  في  كنيدي  اقترحت   :

وذكرت أن النظام التعليمي يمكن أن يفتقر إلى    .البحوث واملمارسة يمكن أن تعزى إلى النظام التعليمي ذاته، وليس إلى البحوث

وعالوة على ذلك    ،داف متفق عليها ومبادئ إرشادية، وليس له سلطة مركزية لحالل خالفات، ويبتلى باستمرار ببدع وأوهامأه

و  تجرى  التي  اإلصالحات  ويشجع  معينة،  فكرة  أي  نقض  أو  لدعم  محدودة  أدلة  يقدم  النظام  ويسمح  تفإن  بعضها،  عارض 

اليو  وفي ضوء هذه املواصفات ال عجب أنه كلما زاد تغيير األشياء زاد    ،ميةللمدرسين بوقت قليل لتطوير املناهج والدروس 

املعالجة إنه عسير  التحكم فيه:  أو  التي يصعب توجيهها  األمور  البحوث اإلجرائية    .بقاؤها كما هي، فاإلصالح يعد من  وتتيح 

ة مدارسهم وتوجه اتهم املهنية،  للمدرسين الباحثين الفرصة لتقبل فلسفة حل املشكالت وممارستها كجزء متكامل من ثقاف

 وتحدى عسر معالجة اإلصالح التربوي، وذلك بجعل البحوث اإلجرائية جزءا من النظام. 

إن البحوث اإلجرائية ليست بدعة بال شك لسبب واحد، هو أن املدرسين ينظرون دائما    البحوث اإلجرائية ليست بدعة:

بانتظام إلى تأثيرات تدريسهم في تعلم التالميذ، وربما ال يطلقون على هذه املمارسة بحثا إجرائيا وربما لم يعتقدوا أن انعكاساتهم  

، وإنما هي بحث إجرائ
 
 ي.كانت رسمية بدرجة تكفي لتسميتها بحثا

 خطوات البحث التدخلي  -4

 1يمكن تحديد خطوات البحث التربوي التدخلي في ست خطوات أساسية تبعا لآلتي:

 اإلحساس باملشكلة وتحديد مجالها -4-1

 الدافع األساس للقيام بالبحث التدخلي هو الشعور بعدم الرضا عن جانب معين من الجوانب املتعلقة باملمارسة الصفية.  

 

 
 .56-55البحث اإلجرائي، ص  4و املجزوءة املستعرضة لدعم التكوين،  25التدخلي، ص  التربوي  البحث حول  إضاءاتانظر  - 1
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 صوغ مشكلة البحث  -4-2

 : تيينتصاغ املشكلة بشكل محدد بأحد األسلوبين اآل

   .• الصيغة التقريرية للمشكلة: حيث يتم التعبير عن املشكلة بجملة أو عبارة تقريرية

 .• الصيغة االستفهامية: حيث يتم التعبير عن املشكلة بصيغة سؤال يبحث عن إجابة

 وصف مظاهر مشكلة البحث وتحليلها  -4-3

يقوم الباحث بالبحث عن مزيد من األدلة واملؤشرات على وجود املشكلة باستخدام أدوات معينة مثل: االختبار، املقابلة،  

املال  اليوميات،  االستبانة،  والبصرية، دراسة  السجالت،  السمعية  التسجيالت  البؤرية،  املجموعات  التعليمية  امللفات  حظة، 

 الحالة... 

بعد ذلك يتم تحليل املشكلة وتشخيص أسبابها والعوامل التي تؤثر فيها وحصر املشكلة بعدد محدد من األسباب املحتملة  

 في تحليل ملشكلة مثل العصف الذهني وشجرة املشاكل. التي يمكن معالجتها. ويمكن في هذا املجال استخدام بعض التقنيات 

 صوغ فرضيات العمل الالزمة لحل املشكلة  -4-4

يقوم الباحث بالبحث عن الطرق والوسائل التي تساعده في تحليل املشكلة من حيث أسبابها ونتائجها، ويتم ذلك بصوغ  

محددة ومختصرة، وقابلة لالختبار، منبثقة من مشكلة  املقترحات واإلجراءات لحل املشكلة على شكل فرضيات تكون: واضحة و 

البحث. والفرضية هي جملة عامة تعبر عن إجابة محتملة ألسئلة الباحث وتخصص عالقة ما بين متغيرين أو أكثر وتنطبق على  

 مجتمع دراس ي معين. وينبغي للفرضية أن تتضمن: 

 القيام به لحل املشكلة واملرتبط بأسبابها.وصفا لإلجراء العملي القابل للتنفيذ الذي يعتزم الباحث  -

 وصفا لألثر الذي يتوقعه نتيجة لإلجراء املطبق في حل املشكلة وتحسين املمارسات املتصلة بها. -

 تصميم خطة إجرائية لتنفيذ البحث واختبار فرضياته -4-5

وبالفرضيات التي وضعها الباحث، وتتضمن هذه الخطة  ويتم ذلك بجمع املعلومات والبيانات املناسبة املتعلقة باملشكلة  

املعلومات وتصميمها وتحديد   لجمع  املناسبة  األدوات  والبشرية وتحديد  املادية  الالزمة لإلجراءات والتسهيالت  املوارد  توفير 

 تطبيق والتنفيذ. الطريقة التي ستتبع في اختبار الفرضية ومحاكمة نتائجها، ويتم وضع خطة زمنية متكاملة تبين مراحل ال

واملقصود باختبار الفرضية هو سعي الباحث إلى جمع معلومات مناسبة وتنظيمها وتحليلها واالستدالل منها على مقبولية  

الفرضية أم ال، والباحث يحاول في اختباره للفرضية استنطاق الواقع ومقابلة الفرضية بالواقع، ويجدر بالذكر أن الفرضية  

 ستطيع معرفة املعلومات التي نريد جمعها وكيفية تنظيمها وتحليلها. البحثية ضرورية حتى ن

 ويتطلب تطبيق اإلجراءات والقيام باألعمال التي تتضمنها الفرضيات تصميم خطة إجرائية تشتمل على ما يأتي:

الحالة، العمل في م املقابلة، دراسة  التجريب،  جموعات، العمل  • تحديد الطرائق التي ستتبع في تطبيق اإلجراءات مثل: 

 امليداني. 
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• تحديد املصادر البشرية التي يمكن االستعانة بها لتنفيذ البحث مثل باحثين مشاركين، أو مدير املدرسة، أو أساتذة زمالء،  

:السجالت،   مثل  البيانات  لجمع  والالزمة  املناسبة  األدوات  مثل  املادية  املصادر  تحديد  وكذلك  املحلي،  املجتمع  من  أو 

 ، االختبارات، املواد التعليمية.اإلحصاءات

إليها للتغلب على   البدائل التي يمكن اللجوء  التي يتوقع أن تعترض تنفيذ اإلجراءات وكذلك تحديد  • تحديد الصعوبات 

 الصعوبات وتذليلها .

علومات، ويقرر  • جدول زمني يبين مراحل التخطيط واإلعداد لتنفيذ الخطة اإلجرائية واملدة املخصصة لإلجراءات ولجمع امل

 الباحث املدة الالزمة حسب طبيعة املشكلة وحجمها وحجم اإلجراءات املقترحة وتوفير التسهيالت الالزمة. 

 استئناف دورة البحث  -4-6

االنطالق من النتائج املتوصل إليها واملشكالت الجديدة التي تم رصدها من أجل استئناف دورة بحث تدخلي جديد. لذلك،  

ة االنطالق بسيطة وتفصيلية، فإن املهم هو الشروع في سيرورة التدخل وتطوير الواقع، من خالل التبصر  فمهما كانت نقط

الفردي والتداول الجماعي املتواتر في األعمال املنَجزة واملعارف املحصلة حولها، واستشراف آفاق العمل ملعالجة االختالالت  

 .والبناء على النجاحات

 : خالصة

لبحث التربوي التدخلي، هو بمثابة مشروع تكويني ذاتي مستمر وتطويري، يجعل من املمارس التربوي  عموما، يتضح أن ا

مواكبا للتطور املعرفي الحاصل في حقله املنهي، كما يمكنه من القدرة على معالجة املشكالت التربوية الواقعية التي تعترضه في  
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 لدى عينة من تالميذ التعليم املتوسط أثر نوعية تكوين األساتذة على الدافعية للتعلم
The impact of the quality of teacher training on the learning motivation 

in a sample of middle school pupils 
 ، الجزائرجامعة معسكر/نعيمة قرمام طالبةال • مختار بوفرة د.

DrMokhtar Boufera• student Naima karmame/ University of Mascara, Algeria 

 

 

 :   ملخص

وكذا التعرف على   معرفة أثر نوعية تكوين األستاذ على الدافعية للتعلم لدى تالميذ التعليم املتوسط،  هدفت الدراسة إلى 

ومعرفة الفروق بين الجنسين في   مستوى الدافعية للتعلم لدى التالميذ الذين يتلقون التعليم لدى أساتذة املدرسة العليا،

 طبق عليهم مقياس الدافعية للتعلم،  اختيارهم بطريقة قصدية،  تلميذ وتلميذة تم   94تكونت العينة من   الدافعية للتعلم،

أن   كشفت الدراسة عن النتائج اآلتية:  و ،SPSSتمت معالجة البيانات عن طريق برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

التعليم املتوسط تأثير تكوين األستاذ على الدافعية للتعلم متوسط لدى تالميذ  التكوين املتخصص    لصالح أساتذةو  حجم 

وكذلك عدم   وأن مستوى الدافعية للتعلم مرتفعة لدى التالميذ الذين درسوا عند أساتذة املدرسة العليا، باملدرسة العليا،

 وجود فروق بين الجنسين في مستوى الدافعية للتعلم لدى التالميذ الذين درسوا عند أساتذة املدرسة العليا .

 ،الدافعية للتعلم، التالميذ. التعلم:  الكلمات املفتاحية

Abstract ׃ 

The study aimed to experience the effect of the quality of the teacher training regarding the motivation to 

learn in middle school pupils, as well as identifying the high level of motivation to learn among intermediate 

education pupils who study for upper school teachers,  and knowing the differences between the sexes in the 

motivation to learn, the sample compounded of 94 (male and female) students who were selected randomly.  

The researcher designed a questionnaire concerning the subject in order to confirm  its psychometric  

properties The data processing has been relied on the statistical packages for social sciences SPSS program, 

the study revealed the following results:The magnitude of the influence of the teacher training on the 

motivation to learn among intermediate education pupils is average in favor of teachers of specialized 

education at the higher schoolThe level of motivation to learn is high among students who studied with 

teachers of the high schoolThere are no differences between the sexes in the level of motivation to learn 

among students who study with professors at the higher school. 

Keywords: learning, motivation to learn, students. 
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 :  مقدمة

ال البشرية  النقطة األساسية في حياة  الذي هو بداخله،  كان وال يزال التعليم  العالم  الفرد دربه ويفقه أسرار  بها  تي ينور 

خاصة ونحن في عالم يشهد من وهلة إلى أخرى تطورات وعصرنة في مجاالت متعددة نخص بذكر منها املجال العلمي واملعرفي 

نظومة التربوية التعليمية   والبيداغوجي وهذا كله بفضل القوة اإلنسانية الطموحة من خبراء وعلماء وأساتذة رفعوا من درجة امل

 وأقاموا املجتمع من أجل تحقيق أغراض تربوية. 

وسائل التعليم  ل  باستخدامهسواء  وضع بصمته الخاصة على العملية التعليمية  املدرب الذي يستطيع بحنكته  األستاذ هو  

إلى إيجاد حلول لي  ذي املادية واملعنوية ال لذلك يعتبر األستاذ العمود الفقري   معها،  التعامللمشكالت التربوية وكيفية  سعى 

 . 1للتعليم ألنه بصالح هذا األخير تصلح املؤسسة التربوية وتزداد متانة ركيزتها وتتضح غاياتها املتعددة

النظام التعليمي ككل في  و  البيداغوجية   البالغ باألستاذ،  االهتمامتكمن جودة  املهمة في تطبيق الخطط  بحيث تخول له 

التعليمية تطوير  ل مرهون  و   العملية  تكوينهذا  أ  األستاذ  بمستوى  منه  يستقي  الذي  النبع  يكون    التربية بالراقي  و   بناؤناالذي 

في الجيل القادم إذ لم يحصل  هذه املبادئ    ال يمكنه أن ينشر   تاذاألسو   طموح وخبرة،التعليم والوصول إلى أجيال صاعدة كلها  و 

 التكوين البيداغوجي.  ى عال منعلى مستو 

ومن هذا املنطلق وجب علينا التركيز في قضية تكوين األستاذ ألنها من بين القضايا التي تستحق أن تنال الصدارة في تطوير 

التربوية في   الجامعمؤسسااملشاريع  العالي سواء في  التعليم  العليا والنظر في االختالفات بين املؤسستين في   ارسأو املد  اتت 

البرامج واملقاييس التي تعتمدها من أجل تهيئة الطالب األستاذ ملتطلبات مهنة التدريس من جميع النواحي وكذا التعامل مع ما  

 وكيفية مواكبة كل جديد تكنولوجي بكل مرونة.يحدث في املستقبل من تغيرات في الجانب التربوي 

يعتبر املتعلم محور العملية التعليمية واألستاذ هو الطرف املهم الذي يشرف عليها لذا يتطلب تكوينا وفقا ملعايير عاملية  

ف أمام أي  ومعاصر من حيث التكنولوجيا واملعارف والخبرات واملهارات واألسس العلمية التي تجعله ال يهاب أو يضع  ةحديث

تطور في املستقبل ألنه يعتمد على خلفية تجعله في وعي تام باملتغيرات واملشكالت األمر الذي يرفع من مستوى الدافعية لديه  

التعليم إضافة إلى ذلك   املراتب في  إلى أعلى  الداخلية التي تجعله يبذل كل مجهوده واملثابرة أكثر في الوصول  ويحفز طاقاته 

مب على األستاذ معرفتها لتلبية كل احتياج لدى  األساليب التي وج
ّ
والتعامل معه بكل ذكاء واحترافية لتجنب األثر السلبي    املتعل

 من الناحية األكاديمية. 

 :   مشكلة الدراسة

البشرية   املوارد  بتنمية  واملهتمين  الباحثين  قبل  من  األخيرة  اآلونة  في  بالغا  اهتماما  والتعليم  التربية  قطاع  لبلوغ  شهد 

االستثمار في هذا العنصر البشري وذلك   يتم حالياالعصب األساس ي في العملية التعليمية التعلمية    ستاذوباعتبار األ ،أهدافه

مهامه    إجراءاتبإتباع   أدى  من  وتمكينه  لتدريبه  تكوينية  برامج  تحقيقته  ساعدومواستحداث  إليه  على  تصبوا  املناهج    ما 

لوحده  األستاذ  وهذا ال يقتصر على   ، لدى املتعلم  خلق جو من املنافسة بينها و فع مستوى الدافعية للتعلم  ر كذا  و  التعليمية،

  ، ، واملتعلمينالصف وخارجه من الهيئة التدريسيةكعنصر وسط املؤسسة التربوية وإنما بتفاعل مجموعة من العناصر داخل  

 
لخضر)1 املرحلة  2009شاللي  معلمي  تكوين  برنامج  تقويم  واألساتذة،  االبتدائية(  الطلبة  نظر  وجهة  خالل  التربية   من  علوم  في  ماجستير  رسالة 

 جامعة الجزائر.  غير منشورة، واألرطفونيا،
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م تربط بين األستاذ و   البرامج واملناهج وإدارة املؤسسة وباألخص العالقة التي و 
ّ
 األكاديمية،   من جميع الجوانب املعرفية،   املتعل

 والنفسية التربوية وحتى االجتماعية.

موعليه قبل أن نحكم على تحصيل  
ّ
ومستواه الدراس ي البد من التساؤل حول الجو الذي يتعلم فيه والطريقة التي    املتعل

التدريس و املعاملة املعتمدة من قبل األستاذ ومن هنا نفتح الباب عن    أهي مناسبة له أم ال وكذا أساليب  عارفكتسب بها املي

القضية األكثر اهتماما في مجال التربية وهي عملية التكوين التي يتلقاها األستاذ خالل مساره العلمي الجامعات واملدارس العليا  

 من أجل تزويده باملعرفة الكافية ليكون قائدا في صفه. 

نا إعادة النظر في برامج التكوين من حيث النوع والكم  والتطرق إلى أحدث أساليب تكوين األستاذ  ومن هذا املنطلق علي

التطوير   دون  للمنهج  تطوير  ال  بأنه  التربوية  الكتابات  في  حديثا  متداول  هو  ما  ألن  واملعاصرة  التكنولوجيا  عصر  ملواكبة 

 .1الذي يجسده وهو تغيير عالم املؤسسة التربوية وأبعادها الشخص ي لألستاذ ألن الفضل الكبير له يتمثل في الدور الهام 

وذلك بتغيير شامل ألحدث طرق التدريس والتنفيذ وكفايات تتعلق بإثارة الدافعية عند التالميذ والقدرة على حفظ النظام  

 .Garguilo (1974) جرجيلووهذا ما أشارت إليه دراسة   ،املهاراتبالصف ومساعدة التالميذ على ممارسة مختلف  

موإذا أردنا أن نركز اهتمامنا ب
ّ
للتقدم في مساره العلمي البد من تحفيز واستثارة كل ما لديه من قوة كامنة واالستثمار   املتعل

فيها وهذا راجع إلى الدور الذي يلعبه األستاذ داخل الصف وما يحمله تكوينه من خزائن معرفية تؤهله لفعل ذلك كي يزرع في 

م ذات  
ّ
وإدراك للمعارف وثقة بالنفس حتى يشعر بحس املسؤولية وهذا ما تطرقت إليه دراسة كيم وفيك    ام   االهتم عنصر    املتعل

Kim & Frick  (2012)  ،  املوجود بين مراكز تكوين األساتذة ونوعية البرامج املأخوذة    االختالف  االعتبارلذلك يجب أن نأخذ بعين

ستاذ يواكب أي تغيير وتحقيق كل األهداف املسطرة وفقا لغاية بها من حيث املعلومات والتوجيهات واألساليب التي تجعل األ 

م
ّ
 :اآلتيةومن هنا جاءت التساؤالت  املتعل

 ما مدى تأثير نوعية تكوين األساتذة على الدافعية للتعلم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة؟  -

 لعليا لألساتذة ؟ ما مستوى الدافعية للتعلم لدى التالميذ الذين يدرسون عند أساتذة املدرسة ا  -

 هل يوجد فروق بين الجنسين في الدافعية للتعلم لدى التالميذ الذين يدرسون عند أساتذة املدرسة العليا؟  -

 فرضيات الدراسة: 

 أثر تكوين األستاذ باملدرسة العليا على الدافعية للتعلم لدى التالميذ مرتفعة.  -

 املرحلة املتوسطة الذين يدرسون عند أساتذة املدرسة العليا.مستوى الدافعية للتعلم مرتفع لدى تالميذ   -

 يوجد فروق بين الجنسين في الدافعية للتعلم عند التالميذ الذين يدرسون عند أساتذة املدرسة العليا . -

 أهمية الدراسة : 

 :  اآلتيةتتلخص أهمية الدراسة الحالية في النقاط  

الحاضر من أجل إعادة النظر في برامجه وتحسينها وتطويرها وفق التصورات    تسليط الضوء على واقع التكوين في الوقت  -

 الجديدة. 

 
 بالقاهرة، مصر.ر الفكر العربي اد  دليل التربية العلمية، (شخصية املعلم وإعداده،1996راشد علي)1
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 إلقاء نظرة عامة حول عملية التكوين من خالل اإلطار النظري للدراسة.  -

 محاولة فهم أي نوع من التكوين يؤثر في مستوى الدافعية للتعلم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة  -

 أهداف الدراسة: 

 دراسة الحالية إلى: تهدف ال

 التعرف على مستوى الدافعية للتعلم املرتفع لدى تالميذ املرحلة املتوسطة الذين يدرسون عند أساتذة املدرسة العليا. -

 التعرف على مدى تأثير الدافعية للتعلم نظرا لنوعية تكوين األساتذة. -

 عند التالميذ الذين يدرسون عند أساتذة املدرسة العليا.   التعرف على الفروق املوجودة بين الجنسين في الدافعية للتعلم -

 مصطلحات الدراسة: 

هو عملية أساسية في أي قطاع من القطاعات تهدف إلى تطوير وتغيير الفرد من حيث إكسابه املهارات والخبرات   التكوين: 

 واملعارف الالزمة ليكون مؤهال في مهنته أو وظيفته.

هو العنصر األساس ي واملهم في العملية التعليمية والذي يركز في مهامه على تفعيل كل العناصر البيداغوجية ملا   األستاذ:

 يحمله من أطر ثقافية وأكاديمية للوصول إلى املستوى املطلوب.

هي تلك القوة الكامنة في ذات الفرد أو خارجه تكون بمثابة املحرك واملحفز لجميع سلوكياته في مختلف مواقف   الدافعية:

 ، وتعرف إجرائيا على أنها الدرجة التي يتحصل عليها التالميذ من خالل تطبيق مقياس الدافعية للتعلم.االجتماعيةالحياة 

 الجانب النظري: 

 التكوين  أوال:

التي تمكن الفرد من أداء نشاط منهي وذلك ممارسة    اإلجراءات( التكوين على أنه مجموع  1979)Mialaret  ميالري يعرف  

 .1دراسة ديداكتيك املواد الدراسية  مختلف الطرائق والتقنيات التي تتيح إقامة تواصل تربوي مع جماعة القسم،

أصول  2002)مصموديوذهب   علم  مجال  في  التكوين  تعريف  إلى  واملواقف  (  األنشطة  مجموع  به  يقصد  التدريس 

القيام   أو تطويرها قصد  القدرات واالتجاهات  املعلومات  املعارف  إلى اكتساب  التي تهدف  التعليمية  البيداغوجية والوسائل 

 .2بمهمة أو وظيفة 

من نمو ملعارف   ها،(التكوين هو ما يجري من عمليات اإلعداد قبل الخدمة والتدريب أثنائ 2003)الفتالوي من وجهة نظر  

وهي تبدأ في مؤسسة التكوين   بما يتالءم والتطور املتعدد الجوانب للمجتمع، املعلم وقدراته وتحسين ملهاراته وأدائه التربوي، 

 .3قبل الخدمة وتستمر أثنائها 

 
( دور التكوين البيداغوجي في تنمية الكفايات التدريسية لدى أساتذة التعليم املتوسط، مجلة تطوير العلوم  2017مزوز عبد الحليم) فارس علي،1

 . 22-1(،2)10االجتماعية، جامعة الجلفة،
مجلة جامعة دمشق   ة املدرسة العليا لألساتذة في الجزائر،مشكالت تكوين أساتذة التعليم الثانوي كما يراها طلب  (2002زين الدين)  مصمودي   2

18(02)189  -210 . 
 األردن.  ، دار املشرق للنشر والتوزيع، عمان،1اإلبداع(ط  املفهوم، الكفايات التدريسية)التدريب، (2003الفتالوي سهيلة) 3
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ومخططاتها  2008)  عواضةوأعطى   منظمة  جهود  عن  عبارة  أنه  على  التعليم  بمهنة  التكوين  املعلمين  (مفهوم  إلكساب 

التعليم   عملية  ألداء  إيجابية ضرورية  واتجاهات  ومواقف  حركية  ومهارات  عملية  وقدرات  معارف  تشمل  كفايات  املتدربين 

 .1والتعلم 

 يكون  التي الديداكتيكية والوسائل البيداغوجية  والوضعيات األنشطة مجموعة  أنه على (التكوين2012)  بن غذفةوترى  

 وتزويده  ما،  مهمة  ألداء   الفرد إعداد  يعني التكوين فإن  عمل، ومنه أو مهنة ممارسة أجل من املعارف  وتنمية إكساب هدفها

 متنوعة  ووسائل ناجحة  بطرائق والتطبيقية وتدريبه النظرية جوانبها في سيشغلها التي الوظيفة أو املهمة حول  خاصة بمعطيات

 .2والتقويم  والتخطيط التدريس تقنيات إكسابه وكذا وفعالة

بمهنة معينة وتعديل    (التكوين هو2016)عطيةوحسب   املهارات والخبرات واملعارف املختلفة  التعليم واكتساب  نوع من 

التفاعل  و    سلوكهم اتجاهاتهم وحتى يكون التكوين أكثر فعالية ينبغي أن يركز على املتدربين والقائمين على عمليات التكوين  

 .3بينهم 

جموع العمليات والجهود املقدمة من قبل أخصائيين في املجال  للتكوين على أنه م   امن خالل املفاهيم السابقة نعطي مفهوم

 لتزويد الفئات املقبلة على التوظيف أو في إطاره باملعلومات والخبرات الالزمة التي تجعله مؤهال في ميدان العمل.

 أبعاد التكوين:  

األكاديمي - علمه  :  البعد  توظيف  الخريج قدرة علمية على  يمتلك  أن  به  أفكار  ويقصد  إنتاج  في  األمثل  واستخدامه 

جديدة ومتابعة ما هو جديد في مجال املعرفة وبخاصة مجاله والقدرة على التفكير العلمي وفهم املنهجية العلمية وتطبيقها في  

 .   4البحوث العلمية والتمتع بعقلية علمية ناقدة كاالستنتاج واالستنباط واالستعداد والتحليل 

املعلم في مجال علم النفس الطفل واملراهق ومطالب النمو في كل مرحلة عمرية والفروق الفردية،  : تكوين  البعد املنهي -

باإلضافة إلى علم النفس التربوي وعلم املناهج وطرائق التدريس واألهداف التربوية حتى يتمكن من أداء مهامه التعليمية على  

 أكمل وجه. 

 ملكونات الثقافية ومختلف املجاالت املتعلقة بحياة الفرد واملجتمع.  : أن يكون املعلم مطلع على كل االبعد الثقافي  -

أن يلم بأصول علم االجتماع التي تساعده على فهم الفرد داخل الجماعة، وكل املجتمع   البعد الشخص ي واالجتماعي: -

باإلضافة إلى البعد الشخص ي املتمثل في  وصالحة، ومؤسساته االجتماعية التي تعمل على تنشئة الفرد تنشئة اجتماعية جيدة 

 .5شخصية املعلم التي يجب أن تكون متوازنة وسوية تعطي له صورة القائد االيجابي الذي ينعكس على سلوك تالميذه 

 
 دار العلم.   ،1ط شرافواإل ( تطوير أداء املعلم، كفايات التعليم والتأهيل املتواصل 2008عواضة هاشم ) 1
 دار العلم.   ،1ط واإلشراف( تطوير أداء املعلم، كفايات التعليم والتأهيل املتواصل 2008عواضة هاشم )  2

  3دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، األردن.  ،1(إدارة املؤسسات ط2016عطية فيصل نيبال)
مركز   مجلة جيل العلوم االنسانية واالجتماعية، ( إعداد معلم التعليم األساس ي في ضوء املتغيرات العاملية املعاصرة،2017الجنوبي علي موض ي)  4

 .  87- 71(،29جيل البحث العلمي،)
 .  209-186(،4) ،2املجلة الجزائرية التربية والصحة النفسية، جامعة الجزائر ،واآلفاقالواقع  ن ( تكوين املعلمي2011سيا )آبلحسين رحوي 1
 . مرجع سابق ،شالبي 2

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/356
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 العوامل املؤثرة في مستوى تكوين األساتذة: 

 . أساتذتها   ومستوى  وإمكانياتها  التكوين مؤسسات  ونوعية مستوى  -

 التعليمية املرحلة وبين العام بشكل عام التعليم مناهج وأهداف فلسفة تكوين األساتذة وبين برامج بين االرتباط مدى  -

 .خاص الطالب األستاذ بشكل بها  سيعمل التي

 ضوئها. التكوين في  أهداف ووضوح األستاذ وأدوار وظائف وضوح مدى  -

 .بها يتمتعون  التي األكاديمية و الشخصية والخصائص الطلبة واألساتذة، نوعية -

 منه.  االنتهاء التكوين وعند  برنامج بدء عند الطالب عمر  -

 اليوم. في املخصصة الساعات الدراسية، وعدد السنة  في الدراسة  أيام عدد-

الطلبة   قدرات  تنمية  و املادة النظرية من  بالتخفيف وذلك وظيفيا،  وجعله  التكوين،  مؤسسات في التعليم  تمهين  مدى   -

 .األساتذة أداء مستوى  رفع إلى تؤدي التي العملية املعرفي واملهارات املحتوى  على والتركيز الذاتي التعلم على واألساتذة

 عصرنا ألن ضروري  الخدمة وبشكل  أثناء الخرجين تدريب بمتابعة وذلك  مستمرة، عملية تكوين األستاذ عملية  جعل  -

عديدة فهناك  مستمرة، وتغيرات  بتطورات يحفل الحالي  الهيئة أعضاء تدريب  وتجعل التعليمي العمل تعترض مشكالت 

 التطورات املختلفة  متابعة لألساتذة يتسنى لكي  وذلك  وتجددها،  التربية  مفاهيم  تطور  طبيعة  ماسة تقتضيها ضرورة  التدريسية 

 وتطويرها. وبناؤها الجديدة املعارف واكتساب

 بفاعلية العيش على قادرين إعداد خرجين  يقتض ي  املتسارع التكنولوجي والتقدم املعرفي التفجر  يأ  الحديثة، التقنيات  -

 الحاسوب كاستخدام الخاصة ومهاراتها  كفاءاتها  لها  مجاالت في أجود أفضل وتدريبا  تعلما ومنه  املختلفة،  بتغيراته  عاملنا في

 .1والتدريس به 

 االتجاهات التربوية الحديثة في تكوين األستاذ:   

النظام   ،النظام التكاملي إلى صنفين هما:   تصنف نظم برامج تكوين األساتذة في أغلب النظم التعليمية من حيث الشكل      

 التتابعي.

 النظام التكاملي: -

األساتذة       لتكوين  العليا  املعاهد  أو  التربية  املتوسطة والثانوية بإحدى كليات  الشهادة  إتمام  الطالب بعد  يلتحق  حيث 

 وبعدها سيتخرج ليقوم بالتدريس في مادة تخصصه. للحصول على الدرجة الجامعية، 

 النظام التتابعي:  -

  الجامعية كالعلوم أو اآلداب ثم يلتحق بإحدى كليات التربية أو يعد الطالب أكاديميا في إحدى املواد العلمية بالكليات      

أو سنتين حسب   بين سنة  ما  التكوين  مدة  وتختلف  التعليمية،  املراحل  بإحدى  للتدريس  تؤهله  التي  التربوية  العليا  املعاهد 

 ظروف واحتياجات كل مجتمع. 
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إلى تحقيق كفاية األستاذ والرفع من مستو       تهدف  اتجاهات  العالم  أما من حيث املحتوى، فقد ظهرت  في هذا  أدائه  ى 

 .1بل تؤكد استمرارية هذا األداء بفعالية عند االنتهاء من مرحلة التكوين ومباشرة العمل املنهي  املتغير، 

 أهداف ومبادئ التكوين البيداغوجي: 

عمل   - التكوين  وضعيات  فترات  أثناء  تحصيلها  تم  التي  املكتسبات  فيها  تدمج  عملية  تطبيقات  خالل  من  حقيقية 

 ملساعدة املتكونين على اكتساب الكفاءات. 

 مقاربة التكوين بالكفاءات والتركيز على معايير األداء واملمارسة العلمية. -

من تطوير كفاءتهم املهنية والتحكم في تسيير  توظيف بيداغوجيا تكوينية قائمة على املشاركة والتفاعل لتمكينهم   -

 األفواج التربوية.

 وضعهم في مواقف بيداغوجية واقعية ملساعدتهم على بناء أدوات تعليمية تعلمية الستثمار في ممارساتهم املهنية.  -

ب - للتحلي  بهم  الذاتي والدافع  التكوين  في  بأنشطة متنوعة تفيدهم  القيام  االبتكار عن طريق  املبادرة  تنمية روح  روح 

 واإلبداع. 

 .2ثار التكوين آتوفير شروط تقويم مدى تحقيق األهداف و  -

 الدافعية للتعلم  ثانيا:

التي تحرك سلوكه وتوجهه نحو تحقيق   على أنها الحالة النفسية الداخلية أو الخارجية للمتعلم،  (2000)قطامييعرفها  

 .3يته حتى يتحقق ذلك الهدف  هدف معين وتحافظ على استمرار

التوازن الذي  2005)عدس وتوق ويعرفها   الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل إعادة  (بأنها مجموعة الظروف 

 .4ون إرضاء لحاجات أو رغبات داخلية أي يشير املفهوم إلى نزعة الوصول إلى هدف معين وهذا الهدف قد يك  اختل،

قبل  من  وآخر   وتعرف  داخل  2005)  ونقواسمة  الكامنة  الحالة  هي  للتعلم  الدافعية  م ( 
ّ
يعمل    ،املتعل يمتلكها  عندما 

  باستمرار وتواصل وإذا ما تحلى بالصبر أثناء قيامه بما يلزم للتعلم من نشاطات مختلفة متعلقة بمواقف تعليمية مختلفة، 

 .5عملية التعلموهو   فإن ذلك يمكنه من الوصول إلى الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، 

 
ربيع،  1 العابدين)  عبزوزي  زين  الحفيظ  إعداد  2017عبد  لبرامج  الحديثة  العاملية  االتجاهات  زيان عشور  (،  العلوم جامعة  تاريخ  املعلمين، مجلة 

 .210- 195(،6)3 الجلفة،
الدين،  2 نور  أحمد)  زعتر  املنهي،  (2018قرينعي  والضغط  املتربصين  لألساتذة  التحضيري  البيداغوجي  للبحوث  التكوين  أنسة  مجلة 

 . 147- 128(،1)9والدراسات،
 دار الشروق للنشر والتوزيع. ،2( نماذج التعلم ط2000قطامي يوسف وقطامي نايفة) 3

 

 األردن.  عمان، النشر والتوزيع، دار الفكر للطباعة و 3( أسس علم النفس التربوي، ط2005توق محي الدين وعدس عبد الرحمن)  4
جامعة   لتربوية، مجلة العلوم ا ( دافعية التعلم لدى الطلبة وعالقتها ببعض العوامل األسرية،2005غرابية فيصل محمود)  قواسمة أحمد يوسف،  5

 . 242-177(،7)7قطر،
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املوقف  2008)العنانيويرى   في  لالستجابة  وتدفعه  سلوكه  تستثير  التعلم  في  داخلية  حالة  أنها   على  للتعلم  الدافعية   )

 .1التعليمي وتعمل على استمرار هذا السلوك وهذه االستجابة حتى يحدث التعلم 

م لطاقة الداخلية أو الخارجية التي يملكها  مما ذكر سابقا من تعاريف نستخلص أن الدافعية للتعلم هي نوع من ا
ّ
  املتعل

 بحيث تحفزه لالنخراط في العملية التعليمية. 

 مكونات الدافعية للتعلم: 

مكونات للدافعية ذات العالقة بسلوك التنظيم الذاتي، وعليه فالدافعية    ثالث(  1990)بنترش وديغورتلقد حددت أعمال  

 للتعلم تفسر من خالل ثالث مكونات أساسية : 

مين الذي يتضمن أهداف امل مكون القيمة:  -
ّ
  ومعتقداتهم حول أهمية املهمة )ملاذا أقوم بهذا العمل؟(. تعل

التوقع: - معتقدات   مكون  يتضمن  ميناملالذي 
ّ
قدرتهم    تعل بهذا  حول  القيام  أستطيع  )هل  املهمة  أو  العمل  أداء  على 

 العمل؟(.

 نحو املهمة )كيف أشعر اتجاه هذه املهمة؟(. االنفعاليالذي يتضمن ردود الفعل  : االنفعالي املكون  -

توصل        والتفوق    (1998)حسينكما  املستمرة  والرغبة  املثابرة  هي  عوامل  ست  من  تتكون  الدافعية  أن  والظهور  إلى 

 .2والطموح والرغبة في تحقيق الذات

مينامل لدى أسباب تدني الدافعية 
ّ
 : تعل

   :أهمها أسباب  عدة هذا إلى ،ويرجع املدارس في منتشر  أمر املتعلمين  وسط الدافعية في تدني ظاهرة إن    

 عوامل من مهم فاالستعداد عامل ، املتعلم قبل  من والخاص العام واالستعداد للتعلم االستعداد وتوفر وجود عدم  -

 .وزيادته التعلم استمرار 

 .والتغيير االكتشافو  للمتعلمين  بالبحث الفرصة إتاحة وعدم لألستاذ اليومي والروتين للمتعلمين  السلبية  املمارسة  -

 للتعلم. واستعداداتهم  حاجاتهم من واالنطالق والغايات األهداف  تحديد  على املتعلمين  قدرة عدم-

 .التعلم على وتشجعهم  التالميذ حماسة تثير  التي  والثواب التعزيز أساليب إهمال  -

 إتاحة  وعدم املتعلمين مع لبعض األساتذة املزاجية والسيطرة التالميذ حيوية تثير التي التعليمية الوسائل استخدام قلة  - 

 .النظر ووجهات اآلراء إلبداء لهم  الفرصة 

ن التالميذ في مستوياتهم التحصيلية أو االقتصادية مما يحيل بعض التالميذ الى العجز في الخبرات  التباين الشديد بي  -

 وحتى العجز من حيث توفير الحاجات الدراسية مقارنة بالتالميذ األغنياء.

 
 اجتماعية علوم أولى السنة طلبة على ميدانية دراسة  الجامعي، الطالب لدى للتعلم الدافعية تحسين  في البديل التقويم ( دور 2020قدي سومية)  1

 . 358-345(،46)1بابل،، جامعة واإلنسانية  التربوية للعلوم األساسية التربية  كلية مجلة معسكر، بجامعة
 األردن.  دار املسيرة للنشر والتوزيع ، عمان، ،6( علم النفس التربوي ، ط2008جادو علي محمد صالح) أبو  2
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 الحوار أسلوب عن وتبتعد على اإللقاء تعتمد واحدة تدريس طريقة ،استعمال للتفكير املثيرة األسئلة استخدام إهمال-

   .1والعطاء واألخذ والنقد

 أساليب استثارة الدافعية لدى التالميذ: 

الدافعية في تساعد  أساليب و إجراءات  عدة التربية  و النفس علم في الباحثون  يقترح       يمكن و  التالميذ، عند  استثارة 

 : يلي فيما تلخيصها

م يكون  وأن  على االنجاز  قدرتهم  في الثقة مثل  املتعلمين عند  االيجابية العواطف تنمية  على العمل -
ّ
 توجيه على  قادرا  املتعل

م وأن نجعل الدرس، موضوع عن كثيرة تساؤالت
ّ
 املدروس.  باملوضوع واهتماما  تركيزا أكثر املتعل

 .عندهم العواطف السلبية استثارة تجنب  - 

 وإثارة الدافعية:  زيادة على املساعدة األساليب من بأنه (1998قطامي)  وأضاف     

م  وضع -
ّ
 جاهزة. تقديم املعلومات من بدال األسئلة أسلوب واستخدام واالطالع البحث موقف في املتعل

 في  اآلخرين ورغبة غيرة اإلثارة وهذا والثناء، املدح املعنوية مثل  الحوافز أو اإلضافية النقاط مثل املادية الحوافز وإعطاء -

 إليه زميلهم. وصل  ما إلى الوصول 

            :منها للتعلم الدافعية وزيادة استثارة أساليب بعض السلوكي  االتجاه يقترح و

 الذاتية.  الداخلية خلق املعززات  في كبيرا دور  لها الخارجية فاملعززات املعززات، بمختلف الدرس  تقديم  ربط -

 إعداد في يشاركوا وتعليمية، وأن علمية بأنشطة يكلفهم  وأن  والخاصة، منها  العامة األهداف ملتعلميه  األستاذ يحدد  أن  -

 حلها. منهم ويطلب مشكالت باقتراح  التفكير وذلك على ومساعدتهم إمكانياتهم  على حسب الدرس

 االجتماعي التفاعل  من  جو في يسيره للتعلم وأن  حماسة  أكثر  يجعله وان  بيسير الدرس سير  في يساعد  مريح  جو  توفير   -

 فيما بينهم.  املتعلمين وبين املتعلمين،  وبين بينه

 املدرسية أعمالهم أداء في  عدم رغبتهم على تدل سلوكيات يظهرون عندما املتعلمين انتباه يوجه أن األستاذ على يجب   -

 .2معنوياتهم  رفع في يساهم  وان

أن   ال  تقوم البد  حديثة  عملية  اتجاهات  على  واملحتوى  ومعاصرة تكوين  الهدف  في  بالتكامل  عملياتها  تتصف  بحيث   ،

هو جديد ومتطور للتكيف مع جميع النظم والقواعد التربوية   واألسلوب والوسيلة والتقييم ،وتتوفر فيها املرونة لتتقبل كل ما

 واألكاديمية والنفسية . 

 

 

 

 
 ( علم النفس املدرس ي ،دار الشروق للنشر والتوزيع. 1999قطامي نايفة) 1
 األردن.  ،عمان،التدريس الصفي ،دار املسيرة للنشر والتوزيع( سيكولوجية 2007املحاميد شاكر عقله ) الزغلول عماد عبد الرحيم، 2
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 إجراءات الدراسة: 

 منهج الدراسة: 

 هو املالئم املنهج الوصفي فإن  ،أثر نوعية تكوين األساتذة على الدافعية للتعليم معرفة إلى تهدف الحالية الدراسة إن  

 لطبيعة هذه الدراسة. 

 عينة الدراسة: 

بتم الحالية  الدراسة  بمطمور ت  القادر  عبد  بغدوس  معسكر   متوسطة  الجزائري بالغر   بمدينة  الدراس ي    ،ب  للموسم 

2019/2020 . 

 يوضح توزيع أفراد العينة:  اآلتيوالجدول    94وتم تطبيق أداة الدراسة على عينة قوامها   عشوائية،تم اختيارهم بطريقة 

افية 01الجدول رقم)   ( يوضح توزيع العينة حسب املتغيرات الديمغر

 النسبة املئوية  التكرار  الخاصية املتغيرات 
 املجموع 

 التكوين 
 % 35.10 33 عادي

94 
 % 64.9 61 متخصص 

 الجنس 
 % 52.12 33 ذكور 

94 
 % 47.87 28 إناث

 أداة الدراسة: 

استخدام   األنسب  ارتأينا من  عية للتعلم في الدراسات السابقة،على الداف املقاييس التي استعملت للتعرفأهم   بعد مراجعة

  طلبة الجامعة وذلك ملا هو عبارة عن أداة للتقرير الذاتي صمم لقياس الدافعية للتعلم لدى    (1999مقياس بنترش وآخرون)

( عبارة يتم اإلجابة عليها من خالل سلم متدرج  31يتكون املقياس من واحد وثالثون) ،يتمتع به من خصائص سيكومترية عالية

معارض   معارض،،  محايد موافق، (وهي)موافق بشدة،5( إلى)1تم تكييفه على حسب بيئة الدراسة يتكون من خمسة نقاط)

 ( وذلك على حسب الفقرات السلبية واإليجابية.5،4،3،2،1)اآلتيلنحو  وتكون األوزان على ا بشدة(

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

تم التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس من خالل حساب الصدق عن طريق االتساق الداخلي بين البند واملقياس  

 أما الثبات بطريقة التجزئة النصفية.  الكلي،

 املقياس: صدق  -أ

 إليجاد  بيرسون  ارتباط معامل استخدام  من خاللقام الباحثان بالتأكد من صدق املقياس بطريقة صدق االتساق الداخلي  

 .للمقياس الكلية  والدرجة بعد كل  درجة ارتباط معامالت بحساب الداخلي االتساق
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 والدرجة الكلية ( يبين معامالت االرتباط املتبادلة بين كل بند  02جدول رقم) 

 α 0,01داللة  مستوى  عند دال  **                                    α   0,05داللة  مستوى  عند دال*

االرتباط دالة ومقبولة، أن كل معامالت  السابق  بالفقرة رقم) يتضح من خالل الجدول  املتعلق  تم  2ما عدا  (،رغم ذلك 

ربما في صعوبة فهم أفراد  ويمكن تفسير حصوله على هذه الدرجة  االحتفاظ به ولم يستبد ألن بقاءه ال يؤثر على صدق األداة، 

 العينة لهذا البند بسبب صياغته وغموضه. 

 الثبات:  -ب

طريقة   بطريقتين  املقياس  ثبات  من  التحقق  معامل  تم  بحساب  املقياس  ثبات  من  بالتحقق  قمنا  إذ  النصفية  التجزئة 

ستخدام معادلة سبيرمان براون  ثّم قمنا بالتصحيح با االرتباط لبيرسون بين الفقرات الفردية والفقرات الزوجية للمقياس،

 : اآلتيوالنتائج يبينها الجدول 

 ( يبين معامل الثبات املحسوب بطريقة التجزئة النصفية 03جدول رقم ) 

 املعامل املصحح  معامل االرتباط 

,7840 ,8790 

، وبعد تصحيحه عن طريق معادلة سيبرمان براون  7840,أن معامل االرتباط  بلغ قيمة  يتضح من خالل الجدول السابق      

، أما الطريقة الثانية تمت عن طريقة إيجاد معامل  وهو معامل ثبات مقبول   8790,حيث بلغت قيمة معامل الثبات املصحح  

 . 8700,ألفا لكرونباخ حيث بلغت قيمته  

التجزئة النصفية وألفا كرونباخ تبين أن مقياس  والثبات عن طريق    الداخلي،  االتساقحساب معامل الصدق بطريقة    بعد

للتعلم  الدراسة    الدافعية  في  بتطبيقه  للطالبة  يسمح  مّما  لقياسه  وضع  ما  فعال  ويقيس  والثبات  الصدق  من  بقدر  يتميز 

 األساسية.  

 

 معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 

1 **0,525 12 **0,560 22 **0,554 
2 **0,421 13 **0,392 23 **0,566 
3 *0,220 14 **0,475 24 **0,324 
4 **0,489 15 **0,557 25 **0,323 
5 0,116 16 **0,679 26 **0,465 
6 *0,229 17 **0,550 27 **0,385 
7 **0,396 18 **0,471 28 **0,516 
8 **0,405 19 **0,567 29 **0,471 
9 **0,387 20 **0,409 30 **0,530 
10 **0,532 21 **0,516 31 **0,492 
11 **0,518     



 
 
 
 

 
 

 2022 - يناير -  82العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

40 

 األساليب اإلحصائية املستعملة:  

م عليها  تمت  املتحصل  البيانات  طريقعالجة  ال  عن  برنامج  على  االجتماعية)  اإلحصائية رزم  االعتماد   ( SPSS20للعلوم 

 . اختبار"ت" لدراسة الفروق وباستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية: النسب املئوية،

 عرض وتحليل النتائج: 

 :  الفرضية األولى 

وللتحقق من صحة الفرضية تم حساب  تنص على أن أثر تكوين األستاذ على الدافعية للتعلم لدى تالميذ التعليم املتوسط،  

 يوضح ذلك:  اآلتيوالجدول ،اختبار"ت"لعينة واحدة

 يوضح أثر تكوين األستاذ على الدافعية للتعلم  لدى تالميذ  ( 04الجدول رقم) 

 املؤشرات 

 املتغيرات 

 

 ن
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 ي ر املعيا

 قيمة

 "ت" 

درجة 

 الحرية 
² 

حجم       

 االثر

 16,519 11,271 33 تكوين عادي 
 متوسط  0,072 92 2,664

 15,471 120,39 61 تكوين متخصص 

رقم  الجدول  من خالل  الدالة  04)   يتضح  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  ذات  فروق  وجود  درجات    0,05(  متوسطات  بين 

التالميذ في الدافعية للتعلم للذين يدرسون لدى أستاذ تلقى تكوين عادي ومتوسط أقرانهم الذين يدرسون عند أستاذ تلقى 

الذي    األستاذيذ الذين يدرسون عند  وبما أن املتوسط الحسابي لدرجات تالم تكوين متخصص في املدرسة العليا لألساتذة،

 111,27أكبر من متوسط التالميذ الذي يدرسون عند أستاذ تلقى تكوين عادي والذي بلغ    120,39تلقى تكوين متخصص البالغ  

وبالتالي الفروق لصالح التالميذ الذين يدرسون عند أستاذ تلقى تكوين متخصص باملدرسة العليا لألساتذة، في حين قدر مربع  

 حجم التأثير متوسط. أن مما يعني  0720,يتا  بقيمة قدرها  إ

ساتذة  ولصالح األ   متوسطبدرجة  على دافعية التعلم  نوعية تكوين األستاذ  تأثير  حجم   ويمكن تفسير نتيجة الفرضية بأن

  وينه سواء لعوامل كثيرة تندرج ضمنها تلك البرامج التكوينية التي تلقاها األستاذ  خالل فترة تك  يرجع  ،املتكونين باملدرسة العليا

في بعض املقاييس التي تجعل التكوين املتخصص أكثر درجة    االختالف في املدرسة العليا أو الجامعة العادية كل على طريقته مع  

التعامل   في كيفية  األستاذ املكون خبرة  باملعارف حول الجوانب  في طرق إكساب  التربوي ألنها تزوده  الجانب  مع كل متغيرات 

على النظريات التربوية الرائدة في امليدان وكذا طرائق التدريس الحديثة، هذا    االطالعالنمائية للمتعلم وتمكنه من    النفسية و

ومة التربوية من خالل ما يطبقه من  ما يجعل األستاذ ذو التكوين املتخصص يساهم في إحداث انعكاسات إيجابية على املنظ

الجوانب   في  سواء  أكمل صورة  على  الدور  للعب  تؤهله  التي  التدريس  وكفايات  تالميذه  مع  الدراس ي  الصف  داخل  أساليب 

م التطبيقية أو النظرية، وكذا مهارات جذب انتباه  
ّ
باط كل ما لديه من قدرات وخلق جو من املنافسة  نإلى الدرس و است   املتعل

الفروق الفردية  بمبدألتالميذ من خالل تحفيز دوافعهم نحو عملية التعلم إضافة على ذلك شخصية األستاذ التي تأخذ  بين ا

بين التالميذ تساهم بشكل كبير في ابتكار نظام تفاعلي وعملي داخل الفصل الدراس ي بصورة إيجابية  يزيد من رغبتهم في تعلم 

 فع مستويات الدافعية لديهم التي تجعلهم في جميع الحاالت جاهزين لتعلم كل جديد. جميع املواد الدراسية بكل سهولة وترت
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شبر)  دراسة  بينها  من  دراسات  عدة  مع  النتيجة  هذه  لألستاذ 2000وتتفق  املنهي  التكوين  ارتباط  أثر  أن  أكدت  التي   )

م بمحتويات املناهج املدرسية يعود باإليجاب على رفع مستوى دافعية  
ّ
الي الزيادة في التحصيل الدراس ي أما الدراسة  وبالت  املتعل

أن يتفهم املرحلة العمرية    التي تؤكد على أن سمات شخصية األستاذ الفاعلChambere (1997) وشومبرNines(1996)نيناس

للوصول   لى بذل املجهوداتإويشجعهم على روح املبادرة ويدفعهم   لتالميذه وأن يكسب ثقتهم به ويكون عادال في املعاملة بينهم، 

م في دراسته على األثر الذي يحدثه األستاذ في     Viau (1997)الهدف املرغوب فيه، كما أكد فيو  إلى
ّ
من حيث دافعيته    املتعل

م( في دراسته أن تهيئة  2003لبذل الجهد الالزم والرغبة واملثابرة، كما أبرز الطراونة )
ّ
داخل الصف، وتطوير مهاراته ذلك    املتعل

 يكون بالتنظيم الجيد وشخصية املدرس التي تزيد من ثقة املتعلمين وتحفزهم نحو التعلم.

 الفرضية الثانية:  

تنص على أن مستوى الدافعية للتعلم مرتفعة لدى التالميذ الذين يدرسون عند األساتذة الذين تلقو تكوين متخصص،  

 يوضح ذلك:  اآلتيوالجدول   ، تم حساب اختبار"ت"لعينة واحدةوللتحقق من صحة الفرضية 

 يوضح مستوى الدافعية لدى التالميذ الذين يدرسون عند األساتذة املدرسة العليا ( 05الجدول رقم) 

عدد أفراد  

 العينة 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الفرض ي 
 الداللة  درجة الحرية  قيمة "ت" 

 دالة 60 15,344 90 15,471 20,391 61

،ومن  0,05( أن قيمة اختبار"ت"لعينة واحدة تبين أنها دالة إحصائيا عند مستوى الدالة 05يتضح من خالل الجدول رقم)

باملتوسط الفرض ي للمقياس البالغ    15,471وانحراف املعياري البالغ    120,39خالل مقارنة قيمة املتوسط الحسابي التي بلغت  

قيمة املتوسط الفرض ي، وهذا يدل على أن مستوى الدافعية للتعلم مرتفعة  لدى   إذ نرى أن املتوسط الحسابي أكبر من،  90

  .لألساتذةتالميذ الذين درسوا عند أستاذ املدرسة العليا 

  ا تكوين   ا تلقو مّمن    أستاذأشرف على تدريسهم    نتالميذ الذيالة للتعلم مرتفعة لدى  وتفسر هذه النتيجة أن مستوى الدافعي

إلى  املدرسة  ب راجع  لألساتذة  لدافعية  ا  االستراتيجيات العليا  املستمرة  االستثارة  املحافظة على  في  األستاذ  يتبناها  م لتي 
ّ
  املتعل

التعليمية،  العملية  في سير  أكثر  ال  واندماجه  املتنوعة حسب  للعلم واملعرفة  الهدف، واكتسابه  إلى  للوصول  الدراسية    برامج 

مف
ّ
دائما يبحث عن األهداف التي تحقق رغباته وتشبع حاجاته وهذا ما أكدته نظرية األهداف التي ترى بأن املتعلم تحفز    املتعل

  ا في أدائه أكثر في تحقيق الهدف، دافعيته وتصبح في مستوى أعلى نحو التعلم كلما كان الهدف واضحا مما يجعله ملتزما ومتحكم 

ميكونها األستاذ لدى  ضف إلى ذلك األفكار اإليجابية التي  
ّ
عن أهمية التعلم والتعليم في حياة الفرد مستقبال مع ذكر    املتعل

األمثلة من الواقع العلمي لزيادة تعزيز الثقة بالنفس ورفع مستوى الطموح نحو التعلم، فتكوين األستاذ املتخصص يظهر في 

متحفيز  
ّ
ها على حسب ما ورد في النظرية السلوكية كتقديم مكافآت  من خالل العديد من األساليب والسلوكات التي يعتمد  املتعل

واملثابرة    االلتزام مادية أو معنوية على املجهودات التحصيلية للتلميذ ما ينعكس في رفع الروح املعنوية له ويشجعه أكثر على  

لي تحقيق أهداف املؤسسة،  داخل الصف مما ال شك فيه يزيده دافعية وإصرار وعزيمة ليتضح أكثر في نتائجه الدراسية وبالتا

املتبادل الذي يقرب كل من األستاذ    واالحتراموال ننس ى الجو الذي يخلقه األستاذ داخل الصف والعالقة التي تسودها املودة  

مو 
ّ
هذا    ويساعدهم في التصدي ألي مشكل يحاول عرقلة املسار الدراس ي للتلميذ ويكبح رغبته وقدراته في مواصلة التعلم،   املتعل

يكون للتلميذ إدراك عالي لكفاءته الذاتية ويرفع من مستوى تقديره لذاته وبهذا تصبح اتجاهاته موجبة نحو األستاذ كونه  ما  
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مهذا ما أقرته النظرية التحليلية أن    في طلب العلم،  االستمرارالقدوة في  
ّ
في مجال التعلم مدفوع في سلوكه بهدف تحقيق    املتعل

قف التعلم تثير دافعيته إذا ما حققت لديه هذه اللذة مما يرفع من مستوى الدافعية للتعلم  اللذة والسعادة لذلك فإن موا

 سعيا للتفوق والنجاح. 

النتيجة مع عدة دراسات كدراسة   البزاز)  (،2000نظمي)وتتفق هذه  املجيد)(،1989دراسة  (، دراسة  1997ودراسة عبد 

دافعية  2003الجميلي) استثارة  نتائجها  كانت  التي  مامل ( 
ّ
نحو    تعل جهوده  مستوى  التعلم،وتحسين  حنين   عملية  ودراسة 

م التي أكدت أن من الطرق واألساليب التي ترفع من مستوى الدافعية عند  (2011)
ّ
ي لألساتذة مع تقديم  فالوعي الوظي  املتعل

املستخدمة من قبل األستاذ ترتبط    االستراتيجيات ( التي توصلت نتائجها إلى أن  2008)Wing ودراسة وينغ املكافآت والتشجيع،

( التي كانت من نتائجها أن  1998( ودراسة ونترل )1981ودراسة كل من كوزكي ) بشكل واضح في زيادة الدافعية نحو التعلم،

مب واالهتمامالدعم األكاديمي 
ّ
 ف يزيد من تطوير مستوى قدراته العلمية. من قبل األستاذ بصفة خاصة داخل الص  املتعل

 الفرضية الثالثة: 

العليا  املدرسة  أستاذ  يدرسون عند  الذين  التالميذ  لدى  الجنس  ملتغير  تبعا  للتعلم  الدافعية  في  تنص على وجود فروق 

 :اآلتيوالنتائج يوضحها الجدول  وللتحقق من صحتها تم حساب اختبار"ت" لعينتين مستقلتين،  ،لألساتذة

 ( يوضح فروق في الدافعية للتعلم تبعا ملتغير الجنس 06الجدول رقم ) 

 املؤشرات 

 املتغيرات 

 

 ن
املتوسط  

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 
 الداللة  درجة الحرية  قيمة "ت" 

 12,050 118,85 33 ذكور 
 غير دالة 59 8450,

 18,800 122,21 28 إناث

وجود فروق ذات داللة إحصائية  وبالتالي عدم    ، حصائياإغير دالة    0,845يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" البالغة   

 .لألساتذةمستوى الدافعية للتعلم لدى التالميذ الذين يدرسون عند أستاذ املدرسة العليا  بين الذكور واإلناث في

مستوى الدافعية للتعلم لدى التالميذ الذين يدرسون عند أستاذ املدرسة  يمكن تفسير عدم وجود فروق بين الجنسين في 

العليا لألساتذة بالنظر إلى الحاجات التي يسعى كل التالميذ الذكور واإلناث في تحقيقها من الحاجة إلى الفهم واملعرفة واإلنجاز  

هذا ما أكدته نظرية الحاجات    اإلشباع العلمي واإلحساس بالسلطة داخل الصف الدراس ي، وتقدير الذات وصوال بعدها إلى  

إنجاز علمي موفق وبالتالي  إلى  الذي يدفعهم  التفاعلي  إلى تحقيق العمل  ملاسلو في املجال املدرس ي بأن كال الجنسين يهدفان 

م يشعر  
ّ
أيضا عامل املثابرة والجدية واملنافسة بين التالميذ من    ونجد  اآلخر في إتمام عمله التحصيلية، بأنه يحتاج إلى    املتعل

ونخص بالذكر عامل النجاح من مرحلة تعليمية   الجنسين يرفع من الكفاءة الذاتية التي تخلق نوعا ما دافعا قويا في التحصيل،

تجاه الوصول إلى الهدف وعدم  إلى أخرى الذي يشعر الجنسين بالفاعلية الذاتية بأن عليهم تحمل املسؤولية في التطور الفعلي با

كما تسمح املعاملة الجيدة من قبل األستاذ لتالميذه في جعل اإلطار الثقافي والوجداني   السماح لآلخرين بأدائها أفضل منهم،

وإلى جانب التكوين املتخصص   يتقارب عند كل التالميذ ما يظهر في بذلهم للمزيد من املجهودات لتطوير من قدراتهم املعرفية، 

ومن خالل مراعاة الفروق الفردية بين الجنسين   ألساتذة الذي يساهم في وضع الجنسين في نفس مستوى الدافعية للتعلم،ل

 هناك جانب ارتقاء الفكر داخل األسرة الذي يحث اإلناث مثل الذكور في التفوق في الدراسة وإبداء أفكار إيجابية حول األستاذ. 
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( التي  2009(، والرفوع وآخرون)2009(،دراسة إبراهيم أحمد)2007دراسات كدراسة فواز)وتتفق هذه النتيجة مع عدة  

( التي  2005ودراسة روثر وآخرون) كانت نتائجها عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في مستوى الدافعية للتعلم،

ا بأبعادها من  للتعلم  الدافعية  في  بين الجنسين  نتائجها عدم وجود فروق  الذات، توصلت  ودراسة    إلنجاز والسلطة وتقدير 

 (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية في مادة الرياضات. 1985قوتفرايد )

( في وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في  2011ودراسة نوفل )  (،2014كما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة جناد)

في مثابرتهن وجديتهن في العمل املدرس ي وبذل الجهد واألهمية الكبيرة في تحقيق    مستو الدافعية حيث تعد اإلناث أكثر كفاءة

 األهداف املسطرة. 

م استنتج الباحثان تصورا إيجابيا حول أثر نوعية تكوين األستاذ على الدافعية للتعلم لدى  من خالل هذه الدراسة  
ّ
  املتعل

،التي تشمل كل من تكوين األستاذ املتخصص باملدرسة العليا لألساتذة والتكوين العادي بالجامعة وتأكدت لذلك من خالل  

تحليلها للمعطيات امليدانية أن مستوى دافعية التعلم يرتفع أكثر عند األستاذ ذو التكوين املتخصص ألن ذلك ينعكس بصورة  

والخطط العلمية من أجل تحفيز الدوافع الداخلية للتلميذ واستثارة    ت االستراتيجيابوي من  في تطبيق ما اكتسبه في امليدان التر 

وقدراته نحو العملية التعليمية، والتأثير الذي يحدثه من خالل أساليب وطرق في التعامل مع التالميذ داخل الصف  إمكانياته

م تجاوز املستويات التعليمية بكل سهولة ،وتصبح لدى  الدراس ي الذي يولد لديهم الطاقة اإليجابية والطموح والدافع إلى
ّ
  املتعل

 القوة في التحكم وعدم الفشل في أي جانب من جوانب الحياة مستقبال. 

 االقتراحات: 

 :  اآلتية  باالقتراحاتحولنا الخروج  بعد إجراء الدراسة وعرضنا لنتائجها ومناقشتها وتفسيرها،

 نية املقدمة لألساتذة بحيث تكون مطابقة للواقع في امليدان التربوي واألكاديمي. إعادة النظر في محتويات البرامج التكوي -

م اعتماد التكنولوجيا الحديثة التي تسهل للطرفين) -
ّ
 .  اذ( في وصول الرسالة البيداغوجيةواألست املتعل

 أفضل.تدارك التربويون للنقائص املوجودة بالجامعة والتي تساهم في تطوير تكوين الطلبة بشكل   -

تقديم حصص أو برامج إرشادية داخل املؤسسة التربوية لألساتذة لتوعيتهم وتنبيههم بالتطورات العلمية والصعوبات  -

ماألكاديمية وأساليب الوقاية منها للمحافظة على توازن 
ّ
 التحصيلي.   الدراس ي و  املتعل

 قائمة املراجع: 

 األردن.  ،دار املسيرة للنشر والتوزيع ، عمان،6التربوي ، ط( علم النفس  2008جادو علي محمد صالح) أبو -1

النفسية، جامعة الجزائر  ، واآلفاقالواقع    ن (تكوين املعلمي 2011بلحسين رحوي اسيا ) -2   املجلة الجزائرية التربية والصحة 

2(،4).   

 . (9) مجلة دفاتر جامعة بسكرة، التربوي، اإلصالح  وحاجات السابقة الخبرات بين املعلم (تكوين2012شريفة )بن غذفة  -3

  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع عمان،   3(أسس علم النفس التربوي، ط2005توق محي الدين وعدس عبد الرحمن) -4

 األردن. 

مجلة جيل العلوم االنسانية   ي ضوء املتغيرات العاملية املعاصرة،(إعداد معلم التعليم األساس ي ف2017الجنوبي علي موض ي) -5

 . (29مركز جيل البحث العلمي،) واالجتماعية،

 در الفكر العربي بالقاهرة، مصر. دليل التربية العلمية، (شخصية املعلم وإعداده،1996راشد علي) -6

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/356
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/356
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/356
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/356
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الدين، -7 التحضيري لألساتذة  (2018قرينعي أحمد)  زعتر نور  البيداغوجي  أنسة    التكوين  املتربصين والضغط املنهي، مجلة 

 .(1)9للبحوث والدراسات،

 األردن.  عمان،  دار املسيرة، ( سيكولوجية التدريس الصفي،2007املحاميد شاكر عقله ) الزغلول عماد عبد الرحيم، -8

الحفيظ) -9 العابدين عبد  األساتذة،2017زين  تكوين  في  العاملية  االتجاهات  العلوم   (  األغواط،  االجتماعية،مجلة    جامعة 

(22) . 

لخضر) -10 املرحلة  2009شاللي  معلمي  تكوين  برنامج  تقويم  واألساتذة،   االبتدائية(  الطلبة  نظر  وجهة  خالل  رسالة   من 

 جامعة الجزائر. غير منشورة،  ماجستير في علوم التربية واألرطفونيا،

ة الحديثة لبرامج إعداد املعلمين، مجلة تاريخ العلوم (، االتجاهات العاملي2017عبد الحفيظ زين العابدين)  عبزوزي ربيع، -11

 .(،6)3جامعة زيان عشور الجلفة ،

 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، األردن. 1(إدارة املؤسسات ط2016عطية فيصل نيبال) -12

 ،دار العلم.  1ط  واإلشراف( تطوير أداء املعلم ، كفايات التعليم والتأهيل املتواصل  2008عواضة هاشم ) -13

الحليم) -14 عبد  علي،مزوز  التعليم  2017فارس  أساتذة  لدى  التدريسية  الكفايات  تنمية  في  البيداغوجي  التكوين  دور   )

 . (2)10املتوسط، مجلة تطوير العلوم االجتماعية، جامعة الجلفة،

 األردن.  عمان، ،دار املشرق،1اإلبداع(ط املفهوم،  التدريسية)التدريب،(الكفايات 2003الفتالوي سهيلة) -15

 طلبة على ميدانية  دراسة الجامعي، الطالب لدى للتعلم الدافعية تحسين  في البديل التقويم ( دور 2020قدي سومية) -16

بابل  ،واإلنسانية التربوية للعلوم األساسية  التربية كلية  مجلة معسكر،  بجامعة اجتماعية  علوم أولى السنة   جامعة 

 .(46)1العراق،

 . األردن عمان، ،( علم النفس املدرس ي ،دار الشروق1999قطامي نايفة) -17

 . األردن عمان، ،،دار الشروق2( نماذج التعلم ط2000قطامي يوسف وقطامي نايفة) -18

ا2005غرابية فيصل محمود) قواسمة أحمد يوسف، -19 العوامل  الطلبة وعالقتها ببعض  التعلم لدى   ألسرية،( دافعية 

 . (7)7جامعة قطر، مجلة العلوم التربوية،

( مشكالت تكوين أساتذة التعليم الثانوي كما يراها طلبة املدرسة العليا لألساتذة في الجزائر  2002مصمودي زين الدين) -20

 . (02)18، مجلة جامعة دمشق 
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ُ
 ور الهيرمينوطيقا والكينونة في فلسفة ريك

Hermeneutics and Being in Ricoeur's philosophy 
 ، ليبياجامعة عمر املختار/علي عمرانهللا   عبدد.

Abdullah. A .Omran/ Omar Al-Mukhtar University, Libya 

 

 

 

 :   ملخص

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على نظرية )بول ريكور( الهيرمينوطيقية، والتي حاول من خاللها إنهاء الصراع الدائر بين  

التي تركز على قصد املؤلف، واملوضوعية )عند املدارس  املتمثلة في  قطبي الهيرمينوطيقا   الذاتية )عند املدارس الرومانسية( 

للقارئ، ومساحة للموضوعية يختزنها النص،    يمتلكهالك من خالل إعطاء مساحة للذاتية  البنيوية( التي تركز على النص، وذ

 إلى أن يندمج فهم القارئ ومعنى النص ويتحدان  
 
ه، مما يجعل  تغيير سهم في  لتشكيل ذاٍت جديدة، تعيد إدخال املعنى في الواقع وت

كما يهدف البحث إلى معرفة مدى جدة ونجاح هذه    .هعدالفهم شكال من أشكال الوجود، فالقارئ قبل الفهم ليس هو القارئ ب

 املوازنة التي يقدمها ريكور، والتي تعد امتدادا لنظرية موت املؤلف من جهة وانغالق النص من جهة أخرى. 

 . فهم-قارئ -نص -كينونة -هيرمينوطيقا :فتاحيةامل كلمات ال

Abstract    :  

The research aims to shed light on Paul Ricoeur's hermeneutic theory, through which he tried to end the 

conflict between the two poles of hermeneutics, which is the subjectivity of the romantic schools that focus on 

the author's intention, and the objectivity of the structural schools that focus on the text. This is by giving a 

space for subjectivity granted to the reader, and a space for objectivity that the text stores until the reader’s 

understanding and the meaning of the text merge and unite to form a new self, which reintroduces the meaning 

into reality and contributes to changing it, making understanding a form of existence. The reader before he 

understands is not the reader after understanding. The research also aims to know the extent of the novelty 

and success of this balance presented by Ricoeur, which is an extension of the theory of the death of the author 

on the one hand, and the closure of the text on the other hand . 

Key word: Hermeneutic-Being-text- reader –understand. 
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 :  مقدمة

( الفرنس ي  الفيلسوف  ريكور حاول  املدارس  Ricoeur  2005-1913)(  بول  بين  التاريخي،  والصراع  للجدل  يضع حدا  أن   )

لتحديد من له الحق في احتكار املعنى، هل هو املؤلف؟ الذي يخبئ في النص ما يشاء من معاٍن، قد يصعب على غيره    ،الفلسفية

نصه،    على يديلغة؟ أم أن املؤلف يموت،  ، من خالل ما تمليه قواعد الذاته  الوصول إليها؟ أم أن معنى النص، مختزن في النص

واللغة مجازية، يتحكم في معانيها الرموز واالستعارات، وبالتالي يكون املعنى رهيٌن بفهم القارئ، سواء لقصدية    ؟بمجرد كتابته له

 املؤلف أو مضمون اللغة.

كاليات الهيرمينوطيقا، وتقديم الحلول  وتأتي محاولة ريكور إلنهاء الصراع في إطار مشروعه األكبر، وهو إعادة صياغة إش 

العملية لها، لكي يصب ذلك في النهاية، في مصلحة هيرمينوطيقا الالهوت، ويصبح من املمكن تجاوز إشكاليات تأويل النص  

 فيه. تسمح له بأن يتفاعل مع الواقع ويؤثر ما  الديني، بما يحافظ على قدسيته، وفي الوقت ذاته، يعطيه قدرا كافيا من املرونة

 املبحث األول: صراع التأويالت 

 اختالف النصوص والتقنيات أوال:

مشروعه   نواة  أنها  معتبرا  عليها  يؤكد  بل  بينها،  صراع  وجود  ينكر  وال  التأويالت،  من  عدد  وجود  فكرة  ريكور  ينكر  ال 

تعد القراءة النفسية شيئا، كما  الهيرمينوطيقي، وإن هذا التنوع في الهيرمينوطيقيات، يعكس من جهة اختالفات تقنية: حيث  

يعد التفسير التوراتي شيئا آخر. واالختالف هنا ينصب على القواعد الداخلية للتأويل. ولكن هذه االختالفات التقنية تحيل  

ألمر يختلف عند استخدام التأويل بوصفه سالحا للشك ضد الوعي  ابدورها إلى اختالفات في املشروع تتعلق بوظيفة التأويل: ف

يضاف إلى ذلك التنوع في القراءات الناجم    (1)  لزائف، وأن يستعمل التأويل بوصفه تحضيرا لسماع أفضل للذي جاء به املعنى.ا

عن الكتابة والبعد الزمني والثقافي، وأيضا الكتابات الرمزية والصورية، التي تمثل تسطيرا مباشرا للمعاني الفكرية، ويمكن أن  

قرأ قراءات مختلفة.
 
 (2) ت

التأويلي من وجهة نظر   ، قد طرح أوال في حدود الشرح أي في إطار علم يقترح نفسه لفهم النص،  ريكور كما أن املشكل 

، فذلك ألن أي قراءة  ةكل هيرمينوطيقياوإذا كان الشرح قد أثار أي مش  انطالقا من قصده وعلى أساس ما يحاول أن يقول،

دائما في داخل أمة )أو جماعة أو مجتمع( وتقاليد تلك األمة. فقراءة األساطير  للنص، مهما كانت مرتبطة بالجوهر، إنما تتم  

أي أن مشكلة    (3)  اليونانية تتطلب هيرمينوطيقا مختلفة جدا عن ذلك التأويل الحاخامي للتوراة وكذلك تأويل العهد القديم.

النص   تتم قراءة  إلى إشكالية متداخلة عندما  بالنص، ولكنها تحولت  املرتبطة  املوضوعية  في فلك  الهيرمينوطيقا كانت تدور 

 داخل جماعة. أو اختالف موضوعات النصوص، واختالف سياقاتها الفكرية والثقافية. 

 الفهم(  -القارئ( )الشرح    -املوضوعية والذاتية )النص  ثانيا:

- )الفهمو    النص( -املوضوعية-)الشرحعل أهم التأويالت املتصارعة التي ركز عليها ريكور، هي تلك التي تتعلق بإشكالية  ل

قد تسربت   املوضوعية و الذاتية، أو جدلية  الشرح )التفسير( و الفهمن جدلية إو يمكن القول بشكل عام   القارئ( - الذاتية

 
 .100، ص  بيروت الجديد، الكتاب عياش ي، منذر( ت) ،( هيرمينوطيقية دراسات) التأويالت صراع( 2005)بول، ريكور، )1(

 .78، ص البيضاء الدار العربي، الثقافي املركز زيناتي، جورج( ت) ،(املعنى  فائض و الخطاب) التأويل نظرية( 2006)بول، ريكور، )2(

 .34(، مصدر سابق، ص هيرمينوطيقية  دراسات) التأويالت  صراع( 2005)بول، ريكور،)3(
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منهجيات العلوم، والتي ترتبط فيها املوضوعية بالعلوم الطبيعية، والذاتية بالعلوم  إلى الهيرمينوطيقا، في سياق الصراع بين  

 ( 1) ، يعتبر التفسير هو خاصية العلوم الطبيعية، بينما يمثل الفهم خاصية لعلوم الفكر.(دلتاي)اإلنسانية، أو على حد تعبير 

الشرح جدلية  ذلك  بعد  الكبرى،  )املوضوعية(   وأصبحت  التأويل  قضية  النص،  مدار  على  املنتشرة  )الذاتية(،  الفهم  و 

من  وهي مرتبطة بجدلية أخرى، تلك املتعلقة بالجدل الدائر حول    (2)  واملشكلة املركزية للهيرمينوطيقا.وتشكل الرهان األكبر،  

ومن هنا يمكن تحديد اإلطار العام الذي جاءت  ؟  أم تأويل و قراءة القارئ ؟  أم لغة النص؟  هل هو قصد املؤلف؟  يمتلك املعنى

 فيه االنتقادات املوجهة للقراءة، لكونها تصنف ضمن )الذاتية( أو )الفهم( من طرف أنصار )املوضوعية( أو )الشرح(. 

كل األسئلة النفسية، سواء    تستبعدبالتالي  ون أن النص آلة عمل داخلي محض، و ير ، و شرح دون فهمفهناك من يؤيدون  

التي تنتمي ملستوى أعلى )تهتم بقصد املؤلف( أو التي تنتمي إلى مستوى أدني )تهتم باستقبال القراء( وال حتى الوسطى )التي تعنى  

كما    ، فهم يرون بضرورة التواصل بين روح القارئ وروح املؤلفأما أنصار الفهم  ، بكثافة النص من ناحية املعنى أو اإلرسالية(

وبالتالي يسقط أنصار الشرح باسم املوضوعية كل عالقة ذاتية، بينما يسقط أنصار الفهم كل    ،يحدث في الحوار وجها لوجه

 (3) تحليل موضوعي.

مفكرون انتقدوا ذاتية القراءة، هناك من استهجن القاعدة املسماة موضوعية، وأنها ال يفهم منها  فالسفة و مثلما هناك  و 

كما أنكر    (4)النقد األدبي، متسائلين عن  نوعية العمل األدبي )املوجود خارجنا(؟ هذا الخارج األثمن من كل املعايير.ش يء في  

بعض النقاد وجود أي عالقة من هذا القبيل بين النقد األدبي ومناهج العلوم الطبيعية، بل وأنكروا أيضا إمكانية وجود صراع  

ات الحقيقة بينهما، حيث تختلف الحقيقة اإلبداعية ومعاييرها عن الحقيقة و املعايير  بين مناهجهما أصال الختالف مستوي

الروحية في اإلنسان، وهو ما يخرجها من نطاق  داعية و حيث ترتبط الحقيقة اإلبداعية بالقيم اإلب  ،املطبقة في العلوم الفيزيائية

في املقابل ظهرت مدارس نقدية تحت تأثير العلم التجريبي خاصة    الحكم عليها باستخدام تلك املعايير املتبعة علميا. في حين أنه

تحت تأثير أفكار الوضعية املنطقية من حيث اعتبارها أن أشكال القول ذات املعنى  األنثربولوجيا، بل و في مجال علم النفس و 

 (5)هي املنطقية )املتسقة( أو التجريبية )القابلة للتحقق(.

 نظرية التلقي ثالثا: بين نظرية النص و 

يرى ريكور إن جدلية الكتابة والقراءة لكونها جوهرية بالنسبة للتأويل، فهي تلقي بظاللها على تحديد أيهما أكثر أهمية، إذا  

نظرنا إلى الكتابة على أنها تمثل )النص( وأن القراءة تمثل )املتلقي(، بل يمكن القول إن تاريخ الهيرمينوطيقا يتلخص في هذه  

ا بالتلقي.الجدلية،  الذاتية  وارتباط  بالنص  املوضوعية  ارتباط  على  )صراع    (6)لقائمة  الصراع  هذا  إلنهاء  الوحيد  والسبيل 

 
 .63، ص بيروت الطليعة، دار التأويل، و الفلسفة( 1998)نبيهة، قارة، )1(

(2) Ricoeur ,Paul,( 1981)Hermeneutics and the Human Sciences Essays on Language Action and Interpretation, ed. trans. John 

B.Thompson. Cambridge: Cambridge University Press, p 43. 

 .126، ص القاهرة البحوث، و للدراسات عين  بورقية، حسان  برادة، محمد( ت) ،(التأويل أبحاث) الفعل إلى النص من( 2001)بول، ريكور، )3(

 .30ص  إنطوان أبوزيد، منشورات عويدات، بيروت، )ت(النقد البنيوي للحكاية،  (1988)روالن، ،بارت )4(

  موسوعة  ، (تحريرا)  آخرون   و  نوريس.ك  نلوولف،.  ك"عزة مازن، في    )ت(األدبية و العلم و فلسفة العلم،    ة( النظري 2005كريستوفر نوريس،)    )5(

 .580، ص "القاهرة للثقافة، القومي املجلس العشرون، القرن  األدبي، النقد في كامبريدج

 .290(، مصدر سابق، ص التأويل أبحاث) الفعل إلى النص من( 2001)بول، ريكور، )6(
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أي أن رؤية ريكور تتمثل في إثبات    (1)  التأويالت( والتغلب عليه، هو بيان أن هذين املوقفين يرتبط أحدهما باآلخر ارتباطا جدليا.

 يؤيد أحد الطرفين على حساب اآلخر، بل انتهج مبدأ إثبات عدم تعارضهما والتكامل بينهما. حدوث هذا الصراع، ولكن دون أن  

لكنه يؤكد في الوقت نفسه، أن الخالف أو الصراع بين النص و املتلقي، هو صراع حول )ملكية املعنى( أو )التأويل(، وهو  و 

إلى مشك النظر  أنها مشكلة بسيطة، كما لم يعد  جزء ال يتجزأ من كل مشروع تأويلي، وعليه ال يمكننا  املعنى( على  لة )تملك 

وذلك ألن مشكلة تملك املعنى تصبح أمرا ال يقل مفارقة عن التأليف، فيتداخل حق القارئ     (2)باإلمكان أن تحظى بحل مباشر.

 (3)بحق النص في نزاع يولد حركية التأويل برمتها.

نقدي، ومن دون هذه التتمة املعرفية، يمكن أن يتعرض التملك لخطر سوء  إضافة إلى أن مفهوم التملك بحاجة إلى نظير 

املدارس الرومانسية القائمة على فهم    ادعاءات الرومانس ي )  االدعاءالفهم، ويحدث ذلك بطرق عدة فقد يبدو التملك عودة إلى  

من سوء فهم مزدوج لجدل    -عاكسة لها كشأن فرضيات التأويلية امل- وتنبع فرضيات التأويلية ذات الطابع النفس ي  (4) املؤلف(.

الواقعة واملعنى في الخطاب، وجدل املغزى واإلحالة في املعنى نفسه، ويفض ي سوء الفهم ذو الشقين هذا بدوره إلى إسناد مهمة  

 ( 5)مغلوطة للتأويل، مهمة تجد أفضل تعبير عنها في الشعار الشهير)نفهم املؤلف بأفضل مما فهم نفسه(.

بالذاتية الصميمية املرتبطة    -إن صح التعبير-يقنع ريكور رغم أنه يعمل داخل إطار هيرمينوطيقا القارئ    وبشكل عام لم 

الهيرمينوطيقا. إلى   (6)  بهذه  السيميائية  وقرينتها  البنيوية  قادتها  التي  الدعوات  متحيزا  قاطعا  رفضا  ريكور  يرفض  لم  ولذلك 

  (7)استلهامها محققا نقلة تجاوزتها دون أن تلغيها.االنشغال باللغة كنظام مغلق، بل تمكن من  

وكان ريكور بشكل عام يرى أن هناك قصورا يشوب كل من التصور البنيوي والتصور الرومانس ي: فبالنسبة للتحليليين،  

من    عليها، ال   - ذي شهرة نفسية-املنتمين إلى شرح دون فهم، يعتبر النص آلة اشتغال داخلي محض، ال يجب طرح أي سؤال

املؤلف-أعلى قصد  ناحية  أسفل  - من  من  القراء- وال  استقبال  ناحية  ما.    -من  معنى  ناحية  من  النص  كثافة  في  حتى  وال 

فالرومانسيون، ال يفصلون بين النص، وقصدية مؤلفه، وسيكون الفهم هو إقامة تواصل ما بين روح القارئ وروح املؤلف، أو  

الناش ئ عن الحوار و  كل عالقة ذاتية، من طرف    - باسم موضوعية النص-جها لوجه، وبهذا سنقص ي  اتحاد شبيهة باالتحاد 

  (8)كل تحليل موضوعي معلن عنه غريبا على الفهم. - باسم ذاتية مالئمة اإلرسالية-الشرح، وفي املقابل نقص ي  

ا  نوع  إيجاد ل ريكور تجاوز عيوب الطريقتين، و تبعا لذلك حاو و  على    هتأكيد  لذا رغمالذاتي، و لتوازن بين املوضوعي و  من 

املوضوعية، عاد ليعطي دورا للذاتية، لكونه يرى أن مصطلح التأويل ال ينبغي أن ينطبق على حالة فهم جزئية منفردة، بل على  

  ا الفهم، وبالتالي ال مجال لنكران الطابع الذاتي للفهم، الذي يصب فيه الشرح، إذ ثمة دائمكامل العملية التي تحيط بالشرح و 

 
 .21(، مصدر سابق، ص املعنى  فائض و الخطاب) التأويل نظرية( 2006)بول، ريكور، )1(

 .237، ص بيروت الجديد، الكتاب الغانمي، سعيد( ت) ،(التاريخي السرد و  الحبكة) 1ج السرد و الزمان ( 2006)بول، ريكور، )2(

 .64(، مصدر سابق ، ص املعنى  فائض و الخطاب) التأويل نظرية( 2006)بول، ريكور، )3(

 .145السابق، ص  )4(

 .54السابق، ص  )5(

 .457، ص  القاهرة  التوزيع،  و  للنشر  رؤية  ،(جادامير  إلى  أفالطون   من  التأويل  نظرية)  الهرمنيوطيقا  إلى  مدخل  الفهم  فهم(  2007)عادل،  مصطفى، )6(

 .8مصدر سابق، ص  ،(التاريخي السرد و الحبكة) 1ج السرد و الزمان ( 2006)بول، ريكور،)7(

 .126(، مصدر سابق، ص التأويل أبحاث) الفعل إلى النص من( 2001)بول، ريكور،)8(
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بين تحليل موضوعي لبنيات النص،  يحوزه، لكن ال وجود مطلقا النقطاع عنيف، للتيار  شخص ما يستقبل املعنى، يمتلكه و 

  (1)  مدلول األثر األدبي.فبين االثنين ينتشر عالم النص، و بين تالؤم الذوات مع املعنى، و 

أكثر احتماال من غيره. فإذا كان هناك أكثر من طريقة  فال يجب على تأويل ما أن يكون محتمال فقط، بل يجب أن يكون  

ومن املمكن دائما أن نترافع في صالح تأويل أو ضده، أن نواجه بين    لبناء النص، فإنه ال يصح أن تكون كل التأويالت متساوية،

وبناء على هذه التطلعات التأويلية   (2)  املنال.التأويالت، أن نفض فيما بينها وأن نصبو إلى صلح ما بينها، حتى وإن كان ذلك بعيد  

يبدأ ريكور في وضع اإلطار العام لتحديد ضوابط مشروعية أي تأويل، لكي ال يضيع املعنى مرة أخرى، وال يؤدي التأويل وظيفته  

 األساسية، بل قد يقوم بعكسها تماما. 

العالقة بين الشرح والفهم ال تبدو كما عرفت تاريخيا    تنطلق من جعل،  تكامل لهذه الجدليةمن الوعليه يفترض ريكور حالة  

فإن كانت ظاهرة الكتابة تدعو إلى    (3) بأنها عالقة إقصاء، بل على اعتبار أنهما قطبان في عالقة معقدة يمكن أن نسميها تأويال.

)الشرح    تيةالصياغة اآلعالقة جدلية بين لحظة الشرح و لحظة الفهم؛ فيمكن على هذا األساس التوصل إلى اقتراح يكون ب

 (4) األوفر من أجل فهم أفضل( وهي الصياغة التي صارت شعار الهيرمينوطيقا كما تصورها ريكور ونهض بممارستها.

وبين البقاء في حالة    -املرتكزة على النص نفسه- وهو بذلك اتخذ املسار الضيق و الخط الرفيع املمدود بين دعوة املوضوعية  

ويشق انطالقة جديدة، ترفض من جهة عقم دعاوى انغالق النص، دون أن    (5)   ما يعتمل في باطن النص.انفتاح معين على  

تغفل خصوصية البناء الرمزي للنصوص وخصائصها اللغوية األسلوبية، وهو ما يضمنه مفهومه في التوسط الرمزي بوصفه  

اإلنساني. للوجود  أساسيا  يريد أن يحتفظ    (6)مكونا  أنه  الذاتي من حيث  أي  البعد  بالتأويلية ويحافظ على بعديها معا، على 

  (7)الوظيفة اإلسنادية، وعلى البعد املوضوعي في وظيفة الهوية.

لقد   عام  إعادة وبشكل  وبين  للعمل،  )الداخلية(  الصورية  الصياغة  بين  التقاطع  نقطة  عند  الهيرمينوطيقا  ريكور  وضع 

للحياة. )الخارجية(  تأويل   (8)  التصوير  النص، عن عملية  الذاتية كفعل على  التأويل  بين جانبين، جانب عملية  بذلك  مميزا 

النص. به  يقوم  فعال  تكون  أحد    (9)موضوعية  نحو  االنحراف  كثيرة خشية  مواضع  في  مترددا  بدا  ريكور  جعل  ما  هذا  ولعل 

 ظريته. الجانبين، وهذا الحرص املفرط أثر سلبا على وضوح وجهة نظره، ووضوح معالم ن

كما تجدر اإلشارة إلى أن هذا السبيل ليس ابتكارا جديدا، ابتدعه ريكور، بل هو أحد الخيارات التي طرحتها املدارس التأويلية 

كما   القارئ،  إقحام  من خالل  الذاتية  على  يحافظ  الذي  النهج  ذات  تبنى  من  فهناك  والذاتية،  املوضوعية  إشكالية  لتجاوز 

للعمل األدبي قطبان،  وهناك العديد من املشاريع التي اعتمدت على ذات الفكرة، من منطلق أن  يحافظ على موضوعية النص،  

 
 .129السابق، ص  )1(

 .156سابق، ص ال )2(

 .124السابق، ص  )3(

 .76، ص  بيروت للعلوم، العربية الدار مليت، فؤاد( ت) تأمل،  طول  بعد( 2006)بول، ريكور، )4(

 .457مرجع سابق، ص  ،(جادامير إلى أفالطون  من التأويل نظرية) الهرمنيوطيقا إلى مدخل الفهم فهم( 2007)عادل، مصطفى، )5(

 .9، مصدر سابق، ص (التاريخي السرد و  الحبكة) 1ج السرد و الزمان ( 2006)بول، ريكور، )6(

 .15(، مصدر سابق، ص املعنى  فائض و الخطاب) التأويل نظرية( 2006)بول، ريكور، )7(

(  ت)  ،(السرد  و  الزمان   و  الوجود)   ريكور   بول   فلسفة(  محررا)  ديفيد  وود،فلسفة بول ريكور )"  ( الحياة بحثا عن السرد، في ،1999بول ريكور،)    )8(

 .47، ص "البيضاء الدار العربي، الثقافي املركز الغانمي، سعيد

 .120(، مصدر سابق، ص التأويل أبحاث) الفعل إلى النص من( 2001)بول، ريكور، )9(
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القارئ، وينتج عن ذلك أن العمل   إلى إدراك  النص الذي أبدعه املؤلف، والقطب الجمالي وهو يشير  إلى  القطب الفني يشير 

هو يشغل منزلة وسطا بين القطبين، فالعمل يتعدى كونه    األدبي ال يمكن أن يتطابق مع النص تماما، أو مع إدراك النص، إنما

نصا، ألن النص يستمد حياته من كونه مدركا، واإلدراك مستقل عن مزاج القارئ الفردي، رغم أن القارئ يتأثر بنماذج النص  

)معرفة    (1)  املختلفة. القارئ  أهلية  بين  مركب،  تفاعل  هو  للقراءة  فعل  فأي  األساس  هذا  داخله  وعلى  يتحرك  الذي  الكون 

وبهذا يتفق ريكور مع التوجه العام الذي سيطر على نظرية القراءة، إذ يدعو    (2)  القارئ(، وبين األهلية التي يستدعيها النص.

 (3) للحفاظ على حقوق النص وحقوق املؤولين أيضا.

 املبحث الثاني:هيرمينوطيقا ريكور امتزاج )الداللة( و )الذات( 

 أوال:الداللة تنقذ الداللة )ش يء النص الال محدود( 

في سياق تأكيده على ضرورة التكامل بين طرفي عملية التأويل )النص و القارئ( نبه ريكور إلى أهمية النص أو ما يطلق عليه  

 وضوعية بل )املثالية(. معتبرا أن املعنى الكامن في النص، هو الجزء األكثر أهمية، والذي هو لحظة امل)ش يء النص الال محدود(  

فتدوين الخطاب يجعل من الفهم الذي يتوسط الشرح ضروريا وليس ممكنا فحسب، فال شرح تام بدون فهم، و لكن ذلك   (4)

ال يعني وقوعنا في النفسانية مجددا، التي تذهب إلى حياة نفسية خارج النص، بل تعني فهم املتكلم عنه )الش يء الال محدود  

 . (5)  للنص(

هي اعتبار نظرية    ،ويعتبر ريكور أن الكيفية األشد جذرية التي وضعت الهيرمينوطيقا بواسطتها أولية الذاتية موضع التساؤل 

ويؤكد ريكور على    (6) النص حجر الزاوية، وذلك بقدر ما يغدو معنى النص مستقال بالفعل بالقياس إلى القصد الذاتي لصاحبه.

داخلية التي تتبناها مدرسة النقد البنيوي، ليست ممكنة فحسب، بل مشروعة أيضا، فهي  أن قراءة النص وفقا لعالماته ال

تنبع من االعتراف بما يسمى بتعليق )اإلحالة الظاهرية( أو كبتها، فيحصر النص بعد العالم في الخطاب، ويقطع ارتباط الخطاب  

التصور البنيوي الذي يجعل من النص مغلقا من جهة املؤلف،  وبهذا يعلن ريكور صراحة توافقه مع    (7) بالقصد الذاتي للمؤلف.

 حيث تنقطع صلته بالنص بمجرد كتابته. 

وحدها  بمعنى آخر يرى ريكور إن الخطاب ال يمكن إنقاذه، حين يحرف التدوين )أو الكتابة( روحيته، إال من خالل )الداللة(  

وداللة النص العميقة ليست هي ما أراد الكاتب قوله، بل ما    ؤلف،، دون املساهمة املادية والنفسية للمالداللة تنقذ الداللة

يقوم عليه النص، بما فيه إحاالته غير املعلنة، وإحالة النص غير املعلنة هي نوع العالم الذي تفتحها داللته العميقة، لذا ما  

   (8) .يجب علينا فهمه ليس شيئا متخفيا وراء النص، بل ش يء معروض أمامه

 
  حاكم  على  ناظم،   حسن(  ت)  ،(القارئ   استجابة  نقد)  ،( محررا. )ب  جين   تومبكنز، "( عملية القراءة: مقترب ظاهراتي، في  1999فولفغانغ آيزر،)   )1(

 .113، ص "القاهرة للثقافة، األعلى املجلس صالح،

 .86، ص البيضاء الدار العربي، الثقافي املركز بنكراد، سعيد  ترجمة التفكيكية، و السيميائيات بين  التأويل( 2004)إمبرتو، إيكو، )2(

 .21السابق، ص  )3(

 .456(، مصدر سابق، ص هيرمينوطيقية دراسات) التأويالت صراع( 2005)بول، ريكور، )4(
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 .83مصدر سابق، ص  تأمل،  طول  بعد( 2006)بول، ريكور، )6(

 .130(، مصدر سابق، ص املعنى  فائض و الخطاب) التأويل نظرية( 2006)بول، ريكور، )7(

 .160 -145(، مصدر سابق، ص التأويل أبحاث) الفعل إلى النص من( 2001)بول، ريكور، )8(
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فما ينبغي تملكه، ليس هو قصد املؤلف، الذي يفترض أنه يتخفى وراء النص، وليس السياق التاريخي املشترك بين  وعليه  

املؤلف وقرائه األصليين، و ال حتى فهمهم هم أنفسهم من حيث ظواهر تاريخية وثقافية، ما ينبغي تملكه هو معنى النص نفسه،  

على هذا النحو، قد تخلصت الهيرمينوطيقا من  و   (1)الفكر الذي يفتحه النص.مفهوما باملعنى السيال املتحرك بوصفه اتجاه  

أولوية الذاتية، لكي تصبح مهمتها البحث عن الديناميكية الداخلية الكامنة وراء بنية العمل األدبي، ومن جهة أخرى البحث عن  

   (2)  النص الال محدود.قدرة العمل على أن يقذف نفسه خارج ذاته، وينتج عاملا يكون فعال هو ش يء  

ورغم ذلك ال تنقطع صلة النص بالعالم، لكون النص يحتفظ دائما بإحالة إلى العالم، ألن مغزى النص ليس شيئا وراء  

النص، بل هو أمامه، ليس بالش يء الخفي، بل هو ش يء مفضوح، وما ينبغي أن يفهم ليس املوقف األولي للخطاب، بل ما يشير  

اإلحالة غير الظاهرية للنص، وهنا تكون عالقة الفهم باملؤلف والسياق، أقل مما هي عليه في العادة،   إلى عالم ممكن، بفضل 

ألنه يريد اإلمساك بقضايا العالم التي تفتح عليها إحالة النص، وفهم النص يعني متابعة حركته من املغزى إلى اإلحالة، ومما  

م(، إذا يتكلم النص عن عالم ممكن وعن طريقة ممكنة يوجه بها املرء ذاته  يقوله ) أي املعنى( إلى ما يتحدث عنه ) أي العال

   (3) فيه، وأبعاد هذا العالم يفتحها ويفضحها معا النص نفسه.

  إذ وقد أشار ريكور إلى أهمية ما أطلق عليه اسم )املالئمة( وهي إسقاط األثر األدبي من خالل املعنى، بوساطة من النص،  

أنفسنا، لكون املالئمة تواجه ش يء النص الال محدود أو عالم األثر    به   يعتبر الوسيط الوحيد، الذي فيه يمكن لنا أن نفهم

ما، وهو ش يء ليس مستترا في قصد )أو نية كاتب( يوجد خلف النص، بل هو موجود أمام    األدبي، والذي يعتبر اقتراحا لعالم

 (4)  النص حيث يبسطه األثر األدبي بالكشف عنه أو اإليحاء به.

املعنى )ش يء   وما يود ريكور قوله باختصار، أن النص مهم جدا في عملية التأويل، لعدة أسباب: األول أنه هو من يحمل 

الال   النص قوله ال ما يريد املؤلف قوله( ألنه  النص  النفسية للمؤلف )ما يريد  محدود( وهو معنى مستقل عن كل الروابط 

مرتبط بعالم اللغة، والسبب الثاني، هو أن النص يتضمن بنية داخلية، يتحرك خاللها املعنى، ال يمكن الوصول إليها إال من  

لنص يحمل إحالة إلى العالم، حيث تعتبر املرجعية مهمة لفهم معنى النص.  خالل النص نفسه، والسبب األكثر أهمية، هو أن ا

 وبالتالي فإن النص يمثل الجانب املوضوع من التأويل كما يمثل حلقة الوصل بين القارئ والعالم. 

 ثانيا: القارئ مؤوال 

شكل عام ال يعد الجانب األكثر  يرتكز الجانب املوضوعي ملشروع ريكور، على أهمية النص، وانغالقه من جهة مؤلفه، وهو ي

التي يقترحها ريكور، يعد هو األكثر   التأويل  البنيوية، بينما الجانبي الذاتي من عملية  أفكار  أصالة، لكونه يتوافق فيه ويكرر 

من طرف  تعقيدا، واإلضافة األبرز في كل مشروعه التأويلي، والتي يمر فيها التأويل بعدة مراحل، تبدأ من لحظة امتالك املعنى  

الذات( ومن ثم تغير هوية الذات بسبب تملكها للمعنى، إلى أن تقوم بالذات بإعادة إدراج املعنى في الوجود، مما يجعل  -)القارئ 

 التأويل عملية معقدة يشارك فيها كل من النص والقارئ والعالم املتصل بهما. 

من الذاتية، وذلك ألنه يعد في أحد جوانبه تخمينا،    ويؤكد ريكور بداية أن التأويل ليس موضوعيا باملطلق، بل هناك ش يء

مل داخل النص وبما أنه ال توجد كيفية واحدة لربط الجمل، فإن ذلك    -خالل إعادة بناء النص  -فهو محاولة إلعادة ربط الج 
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ال يعني نية املؤلف  كما أن هناك مفهوم ذاتي للتأويل وهو تملكنا لقصد النص، وهو    (1)   يضفي صفة التخمينية على التأويل.

  (2) املفترضة أو معيشة الكاتب، بل ما يريد النص أن يقوله.

ومن هنا تحتل العالقة بعالم النص، مكان العالقة بذاتية الكاتب، وفي اآلن نفسه، تكون مشكلة ذاتية القارئ قد تزحزحت  

فاملعنى هو نتيجة تالقي عاملين، عالم النص،    (3)أيضا، ألن الفهم ال يعني إسقاط الذات على النص، بل عرض الذات على النص.

وعالم القارئ، ولذلك ال يتعلق التأويل بذات املؤلف، بل بموضوعية النص، كما يفسح املجال أمام ذاتية القارئ، كما تصبح  

 القراءة أو التأويل جزءا من فهم الذات نفسها وليس فقط فهما خاصا للنص. 

وهناك حالتان يخصان عالقة املعنى بالقارئ، وهما يتبعان التمييز بين عتبتين للفهم: عتبة املعنى )لحظة القراءة األولى(،  

وعتبة الداللة، التي هي لحظة أخذ القارئ للمعنى مرة ثانية، ولحظة إنجازه في الوجود، ولذا فإن املسار الكلي للفهم سيذهب  

- لة الوجودية، ولذلك ال يمكن للتأويل أن يفرط في لحظة موضوعية النص، وإن موضوعية النصمن املعنى املثالي إلى الدال

هذا التصور للمعنى،  هي التي ترس ي الحركة الوجودية للتملك، ومن غير    - املنظور إليها بوصفها مضمونا وفحوى املعنى و لزومه

   (4)  حتى مثاليته، فإن أي نقد نصوص ي لن يكون ممكنا.وملوضوعيته و 

وتعتمد املحاولة التي تبناها ريكور على الجمع بين داللة النص، وبين فهم املتلقي؛ على أن تكون الداللة حرة بشكل كامل،  

وال تتحكم فيها إال بنية اللغة و قوانين الداللة واالستعارة والرمز، أي أنها منفصلة تماما عن املؤلف، في تأكيد من طرف ريكور  

املؤلف(، لذلك تكون داللة النص معلقة، تنتظر من يعيد ربطها بالعالم، أما فهم املتلقي، فهو يكون لداللة النص،  على )موت 

النص،   تزامنا مع فهم  يفهم نفسه  )فاملتلقي  النص،  إزاء  املتلقي تشكيل ذاته  يعيد فيها  ويتم ذلك من خالل عملية معقدة، 

تلقي بإعادة دمج املعنى في الوجود، )أي استخدام املعنى إلعادة فهم الحياة و  ويصبح شخصا آخر بعد الفهم( ومن ثم يقوم امل

تحويله إلى سلوك(، وبالتالي يجمع ريكور بين موضوعية النص )ش يء النص الال محدود( وبين ذاتية املتلقي )التي تتشكل أثناء  

 الفهم و تعيد إدخال املعنى في الوجود(. 

 ثالثا: الذات في مرآة املعنى 

بر ريكور أن فلسفته في أحد جوانبها هي فلسفة تأملية، بمعنى أنها تهتم بفهم الذات الفاعلة في املعرفة واإلرادة في إطار  يعت

الوضوح العقلي و املسئولية األخالقية، والهيرمينوطيقا هي املعنية بطرح السؤال عن عالقة املعنى بالذات، وال يمكن فهم الذات  

إننا ال نفهم أنفسنا إال بخفايا عالمات البشرية املبثوثة في اآلثار الثقافية،  ف  (5) رموز(.  -نصوص  -إال من خالل وسيط )عالمات 

ماذا كنا سنعرف عن الحب والكراهية، عن األحاسيس األخالقية، وعن كل ما نسميه ذاتا، لو لم ينقل ذلك إلى كالم و لم يبين  

 (6) باألدب؟.

، حتى حول الهيرمينوطيقا من أداة لتفسير النصوص، إلى أداة تهتم  بين التأويل والذات لهذا الغرض، صاغ ريكور رؤية تجمع  

بتفسير النصوص وبتفسير املؤول لذاته، لذلك ينظر إلى الفهم بوصفه وعيا، ألنه قادر على كشف إمكانات لوجودنا في العالم  
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ن الذات تتمخض عن عملية الفهم، وفهم الذات بدوره  وعلى هذا األساس يمكن القول أ  لم نكن نعيها قبل الشروع في التأويل،

ذاتيا، ألننا مطالبون كما يرى ريكور بامتالك قصدية   ال يتم إال في حضور النص،  لكن هذا ال يعني أن ننظر إلى التأويل بوصفه

التأويل يمثل فعل    النص التي تتطابق مع ما يريده النص بالنسبة لريكور؛  النص الذي يلقي بنا داخل معناه  وهذا يعني أن 

 (1)  والتأويل هو الفعل الذي تمارسه اللغة.

أي   أهداف  من  وإن  واحد،  وقت  في  والذات  النص  تأويل  يتم  حيث  املزدوج،  للتأويل  كبرى  أهمية  ريكور  أعطى  ولقد 

، بهذا املعنى يصبح التأويل ليس مجرد عملية يقوم بها القارئ على النص،  هيرمينوطيقا، هو اتحاد تأويل النص مع تأويل الذات

، وذلك بمرورها عبر خفايا العالمات الثقافية، وتعيد الذات تشكيل ذاتها أيضا، إلى الدرجة التي يصبح  الذات تؤول ذاتهابل إن  

فيكون تشكل الذات،  لفهم الذات لنفسها،  ويصبح التأويل هو محاولة    ،فيها فهم النص مجرد وسيط في عالقة الذات بذاتها

   (2)  وتشكل املعنى، في التأمل الهيرمينوطيقي أو الهيرمينوطيقا التأملية متزامنين.

انعكاس   ليس مجرد  االنعكاس  الذات، وهذا  تنعكس عليها صورة  التي  باملرآة  أشبه  هو  ما  إلى  النص  يتحول  املعنى  وبهذا 

التعقيد إلى الدرجة التي يكشف فيها خفايا تلك الذات، ويسهم في نقدها ويفضح مغالطاتها وأوهامها،  بسيط، بل هو هو غاية في  

فأن يفهم القارئ ذاته معناه أن يفهم ذاته بإزاء    ومن ثم يشارك النص في تخلص الذات من كل تلك األوهام، ويعيد تشكيلها، 

تلك الذات التي شكلها الفهم من طرف ش يء    التي تظهرها القراءة،النص وأن يتلقى منه شرائط انبثاق ذات، هي غير )أناه(،  

أي أن القارئ يصبح شخصا آخر بعد قراءة النص، لكون ذاته    (3) .أو األثر األدبي  النص غير املحدود)املعنى املوضوعي للنص(

 . ، بسبب خضوعها لتأثير املعنىلم تعد هي تلك التي كانت قبل القراءة والفهم

 رابعا: التأويل و الزمن )السرد(  

النص   بين  العالقة  على  التركيز  التأويل، من خالل  من  الذاتي  الجانب  على  كان  ريكور،  تركيز  أن جل  إلى  اإلشارة  سبقت 

،  مشكلة الزمنوالقارئ، وإعادة تشكيل الذات إزاء النص، وهو ما أطلق عليه تأويلية جديدة، وهي تأويلية تضع في االعتبار  

، ولعل أهم ما يمكن اإلشارة إليه في إعادة إقحام املعنى في زمن مختلفو  زمن القراءةأو    الزمن الذي كتب فيه النصسواء  

فالتأويلية الجديدة، تتوجه إلى مشكلة    (4)  والذي يعده ريكور واحدا من أوسع أصناف الخطاب.  هذا السياق هو مصطلح السرد،

 (5) العالقة التي تربط القارئ بالنص، هي العالقة التي تربط عالم )حياة( القارئ بعالم النص.الزمان والسرد، وتكون فيها  

ولقد رسم ريكور مستخدما كل من نظرية التاريخ ونظرية األدب نموذجا معقدا للسرد، وهو على صلة بالتمييز بين التاريخ  

History   والخيالFiction .  (6)    إذ ميز بين نوعين من السرد: السرد التاريخيnarratives Historical    والسرد الخياليFictional 

narratives.(7)  ، على أنهما نموذجان للحبكة السردية، واللتان يسمحان بالتعبير عن الزمن البشري 
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 .171النص و التأويلية الجديدة، في فلسفة بول ريكور )الوجود و الزمان و السرد(، مرجع سابق، ص  (1999)دون أهده، )5(

(6) Dived carr,( 2001) Narrative and the real world, in (The History and Narrative Reader) Edit by Geoffrey Roberts, Routledge , p 

143. 

(7) Doak, Mary ( 2004) Reclaiming Narrative for Public Theology, state  university of New York , p 90. 
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وترتبط عملية السرد، بالتحوالت التي تطرأ على الذات أثناء لقائها بالنص، إذ يلعب السرد دورا أساسيا في اللحظة التي  

فيها   اقع و    النصأمام    الذاتتقف  من  الو كل  يضع  الذات، حيث  لفهم  األساسية  البنية  هو  يعد  هنا  فالسرد  الومضة  ، 

د، ويقوم أيضا خالل ذلك ببناء وترتيب ما كان يبدو على أنه مجموعة أحداث  في وجود واح  الومضة املستقبليةو    االسترجاعية

كما أنها هي التي تشعر بالزمن،   وبذلك تعد الذات عنصرا محوريا في عملية السرد، ألنها هي من تقوم بتلك املهمة، (1) عشوائية.

مما يجعلها تقف على ناصية زمنين مختلفين في لحظة واحدة، إعادة ترتيب األحداث، التي يجعلها الفرق الزمني تبدو و كأنها  

 عشوائية. 

لة أن  فالقارئ يحاول أن يعيش ما يقرأ أو يسرد، و لقد طبق ريكور على العالقة بين السرد و الحياة، حكمة سقراط القائ

الحياة بال عناء ال تستحق أن تعاش، وذلك ألن هناك هوة بين السرد و الحياة، وهي تتمثل في الحكم على القصص بأنها تروى  

السرد( ومعرفة كيف يوصلنا السرد )الخيال(  -وأن الحياة تعاش، ويجب ردم هذه الهوة من خالل إعادة النظر في طرفيها )الحياة

خص فكرة الردم في أن عملية التأليف ال تكتمل في النص وحده، بل لدى القارئ. ويمكن القول أن معنى  إلى الحياة، وبالتالي تتل 

السرد أو داللته تنبثق من التفاعل بين عالم النص وعالم القارئ، هكذا يصبح فعل القراءة، هو اللحظة الحاسمة، فعليه  

تعد القراءة هي اللحظة التي تمارس )الوساطة( بين زمنين أو عاملين    بمعنى آخر  (2)   ترتكز قدرة السرد على صياغة تجربة القارئ.

 مختلفين، هما زمن النص وزمن القارئ.

وذلك ألن امتالك نص من خالل القراءة، يعني نشر أفق عالم ضمني يحتوي على األفعال والشخصيات وأحداث القصة  

املروية، و بهذه النتيجة، ينتمي القارئ دفعة واحدة إلى أفق تجربة العمل في الخيال، وإلى فعله الواقعي. إن أفق التوقع وأفق  

فالقراءة هي القادرة على جعل العيش ممكنا في عالم العمل الخيالي. كما    وينصهران،  التجربة يواجهان باستمرار أحدهما األخر  

التي يرويها    (3)  أن القصص تروى وأيضا تعاش على نحو متخيل. إلى األحداث  القراءة ينتمي بمخيلته  القارئ في لحظة  أي أن 

هنا ينجز السرد املهمة األولى التي حملها له ريكور، وهي إعادة  النص، وينتمي إلى واقعه و حياته التي يعيشها في نفس الوقت. وإلى  

 رسم العالقة بين اللغة والوجود.

 الذاتية( -خامسا: التأويل و الهوية )السردية

للنص بفعل   امتالكها  أثناء  الذات  التي تطرأ على  التغييرات  في  التي يطرحها ريكور، واملتمثلة  للفكرة  انتقادات  قد وجهت 

ه عندما تدل القراءة على ما يشبه وعيي الباطني بذاتي، وتحور القراءة ما أدعوه )أنا( فهل لي الحق أن أدعوه )أناي(؟  القراءة، ألن

ألني اآلن تحت سلطة القراءة معار إلى آخر، وهذا اآلخر يمارس كل فاعليته من )خاللي(. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االستحواذ  

ط على مستوى التفكير املوضوعي، الذي يتعلق بالصور واإلحساسات واألفكار التي تقدمها  لذات أخرى على ذاتي، ال يحدث فق

لي القراءة، بل يحدث أيضا على مستوى ذاتيتي نفسها، فعندما أستغرق في القراءة فإن ذاتا أخرى تسود، ذاتا تفكر وتشعر 

تتلقها عبر النص، وتحاول أن تعيش دور ذات أخرى من خالل  أي أن الذات تسلب منها ذاتيتها لصالح ذات أخرى    (4)  عوضا عني.

إعادة إدراج املعنى في الواقع، وهذا هو جوهر النقد املوجه لهذا النوع من الذاتية، إذ هو في الحقيقة سلب للذاتية وليس تأكيد  

 لها.

 
(1) Hall ,W. David(2008) Paul Ricoeur and the Poetic Imperative, SUNY Press, p 52. 

 .46 -39فلسفة بول ريكور )الوجود و الزمان و السرد(، مصدر سابق، ص  ( الحياة بحثا عن السرد، في ،1999بول )  ريكور،)2(

 .48، 47السابق، ص  )3(

 .107( النقد و التجربة الداخلية، في )نقد استجابة القارئ(، مرجع سابق، ص 1999جورج بوليه،)  )4(



 
 
 
 

 
 

 2022 - يناير -  82العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

55 

قراءة، وذلك من خالل التمييز  وحاول ريكور تجاوز النقد السابق، الذي يقوم على استحواذ ذات أخرى على ذاتي خالل ال

ويكمن  بين نوعين من الهوية، يحافظ به على الهوية األصلية، ويضيف هوية أخرى، تمارس دور املتأثر بالنص عند القراءة،  

  اإلطار املفهومي الذي يقترحه ريكور للتمعن في التمييز الجذري الذي يقيمه بين استعمالين رئيسيين  ملفهوم الهوية، هما الهوية 

التي تموه سؤال  Identity as selfhood، وبين الهوية )ذاتية(  Identity as sameness)مطابقة(   ، أرى أن كثيرا من املصاعب 

 (1) الهوية الشخصية تنشأ نتيجة اإلخفاق في التمييز بين هذين املعنيين لكلمة هوية.

يميز بين هوية ذاتية، تتغير وتبقى في الوقت عينه محافظة على ذاتها، رغم مرور الزمان، وبين هوية ثابتة، ال تتغير ليست  

 le. هذه الهوية التي يمكن تسميتها بالفرنسية بالتعبير  the selfالتي تتميز عن    the sameهي الذات، بل ما يسمى باإلنكليزية  

meme    أوmemete  وها بالعربية العين أو ما هو عينه أو العينية، وهي أقرب إلى مفهوم الجوهر الذي ال يتغير بل  يمكن أن ندع

 على ما هو عليه، على الرغم من مرور الزمان.
 
وكأن ريكور هنا يلجأ إلى تقسيم الذات إلى جوهر ال يتغير و عرض    (2) يظل محافظا

 ما للقارئ وهناك تغيرات تطرأ عليه نتيجة القراءة. يتغير رغم بقائه متصال بالجوهر، أي أن هناك جوهرا عا 

الهوية  وهي  بالسرد،  مرتبط  جديدة  هوية  تشكل  هي  هويتها،  تمس  أن  دون  الذات  على  تطرأ  التي  التغيرات  هذه  ومن 

ريفها  ، ويعد ريكور هو أول من صاغ هذا املصطلح، في كتابة الزمان والسرد، ثم بعد ذلك قام بتع Narrative Identityالسردية

بشكل أكثر وضوحا على أنها نوع من الهوية التي يكتسبها املوجود البشري بوساطة الوظيفة السردية، وهذه الهوية السردية  

النص،   الذي يستدعيه  الفهم  ما قبل  املستقبلية(، وهو  )الرؤية  تفاعل ثالثي:  السرد، من خالل عملية  بالتفاعل مع  تتطور 

نص، وتفاعل القارئ مع عالم السرد للنص، وأخيرا )إعادة التصور( وهو االنصهار الذي يحدث  و)التكوين(، وهو بنية املؤلف لل

  (3)  ما بين عالم النص وعالم القارئ. 

 التأويل و الكينونة  -سادسا:

الهدفين  ، وأن املحاوالت السابقة حاولت تحقيق أحد  أنطولوجي و الثاني  معرفي يرى ريكور أن للهيرمينوطيقا هدفين: األول 

وهو الهدف املعرفي، أي أن الهيرمينوطيقا السابقة عليه، كانت تهتم فقط بامتالك املعنى، دون أن تهتم بأي تحول    (4)   فقط.

الذات   في صلب بحث وجود  الهيرمينوطيقية  املقاربة  يجعل  أن  إلى  املعنى،  بإدراجه ملشكلة  ولذلك سعى  لذلك،  تابع  وجودي 

الفكر   في  الشرط اإلنساني، ألن كل فرد وكل جيل سيجد نفسه  والذاتية  التأويل كإحدى بؤر  املعاصر، حيث يجعل  الغربي 

 (5) مدفوعا إلى إعادة تأويل العالم الذي يوجد فيه.

وبهذا ربط ريكور بين اللغة واملعنى والوجود، فاللغة ليست عاملا مستقال بذاتها، بل ليست عاملا، ولكوننا نعيش في العالم، و 

تأثر بما فيه من مواقف، ونتجه بأنفسنا كلية إلى هذه املواقف، فإن لدينا ما نقول، ولدينا تجارب وخبرات ننقلها للغة، وهذا  ن

إعادة صياغة للجدل عن   اللغة بصفتها خطابا، بل يمكنه أن يقدم  الجدل من األصالة بحيث يمكن أن يحكم كامل نظرية 

 
 .252( الهوية السردية، في ،فلسفة بول ريكور )الوجود و الزمان و السرد(، مصدر سابق، ص 1999بول )  ريكور، )1(

 .50، ص بيروت للترجمة، العربية املنظمة زيناتي، جورج( ت) كآخر، عينها الذات( 2005)بول، ريكور، )2(

(3) Baker, Coleman A. ( 2001) Identity, Memory, and Narrative in Early Christianity, Stock Publishers, p 2. 

، ص  بيروت  للدراسات،  اإلسالمي  املركز   الجمال،  حسنين (  ت)  استعماالته،  و   معناه   و  املصطلح   منشأ  الهيرمينوطيقا  (2019)إلهي،   صفدر  ، راد )4(

181. 

 ، 14  العدد  الحديثة،  األزمنة  املعاصر،  الفكر  في  الذات  موقعة  إعادة  و  اإلنسانية  القدرة  أنطولوجيا  ريكور   بول (  2017)عبدالحلق،  املنصف، )5(

 .6، ص  الرباط
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أي أن اللغة التي ال تشير إلى العالم    (1)يل بعمق إلى الخارج، فهل كانت ستكون ذات معنى؟الواقعة واملعنى. فلو لم تكن اللغة تح

 وتساعدنا في فهمه وتوصيفه لن تكون ذات معنى، ومن هنا ال يمكن الفصل بين فهمنا لتلك اللغة وفهمنا للعالم والوجود فيه.

التأويلية انطالقا من   العملية  الذي  لقد تدرج ريكور في توصيف  القارئ  إلى  النص عن مؤلفه وتنقله  التي تفصل  الكتابة 

يمارس التأويل من خالل القراءة بوصفها تأويال، وأن النص الذي يمثل اللغة هو الواسطة التي تربط اإلنسان بعالم اللغة و  

الواقع، حتى يصل ريكور  تشير في تلك اللغة في ذات إلى الواقع، مما يجعل النص يعاد ربطه بمرجعيات جديدة من خالل ذلك  

في النهاية إلى القول أن التأويل هو إعادة لتشكل الذات و بالتالي إعادة وجودها في الواقع، ومن هنا يصبح التأويل و كل مستوياته  

وعند هذه النقطة يتحول مفهوم    من قراءة وفهم، هي إحدى الطرق التي تمارس بها الذات وجودها، أو الكشف عن ذلك الوجود.

اللغة، وينطلق نحو ال يتجاوز حدود  التأويل مشروعا وجوديا،  ريكور لسلطة هيدجر، بجعل  تأويل تحوال كبيرا، يخضع فيه 

 .الكينونة

فلم يعد تعريف الهيرمينوطيقا، على أنها بحث عن غير ما، أو نوايا نفسية تستر وراء النص، أو تقطيع البنيات. بل ما تبقى  

بل أن التأويل هو  في العالم، املعروضة أمام النص)إدراج املعنى في العالم من طرف القارئ(،    لنؤوله هو توضيح شكل الكينونة

والخيال والشعر يتطلعان إلى الكينونة وفقا لشروط مختلفة، إذ هي    توضيح شكل الكينونة في العالم املعروضة أمام النص،

لكينونة )أو ما ينبغي أن يكون(، أو ما يمكن أن نطلق عليه  ليست الكينونة املعطاة الراهنة )ما هو كائن(، بل شروط إمكان ا

   (2) التغيرات الواسعة التي يجريها األدب على الواقع.

ليس بالضرورة العالم املادي املحيط الذي يمكن اإلشارة    ،وهذا العالم املحتمل الذي تم إنشاؤه بواسطة النصوص املكتوبة

ا. إذا كان ريكور يدعي أن للنصوص املكتوبة القدرة على اإلشارة إلى ما هو أبعد من )التأشير( الوصفي الظاهري مع   إليه ظاهري 

ا؟ لإلجابة على هذا السؤال، يربط ا    اللغة ، فكيف يمكن اعتبار هذا الشكل الجديد لإلشارة ممكن  ريكور الخطاب باملجاز نظر 

 (3) ألن العالم الجديد املحتمل يولد من خالل تفاعل القارئ مع النص، بإشراك شكل من أشكال اإلبداع.

في املحصلة يرى ريكور أن النص يتوسط اللغة والفعل حيث تدفع الهيرمينوطيقا بعالقات الحياة اليومية إلى واجهة اللغة  

العميق للوجود، فاملعنى الذي ال يجد تعبيره في تجربة حية أو فعالية خطابية إنما هو معنى ميت و ال يرقى  وتبحث عن الجوهر 

أن يكون حتى ميتافيزيقا. فما يتم تأويله في النص هو عالم مقترح ومشروع يمكن سكنه وعرض قدرات الذات في التفكير والوجود  

ا إلى  النصوص  للتحول من  في توظيف داخلي بل هي مفاتيح  بوصفها قدرات نموذجية  لحياة. فالنصوص ال تستهلك معانيها 

فإذا كانت الذات مدعوة إلى فهم نفسها أمام النص، فإن ذلك ال يتم في نطاق انغالق النص على نفسه، بل في    (4)   للممارسة.

متعلقا بالنص فقط، بل يتعلق أيضا بمدى قدرة هنا أصبح الفهم ليس أمرا  (5) انفتاحه على العالم، الذي يعاود وصفه وبنائه.

الذات على الدخول إلى العالم، أي أن الفهم أصبح طريقة للوجود أيضا. فحقيقة الوجود أصبحت مرتبطة بحقيقة الفهم، و  

 قواعد الوجود أصبحت تعني مباشرة قواعد الفهم. 

 
 .52(، مصدر سابق ، ص املعنى  فائض و الخطاب) التأويل نظرية( 2006)بول، ريكور، )1(

 . 88(، مصدر سابق، ص التأويل أبحاث) الفعل إلى النص من( 2001)بول، ريكور، )2(

(3)CASEY, PATRICK J.,( 2019) Ricoeur on Truth in Religious Discourse :A Reclamation , Horizons , Volume 46 , Issue 1 , June, 

Cambridge University Press, p 29. 

 .78، ص   الرباط االختالف، ريكور، لتأويلية مقاربة الحجاج و الهيرمينوطيقا( 2014)عمارة، الناصر، )4(

 .129، ص بيروت الجديد، الكتاب دار  زيناتي، جورج( ت) النسيان، التاريخ  الذاكرة( 2009)بول، ريكور، )5(
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رق الكينونة أيضا، إنها طريقة هذا الكائن الذي  فلم يعد الفهم طريقة من طرق املعرفة فحسب، ولكنه أصبح طريقة من ط

يوجد وهو يفهم، فبدال من السؤال :بأي شرط يستطيع كائن عارف، أن يفهم نصا أو أن يفهم تاريخا؟ سنطرح سؤاال آخرا وهو  

لدزاين(،  ما هو نوع الكائن ذلك الذي يتكون من الفهم؟ وهكذا تصبح مشكلة الهيرمينوطيقا هي مشكلة تحليل هذا الكائن )ا

فال يعني فهم نص ما، العثور على معنى جامد محتوى فيه، بل بسط إمكانية الكينونة، التي    (1)ذلك الذي يوجد بواسطة الفهم. 

إن فهم النص، يعني في الوقت نفسه، إيضاح حالتنا الخاصة، أو إذا شئنا، هو أن ندس ضمن محموالت  بل    (2)   يعينها النص.

حالتنا كل الدالالت التي تجعل من محيطنا عاملا ما، وتوسيع املحيط هذا، ليشمل أبعاد العالم، هو ما يخول لنا الكالم عن  

 (3) بأن هذه املرجعيات تفتح العالم. املرجعيات التي فتحها النص، وقد يكون من األحسن أن نقول،

املؤلف و غموض   بين غموض  الربط  تم  األدبي، حيث  النقد  في  النظرية  لهذه  االنتقادات  العديد من  املقابل وجهت  وفي 

الصحيح،   من  يبدو  التاريخ،  في  ومفقودا  باألسرار،  مرتبكا ومكتنفا  كبيرة  ولدرجة  الحقيقي  املؤلف  عد  ما  إذا  أيضا،  القارئ 

 ( 4) رجة مساوية، أن القارئ مفقود في التاريخ الراهن، وليس أقل اكتنافا باألسرار، و أحيانا غير مهم.وبد

كما أن القارئ من العناصر غير املحددة، ما يحلنا إلى إشكالية تحديد ماهية القارئ، و يمكن من حيث املبدأ التمييز بين  

الحقيقي   القارئ  القراء،  أنواع من  الذي تصوره  عدة  القارئ  الفعلي )و هو  القارئ  يديه كتابا(،  الذي يمسك بين  )الشخص 

املؤلف عند التأليف حيث يعتقد أنه يكتب له وفقا مليول معينة( وأخيرا القارئ املثالي )و هو الشخص الذي يفهم كل تفاصيل  

   (5) النص فهما تاما(.

بالتالي يتضمن كافة تصنيفات القراءة، والقارئ الثاني هم من يتوافق  فالقارئ األول غير محدد و يشمل كل أنواع القراء و 

نفسه. وهذه   املؤلف  أكثر من  النص  يفهم  فهو من  الثالث  القارئ  أما  بذلك،  النص  ما يسمح  بقدر  املؤلف  تأويل  مع  تأويله 

الواقع، وال يمكن الجزم بوجوده الجدلية ال يمكن أن تنتهي إال بافتراض القارئ النموذجي، والذي يعد افتراضا غير متسق مع  

 وتعميم ذلك الوجود.

 :  خاتمة

التأويلي  يعيق طريق مشروعه  الذي  الصراع  ذلك  التأويالت،  لصراع  به حدا  يضع  يجد حال وسطا  أن  ريكور  حاول  لقد 

حيث املبدأ على نظرية  الالهوتي، ويتجاوز كل الخالفات التي تشكل بصفة عامة تاريخ التأويلية عموما، وإن كان قد وافق من  

أنه   الرغم من  النص والقارئ، على  اآلخر وهو  الثنائي  إلى  املعنى  إشكالية  لكي يحيل  املؤلف، واعتبرها نقطة االنطالق،  موت 

يتعامل مع موت املؤلف )مجازا( خصوصا فيما يتعلق بهيرمينوطيقا النصوص املقدسة، بحيث ال يسلبها قدسيتها، وفي الوقت  

 مرونة تسمح بتأويلها.ذاته، يعطيها 

وفي حقيقة األمر أن ريكور كان يكرر أفكار سابقيه، عند الحديث على أهمية النصوص والدور الحاسم الذي تلعبه اللغة 

في التأويل، بل وحتى فيما يتعلق بالقارئ، وأهميته بوصفه مؤوال، ولكن اإلضافة البارزة التي تحسب له، هو التفصيل في هذا  

ى، ويقوم هو نفسه بإعادة  ر خ ليصبح ذاتا أويل على دور أكبر للقارئ، يسمح له بإعادة تشكيل ذاته أمام النص،  الجانب، والتع

 
 .38سابق، ص (، مصدر  هيرمينوطيقية دراسات) التأويالت صراع( 2005)بول، ريكور، )1(

 .70(، مصدر سابق ، ص التأويل أبحاث) الفعل إلى النص من( 2001)بول، ريكور، )2(

 .145السابق، ص   )3(

 .43ص  املؤلفون املتكلمون القراء و القراء الصوريون، في )نقد استجابة القارئ(، مرجع سابق، (1999)والكر جيسون، )4(

 .21نقد استجابة القارئ، في )نقد استجابة القارئ(، مرجع سابق، ص  (1999)جين ب.تومبكنز،  )5(
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إقحام املعنى في الحياة مرة أخرى، مما يعني أن القراءة كانت مؤثرة، وتحولت من مجرد أفكار يعرضها النص، إلى سلوك يتمثل  

 في فعل يقوم به القارئ.
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 :ملسو هيلع هللا ىلص حديث النبي 
ّ
 ة الم( دراسة حديثية فقهيّ صارى بالّس )ال تبدؤوا اليهود والن

The hadith of the Prophet peace be upon him: (Do not initiate the greetings of the 
Jews and Christians)hadith doctrinal study 

 جامعة املدينة العاملية، ماليزيا/د.محمد إبراهيم محمد الحلوانيأ.م.

D. Mohamed Ibrahim Mohamed Elhalawani/Almadinah International University, Malaysia 

 

 : ملخص

 من املوضوعات املثارة في املجتمعات اإلسالمية 
 
أال وهو عدم بدء اليهود والنصارى بالسالم   ،تناول هذا البحث موضوعا هاما

حيث زعم أعداء اإلسالم ومن سار على شاكلتهم من أبناء املسلمين أن هذا الحديث يحض على كراهية أهل الكتاب    ،عند اللقاء  

 بظا  ،والتعامل معهم بعنف  
 
  ، هر الحديث بل ذهبت بعض املذاهب الفقهية إلى عدم جواز ابتداء اليهود والنصارى بالسالم أخذا

رون
َّ
َوق رون في مجلس  ، حيث إنهم ال ي  َصدَّ   ، وانتشرت هذه الشبهة على مواقع التواصل االجتماعي انتشار النار في الهشيم   ،وال ي 

 ال يشفي العليل
 
وكان   ،بينما أجاد البعض في رده دون استيعاب لهذه املسألة ،وقام البعض بالرد على هذه الشبهة ردا مختصرا

املتخصصين في الدراسات اإلسالمية بحث هذه املسألة من الناحيتين الحديثية والفقهية إلزالة اإلشكال الوارد  الواجب على  

 عن هذا اإلشكال  ،حولها
 
م الباحث هذا البحث إلى مبحثين  ،فجاء هذا البحث جوابا األول: تخريج حديث: )ال تبدؤوا    ،وقد قسَّ

الثاني: آراء أصحاب املذاهب الفقهية في موضوع بدء اليهود والنصارى    ،وسبب وروده  ،اليهود والنصارى بالسالم( وبيان درجته

 ومنها أن هذا الحديث قد ورد في املحاربين.   ،ثم الخاتمة والنتائج التي توصل إليها الباحث ،بالسالم

 السالم.  ،النصارى  ،اليهود  ،: البدءةالكلمات املفتاحي

Abstract : 

This research dealt with an important topic of the issues raised in Islamic societies, which is that the Jews 

and Christians did not start greeting each other when meeting, as the enemies of Islam and those who followed 

their example from among the sons of Muslims claimed that this hadith incites hatred for the People of the 

Book and dealing with them violently. To the inadmissibility of the Jews and Christians beginning with the 

greeting of peace, taking into account the apparent meaning of the hadith, as they are not revered, nor are they 

issued in a gathering, and this suspicion spread on social networking sites, the spread of fire in the wild, and 

some responded to this suspicion a short response that does not cure the ailment, while some were good at 

responding Without understanding the matter, It was the duty of the specialists in Islamic studies to study this 

issue from the hadith and jurisprudential perspectives to remove the confusion around it, so this research came 

as an answer to this problem. And the reason for its arrival, the second: the opinions of the owners of 

jurisprudential schools on the subject of the Jews and Christians beginning to greet, then the conclusion and 

the results reached by the researcher, including that this hadith was mentioned in the warriors. 

The key words: The beginning, jews, Christians, peace.  



 
 
 
 

 
 

 2022 - يناير -  82العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

62 

 :  مقدمة

فكل عاقل منصف يشهد أن السالم الحقيقي والتعاون القلبي والروحي، والتعاون    ،اإلسالم دين السالم واإلحسان والرحمة

ر والتقوى، ال ظل له في الواقع إال باإلسالم ومن خالل اإلسالم وتاريخ اإلسالم إذ إن سيد    ،وتحية اإلسالم تؤكد ذلك  ،على الب 

 لرجل سأله عن أفضل  األولين واآلخرين قد حضَّ املسلم على إلقاء السالم على غيره حتى ولو  
 
 بالنسبة له قائال

 
كان مجهوال

 
ْ
ْعر ف

َ
ْم ت

َ
َت َوَمْن ل

ْ
ى َمْن َعَرف

َ
َم َعل

َ
ال  السَّ

 
ْقَرأ

َ
َعاَم، َوت

َّ
م  الط ع 

ْ
ط

 
  ،فإفشاء السالم يؤدي إلى تحقيق األلفة وجلب املودة  ،(1األعمال:) ت

 
 
ْدخ

َ
 ت

َ
ْيٍء  وهذا ما أشار إليه النبي صلى هللا عليه وسلم قائال: )ال

َ
ى ش 

َ
ْم َعل

 
ك
ُّ
ل د 

َ
 أ

َ
َوال

َ
وا، أ َحابُّ

َ
ى ت وا َحتَّ ن  ْؤم 

 
 ت

َ
وا، َوال ن  ْؤم 

 
ى ت  َحتَّ

َ
ة َجنَّ

ْ
وَن ال

 
ل

مْ 
 
َم َبْيَنك

َ
ال وا السَّ

 
ش

ْ
ف
َ
ْم؟ أ َحاَبْبت 

َ
وه  ت م  ت 

ْ
َعل

َ
ا ف

َ
ذ إ 

ر النبي صلى هللا عليه وسلم من هجر املسلم ألخيه املسلم    ،(2
َّ
ألن هذا    ،وقد حذ

ن أن أفضل املسلمين هو الذي يبدأ أخاه بالسالم  ، العداوة والبغضاء والكراهيةيؤدي إلى   يقول املصطفى صلى هللا عليه    ،وبيَّ

ا، وَ 
َ
ْعر ض  َهذ

ا َوي 
َ
ْعر ض  َهذ

ي 
َ
: ف َيان  َتق 

ْ
َياٍل، َيل

َ
ث  ل

َ
ال
َ
ْوَق ث

َ
اه  ف

َ
خ
َ
َر أ ْن َيْهج 

َ
ٍل أ َرج  لُّ ل   َيح 

َ
ي َيبْ وسلم: )ال ذ 

َّ
َما ال ه  ْير 

َ
م  خ

َ
ال السَّ  ب 

 
فاملسلم   ،(3َدأ

نكر نفسه لب هواه  ،الحقيقي هو الذي ي 
ْ
يلقي السالم على أخيه املسلم    ،وال يستسلم لشيطانه وال لنفسه األمارة بالسوء  ،ويغ

 ملرضاة هللا عز وجل  ،حتى ولو كان بينه وبين أخيه جفوة شديدة
 
 لتعاليم هللا ورسوله  ،طلبا

 
إلسالم  وقد رمى أعداء ا  ،واستسالما

 أن هذه  
 
 وبهتانا

 
هذه التعاليم السامية بالتناقض مع نهيه صلى هللا عليه وسلم عن بدء اليهود والنصارى بالسالم زاعمين زورا

وعدم الوقوف    ،وهذا الفهم السقيم قد نشأ بسبب عدم دراسة الرواية  ،ألن الوحي اإللهي ال يوجد فيه تناقض  ،التعاليم بشرية  

لذا أردت إزالة هذا اإلشكال والتعارض الظاهري في هذه املسألة من خالل جمع    ،ت الرواية من أجلهعلى السبب الذي سيق

وأن    ،وأن يجنبني الزلل في القول والعمل  ،وهللا أسال التوفيق والسداد  ،وبيان آراء الفقهاء فيها    ،طرق هذه الرواية وألفاظها 

 لوجهه الكريم
 
 وإليه املرجع واملصير.  ،وباإلجابة جدير  ،شاء قديرإنه على ما ي  ،يجعل هذا البحث خالصا

 : مشكلة البحث 

تكمن مشكلة هذا البحث في تعارض األحاديث الصحيحة اآلمرة بإلقاء السالم على اآلخرين مع الحديث الصحيح الذي ينهي  

 البحث جوابا عن هذا اإلشكال. فيه الرسول الكريم صلوات ربي وسالمه عليه عن بدء اليهود والنصارى بالسالم فجاء هذا 

 :  أسئلة البحث 

 ما درجة الحديث الذي ينهي فيه الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم عن بدء اليهود والنصارى بالسالم؟  -1

هل التعارض الواقع بين األحاديث اآلمرة بإلقاء السالم واألحاديث الناهية عن بدء اليهود والنصارى بالسالم حقيقي أم    -2

 ي؟ ظاهر 

 وما هو الرأي الراجح فيها؟  ،ما هي آراء الفقهاء في هذه املسألة -3

 
كتاب: اإليمان،  ( ،  هجرية1422النجاة، ط: األولى،  دار طوق  ، ) ، تحقيق: محمد زهير بن ناصرالجامع الصحيحمحمد بن إسماعيل البخاري،    -  1

 . (، عن عبد هللا بن عمرو رض ي هللا عنهما12، ح رقم: ) 1/12باب: إطعام الطعام من اإلسالم، 
حمد ، تحقيق: ماملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلممسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري،    -  2

كتاب: اإليمان، باب: بيان أنه ال يدخل الجنة إال املؤمنون ، وأن محبة املؤمنين من اإليمان، وأن  (، دار إحياء التراث العربي، بيروت.، )فؤاد عبد الباقي

 .(93/54، ح رقم: ) 1/74إفشاء السالم سبب لحصولها، 
َياٍل«، كتاب: األدب، باب: الهجرة    الجامع الصحيح  ،البخاري   -  3

َ
ث  ل

َ
ال
َ
ْوَق ث

َ
اه  ف

َ
خ
َ
َر أ ْن َيْهج 

َ
ٍل أ َرج  لُّ ل   َيح 

َ
َم: »ال

َّ
ْيه  َوَسل

َ
ى هللا  َعل

َّ
  َصل

َّ
ول  َّللا

ْول  َرس 
َ
،  َوق

 (، عن أبي أيوب األنصاري رض ي هللا عنه. 6077، ح رقم: ) 8/21
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هل يشمل الحديث الذي ينهى فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم عن بدئهم بالسالم جميع اليهود والنصارى أم أنه خاص    -4

 بطائفة معينة؟ 

 : أهداف البحث

 هللا عليه وسلم عن بدء اليهود والنصارى بالسالم.بيان درجة الحديث الذي ينهي فيه الرسول الكريم صلى  -1

  التعارض الواقع بين األحاديث اآلمرة بإلقاء السالم واألحاديث الناهية عن بدء اليهود والنصارى بالسالم حقيقي بيان كون    -2

 أم ظاهري. 

 . وبيان الرأي الراجح فيها ،آراء الفقهاء في هذه املسألةبيان  -3

الحديث الذي ينهى فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم عن بدء أهل الكتاب بالسالم شامل للجميع أم أنه خاص  بيان كون    -4

 . بطائفة معينة

 املبحث األول: تخريج حديث: ) ال تبدؤوا اليهود والنصارى بالسالم ( وبيان سبب وروده. 

 الحديث وبيان درجته. املطلب األول: تخريج  

 أ. تخريج الحديث: 

    ،أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رض ي هللا عنه
َ

وَد َوال َيه 
ْ
وا ال ْبَدء 

َ
 ت

َ
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »ال

ْضَيق  
َ
ى أ

َ
ل  إ 
وه  رُّ

َ
اْضط

َ
ر يٍق، ف

َ
ي ط ْم ف 

َحَده 
َ
ْم أ يت  ق 

َ
ا ل

َ
ذ إ 

َ
، ف م 

َ
ال السَّ َصاَرى ب 

« وأبو داود في سننه من طريق حفص بن عمر قال حدثنا  1ه  النَّ

وَن عليهم، فقال أبي:   م   
ّ
َع فيها نصارى فيسل وَن بصوام  ، فجعلوا يمرُّ ام 

ّ
شعبة عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت  مع أبي إلى الش

ثنا عن رسول هللا   ، فإن أبا هريرة، حدَّ الم 
وهم في  قا   -صلى هللا عليه وسلم-ال تبدؤوهم بالسَّ م  ، وإذا لقيت  الم 

م بالسَّ وه 
 
ل: "ال تبدؤ

م إلى أضيق  الطر يق   وه  ر يق  فاضطرُّ
َّ
وأحمد في    ،3  وقال: هذا حديث حسن صحيح  ،والترمذي في جامعه من طريق قتيبة به  ،"2الط

م    ، مسنده من طريق وكيع وأبي نعيم الفضل بن دكين قاال: حدثنا سفيان به يت  ق 
َ
ا ل

َ
ذ ْم    ولفظه: " إ  وه  رُّ

َ
اْضط

َ
، ف ر يق 

َّ
ي الط وَد ف 

َيه 
ْ
ال

ر يق  
َّ
الط يَن ب  ر ك 

ْ
ش
 ْ
امل  " َعْيٍم: 

 
ن و  ب 

َ
أ اَل 

َ
."، ق م  

َ
ال السَّ ب  ْم 

وه  ْبَدء 
َ
ت  

َ
َها، َوال ْضَيق 

َ
أ ى 

َ
ل إ 

من طريق الفضل بن    ، وابن حبان في صحيحه    ،"  4

 به
َ
ة
َ
و َعَوان ب 

َ
َنا أ

َ
ث اَل َحدَّ

َ
َسْرَهٍد ق د  ْبن  م  َسدَّ َنا م 

َ
ث اَل َحدَّ

َ
باب ق وابن السني من طريق    ،(5ولفظه: )ال تبادروا أهل الكتاب بالسالم  ، الح 

والبيهقي    ،فال تبدءوهم بالسالم(  ولفظه: )إذا لقيتم املشركين في طريق  ،أبي خليفة قال: حدثنا أبو الوليد الطيالس ي، ثنا شعبة به

ا من طريق  
َ
وٍر، ق ْحَمد  ْبن  َمْنص 

َ
اَل: أنا أ

َ
، ق ار  فَّ ٍد الصَّ َحمَّ يل  ْبن  م  ْسَماع  اَل: أنا إ 

َ
َراَن، ق

ْ
ش  ب 

َسْين  ْبن  ح 
ْ
ي ال ب 

َ
اَل:  أ

َ
، ق زَّاق  َل: نا َعْبد  الرَّ

 
َرد عليهم،    :السالم، باب  :، كتاباملسند الصحيحمسلم بن الحجاج،    -  1 ي    - 13، ح رقم: )  1707/ 4النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم، وكيف 

2167.) 
كتاب: األدب، باب:  .(،  م2009دار الرسالة العاملية، ط: األولى،  )  ،  ، تحقيق: شعيب األرناؤوطالسننسليمان بن األشعث أبو داود السجستاني،    -  2

 وقال األرناؤوط: إسناده صحيح.  (،5205، ح رقم: ) 497/ 7السالم على أهل الذمة، 
كتاب: االستئذان واآلداب، باب: .(،م1998دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  ، )، تحقيق: بشار عواد معروفالجامع الكبير  محمد بن عيس ى الترمذي،  -  3

 .(2700، ح رقم: ) 357/ 4ما جاء في التسليم على أهل الذمة، 
(، 9726، ح رقم: )15/452  ( ،م2001مؤسسة الرسالة، ط: األولى،  )  ،عادل مرشد  –تحقيق: شعيب األرناؤوط    ،املسندأحمد بن محمد بن حنبل،    -  4

 وقال األرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
باب   م،1988رسالة، بيروت، ط: األولى،  مؤسسة ال)  ، تحقيق: شعيب األرناؤوط  اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، علي بن بلبان الفارس ي،    -  5

 : إسناده صحيح على شرط الصحيح. األرناؤوط وقال ،(500، ح رقم: )2/253ذكر الزجر عن مبادرة أهل الكتاب بالسالم، 
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َحاف  
ْ
و َعْبد  هللا  ال

ب 
َ
ا أ

َ
َبَرن

ْ
خ
َ
يٍد به أنا َمْعَمٌر، ح َوأ  ْبن  َسع 

 
َتْيَبة

 
اَل: نا ق

َ
، ق

َ
َمة

َ
ْحَمد  ْبن  َسل

َ
اَل: نا أ

َ
يَم، ق ْبَراه   إ 

َفْضل  ْبن 
ْ
و ال ب 

َ
اَل: نا أ

َ
، ق

 
 ،1ظ

ْسَم والبغوي من طريق أحمد بن عبد هللا الصالحي   نا إ 
َ
َراَن، أ

ْ
ش   ْبن  ب 

َّ
د  ْبن  َعْبد  َّللا َحمَّ يُّ ْبن  م  َسْين  َعل  ح 

ْ
و ال ب 

َ
نا أ

َ
ٍد  أ َحمَّ يل  ْبن  م  اع 

نا َمْعَمٌر 
َ
، أ اق  زَّ ا َعْبد  الرَّ

َ
، ن يُّ َماد  وٍر الرَّ ْحَمد  ْبن  َمْنص 

َ
ا أ

َ
، ن ار  فَّ  .2به الصَّ

 ب. درجة الحديث: حديث صحيح.

 املطلب الثاني: بيان سبب ورود الحديث. 

الجامع بين علمي الحديث والفقه ينبغي عليه حصر جميع   الفقيه  الواردة في املسألة محل الفتوى ومعرفة  إن  الروايات 

وسبب هذا الفهم الخاطئ    ،وإال أدى ذلك إلى الخطأ في الفتوى   ، املالبسات والظروف التي سيق النص ألجلها قبل إصداره للفتوى 

نما هو في شأن  فالحديث الذي ينهى عن بدء اليهود والنصارى بالسالم إ  ،للحديث هو عدم جمع الروايات وضم بعضها إلى بعض

اَل:    ،والذين يؤذون املؤمنين واملؤمنات منهم  ، املحاربين  
َ
، ق ّي  نَه 

ج 
ْ
ْحَمن  ال ي َعْبد  الرَّ ب 

َ
يؤكد ذلك ما رواه ابن ماجه بسنده عن َعْن أ

   
َّ

ول  َّللا اَل َرس 
َ
َم    -ق

َّ
ْيه  َوَسل

َ
  َعل

َّ
ى َّللا

َّ
 -َصل

َ
ال

َ
، ف ود  َيه 

ْ
ى ال

َ
ل ا إ 

د 
َ
ٌب غ ي َراك   

ّ
ن مْ   : "إ 

 
ْيك

َ
وا: َوَعل

 
ول ق 

َ
ْم ف

 
ْيك

َ
وا َعل م 

َّ
ا َسل

َ
ذ إ 

َ
، ف م 

َ
ال السَّ ْم ب 

ْبَدؤوه 
َ
 ،."3ت

 
َّ
ْيه  َوَسل

َ
ى هللا  َعل

َّ
ول  هللا  َصل اَل َرس 

َ
اَل: ق

َ
َما ق َي هللا  َعْنه  َمَر َرض    ما رواه اْبن  ع 

 
ا ويشهد لهذه الرواية أيضا د 

َ
وَد غ َيه 

ْ
وَن ال

 
ق

َ
ْم ال

 
ك نَّ   ، َم: " إ 

 
َ
م   ف

َ
ال السَّ ْم ب 

وه  ْبدء 
َ
 ت

َ
ْيَك    ،ال

َ
وا: َوَعل

 
ول ق 

َ
ْم ف

 
ْيك

َ
وا َعل م 

َّ
ْن َسل إ 

َ
ن سبب النهي، حيث قيده بحالة الحرب،    ،"4ف فسبب الحديث قد بيَّ

أمر   عاملون بكل مودة ورحمة كما  السلم في  أما في حالة  فال نبدأهم بالسالم في حالة الحرب، ونضطرهم إلى أضيق الطرق، 

 ودعاه إلى إلي اإلسالم  ،وهذا ما طبقه النبي صلى هللا عليه وسلم في حياته   ،ن الكريم القرآ
 
 مريضا

 
 يهوديا

 
فنظر    ،حيث عاد غالما

ى هللا    فقال له:    ،الغالم إلى أبيه
َّ
يُّ َصل ب 

َرَج النَّ
َ
خ

َ
َم، ف

َ
ْسل

َ
أ
َ
َم، ف

َّ
ْيه  َوَسل

َ
ى هللا  َعل

َّ
م  َصل َبا الَقاس 

َ
ْع أ ط 

َ
: »الَحْمد   أ ول  َو َيق  َم َوه 

َّ
ْيه  َوَسل

َ
َعل

ار  
َن النَّ  م 

ه 
َ
َقذ

ْ
ن
َ
ي أ ذ 

َّ
  ال

َّ
فهل من املعقول أن يعرض سيد األولين واآلخرين اإلسالم على الغالم دون أن يلقي عليه أو على أبيه    ،«5ّلِل 

 من  
 
 وفاته ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثين صاعا

 
فهذه املعاملة التي حدثت بينه وبين    ،6شعير السالم؟ ومما يقوي ذلك أيضا

 للشك أن حديث النهي عن بدء أهل الكتاب بالسالم إنما هي في شأن املحاربين
 
وهذا ما يتفق    ، اليهودي تؤكد بما ال يدع مجاال

 
.(، م2003الرشد، الرياض،  مكتبة  ، )تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد  ،شعب اإليمان،  أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى أبو بكر البيهقي  -  1

 .(8512، ح رقم:)259/ 11فصل في السالم على أهل الذمة، 
املكتب اإلسالمي، ، )محمد زهير الشاويش –تحقيق: شعيب األرناؤوط ، شرح السنة،  الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء أبو محمد البغوي  - 2

 .(3310، ح رقم: ) 269/ 12على أهل الكتاب،  باب: كراهية التسليم.( ، م1983دمشق، بيروت، ط: الثانية، 
، ح رقم: )  4/652كتاب: األدب، باب: رد السالم على أهل الذمة،  (،  م2009دار الرسالة العاملية، ط: األولى،  )،  السنن  محمد بن يزيد بن ماجه،    -  3

علي عبد املقصود رضوان   –، تحقيق: علي عبد الباسط مزيد األدب املفرد، البخاري  محمد بن إسماعيل(، وقال األرناؤوط: حديث صحيح، 3699

 (، أحمد 1102، ح رقم: )495باب: ال يبدأ أهل الذمة بالسالم ص.( ،  م2003مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: األولى،  )باب: ال يبدأ أهل الذمة بالسالم،  ،  

 (. 18045، ح رقم: ) 29/581 ،املسند بن حنبل،
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:  ، )تحقيق: محمد عبد القادر عطا  ،السنن الكبرى ،  ي بن موس ى أبو بكر البيهقي  أحمد بن الحسين بن عل  -  4

عَ .( ،  م2003الثالثة،  
ْ
ل ا ل 

ْقض 
َ
ْم ن ْنه   م 

ون 
 
ة  ، َوَما َيك مَّ  

ّ
ْهل  الذ

َ
ى أ

َ
َمام  َعل  

ْ
َها اإل

 
ذ
 
خ
ْ
ي َيأ ت 

َّ
ط  ال َرائ 

ْبَواب  الشَّ
َ
َماع  أ ْم  ْهد،  ج  ه  وا َبْيَن َهْيَئت 

 
َفّر ق

ْن ي 
َ
ْم أ ْيه 

َ
 َعل

 
ر ط

َ
ت
ْ
َباب  َيش

يَن،  م  ْسل 
 ْ
 . (18721، ح رقم: )9/341َوَهْيَئة  امل

ّي  الجامع الصحيح،  البخاري    -  5 ب 
ى الصَّ

َ
ْعَرض  َعل ، َوَهْل ي  ْيه 

َ
ى َعل

َّ
َصل َماَت، َهْل ي 

َ
يُّ ف ب 

َم الصَّ
َ
ْسل

َ
ا أ

َ
ذ : إ 

،  ، كتاب: الجنائز، َباب  م 
َ
، ح رقم: )  2/94 اإل ْسال

 (، عن أنس بن مالك رض ي هللا عنه. 1356
،  املصدر نفسه - 6 ي الَحْرب  يص  ف  َم، َوالَقم 

َّ
ْيه  َوَسل

َ
ى هللا  َعل

َّ
ّي  َصل ب 

ْرع  النَّ ي د  يَل ف  : َما ق  (، عن عائشة  2916، ح رقم: )4/41، كتاب: الجهاد والسير، َباب 

 رض ي هللا عنها. 
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ْم مع قول هللا عز وجل: )
َ
يِن َول ْم ِفي الّدِ

ُ
وك

ُ
اِتل

َ
ْم ُيق

َ
ِذيَن ل

َّ
ُ َعِن ال ُم َّللاَّ

ُ
 َيْنَهاك

َ
ْيِهْم ِإنَّ    ال

َ
وا ِإل

ُ
ِسط

ْ
ق
ُ
وُهْم َوت َبرُّ

َ
 ت
ْ
ن
َ
ْم أ

ُ
ْم ِمْن ِدَياِرك

ُ
ِرُجوك

ْ
ُيخ

 
َ
ِسِطين

ْ
ق
ُ ْ
َ ُيِحبُّ امل  (.1َّللاَّ

 املبحث الثاني: آراء الفقهاء في مسألة بدء اليهود والنصارى بالسالم. 

 : املطلب األول: رأي القائلين بالحرمة

النووي:   اإلمام   قال 
ْ
َقط

َ
ف ْم 

 
ْيك

َ
َعل ْو 

َ
أ ْم 

 
ْيك

َ
َوَعل وَل  َيق  ْن 

َ
أ ب  ْم  ْيه 

َ
َعل ه   َرّد  وب   ج  َوو  ه   ب  ْم  ه  َدائ  اْبت  ْحر يم  

َ
ت َنا  َهب 

ْ
َمذ

َ
الطيبي:  2ف وقال   ،

 على حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) ال تبدؤوهم  و ،  3الصواب تحريم ابتدائهم، ألن النهي للتحريم 
 
قال ابن رسالن معقبا

، وقال الشيخ محمد  4بالسالم(: فيه دليل على تحريم ابتدائهم بالسالم، وهو مذهب الشافعي وقول أكثر العلماء وعامة السلف

، وقال منصور بن يونس البهوتي  5بتدائهم به بن علي بن آدم بن موس ى اإلثيوبي: ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى تحريم ا

هي على ظاهره من اقتضائه التحريم 6الحنبلي: يحرم بداءتهم بسالم ،  7، وقال الحسين بن محمد بن سعيد الالعي املغربي: النَّ

،  8جاب بعليكم فقطوقال اإلمام الصنعاني: و األكثر من العلماء على تحريم االبتداء لهم بالسالم، فإذا ابتدئوا املسلم بذلك أ

م  ،  
َ

ال السَّ ّي  ب  ْصَران 
ّي  َوالنَّ ود  َيه 

ْ
ل م  ل  ْسل 

 ْ
َداء  امل ْحر يم  اْبت 

َ
ى ت

َ
يٌل َعل يه  َدل  ى  واختاره الصنعاني قائال: ف 

َ
ه  َعل

 
ْهي  ، َوَحْمل

ْصل  النَّ
َ
َك أ ل 

َ
نَّ ذ

َ
أل 

لُّ 
َ
ق
َ ْ
ه  األ

َ
ْيه  َحَمل

َ
ه  ، َوَعل ْصل 

َ
 أ
 
ف

َ
ال َراَهة  خ 

َ
ك
ْ
 التحريم: ال يجوز بداءة أهل الذمة بالتحية ، ولو  9ال

 
، وقال ابن بلبان الدمشقي مؤكدا

ْم  غير السالم، كقول: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ كيف حالك؟ ؛ لقوله تعالى: )
ُ
ك وا َعُدّوِي َوَعُدوَّ

ُ
ِخذ

َّ
ت
َ
وا ال ت

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
يا أ

وَ 
َ ْ
ْيِهْم ِبامل

َ
 ِإل

َ
ون

ُ
ق
ْ
ل
ُ
ْوِلياَء ت

َ
 أ

ْ
ْم ِإن

ُ
ك ِ َرّبِ

وا ِباَّللَّ
ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ْم أ

ُ
اك ِإيَّ ُسوَل َو  الرَّ

َ
ِرُجون

ْ
َحّقِ ُيخ

ْ
ْم ِمَن ال

ُ
ُروا ِبما جاَءك

َ
ف
َ
ْد ك

َ
ِة َوق ْم  دَّ

ُ
َرْجت

َ
ْم خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

يْ 
َ
ف
ْ
خ
َ
ُم ِبما أ

َ
ْعل

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ ِة َو َودَّ

َ ْ
ْيِهْم ِبامل

َ
 ِإل

َ
ون ِسرُّ

ُ
اْبِتغاَء َمْرضاِتي ت  ِفي َسِبيِلي َو

ً
لَّ َسواَء  ِجهادا

َ
ْد ض

َ
ق
َ
ْم ف

ُ
ك
ْ
ُه ِمن

ْ
َعل

ْ
ْم َوَمْن َيف

ُ
ت
ْ
ن
َ
ْعل

َ
ْم َوما أ

ُ
ت

ِبيِل   .10، وألنه داخل في تعظيمهم ومودتهم، قال أحمد: هو عندي أكبر من السالم[1]املمتحنة:  ( السَّ

 

 

 
 (. 8سورة املمتحنة، اآلية رقم: ) - 1
،  14/145.(هجرية1392دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الثانية،  ، )املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  ،  يحيي بن شرف أبو زكريا النووي  -  2

ّم  قلت: قال مؤلفو املوسوعة الفقهية الكويتية:    
ّ
 الذ

 
َداَءة ة  ب  يَّ ع  اف 

ْنَد الشَّ م  ع  َعَم  َوَيْحر 
ْ
ن
َ
ْو: أ

َ
، أ  

َّ
ول: َهَداَك َّللا ْن َيق 

َ
أ م  ب 

َ
ال ْير  السَّ

َ
غ  ب 

َيه  َحّي 
ْن ي 

َ
ه  أ

َ
، َول م 

َ
ال السَّ ّي  ب 

 
َ
ذ أل نَّ  ؛ 

 
ْصال

َ
أ كَرام  

ْ
اإل َن  م  ْيٍء 

َ
ش  ب   

ه 
 
ئ َيْبَتد   

َ
ال

َ
ف  

َّ
ال َوإ   ،

ٌ
َحاَجة ْنَده   ع  ه  

َ
ل ْت 

َ
ان
َ
ك ْن  إ  َصَباَحَك،    

َّ
َوإ  َّللا  

ه 
َ
ل  
ٌ
َبْسط َك  األوقاف والشئون  ل  )وزارة   . ّدٍ و  َهار  

ْ
ظ َوإ  يَناٌس 

 .168/ 25(، ط: األولى.الكويت مطابع دار الصفوة،)  املوسوعة الفقهية الكويتية، اإلسالمية 
املكرمة، الرياض،  مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة  )،  تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي ،  الكاشف عن حقائق السنن،  الحسين بن عبد هللا الطيبي    -  3

 .10/3039 .(م1997ط: األولى، 
دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم، جمهورية مصر العربية، ط: األولى، ، )شرح سنن أبي داود،  أحمد بن حسين بن علي بن رسالن    -  4

 . 19/532(، م.2016
 . 541/ 35(  هجرية.1436دار ابن الجوزي، ط: األولى،  ، )البحر املحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجمحمد بن علي بن آدم اإلثيوبي،    -  5
 . 664/ 1 ،م1993عالم الكتب، ط: األولى، ، دقائق أولي النهي لشرح املنتهي منصور بن يونس البهوتي الحنبلي،  - 6
 .9/294 .(م2007دار هجر، ، )، تحقيق: علي بن عبد هللا الزبنالبدر التمام شرح بلوغ املرام،  سعيد الالعي املغربيالحسين بن محمد بن  - 7
إبراهيم  ،التنوير شرح الجامع الصغيرمحمد بن إسماعيل الصنعاني،    -  8 الرياض، ط:  )    ،تحقيق: د. محمد إسحاق محمد  مكتبة دار السالم، 

 .11/80.(م2011األولى، 
 . 2/498 (دار الحديث، بدون.) ، سبل السالم،  محمد بن إسماعيل الصنعاني - 9

 . 2/190  (،م.2018دار الركائز للنشر والتوزيع، الكويت، ط: األولى،  ، )الدالئل واإلشارات على أخصر املختصرات محمد بن بدر الدين البلباني،    -  10
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 أدلة القائلين بالحرمة: 

ى -1
َ
َعال

َ
ت  ُ ال َّللاَّ

َ
  :ق

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
 ُيؤ

ً
ْوما

َ
ق ِجُد 

َ
ت ْو  )ال 

َ
أ ْبناَءُهْم 

َ
أ ْو 

َ
أ وا آباَءُهْم 

ُ
ْو كان

َ
َول ُه 

َ
َوَرُسول  َ َمْن َحادَّ َّللاَّ  

َ
ون ُيوادُّ ِخِر 

ْ
َيْوِم اآل

ْ
َوال  ِ

ِباَّللَّ

ا
َّ
ُهْم َجن

ُ
ُه َوُيْدِخل

ْ
َدُهْم ِبُروٍح ِمن يَّ

َ
أ  َو

َ
يمان ِ

ْ
وِبِهُم اإل

ُ
ل
ُ
َب ِفي ق

َ
ت
َ
ولِئَك ك

ُ
ُهْم أ

َ
ْو َعِشيَرت

َ
ُهْم أ

َ
وان

ْ
ْجِري ِإخ

َ
ْنهاُر خاِلِديَن ِفيها    ٍت ت

َ ْ
ْحِتَها األ

َ
ِمْن ت

() املجادلة:
َ
ِلُحون

ْ
ف
ُ ْ
ِ ُهُم امل

ال ِإنَّ ِحْزَب َّللاَّ
َ
ِ أ

ولِئَك ِحْزُب َّللاَّ
ُ
ُه أ

ْ
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعن َي َّللاَّ  (.22َرض ِ

2-   
َ
ْم أ

ُ
ك وا َعُدّوِي َوَعُدوَّ

ُ
ِخذ

َّ
ت
َ
وا ال ت

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
َحّقِ  قوله تعالى: )يا أ

ْ
ْم ِمَن ال

ُ
ُروا ِبما جاَءك

َ
ف
َ
ْد ك

َ
ِة َوق َودَّ

َ ْ
ْيِهْم ِبامل

َ
 ِإل

َ
ون

ُ
ق
ْ
ل
ُ
ْوِلياَء ت

اْبتِ   ِفي َسِبيِلي َو
ً
ْم ِجهادا

ُ
َرْجت

َ
ْم خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ْم ِإن

ُ
ك ِ َرّبِ

وا ِباَّللَّ
ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ْم أ

ُ
اك ِإيَّ ُسوَل َو  الرَّ

َ
ِرُجون

ْ
 ُيخ

َ ْ
ْيِهْم ِبامل

َ
 ِإل

َ
ون ِسرُّ

ُ
ا  غاَء َمْرضاِتي ت

َ
ن
َ
أ ِة َو َودَّ

ِبيِل( ]املمتحنة:  لَّ َسواَء السَّ
َ
ْد ض

َ
ق
َ
ْم ف

ُ
ك
ْ
ُه ِمن

ْ
َعل

ْ
ْم َوَمْن َيف

ُ
ت
ْ
ن
َ
ْعل

َ
ْم َوما أ

ُ
ْيت

َ
ف
ْ
خ
َ
ُم ِبما أ

َ
ْعل

َ
 [.1أ

ْم    -3 يت  ق 
َ
ا ل

َ
ذ إ 

َ
، ف م 

َ
ال السَّ َصاَرى ب 

 النَّ
َ

وَد َوال َيه 
ْ
وا ال ْبَدء 

َ
 ت

َ
ه  قوله صلى هللا عليه وسلم: »ال ْضَيق 

َ
ى أ

َ
ل  إ 

وه  رُّ
َ
اْضط

َ
ر يٍق، ف

َ
ي ط ْم ف 

َحَده 
َ
 «1أ

 املطلب الثاني: رأي القائلين بالكراهة. 

قال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسالم، وال يحرم،  قال الطيبي:    ، ذهب بعض علماء األحناف والشافعية إلى الكراهة

وقال أبو بكر الرازي الجصاص: ويكره    ،3وهو ضعيف   ،ابن رسالن: وقال بعض أصحابنا: يكره وال يحرم  وقال  ،2وهذا ضعيف 

ورجح ابن القيم أن يبدؤوا     ،"4ملا روي عن النبي عليه الصالة والسالم أنه قال: "ال تبدؤوهم بالسالم    ،ابتداء الكافر بالسالم  

ْنَد بالسالم قائال:    ْم ع  ه  ت 
َ
َعاَمل ر  م 

ْ
ك مْ ذ  ْيه 

َ
َردُّ َعل  ي 

َ
ْيف

َ
م  َوك

َ
ال السَّ وا ب 

ْبَدء  ْن ي 
َ
َراَهة  أ

َ
َقاء  َوك  

ّ
وقال بدر الدين العيني قال الطحاوي:    ،5 الل

ْبتدئوا بالسالم، وقالوا: ال بأس بأن يرد عليهم إذا سلموا ش: أي خالف القوم املذكورين    ، خالفهم في ذلك آخرون؛ فكرهوا أن ي 

ا    وأراد  ،جماعة آخرون   ا    ، والحسن البصري، والثوري    ، بهم: عمر بن عبد العزيز، ومجاهد  وأبا حنيفة، وأبا يوسف ومحمد 

ا والشافعي  
 
وإسحاق، فإنهم قالوا: يكره أن يبتدئ املسلم أهل الكفر بالسالم، فإذا سلم عليه أحد من أهل    ، وأحمد    ،ومالك

 .6وال يزيد على قوله: وعليكم. ، الكفر يرد عليه 

 أدلة القائلين بالكراهة:

ر يٍق،  -
َ
ي ط ْم ف 

َحَده 
َ
ْم أ يت  ق 

َ
ا ل

َ
ذ إ 

َ
، ف م 

َ
ال السَّ َصاَرى ب 

 النَّ
َ

وَد َوال َيه 
ْ
وا ال ْبَدء 

َ
 ت

َ
ه    قوله صلى هللا عليه وسلم: »ال ْضَيق 

َ
ى أ

َ
ل  إ 

وه  رُّ
َ
اْضط

َ
 .« 7ف

 
 .6سبق تخريجه في ص - 1
 .10/3039حقائق السننالكاشف عن الطيبي،  - 2
 19/532 شرح سنن أبي داودابن رسالن،  - 3
د محمد عبيد   -أ. د. سائد بكداش    -تحقيق: د. عصمت هللا عنايت هللا محمد  ،  شرح مختصر الطحاوي ،  أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص    -  4

 . 8/558.(، م2010األولى، دار البشائر اإلسالمية، ط: ، )د زينب محمد حسن فالتة -هللا خان 
رمادي    ، )شاكر بن توفيق العاروري   -تحقيق: يوسف بن أحمد البكري   ،   أحكام أهل الذمة،    محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية  -  5

 . 1/409.(، م1997للنشر، الدمام، 
وزارة األوقاف والشؤون   )،األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثارنخب  محمود بن أحمد بن موس ى أبو محمد بدر الدين العيني،    -  6

ة   14/250 (،م. 2008  -هـ  1429اإلسالمية، قطر، األولى،  مَّ  
ّ
ْهل الذ

َ
ى أ

َ
َم َعل

َ
ال نَّ السَّ

َ
ى أ

َ
ل  إ 

 
ة يَّ َحَنف 

ْ
َهَب ال

َ
، قلت: قال مؤلفو املوسوعة الفقهية الكويتية: ذ

ا ف  
َ
وٌه ، مل 

ر 
ْ
َم  َمك

َ
ال ؛ أل نَّ السَّ

ٌ
ْنَده  َحاَجة  ع 

ه 
َ
ْت ل

َ
ان
َ
ْن ك ّي  إ  ّم   

ّ
ى الذ

َ
َم َعل  

ّ
َسل ْن ي 

َ
َس أ

ْ
 َبأ

َ
ْم، َوال ه  يم  ْعظ 

َ
ْن ت ول: يه  م  ْن َيق 

َ
وز  أ ، َوَيج  ه  يم  َتْعظ   ل 

َ
َحاَجة  ، ال

ْ
ٍذ أل ْجل ال ئ 

َ
ين ح 

ك   ال 
َ ْ
َهَب امل

َ
َدى، َوذ ه 

ْ
َبَع ال ى َمن  اتَّ

َ
م  َعل

َ
ال وٌه؛ أل نَّ السَّ السَّ ر 

ْ
م  َمك

َ
ال السَّ ل ب 

َ
ال َرق  الضَّ ر  ف  َصاَرى َوَسائ  ود  َوالنَّ َيه 

ْ
َداَء ال  اْبت 

نَّ
َ
ى أ

َ
ل ا إ 

ْيض 
َ
 أ
 
ة ْيَس يَّ

َ
َر ل اف 

َ
ك
ْ
 ، َوال

ٌ
ة يَّ ح 

َ
َم ت

َ
ال

َها. )  ْهل 
َ
ْن أ  (.168/ 25 املوسوعة الفقهية الكويتيةم 

 .6سبق تخريجه في ص - 7
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 .
ً
 املطلب الثالث: رأي القائلين بالجواز مطلقا

: فذهب قوم إلى أنه ال بأس أن يبتدئ أهل الكفر بالسالم، واحتجوا في  -رحمه هللا-أبو جعفر    قال قال بدر الدين العيني:  

ا الشعبي    ، ذلك بهذا الحديث وإبراهيم النخعي، وابن وهب، ومحمد بن كعب، ومحمد بن عجالن    ، ش: أراد بالقوم هؤالء: عامر 

جوا في ذلك بحديث أسامة بن زيد املذكور، وروي ذلك عن عبد  فإنهم قالوا: ال بأس بأن يبدأ املسلم أهل الكفر بالسالم، واحت 

 .1هللا بن عباس وعبد هللا بن مسعود، وأبي الدرداء وأبي أمامة وفضالة بن عبيد 

 :
ً
 أدلة القائلين بالجواز مطلقا

1-   
ً
ِإْحسانا واِلَدْيِن 

ْ
َوِبال  َ َّللاَّ  

َّ
ِإال  

َ
ْعُبُدون

َ
ت ال  ِإْسراِئيَل  َبِني   

َ
ِميثاق نا 

ْ
ذ
َ
خ
َ
أ  
ْ
}َوِإذ ى: 

َ
َعال

َ
ت ْوله 

َ
ق َيتامى    ُعُموِم 

ْ
َوال ْربى 

ُ
ق
ْ
ال َوِذي 

ساِكيِن 
َ ْ
 َوامل

ً
اِس ُحْسنا

َّ
وا ِللن

ُ
ول

ُ
   َوق

ُ
ْيت
َّ
َول

َ
مَّ ت

ُ
 ث
َ
وا الزَّكاة

ُ
آت  َو

َ
الة ِقيُموا الصَّ

َ
أ  { ]البقرة: َو

َ
ْم ُمْعِرُضون

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ ْم َو

ُ
ك
ْ
 ِمن

ً
ِليال

َ
 ق
َّ
 [.83ْم ِإال

م   -2
َ

ال اء  السَّ
َ
ش

ْ
ف إ  ْمر  ب 

َ ْ
 األ

 
يث َحاد 

َ
 .2أ

مر بمجلس فيه أخالط من املسلمين واليهود واملشركين    -صلى هللا عليه وسلم    -عن أسامة بن زيد رض ي هللا عنه: "أن النبي    -3

 ". 3من عبدة األوثان، فسلم عليهم 

نَّ ال  -4 اَل: »إ 
َ
َم ق

َّ
ْيه  َوَسل

َ
ى هللا  َعل

َّ
ّي  َصل ب 

  َعْنه  َعن  النَّ
َّ

َي َّللا  َرض  
َ
َرْيَرة ي ه  ب 

َ
ْرض   َعْن أ

َ ْ
ي األ  ف 

ى َوَضَعه 
َ
َعال

َ
  ت

َّ
ْسَماء  َّللا

َ
ْن أ َم اْسٌم م 

َ
ال سَّ

َنا  ين  ْهل  د 
َ
 أل 
 
ة يَّ ح 

َ
َنا  ،ت ت  مَّ ْهل  ذ 

َ
ا أل 
َمان 

َ
 «.4َوأ

 ".5عن أبي أمامة رض ي هللا عنه: "أنه كان ال يمر بمسلم وال يهودي وال نصراني إال بدأه بالسالم -5

د  ْبن  ز يَ  -6 َحمَّ اَل َعْن م 
َ
مَّ ق

 
ْيه  ، ث

َ
َم َعل

َّ
 َسل

َّ
ال َحٍد إ 

َ
أ  ب 

رُّ  َيم 
َ
ال

َ
 ، ف

َ
َماَمة

 
ي أ ب 

َ
َيد  أ ا ب 

 
ذ ْنت  آخ 

 
اَل : ك

َ
ّي  ق َهان 

ْ
ل
َ
ْهل   اٍد األ

َ
َماٌن أل

َ
َم أ

َ
ال نَّ السَّ  : إ 

َنا  ين  ْهل  د 
َ
 أل

ٌ
ة يَّ ح 

َ
َنا ت ت  مَّ  .6ذ 

 
 .14/250، املصدر نفسه - 1
وا  منها على سبيل املثال ال الحصر قوله صلى هللا عليه وسلم: )  -  2

 
ل
 
ْدخ

َ
َياٌم، ت اس  ن  ْيل  َوالنَّ

َّ
الل وا ب 

ُّ
َعاَم، َوَصل

َّ
وا الط م  ع 

ْ
ط
َ
َم، َوأ

َ
ال وا السَّ

 
ش

ْ
ف
َ
، أ اس  َها النَّ يُّ

َ
َيا أ

ٍم(،  
َ

َسال ب   
َ
ة َجنَّ

ْ
كتاب: إقامة الصلوات .(،  م2009دار الرسالة العاملية، ط: األولى،  ، )  دل مرشدعا  -تحقيق: شعيب األرناؤوط،    السننابن ماجه،  ال

 .(1329، ح رقم: )2/355والسنة فيها، باب: ما جاء في قيام الليل، 
وا  ، كتاب: تفسير القرآن،  الجامع الصحيح،  البخاري    ، جزء من حديث طويل    -  3 وت 

 
يَن أ ذ 

َّ
َن ال  م 

نَّ ْسَمع 
َ
ت
َ
: }َول وا َباب 

 
َرك

ْ
ش

َ
يَن أ ذ 

َّ
َن ال ْم َوم 

 
ك ْبل 

َ
ْن ق َتاَب م  الك 

ا{ ]آل عمران:  ير  ث 
َ
ى ك

 
ذ
َ
 (.4566، ح رقم: ) 39/ 6[، 186أ
املكتب اإلسالمي، دار عمار، بيروت، عمان، ط:  )،  ، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمريراملعجم الصغير  ،  الطبراني    سليمان بن أحمد  -  4

وٌك.)  ، وقال الهيثمي:    (203، ح رقم: )  1/135.(،م1985األولى،   ر 
ْ
َو َمت ْنَصار يُّ َوه 

َ ْ
ٍد األ َحمَّ  ْبن  م 

 
ْصَمة يه  ع  مجمع نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي،  ف 

 . 29/ 8 .(م1994مكتبة القدس ي، القاهرة، ) ،تحقيق: حسام الدين القدس ي ، الزوائد ومنبع الفوائد
.( ، هجرية1427دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن، ط: األولى، ، )، تحقيق: محمد عوامة املصنف ، ابن أبي شيبة  إبراهيمعبد هللا بن محمد بن  - 5

بالسالم،   يبدؤون  الذمة  أهل  في  باب:  األدب،  قال:  26265، ح رقم: )13/198كتاب:   ،) 
َ ْ
األ َياٍد  ز  ْبن   د   َحمَّ م  َعْن  اٍش،  َعيَّ ْبن   يل   ْسَماع  إ  َنا 

َ
ث ،  َحدَّ ّي  َهان 

ْ
ل

،
َ
َماَمة

 
ي أ ب 

َ
ٍم، َعْن أ ْسل  يل  ْبن  م  َرْحب 

 
قلت: واألثر حسن ، إذ إن روايته مقبولة عن الشاميين، قال الحافظ ابن حجر: صدوق في روايته عن أهل بلده    َوش

تحقيق: محمد   ،تقريب التهذيب  أحمد بن علي بن حجر،مخلط في غيرهم من الثامنة، مات إحدى أو اثنتين وثمانين ، وله بضع وسبعون سنة،  

 .109ص، .( م1986دار الرشيد، سوريا، ط: األولى، ) ،عوامة
و (، قال:  979، ح رقم: )  144ص(،    م1999دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: األولى،  )،  الزهد  ،  أحمد بن حنبل    -  6 ب 

َ
َنا أ

َ
ث ، َحدَّ  

َّ
َنا َعْبد  َّللا

َ
ث َحدَّ

  ،  
َّ

،َعْبد  َّللا ّي  َهان 
ْ
ل
َ ْ
َياٍد األ د  اْبن  ز  َحمَّ ، َعْن م 

 
ة يَّ َنا َبق 

َ
ث قلت: واألثر ضعيف لتدليس بقية بن الوليد وعدم تصريحه بالتحديث، لكنه يرتقي إلى درجة   َحدَّ
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 ."1ن عبيد كانوا يبدؤون أهل الشرك بالسالمعن ابن َعْجالن: "أن عبد هللا وأبا الدرداء وفضالة ب -7

 ". 2عن ابن عباس رض ي هللا عنه: "أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: السالم عليك  -8

 املطلب الرابع: رأي القائلين بالجواز مع الحاجة. 

ْم   ه 
 
َداؤ اْبت   

وز  َيج  ه   نَّ
َ
أ َجَماَعٍة:  َعْن  َياٌض  ع  ي  َقاض  

ْ
ال ي 

َ
ّي  َحك ع 

َ
خ َوالنَّ  

َ
َقَمة

ْ
َعل ْول  

َ
ق َو  َوه   ، َحاَجة 

ْ
َوال وَرة   ر 

لضَّ ْن    ،ل  إ   :
يُّ ْوَزاع 

َ ْ
األ اَل 

َ
َوق

وَن  ح  ال  َرَك الصَّ
َ
َقْد ت

َ
َت ف

ْ
َرك

َ
ْن ت وَن، َوإ 

ح  ال  َم الصَّ
َّ
َقْد َسل

َ
ْمَت ف

َّ
وقال محمد بن علي الحصفكي: ويسلم املسلم على أهل الذمة   ،3َسل

 .4وإال كره على الصحيح  ، لو له حاجة إليه

 املطلب الخامس: رد املانعين على املبيحين. 

 املَحّر مون للتسليم على املجيزين والكارهين قائلين:  
ه   ردَّ نَّ

َ
 أل 
ٌ
ة
َ
ل  َباط 

ٌ
ة جَّ َي ح  م  َوه 

َ
ال اء  السَّ

َ
ش

ْ
ف إ  يث  َوب  َحاد 

َ ْ
وم  األ

م  ع  ء  ب 
َ

ال اْحَتجَّ َهؤ 

وٌص بحديث ال تبدؤوا   ص 
ْ
م    اليهود والَعامٌّ َمخ

َ
ال السَّ م    النصارى ب 

َ
ال السَّ ْم ب 

ه 
 
َداؤ  اْبت 

َره 
ْ
ك َنا: ي  ْصَحاب 

َ
اَل َبْعض  أ

َ
ا    ، و ال يحرم  ،َوق

َ
َوَهذ

ا ْيض 
َ
 أ

ٌ
يف ْحر يم    ،َضع 

لتَّ ْهَي ل 
نَّ النَّ

َ
ه   وقال ابن حجر ردا على االحتجاج بحديث أسامة بن زيد:    ،5أل  َم ب 

َّ
ي َسل ذ 

َّ
وَن ال

 
ْن َيك

َ
ل  أ َوَيْحَتم 

َدى  ه 
ْ
َبَع ال ى َمن  اتَّ

َ
م  َعل

َ
ال : السَّ ه  َقْول 

َ
يٌص ك ص 

ْ
خ

َ
يَها ت وٍم ف  م   ع 

 
ة
َ
يغ ْم ص  ْيه 

َ
 على االحتجاج بخبر أبي أمامة الباهلي:    ،6َعل

 
وقال أيضا ردا

نَّ 
َ
أ
َ
وص  َوك ص 

 
خ
ْ
يل  ال ى َدل 

َ
ْع َعل ل 

َّ
ْم َيط

َ
وقال العيني: قال الطحاوي ردا على حديث أسامة بن زيد الذي احتج به املبيحون إللقاء  ،7ه  ل

ر ْد اليهود والنصارى وال عبدة األوثان،   - عليه السالم-يجوز أن يكون النبي السالم: 
ه  َمن كان فيهم من املسلمين، ولم ي  أراد بسالم 

ى ال تتضاد هذه اآلثار، وهذا الذي وصفنا جائز، فقد يجوز أن يسلم رجل على جماعة وهو يريد بعضهم، وقد يحتمل أن  حت

سلم عليهم وأراد جميعهم؛ ألن ذلك كان في وقت قد أمر فيه أن ال يجادلهم إال بالتي هي أحسن، فكان    -عليه السالم-يكون النبي  

مر بقتالهم ومن
 
 .8ابذتهم، فنسخ ذلك ما كان تقدم من سالمه عليهم السالم من ذلك، ثم أ

 املطلب السادس: مناقشة اآلراء وبيان الرأي الراجح في املسألة. 

 مناقشة أدلة املحّر مين لبدء اليهود والنصارى بالسالم. .أ 

 
ابن    سبع وثمانون،الحسن لغيره باألثر السابق، قال الحافظ ابن حجر: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة، مات سبع وتسعين وله  

 .125ص ،تقريب التهذيبحجر، 
اٍش، َعن   (، قال: 26266، ح رقم: )13/198، كتاب: األدب، باب: في أهل الذمة يبدؤون بالسالم،املصنف ، ابن أبي شيبة  - 1 يل  ْبن  َعيَّ ْسَماع  َنا إ 

َ
ث َحدَّ

َن، قلت: ضعيف لالنقطاع بين ابن عجالن وبين أبي 
َ

 الدرداء وفضالة بن عبيد. اْبن  َعْجال
ْفَياَن ، َعْن (، قال:  26262، ح رقم: )13/197، كتاب: األدب، باب: في أهل الذمة يبدؤون بالسالم،  املصنف  ،  ابن أبي شيبة    -  2 يٌع ، َعْن س  َنا َوك 

َ
ث َحدَّ

اٍس رض ي هللا عن َرْيٍب ، َعن  اْبن  َعبَّ
 
ٍل ، َعْن ك ّي  ، َعْن َرج  ْهن 

اٍر الدُّ  ه، قلت: واألثر ضعيف لجهالة راو في اإلسناد. َعمَّ
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  ، )  تحقيق: د. يحيي إسماعيل،  إكمال املعلم بفوائد مسلمعياض بن موس ى بن عياض اليحصبي،    -  3

(، م.2002دار الفكر، بيروت، لبنان،  ، )  املصابيح مرقاة املفاتيح شرح مشكاة  علي بن سلطان أبو الحسن القاري،  ،  7/53.(،  م1998ط: األولى،  

7/2939. 
دار الكتب العلمية،  )  ،   تحقيق: عبد املنعم خليل إبراهيم،    الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحارمحمد بن علي بن محمد الحصفكي،    -  4

 .665ص .(،م2002ط: األولى، 
 .14/145م بن الحجاجاملنهاج شرح صحيح مسليحيي بن شرف النووي،  - 5
 . 8/232.(، هجرية1379دار املعرفة، بيروت، ، )تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،   فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر،  - 6
 . 11/41 ،املصدر نفسه - 7
 .252/ 14 نخب األفكاربدر العيني ،  - 8
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ك   احتجاجهم  -1 ْو 
َ
َول ُه 

َ
َوَرُسول  َ َحادَّ َّللاَّ َمْن   

َ
ون ُيوادُّ ِخِر 

ْ
َيْوِم اآل

ْ
َوال  ِ

ِباَّللَّ  
َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ُيؤ  

ً
ْوما

َ
ق ِجُد 

َ
ت تعالى:)ال  ْو  بقوله 

َ
أ آباَءُهْم  وا 

ُ
ان

بِ  َدُهْم  يَّ
َ
أ َو  

َ
يمان ِ

ْ
وِبِهُم اإل

ُ
ل
ُ
ق ِفي  َب 

َ
ت
َ
ك ولِئَك 

ُ
أ ُهْم 

َ
َعِشيَرت ْو 

َ
أ ُهْم 

َ
وان

ْ
ْو ِإخ

َ
أ ْبناَءُهْم 

َ
ْنهاُر أ

َ ْ
ْحِتَها األ

َ
ت ِمْن  ْجِري 

َ
ت اٍت 

َّ
ُهْم َجن

ُ
َوُيْدِخل ُه 

ْ
ِمن ُروٍح 

 
َ
ِلُحون

ْ
ف
ُ ْ
ِ ُهُم امل

ال ِإنَّ ِحْزَب َّللاَّ
َ
ِ أ

ولِئَك ِحْزُب َّللاَّ
ُ
ُه أ

ْ
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعن َي َّللاَّ ،ال محل له، ألن اآلية  ( 22)املجادلة:  ( خاِلِديَن ِفيها َرض ِ

ا يؤمنون باهلل واليوم اآلخر، يواّدون من حاّد هللا ورسوله:  وردت في شأن من عادى هللا  ورسوله، قال قتادة: ال تجد يا محمد قوم 

ه 
َ
 يؤمنون باهلل واليوم اآلخر حق    -أيها الرسول الكريم  -، وقال د. محمد سيد طنطاوي: أي: ال تجد1أي من عادى هللا ورسول

 
قوما

 .2وأعرض عن هدى رسوله  -تعالى -هللااإليمان، يوالون ويحبون من حارب دين 

ْد  ) بقوله تعالى:  عدم صالحية احتجاجهم    -2
َ
ِة َوق َودَّ

َ ْ
ْيِهْم ِبامل

َ
 ِإل

َ
ون

ُ
ق
ْ
ل
ُ
ْوِلياَء ت

َ
ْم أ

ُ
ك وا َعُدّوِي َوَعُدوَّ

ُ
ِخذ

َّ
ت
َ
وا ال ت

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
يا أ

ُسوَل َو   الرَّ
َ
ِرُجون

ْ
َحّقِ ُيخ

ْ
ْم ِمَن ال

ُ
ُروا ِبما جاَءك

َ
ف
َ
اْبِتغاَء َمْرضاِتي ك  ِفي َسِبيِلي َو

ً
ْم ِجهادا

ُ
َرْجت

َ
ْم خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ْم ِإن

ُ
ك ِ َرّبِ

وا ِباَّللَّ
ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ْم أ

ُ
اك ِإيَّ

 
َ
ْد ض

َ
ق
َ
ْم ف

ُ
ك
ْ
ُه ِمن

ْ
َعل

ْ
ْم َوَمْن َيف

ُ
ت
ْ
ن
َ
ْعل

َ
ْم َوما أ

ُ
ْيت

َ
ف
ْ
خ
َ
ُم ِبما أ

َ
ْعل

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ ِة َو َودَّ

َ ْ
ْيِهْم ِبامل

َ
 ِإل

َ
ون ِسرُّ

ُ
ألن اآلية    ، [1]املمتحنة:    ِبيِل( لَّ َسواَء السَّ ت

قال املفسرون: إن اآلية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، حين كتب إلى مشركي قريش يخبرهم بمسير النبي    ، وردت في شأن فتح مكة

الكفار  ينهاه هللا عن مواالة  ملا قصد فتح مكة،  إليهم  َم 
َّ
َوَسل ْيه  

َ
َعل ى هللا  

َّ
اليهود    ،3َصل بدء  النهي عن   على 

 
فاآلية ال تصلح دليال

أنه ملا كان صلح الحديبية بين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبين قريش كان فيه أن: من  فسبب فتح مكة    ،والنصارى بالسالم

أحب أن يدخل في عقد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعهده فليدخل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل  

عليه وسلم كما تقدم، وكان قبل ذلك بينهما    فيه، فدخلت بنو بكر في عهد قريش، ودخلت خزاعة في عهد رسول هللا صلى هللا

دماء، أي فحجز اإلسالم بينهما لتشاغل الناس به، وهم على ما هم عليه من العداوة، وكانت خزاعة حلفاء عبد املطلب بن  

  ، حتى ناصرت قريش بني بكر على خزاعة   ، هاشم جد النبي صلى هللا عليه وسلم، أي يناصرونه على عمه نوفل بن عبد مناف

 .4ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من العهد وامليثاق ندموا 

3-   
َ
ي ط ْم ف 

َحَده 
َ
ْم أ يت  ق 

َ
ا ل

َ
ذ إ 

َ
، ف م 

َ
ال السَّ َصاَرى ب 

 النَّ
َ

وَد َوال َيه 
ْ
وا ال ْبَدء 

َ
 ت

َ
ى  معارضة قوله صلى هللا عليه وسلم: »ال

َ
ل  إ 

وه  رُّ
َ
اْضط

َ
ر يٍق، ف

ه   ْضَيق 
َ
    ،6يث أسامة بن زيد رض ي هللا عنه في تسليمه صلى هللا عليه وسلم املسلمين واملشركين واليهودلحد  ،.«5أ

 
كما عورض أيضا

) م 
َ

ال السَّ ْم ب 
ْبَدؤوه 

َ
 ت

َ
ال

َ
، ف ود  َيه 

ْ
ى ال

َ
ل ا إ 

د 
َ
ٌب غ ي َراك   

ّ
ن وقد حاول املانعون حمل حديث أسامة بن زيد    ،بقوله صلى هللا عليه وسلم: )إ 

  ، وذكروا هذا االحتمال دون أن يكون لديهم دليل قوي على ذلك  ،بي صلى هللا عليه وسلم بالسالم املسلمين فقطعلى إرادة الن 

فلم يصرح النبي صلى هللا عليه وسلم أو أحد من   ،والنسخ ال يثبت باالحتمال ،وقالوا أيضا: بنسخ حديث أسامة بحديث النهي

 ولم يصرح شارح من الشراح بنسخ حديث أسامة بن زيد رض ي هللا عنه.   ،صحابته بالنسخ

 مناقشة أدلة املجيزين لبدء اليهود والنصارى بالسالم. .ب

ب-1 ى:  احتجاجهم 
َ
َعال

َ
ت ْوله 

َ
ق وم  

م  ال ع  ِإْسراِئيَل  َبِني   
َ
ِميثاق نا 

ْ
ذ
َ
خ
َ
أ  
ْ
ْربى    }َوِإذ

ُ
ق
ْ
ال َوِذي   

ً
ِإْحسانا واِلَدْيِن 

ْ
َوِبال  َ  َّللاَّ

َّ
ِإال  

َ
ْعُبُدون

َ
ت

ساِكيِن  
َ ْ
َيتامى َوامل

ْ
 َوال

ً
اِس ُحْسنا

َّ
وا ِللن

ُ
ول

ُ
ْم   َوق

ُ
ْيت
َّ
َول

َ
مَّ ت

ُ
 ث
َ
وا الزَّكاة

ُ
آت  َو

َ
الة ِقيُموا الصَّ

َ
أ  َو

َ
ْم ُمْعِرُضون

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ ْم َو

ُ
ك
ْ
 ِمن

ً
ِليال

َ
 ق
َّ
{ ]البقرة:    ِإال

ْسن بأمر الناس بقول ال إله إال هللا  ،الختالف املفسرين في تفسيرها    ،هض دليال لهمال ين  ،[83 ومنهم من    ،فمنهم من فسر الح 

 
 . 23/258(،م2000مؤسسة الرسالة، ط: األولى، ، )تحقيق: أحمد محمد شاكر، القرآنجامع البيان في تأويل محمد بن جرير الطبري،  - 1
 . 14/274 (م.1998دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة، القاهرة، ط: األولى، ، ) التفسير الوسيطد. محمد سيد طنطاوي،  - 2
 . 4/282، املصدر نفسه - 3
 .3/102(، هجرية.1427دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الثانية، ، )  السيرة الحلبية علي بن إبراهيم أبو الفرج الحلبي،  - 4
 .6سبق تخريجه في ص - 5
 .11سبق تخريجه في ص - 6
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واليهود    ، وهناك قول ثالث: فسر الحسن باألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ، فسرها بقول الصدق في شأن محمد صلى هللا عليه  

وليس بالزم أن    ،1من لقيت من الناس فقل له حسنا من القول إال أن عطاء بن أبي رباح قال:    ، والنصارى يؤمرون بكل ما سبق

 يقول إلقاء السالم عليهم من جملة القول الحسن. 

م  احتجاجهم  -2
َ

ال اء  السَّ
َ
ش

ْ
ف إ  ْمر  ب 

َ ْ
 األ

 
يث َحاد 

َ
 مردود عليه بتخصيص حديث أبي هريرة رض ي هللا عنه لهذا العموم. ،بأ

مر بمجلس فيه أخالط من املسلمين    -صلى هللا عليه وسلم  -أسامة بن زيد رض ي هللا عنه:)أن النبيهم بحديث  احتجاج   -3

 ( في محله فالحديث صحيح متفق عليه.واليهود واملشركين من عبدة األوثان، فسلم عليهم

ى    -4
َّ
ّي  َصل ب 

  َعْنه  َعن  النَّ
َّ

َي َّللا  َرض  
َ
َرْيَرة ي ه  ب 

َ
ى احتجاجهم بحديث أ

َ
َعال

َ
  ت

َّ
ْسَماء  َّللا

َ
ْن أ َم اْسٌم م 

َ
ال نَّ السَّ اَل: )إ 

َ
َم ق

َّ
ْيه  َوَسل

َ
هللا  َعل

َنا   ين  د  ْهل  
َ
أل   
 
ة يَّ ح 

َ
ت ْرض  

َ ْ
األ ي  ف   

 لالحتجاج  ، َوَضَعه 
 
ينهض دليال َنا( ال  ت  مَّ ذ  ْهل  

َ
أل  ا  َمان 

َ
ٍد    ،فالحديث ضعيف  ،َوأ َحمَّ م  ْبن    

 
ْصَمة ع  يه   ف 

َصار يُّ 
ْ
ن
َ ْ
وٌك األ ر 

ْ
َو: َمت  .  َوه 

في   ،أبي أمامة رض ي هللا عنه: أنه كان ال يمر بمسلم وال يهودي وال نصراني إال بدأه بالسالماحتجاجهم باألثر الوارد عن    -5

َرد عليهم بأنه ربما لم يطلع على دليل النهي ، محله فالحديث َحَسن  وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح.  ،لكن قد ي 

 ابن َعْجالن: )أن عبد هللا وأبا الدرداء وفضالة بن عبيد كانوا يبدؤون أهل الشرك بالسالم( احتجاجهم باألثر الوارد عن  -6

 لضعف األثر
 
 وعلة الضعف: االنقطاع بين ابن عجالن وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد.  ،ال يصلح دليال

 كتب إلى رجل من أهل الكتاب: السالم عليكعن ابن عباس رض ي هللا عنه: )أنه  احتجاجهم بحديث    -7
 
 ، ( ال يصلح دليال

 ففي اإلسناد راو مجهول.  ،لضعف الحديث

 ج. بيان الرأي الراجح في املسألة. 

ظهر لي عقب سرد آراء الفقهاء في املسألة ومناقشة أدلة املانعين واملجيزين أن الراجح هو بدء املساملين من اليهود والنصارى  

أو التحريض    ، عدم سب هللا ورسوله واملؤمنين واملؤمنات  شريطة  ،بالسالم وعدم االستهزاء والسخرية من اإلسالم وشريعته 

 لألسباب اآلتية:  ،عليه
 
 ومعنويا

 
 وال يبدأ بالسالم من حارب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ماديا

والقول باحتمال إرادة   ،د كما ورد في الصحيحينتسليمه صلى هللا عليه وسلم على أخالط من املسلمين واملشركين واليهو  -1

 أو نسخ حديث أسامة بن زيد رض ي هللا عنه قول بال دليل.  ،املسلمين بالسالم 

بدليل قوله صلى هللا عليه    ،تخصيص حديث النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسالم باملحاربين املعادين هلل ورسوله  -2

ى
َ
ل ا إ 

د 
َ
ٌب غ ي َراك   

ّ
ن (  وسلم: )إ  م 

َ
ال السَّ ْم ب 

ْبَدؤوه 
َ
 ت

َ
ال

َ
، ف ود  َيه 

ْ
قال ابن القيم: وهذا ملا ذهب إليهم ليحاربهم وهم يهود قريظة فأمر أال    ،ال

 .2ألنه أمان وهو قد ذهب لحربهم  ،يبدؤوا بالسالم 

َمْت   ، حضُّ اإلسالم على صلة األقارب املشركين  -3 د 
َ
ْت: ق

َ
ال
َ
ٍر، ق

ْ
ي َبك ب 

َ
ت  أ

ْ
ن ْسَماَء ب 

َ
  فعن  أ

ْ
ذ َرْيٍش إ 

 
ي َعْهد  ق  ف 

ٌ
ة
َ
ر ك

ْ
ش َي م  ي َوه  ّم 

 
 أ

 
ْ
ل ق 

َ
َم، ف

َّ
ْيه  َوَسل

َ
ى هللا  َعل

َّ
وَل هللا  َصل  َرس 

اْسَتْفَتْيت 
َ
َم، ف

َّ
ْيه  َوَسل

َ
ى هللا  َعل

َّ
وَل هللا  َصل وا َرس  َها؟  َعاَهد 

 
ل ص 

َ
أ
َ
ف
َ
، أ

ٌ
َبة َي َراغ  َمْت َوه  د 

َ
ي ق ّم 

 
: أ ت 

 
 . 2/269جامع البيان في تأويل القرآنابن جرير الطبري،  - 1
دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  )  ،تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد  ،أحكام أهل الذمة،    الجوزيةمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم    -  2

 . 3/275 (،م2002الثانية، 
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َّ
ول  هللا  َصل َقاَل َرس 

َ
ك  ف مَّ

 
ي أ ل  َعْم، ص 

َ
َم: )ن

َّ
ْيه  َوَسل

َ
فهل يعقل أن تزور السيدة أسماء رض ي هللا عنها أمها دون أن تلقي   ،(1ى هللا  َعل

 عليها السالم؟ وقد أكد الشراح أن أمها ماتت مشركة. 

ُم  كما في قوله تعالى:    ،إباحة اإلسالم نكاح املحصنات من أهل الكتاب يؤكد جواز إلقاء السالم عليهم  -4
ُ
ك
َ
ل ِحلَّ 

ُ
أ َيْوَم 

ْ
)ال

َعاُم ا
َ
 َوط

ُ
َبات ّيِ

َّ
 ِمَن الط

ُ
ات

َ
ْحَصن

ُ ْ
اِت َوامل

َ
ِمن

ْ
ؤ
ُ ْ
 ِمَن امل

ُ
ات

َ
ْحَصن

ُ ْ
ُهْم َوامل

َ
ل ْم ِحلٌّ 

ُ
َعاُمك

َ
ْم َوط

ُ
ك
َ
ل اَب ِحلٌّ 

َ
ِكت

ْ
ال وا 

ُ
وت
ُ
أ ِذيَن 

َّ
وا  ل

ُ
وت
ُ
أ ِذيَن 

َّ
 ال

ِخِذي  
َّ
 ُمت

َ
 َوال

َ
ْيَر ُمَساِفِحين

َ
 غ

َ
ُجوَرُهنَّ ُمْحِصِنين

ُ
ُموُهنَّ أ

ُ
ْيت
َ
ا آت

َ
ْم ِإذ

ُ
ْبِلك

َ
اَب ِمْن ق

َ
ِكت

ْ
ُه  ال

ُ
 َعَمل

َ
ْد َحِبط

َ
ق
َ
يَماِن ف ِ

ْ
ْر ِباإل

ُ
ف
ْ
َداٍن َوَمْن َيك

ْ
خ
َ
أ

اِسِريَن 
َ
خ
ْ
ِخَرِة ِمَن ال

ْ
 ، فهل يعقل أن يدخل الزوج على زوجه الكتابية أو يقابلها في الطريق دون إلقاء السالم عليها  (،2َوُهَو ِفي اآل

ها إلى أضيق الطريق كما ورد في حديث أبي هريرة رض ي هللا عنه  هل يأمر أوالده    ، وهل يضطرُّ
 
 وإناثا

 
وماذا لو أنجب منها ذكورا

  ،بعدم إلقاء السالم على أمهم
 
 مر به األبناء تجاه آبائهم. وهل هذا من البر الذي أ

 : نتائج البحث

عدم وجود تعارض حقيقي بين حديث تسليم النبي صلى هللا عليه وسلم على أخالط من املسلمين واملشركين واليهود وبين   -

ذا ما  وه  ،حديث النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسالم لورود حديث النهي في طائفة معينة منهم وهم املحاربون هلل ورسوله

نَهي وابن عمر رض ي هللا عنهما.   أكدته رواية أبي عبد الرحمن الج 

حضُّ القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة على صلة األقارب املشركين والقيام ببرهم يؤكد أن حديث النهي وارد في   -

 وهذا يتفق مع رأي املجيزين إللقاء السالم عليهم.  ، املحاربين املؤذين هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم

إباحة اإلسالم نكاح املحصنات من أهل الكتاب يؤكد أن النهي وارد في شأن املحاربين املعادين هلل ورسوله صلى هللا عليه    -

ه إلى أضيق الطريق كما ورد  كما ال يبيح اضطرار االبن أم   ،فاإلسالم ال يبيح عدم إلقاء األبناء السالم على األم الكتابية  ،وسلم

 في الرواية الناهية عن إلقاء السالم عليهم.

وزيارته صلى هللا عليه وسلم للغالم اليهودي أثناء مرضه    ،تعامل سيد األولين واآلخرين مع بعض اليهود من خالل رهن درعه    -

وذلك لعدم ورود ما يؤكد عدم إلقائه للسالم   ،لهودعوته لإلسالم يؤكد أن حديث النهي وارد في شأن املحاربين املعادين هلل ورسو 

 على اليهودي الراهن أو اضطراره ألضيق الطريق. 

وا آباَءُه   احتجاج املانعين بقوله تعالى:  -
ُ
ْو كان

َ
ُه َول

َ
َ َوَرُسول  َمْن َحادَّ َّللاَّ

َ
ون ِخِر ُيوادُّ

ْ
َيْوِم اآل

ْ
ِ َوال

 ِباَّللَّ
َ
ون

ُ
ِمن

ْ
 ُيؤ

ً
ْوما

َ
ِجُد ق

َ
ْو  )ال ت

َ
ْم أ

 
َ
َوُيْد أ ُه 

ْ
ِمن ِبُروٍح  َدُهْم  يَّ

َ
أ َو  

َ
يمان ِ

ْ
وِبِهُم اإل

ُ
ل
ُ
ق ِفي  َب 

َ
ت
َ
ك ولِئَك 

ُ
أ ُهْم 

َ
َعِشيَرت ْو 

َ
أ ُهْم 

َ
وان

ْ
ْو ِإخ

َ
أ ْنهاُر ْبناَءُهْم 

َ ْ
ْحِتَها األ

َ
ت ِمْن  ْجِري 

َ
ت اٍت 

َّ
ُهْم َجن

ُ
ِخل

 ِ ولِئَك ِحْزُب َّللاَّ
ُ
ُه أ

ْ
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعن َي َّللاَّ ( خاِلِديَن ِفيها َرض ِ

َ
ِلُحون

ْ
ف
ُ ْ
ِ ُهُم امل

ال ِإنَّ ِحْزَب َّللاَّ
َ
َها )وبقوله تعالى:    ( 22) املجادلة:   أ يُّ

َ
يا أ

ُروا ِبما ج
َ
ف
َ
ْد ك

َ
ِة َوق َودَّ

َ ْ
ْيِهْم ِبامل

َ
 ِإل

َ
ون

ُ
ق
ْ
ل
ُ
ْوِلياَء ت

َ
ْم أ

ُ
ك وا َعُدّوِي َوَعُدوَّ

ُ
ِخذ

َّ
ت
َ
وا ال ت

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
 الرَّ ال

َ
ِرُجون

ْ
َحّقِ ُيخ

ْ
ْم ِمَن ال

ُ
ْم  اَءك

ُ
اك ِإيَّ ُسوَل َو

ْيِهْم 
َ
ِإل  

َ
ون ِسرُّ

ُ
ت اْبِتغاَء َمْرضاِتي  َو َسِبيِلي  ِفي   

ً
ْم ِجهادا

ُ
َرْجت

َ
ْم خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك  

ْ
ِإن ْم 

ُ
ك َرّبِ  ِ

ِباَّللَّ وا 
ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
ت  
ْ
ن
َ
َوما    أ ْم 

ُ
ْيت

َ
ف
ْ
خ
َ
أ ِبما  ُم 

َ
ْعل

َ
أ ا 

َ
ن
َ
أ َو ِة  َودَّ

َ ْ
ِبامل

لَّ َسو 
َ
ْد ض

َ
ق
َ
ف ْم 

ُ
ك
ْ
ِمن ُه 

ْ
َعل

ْ
َيف َوَمْن  ْم 

ُ
ت
ْ
ن
َ
ْعل

َ
ِبيِل( أ السَّ املعادين هلل    [1]املمتحنة:   ،اَء  املحاربين  في  في غير محله فاآليتان واردتان 

 ورسوله وناقض ي العهود واملواثيق.

اللهم إال   ،عدم إشارة املانعين إلى حديث تسليمه صلى هللا عليه وسلم على اليهود أدى إلى عدم حكمهم الدقيق في املسألة -

 قليل منهم كأبي جعفر الطحاوي والحافظ ابن حجر رحمهما هللا. 

 
 (، وقال األرناؤوط: حديث صحيح. 26915، ح رقم: )44/448 ، سنداملابن حنبل،  - 1
 (.5سورة املائدة، اآلية رقم ) - 2
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 :  التوصيات

فاالكتفاء ببعض األدلة وإهمال البعض    ، ضرورة قيام املفتي بحصر جميع األدلة الشرعية الواردة في املسألة محل السؤال  -

 اآلخر يؤدي إلى الخطأ في الفتوى. 

فعدم القيام بمعالجة هذا االختالف   ،االختالف الظاهري الواقع بين النصوص الحديثية الصحيحة ضرورة القيام بإزالة   -

 مما يؤدي إلى اتهام اإلسالم بما هو منه براء.  ،يؤدي إلى إثارة الشبهات ونشرها بين العوام وغير املتخصصين

 : املراجع قائمة 

دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم، جمهورية مصر    ،  أحمد بن حسين بن علي بن رسالن، شرح سنن أبي داود  -1

 م. 2016العربية، ط: األولى، 

أحمد بن الحسين بن  ،  السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا،    أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى أبو بكر البيهقي   -2

تحقيق: عبد العلي    شعب اإليمان، ،  م2003نان، ط: الثالثة،  ، دار الكتب العلمية، بيروت، لب  علي بن موس ى أبو بكر البيهقي 

 .م2003مكتبة الرشد، الرياض،  ،عبد الحميد حامد

أ. د. سائد    -د. عصمت هللا عنايت هللا محمد  شرح مختصر الطحاوي ، تحقيق:  ،  أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص    -3

 . م2010دار البشائر اإلسالمية، ط: األولى،  ، د زينب محمد حسن فالتة - د محمد عبيد هللا خان  -بكداش 

دار املعرفة،    فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.،  حجر العسقالني  محمد بن    أحمد بن علي بن  -4

 .هجرية1379بيروت، 

األولى،  الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل،  ،  أحمد بن محمد بن حنبل    -5 لبنان، ط:  بيروت،  العلمية،  الكتب  ، م1999دار 

 . م2001مؤسسة الرسالة، ط: األولى، ، عادل مرشد –تحقيق: شعيب األرناؤوط  املسند،

مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة  ،  تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي   الكاشف عن حقائق السنن ، ،  الحسين بن عبد هللا الطيبي    -6

 . م1997ط: األولى، املكرمة، الرياض،  

،  محمد زهير الشاويش   – تحقيق: شعيب األرناؤوط  ،  شرح السنة،  الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء أبو محمد البغوي   -7

 .م1983املكتب اإلسالمي، دمشق، بيروت، ط: الثانية، 

 . م 1994مكتبة القدس ي، القاهرة،  ،  القدس ياملعجم الصغير، تحقيق: حسام الدين  ،  سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني    -8

 . م2009دار الرسالة العاملية، ط: األولى، ، تحقيق: شعيب األرناؤوط السنن،، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني  -9

القرآن، ط: األولى،  دار القبلة ومؤسسة علوم ، ، تحقيق: محمد عوامة  املصنف، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم أبو شيبة  -10

 .هجرية1427

 هجرية. 1427دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الثانية،  السيرة الحلبية ،، علي بن برهان الدين الحلبي  -11

 م.1988مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: األولى،  اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان،، علي بن بلبان الفارس ي -12

 م.2002مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ، دار الفكر، بيروت، لبنان، ،  علي بن سلطان أبو الحسن القاري  -13
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دار الوفاء   إكمال املعلم بفوائد مسلم ، تحقيق: د. يحيي إسماعيل.  ،  عياض بن موس ى بن عياض أبو الفضل اليحصبي    -14

 . م1998للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط: األولى، 

دار الكتب  ،  تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد  أحكام أهل الذمة ، ،  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية  -15

 . م2002العلمية، بيروت، ط: الثانية، 

،  علي عبد املقصود رضوان   –تحقيق: علي عبد الباسط مزيد  األدب املفرد،  ،  محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري    -16
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طبيقّية 
ّ
  : علم الطّب نموذجاالعربية اإلسالمية  الحضارة فيالعلوم الت

Applied sciences in the Arab and Islamic civilization: the science of medicine as a model 
ية العلوم اإلنسانية واالجتماعية د.

ّ
اصر الهّمامي/كل

ّ
 تونس ، الن

Dr. Nasser Hammami/ /Faculty of Humanities and Social Sciences/Tunisia 

 

 

 

Abstract: 

In this article, we decided to research the science of medicine in the Arab-Islamic civilization 

and to look at its roots and civilizational dimensions, and for that we have divided our research into three 

sections: Internal, religious motives manifested in the Islamic religion’s urging to learn medicine and treatment 

through many Qur’anic verses and prophetic hadiths, in addition to civilized motives represented in the 

transition of the Arabs from Bedouin to civilization, stability and increased urbanization. As for the external 

factors that contributed to the development of medicine The Arab-Islamic civilization, as it emerged from 

benefiting from the medical expertise of previous nations, This was represented, in particular, by translating 

and assimilating the Greek medical heritage in a first stage, and then seeking to develop and improve it in a 

second stage. As for the second part of this research, we have demonstrated the manifestations of progress and 

innovation in Arab-Islamic medicine, at the level of method, application and practice, through the development 

of medical practice from theory to practice, the emergence of new medical specialties, the development of the 

pharmaceutical industry and medical drugs, and attention to health care through the establishment of centers 

Integrated health. As for the third section of this research, we focused on highlighting the most important 

figures of Arab and Muslim doctors and valuing their important medical achievements. 

Keywords: Arab-Islamic civilization - applied sciences - medicine. 
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ص: 
ّ
 ملخ

الحضارية، ومن أجل    هوأبعاد  ه الطّب في الحضارة العربية اإلسالمية والّنظر في جذور   علم  ارتأينا في هذا املقال البحث في    

ذلك فقد قمنا بتقسيم بحثنا  إلى ثالثة أقسام: أبرزنا في القسم األّول منه الّدوافع التي ساهمت في تطّور الطّب في الحضارة  

لت في
ّ
م املداواة    العربية اإلسالمية، وقد صّنفناها إلى عوامل داخلّية، تمث

ّ
 الّدين اإلسالمي على تعل

ّ
ت في حث

ّ
دوافع دينّيةـ تجل

لت في انتقال العرب من البداوة  
ّ
والعالج من خالل العديد من اآليات القرآنية واألحاديث الّنبوّية، إضافة إلى دوافع حضارّية تمث

ساهمت التي  الخارجية  العوامل  أّما  العمران،  وازدياد  واالستقرار  التحّضر  العربية    إلى  الحضارة  في  الطّب  علم  تطوير  في 

ل ذلك خاّصة في ترجمة املوروث الطّبي اليوناني  
ّ
اإلسالمية، فقد تبّدت في االستفادة من الخبرات الطبية لألمم الّسابقة، وقد تمث

اني من
ّ
هذا البحث فقد قمنا بتجلية    واستيعابه في مرحلة أولى، ثّم الّسعي إلى تطويره وتجويده في مرحلة ثانية. وأّما في القسم الث

مظاهر التقّدم والّتجديد في الطّب العربي اإلسالمي، على مستوى املنهج والّتطبيق واملمارسة، من خالل تطوير املمارسة الطبية  

بالرعاية   واالهتمام  الطبية  والعقاقير  األدوية  وتطوير صناعة  طبية جديدة  اختصاصات  وظهور  التطبيقي،  إلى  النظري  من 

أهّم أعالم  الصح إبراز  زنا على 
ّ
البحث، فقد رك القسم الثالث من هذا  املراكز الصحية املتكاملة. وأّما في  ية من خالل إنشاء 

 األطّباء العرب واملسلمين وتثمين منجزاتهم الطبية املهّمة.  

 .          علم الطّب  -العلوم الّتطبيقية  -الحضارة العربّية اإلسالمية: املفتاحيةالكلمات 

 مقّدمة:  

ال    التي عرفتها الحضارة  بة 
ّ
الحضارّية املتوث القرن  عربية اإلسالمية،  نتيجة للحيوّية  العربية اإلسالمية منذ  العلوم  بدأت 

الث هجرّيا تنفصل عن الّدين والفلسفة، وأخذت تّتجه تدريجّيا نحو الجانب العملّي القائم على الّتجريب والّتطبيق، فنتج  
ّ
الث

زت على الجانب الّنفعّي للمجتمع، فك
ّ
كل استجابة للحاجات  عن ذلك ظهور العديد من العلوم الّتطبيقية التي رك

ّ
انت بهذا الش

ارئة في املجتمع العربي اإلسالمي اآلخذ بالّنماء واالزدهار، ومن ضمن هذه العلوم الجديدة علم الطّب العربي  
ّ
املستجّدة والط

ت مظاهر تقّدمه على العديد من امل 
ّ
ستويات  اإلسالمي الذي ازدهر وتطّور بفضل العديد من العوامل الّداخلية والخارجية، وتجل

املة التي شهدتها الحضارة العربية اإلسالمية.  املنهجية والتطبيقية واإلجرائية.
ّ
فما    فأصبح رافدا مهّما لالنطالقة الحضارية الش

ت مظاهر تقّدمه وتطّوره؟بهي أ
ّ
ر في   رز الدوافع الخارجية والّداخلية لتطّور الطّب العربي اإلسالمي؟ وكيف تجل

ّ
وإلى أّي مدى أث

 مجرى تطّور الطّب البشري؟  

 صلب املوضوع: 

ت في    
ّ
عوب القديمة، يعّد سوى أرواح شّريرة حل

ّ
تقترن البدايات البعيدة للطّب بالّسحر، فلم يكن املرض عند أغلب الش

 عبر استعمال الّرقي والّتعاويذ التي تطرد هذه  
ّ

فاء إال
ّ
األرواح الشّريرة. لذا كان الّساحر هو  البدن، ولم يكن هناك أمل في الش

اّب هو الّساحر يستخدم طّبه  
ّ
غة العربية: الّسحر، واملطبوب هو املسحور، والط

ّ
بيب املعالج، فمن معاني كلمة الطّب في الل

ّ
الط

فاء. ثّم أخذ الطّب ينفصل تدريجّيا عن مجال الّسحر، ويتحّول تدريجّيا إلى علم مستقّل له قو 
ّ
   (1).اعده ومبادئهفي البرء والش

الكّهان     رغم أّن الطّب العربي قبل اإلسالم كان في معظمه طّبا بدائّيا يقوم على الكهانة والّتعاويذ والّتمائم، يضطلع به 

داوين الذين أخذوا يعتمدون طرقا جديدة في العالج  
 
والعّرافون، فإّن هذه الفترة قد شهدت كذلك، ظهور صنف جديد من امل

شخيص والعالج عبر الكّي والفصد والحجامة وكذلك عبر استعمال أعشاب ونباتات جّرب تأثيرها في عالج  مثل: املال 
ّ
حظة والت

 
 .273، ص 1998، بيروت: دار الجيل، 1املرجع في تاريخ العلوم عند العرب، ط : محّمد عبد الّرحمان، مرحبا.  ينظر( 1)
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قفي وابنه الّنضر وزهير بن جناب الحميري وزينب طبيبة  
ّ
بعض األمراض. ومن أطّباء الجاهلية املشهورين: الحارث بن كلدة الث

 .  بني أْود 

 على العالج والّتداوي. فقد  أّما بعد اإلسالم، فقد زاد ا    
ّ
هتمام العرب بالطب استجابة لتعاليم الّدين اإلسالمي التي تحث

 خسارا".
ّ

املين إال
ّ
ى    (1)جاء في القرآن الكريم: " وننّزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وال يزيد الظ

ّ
كما يقول الّرسول صل

م: " تداووا عباد هللا، فإّن هللا
ّ
 الهرم."هللا عليه وسل

ّ
 وضع معه شفاء، إال

ّ
فائين    (2) سبحانه، لم يضع داء إال

ّ
كما قال: "عليكم بالش

والقرآن." والّنصائح    (3) العسل  الطبيعية  واملواد  األعشاب  استعمال  على  تعتمد  مأثورة  عالجية  ممارسات  للّرسول  كان  وقد 

ي في أسباب   لت ومازالت، حافزا للبحث والتقص ّ
ّ
الّسلوكية الوقائّية، جمعها ابن القّيم الجوزّية في كتابه "الطّب الّنبوي"، وقد مث

عّد إرهاصات بتنّوع املقاربات الطّبية وبإمكانّية اعتماد منظومات عالجية متكاملة،  العلل وأنواع العالجات املختلفة. ويمكن أن ت

 مّهدت ملا أصبح يعرف في عصرنا الحالي بالطّب املوازي أو الطّب الجسدي الّنفس ي.  

طّب ونمائه. فمنذ  يبدو أّن انتقال العرب من البداوة إلى الحضارة واالستقرار وازدياد العمران، قد شّجع على تطّور علم ال   

الع  
ّ
مطلع العهد األموي بدأ الطّب العربي يّتخذ منحى جديدا فقد بدأت الّتأثيرات اليونانية تتسّرب إليه، وأخذ املسلمون في االط

راث  الطبّي اليوناني واالستفادة منه
ّ
م  . وقد ساهم اهتمام الخلفاء وتشجيعهم للعلوم ولعلم الطّب بصفة خاّصة في تقّد )4(على الت

رجمة "واستقدام عدد من مشاهير األطّباء من معهد جنديسابور ومن الهند، منذ  
ّ
الطّب العربي اإلسالمي، وذلك عبر حركة الت

وقد كان لتأسيس بيت    (5)عفر املنصور، ورعايتهم واإلنفاق عليهم بسخاء من أجل نشر املعارف الطّبية."  جأّيام الخليفة أبي  

الث هجرّيا، فقد ترجمت الكثير من الكتب واملصّنفات الطّبية    الحكمة أثر مهّم  في ازدياد
ّ
شاط الطّبي الذي عرفه القرن الث

ّ
الن

غة العربية ومنها: كتب أبقراط وجالينوس، وقد ذكر ابن الّنديم الكتب السّتة عشر لجالينوس التي  
ّ
الل اليونانية خاّصة، إلى 

أّوال، وكتبه األخرى ويربو عدده املتطّببون  كتابا، وقد قام  يقرؤها  الخمسين  في مجال  با على  ترجمتها مترجمون متخّصصون 

بيب الحاذق واملترجم املاهر حنين بن إسحاق.
ّ
رجمة ببيت الحكمة: الط

ّ
    (6) الطّب، وقد أشرف عليهم رئيس قسم الت

لت بذلك مرتكزا معر    
ّ
رجمات مختلف فروع الطّب وأنواع العالجات املتعّددة، فمث

ّ
ن املسلمين من  شملت هذه الت

ّ
فّيا مك

وتلخيص   وتنظيم  بنقل  البداية  في  املسلمون  قام  تطويرها. فقد  والعمل على  الّسابقة  للحضارات  الطّبية  املعارف  استيعاب 

املخطوطات الطبية اليونانية القديمة، مساهمين بذلك في حفظها من الّتلف والّضياع. ثّم مّروا بعد ذلك إلى مرحلة الّنضج  

ّتطوير واإلنتاج الفكري عبر الّتأليف وإجراء الّتجارب وتحقيق االكتشافات واالبتكارات الطّبية الجديدة. "وأقبل  واإلضافة وال

ة  
ّ
املسلمون على الطّب اليوناني بنهم شديد، وأخذ األطّباء يجمعون ما تناثر من عناصره بال كلل وال ملل، وراحوا يعاينونها بدق

 
 .82سورة اإلسراء، آية ( 1)

ة، عن أسامة بن شريك، قال: قال رسول (  2)
َ
الق هللا    حّدثنا: أبو بكر، عن أبي شيبة وهشام بن عّمار، قاال: حّدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن ع 

م: "تد
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 الهرم." القزويني. ابن ماجه،  صل

ّ
 وضع له شفاء، إال

ّ
، )باب: سنن ابن ماجهاووا عباد هللا، فإّن هللا سبحانه، لم يضع داء إال

 .  456، 495ص  أبواب الطّب(، ص

ى هللا عليه  حّدثنا علي بن سلمة: حّدثنا زيد بن الحباب: حّدثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن أبي األحوص، عن عبد هللا، قال: قال رس(  3)
ّ
ول هللا صل

فائين: العسل والقرآن." املصدر نفسه، )باب: العسل(، ص 
ّ
م: "عليكم بالش

ّ
 .  498، 497وسل

(4) Voir: Lucien, Leclerc. Histoire de la médecine Arabe, Paris : Ernest Leroux, Éditeur, 1870.  

الث هجري، ص أحمد، عبد الباقي. معالم الحضارة العربية في القرن ا( 5)
ّ
 . 520لث

 . 419، 417أبو الفرج محّمد بن إسحاق، ابن الّنديم. الفهرست ف أخبار العلماء املصّنفين من القدماء واملحدثين وأسماء كتبهم،  ص ( 6)
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بدأ الحين  ذلك  ومنذ  وعناد.  عن    وأناة  فضال  واالستقراء  والّتجربة  املشاهدة   على  يقوم  الذي  االختبارّي  الطّب  يتبلور 

 (1) االستنتاج."

I-   :مظاهر تقّدم الطّب العربي اإلسالمي 

كان الطّب اليوناني في جملته طّبا نظرّيا قياسّيا استنتاجّيا، بينما كان عماد الطّب العربي الّتجربة واملالحظة والّتطبيق،     

ن هذا الجانب العملي األطّباء املسلمين من تطبيق ما جاء في الّتصانيف الطبية اليونانية ألبقراط وجالينوس من آراء  
ّ
وقد مك

  - في بدايته–وقد كان للطّب العربي اإلسالمي    .املرض ى وقاموا بتدقيقها لتبّين مدى صحتها وتطويرها  ونظرّيات، فجّربوها على 

فروع   من  فرعا  باعتباره  الطّب  إلى  اليونانية  بالنظرة  را 
ّ
تأث العلم،  لهدا  الّنظري  اإلطار  توفير  على  ساعدت  فلسفية  خلفية 

    )2(بن سينا، ساهموا في تطوير صناعة الطّب واالرتقاء بها.الفلسفة، فظهر أطّباء فالسفة، كثيرون مثل الّرازي وا

اهرة، فإّن الطّب العربي  
ّ
بيب لدى األمم الّسابقة من يونان وهنود تقتصر على عالج األمراض والعلل الظ

ّ
إذا كانت مهّمة الط

قائّي قبل مداواة العلل واألمراض، وذلك اإلسالمي قد أحدث تغييرا جذرّيا في املناهج واألساليب الطّبية بتركيزه على الطّب الو 

. فقد "صّنف مشاهير أطّباء املسلمين وعلمائهم رسائل في  )3(عبر االهتمام بمبادئ حفظ الصّحة للوقاية من األمراض املختلفة

تدبير الجسم وطرق حفظ الصّحة والوقاية الصّحية، إذ صّنف يوحّنا بن ماسويه كتابا في "تدبير األصّحاء" وصّنف بخبيشوع  

بيب أبو سعيد  كما  (4) بن جبرائيل للمأمون رسالة في "تدبير البدن" وللفيلسوف الكندي كتابا في تقويم الصّحة." 
ّ
نجد قولة للط

 (5) سنان بن ثابت بن قرة تعّبر عن هذا التوّجه الجديد "إّن موضوع صناعتنا حفظ الصّحة ال مداواة األمراض" 

كما أولى األطّباء العرب جانب الّتغذية الصّحية اهتماما كبيرا باعتبارها جزءا من العالج واملحافظة على توازن الجسم،    

ب الكندي رسالة في "الغذاء والّدواء املهلك" ورسالة في "تدبير األطعمة". كما صّنف أبو بكر الّرازي في هذا  فقد صّنف الطبي

ها باألغذية" و"أطعمة املرض" و"منافع األغذية ودفع مضاّرها".  
ّ
 (6) املوضوع أكثر من عشرة كتب مثل كتابه: "عالج األمراض كل

راب ومنافع كّل  كما صّنف يوحّنا بن ماسويه كتابا في "إ
ّ
عام والش

ّ
صالح األغذية" ووضع جبرائيل بن بختيشوع رسالة في "الط

 (7) منهما ومضاّره في حالتي الصّحة واملرض" وكان قد وضعها للخليفة املأمون. 

البد   أكثرها في  الطّبية، وكان  اهتّم األطّباء املسلمون بتحضير األدوية والعقاقير  ثّم  أّما فيما يخّص األدوية فقد  ء نباتّيا. 

العهم على علم الّصيدلة اليونانّي، مثل كتاب "ديسقوريدس" في الحشائش. فاستخدموا  
ّ
طّوروا صناعة هذه األدوية بعد اط

العقاقير الحيوانية واملعدنية، وصّنفوا األدوية إلى صنفين: أدوية مفردة وهي مكّونة من العقاقير األصلية، سواء أكانت نباتية  

بيب يوحّنا بن    أو معدنية أو
ّ
بة تكون حصيلة جمع عقارين أو أكثر، وقد سّموها: "األقرباذين". ويعّد الط

ّ
حيوانية، وأدوية مرك

 
 . 279محّمد عبد الّرحمان، مرحبا. املرجع في تاريخ العلوم، ص ( 1)

في العصور القديمة والوسطى ومكانة الحضارة اإلسالمية فيه، ط    (2) العلوم والّتكنولوجيا  تاريخ  القاهرة: 2ينظر: مصطفى محمود، سليمان.   ،

 .  332 -306، ص 2008الهيئة املصرية العامة للكتاب،  

(3) Voir : E.L.Bertherand. Médecine et hygiène des Arabes, Paris : Germer Bailliere, libraire Éditeur, 1855.  

الث الهجري، ص ( 4)
ّ
 . 521أحمد، عبد الباقي. معالم الحضارة العربية في القرن الث

 .308أصيبعة. عيون األنباء في طبقات األطّباء، ص  أبو العّباس أحمد بن القاسم، ابن أبي( 5)

 . 425 -422بقات األطّباء ، ص أصيبعة. عيون األنباء في ط أبو العّباس أحمد بن القاسم، ابن أبي (6)

 . 391، ص 1، ج 1984كمال، الّسامّرائي. مختصر تاريخ الطّب العربي، بغداد: دار الّنضال، ( 7)
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ف كتابا بعنوان: "تركيب األدوية املسّهلة وإصالحها، وخاّصة كّل دواء  
ّ
بة، إذ أل

ّ
ماسويه أّول من صّنف في موضوع األدوية املرك

 ( 1) منها ومنفعته". 

األطبّ    بين  اشتغل  ومن  علل،  من  اإلنسان  بجسم  يصيب  ما  وبكّل  والجراحة  الطّب  فروع  بمختلف  واملسلمون  العرب  اء 

سّمم باستخدام أنبوب املعدة، وهي طريقة في  
ّ
إنجازاتهم الطّبية أّنهم استطاعوا إجراء عملّية تنظيف املعدة التي تعّرضت إلى الت

بيب "براون سيكوارد" الذي
ّ
عاش في أوائل القرن العشرين، لكّن األطّباء العرب كانوا سّباقين إليها قبل    املعالجة نسبت إلى الط

مث بالعدوى،  تنتقل  األمراض  بعض  أّن  اكتشف  من  أّول  املسلمون  األطّباء  وكان  عديدة.  والكوليرا  قرون  الجدري  مرض  ل 

اعو 
ّ
بيب "ابن زهر األندلس ي" أّول من وصف خّراج   )2(ن.والط

ّ
ة بالغة، فقد كان الط

ّ
صوها بدق

ّ
وقد اكتشفوا أمراض جديدة وشخ

الحيزوم والتهاب الّناصور الّناشف االنسكابي )مرض البواسير( ويعّد ابن سينا أّول من اكتشف العضيلة املوجودة في جسم  

د جابر بن حّيان على أهّمية تعادل املواد  اإلنسان املسّماة )األنكلستوما( وكذلك املرض النّ 
ّ
اش ئ عنها واملسّمى بالّرهقان. كما أك

الكيميائية في جسم اإلنسان في تقوية مناعة الجسم من أجل حمايته من األمراض الخطيرة التي كانت تفتك بأرواح الكثيرين في  

 (3)تلك الفترة مثل: البرص أو الجذام. 

مي باإلضافة إلى األمراض الجسدية، بعالج األمراض الّنفسية التي تصيب اإلنسان. فقد صّنف  اهتّم الطّب العربي اإلسال   

بيب يوحّنا بن ماسويه كتابا حول "املاليخوليا وأسبابها وعالماتها وعالجها"، كما صّنف ثابت بن قرة كتابا في هذا املجال وهو  
ّ
الط

 ب   "سوء املزاج املختلف"، أّما أبو
ّ
ف في هذا املوضوع كتابين: "األوهام والحركات النفسانية" و"معرفة املزاج  كر الّرازي فقد أل

  (4) اآلدمّي". 

انتبه األطّباء العرب واملسلمون إلى أهّمية الّتأثير باإليحاء في عالج بعض األمراض الّنفسية/الجسدية، وقد ذكرنا سالفا      

ه كان لهارون الّرشيد جارية أصيبت بنوع  
ّ
ل في أن

ّ
حيل ابن سينا في عالج األمراض الّنفسية، ويمكننا أن نذكر حادثة أخرى تتمث

بين  الهستيري  لل 
ّ
الش فلم  من  األدوية  بمختلف  األطّباء عالجها  قة، وقد حاول 

ّ
معل فبقيت يدها  أعلى،  إلى  يدها  ترفع  كانت  ما 

بيب جبريل بن بختيشوع الذي قّرر بعد فهم حالتها وتشخيص مرضها أن يداويها بحيلة نفسية،  
ّ
يفلحوا. فاستقدم الّرشيد الط

بيب من الجارية أن تخرج أ
ّ
بيب أسرع إليها ونكس رأسها  وبعد أخذ إذن الّرشيد، طلب الط

ّ
مام الناس، ففعلت، وحين رآها الط

ه يريد تعريتها أمام الجمع. فصدمت الجارية وأرادت بصفة الشعورية الدفاع عن شرفها،  
ّ
بقّوة، وأمسك بذيل ثوبها متظاهرا أن

رئت يا  وبسطت يدها املشلولة إلى أسفل تريد أن تستر جسدها. فالتفت الطبيب "جبريل بن بختيشوع" إل ى الّرشيد قائال: لقد ب 

 (5) أمير املؤمنين. 

 

 

 

 
 . 46 -40، ص 2020ينظر: صابر، جبرة. تاريخ الّصيدلة، اململكة املّتحدة: مؤّسسة هنداوي، ( 1)

 2  Voir: Yvon, Houdas. La médecine arabe aux siècles d or, France: Harmattan, 2003. 

شر،  (  3)
ّ
باعة والن

ّ
   ،  1995عّباس، عطيتو ومحمود حّسان، حربي. العلوم عند العرب )أصولها ومالمحها الحضارية(، بيروت: دار الّنهضة العربية للط

 .290 -289ص 

الث ( 4)
ّ
 . 526الهجري، ص ينظر: أحمد، عبد الباقي. معالم الحضارة العربية في القرن الث

ق محمود حّسان، حربي. العلوم عند العرب )أصولها ومالمحها الحضارية(، ص ( 5)
ّ

 .299ينظر: عّباس، عطيتو وحال
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II-   :أعالم األطّباء العرب واملسلمين 

 الّرازي:   -1

ي سنة     
ّ
م( له في الطّب كتب كثيرة أشهرها "الحاوي" ويعّد موسوعة طّبية    925ه/  313هو أبو بكر بن زكرّيا الّرازي )توف

شّنج والكزاز، كما عني فيه أيضا بأمراض العيون واألنف واألذن  
ّ
شاملة، بحث فيه أمراض الّرأس والفالج وأوجاع العصب والت

ف هذا الكتاب م 
ّ
بع فيه الّرازي منهجا طّبيا    Liber Continensن ثالثين جزءا. وقد عرف في أوروبا باسم  واألسنان. ويتأل

ّ
وقد ات

تجريبّيا مستحدثا قائما على املالحظة الّسريرية لسير املرض وتطّوره. وللّرازي كتب ورسائل أخرى في الطّب منها: "كتاب الجدري  

عّد من روائع الطّب اإلسالمي كما يقول عنه املستشرق "سارتون"،  والحصبة" ونجد فيه أقدم وصف سريرّي ملرض الجدري، وي

"كتاب املنصوري" وفيه وصف دقيق  :  De Variolis et Morbiliisباسم    1866و  1498وقد نشر في أوروبا أربعين مّرة ما بين سنة  

تينية باسم  
ّ

ه. وهو أّول كتاب في هذا املجال، ترجم إلى الال
ّ
وظّل مرجعا أساسيا    Nonus Almansorisلتشريح أعضاء البدن كل

في أوروبا حّتى القرن الّسابع عشر. وللّرازي جهود كبيرة في دراسة األمراض الّتناسلية والّتوليد وجراحة العيون، وهو أّول من  

صنع من أمعاء الحيوانات خيوطا لخياطة الجروح، وأّول من استخدم الّرصاص األبيض في املراهم، وأدخل الّزئيق في تركيب  

د الّرازي على أهّمية العامل الّنفس ي في الصّحة واملرض،   إذ يرى أّن بعض األمراض لها منشأ نفس ي يحدث  املسّهالت
ّ
. كما يؤك

أثرا عضوّيا. مثل مرض سوء الهضم ومرض التهاب املفاصل الّروماتيزمي، لذا فهو يدعو إلى االهتمام بالجانب الّنفس ّي للمريض  

 روح األمل وقّوة الحياة واملق 
ّ
اومة فيه. وقد نقل ابن أبي أصيبعة في كتابه طبقات األطّباء قولة مأثورة عن الّرازي:" ينبغي وبث

بيب أن يوهم املريض أبدا الصّحة ويرّجيه بها وإن كان غير واثق بذلك فمزاج الجسم تابع ألخالق الّنفس" 
ّ
 ( 1) للط

 الّزهراوي:  -2

ي سنة    هو أبو القاسم خلف بن عّباس الّزهراوي األندلس ي   
ّ
م( ويعّد من كبار األطّباء الجّراحين. من أهّم    1013ه/404)توف

كتبه دائرة معارف طّبية تقع في عشرين جزءا، تسّمى " الّتصريف ملن عجز عن الّتأليف". وينقسم هذا الكتاب إلى: قسم طّبي  

راوي اختصاصا طّبيا قائما بذاته، يقوم  وقسم صيدالني وقسم جراحّي، ويعّد أهّم أقسام الكتاب، إذ أصبحت الجراحة مع الّزه

أساسا على دراسة تشريح األجسام الحّية واملّيتة. وقد أورد الّزهراوي في هذا القسم رسوما موّضحة للكثير من األدوات الجراحية  

ة استئصال املثانة في  قام بإجراء العديد من العملّيات الجراحّية الّرائدة منها: عمليّ   كما التي ابتكرها واستخدمها في الجراحة.  

رايين الكبيرة. كما ابتكر طريقة  
ّ
ساء عن طريق املهبل، وعملّية شّق القصبة الهوائّية، وعملية إيقاف نزيف الّدم بربط الش

ّ
الن

لخياطة الجروح خياطة داخلية ال تترك أّي أثر ظاهر، كما استعمل خيوطا دقيقة مصنوعة من أمعاء القطط في جراحة األمعاء.  

ا العيون  وقد  طّب  في  برع  كما  الجبس،  رباط  في  بترك فتحة  املفتوحة وذلك  الكسور  التئام  لتسريع  ستحدث طريقة جديدة 

واألسنان واخترع آالت جديدة تستخدم في عالج أمراضهما. وقد تبّوأ الّزهراوي مرتبة رفيعة  في العالم األوروبي، إذ ترجمت أغلب  

تينية، وعرف عندهم ب
ّ

ه Abulcasisاسم مصّنفاته إلى الال
ّ
 (2) "أبو الجراحة".  :)أبو القاسم( وأصبح يوصف بأن

 ابن سينا:  -3

ي سنة     
ّ
أبو الحسن عبد هللا بن سينا )توف الّرئيس  يخ 

ّ
الش م( وقد كان عاملا موسوعّيا: فيلسوفا وأديبا    1037ه/428هو 

تينية  وانتشر انتشارا واسعا في جامعات أوروبا  
ّ

إلى الال هير "القانون" الذي ترجم 
ّ
وطبيبا، ومن أهّم كتبه في الطّب كتابه الش

 
 .288 -281يخ العلوم عند العرب، ص ر محّمد عبد الّرحمان، مرحبا. املرجع في تا ينظر: (1)

 .292 -290ص  وم عند العرب،يخ العلر : محّمد عبد الّرحمان، مرحبا. املرجع في تاينظر( 2)
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طّب فيها. وقد جمع ابن سينا في مصّنفه هذا معارف طّب الّسابقين إضافة إلى ما ابتكره من  وأصبح مصدرا رئيسّيا لتدريس ال

 نظرّيات طبية جديدة، كما تعّرض فيه إلى طرق تحضير العقاقير الطّبية ومجاالت استعمالها.  

بة كي  اعتمد ابن سينا مبدأ التدّرج في تقديم األدوية إلى املريض من األغذية الصّحية إلى األدو     
ّ
ية املفردة إلى األدوية املرك

ضاف إلى األدوية املّرة مذاقا طّيبا ليجعلها مستساغة للمريض "إذا  أ يتجّنب مضاعفات هذه األدوية على صّحة اإلنسان، كما  

على دواء  أمكن )للعليل( الّتدبير بأسهل الوجوه، فال يعدل إلى أصعبها، ويتدّرج من األضعف إلى األقوى، وال يقم في املعالجة  

بيعة ويقّل انفعالها عنه، وال يدم على الغلط، وال يهرب عن الّصواب، وحيث أمكن الّتدبير باألغذية، فال يعدل  
ّ
واحد فيألفه الط

  (1)عنه إلى األدوية." 

  استطاع ابن سينا وصف وتشخيص أمراض مختلفة كمرحلة أّولية لعالجها، مثل مرض القرحة الدرنية والقولنج الكبدي     

انوي، كم وصف أيضا الّسكتة الّدماغية واحتقان الّدماغ وأشار  
ّ
والكلوي وذات الّرئة وذات الجنب والتهاب الّسحايا األّولي والث

ب الّرقبة وداء اليرقان،  
ّ
بضرورة عالج الّدماغ املحتقن بالّتبريد، ووصف أعراض حص ى املثانة وصفا دقيقا وكذلك مرض تصل

ه الور 
ّ
م الّصلب الذي ينتقل من عضو إلى آخر، وبين كيفية استئصال األورام السرطانية وعالجها. كما برع  وعّرف الّسرطان بأن

ة من كتبه لألمراض الّنفسية املتعّددة مثل القلق والّسوداوية )االكتئاب( وفقدان  
ّ
في الطّب الّنفس ي فخّصص أقساما مستقل

اكرة، وقام بمحاوالت مبتكرة لعالجها عن طريق اعتماد
ّ
افي في املريض.  الذ

ّ
   (2) أسلوب اإليحاء والّتأثير الّنفس ّي الش

III -   :املستشفيات والّرعاية الصّحية 

هو       أنشئت  التي  املستشفيات  أوائل  ومن  الصّحية،  الّرعاية  بدور  للقيام  املستشفيات  من  العديد  املسلمون  أنشأ 

هير "يوحّنا بن ماسويه"،  
ّ
البيمارستان الذي أمر ببنائه الخليفة هارون الرشيد وقد عّين لرئاسته "ماسويه" والد الطبيب الش

ل بيمارستانا بمصر في مكان يسّمى  باقتراح من طبيب الخليفة "جبرائيل بن بختيش
ّ
وع". كما أّسس "الفتح بن خاقان" وزير املتوك

ة املغافر". وأّسس أمير مصر  "أحمد بن طولون" سنة  
ّ
ه بيمارستانا نسب إليه، وحبس عليه أوقافا لإلنفاق عليه.  259"خط

كله ومشربه وعالجه حّتى يشفى. "وكان إذا  يتكّفل بإقامة املريض ومأ  - على غرار املستشفيات الحديثة–وكان هذا املستشفى  

ى، ويراح عليه باألدوية واألغذية  
ّ
جيء بالعليل تنزع ثيابه ونفقته وتحفظ عند أمين البيمارستان، تم يلبس ثيابا ويفرش له، ويغذ

  (3) واألطّباء حّتى يبرأ، فيؤمر باالنصراف ويعطى ماله وثيابه." 

الث هجرّيا: مستشفى السّيدة أّم الخليفة املقتدر باهلل سنة  من املستشفيات األخرى التي أّسست    
ّ
ببغداد خالل القرن الث

ه وسّمي "بيمارستان السيدة"، وقد خّصص لإلنفاق عليه سّتمائة دينار شهريا. كما أمر الخليفة "املقتدر باهلل" بإنشاء  203

املقت "البيمارستان  ام وسّمي 
ّ
الش بباب  أقيم  ببغداد، وقد  آخر  املستشفيات سّنة حميدة  مستشفى  إنشاء  أصبح  دري". وقد 

األ ان الخليفة "املعتضد باهلل" مستشفى آخر ببغداد  تهجها الخلفاء ونهج على نهجها  إذ أّسس أحد قّواد  اليسار،  عيان وذوي 

  (4)وسّماه باسمه "مستشفى بدر املعتضدي". 

 
 .322، ص 1، ج 1999، 1أبو علي الحسين، ابن سينا. القانون في الطّب، )تحقيق: محّمد أمين الضّناوي(، بيروت: دار الكتب العلمّية، ط ( 1)

 . 301 -294ينظر: محّمد عبد الّرحمان، مرحبا. املرجع في تاريخ العلوم عند العرب، ص ( 2)

اة باملواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، يختّص ذلك بأخبار إقليم مصر والّنيل    مد بن علي، أبو العّباس أح(  3)
ّ
املقريزي. الخطط املقريزية املوش

ق بها وبإقليمها، مصر: مطبعة بوالق، 
ّ
 . 406، 405، ص 2، ج 1854وذكر القاهرة وما يتعل

 .302، 301ون األنباء في طبقات األطّباء، ص ينظر: أبو العّباس أحمد بن القاسم، ابن أبي أصيبعة. عي( 4)
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بيب " سنان  كان ببغداد في مطلع القرن الّرابع نظام صّحي متكامل، إذ وج   
ّ
د بها خمسة بيمارستانات يشرف على إدارتها الط

بن ثابت بن قرة الحّراني". وكانت أماكنها تختار بعناية كبيرة، إذ كانت تبنى في أماكن فسيحة نقية الهواء وافرة املياه لتوفير بيئة  

فاء. وق
ّ
فت هذه املستشفيات من العديد من  صّحية للعليل، وقريبا من الجوامع الكبيرة لتوفير بيئة نفسية مالئمة للش

ّ
د تأل

عاّم   طّب  من  االختصاصات،  مختلف  من  األطّباء  من  العديد  فيها  ويعمل  املختلفة،  لألمراض  املخّصصة  املجّهزة  األقسام 

وكّحالين )أطّباء العيون( وجّراحين ومجّبرين. ويساعدهم في عملهم ممّرضون وخدم. وكانت بعض املستشفيات الكبيرة تضطلع 

باع أسلوب ميدانّي في الّتعليم يقوم على  ب
ّ
نهم من تنمية مهاراتهم الطبية الّتطبيقية عبر ات

ّ
ب الطّب، إذ تمك

ّ
وظيفة تدريس طال

 (1) متابعة املريض بصفة آنّية من أجل مراقبة تطّور املرض ومدى استجابته لألدوية، ويسّمى هذا بالطّب الّسريري. 

قرن الّرابع هجرّيا مدينة بغداد في عدد املستشفيات وجودة الخدمات الصّحية، بفضل  فاقت مدينة قرطبة في أواسط ال   

إذ بلغ عدد مستشفياتها خمسون مستشفى. وقد ورد في شهادة ألحد املرض ى الذين   الذي كانت تعيشه،  الّرخاء االقتصادي 

ي عندما أخرج من املستشفى  ارتادوها وهي في شكل رسالة توّجه بها إلى صديقه: "تسألني إن كنت بحاجة إلى ن
ّ
قود، فأخبرك بأن

ي اآلن في قسم األروتوبادي 
ّ
سأحصل على لباس جديد وخمس قطع ذهبية، حّتى ال اضطّر إلى العمل حال خروجي مباشرة، إن

Orthopadie    بقرب قاعة الجراحة الجنوبية، وهي مركز البوليكلينيكPoliclinic    حيث أخذوني بعد سقوطي، وحيث يذهب كّل

ب الطّب. ومن ال يحتاج منهم إلى معالجة دائمة في املستشفى، تعطى 
ّ

مريض أّول ما يذهب لكي يعاينه األطّباء املساعدون وطال

  (2) له وصفته، فيحصل بموجبها على الّدواء من صيدلّية الّدار." 

لصّحة العاّمة، أن تنّبهوا إلى ضرورة االهتمام بالحالة الصّحية للّسجناء. فقد  بلغ من شّدة حرص املسلمين على االهتمام با  

كتب وزير الخليفة املقتدر باهلل: "علي بن عيس ى الجّراح" إلى رئيس أطباء بغداد "سنان بن ثابت الحّراني" كتابا مهّما جاء فيه: "  

رت  
ّ
ون مع كثرة عددهم وجفاء أماكنهم أن تنالهم األمراض، وهم  في أمر من في الحبوس وأّنهم ال يخل   - مّد هللا في عمرك  –فك

معّوقون عن التصّرف في منافعهم ولقاء من يشاورونه من األطّباء في أمراضهم. فينبغي أكرمك هللا، أن تفرد لهم أطّباء يدخلون  

ويعالجوا من فيها من املرض ى، ويزيحوا  إليهم في كّل يوم ويحملون معهم األدوية واألشربة. وتتقّدم إليهم بأن يدخلوا سائر الحبوس  

 فاستجاب رئيس أطّباء بغداد إلى هذا االقتراح، وطّبقه طوال أّيامه. (   3)عللهم فيما يصفونه لهم، أن شاء هللا تعالى." 

ترافق       التي  السّيارة  املستشفيات  فأنشئوا  األمكنة،  كّل  في  مستحّقيها  إلى  الصّحية  الخدمات  بتقريب  املسلمون  اهتّم 

الحمالت العسكرية وتطوف األمكنة البعيدة بغية معالجة املرض ى. فقد كتب كذلك هذا الوزير الحريص على صّحة الّرعية  

ه ال يخلو من أن يكون فيه مرض، ال  "علي بن عيس ى الجّراح" إلى رئيس أطّباء ب
ّ
رت فيمن بالّسواد من أهله، وأن

ّ
غداد قائال: " فك

فتقّدم   األطّباء،  من  السواد  لخلّو  عليهم  متطّبب  في عمرك  –يشرف  األدوية واألشربة،    -مّد هللا  من  متطّببين وخزانة  بإنفاذ 

إلى مقامهم، ويعالجون من فيه ثّم ينتقلون إلى غيره ففعل   يطوفون في الّسواد، ويقيمون في كّل صقع منه مّدة ما تدعو الحاجة

   (4) سنان ذلك." 

 

 
 . 432، 428ص  ، ص1كمال، الّسامّرائي. مختصر تاريخ الطّب العربي، ج ( 1)

زنغريد، هونكه. شمس العرب تسطع على الغرب "أثر الحضارة العربية في أوروبة"، )ترجمة: فاروق بيضون وكمال دسوقي/ مراجعة: مارون عيس ى  (  2)

 . 229، 228، ص 1993بيروت: دار الجيل، ، 8الخوري(، ط 

 .301أبو العّباس أحمد بن القاسم، ابن أبي أصيبعة. عيون األنباء في طبقات األطّباء، ص ( 3)

 . 194، 193ص  ص أبو العّباس أحمد بن القاسم، ابن أبي أصيبعة. عيون األنباء في طبقات األطّباء، (4)
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 خاتمة:

كان الطّب قبل اإلسالم في أغلبه ممارسة بدائّية تقوم على الكهانة واستخدام الّتمائم والّتعاويذ، واستعمال الكّي والّتداوي     

جّيا إلى علم دقيق له أصوله وقواعده، وذلك استجابة لتعاليم  ببعض األعشاب، لكن مع مجيء اإلسالم أخذ الطّب يتحّول تدري 

 على العالج والّتداوي،
ّ
عوب األخرى،    الّدين اإلسالمي التي تحث

ّ
راث الطبّي للش

ّ
الع العرب واملسلمين على الت

ّ
وكذلك بفضل اط

شجيع الذي لقيه 
ّ
رجمة، إضافة إلى الت

ّ
 األطّباء من طرف الخلفاء واألمراء،   ولحضارة اليونان خاّصة، عن طريق حركة الّنقل والت

له وتطويره  
ّ
راث الطّبي اليوناني إلى استيعابه وتمث

ّ
عن طريق رعايتهم واإلنفاق عليهم بسخاء، مّما جعلهم يتجاوزون مرحلة نقل الت

واإلضافة إليه، عبر الّتأليف واإلنتاج الفكري، وإجراء الّتجارب وتحقيق االكتشافات واالبتكارات الطّبية الجديدة، فبرز أطّباء  

 زي وابن سينا والّزهراوي، ساهموا في تطوير صناعة الطّب واالرتقاء بها،  مهرة، مثل الّرا

وظهرت اختصاصات طّبية جديدة مثل: الجراحة وطّب العيون، واعتمدت مناهج طبية مبتكرة في العالج تقوم على الطّب 

بة جديدة، أكثر نجاعة  
ّ
في مقاومة العلل واألمراض. حّتى أّن  الوقائي والّتغذية الصّحية والعالج الّنفس ّي، واستخدمت أدوية مرك

الّرعاية الصّحية بلغت مستوى عال من الجودة والّرفاهة، وقد تجّسد ذلك من خالل إنشاء البيمارستانات التي أقيمت في شرق  

م على  الّدولة اإلسالمية وغربها، وقد كانت عبارة عن مراكز صّحية متكاملة، مجّهزة بأقسام مخّصصة لألمراض املختلفة، ويقو 

تسييرها أطّباء متخّصصون وممّرضون، كما تحتوي على صيدلّيات لصرف األدوية، وتقوم إضافة على ذلك بوظيفة تعليمّية،  

ل في تدريس طلبة الطّب بطريقة ميدانّية حينّية، تعتمد على الطّب الّسريري الّتطبيقي. كما عّممت الخدمات الصّحية على  
ّ
تتمث

ّقا مواطنّيا، ومن مظاهر ذلك تقديم الخدمات الصّحية للّسجناء، واالهتمام بالطّب العسكري،  كّل فئات املجتمع وأصبحت ح

العسكرية. للجيوش وللحمالت  املرافقة  السّيارة  املستشفيات  إنشاء  بالطّب    من خالل  االهتمام  أّن  هذا  ونستنتج من خالل 

شاملة، تهدف إلى تكريم اإلنسان والعناية به جسدّيا ونفسّيا  والّتداوي في الحضارة العربية اإلسالمية يندرج ضمن رؤية حضارية  

را باملعارف الطبية  
ّ
ه من الواضح الجلّي أّن الطّب العربي اإلسالمي الذي كان في بدايته متأث

ّ
من أجل ضمان جودة الحياة. كما أن

الطبية ا املمارسة  را في الحضارة الغربية  للحضارات الّسابقة، قد غدا عبر آلية االستيعاب والّتطوير وتجويد 
ّ
لّتطبيقية، مؤث

حقة التي استفادت أّيما استفادة من اكتشافات ومنجزات الطّب العربي اإلسالمي، وقامت باستثمارها من أجل إرساء دعائم  
ّ

الال

   الطّب الحديث.   

 : املراجع قائمة 

العّباس.  .1 أبي  الّدين  ق 
ّ
أبي أصيبعة، موف األط  ابن  في طبقات  األنباء  القاهرة: دار  1، ط  ّباءعيون  النّجار(،  )تحقيق: عامر   ،

 . 1، ج 1996املعارف، 

  .2020تاريخ الّصيدلة، اململكة املّتحدة: مؤّسسة هنداوي،  ، صابر.جبرة. 2

،  1999،  1القانون في الطّب، )تحقيق: محّمد أمين الضّناوي(، بيروت: دار الكتب العلمّية، ط    . أبو علي الحسين  ،ابن سينا.  3

 .1ج 

 .1، ج 1984مختصر تاريخ الطّب العربي، بغداد: دار الّنضال،  ، كمال.الّسامّرائي. 4

،  2ومكانة الحضارة اإلسالمية فيه، ط  مصطفى محمود. تاريخ العلوم والّتكنولوجيا في العصور القديمة والوسطى    سليمان، .  5

                                                                                                                                         .                                                                                                                  .         2008  القاهرة: الهيئة املصرية العامة للكتاب،

الث الهجري، ط  . عبد الباقي،  6
ّ
  . 1991، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،2أحمد. معالم الحضارة العربية في القرن الث
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باعة والن

ّ
 .1995للط
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 تورينة عند أالن الحركات االجتماعيّ ريخانية و االتات الفاعلة و الذ
Subject actor, historicity and social movements to Alain Touraine 

 جامعة ابن طفيل، املغرب / محمد خيدون  ط.د.

Mohamed KHAIDOUNE/Univeristy of Ibn Tofail, Morocco 

 

 

 

 ملخص:  

املوضوع األساس الذي  الحركات االجتماعية بالنسبة ألالن تورين ليست محض موضوع جزئي في السوسيولوجيا بل إنها  

يجب أن تنشغل به، وذلك ألن الحركات االجتماعية نفسها في املجتمعات الحديثة هي ليست مجرد ظواهر استثنائية على هامش  

املجتمع، فهي تعبير عن الصراع األساس ي الذي يحدد التوجهات الثقافية الكبرى التي ينظم املجتمع ذاته من خاللها، إنها بعبارة  

حق  في أخرى،  التحكم  حول  الصراع  وهو  املجتمع،  في  األساس ي  الصراع  ديناميات  عند  بالوقوف  يسمح  الذي  االهتمام  ل 

 التاريخانية، والصراع من أجل تحقيق الذات الفاعلة لذاتها.

 .الحركات االجتماعية، الصراع، الذات الفاعلة، التاريخانية، الحداثة : تاحّيةالكلمات املف

Abstract: 

Social movements according to Alain Touraine aren’t just a particular object of sociology, in fact they are a 

central problem on which we should focus, and that’s because they aren’t just a marginal phenomenon, but 

rather an expression of the central social conflict in modern society, that is the conflict over the control of 

cultural orientations by which society organizes itself. In other words, social movements are the field on which 

we can observe the central conflict dynamics in society, that is the conflict over the control of historicity, and 

the realization of the subject actor. 

Key words: social movements, conflict, subject actor, historicity, modernity. 
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 تقديم: 

تورين  يعّد  الحركات    أالن  في سوسيولوجيا  قدمه  ما  هو  به  اشتهر  ما  أهم  ولعل  اليوم،  السوسيولوجيين  أشهر  بين  من 

االجتماعية، حيث تحضر هذه األخيرة في أعماله بمعنيين متكاملين وغير قابلين للفصل وكالهما يصب في نقطة واحدة، وهي  

للس بالنسبة  األخيرة  فهذه  فكره.  في  االجتماعية  الحركات  االجتماعي،  مركزية  للصراع  األهم  الشكل  هي  الفرنس ي  وسيولوجي 

فهي من جهة، موضوع مركزي للسوسيولوجيا،    ،وبالتالي ففهم املجتمع وتغيراته ال يتحقق إال من خالل تناولها كمدخل أساس ي

رين، هي ليست  ومن جهة أخرى، أداة تحليل أساسية للمجتمع، ومعنى ذلك أن سوسيولوجيا الحركات االجتماعية بالنسبة لتو 

محض فرع تخصص ي ضمن فروع أخرى، وإنما هي األداة األهم التي تتميز بالدينامية الكافية، وتملك األدوات الكفيلة بفهم  

لكن هذا ال يعني أن أعماله وتصوراته تندرج ضمن أفكار تجزيئية وتخصصية للعلم والواقع االجتماعي،    املجتمعات الحديثة.

سيولوجيا الحركات االجتماعية في مرتبة أهم قياسا إلى باقي الفروع األخرى في علم االجتماع. وإنما يمكن  كما ال يعني أنها تضع سو 

القول أن مقاربة تورين أعقد من ذلك بكثير، بحيث أن أفكاره تقبل االستثمار في كل األبحاث السوسيولوجية بغض النظر عن  

 املجتمع يعد من بين أهم التصورات املثيرة للجدل اليوم. مجال تناولها، ال سيما أنها تقدم تصورا عاما حول 

I.   :التصورات العامة ألالن تورين 

مفهوم الحركات االجتماعية عند أالن تورين ال يكمن فهمه إال من خالل ربطه بتصوراته العامة حول املجتمع، حيث يرى  

ه االجتماعية  الحياة  في  املركزية  الثالث  "العناصر  أن  الفرنس ي  "الباحث  الفاعلة"ي  عن  الذات  ومستقلة  واعية  باعتبارها   ،

ـ املعرفية واالقتصادية واإليثيقيةـ، التي تشكل رهانا  و"التاريخانيةاملمارسات املنظمة،   " وهي مجموعة من النماذج الثقافية 

  التوجهات الثقافية" "، والتي تصارع من أجل منح " الحركات االجتماعيةمركزيا للصراع االجتماعي، أما العنصر الثالث فهو " 

. وهكذا فإن مفهوم الحركات االجتماعية لدى تورين، هو غير منفصل عن مفهومي الذات والتاريخانية، وفهمه  1صفة اجتماعية 

 يستدعي بالضرورة الوقوف عند هذين املفهومين. 

ن قبل محيطه، بحيث يكون قادرا  في تحديده ملفهوم الذات الفاعلة اعتبر تورين أن الفرد يكون ذاتا عندما ال يكون محددا م 

على التأثير فيه وتغييره، فالذات ال تسعى إلى االندماج أو االنصهار داخل الجماعة، وإنما تسعى إلى التحكم بأكبر قدر ممكن في  

د  . إن الذات حسب تورين "هي إرادة الفر 2مصيرها، فهي تسعى إلى جعل حياتها تسير وفق مشروعها وليس وفق أحداث متراكمة 

، ومعنى ذلك أنها ليست معطى جاهزا وإنما هي مشروع. فطموح الفرد ألن يحقق هذا املشروع ومقاومته لكل  3ألن يكون فاعال" 

 أشكال القهر التي تشكل وضعه االجتماعي، وإرادته ألن يكون ذاتا فاعلة وسعيه نحو ذلك هو ما يجعله كذلك بالفعل.  

عند أالن تورين إلى "التوجهات الثقافية الكبرى التي ينظم من خاللها املجتمع    أما فيما يخص مفهوم التاريخانية فيحيل

، لكن ذلك ال يعني أنها عبارة عن قيم مثبتة وقائمة بشكل قوي في مركز املجتمع، وإنما هي عبارة  4عالقاته بمحيطه معياريا"

االجتماعية  املمارسات  خاللها  من  تتشكل  وتحيل5استثمارات  حول  هذه    ،  التمثالت  من  مجموعة  إلى  الثقافية   التوجهات 

 
1 Les classiques des sciences sociales, produit en version numérique par Réjeanne Toussaint, Alain Touraine. Le retour de l'acteur, 

2011, Chomedey. Ville Laval. Québec.a p 75 . 
2 Ibid. P4. 
3 Touraine, A. Le suject comme mouvement social ou la critique de la modernité. Aspects sociologiques. 1993;1(3). P4. 
4 Touraine, A.  La voix et le regard. Les classiques des sciences sociales. produit en version numérique par Réjeanne Toussaint. 

2010. Chomedey, Ville Laval. Québec. P44 . 
5 Touraine, A.  (a2011). op. cit., P73. 
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إلى   إضافة  االستثمار  من  ونوع  املعرفة،  من  نموذج  وهي:  أساسية  عناصر  ثالث  من  مكونة  وهي  واألخالق،  واالنتاج  الحقيقة 

ذاته عبر إنتاج  مجموعة من املبادئ اإلثيقية، وبعبارة أخرى يمكن القول، أن التاريخانية هي قدرة املجتمع على إنتاج وتحويل  

الخيرات واملعرفة واألخالق، ويشير الباحث الفرنس ي في هذا السياق إلى أن هذه القدرة على االنتاج موزعة بشكل غير متساو  

. وفي هذا السياق تندرج الحركات  2، فالتاريخانية باعتبارها استثمارا، ال يمكن أبدا أن تكون تحت تحكم الجميع 1داخل املجتمع 

االجتماعية عند أالن تورين، حيث يعرفها هذا األخير بكونها " السلوك الجماعي املنظم لفاعل طبقي في صراعه ضد خصمه  

 .3الطبقي من أجل التحكم االجتماعي في التاريخانية" 

II.  :مفهوم الحركات االجتماعية عند تورين 

ملفهوم الحركات االجتماعية، إلى أن هذه األخيرة ال يجب فهمها على أنها تيار تحديثي يسعى  يشير أالن تورين في إطار توضيحه  

التقاليد  تجاوز  االجتماعي4إلى  للتغير  عامل  ذاتها  حد  في  أنها  أو   ،5 ( للرأي  تيارا  ليست  أنها  إلى  أيضا  يشير  كما   ،Courant 

d’opinion )6 خاص من الصراع االجتماعي، على اعتبار أن هناك الكثير من    ، وذلك أنها من حيث ماهيتها، هي عبارة عن شكل

واالبتكارات   الرأي،  وتيارات  املوضة،  حركات  قبيل  من  اجتماعيا،  صراعا  عدها  يمكن  ال  التي  الجماعي  السلوك  أشكال 

ديدا واضحا  الثقافية...الخ، فالصراع االجتماعي يستوجب تحديدا واضحا للخصوم أو الفاعلين املنافسين، كما يستوجب تح

التي يدور الصراع حولها الذي يعتبر حركة  7للموارد  الوحيد  ، وبما أن هناك أشكال عديدة للصراع االجتماعي، فإن الشكل 

 .8اجتماعية بالنسبة لتورين، هو ذلك الذي يدور حول التحكم االجتماعي في التوجهات الثقافية الكبرى 

جتماعية حسب أالن تورين هي صراع من أجل تغيير وتحويل عالقات الهيمنة  بناء على ما سبق، يمكن القول أن الحركات اال 

، هذا الصراع يؤدي إلى  9األساسية الثقافية، والتي تتضمن االنتاج واملعرفة والقواعد اإلثيقية   املوارداالجتماعية املمارسة على 

حات مؤسساتية تتمظهر بشكل يومي في أشكال  إحداث تغيرات عميقة قد تكون عبارة عن "قطيعة في النظام السياس ي، أو إصال 

السلطة"، عالقات  في  أي  والثقافي  االجتماعي  معيار    10التنظيم  أو  مؤسساتي  قرار  تغيير  تهدف  ال  االجتماعية  فالحركات 

املؤسسات  ، وإنما تهدف إلى إعادة النظر في عالقات السلطة وفي الالمساوة في توزيعاها التي تتمظهر وتتكرس عبر  11تنظيمي

إعادة توزيع  12والتنظيمات  إلى  الفاعلون  االجتماعية حسب تورين، هي سلوك جماعي يسعى من خالله  الحركة  . وهكذا فإن 

 
1 Touraine A. An introduction to the study of social movements. Social research. 1985 Dec 1:749-87. P755 . 
2 Touraine, A.  (a2011). op. cit., P73. 
3  Touraine, A. (2010).  op. cit., p 107 . 
4 Ibid. P131 . 
5 Ibid. P130 
6 Touraine, A. Les mouvements sociaux: objet particulier ou problème central de l'analyse sociologique?. Revue française de 

sociologie. 1984 Jan 1:3-19. PP 279,280 . 
7 Touraine, A. (1985). op. cit., P750. 
8 Ibid. P760 . 
9 Touraine, A. (1984). op. cit.,P4. 
10 Ibid. P 8. 
11 Touraine, A. (2010).  op. cit.,  P113. 
12 Touraine, A. (1984). op. cit., PP 279,280 . 
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القدرة على التحكم في إنتاج املجتمع لذاته، ويتضمن هذا الفعل الدخول في صراع مع الطبقة املهيمنة التي تسيطر على هذا  

 .1توافقه مع مصالحها، وتستعمله لشرعنة هيمنتها على باقي املجتمع اإلنتاج وتنسبه إلى نفسها كما 

 الهوية والتعارض والشمولية:  .1

، على ثالث أسئلة أساسية  االجتماعيةتجيب املبادئ الثالث، الهوية والتعارض والشمولية، التي وضعها أالن تورين للحركة  

هناك صراع البد من اإلجابة عن ثالث أسئلة مركزية: باسم من نصارع؟  تطرح على أي حركة أو فعل احتجاجي، وذلك أنه ليكون  

 2وضد من؟ وعلى أي ميدان؟ 

،  3إال من خالل تواجد املبادئ الثالثة مجتمعة ومترابطة فيما بينها   اجتماعيةحسب أالن تورين، ال يمكن الحديث عن حركة  

معينة، بقدر ما يكون مستوى مشروع هذه    اجتماعيةحركة  وبقدر ما تكون هذه العناصر الثالث مندمجة فيما بينها داخل  

والعكس صحيح قوية،  الفعل  على  قدرتها  وتكون  عاليا،  مبد 4الحركة  توفر  حالة  ففي  مجموعة    أ.  أن  بحيث  وحده،  الهوية 

بالشرعية   التعارض( ودون وعيها  )مبدأ    االجتماعية الفاعلين تدافع عن مصالحها الخاصة، دون استحضارها لخصم معين 

لفعلها )الشمولية(، تكون مجرد مجموعة ضغط، ويكون فعلها محدودا، في حين إذا كانت ال تتحدد سوى بتعارضها مع خصم  

معين، دون تحديد واضح لهويتها، فإنها ال تتعدى أن تكون قوة تظهاهرية، وفي النهاية، إذا كانت مجموعة معينة ال تحدد سوى  

( للمجتمع  العامة  للقيم  لألفكار  باستحضارها  حركة  كونها  تتجاوز  ال  فإنها  الديمقراطية...الخ(،  التنمية،  الحضارة،  مثال 

، غير قادرة على تحديد أهدافها بشكل دقيق، وعموما فإنه يمكن القول أن األشكال الثالث السالفة الذكر للفعل االجتماعية

)مجموعات   وحركات  طالضغالجماعي  األفكار  االحتجاج،  وحركات  للحركات  (االجتماعية،  وضعيفة  أولية  أشكال  هي   ،

قوية وذات أهمية تاريخية كبيرة يستدعي على األقل توفر مبدأين من املبادئ    اجتماعية، وذلك أن تشكيل حركة  االجتماعية

توجد فيها املكونات الثالث متجانسة بشكل كامل، فكل حركة تقريبا    اجتماعية، وذلك على اعتبار أنه ال وجود لحركة  5الثالث

 .6تمتزج فيها أشكال أخرى من الفعل الجماعي 

 الحركات االجتماعية والصراع الطبقي:  .2

الهيمنة وتتصارع السلطة ومقاومة السلطة  . 7يرى أالن تورين أن املجتمع هو عبارة مجال للصراع، حيث تسود عالقات 

لطبقة الشعبية الخاضعة واملقاومة في نفس فاملجتمع هو عبارة عن صراع بين الفئة املبتكرة واملسيطرة على التاريخانية، وا

الوقت لهذه الهيمنة، وتشكل التبعيات املتبادلة بين هاتين الطبقتين حسب تورين، أساس كل التنظيم االجتماعي والثقافي، 

نظاما  وذلك أن املجتمع مشكل من حركتين متعارضتين، إحداهما تسعى إلى تحويل التاريخانية إلى تنظيم وتذهب إلى حد جعلها  

(Ordre وسلطة، واألخرى تحاول كسر هذا النظام من خالل االبتكار الثقافي والحركات )8االجتماعية. 

 
1 Touraine, A. (2010). op. cit., PP 51-52. 
2 Ibid. P 116 . 
3 Touraine, A. Sociologie de l'action. Les classiques des sciences sociales, Une édition numérique réalisée par Diane Brunet, guide 

de musée, La Pulperie, Chicoutimi, bénévole. b2011. P 185. 
4 Touraine, A. (2010).  op. cit., P 116. 
5 Touraine, A. (1965). op. cit., P 185. 
6 Touraine, A. (2010).  op. cit., P115. 
7 Touraine, A. (2000). op. cit.,P 909. 
8 Touraine, A. (1978).  op. cit.,P51 52 . 
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أو الحل، وذلك أن الطبقة املهيمنة تسعى دائما إلى مقاومة    لالنتهاءهذا الصراع املركزي حول إنتاج املجتمع هو غير قابل  

مصلحتها، في الوقت الذي تتطلع فيه الطبقة الخاضعة إلى التغير وتسعى إلى إحداثه،  التغير وتثبيت املجتمع وفق ما يوافق  

من طابعه   املجتمع  بتحويل  بدورها  تقوم  تربح،  الخاضعة عندما  الطبقات  أن  في كون  الصراع  لهذا  الالنهائي  الطابع  ويكمن 

الصراع حسب تورين، هو ليس دخيال على املجتمع    ، وهكذا فإن1النشيط واملتغير إلى وضع ثبات واستقرار قابل إلعادة االنتاج 

وإنما هو مؤسس له، كما أنه ليس مرتبطا برهان محدد، أو أفق معين ينتهي عند الوصول إليه، وإنما هو مستمر مع استمرار  

 املجمتع نفسه.

مر الذي قد يدفعنا إلى  ، وهو األ 2يرى أالن تورين على أن "الحركات االجتماعية والصراع الطبقي هما مرادفان لبعضهما" 

بين الحركات االجتماعية والصراع الطبقي، وعن جدوى استعمال تورين للمفهوم األول إذا كان    االختالف التساؤل عن أوجه  

عن مفهوم الطبقة، هو أن هذه   االجتماعية معناه مطابقا للثاني. يشير أالن تورين في هذا السياق إلى أن ما يميز مفهوم الحركة  

، والواقع أن هناك فرقا كبيرا بين املفهومين، فاستعمال تورين  3(، في حين أن الحركة هي ذاتSituationهي عبارة وضع )األخيرة 

التي يضعها مع التصورات املاركسية الكالسيكية، ولكنه   الكبيرة  للمفهوم األخير ال يعكس فقط االختالف العميق واملسافة 

عليه في مختلف أبحاثه وكتاباته، وهو جعل الذات في مركز املجتمع وفي صلب التحليل  يعكس أيضا االختيار األهم الذي راهن 

السوسيولوجي. حيث يشير إلى أنه يجب استبدال املفاهيم التي حاولت تفسير األفعال االجتماعية بردها إلى األوضاع وشروط  

ه األوضاع بردها إلى أفعال األفراد، ولهذا السبب  الوجود املوضوعية، بمفاهيم العالقات االجتماعية والفاعل، والتي تفسر هذ

 .4نفسه يجب استبدال مفهوم الطبقة بالحركات االجتماعية 

III.  :نقد تورين لتصورات املاركسية الكالسيكية للحركات العمالية 

تجاوزا للمقاربة  يستعمل أالن تورين في تحليله للحركات العمالية مفهوم الحركات االجتماعية بدل الوعي الطبقي، وذلك  

بأن الحركات العمالية هي نابعة من فاعل جماعي توجهه األساس ي يصب في   االجتماعيةاملاركسية، حيث يفيد مفهوم الحركات 

، فالعمل النقابي والحركة العمالية ال يمكن أن يشكال حركة  5الدفاع عن الذات والصراع من أجل حقوق العمال وكرامتهم 

. وعموما فإنه يمكن القول أن  6عملهما موجها بشكل إيجابي نحو تقوية وتعزيز االستقالل الذاتي للعمالاجتماعية إال إذا كان 

املقاربة التي يقدمها تورين للحركات العمالية تقطع مع مفهوم الصراع الطبقي عند ماركس، وذلك ألن هذا األخير ربط الحركة  

ب الرأسمالية  أن  فبما  التاريخي،  بالتطور  مالعمالية  )ص ناء  الربح،  Artificielطنع  إلى  العطش  على  قائم  للعالم،  والعقالني   )

، فإن الحركات االجتماعية )حسب ماركس( هي ردة فعل على الهيمنة والسيطرة  7ومحتجب وراء مجموعة من االديولوجيات

مه الظروف  هذه  تصبح  عندما  بالثورة  الخاضعة  الطبقة  تقوم  بحيث  النظام،  هذا  عبر  تمارس  الفيزيقي التي  لوجودها  ددة 

تناقضات   يتجاوز  تحمل مشروع مجتمع جديد  أيضا  ولكنها  الهيمنة،  على  ردة فعل  ليس فقط  الثورة  والثقافي، وتشكل هذه 

 
1 Touraine, A. (1985). op. cit.,P755. 
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الوضع الحاضر نحو مستقبل اشتراكي تزول فيه املصالح الخاصة التي يفرضها النظام الرأسمالي، لصالح التنمية واملصلحة  

 .1العامة للمجتمع 

ينتقد تورين هذا التصور، ويعمل على رسم مجموعة من الحدود الفاصلة التي تميز سوسيولوجيا الحركات االجتماعية التي  

التي تفصل   يؤسس لها عن التصورات املاركسية الكالسيكية، وذلك عبر تحديد ثالث نقاط أساسية تبرز املسافة الحقيقة 

جتماعية، هي عبارة سلوكات وأفعال جماعية صراعية، موجهة ثقافيا، وليست  التصورين، أولى هذه النقاط هي أن الحركة اال 

تمظهرا للتناقضات املوضوعية في النظام املهيمن؛ النقطة الثانية التي تفصل تورين عن املاركسية الكالسيكية، هو اعتقاده  

سياس ي يسعى إلى امتالك السلطة، فهي  بأن الحركات االجتماعية ليست موجهة باألساس نحو الدولة، وال يمكن اعتبارها فعل  

فعل طبقي موجه نحو خصم اجتماعي، ومع أنها يمكن أن تتقاطع أو تتضامن مع فعل يسعى إلى السلطة، لكنها ال تتطابق أو  

املاركسية   التصورات  يميز  الذي  التطوري  الطابع  التي يحددها تورين فهي تخص  الثالثة  النقطة  أما  الفعل؛  تتوحد مع هذا 

ات االجتماعية، حيث يشير إلى أن هذه األخيرة ال تخلق بالضرورة مجتمعا أكثر حداثة  أو تطورا من املجتمع الذي تعاضره،  للحرك 

فهي ال تسعى نحو دفع املجتمع إلى التقدم التاريخي عبر تجاوز الواقع الحاضر نحو مستقبل أكثر اشراقا، وإنما تسعى فقط إلى  

 .2اقع الهيمنة املفروض عليها تقديم بديل نابع من ذاتها عن و 

ينتقد تورين أيضا التوجهات املاركسية البنيوية التي ظهرت في منتصف القرن العشرين، حيث يرى أن هذه التصورات كانت  

(، تدعهمه مجموعة من  Closed orderعلى أنها عبارة عن صراع مفتوح في نظام مغلق )  االجتماعية صائبة في تصويرها للحياة  

الثقافية  ميكنزمات   املجتمعات  واالجتماعيةالسيطرة  )السيما  املجتمعات  هذه  بأن  اعقاده  في  مخطئ  التصور  هذا  لكن   ،

، وذلك أنه ال وجود ملجتمع مغلق  3الصناعية والديمقراطية( مغلقة كليا بحيث ال يوجد أي هامش لتشكل وعي أو فعل اجتماعي 

في وض العالقات تماما، كما ال توجد مجموعة معينة، سواء كانت  بتراتبية  أو هيمنة، غير واعية ولو بشكل جزئي  ع خضوع 

 .4ووضع الهيمنة التي توجد ضمنها  االجتماعية 

IV.  الجديدة:  االجتماعيةالحركات 

ال تنفصل عن حقل التاريخانية الذي توجد ضمنه، فهي تتموقع داخله كما أنها من بين أهم فاعليه،    االجتماعيةالحركات 

مع   وتموت  تولد  إليه فهي  تنتمي  الذي  الحركات  5املجتمع  أن  ـ  تورين  ـحسب  نجد  فإننا  املاض ي  إلى  وبالعودة  في    االجتماعية . 

املجتمعات التجارية هي حركات حضرية، حيث أن قاعدتها هي املدينة أو الحي، ورهانها املركزي هو حرية املواطن، وخصمها  

مع ظهور الصناعة واملجتمع الصناعي، تحولت العالقات الطبقية إلى    األساس ي هو األمير أو اإلقطاعي أو التجار الكبار، لكن

 .6التي يفرضون فيها سلطتهم  االجتماعيةاملقاولة الصناعية، لتتحول فيما بعد إلى تعارض أجهزة اإلنتاج واملجاالت  

ا مفهوم ألول مرة لإلحالة ، وقد استعمل أالن تورين هذ 7الجديدة هي بعبارة أدق، صراع اجتماعي جديد  االجتماعيةالحركات  

، حيث اعتبرها إشارة على دخول عصر جديد للحركات االجتماعية، وتمظهرا لتحوالت عميقة في املجتمع،  1968على حركة ماي  

 
1 Ibid. P108 . 
2 Ibid. PP 110-111 . 
3 Touraine, A. (1985) op. cit., pp. 749-787, P771. 
4 Touraine, A. (2000) op. cit. P 907. 
5 Touraine, A. (2010). op. cit., P 130. 
6 Ibid. P 136 . 
7 Touraine, A. (1985). op. cit. P774. 
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سوسيوثقافية أكثر مما    االجتماعية، بحيث أصبحت الحركات  1وذلك أنه مع هذه الحركة دخلت الثقافة إلى املجال السياس ي 

ة، كما حصلت تحوالت كبيرة تمثلت أساسا في تزايد شساعة املسافة بين الدولة واملجتمع املدني، في الوقت  هي سوسيوسياسي 

 . 2الذي تقلصت املسافة بين املجال العام والحياة الخاصة 

من   مجموعة  ابتكار  من خالل  اإلنتاج  وسائل  طورت  عندما  جذرية  تحوالت  تورين  الصناعية حسب  املجتمعات  عرفت 

التقنية إضافة إلى أنماط جديدة من التنظيم، والواقع أنه ال يضاهي هذه التحوالت سوى ما تعرفه املجتمعات املعاصرة  األجهزة  

( رمزية  وخيرات  ومعلوات  لغات  إنتاج  بغية  التكنولوجيات  من  مجموعة  تبتكر  األخيرة   Symbolicاليوم، حيث صارت هذه 

goods  إنتاج وسائل  تبتكر  ال  املجتمعات  فهذه  هذه  (،  أن  ذلك  ومعنى  وتمثالت،  ومطالب  غايات  أيضا  تبتكر  ولكنها  فقط 

انتاج ذاتها، بحيث صارت قادرة على تحويل جسمنا وجنسايتنا وحياتنا الذهنية،   املجتمعات أصبحت ذات قدرة كبيرة على 

للحركات   بالنسبة  ذلك  نتيجة  االجتماعيةونتيجة  وذلك  ولفعاليتها،  تزايد مستمر ألهميتها  هو  عرفه    لالتساع،  الذي  الكبير 

لم تكن تتضمنها    والثقافية  االجتماعيةحقلها، حيث صار ممتدا على مستويات شاسعة جدا، ويتخلل جوانب كثيرة من الحياة  

كانت محدودة في السابق، ألن حقل فعلها كان محدودا، وذلك بسبب محدودية املجتمع نفسه    االجتماعية . فالحركات  3من قبل 

 .4قدرته على إنتاج ذاتهوضعف 

V.   والذات:   االجتماعيةالحركات 

تصور أالن تورين للحركات االجتماعية ال ينفصل عن مفهوم الذات الفاعلة بالنسبة إليه، حتى أنه يعتبر مجمل أعماله وكل  

االجتماعية"، وذلك أن هذه األخيرة ليست  مشروعه إذا أمكن أن يلخص في عبارة واحدة فستكون كاآلتي: "الذات= الحركات  

( واإلجتماعي والسياس ي للرغبة في تأكيد الذات عبر الصراع ضد السلطة، سواء كانت سلطة  Collectiveسوى الشكل الجماعي )

  ، وذلك أن الذات ال تتحقق إال من خالل الصراع ضد نظام معين، وضد كل ما يسلبنا 5( أو تجارية Communautaireجماعية ) 

تحاول التفلت من األنظمة والسلطات التي تمنعها من أن تكون ذاتها    6معنى وجودنا، فكل ذات فاعلة هي بالضرورة ذات ثائرة 

. فمنذ أن أخذت املجتمعات الغربية بزمام أمورها وصارت تنتج  7عبر جعلها جزء من نظام يستوعب ويتحكم في نشاط الجميع

أ جل أن تكون ذاتها، أي أن تكون فاعلة، هو الصراع األساس داخل املجتمع، فتشكلت  ذاتها بذاتها، صار صراع الذات من 

الذات بداية كمواطن، ضدا على األشكال االستبدادبة للسطة، ثم تشكلت فيما بعد كطبقة تصارع من أجل التحرر من سلطة  

الف انتزاع خصوصيته وحريته  أجل  يناضل من  ثقافي  ككائن  وأخيرا تشكلت  االستهالكية  البرجوازية،  النزعتين  ردية ضدا على 

 .8اإلدماجة األداتية والجماعية  

 
 2011، بيروت،  1املنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط أالن تورين، بارديغما جديدة لفهم عالم اليوم، ت جورج سليمان،    1

 . 263ص 
2 Touraine, A. (1985). op. cit. P780. 
3 Ibid. P778 . 
4 Ibid. P778 . 
5 Touraine, A. (1993). op. cit., P5. 

 . 178ص  مرجع سابق الذكر، ،2011أالن تورين،   6
 .177نفس املرجع، ص   7
 .182نفس املرجع، ص   8
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الذات الفاعلة نقيضا لفكرة األدوار   ، والتي ليست في حقيقة األمر سوى تعبير عن سيطرة السلطات  االجتماعيةتشكل 

، 1ا على خلق أفراد مستهلكين والشخصية، هذه السلطات التي تعمل ليس على خلق فاعلين وإنم  االجتماعيةاملركزية على الحياة  

واملطالبة بالحرية في إنتاج    االجتماعية، إضافة إلى رفض الهيمنة  االجتماعيةفرفض استعارتي الجسم أو اآللة لوصف الحياة  

بل إنه الذات نفسها، وذلك أن هذه األخيرة ال تتحقق إال من خالل التحرر من سلطة    ،2الذات، هو ما يشكل الذات الفاعلة

والسياسية واملعلومة، وفقط من خالل هذا التحرر يتحول الفرد من مستهلك للمجتمع    االقتصادئك الذين يسيطرون على  أوال 

هي الحامل لها،    االجتماعيةوتغيراتها، والحركة    االجتماعية، وذلك هو املعنى الحقيقي للذات، فهي منتجة للحياة  3إلى منتج له 

. وعموما  4رين "تحمل الذات الفاعلة على منكبيها كي تتمكن من رؤية ما أبعد من الجمهور" بتعبير أالن تو   االجتماعية فالحركة  

الذات ال توجد إال كحركة   القول أن  هي بدورها ال توجد إال بوجود ذات فاعلة   االجتماعية، والحركة  اجتماعيةفإنه يمكن 

 .5االجتماعي عابي وإدماجي ضمن الكل  أداتي، أو است  أمبد تناهض منطق النظام الثابت، سواء كان قائما على  

VI.   :التدخل السوسيولوجي 

الحركات   في  السوسيولوجي  البحث  تقنية  أن  تورين  أالن  املمارسات    االجتماعيةيرى  من  أبعد  هو  ما  إلى  تذهب  أن  يجب 

التي تحتوي عليها هذه   النقدية واملطالبة بتغيير األوضاع  التي تستجيب لوضع معين، وذلك بغية كشف األبعاد  والسلوكات 

، وإنما تروم  االجتماعيةسب تورين، ال تتوقف عند مالحظة املمارسات  السلوكات، وذلك أن مهمة الباحث السوسيولوجي ح

العالقات   التدخل    االجتماعيةكشف  تقنية  تندرج  السياق  هذا  وفي  املمارسات،  عليها  ترتكز  التي  الثقافية  والتوجهات 

أبحاثه من  العديد  في  واستخدمها  تورين  طورها  التي  الباح6السوسيولوجي  خاللها  من  يقوم  والتي  من  ،  مجموعة  عبر  ث، 

 .7( داخل مختلف سلوكاتهم Projetاملحادثات املفتوحة، مع األفراد موضوع البحث، باكتشاف ما هو مشروع )

تقوم تقنية التدخل السوسيولوجي عند تورين، من جهة، على اكتشاف املعنى األكثر اكتماال لفعل الفرد املدروس، وذلك 

، وذلك  9ومن جهة أخرى، على دفع الفاعلين الكتشاف هذا املعنى في أفعالهم الخاصة ، 8بهدف الكشف عن دوره كمنتج للتاريخ

موضوع   األفراد  لدى  الفعل  على  القدرة  رفع  على  قدرتها  هو  تورين،  حسب  الباحث،  فرضية  لصحة  األساس  املقياس  أن 

 .10الدراسة 

رج الذات الفاعلة إلى سطح الوعي، وذلك في كونه يخ  الجتماعيةا تكمن أهمية التدخل السوسيولوجي في دراسة الحركات  

بحيث   أخرى،  مغطاة ومحتجبة خلف مطالب  تكون  وإنما  كامل،  الوعي بشكل  في  تكون حاضرة  تورين، ال  الذات حسب  ألن 

يتطلب األمر الغوص عميقا فيما ما وراء هذه املطالب، من أجل إيجاد النضال الحقيقي الذي يكمن وراءها، وهو الصراع من  

 
1 Touraine, A.  (1992). op. cit., P268. 
2 Ibid. P269 . 
3 Ibid. P268 . 

 . 209، مرجع سابق الذكر، ص 2011أالن تورين،   4
5 Touraine, A. (2010). op. cit., P270. 
6 Touraine, A. (1984). op. cit., P17. 
7 Ibid.  P17. 
8 Touraine, A. a2011. op. cit., P 147. 
9 Touraine, A. (2000). op. cit., P 905. 
10 Ibid. P 913 . 
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ج الذات، فهذا األخير وإن كان موجودا في وعي الفاعل، إال أنه يحتاج الى االستخراج واالنعتاق من أشكال مختلفة من  أجل إنتا 

 ، وهنا تحديدا تندرج تقنية التدخل السوسيولوجي. 1املطالب والنضاالت

VII.   ونقد الحداثة:  االجتماعيةالحركات 

عالم الطبيعة وعالم اإليمان، بين العلوم والدولة الحديثة من جهة،  تأسست الحداثة حسب أالن تورين، عبر الفصل بين  

، فالبعودة إلى عصر النهصة نجد أن اليونان والرومان واملسيحية كلها كانت  2واألحاسيس والعواطف والذاتية من جهة أخرى 

منفصلين، وكثيرا ما كانا يتجمعان في   ممتزجة ومتداخلة فيما بينها في قلب نفس الفترة، كما نجد أيضا أن العلم والفن كانا غير

، لكن مع ظهور الحداثة انفصل العالم املوضوعي عن العالم الذاتي،  3نفس واحدة )مثال ليوناردو دافينش ي و مايكل أنجلو( 

 .4وهو ما شكل، حسب تورين، املشكل الذي تعرفه املجتمعات الحديثة اليوم 

ما تصبح   بقدر  أنه  إلى  تورين  بعده  يشير  في  ش يء  كل  تختزل  نزعة عقالنية،  اتجاه  في  تنحو  ما  بقدر  املجتمعات حداثية، 

. وهكذا فإنه بسبب فعل العقلنة هذا، والذي يقوم على كبت  5( Technostructureاألداتي، فتصبح عبارة عن "بنية تقنية" ) 

، وهنا  6ليس عقالنية ليطالب بمكانه داخل املجتمع وإقصاء الثقافة والتقليد والذاتية واملشاعر والجنسانية...الخ، يظهر كل ما  

، فهي عبارة عن ردة فعل ضد النزعة األداتية للحداثة، كما لو أنها قوة تحاول التحرر من  االجتماعيةتندرج الذات والحركات  

ل املصالحة بين  ، حسب أالن تورين، هي القوة التي تحاو االجتماعية. الحركات  7القفص الحديدي الذي تحدث عنه ماكس فيبر 

ما فصلته الحداثة، فهي تحاول إدماج العالقنية األداتية مع الهوية الثقافية، وذلك من خالل الصراع من أجل التحرر من  

 .8اللتين تحاول كل منهما استدماج الفرد داخلها  االستهالكية ( والعوملية  Communautaireالنزعتين الجماعية )

ركات االجتماعية يكتس ي أهمية كبيرة اليوم، فهي باعتبارها مطالبة الذات بأن تكون ذاتها  الواقع أن تصور أالن تورين للح

)أي أن تكون فاعلة( وبأن تنتج ذاتها بذاتها، وذلك من خالل التحرر من كل القوى التي تحاول امتصاص الفرد واستدماجه  

واإلشكاالت التي يطرحها املجتمع املعاصر، السيما    ، هي اليوم في صلب النقاشات)كما يذهب إلى ذلك تورين(  ضمن منطق الكل

في ظل العوملة وغزو الرأسمال واالقتصاد لكل جوانب الحياة االجتماعية وحتى الشخصية، والتي يقابلها من جهة أخرى ظهور  

وتجريده من ذاته الفاعلة.    الجماعات الدينية واإلثنية املتطرفة، والتي تسعى بدورها، على غرار النزعة العوملية، إلى احتواء الفرد

وفي هذا السياق يمكن القول، أن الحركات االجتماعية حسب أالن تورين، هي األمل والنور الذي يمكن أن يهتدي به الفاعل  

 للخروج من ظلمة االستهالك والنزعة الجماعية والهوياتية. 

 خاتمة:

الذي تدور حوله معظم أفكار أالن تورين، فالتاريخانية    ختاما يمكن القول أن مفهوم الذات الفاعلة يشكل النواة واملركز

ما هي سوى رهان لصراع الذات من أجل إنتاج ذاتها، والحركات االجتماعية هي التعبير امللموس والشكل االجتماعي لهذه الذات  

 
 . 210، مرجع سابق الذكر، ص 2011أالن تورين،   1
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ماعي فهي وسيلة كشف هذه  كما أنه أداتها األساسية للصراع ضد من يسلبها الحق في أن تكون ذاتها، أما منهجية التدخل االجت 
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  -جامعة تيزي ة في دراسة ميدانيّ  : ة الطالب الجامعيعلى االنترنت وتأثيره في هويّ  اإلدمان
ّ
 الجزائر ، ووز
Internet addiction and its impact on the identity of the university student 
Field study at the University of Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou (Algeria) 

 الجزائر، وزو جامعة مولود معمري تيزي /سليماني مليكة  د.  -  محدب رزيقة د.

Dr. Mohdeb razika ⬧ Dr. Slimani malika / Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou University, Algeria 

 

 

 

 ملخص:  

على االنترنت في هوية الطالب الجامعي، اعتمدنا على املنهج الوصفي كونه    اإلدمانلى معرفة مدى تأثير  إتهدف هذه الدراسة  

الدراسة، تقدر حجم عينة دراستنا ب لهذه  العلوم    )ذكور وإناث(  اجامعي  ا طالب  140  ـاملالئم  واالجتماعية    اإلنسانيةمن كلية 

 لطبيعة موضوع دراستنا، وتتمثل    يةيار عينة دراستنا بالطريقة القصد، وقد تم اخت)الجزائر(  وزو  –بجامعة تيزي  
 
وهذا نظرا

، وقمنا ببناء  ساعة أو أكثر في األسبوع  40الطلبة الذين مستهم الدراسة لألنترنت ما يعادل    استخدام لها في    اختيارناشروط  

 .معيعلى اإلنترنت في هوية الطالب الجا اإلدمانيحتوي على مجموعة من األسئلة الغرض منها البحث عن تأثير استبيان 

 .على االنترنت يؤثر في هوية الطالب الجامعي اإلدمانوكانت نتائج هذه الدراسة في أن  

 الطالب الجامعي. ،  الهوية،  على االنترنت اإلدمانالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

 This study aims to know the extent of the impact of Internet addiction on the identity of the university 

student،we relied on the descriptive approach being appropriate for this study،the size of our study sample is 

estimated at 140 university students from the Faculty of Human and Social Sciences at the University of Tizi-

Ouzou، and our study sample was chosen in the intentional method and this Given the nature of the subject 

of our study،and the conditions for our selection of it are that students who are interested in studying use the 

Internet equivalent to 40 hours or more per week،and we built a questionnaire containing a set of questions 

intended to search for the effect of Internet addiction on the identity of the university student. 

the results of this study were In that Internet addiction affects the identity of the university student. 

Keywords: Internet addiction; Identity; The student at the university. 
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 مقدمة: 

تعتبر الهوية من أهم السمات املميزة للمجتمع، فهي التي تجسد الطموحات املستقبلية في املجتمع، وتبرز معالم التطور في 

تحقيق غايات معينة،    ىئ والقيم التي تدفع اإلنسان إلسلوك األفراد وإنجازاتهم في املجاالت املختلفة، بل تنطوي علي املباد

معايير قيمية ومبادئ أخالقية    ىأصول تستمد منها قوتها، وإل  ىضوء ذلك فالهوية الثقافية ملجتمع ما البد وأن تستند إل  ىوعل

   .(1)وضوابط اجتماعية وغايات سامية تجعلها مركزا لالستقطاب العاملي واإلنساني

املفكرين والعلماء واملثقفين والقادة في دول العالم، خاصة في عصر العوملة الذي    فكر كما شغلت قضية الهوية الثقافية  

  .(2) ترك أثارا نفسية نتج عنها تحول في الهوية

ال العاملية الجديدة وثورة  التغيرات  في ظل  الطالب ملستقبله، وخاصة  رؤية  تؤثر على  العوملة والهوية  تكنولوجيا  ومشكلة 

املعرفية وانتشار االتصاالت االليكترونية واالنترنت، وما تحويه من مفيد وصالح، ومن رديء وطالح، قد فتح نوعا من الخطاب  

والحوار فيما بين الثقافات اإلنسانية املختلفة من أجل صالحها وتعايشها على الوجه األكمل، واالنترنت أحدث انقالبا جذريا  

القديمة والحديثة منها، والتي تعتبر ثمرة جهود وإبداعات البشرية عامة واإلنسان املعاصر خاصة، هذا    على وسائل اإلعالم

في عصر العوملة الذي ترك أثارا نفسية نتج    فكر الباحثيناألمر الذي يقلل ويحدد من وجود الهوية، فلقد شغلت قضية الهوية  

 .الذات ويميزها وتعني التفرد والتميز عن اآلخرينعنها تحول في الهوية، وهذه األخيرة هي كل ما يشخص  

وفي ظل الظروف االجتماعية والثقافية املعاصرة، أصبح الفرد مجبرا على البحث املستمر عن هويات جديدة، فلم يعد   

نظر إلى التغيرات  بمقدوره التمسك بهوية واحدة لفترة طويلة من الزمن، وإذا أردنا االطالع على هذه الهويات واملفاهيم البد أّن ن

 الخارجية في العالم التي تعزز مثل تلك التحوالت في اإلطار التنظيري للهوية.

    على االنترنت في هوية الطالب الجامعي؟  اإلدمانهل يؤثر  : تياآل  التساؤل لهذا قمنا بطرح 

 على االنترنت في هوية الطالب الجامعي. اإلدمانيؤثر  فرضية الدراسة:-2

 املفاهيم األساسية للدراسة: -3

 على االنترنت:   اإلدمان -3-1

مواطنوها   ماهيتها  ويحدد  واملوارد،  األفكار  وتبادل  للتواصل  مفتوحة  جديدة  إلكترونية  بالد  بمثابة  االنترنت  يعتبر 

النقاش في الزمن  يتم من خالله تبادل األ   ومستخدموهما، وهي كذلك منتدى عاملي فكار واملعلومات وتطويرها واملشاركة في 

سلوكي ظهر في السنوات األخيرة،   إدمان   ويعتبر االنترنت ،الحقيقي مع جماعات واسعة بواسطة وظيفة تسمى مراحل الدردشة

نظرا لالستخدام الزائد عن الحد للكمبيوتر وقضاء الفرد وقت طويل متصل بشبكة األنترنت ويصاحب هذا االتصال نوع من  

 ساعة في األسبوع.   40الراحة النفسية، وقد حدد هذا الوقت بـأكثر من 

 

 
بدار ضيافة جامعة عين    2008ماء _ مدخل لتحديد دور التعليم العالي في بناء مستقبل األمة العربية،  تاإلن  –الودود مكروم: قيم هوية وثقافة    - 1

 . 1375، الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، ص4شمس، مجلد 
محمد أحمد محمد إسماعيل: برنامج مقترح لتفعيل دور أنشطة نادي الطفل لتأصيل الهوية الثقافية ملواجهة التحديثات الحضارية بمراكز    - 2

 . 373، ص2006، القاهرة : مكتبة زهراء الشرق، 3، ج 30إعالم محافظة قناة السويس، مجلة كلية تربية عين شمس، ع 
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 الهوية: -3-2

  .(1) بالبصمةتميزه عن غيره، وقد شبهوها صفاته الجوهرية التي إلى  تشير هوية الشخص 

أن الهوية االجتماعية هي "تلك السمات الخاصة بمفهوم الذات الفردية في ضوء أسس    لى كما ذهبت بعض التعريفات إ 

االرتباطات   من  وغيرها  والتقييمية  العاطفية  ارتباطاتهم  ومع  معا،  الطبقية  وعضويتهم  االجتماعية،  لجماعتهم  ومرتكزات 

  .(2)  انتماءاتهم إليها  التي تربطهم بهذه الجماعة مؤكدة  السلوكية؛

   وم الطالب الجامعي:مفه-3-3

ه: "ذلك الشخص الذي سمحت له كفاءته العلمية باالنتقال من املرحلة الثانوية إلى  2001يعرفه كمال بلخيري )
ّ
( على أن

ا لشخصيته، بواسطة شهادة أو دبلوم يؤهله لذلك، ويعتبر الطالب الجامعي أحد العناصر   األساسية والفاعلة في الجامعة تبع 

 . (3)ي"العملية التربوية طيلة التكوين الجامع 

 أهداف وأهمية الدراسة: -4   

تتمثل أهداف هذه الدراسة امليدانية في محاولة تسليط الضوء على موضوع العوملة التي تعتبر من بين املواضيع الجديرة  

االجتماعية  بالدراسة، خاصة مع االهتمام املتزايد الذي يحظى به املوضوع من طرف املختصين في جميع املجاالت النفسية،  

والتربوية، كما تظهر أهداف وأهمية هذه الدراسة في ندرة البحوث والدراسات التي تطرقت إلى متغيرات الدراسة املتمثلة في  

اإلدمان على األنترنت وهوية الطالب الجامعي، حيث أكدت الدراسات القليلة التي أجريت في البلدان الغربية خاصة إلى تلك  

أزمة الهوية لدى الطالب الجامعي واالستخدام املفرط لوسيلة األنترنت، ما أدى بنا إلى محاولة البحث    العالقة املوجودة بين

نظرا ألن هذه الفئة تعتبر من بين فئات    ،ودراسة ذلك في املجتمع الجزائري، وقد ركزنا في دراستنا هذه على الطلبة الجامعيين

 أيضا خاصة فيما يخص الجانب التربوي والدراس ي من طرف هذه الوسيلة و ستهواء  ااملجتمع األكثر  
 
 . األكثر تضررا

 الجانب النظري: -

   تعريف األنترنت:  -1   

 ( (Net،inter))األنترنت كلمة إنجليزية، وتتكون من كلمتين :   هناك عدة تعريفات تناولت تعريف األنترنت ومنها:

Inter← يقصد بها البينية     Net← يقصد بها الشبكة . 

املنظمات والهيئات التي أخذت على عاتقها وضع نظام مرتب   ومتزن  وتعتبر الشبكة مشروعا تعاونيا منبثقا من عدد من 

 . (4)  نتجت عنه الشبكة 

 
1Howkins،Joyce M. & Allen،Rubert،the oxford Encyclopedia،English Dictionary،oxford،ALLEN CLAR EUDON PRESS،1991 ،P 

707. 
2 - Feather،n. T: " values،national identification and favoritism towards the in – group "،British journal of social psychology،no 

33،1994،p 467. 
قسم علم االجتماع، جامعة   –يري: عوامل وآثار تأخر الجامعيين، حالة طلبة الدراسات العليا، السلك األول والثاني، رسالة ماجستير كمال بلخ - 3

 . 2001،باتنة، الجزائر
 . 17ص،  2002  الطبعة األولى،  ،عمان،دار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة    املحامي ابراهيم أبو الهيجاء ،التحكيم بواسطة األنترنات،  - 4
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وهناك من عرف األنترنت على أنها شبكة واسعة من الحواسب املوصولة مع بعضها ، واملوزعة في جميع أنحاء العالم وتخزن  

 ك
 
هائل من املعلومات بأشكال مختلفة مثل النصوص وملفات الصوت والرسومات والصور املتحركة، وهذه املعلومات تشمل    ما

 .(1) لعاب وغيرها...(أمصرفية، وكذا مجاالت مختلفة )علوم، تكنولوجيا ، صحافة وأعمال 

الكابالت   من  بأميال  املترابطة  والكمبيوترات  الناس  قوامها  معلوماتية  أنها شبكة  على  األنترنت  توصف  آخر  تعريف  وفي 

املختلفة   االتصال  ووسائل  الصناعية  األقمار  من  شبكة  عبر  مشتركة  بلغة  يتواصلون  الهاتفية،  بين  والخطوط  تربط  التي 

   .(2)الدول 

لألنتر  وشامل  كامل  تعريف  يوجد  الشبكات  ال  كل  عن  عبارة  ولكنها  أنترنت،  تسمى  محددة  شبكة  هناك  ليس  إذ  نت، 

تنقل   العالم لتشكل شبكة واحدة ضخمة، وهي عبارة عن شبكة  أنحاء  في جميع  الكمبيوترية املحلية، وهي متصلة ببعضها 

 .(3) فائقة وبشكل دائم التطور املعلومات من منطقة ألخرى بسرعة 

 اإلدمان على االنترنت:  -2

بين عدة عوامل نفسية، بدنية واجتماعية، فهناك إدعاء يتعلق بقضاء الوقت أمام   اإلدمان بصورة عامة عبارة عن دمج ما 

تشبه    حيثالحاسوب واالنترنت، ويرى أن قضاء الوقت أمام الحاسوب يحفز الدماغ على إفراز مادة كيماوية تسمى "دوبامين"  

في الشعور بالهدوء، االنفعال والحالة املزاجية الجيدة، وعند االنفصال عن شاشة  األدرينالين وهي التي تسبب بصورة فورية  

كذلك فإن  ،  الحاسوب  أمامظة التي نجلس فيها  االكتئاب وننتظر بفارغ الصبر حلول اللح  ،الحاسوب للحظة، نشعر بالخداع

يؤدي إلى اضطرابات إكلينيكية يستدل بوجود    لألنترنتإدمان االنترنت يعرف بأنه حالة من االستخدام املرض ي وغير التوافقي  

 :  تية املظاهر اآل

 أي امليل إلى زيادة ساعات استخدام االنترنت إلشباع الرغبة نفسها التي كانت تشبعها من قبل ساعات أقل.  التحمل: ▪

أي املعاناة من أعراض نفسية وجسمية عند انقطاع االتصال بالشبكة، ومنها التوتر النفس ي الحركي )حركات    االنسحاب: ▪

، وحركات  باألنترنتعصبية زائدة( والقلق، وتركز التفكير بشكل قهري حول االنترنت وما يجرى فيها، وأحالم وتخيالت مرتبطة  

نت لتخفيف أو تجنب أعراض االنسحاب، إضافة إلى امليل إلى استخدام االنترنت  إرادية وال إرادية في العودة إلى استخدام االنتر 

كما أن من أعراض إدمان االنترنت، بسبب مواصلة    ،تجاوز ما كان للفرد يخطط له أصالبمعدل أكثر تكرارا أو ملدة زمنية أطول ت

دائمة متكررة، نتجت في األساس بسبب    أو مهنية أو نفسية استخدام هذه الخدمة رغم حدوث مشكالت جسمية أو اجتماعية

السهر، األرق، أالم   للشبكة )مثل  املبالغ فيه  إهمال    الظهر الرقبةاالستخدام  العمل الصباحي،  التأخر عن  العينين،  التهاب 

الكمبيوتر   استخدام  إلى  بعضهم  يلجأ  فيما  واألصدقاء...الخ(،  األهل  من  املقربين  حقوق  إهمال  ومواعيده،  العمل  واجبات 

،  جز أو الذنب أو القلق واالكتئابكأسلوب للهروب من املشكالت وتخفيض سوء املزاج الذي يعانيه الشخص مثل الشعور بالع

أما الذين يتعرضون إلدمان االنترنت، فهم غالبا من الذين يعانون أصال االكتئاب أو املزاج الدوري أو القلق أو انخفاض تقدير  

ا  يعانون إشكال اإلدمان على االنترنت لديهم استعداد لسوء استخدام االنترنت واإلدمان عليها نظر األفراد الذين ونجد الذات، 

 . (4) اجتماعية ملا يعانوه من صعوبات نفسية 

 
 .290ص ،2002 دار وائل للنشر ،األردن، الحاسوب والبرمجيات الجاهزة مهارات الحاسوب، أحمد الشريعة وآخرون، محمد بالل الزغبى، - 1
 . 373ص  ،1999الرابعة،الطبعة  مكتبة دار الثقافة للنشر ولتوزيع ،عمان، تكنولوجيا التعليم واالتصال، عبد هللا الفرا، - 2
 . 373 -375ص نفس املرجع السابق، عبد هللا الفرا،ينظر:  - 3

 .www.gov.il ،2008موقع الخدمات واملعلومات الحكومي،  - 4

http://www.gov.il/
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إن ظاهرة اإلدمان على االنترنت هي ظاهرة معروفة وتسمى "نيتهوليكس" وقد كشفت منظمة    أنواع اإلدمان على االنترنت:  -3

ماليين رجل وامرأة يعانون من اإلدمان    8ة التي تبحث الظاهرة بصورة عميقة منذ سنوات طويلة، أن حوالي  الصحة األمريكي

العالم بمستويات مختلفة، فأظهرت األبحاث أن اإلدمان على االنترنت قد يكون عاما، غير أنه   أنحاء  على االنترنت في جميع 

 بشكل عام يتناول مكونات معينة:

واملشاركة في النقاشات التي تدور حول    اإلباحية على املواد  االطالع االنشغال الكبير في    الشبكة:  ي نس فاإلدمان على الج -ا

 املكاملات الجنسية. 

في الشبكة:  -ب ا   اإلدمان على األلعاب والقمار  القمار، املشتريات،  ألعاب  تجار  إلوهذا تعريف شامل يتضمن األلعاب، 

 الكازينوهات وباقي األلعاب التي تسبب البيع وخسارة األموال الكثيرة في االنترنت.باألسهم املالية، 

الدخول إلى املعايشة العاطفية العالية في غرف التشات، مجموعات النقاش،    اإلدمان على التعارف ضمن الشبكة:  -ج

 الرسائل الفورية، عالقات افتراضية تقارب الفحشاء.    مواقع التعارف أو برامج 

 . (1)تخزينها وتحديثها التجميع الذي ال نهاية له للمعلومات،   اإلدمان على املعلومات عبر الشبكة: -د

 هناك ثالثة أسباب رئيسية تجعل من االنترنت سببا في اإلدمان:  األسباب املؤدية لإلدمان على االنترنت: -4

املعلومات  السرية:  ✓ الحصول على  في  االنترنت  توفرها  التي  اإلمكانية  إلى    ،إن  الحاجة  األشخاص دون  والتعرف على 

تعريف النفس بالتفاصيل الحقيقية، توفر شعورا لطيفا بالسيطرة، إلى جانب ذلك، فإن القدرة على الظهور كل يوم بشكل  

 وخاصة املراهقين منهم. لكثير من األفراد اآخر حسب اختيارنا، تعتبر تحقيقا لحلم 

العمل، وال يتطلب الخروج من البيت، السفر أو  ية، وهو يتواجد عادة في البيت ـو االنترنت وسيلة مريحة للغا  الراحة: ✓

لنقدر   لم نكن  التي  املعلومات  يتعلق بتحصيل  التيسر يوفر حضورا غالبا وسهولة فيما  املبررات الستعماله، هذا  استعمال 

 رنت. تحصيلها بدون االنت

فالهروب:   ✓ املثير،  الفيلم  أو  الجيد  الكتاب  املمكن  إمثل  ومن  بديل،  واقع  على  الواقع  من  الهروب  يوفر  االنترنت  ن 

لإلنسان الذي يفتقر إلى الثقة بالنفس أن يصير جوال، ويجد اإلنسان االنطوائي لنفسه أصدقاء، ويستطيع كل إنسان أن  

 خاللها على كل ما ينقصه في الواقع اليومي والحقيقي. يتبنى لنفسه هوية مختلفة وأن يحصل من 

ويخلص الباحثون أن الحديث عن أضرار االنترنت ال يعني العزوف عنها وتجاهلها، إنما املطلوب هو الترشيد واالستخدام   

أهمية الرقابة األسرية وتوجيه األطفال واملراهقين نحو   املعتدل لتحقيق أغراض محددة واضحة، كما أنه من الضرورة أن يّولي

  .(2)املمنوعةاالستخدام األمثل للشبكة ووضع قواعد وضوابط ووسائل تكنولوجية حديثة ملراقبة املواقع 

ي  ف يكشف سيل الدراسات حول اآلثار الصحية واالجتماعية لشبكة االنترنت عن حقائق جديدة، ف  أضرار االنترنت:  -5

الذي تشير فيه دراسات إلى أن الشبكة تمهد لالنتقال إلى مرحلة أكثر تقدما، تؤكد أخرى أن للشبكة نتائج سلبية منها  الوقت  

وفقدان الحس االجتماعي وسط األسر وسيطرة التشاؤم تخوفا  اإلدمان على االنترنت"  الصحية واالجتماعية والنفسية مثل "

ويعتبر إدمان استخدام الشبكة مقدمة لكثير من األمراض النفسية وقد أدى تنامي  ،  م العالقات االجتماعية وانهيارهامن تحط 

إدراك أهمية استخدام اللغة العربية في املواقع على شبكة االنترنت إلى زيادة كبيرة نسبيا في عدد املواقع وتضاعف أعدادها  

 
  .www.nalysyidman.com 2003نترنت، على األ  اإلدمان فائق الزغاري ، - 1
 .alama.com-www.shahab  2006عباس الخفاجي، منتدى األسرة والطفل،  - 2

http://www.nalysyidman.com/
http://www.shahab-alama.com/
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ة املشاركة في خدمة االنترنت، األمر الذي يساعد  بصورة متسارعة، ويتوقع الجميع أن يرتفع اإلقبال مستقبال عندما تزيد نسب

املتقدمة، أخذت األصوات تنطلق  الدول  ففي معظم  ،  السلبية في املجتمع العربي كذلك  ويعمل على زيادة ظهور االنعكاسات

الجتماعي  محذرة من االندفاع نحو التجارة االلكترونية بصورة كبيرة خاصة من فئة املراهقين حيث يؤدي ذلك لفقدان الحس ا

ويحذر خبراء علم النفس من أن  ،  ين ال يتعاملون إال مع الكمبيوترلدى األسر واملجتمعات، وإفراز جيل من األطفال واملراهق

 نترنت سيقود حتما إلى تحطيم معاني املجتمع والتكامل االجتماعي، وتقليص فرص التفاعل األسري.األ 

 الهوية:  -6

الفلسفة حقيقة    ويةالهبالنسبة ملفهوم    تعريف الهوية:  -1 إلى أن: "الهوية في  اللغة نجد أن املعجم الوسيط أشار  في 

البطاقة   وتسمي  وعمله،  ومولده  الشخص وجنسيته  اسم  فيها  يثبت  بطاقة  هي  أو  غيره،  تميزه عن  التي  الشخص  أو  الش يء 

 .(1)الشخصية أيضا"

أما في اللغة اإلنجليزية فتعني تماثل املقومات أو الصفات األساسية في حاالت مختلفة وظروف متباينة، وبذلك تشير إلي  

بواسطتها يمكن معرفة  الشكل التجميعي أو الكل املركب ملجموعة من الصفات التي تكون الحقيقة املوضوعية لش يء ما، والتي  

  .(2)وجه التحديد  ىهذا الش يء وغيره عل

عل  ليدل  اللفظ  استخدم  ذلك  علي  ومستقبله    ى وبناء  وحاضره  وماضيه  بنفسه  لإلنسان  واملتواصل  العميق  اإلحساس 

وإن كان    واملستمد من مشاعره ومعتقداته وأفكاره، أما عن آراء املفكرين حول مفهوم الهوية فيالحظ أن األمر ال يختلف كثيرا،

 بعد الثقافي أو االجتماعي للمصطلح.ألنه يرتبط بال  ،يتصف بأنه أكثر تحديدا

الهوية بأنها " جملة املعالم املميزة للش يء التي تجعله هو هو، بحيث ال تخطئ في تمييزه عن     سعيد إسماعيل علي فقد عرف  

وميوله واتجاهاته  لقيمي ومعتقداته وعاداته السلوكية اشخصيته املميزة له، فله نسقه  -كإنسان  -غيره من األشياء، ولكل منا 

 . (3) وثقافته، وهكذا الشأن بالنسبة لألمم والشعوب"

  تترك ثوابته التي ال تتجدد وال تتغير، وتتجلي وتفصح عن ذاتها دون أن    يءإلى" أن هوية الش     محمد عمارةكما أشار    

فهي كالبصمة بالنسبة لإلنسان يتميز بها عن غيره وتتجدد فاعليتها، ويتجلي    قيد الحياة ،   ىمكانتها لنقيضها طاملا بقيت الذات عل

وجهها كلما أزيلت من فوقها طوارئ الطمس، إنها الشفرة التي يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه في عالقته بالجماعة  

 . (4)باعتباره منتميا لتلك الجماعة" االجتماعية التي ينتمي إليها، والتي عن طريقها يتعرف عليه اآلخرون 

أن " الهوية ليست أحادية البنية، أي ال تتشكل من عنصر واحد، سواء كان الدين أو اللغة أو  العالم    محمود أمين  ويرى 

 .(5)  العناصر كلهاالعرق أو الثقافة أو الوجدان واألخالق، أو الخبرة الذاتية أو العلمية وحدها، وإنما هي محصلة تفاعل هذه  

 
 . 1039مجمع اللغة العربية :املعجم  الوسيط، املنوفية : مكتبة الصحوة، د.ت،   -1
 . 35رشدي أحمد طعيمة: الثقافة العربية اإلسالمية بين التأليف والتدريس، القاهرة: دار الفكر العربي، ص - 2
بجام  -  3 اإلسالمية  والعلوم  التربية  لكلية  األول  التربوي  املؤتمر  والعشرين،  الحادي  القرن  وتحديات  اإلسالمية  التربية  علي:  إسماعيل  عة  سعيد 

 .95، ص1997ديسمبر  10–7جاهات التربية وتحديات املستقبل"، في الفترة السلطان قابوس بعنوان "ات
 . 6، القاهرة: دار نهضة مصر، د.ت، ص32محمد عمارة: مخاطر العوملة علي الهوية الثقافية، سلسلة "في التنوير اإلسالمي" ع  - 4
، سلسلة أبحاث املؤتمرات  1998إبريل  16–12الثقافية"، في الفترة  محمود أمين العالم: الهوية مفهوم في طور التشكيل، مؤتمر"العوملة والهوية - 5

 .376، املجلس األعلى للثقافة، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية، ص 7رقم
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ية إدراك شعب ما لذاته، وكيفية تمايزه عن اآلخرين، وهي تستند  كيف   لىوأشار إلى أن الهوية " مفهوم اجتماعي نفس ي يشير إ

 . (1) للمجتمع"مسلمات ثقافية عامة، مرتبطة تاريخيا بقيمة اجتماعية وسياسية واقتصادية  لىإ

فترة  عة من الناس في بأنها " مجموعة من السمات الثقافية التي تتصف بها جمات ، فقد عرفكما أن الهوية ترتبط باالنتماء

  االعتزاز األفراد باالنتماء لشعب معين، واالرتباط بوطن معين، والتعبير عن مشاعر    ى، والتي تولد اإلحساس لدزمنية معينة

      .(2) والفخر بالشعب الذي ينتمي إليه هؤالء األفراد" 

النواة   هي"  الثقافية  الهوية  أن  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة  والجماعية،  وذكرت  الفردية  للشخصية  الحية 

والعامل الذي يحدد السلوك ونوع القرارات واألفعال األصيلة للفرد والجماعة، والعنصر املحرك الذي يسمح لألمة بمتابعة  

واللغة   الطويل  التاريخ  بفعل  تحددت  التي  الجماعية،  وميزاتها  الخاصة  الثقافية  بمكوناتها  االحتفاظ  مع  واإلبداع،  التطور 

 .  (3) القومية والسيكولوجية املشتركة وطموح الغد "

العرب، فقد عرفها بعض الغربيين بأنها " تعبر عن الشعور بمجموعة من    ىويتقارب مفهوم الهوية في الغرب من مفهومها لد

ن غيره من الجماعات  ربط الشخص بالبيئة االجتماعية التي ينتمي لها، وبالتالي تميزه ع   لىالسمات الثقافية للجماعة، وامليل إ

 .(4) "  ى واملجتمعات األخر 

الثقافات   من  غيرها  عن  تتميز  ثقافة  كل  أن  معناه  وأساليب    األخرى وهذا  الفهم  وطريقة  الشخصية،  طبيعة  حيث  من 

املعايير والقيم والعالقات   لىباإلضافة إ  ،ينتهجونها واألشكال املختلفة للسلوك، وأساليب الحياة التي    اللغةاالتصال وخاصة  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .(5)االجتماعية التي تربط بين أفرادها

األفراد بهويات مختلفة    ىللتماثل داخل الجماعة واالختالف خارجها ويحظ أيضا بأنها: "عبارة عن تأكيد    تعرف الُهويةكما  

عل مفروض  األخر  وبعضها  العقيدة(  )مثل  اختياري  بعضها  الذاتية  ــومتعددة،  الهوية  وليست  الجنس(  أو  الساللة  )مثل  يهم 

،  هوية الجماعة بأنه بناء اجتماعي ى أيضا رأي املجتمع بها )قبولها أو رفضها( ويتسم محتو   دها هي العامل املهم بل من املهموح

إ  هذا  ويشير  القومية(  الهوية  )مثل  نحوها  اإليجابي  واإلحساس  لجماعة  باالنتماء  الشعور  والفخر    لىفهي  االقتراب  مشاعر 

واألفضل بالفوقية  الشعور  ذلك  يتضمن  وقد  منها   
 
فردا لكونه  أبالجماعة  )أي  األعمى  االنتماء  أو  وطنـية  أم    ينه  كان   

 
صائبا

وتتضمن الهوية القومية في شكلها الطبيعي )العضوية في األمة( ومعناها اإلخالص الكامل من جانب الفرد لوطنه،  ،  خاطئا("

يسية التي تميز الوطن  وعليه فإن البعد املعياري يتألف من القيم واألفكار الرئ ،ويتضمن هذا البناء الوطني املكسب والخسارة

 
 . 110، ص2001، خريف 3، ع 1محمد إبراهيم عيد: الهوية الثقافية العربية في عالم متغير،  مجلة الطفولة والتنمية، مجلد  - 1
شرون إسماعيل الفقي: إدراك طالب الجامعة ملفهوم العوملة وعالقته بالهوية واالنتماء )دراسة امبريقية(، املؤتمر القومي السنوي الحدي والع  -  2

 . 205، ص1999املصرية للمناهج وطرق التدريس بعنوان "العوملة ومناهج التعليم" ديسمبر للجمعية 
 . 21، تونس: إدارة الثقافة، د.ت، ص2املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: الخطة الشاملة للثقافة العربية، ط  - 3

4  -  Bernardo M. Ferdman : Literacy and culture Identity،in : Masahiro Minami & Bruce P. Kennedy (Editors) "Language Issues in 

Literacy and Bilingual Multicultural Education،Harvard Educational Review،(U S A)،1998 PP 355 – 356 . 
5-Stephan Dahl: Communications and Culture Transformation،available in: http:// www.Stephweb.com 

/capstone/1html.                          
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األمريكية هوية مدنية وليست عرقية  هوية الوطنية  الفعلى سبيل املثال    ، التحرر والذاتية وتعدد الثقافات  بوضوح عن غيره مثل 

 . (1)  العادات والتقاليد املألوفة  ىأي أنها تقوم عل

   Identity Developmentنمو أو تكوين الهوية:  -2

من املالحظ أن الفرد يبدأ في إدراك هويته في سن مبكرة، فقد أثبتت إحدى الدراسات أن السن الطبيعي إلدراك الطفل   

سنوات، ويزداد إدراكه بتقدم عمره، وبالتالي فإنه يمكن إكساب الفرد االتجاهات اإليجابية    7-  6لهويته القومية تبدأ ببلوغه  

      .(2)نحو الوالء للوطن في سن مبكرة  

وذلك  أن الطفل يمكنه اكتساب االتجاهات اإليجابية نحو الوالء للوطن منذ سن السابعة،    لىكما أشارت دراسة أخرى إ

 .(3) من خالل نشاطه مع الجماعات املختلفة 

عندما ينتمي املرء إلى عقيدة ما فإنه يطور في الواقع فولذلك فإن قوة االنتماء تعضد الهوية الثقافية لدى أفراد املجتمع،  

أن هناك احتمال ألن     James Marciaسيكولوجي له أسسه ومنطلقاته الخاصة، ويرى   يهوية إنسانية مميزة تمثل توجه بنائ

 هق إلى أربع صيغ مختلفة : عملية تكوين الهوية لدى املرا يتنتم

هوية  الوالتي تميز الشخص الذي لم يمر بأزمة      Identity Diffused personالشخص ذو الهوية املائعة أو غير املحددة:  -

Identity  Crisis   .والذي يرفض بالتالي أي التزام بمجموعة قيم ومعتقدات معينة 

ذي فشل في أن يخبر أية أزمة  وهو الشخص ال   Identity  Foreclosed personالشخص ذو الهوية املنغلقة أو املانعة:    -

 عن هويتهCommitments، ولكنه نجح في إنشاء تعهد أو التزام هوية
 
 Who am I، وهو ذلك الشخص الذي ال يتساءل مطلقا

  .هر من قبل اآلباءوالذي يكتسب نسق قيمه الدينية عن طريق الق   ?

وهو ذلك الشخص الذي يعانى من أزمة هوية ولكن لم    Aperson in Identity Moratoriumالشخص ذو الهوية املؤجلة: -

 يستطيع التوصل إلى تعهد أو التزام بقيم ومعتقدات معينة. 

حل   يذه الحالة حال نجاح املراهق فوتوجد ه   Identity achievedيمكن تسميتها بالهوية املحققة:  يالحالة املرغوبة والت  -

 االلتزام بهوية دينية خاصة به.  فيبشكل عام، ونجاحه كذلك  ي أزمة الهوية املرتبطة بأزمات النمو النفس 

الجامدة   أو  املنغلقة  الهوية  تبنى  على  املراهقين  يدفعون  الشباب  وقادة  الدين  أن رجال     Identity Foreclosurواملالحظ 

اهقين أن اإليمان أو العقيدة مطلقة الصدق والصحة وضرورة تقبلهم لكل القيم واملعتقدات الدينية دون  عندما يخبرون املر 

املراهقين على االختبار والفحص الناقد للعقيدة من أجل   الحال أن يساعد رجال الدين والقادة  تساؤل، واملطلوب بطبيعة 

ّفعل صحيح املعتقد والقيم في سل  (4)  .الجوهر الحقيقي للدينوك إيماني يتسق مع  الوصول إلى قبول طوعي ي 

 
1- Critin،Wong and Duff“  the Meaning of American National Identity  patterns of Ethnic conflict and consensus2004،“   available 

at: www. Personal.umich.edu/ciwong\ps719.html 
 .  4،الطفل املصري، رسالة ماجستير، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس ىحسين: إدراك الهوية القومية لدعصام أحمد  -2
ير،  عبد العزيز عبد املنعم عبده حسانين: تنمية االتجاهات اإليجابية نحو الوالء للوطن لدي األطفال في سن السابعة من العمر، رسالة ماجست -3

 . 1989 جامعة عين شمس، 
4- Youth and Discipleship in the commitment level model،1999 ،http: //www. Youth. Co.za/model / ages.htm 
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وتنقلها   الحياة  في  أسلوبها  الجماعة على  تحافظ من خاللها  التي  التقليدية  الثقافية  التعبيرات  الفولكلور  تعد فنون  كما 

تعبر عن إحساس الجماعة بالجمال والهوية والقيم، وعادة ما يتم تعلم فنون    - أي فنون الفولكلور    –لألجيال التي تليها، فهي  

ق العمل أو املثل أو العادات الشفهية املوجودة بين العائالت واألصدقاء والجيران والعمال  الفولكلور بشكل غير رسمي عن طري

أكثر من تعلمها في إطار تربوي رسمي، ويميز  املوروث الثقافي الحي وفنون التراث الشعبي أنها تربط املاض ي بالحاضر، وبغض  

،  حين تبقى على كفاءتها التقليديةمع الظروف املستجدة في  النظر عن اإلحصاءات، فإن فنون التراث الشعبي تتغير بتكيفها  

وتمارس الجماعة فولكلورها التقليدي عن طريق املشاركة فى الهوية على أساس مثل تلك العوامل كالساللة واملنطقة واملهنة  

ملوسيقى والرقص والدراما  عمل التقاليد في ا  ي تشتمل على أنواع عدة من التعبيرات الثقافية التي تؤد  يوالعمر والعقيدة، وه

والتحول   والعمارة  املرئية  والفنون  التقليدية  والحرف  واملهرجانات  األخرى  اللفظية  والفنون  التقليدية  الحكايات   في وسرد 

 .(1) للتراث الشعبيالبناءات البيئية واألشكال األخرى 

الهوية إذن هي ذات الش يء بحيث إذا انتزعت منه افتقد شخصيته، ولذلك فإن الهوية تعني الش يء    سياقات الهوية:  -3

ذاته، املجتمع ذاته األمة ذاتها فإذا انتزعت منها صارت شيئا آخر، هذه الهوية لم تشكل بصورة ال تاريخية بحيث إنها أتت دفعة 

 سياقات:  ثالثةواحدة، وإنما تشكلت تحت تأثير  

ف:  ي اعسياق اجتم البشر  الذين يصنعون هويتهم وهم    يويعنى أن  ما، هم  الوقت نفسه حصيلة هذا الصنع،    فيمجتمع 

هذا املجتمع بعالقاته االجتماعية والثقافية واالقتصادية واألخالقية والدينية، كل هذا املركب    فيوالهوية ملجتمع ما تتأسس  

 إلى تكوين هوية بشرية. يمن العالقات يفض ى شيئا فشيئا مع التطور التاريخ

وطنية أو  يتشكل في مجتمع ما يتحرك ويكتسب أبعادا جديدة بحيث يمكن القول بأن للهوية القومية أو ال:  ي سياق تاريخ

الدينية أو األخالقية تاريخا، ومن ثم ال تنشأ دفعة واحدة وهذا يعني أن الهوية ظاهرة تاريخية ال تنشأ مرة واحدة، والهوية  

 تتعرض لتغيرات واسعة النطاق لكن هذه التغيرات تبقي في حدود محيطة بهذه الهوية ذاتها.  

في سياق التطور  وال في مرحلتنا الراهنة فحسب،  تم إنتاجها ت هوية فهويتنا نحن العرب املعاصرين اآلن ليس سياق تراثي:

 . (2) والتاريخي والتراثي، وإنما أيضا هي في إطار تراثنا العريق ولذلك فهويتنا تمثل هذا البعد املركب االجتماعي، فقط التاريخي

اختالف املستويات، وهو الشعور    ىموجود داخل كل فرد وعل  ىوللهوية وجه آخر مكمل لها وهو االنتماء الذي يعرف بأن معن 

الذي يوجد لديهم منذ الصغر ويقوي من خالل نشأة الفرد فيتكون لديهم هذا الشعور الذي يترجم ألفعال داخل املجتمع، فإذا  

فإن االنتماء هو الشعور    كانت الهوية هي عملية اإلدراك الداخلية لذاتية الشخص والتي تمدها عوامل خارجية يدعمها املجتمع،

 .(3) املجتمعات التي ينتمون إليها دون سواهابهذه العوامل الخارجية والذي يترجم من خالل أفعال تتسم بالوالء لهذه  

 التعليم وهوية الطالب: -4

عل بالحفاظ  مطالبة  التربوية  املؤسسات  هنا صارت  للتدهور    ىومن  املعرضة  املواطنين  عل  ،واالندثارثقافة  تعمل    ى وأن 

الهوية الثقافية للمجتمع؛ ألن التعليم يشكل حجر الزاوية في تشكيل الهوية الثقافية وفي تعزيزها والحفاظ عليها    ىالتأكيد عل

 
1- New York staet،Council on the Arts Application Guidelines ،1994،p51،last update ،2004. 

 . 38، ص1999الحميد شومان، األردن، الطيب تبزيني: الواقع العربي وتحديات، مؤسسة عبد  -2
 . 218، ص1991سناء مبروك: الهوية واالنتماء االجتماعي في شمال سيناء، املركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، القاهرة،  -3
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عل الصغر  منذ  أبنائها  لتربية  أساسية  كأداة  التعليم  تتخذ  الدول  فإن  لذلك  الشعوب،  من  شعب  واألفكار    ىلكل  املبادئ 

 قافية للمجتمع.                                                     واأليدلوجيات التي تشكل في النهاية الهوية الث

دور التعليم في تدعيم الهوية بقوله "من املفترض أن تقوم املدرسة بدور يعتد به في بث   ىإل  سعد الدين إبراهيم   وهنا يشير 

لد والهوية  الوعي  العرب  ى وتنمية  لغتهم  األطفال  يتعلم  رحابها  ففي  العربي،  قواعدها،  الطفل  ويكتسبون  وقراءة،  كتابة  ية 

 .(1) التي تدعم الهوية" ويكتشفون وظائفها التعبيرية، السيما من خالل األناشيد والقصص ودروس القراءة واملواد االجتماعية  

اهر  أزمة الهوية الثقافية في املجتمع العربي وتحديد مظ  ى التعرف عل  إلى  فهدفت  دراسة محمد املنوفي وياسر الجنديأما  

 . (2)ثقافي عربي ملواجهة العوملة مجموعة من اإلجراءات العملية لبلورة تكامل   ىهويتنا الثقافية، ثم انتهت إل

دور التربية في مواجهة تداعيات العوملة علي الهوية الثقافية، حيث توصلت   ىلتؤكد عل ي حمدي املحروق  دراسةكما جاءت 

 . (3) اإلسالمية إلي رؤية تربوية ملواجهة التداعيات السلبية للعوملة التي تسهم في تطوير الهوية الثقافية العربية  

في سعيها لترميم التصدع الذي    أهمية دور التربية وأهمية تدعيم قدرة التربية العربية  ىعل  محسن خضر  وأكدت دراسة

وانته منها،  الثقافية  وخاصة  للعوملة  املتراكبة  الضغوط  إزاء  القومية  الهوية  بناء  عملية  إل  ى أصاب  بحثه  بعض    ىمن  وضع 

عل العربية  التربية  استجابة  لتعظيم  العربية  التربوية  املؤسسات  من  املنتظرة  واملهام  الهوية،  لتربية  العريضة    ى الخطوط 

 . (4) العوملة الثقافية االستجابة لتحوالت الهوية بفعل ضغوط  

الضبع   دراسةوجاءت   لد  ثناء  الثقافية  الهوية  تعزيز  تداعيات    ىلتعرض سبل  في ضوء  املدارس  من  الناشئين  األطفال 

ئين، إذن فهذا يدل  هوية الطالب الناش  لىاستراتيجية مقترحة ملواجهة تداعيات العوملة عطرح    ىالعوملة، وتوصلت الدراسة إل

 . (5) أن الهوية الثقافية العربية تعاني من أزمة  ىعل

أزمة الهوية في الفكر التربوي، وتوصلت إلي   ىالتي هدفت التعرف علدراسة عبد السميع سيد أحمد    وهذا ما أشارت إليه 

أي نحو يمكن أن تكون هويتنا، كما أنه من السراب أن نعتبر الهوية    ىا علسبقعدة نتائج منها: أنه ليس في وسع أحد أن يتصور م

 .(6) د اإلنسان صفة مصاحبة لتفر في عالم األشياء، بل هي   ءلش ي تحقيقها، ألن الهوية ليست اسما  ىهدفا في حد ذاتها نسعى إل

 
 .28/4/1986لكويت، سعد الدين إبراهيم: أساليب تنمية الوعي القومي العربي، ندوة الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، ا -1
الجندي: التربية وتنمية الهوية الثقافية في ضوء العوملة، مجلة كلية التربية بدمياط، جامعة املنصورة، ع    ىمحمد إبراهيم املنوفي وياسر مصطف -2

 . 255 –209، ص 2003، 43
، أكتوبر 7الثقافية، مجلة دراسات في التعليم الجامعي، ع حمدي حسن عبد الحميد املحروقي: دور التربية في مواجهة تداعيات العوملة علي الهوية   -3

 . 213-  150، القاهرة، ص 2004
جامعة عين شمس، ع   -4 التربية،  كلية  العوملة، مجلة  الثقافية تحت ضغوط  الهوية  لتحوالت  العربية  التربية  ،  1، ج30محسن خضر: استجابة 

  .49 -9، ص2006القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، 
الناشئين في ضوء تداعيات العوملةثناء   -5 الثقافية لدي الطالب  الهوية  التعليم والهوية    –يوسف الضبع: تعزيز  دراسة تحليلية، مؤتمر "مناهج 

 .1153 –1129الثقافية"، ص
 . 701 -645، ص 8519: عالم الكتب، نوفمبر  ، القاهرة1عبد السميع سيد أحمد: أزمة الهوية في الفكر التربوي، مجلة دراسات تربوية، ج  -6
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للعوملة تعريفات كثيرة ودون الدخول في تفاصيلها تظهر العوملة كمفهوم في أدبيات العلوم االجتماعية    العوملة والهوية:   -5

عملية   فهي  مفهوم مجرد،  ليست محض  العوملة  ولكن  مجاالت مختلفة،  في  التغيير  لوصف عمليات  تحليلية  كأداة  الجارية 

 .(1) واالتصال استخدام مؤشرات كمية وكيفية في مجاالت السياسة واالقتصاد والثقافة مستمرة يمكن مالحظتها ب

االقتصادية أهمية في هذا الجيل، فيوما بعد يوم نجد أن التجارة    –وما من شك في أن العوملة تعد أكثر الظواهر االجتماعية  

 (2) .اإلنترنتمدينة كبيرة ترتبط ببعضها عن طريق    ىتآكل حدودنا القومية وتحويل كوكبنا إل  ىوالتكنولوجيا، واملعلومات تعمل عل

البلدان واملجتمعات وتخضعها لحركة  في نشوء شبكات اتصال عاملية تربط جميع االقتصاديات و العوملة    مالمح تتجسد  

ما تنطوي عليه    ىواحدة وتجسدها بشكل واضح شبكة معلومات اإلنترنت، فهي شبكة واحدة يشارك فيها األفراد وينفذون إل

مرحلة   في  الدخول  هو  فاملقصود  الثقافية،  والخصوصيات  السياسية  الحدود  عن  النظر  بصرف  وعروض  معلومات  من 

  ى عدة مستويات فمن جهة هناك توحيد أكبر ملصادر املعلومات للعروض والطلبات التي تقدم إل  ىعمق علاالندماج العاملي األ 

 . (3) لوسائل االتصال    ى الجمهور، ومن جهة ثانية هناك توحيد أشمل لشبكات االتصال وأدواته، ومن جهة ثالثة هناك دمج أقو 

بعضها األخر، والعوملة ظاهرة  لنتائج إيجابية بالنسبة    ىنتائج سلبية لبعض املجتمعات، وإل  ىوكل هذه العمليات قد تؤدي إل

للدول   السياسية  الحدود  عابرا  كله  للعالم  فيها  االنتماء  ويكون  واالجتماع  والثقافة  والسياسة  االقتصاد  أمور  فيها  تتداخل 

 .(4) كوكب األرض كله  ىعلاملختلفة، مما يحدث فيها تحوالت وتغيرات تؤثر في حياة الناس  

فالعوملة ال تعرف فقط على أنها مجرد تكامل اقتصادي بين األسواق في ظل نظام غير عادل يقع تحت الهيمنة األمريكية  

فحسب، بل أنها كذلك تكامل بين مختلف النظم القيمية التي تشكل مجتمعاتنا، فعلى سبيل املثال، نجد أن األفكار والعادات  

الفضائية بهدف خلق هويات  واملعايير التي تقوم بتعريفنا كأفراد أ و كأمة تتغير باستخدامنا لإلنترنت والقنوات التليفزيونية 

 .(5) الثقافي واالقتصادي والسياس يجديدة وتشكيل مجتمعات حديثة، وتلك العملية تعمل علي خلق وسائل للتكامل  

والعوملة عملية متعددة األوجه فهي تنطوي علي متضمنات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية للتعليم العالي، كما   

أنها تفرض تحديات جديدة عندما تكون الدول وحدها ليست املوفر الرئيس ي للتعليم العالي واملجتمع األكاديمي، وعند ما ال  

 .(6)القرار في التعليم  تحتكر صناعة  

ما أثر اإلنترنت على الثقافة والهوية ؟ أو ما هو أثر الثقافة والهوية على اإلنترنت واستخدامه؟    - :السؤال الذي يطرح نفسهو 

الهوية الحياتية الفعلية    -العالقة بين الهوية الثقافية واستخدام التكنولوجيا  والهوية  ىواإلجابة قد تلقي مزيدا من الضوء عل

ى  بد وأن نر فإنه ال   Global villageهي أمر هام الستخدام مدركات اإلنترنت وفي ظل اإلنترنت والعالم الذي صار قرية صغيرة    –

، فنجد بعض النظم والدول ترتفع أسهمها اقتصاديا وعسكريا وبالتالي فستفرض هويتها ى ونشاهد ظهور هويات واختفاء أخر 

 
مبر  لسيد يسن: في مفهوم العوملة، العرب والعوملة، ندوة في: أسامة أمين الخولي )تحرير(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ديس -1

 .25، ص1998
2- United Nation،Globalization and labour Markets is the Escwa Region،Newyork،2001،p.2   

 .20-15، ص2000برهان غليون وآخرون: ثقافة العوملة وعوملة الثقافة، دار الفكر، دمشق،   -3
 . 29- 23لسيد يسن: نفس املرجع السابق، ص ينظر: -4

5- course- workshop: “Latins in the Era of Globalization: Migration،culture and Identity 2002. Available 

at:www.melassa.org/curso_taller_desciption.htm 
6- UNESCO Education،Higher Education in a Globalized society ،2003،P.4. 
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أ   ىعل هو  ثقافتها على من  وتنشر  لهذه  غيرها  املستوردة  الدول  تلك  واختفاء هويات  لذلك سنري اضمحالل  ضعف وكنتيجة 

 .(1)تكنولوجيا تلك الدول الثقافة كبند أساس وشرط أولي الستيراد 

اعتمدنا في دراستنا على املنهج الوصفي، الذي يعتمد على وصف واقع معين الذي يتمثل في اإلدمان    الدراسة امليدانية:   -7

طالب، وقد قمنا بسحب عينتنا بطريقة قصدية،    140على االنترنت وأزمة الهوية لدى الطالب الجامعي، تقدر حجم عينتنا بـ  

 لطبيعة موضوع دراستنا هذه، وتتمثل شروط 
 
الطلبة الذين مستهم الدراسة لألنترنت ما   استخدام ينتنا في ع  اختيار وهذا نظرا

  واالجتماعية بجامعة مولود معمري   ساعة أو أكثر في األسبوع، وقد تم إجراء دراستنا هذه في كلية العلوم اإلنسانية  40يعادل  

 ألن ا
 
اك بشبكة  لطلبة لديهم أكثر احتكوالية تيزي وزو، وقد تعمدنا في جامعة مولود معمري الواقعة في مدينة تيزي وزو نظرا

أما بالنسبة لألداة املستعملة فقد قمنا ببناء استبيان    ،2020فيفري    09-06بين   وقد تم إجراء الدراسة في فترة ما،  االنترنت

فكانت  ،  اإلنترنت في هوية الطالب الجامعيعلى    اإلدمانيحتوي على مجموعة من األسئلة والبنود الغرض منها البحث وإبراز تأثير  

استمارة البيانات الشخصية الخاصة بخصائص أفراد العينة واملتمثلة في: السن، الجنس، املستوى التعليمي، يتكون االستبيان  

انت احتماالت اإلجابة نعم أو  ، وك على األنترنت في تغيير هوية الطالب الجامعي  اإلدمان تأثير  أسئلته حول    أسئلة تدور   10من  

 كاف تربيع. راستنا تتمثل في النسب املئوية و لألساليب اإلحصائية املعتمدة في دبالنسبة ، ال

 *خصائص العينة: 

 توزيع أفراد العينة حسب السن:(: 01جدول رقم ) 

 النسب املئوية التكرارات  السن 

20-22 40 28.57 % 

22-24 70 50%. 

 % 21.43 30 فما فوق  24

 % 100 140 مج

%، ثم تليها  50] سنة وذلك بنسبة  24-22( أن أغلبية الطلبة تتراوح أعمارهم ما بين ]01الجدول رقم ) نالحظ من خالل  

 % 21.42% و 28.57فما فوق بنسب متقاربة وهي على التوالي:  24] سنة وفئة ذوي 22-20الفئة التي تتراوح أعمارهم ما بين ]

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس: (: 02جدول رقم ) 

 النسب املئوية التكرارات  الجنس 

 % 67.85 95 ذكور 

 % 32.14 45 إناث

 % 100 140 مج

 
1-Nils  Zurawski, culture , Identity and the Internet, 1998 , pp.1-2 available at:  www.uni-

muenster.de/peacon/zurawski/identity.htm 
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طالبة وبنسبة   45ث يبلغ%، أما عدد اإلنا 67.85بنسبة و  ا طالب  95( أن عدد الذكور يبلغ 02نالحظ من خالل الجدول رقم )

  %، و 32.14
 
لخصوصية الدراسة واعتماد الطريقة القصدية في هذا يعني أن عدد الذكور أكبر بعدد كبير من فئة اإلناث نظرا

 سحب العينة. 

 توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي: (: 03جدول رقم ) 

 النسب املئوية التكرارات  املستوى التعليمي 

 % 32.14 45 أولى جامعي 

 % 32.14 45 ثاني جامعي 

 % 35.72 50 ثالث جامعي 

 % 100 140 مج

   

%، وتليها فئة طلبة  35.71( أن أغلبية طلبة عينة دراستنا في مستوى ثالثة جامعي بنسبة  03نالحظ من خالل الجدول رقم )

 % على التوالي.   32.14األولى والثانية جامعي بنسبة متساوية 

 عرض وتفسير نتائج الدراسة:  -8

 على ما أنت عل(: 04جدول رقم ) 
 
 يه اآلن؟ هل ترى أّن للتقدم التكنولوجي فضال

 املجدولة  2كا املحسوبة  2كا النسبة املئوية  التكرار  اإلجابة
مستوى  

 الداللة 

الداللة  

 اإلحصائية

 % 75.71 106 نعم

 % 24.29 34 ال دالة إحصائيا  0,05 3,84 37.02

 % 100 140 املجموع 

هذا بنسبة  ، و اطالب  106عم" ويقدر عددهم بـ أجابوا بـ "ن الدراسة( أّن أغلب أفراد عينة 04نالحظ من خالل الجدول رقم )

أجابو 75,71 الذين  الطلبة  عدد  أما  فيقدر عددهم  %  "ال"  بـ  بنسبة  و   اطالب  34ا  كا24,29هذا  وبعد حساب  املحسوبة    %2، 

املجدولة عند درجة    2املحسوبة أكبر من كا  2كاأّن  الحظنا    3,84ملجدولة التي تساوي  ا  2بمقارنتها مع كاو   37,02وجدناها تساوي  

حيث يرى الطالب الجامعي أن التقدم التكنولوجي  .  0,05، هذا يعني أنه توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة  01حرية  

 على ما هو عليه اآلن. 
ً
 فضال

 تغيير من شخصية الفرد؟هل ترى أّن لألنترنت دور في (:05جدول رقم ) 

 املحسوبة  2كا النسبة املئوية  التكرار  اإلجابة
   2كا

 املجدولة 

مستوى  

 الداللة 
 الداللة اإلحصائية 

 % 25,72 36 نعم

 % 74,28 104 ال دالة إحصائيا  0,05 3,84 33,02

 % 100 140 املجموع 
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وهذا بنسبة    اطالب  104أجابوا بـ "ال" و يقدر عددهم بـ    الدراسة( أّن أغلب أفراد عينة  05نالحظ من خالل الجدول رقم ) 

املحسوبة    2%، وبعد حساب كا25,72وهذا بنسبة    اطالب  36% أما عدد الطلبة الذين أجابوا بـ "نعم" فيقدر عددهم  74,28

املجدولة عند درجة   2املحسوبة أكبر من كا 2كاأن الحظنا  3,84املجدولة التي تساوي   2و بمقارنتها مع كا 33,02وجدناها تساوي 

 األنترنت  له دور في تغيير من  .  0,05، هذا يعني أنه توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة  01حرية  
ّ
حيث صرح الطلبة أن

 شخصية الفرد.  

 هل ترى في األنترنت وسيلة هامة للوصل إلى أهدافك؟(: 06جدول رقم ) 

 املجدولة  2كا املحسوبة  2كا النسبة املئوية  التكرار  اإلجابة
مستوى  

 الداللة 

الداللة  

 اإلحصائية

 % 62.86 88 نعم

 % 37.14 52 ال دالة إحصائيا  0,05 3,84 09.25

 % 100 140 مج

، وهذا بنسبة  اطالب  88أجابوا بـ "نعم" و يقدر عددهم بـ    الدراسة ( أّن أغلب أفراد عينة  06نالحظ من خالل الجدول رقم )

فيقدر عددهم  62.86 "ال"  بـ  أجابوا  الذين  الطلبة  عدد  أما  بنسبة    اطالب  %52  كا37.14وهذا  وبعد حساب  املحسوبة    %2، 

املجدولة عند درجة    2املحسوبة أكبر من كا  2كاأن  الحظنا    3,84جدولة التي تساوي  امل   2وبمقارنتها مع كا  9.25وجدناها تساوي  

حيث يرى معظم الطلبة أن األنترنت وسيلة هامة .  0,05، هذا يعني أنه توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة  01حرية  

 تساعدهم للوصول إلى أهدافهم.

 بدأت االعتماد على استخدام االنترنت؟هل تغيرت حياتك منذ أن  (:07جدول رقم ) 

 املحسوبة  2كا النسبة املئوية  التكرار  اإلجابة
   2كا

 املجدولة 

مستوى  

 الداللة 
 الداللة اإلحصائية 

 % 34.28 48 نعم

 % 65.71 92 ال غير دالة إحصائيا  0,05 3,84 1.25

 % 100 140 مج

، وهذا بنسبة  اطالب  92أجابوا بـ "ال" و يقدر عددهم بـ    الدراسة( أّن أغلب أفراد عينة  07نالحظ من خالل الجدول رقم ) 

ال65.71 أما عدد  بـ"نعم" فيقدر عددهم    طلبة%  املحسوبة    2%، وبعد حساب كا34.28تلميذ وهذا بنسبة    48الذين أجابوا 

املجدولة عند درجة    2املحسوبة أصغر من كا  2كاأن  الحظنا    3,84جدولة التي تساوي  امل  2وبمقارنتها مع كا  1.25وجدناها تساوي  

حيث يرى الطالب أن حياتهم لم تتغير منذ أن  .  0,05، هذا يعني أنه ال توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة  01حرية  

 بدءوا يعتمدون استخدام األنترنت.
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 األنترنت من أجل زيادة معارفك؟هل تعتمد على  (:08جدول رقم ) 

 املحسوبة  2كا النسبة املئوية  التكرار  اإلجابة
   2كا

 املجدولة 

مستوى  

 الداللة 
 الداللة اإلحصائية 

 % 72.85 102 نعم

 % 27.14 38 ال دالة إحصائيا  0,05 3,84 29.25

 % 100 140 مج

طالب، وهذا بنسبة   102يقدر عددهم بـ  أجابوا بـ "نعم" و   الدراسة ( أّن أغلب أفراد عينة  08نالحظ من خالل الجدول رقم )

عددهم  72.85 فيقدر  "ال"  بـ  أجابوا  الذين  الطلبة  عدد  بنسبة    ا طالب  38%أما  كا27.14وهذا  حساب  وبعد  املحسوبة    %2، 

املجدولة عند درجة    2املحسوبة أكبر من كا  2كاأن  الحظنا    3,84جدولة التي تساوي  امل   2وبمقارنتها مع كا  29.25وجدناها تساوي  

 الطلبة يعتمدون على األنترنت من أجل  .  0,05، هذا يعني أنه توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة  01حرية  
ّ
بمعنى أن

 أن يزيدوا من معارفهم. 

 يغير هوية الطالب؟ لألنترنتهل االستخدام املفرط (: 09جدول رقم ) 

 رقم السؤال 
 2قيمة كا

 املحسوبة

 2قيمة كا

 املجدولة 

مستوى  

 الداللة 
 الداللة اإلحصائية  درجة الحرية 

 دالة إحصائيا  1 0.05 3.84 17.87 06

وتغيير هوية االستخدام املفرط لالنترنت املحسوبة والذي يتضمن سؤال حول    2( أّن كا09نالحظ من خالل الجدول رقم )

( وهذا يعني أنه  01ودرجة الحرية )  0,05عند مستوى الداللة    3,84املجدولة التي تساوي    2أكبر من قيمة كا  الطالب الجامعي 

 . 0,05توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 جذريا في العالقات والقيم االجتماعية لديك (: 10جدول رقم ) 
 
 ؟هل ترى أّن العوملة أحدثت تغييرا

 املحسوبة  2كا النسبة املئوية  التكرار  اإلجابة
   2كا

 املجدولة 

مستوى  

 الداللة 

الداللة  

 اإلحصائية

 %70 98 نعم

 %30 42 ال دالة إحصائيا  0,05 3,84 22.40

 % 100 140 املجموع 

% مقارنة  70وبنسبة    اطالب  98عددهم  ( أّن أغلب أفراد العينة أجابوا بـ "بنعم" حيث يبلغ  10نالحظ من خالل الجدول رقم )

( 1عند درجة حرية )  22,40املحسوبة وجدنا أنها تساوي    2%. وبعد حساب كا30مع عدد الطلبة الذين أجابوا بـ "ال" بنسبة  

يدل  املجدولة، هذا    2املحسوبة أكبر من كا  2وجدنا أّن كا  3,84املجدولة التي تساوي    2وعند مقارنتها بكا  0,05ومستوى الداللة  

الداللة   مستوى  عند  إحصائية  داللة  في  .  0,05على وجود  تغييرا جذريا  أحدث  العوملة  بأن  أقروا  الطلبة  أغلب  أن  بمعنى 

 العالقات والقّيم االجتماعية لديهم.
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 للعالقات اإلنسانية؟ (: 11جدول رقم ) 
 
 هل تعتقد أّن العوملة ال تترك لك مجاال

 املئوية النسبة  التكرار  اإلجابة
 2كا

 املحسوبة

   2كا

 املجدولة 

مستوى  

 الداللة 

الداللة  

 اإلحصائية

 % 61.43 86 نعم

 % 38.57 54 ال دالة إحصائيا  0,05 3,84 7.30

 % 100 140 املجموع 

%، أما  61,42وبنسبة    اطالب  86( أّن أغلب أفراد العينة أجابوا بـ "نعم" ويقدر عددهم بـ  11نالحظ من خالل الجدول رقم )

املحسوبة وجدناها تقدر بـ  2%، وبعد حساب كا 38,57أي بنسبة  اطالب 54عدد أفراد العينة الذين أجابوا بـ "ال" فيبلغ عددهم 

الحرية    7,30 الداللة    01عند درجة  ، هذا ما يدل على  3.84املجدولة وجدناها تساوي    2، وعند مقارنتها مع كا0,05ومستوى 

بمعنى أن أغلب التالميذ صرحوا بأن العوملة ال تترك لهم مجاال للعالقات  .  0,05إحصائية عند مستوى الداللة  وجود داللة  

 . اإلنسانية

 هل استخدامك لألنترنت يمّيزك عن غيرك من الطالب؟(: 12جدول رقم ) 

 املجدولة  2كا املحسوبة  2كا النسبة املئوية  التكرار  اإلجابة
مستوى  

 الداللة 

الداللة  

 اإلحصائية

 % 75.71 106 نعم

 % 24.28 34 ال دالة إحصائيا  0,05 3,84 37,02

 % 100 140 املجموع 

، أي بنسبة  اطالب  106( أّن أغلب أفراد العينة الدراسة أجابوا بـ "نعم" ويقدر عددهم بـ  12نالحظ من خالل الجدول رقم ) 

الذين  75,71 الطلبة  أما عدد  بـ  %،  بـ "ال" فيقدر  املحسوبة وجدناها    2%، وبعد حساب كا24,28أي بنسبة    اطالب  34أجابوا 

املجدولة عند درجة الحرية    2املحسوبة أكبر من كا   2وجدنا أن كا  3,84املجدولة الذي تساوي    2وبعد مقارنتها كا  37,02تساوي  

هذا ما يدل على أن الطلبة يرون أن استخدامهم لألنترنت  ،  0,05( بمعنى أنه توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة  1)

 يمّيزهم عن غيرهم من األفراد اآلخرين. 

 األنترنت؟هل تشعر باالغتراب والوحدة وأنت أمام شبكة (: 13جدول رقم ) 

 التكرار  اإلجابة
النسبة  

 املئوية 
 املحسوبة  2كا

   2كا

 املجدولة 

مستوى  

 الداللة 

الداللة  

 اإلحصائية

 % 62.85 88 نعم

 % 37.14 52 ال دالة إحصائيا  0,05 3,84 9.25

 % 100 140 املجموع 

( رقم  الجدول  من خالل  الدراسة  13نالحظ  العينة  أفراد  أغلب  أّن  بـ  (  ويقدر عددهم  "نعم"  بـ  بنسبة  اطالب  88أجابوا  أي   ،

بـ  62.85 بـ "ال" فيقدر  الطلبة الذين أجابوا  أما عدد  املحسوبة وجدناها    2%، وبعد حساب كا37.14أي بنسبة    اطالب  %52، 

(  1املجدولة عند درجة الحرية )  2املحسوبة أكبر من كا  2وجدنا أن كا  3,84املجدولة الذي تساوي    2وبعد مقارنتها كا  9.25تساوي  
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هذا ما يدل على أن الطلبة يشعرون باالغتراب والوحدة وهم  ،  0,05بمعنى أنه توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

 أمام شبكة األنترنت. 

 االنترنت يجعلك تتعامل مع عالم افتراض ي؟ هل تحس أّن استخدام (: 14جدول رقم ) 

 التكرار  اإلجابة
النسبة  

 املئوية 

 2كا

 املحسوبة

   2كا

 املجدولة 

مستوى  

 الداللة 

الداللة  

 اإلحصائية

 %65 91 نعم

 %35 49 ال دالة إحصائيا  0,05 3,84 12.06

 % 100 140 املجموع 

، أي بنسبة  اطالب  91أفراد العينة الدراسة أجابوا بـ "نعم" ويقدر عددهم بـ  ( أّن أغلب  14نالحظ من خالل الجدول رقم )

بـ  65 بـ "ال" فيقدر  أما عدد الطلبة الذين أجابوا  املحسوبة وجدناها تساوي    2%، وبعد حساب كا 35أي بنسبة    اطالب  %49، 

( بمعنى  1املجدولة عند درجة الحرية )  2املحسوبة أكبر من كا  2وجدنا أن كا   3,84املجدولة الذي تساوي    2وبعد مقارنتها كا  12.06

 هذا ما يدل على أن يحسون أنهم يتعاملون مع عالم افتراض ي. ، 0,05أنه توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

االنترنت في تغيير هوية  تتضمن أسئلة حول اثر العوملة و  ة األسئلة والتياملحسوبة في أغلبي  2أّن كا  ما سبقنالحظ من خالل 

( وهذا يعني أنه  01ودرجة الحرية )  0,05عند مستوى الداللة    3,84املجدولة التي تساوي    2أكبر من قيمة كا  الطالب الجامعي

 أن الفرضية القائلة:  لهذا يمكن القول  0,05توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 على االنترنت في هوية الطالب الجامعي قد تحققت.  اإلدمانيؤثر  -

وقد يرجع ذلك إلى أن االستخدام املفرط لوسيلة االنترنت أو ما يسمى حديثا "باإلدمان على االنترنت" حيث يعتبر مفهوم   

من طرف الطبيب السيكاتري األمريكي    1995جديد ظهر في السنوات األخيرة في ميدان علم النفس، وقد استخدم ألول مرة في  

كدت العديد من املقاالت وخاصة البحوث والدراسات التي أجريت في هذا امليدان  ، حيث أIvan Goldberg"إيفان قولدبرق"  

إما على الجانب الشخص ي الذاتي، الصحي، العالئقي،   ،إلى أن االستعمال املفرط أو لشبكة األنترنت له نتائج سلبية على الفرد

غير الطبيعي أو اإلدمان على    االستعمال لى أن هذا  والجانب األخير هو موضوع دراستنا التي توصلنا فيها إ  ، التربوي والتعليمي

التي تعتبر من بين فئات املجتمع األكثر   الجامعي هذه الفئة  بهذه     ستهواءااألنترنت يؤثر بطريقة واضحة على تركيز الطالب 

   وارن كالركجد دراسة  ألنترنت على املجال الدراس ي نا  لإلدمان علىالوسيلة، ومن بين الدراسات التي أكدت على الطابع السلبي  

Warren Clarc2000    التي أجراها على عينة من املراهقين في كندا والتي توصل فيها إلى أن االستعمال الكثير والخارج عن الطبيعي

لألنترنت أصبح من بين العوامل التي تعيق اهتمام املراهقين بالدراسة، حيث استولت على حصة األسد في وقت الطالب، حيث  

ات خارج البيت، أصبحوا بعد ظهور األنترنت يقضون معظم أوقاتهم مرتبطون مع  أنه بعدما كان املراهقين يمارسون عدة نشاط

 71من الوالدين صّرحوا أن أوالدهم الذين بلغوا سن التمدرس وما فوق يستخدمون األنترنت، و  %  82هذه الوسيلة، ونجد أن:  

و  % املدرسة  في  يرتبطون  البيت  %  45منهم  م  ،في  البالغين  بين  كما أن شريحة املراهقين  ما  العمر  أي    18-15ن    %  58سنة 

من شخصية    املساهمة في التغيير  إلى  لألنترنتيستعملون األنترنت بكثرة على غرار الشرائح األخرى، ويؤدي االستخدام املفرط  

لعالم  الطالب وهويته من جميع جوانبها الثقافية، االجتماعية، التربوية، فنجد الطالب يقلد كثيرا ما يراه عند أصدقائه من ا

من العالم االفتراض ي من ملبس ولغة وقّيم األمر الذي يجعله ينغمس في دوامة العوملة املزيفة التي تبعده من ثقافته وعاداته  

كما يمكن أن نرجع ذلك إلى أن الوقت الذي   ،قية والتي كان يتمّيز بها من قبلوتراثه ووطنيته وفرديته التي تمثل هويته الحقي
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يين واملدمنين على هذه الوسيلة لالرتباط باألنترنت يقض ي على عالقاتهم اإلنسانية بصفة عامة، فهو  يخصصه الطلبة الجامع

في صدد التعامل مع أشخاص من وراء شاشة الحاسوب يبعدونه كل البعد، ويكون أصدقاء افتراضيين، هذا ما يجعله يحس  

الناس ولكنه يجهل أنه في صدد القضاء على هويته وفقدانها  ويضن أن األنترنت يمّيزه عن غيره من    ،واالغترابدائما بالوحدة  

ذا كان الطالب الجامعي الذي يستخدم شبكة  إوالتي تحمل معاني كثيرة من جميع الجوانب، من قّيم وثقافة عالقات، وخاصة 

باهه واهتمامه هذا ما  بشكل مفرط وتنعدم فيها الرقابة والقيود واالستقاللية التي تستهوي الطالب وتجذب معظم انت اإلنترنت

 يؤدي به إلى إعطاء أهمية قصوى لالرتباط بها على حساب عالقاته اإلنسانية التي تندرج ضمن هويته. 

   خاتمة:

يتجلى من خالل هذه الدراسة أن اإلدمان على االنترنت أثر بالغ وبارز على هوية الطالب الجامعي، حيث أن حداثة ظهور  

هذه الوسيلة في مجتمعنا وما تتميز به من استقاللية وغياب الرقابة فيها يقدم للطالب نوع من الحرية الغائبة في الواقع املعاش 

 على هويته من جميع جوانبهاعمالها واإلدمان عليها ما يؤثر  ما يؤدي به إلى اإلفراط في است
 
مشكلة العوملة والهوية تؤثر  و ،  سلبا

االتصاالت   وانتشار  املعرفية  التكنولوجيا  وثورة  الجديدة  العاملية  التغيرات  ظل  في  وخاصة  ملستقبله،  الطالب  رؤية  على 

ء وطالح، قد فتح نوعا من الخطاب والحوار فيما بين الثقافات  االليكترونية واالنترنت، وما تحويه من مفيد وصالح، ومن ردي

اإلنسانية املختلفة من أجل صالحها وتعايشها على الوجه األكمل، واالنترنت أحدث انقالبا جذريا على وسائل اإلعالم القديمة  

ا األمر الذي يقلل ويحدد من  والحديثة منها، والتي تعتبر ثمرة جهود وإبداعات البشرية عامة واإلنسان املعاصر خاصة، هذ

املفكرين والعلماء واملثقفين والقادة في دول العالم خاصة في عصر العوملة الذي    فكروجود الهوية، فلقد شغلت قضية الهوية 

ترك أثارا نفسية نتج عنها تحول في الهوية، وهذه األخيرة هي كل ما يشخص الذات ويميزها وتعني التفرد والتميز عن اآلخرين،  

وفي ظل الظروف االجتماعية والثقافية املعاصرة، أصبح الفرد مجبرا على البحث املستمر عن هويات جديدة، فلم يعد بمقدوره 

التمسك بهوية واحدة لفترة طويلة من الزمن، وإذا أردنا االطالع على هذه الهويات واملفاهيم البد أّن ننظر إلى التغيرات الخارجية  

 لتنظيري للهوية.ال تلك التحوالت في اإلطار في العالم التي تعزز مث
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ّ
اقع وتحديّ عليم عن بُ من تجارب الت  ات املستقبلعد باملغرب: بين إكراهات الو

From the experiences of Distance education in Morocco: between the compulsions of reality and 
the challenges of the future. 

 ؛ املغربسطات -البيضاءاملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الدار /عطاء هللا بن أحمد األزمي أ.د.

Pr. ATA-ALLAH ben Ahmed ELAZAMI / Regional Center for Education and Training Professions, Casablanca   

 

Abstract :  

At the end of the 20th century and the early beginnings of the 21st century, Morocco have witnessed various types 

of education, such as traditional education or archaic education, and modern or formal education.   And the methods of 

teaching and training were, at their turn, adopting first of all, traditional or stereotypical methods, which soon began to 

take on the character of modernization and contemporaneity... However, the technological revolution that the world 

has known, and the dawn of the digital age, has brought rapid transformations, which affected various aspects of 

educational life, and at various levels of schooling, from pre-school education, or so-called kindergarten, primary school, 

to higher education in universities, colleges, institutes, research centres, and vocational training, going through 

secondary school. 

During this phase, Morocco has experimented several programs for distance education and training, with the 

intention of integrating media and communication technology into the educational and training system, such as the 

program “جيني“ (Genie) , which has been launched since the 1990s by a directory linked to the Ministry of Education, 

Vocational Training, Higher Education and Scientific Research, under the same name:directory“جيني“ (Genie),all in 

parallel with multiple reforms that have influenced the educational landscape In Morocco since independence (1956) 

until now. The most prominent of these were in the last two decades: The National Charter for Education and Training 

(1999), forums of reform, and the emergency program or scheme (2009), and the Strategic Vision (2015-2030) and 

Law Framework 51.17 related to the educational, training and scientific research system (2017).  

Then to what extent has Morocco been able to develop its experience in digitizing educational resources, preparing 

human resources and appropriate infrastructures, to popularize education and training remotely in its educational and 

training system? And how did Morocco employ modern technologies to keep up with the different developments and 

to envision the future? 

Based on this central question, the key issues that we will present in this research will address the following themes:  

- Distance education: concepts, types and approaches . 

- Experiences of distance learning in Morocco . 

- The elements of distance learning, its characteristics and its challenges . 

Keywords: Distance Education - Education and Training - Program “جيني “(Genie)- Media Technology and 

Communication –Digitization 
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 : ملخص

شهد املغرب منذ نهاية القرن العشرين والبدايات األولى من القرن الحادي والعشرين، أنماطا متعددة من التعليم، من قبيل  

بدورها،      والتكوين..التعليم التقليدي أو التعليم العتيق، والتعليم العصري أو النظامي. وكانت طرق التلقين والتعليم والتدريس  

بدءا، طرقا تقليدية أو نمطية، سرعان ما بدأت تتخذ طابع العصرنة والتحديث.. إال أن الثورة التكنولوجية التي عرفها العالم،  

وبزوغ فجر عصر الرقمنة، أحدث تحوالت متسارعة، همت مختلف مناحي الحياة التعليمية التعلمية، وبمختلف املستويات  

بل التعليم املدرس ي، أو ما يصطلح على تسميته برياض األطفال أو التعليم األولي، وباالبتدائي، إلى  الدراسية، انطالقا من ما ق

 التعليم العالي بالجامعات والكليات واملعاهد ومراكز البحث والتكوين والتكوين املنهي، مرورا بالثانويين اإلعدادي والتأهيلي. 

الع  تجريب  املرحلة،  هذه  املغرب، خالل  تكنولوجيا  وقد عرف  إدماج  بعد، قصد  عن  والتكوين  للتعليم  البرامج  من  ديد 

"جيني")  برنامج  قبيل  من  والتكوينية،  والتعليمية  التربوية  املنظومة  في  واالتصاالت  منذ  Génieاملعلومات  أطلقته  والذي   ،  )

العالي والبحث العلمي تحمل االسم نفسه  تسعينات القرن املاض ي، مديرية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم  

برنامج "جيني") تم ذلك كله بموازاة إصالحات متعددة  Génie: مديرية  التعليم(، حيث  في  املعلومات واالتصال  )تكنولوجيا   )

وطني للتربية  ( إلى اآلن، كان من أبرزها في العشريتين األخيرتين: امليثاق ال1956طالت املشهد التعليمي باملغرب منذ االستقالل )

أو املخطط االستعجال1999والتكوين) االستراتيجية)2009ي)  (، ومنتديات اإلصالح، والبرنامج  (، 2030  –  2015(، والرؤية 

 (. 2017املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ) 51.17والقانون اإلطار 

عليمية، وإعداد املوارد البشرية والبنيات التحتية املالئمة،  فإلى أي حد استطاع املغرب تطوير تجربته في رقمنة املوارد الت

لتعميم التعليم والتكوين عن بعد بمنظومته التربوية والتكوينية؟ وكيف وظف التكنولوجيات الرقمية الحديثة ملواكبة مختلف  

 التطورات، واستشراف املستقبل؟

 ها في بحثنا هذا، املحاور اآلتية: انطالقا من هذا السؤال املحوري، ستتناول الورقة التي سنقدم 

 . التعليم عن بعد: مفاهيم وأنواع ومقاربات -

 .تجارب التعليم عن بعد باملغرب  -

 مقومات التعليم عن بعد وخصيصاته وتحدياته.  -

بعد    التعليماملفتاحية:  كلمات  ال والتكوين    -عن  املعلومات  (génie)برنامج    -التربية  تكنولوجيا  في "جيني":  واالتصاالت 

 .الرقمنة –التعليم

 مقدمة: 

ينطوي التعليم عن بعد على تعدد املفاهيم واألشكال، وتنوع املحددات والتعريفات، واختالف زوايا النظر إليه. لكن، يكاد  

أبرزها   عدة،  عوامل  نتيجة  مدة  منذ  ظهر  قد  أنه  على  به،  املهتمين  أو  بعد،  عن  للتعليم  املمارسين  أغلب  التطورات  يجمع 

العالم،   عبر  الدراسية  املقاعد  محدودية  أمام  والتعلم  التعليم  في  الراغبين  ألعداد  املطرد  والتزايد  املتسارعة،  التكنولوجية 

الرقمنة الذي أحدث   التربوية والتعليمية والتكوينية، وبزوغ عصر  العوملة على منظوماتنا  والتغييرات الجوهرية التي أحدثتها 

 هائلة على مستوى تكنولوجيا اإلعالم واملعلومات واالتصال والتواصل، ونقل املعلومات. طفرة نوعية وثورة
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إذن، فال جدال في كون مختلف هاته الوسائل التكنولوجية الحديثة، قد فتحت آفاقا رحبة الستحداث صيغ متجددة في 

مجاالت اإلدارة والخدمات والصحة والبحث  ( متعددة، طالت  Digitalisations'(طرائق التعليم والتعلم، انطلقت من رقمنات  

   العلمي واالقتصاد واإلعالم، وشملت اآلن مختلف مجاالت التعليم والتربية والتكوين.

 التعليم عن بعد: مفاهيم وأنواع ومقاربات:    -أوال

ليم عن بعد"،  مسميات متعددة وسمت ما يطلق عليه "التع  ، من خالل االطالع على تعاريف متنوعة ومختلفة،ألفينا  لقد

من بينها: التعليم غير الحضوري، التعليم التفاعلي، التعليم الرقمي، التعليم الذاتي، التعليم املفتوح أو املنفتح، التعليم عن  

 لخ. إبعد، التعليم عبر التطبيقات واملنصات الرقمية،...

 :(1)ويقصد بهويطلق التعليم عن بعد على أنماط من التعليم التي ال تتم حضوريا،  

أي نظام للتدريس والتعليم والتكوين، يكون فيه املتعلم واملتكون بعيدا عن مدرسته أو مؤسسته ملعظم الفترات التي يدرس   .أ 

 .فيها

إلى   .ب الشخص ي  الحضور  أو  إليها،  الوصول  عليها  يتعذر  التي  املستهدفة  الفئات  إلى  التعليمية  الخدمات  تبليغ  عملية 

 . جامعية ومراكز التكويناملؤسسات التعليمية وال 

نمط من التعليم يعتمد وسائل تكنولوجية مختلفة تضم مواد مطبوعة وبثا مباشرا، إما عبر اإلذاعة واملرناة، والحاسوب،   .ت

 . لخ إوالهاتف املحمول، واألشرطة السمعية البصرية..

املطبوعة وغير املطبوعة، التي تكون    وتقترح اليونسكو تعريفا للتعليم عن بعد، مفاده أنه ذلك التعليم املنظم للوسائط

معدة إعدادا جيدا، من أجل جسر االنفصال بين املتعلمين واملعلمين، وتوفير الدعم للمتعلمين في دراستهم. إن التعليم عن  

ابلة  "يقوم على استقاللية املتعلم بقدر ممكن من املواجهة وجها لوجه مع املعلم، وبأكبر قدر من املواد التعلمية القبعد:  

 ."(2)للتعليم الفردي، واملنتجة لتبسيط التعليم، واملتضمنة درجة عالية من الجودة، والتي ترسل بوسائل إعالمية

 ويرتبط التعليم عن بعد بمفاهيم يسوقها أحد الباحثين وفق اآلتي:

الدول إلى مدنها البعيدة التي ال  هو نقل العلم من مراكز تجمعه في عواصم  :  (Distance Learning)"التعليم عن بعد    -

 ئط املعرفة الضخمة واملتخصصة... تتوفر فيها وسائل وسا

 Distance))، هو أحد طرق التعليم عن بعد  E-Learningويطلق عليها أيضا  (:  Electronic Learning)التعليم اإللكتروني    -

Learning   شبكة العنقوديةالتي اتبعتها الدول الغربية منذ فترة وطورتها من خالل ال  (World web Wide  ،)  وقامت بعض

الدول العربية بتبنيها، فهذه الطريقة تساهم في بناء األفراد، فمن خاللها يتعلم األميون أو ربات البيوت أو العاملون حسب  

 ". (3)ظروفهم وأوقاتهم وفق جداول زمنية

 
،  "إصالح منظومة التربية والتكوين: التحوالت والرهانات"، إعداد: إبراهيم الباعمراني، منشورات صدى التضامن، مطبعة دار النشر املغربية  - 1

 . 25، ص: 2020الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األولى  
 . 2002عبد العظيم الفرجاني:"التكنولوجيا وتطوير التعليم"، طبعة  - 2
(، 2010)  ، القاهرة1رمزي أحمد عبد الحي، "التعليم عن بعد في الوطن العربي وتحديات القرن الحادي والعشرين"، مكتبة األنجلو املصرية، ط- 3

 .67ص: 
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-   (LMS:)    إمكانية واملشرفين  الطالب واملعلمين  يمنح  اإللكتروني،  التعليمي  باملحتوى  نظام يضم خدمات خاصة  هو 

الدخول له. من هذه الخدمات صالحيات الدخول طبقا للمستوى املمنوح للمستخدم، التحكم باملحتوى والتعديل فيه،  

 لخ... إ الطالب  داءأدوات للتواصل، وجود مجموعات للطالب، محادثة حية، متابعة أل 

SCORM-  ترمز هذه األحرف إلى :Sharable Content Objectif Reference Model)  ،)  وهو عبارة عن بروتوكول قياس ي

 ... (LMSأساس ي للتواصل بين املادة التعليمية املفردة ونظام تسيير التعليم ) 

األشخاص بعضهم ببعض في الفضاء    املجتمعات االفتراضية: فهي مجموعات ثقافية تنشأ عند التقاء مجموعة من   -

 ".(1)املعلوماتي

 ويسوق الباحث نفسه تعريفات متعددة، استقاها من مراجع مختلفة، منها: 

افية يتم عادة سدها   - "تلك العملية التعليمية التي يكون فيها الطالب مفصوال أو بعيدا عن األستاذ بمسافة جغر

 . باستخدام وسائل االتصال الحديثة"

"نظام تعليمي غير تقليدي، يمكن الدارس من التحصيل العلمي، واالستفادة من العملية التعليمية بكافة جوانبها    -

دون االنتقال إلى موقع الدراسة، ويمكن املحاضرين من إيصال معلومات ومناقشاته للمتلقين دون االنتقال إليهم، كما أنه  

بما   التعليمي  برنامجه  أن يختار  للدارس  للتعليم، دون  سيسمح  لديه  املناسب واملتاح  يتفق مع ظروف عمله، والتدريب 

 الحاجة إلى االنقطاع عن العمل أو التخلي عن االرتباطات االجتماعية"؛

افيا، ويهدف إلى جذب طالب ال    - "نقل برنامج تعليمي من موضعه في حرم مؤسسة تعليمية ما إلى أماكن متفرقة جغر

 . ة االستمرار في برنامج تعليمي تقليدي" يستطيعون تحت الظروف العادي

"هو تعليم جماهيري، يقوم على فلسفة تؤكد حق األفراد في الوصول إلى الفرص التعليمية املتاحة، بمعنى أنه تعليم  

مفتوح لجميع الفئات، ال يتقيد بوقت وفئة من املتعلمين، وال يقتصر على مستوى أو نوع معين من التعليم، فهو يتناسب  

أفراده وطموحاتهم وتطوير مهنهموطبيع  ".(2) ة حاجات املجتمع و

وخالف ما يعتقده بعض من كون التعليم عن بعد قد اعتمد، أو يعتمد فقط على التكنولوجيات البيداغوجية الحديثة،  

 عبر شبكة األنترنيت واألقمار الصناعية، فإنه يستخدم وسائل تعليمية عن بعد أخرى، من بين أنموذجاتها: 

أو األنترنيت(، واألقمار الصناعية، إذ عرف    سائل االتصال االلكترونية الحديثة:أ. و  ومنها شبكة املعلوميات )الشابكة 

من   هائال  عددا  ليشمل  الحديثة،  التواصلية  التكنولوجيات  هذه  تطور  بموازاة  متسارعا،  اتساعا  والتعلم  التعليم  مجال 

يثة، التي ساهمت في تطور تقنيات تقديم املنتج التربوي، وبروز طرائق  تطبيقات الحواسيب ووسائط االتصال الرقمية الحد

وأساليب مستحدثة للتعلم عن بعد، عملت على تلبية الحاجات املتزايدة للمدرسين واملكونين والباحثين واملتعلمين على حد  

 ."التعليم للجميع" أملبد سواء، تحقيقا 

عد املرناة )التلفزيون( وسيلة عملية وناجعة لتحقيق نسب عالية من التعليم عن بعد، سواء تعلق    ب. املرناة )التلفزيون(:

األمر بالتعليم النظامي أو غير النظامي، من خالل إعداد الوزارات واملؤسسات الوصية على قطاع التعليم والتربية والتكوين  

بثها   يتم  الرقمية،  واملوارد  والبرامج  البرانم  من  األسالك  لجملة  بمختلف  املستهدفة  للفئات  موجهة  عمومية  تلفزية  بقنوات 

 
 .68املرجع نفسه، ص:  - 1
 .69نفسه، ص:  - 2
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ما يعرف بـــــ "تعليم الكبار"، أو محاربة    التعليمية، وفي جميع الشعب واملسالك واملواد والوحدات واملجزوءات، وكذا للكبار، في

 . رابعة الثقافية، والقناة األمازيغيةوالقناة ال األمية. ومن أنموذجات ذلك باملغرب القناة األولى، والقناة املغربية،

تعد اإلذاعة، ومنها املدرسية، من أبرز وسائل التعلم عن بعد، خصوصا في عقود سابقة، وحتى راهنا، فقد    ت. اإلذاعة:

نجاح  أثبتت البرامج اإلذاعية املتعددة واملتنوعة، في عديد من الدول املتقدمة والنامية على حد سواء، فاعليتها ونجاعتها في إ

النائية،   باملناطق  املتعلمين  عن  العزلة  طوق  وكسر  الكبار،  وتعليم  األمية  محو  وبرامج  النظامية،  وغير  النظامية  الدروس 

خصوصا القروية منها وباملناطق الوعرة والصعبة الولوج، وتتعدى البرامج التعليمية ما هو مدرس ي محض إلى ما هو توجيهي،  

 وتوعوي.

 تركيب: 

التحديدات والتعريفات املختلفة للتعليم عن بعد، إلى أن هناك خيطا ناظما بينها جميعا، يتمثل في كون  نخلص، من خالل  

غالبا    –مختلف أنواع التعليم التي يمكنها أن تعوض التعليم الحضوري املباشر والحي، أو التقليدي املتعارف عليه عامليا، وتتم  

ت واالتصاالت الحديثة، بأشكالها وأنواعها املتعددة، يمكننا موضعتها في مجال  بواسطة الرقمنة أو عالم تكنولوجيا املعلوما  -

التعليم عن بعد بشكل عام، بغض النظر عن املميزات أو الخصيصات التي تتفاوت من نوع إلى آخر، ومن فئة إلى أخرى، ومن  

 بلد إلى بلد آخر. 

 تجارب التعليم عن بعد باملغرب:  -ثانيا

ظاهرة غير جديدة في عاملنا اليوم، إذ ظهر منذ خمسينات    (Digital)   أو التعليم الرقمي  (à distance)  يعد التعليم عن بعد

القرن املاض ي، ارتباطا بالطفرة التكنولوجية الحديثة، خصوصا بالدول التي واكبت التحوالت الرقمية املتسارعة، ونقلتها من  

 وغيرها، إلى مجال التعليم.    عالم املال واألعمال واالقتصاد واالتصال واملواصالت والصورة..

ولم يشذ املغرب عن القاعدة، مغاربيا وعربيا وإقليميا ودوليا، حيث كان سباقا إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة من خالل   

والجامعية،   التعليمية  ومنها  والتربوية،  واالقتصادية  واالجتماعية  اإلدارية  مؤسساته  جميع  تزويد  على  راهنت  وطنية  برامج 

من حواسيب ولوحات الكترونية وبرانم ومسطحات، مما ساعد على نقل املغرب     صاالت،بوسائل تكنولوجيا املعلومات واالت

تداعيات جائحة   مع  منذ عقود، وخصوصا  التي ساهمت  الرقمية،  الرقمنة واملوارد  عالم  إلى  للتعليم  التقليدية  األنماط  من 

لمات، وجعلها مسايرة للتحوالت املتسارعة،  ، أو ما يصطلح عليه بالفيروس التاجي، في تغيير أنماط التعليم والتع19كوفيد  

ومواكبة للحاجات امللحة التي فرضتها مجموعة من التدابير اإلدارية والصحية االحترازية التي أقرتها الدولة املغربية للحد من  

وفرضتها   بأسره،  العالم  عم  الذي  الوباء  هذا  االستفا  - سابقا    –انتشار  عليها  تتعذر  التي  املجتمع  من  التعليم  فئات  من  دة 

 لخ..  إالتقليدي والحضوري، ألسباب ودواع بنيوية وجغرافية ومادية واجتماعية وسوسيوثقافية..

 حضور التعليم عن بعد بالقوانين واملرجعيات التربوية:  -1

التربوية باملغرب  القوانين واملرجعيات واملواثيق  إشارات ضمنية أو واضحة للتعليم عن بعد، في  (1)تضمنت مجموعة من 

، الذي صوت عليه املغاربة في استفتاء تاريخي  الدستور الجديد للمملكة املغربيةسياق تحديث التعليم وعصرنته، من أبرزها:  

 : 31جاء في الفصل  ، إذ من بين ما2011يوليوز  01بتاريخ 

 
القوانين واملرجعيات: دستور اململكة املغربيةنقصد    - 1 للتربية والتكوين2011يوليوز    01)  بهاته  البرنامج 1999)  (؛ امليثاق الوطني  أو  (؛ املخطط 

 (.. 2017) 51.17(؛ القانون اإلطار 2030 – 2015/ التقرير التركيبي(؛ الرؤية االستراتيجية ) 2012  – 2009االستعجالي )ا
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الدولة استفادة    "تعمل  أسباب  لتيسير  املتاحة،  السبل  كل  تعبئة  الترابية، على  والجماعات  العمومية  واملؤسسات 

 ( ................ -)  املواطنات واملواطنين، على قدم املساواة، من الحق في:

 الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛"  -

)   ثم والتكوين  للتربية  الوطني  والتكوين،    (،1999امليثاق  بالتربية  الخاصة  اللجنة  عن  أبعاد  الصادر  ثالثة  حدد  الذي 

اإلعدا الثانوي  في مستوى  بالتعليم عن بعد  املغربية، ومن ضمنها االستعانة  في املدرسة  للتكنولوجيا  دي والثانوي  مستقبلية 

تكافؤ   تحقيق  إلى  أيضا  والسعي  املستمر،  والتكوين  التمدرس  حاالت صعوبة  بعض  ومعالجة  املعزولة،  املناطق  في  التأهيلي 

الفرص، باالستفادة من مصادر املعلومات وبنوك املعطيات، وشبكات التواصل، مما يسهم، بأقل تكلفة، في حل مشكلة الندرة  

انات والوثائق املرجعية، فالتعليم عن بعد يعالج حاالت التعثر الدراس ي ملن يعانون العزلة أو البعد  والتوزيع غير املتساوي للخز 

 عن املدرسة، ويحقق تكافؤ فرص الحصول على مصادر املعلومات واملعرفة.

) واستكمل   البرنامج االستعجالي  أو  النهج( 2012  –  2009املخطط  هذا  املؤسس   ،  استفادة  تعميم  برمجة  ات  بمعالجة 

ودعمت وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ذلك،    "جيني"،   (génie)برنامج  التعليمية في إطار  

بإصدار أربع مذكرات إلدماج التقنيات الحديثة في التعليم، األولى تتعلق بإدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املؤسسات  

سنة   التربية  2009التعليمية  ميدان  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  حول  وطنية  بمباراة  موضوعها  يتعلق  والثانية   ،

، والثالثة في شأن نشر تتبع التواصل حول الدالئل البيداغوجية إلدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2011والتكوين سنة  

  .2013لق بنشر منشورات إخبارية وقرص مدمج في مجال إدماج تكنولوجيا املعلومات سنة  ، والرابعة تتع2013في التعليم سنة  

) كما نصت    التعليم  االستراتيجية إلصالح  التاسعة عشرة على  ( 2030  -2015الرؤية  الدعامة  من  الرابعة  الفقرة  في   ،

برامج ووسائط رقمية. وتفاعلية، وتكوين  ضرورة التعزيز التدريجي لصيغ التعليم الحضوري، بالتعليم عن بعد، عبر اعتماد  

وأكدت الفقرة العاشرة من الدعامة نفسها على تنويع أنماط للتعليم والتكوين، خصوصا في .  مكتبات وموارد تربوية إلكترونية

غبين في  املستويات العليا من التعليم )التعليم عن بعد، التعليم مدى الحياة(، بهدف إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من الرا

 تغيير مكتسباتهم أو تعميقها، أو التصديق عليها، بالحصول على شهادات مطابقة لخبراتهم. 

، وتحويل مقتضياتها إلى اختيارات كبرى ملزمة للجميع، تم إصدار قانون  الرؤية االستراتيجية لإلصالحوتفعيال لتوصية  

، ليؤكد على املنحى نفسه في  2019غشت    19ع في تنفيذه في  ، شر 51-17خاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، رقم:  

من القانون نفسه إلى    48، في حين أشارت املادة:  تنمية التعليم عن بعد وتطويره، التي نصت إحدى فقراتها على  33املادة:  

 ضرورة تمويل تعميم التعليم عن بعد. 

   (E-Governement)          جية وطنية حكومية للمغرب الرقميمن هنا، يمكن القول بأن املغرب قد تبنى استراتيجية تكنولو  

على غرار: املغرب األخضر في املجال الفالحي والبيئي، واملغرب األزرق في مجال البيئة البحرية واملائية، حيث تسهر لجنة للقيادة، 

يرأسها رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها مجموعة من الوزراء، من بينهم وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي  

ومأسستها، عبر مؤسسات عمومية متخصصة    تفعيل هاته االستراتيجية التكنولوجية التي تمت دسترتها  على والبحث العلمي،  

املعلومات   تكنولوجيا  في  للتكوين  الكوري  املغربي  واملركز  الرقمية،  للموارد  الوطني  املختبر  قبيل:  من  الغرض،  لهذا  أنشئت 

يداغوجية الرقمية، وإنتاج العديد من املوارد الرقمية، وإعداد دراسة  واالتصال في التعليم... حيث تم تنويع االستعماالت الب

منذ   سباقا،  املغرب  كان  حيث  الصلة،  ذات  التكوين  مجزوءات  وتحيين  الخبراء،  وتكوين  حولها،  إدماج  2015وطنية  إلى   ،
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ال األسالك  وباقي  االبتدائي،  التعليم  مناهج  في  التعليم  في  واالتصاالت  املعلومات  املغرب  تكنولوجيا  حاز  كما  تعليمية الحقا، 

حول:  اليونسكو  نظمتها  التي  الدولية  املسابقة  خالل  بباريس،  األولى  دول    الجائزة  بمشاركة  التكنولوجية"،  "االستراتيجيات 

 من حكام ينتمون للقارات الخمس)حكم من كل قارة(. -حينها   – أوروبية وأسيوية وأفريقية، وتكونت لجنة التحكيم 

، 2020، شهر مارس  19إعالن حالة الطوارئ الصحية عشية تسجيل الحاالت األولى لإلصابة بفيروس كوفيدوتزامنا مع   

، الخاصة باستعمال مسطحة “تيمز” للتعليم عن بعد، من أجل تفعيل خطة  271  - 20أصدرت الوزارة الوصية املذكرة رقم:  

 ية املسندة لألساتذة. االستمرارية البيداغوجية، عبر إنشاء واستضافة األقسام االفتراض

 جيني" )تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم( أنموذجا: "(génie)برنامج  -2

تجسيدا لإلرادة الوطنية، وترجمتها على أرض الواقع، والخاصة بتعميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم، تم   

الوطنية، وهي   التربية  بوزارة  منذ سنة  إحداث مديرية  "جيني"،  برنامج  ب2006مديرية  املكلفة  تكنولوجيا  . وهي  تعميم  برنامج 

 : (1) هو أحد املشاريع املهيكلة للورش الوطني الرقمي باملغرب، الذي يهدف إلى)جيني(، و املعلومات واالتصاالت في التعليم باملغرب  

 . البشريةجعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت محركا للتنمية   -

ولإلدارة    - االقتصادية،  القطاعات  لباقي  مضافة  وقيمة  لإلنتاجية،  مصدرا  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  جعل 

 . العمومية

 .جعل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أحد دعامات االقتصاد 

 .جعل املغرب في قلب املنظومة التكنولوجية الجهوية- 

تم   السياق ذاته،  لتكنولوجيا وفي  الوطنية  الرقمية  البوابة  إنشاء  الرقمية، وكذا  للموارد  املعلومات    إحداث مختبر وطني 

 واالتصاالت في املجال التربوي، وتتضمن: 

 ."جيني" (génie) خدمات مديرية - 

 .الولوج إلى مكتبة املوارد البيداغوجية الرقمية الحرة املقتناة من لدن الوزارة - 

 . املصادقة على املوارد البيداغوجية الرقمية - 

  .(TICEمساطر املشاركة في املباريات الدولية الخاصة بمجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال في التعليم ) - 

تكنولوجيا   MCE))  التكوينات اإلشهادية لفائدة األطر التربوية ولفائدة تالميذ وتلميذات الجذع في مجالاالستفادة من   - 

 .(Mos élèves)املشترك للمعلومات واالتصال في التعليم 

 (.TaalimTice) باإلضافة إلى(، Telmid tice)  االستفادة من مسطحة الدعم التربوي لفائدة التالميذ -

يوليوز  وقد   أواخر شهر  في  برنامج جيني  تنفيذ  من  األولى  املرحلة  ال يقل عن  2007اختتمت  ما  بتجهيز  مؤسسة    2000، 

مدرسا، وكذا إنتاج واستعمال العديد من املوارد الرقمية في إطار    50000تعليمية بقاعات متعددة الوسائط، وتكوين ما يناهز  

 .رامج تجريبية مع شراكات دولية.إنتاجات املدرسين املجددين، وأخرى في إطار ب
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وضمانا لتحسين العرض املقدم من لدن برنامج جيني إلى املنظومة التربوية، فقد تم تحيين االستراتيجية املعتمدة منذ نهاية   

بلوغ  ، حيث تم التركيز على نمط التجهيز، وهندسة التكوين، وكذا األولويات في مجال اقتناء املوارد الرقمية لضمان  2008سنة  

 :أساسيين  هدفين

 .تحسين جودة التعلمات واإلنماء املنهي للمدرسين -

 .تطوير املهارات املرتبطة بتكنلوجيا املعلومات واالتصاالت لدى املتعلمين -

، كما تم تعزيز االستراتيجية الوطنية  2013لى  إ  2009ومنه، تمت إعادة جدولة البرنامج على مدى خمس سنوات، أي من  

 :راتيجيين جديدينبمحورين است 

 . قيادة البرنامج -

تطوير استعماالت تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم، والذي هم منظومة التربية والتكوين في الجانب املتعلق    -

 بإدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم.

كما حددت الورشات الكبرى للبرنامج حسب خطة عمل محكمة وشفافة، وكذلك األمر بالنسبة للمشاريع املكونة للبرنامج،  

في قلب  (   génie)برنامج، حيث تموقع  2013الى    2009واملوارد املالية الالزمة لتحقيق األهداف املتوخاة خالل الفترة املمتدة من  

نف يعد  الذي  االستعجالي  املشروع  البرنامج  اسم  تحت  وذلك  باملغرب،  التربوي  لإلصالح  جديدا  بذلك    ،10P1Eسا  جسد  وقد 

االستراتيجية الوطنية من أجل تعميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املجال التربوي، وأسهم في تحسين جودة التعلمات،  

 .وما بعدها  2013منذ  املغربية،عبر تعميم األداة املعلوماتية بمختلف استعماالتها داخل املدرسة 

، والتي تعكس، في جانب منها، تفعيل اتفاقية الشراكة  2020، إلى حدود سنة  )1(وإجماال، تؤكد اإلحصاءات املحينة اآلتية

(  Microsoft Office Specialistمن أجل التكوينات اإلشهادية )  ،Microsoftبين وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي وشركة  

(MOS  ،)  :لفائدة األطر التربوية واإلدارية، وكذلك(Microsoft Certified Educator  )  ،ما  لفائدة األطر التربوية فقط بالوزارة

 :  ذهبنا إليه

 : في ما يتعلق بإنتاج املوارد الرقمية -أ

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم، وبوابة   مورد رقمي، موطن على بوابتي:  10000يفوق  فقد تم لحد اآلن، إنتاج ما  

 tice (http://www.taalmitice.maالتعلم عن بعد تلميذ 

م ومنصة
ّ
 . TICE (men.gov.ma))  املتعل

تعزيز املهارات املهنية لألطر التربوية في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم عبر نظام التكوين عن    -ب

 بعد: 

 تم توفير تكوينات عبر منصة التكوين عن بعد:

 . على املستويين املركزي والجهوي  " ComPracTICE مستفيد من تكوين "   3044- 

 ."MOOC GENIEمستفيد من تكوين " 125 35 - 

 
 تم تحيينها مباشرة من مديرية جيني بوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي. - 1

http://www.taalmitice.ma/
https://soutiensco.men.gov.ma/
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 إطار تربوي عن بعد في إطار االستمرارية البيداغوجية. 78414تكوين  - 

مواكبة األطر التربوية من خالل توفير تكوينات إشهادية في املعلوميات وفي مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    -ت

 م: في التعلي

 . (2017)سنة  (MCE) من األطر التربوية في 1300، وإشهاد (MOS)إطار تربوي في  43515تكوين وإشهاد  - 

 .(2018)سنة  MOS إطار تربوي في 19071تكوين وإشهاد  - 

 . (2019)سنة  (MCE) من األطر التربوية في 136، وإشهاد (MOS)من األطر التربوية في  3517تأطير وإشهاد  - 

 (. 2020)سنة  في إطار االستمرارية البيداغوجية (MOS) من األطر التربوية عن بعد في 6768تكوين وإشهاد  - 

 بلورة مجزوءة تكوينية حول التدريس وتدبير التعلمات موجهة لألطر التربوية: -ث

 -   ( التكوين  منقحة ملصوغات  نسخ  وإصدار  الجديدة  TICE, TICE & VS, TBI-PDPتحيين  املعايير  على ضوء  ( مصممة 

إعداد مجزوءة تكوينية موجهة لألطر التربوية حول إدماج ت.م. إ في التعليم خاصة باملراكز    -  . UNESCOللكفاءات لليونسكو  

 .(CRMEFالجهوية ملهن التربية والتكوين )

 . وم التربيةإعداد منهاج خاص باملعلوميات والبرمجة موجه لطلبة اإلجازة املهنية في عل - 

 . takwine)-(eاملشاركة في إعداد مجزوءة تكوينية موجهة لألطر التربوية حول تدبير التعلمات والتعليم عن بعد على منصة  - 

   التجهيزات والوسائل والحقائب الرقمية والصيانة: -ج

 ؛(SMM) الوسائطاستكمال تجهيز مؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي بقاعات متعددة  - 

 . مرتبطة بشبكة األنترنيت  (VMM)وحقيبة متعددة الوسائط    ،(SMM)مؤسسة بقاعة متعددة الوسائط  2838تم تجهيز    - 

  .(VMM) تم تجهيز املؤسسات الفرعية بحقائب متعددة الوسائط - 

   .مؤسسة ابتدائية مجهزة بحقائب متعددة الوسائط 6500 - 

  .مدرسة فرعية  3247تم تجهيز  - 

   .ربط املؤسسات التعليمية بشبكة اإلنترنت مع خدمة التصفية -

   .مؤسسة تعليمية بشبكة األنترنيت 8784ربط  -

   .تجهيز املؤسسات التعليمية بحاسوب ومسالط )عاكس( في كل قاعة، في إطار مشروع تجريبي -

  .حاسوب 7033تجهيزات  تحديث، و مؤسسة، وتحديث تجهيزات جيني 30تجهيز  -

  . تفعيل برنامج للصيانة من أجل الوقاية واإلصالح بشكل فعال -

   .% من حواسيب القاعات متعددة الوسائط80إصالح حوالي  -

  مؤسسة.188صيانة وإصالح لفائدة  -

 من القاعات املتعددة الوسائط، وفق اآلتي: 3029تم تشييد وبناء  -
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 بمراكز التكوين.  164  -بالتعليم الثانوي التأهيلي  854 -بالتعليم الثانوي اإلعدادي  759 -بالتعليم االبتدائي  1252 

طبعا، واجه هذا املشروع والبرنامج الوطني الطموح بعضا من اإلكراهات، من بينها عدم تعميمه على املؤسسات التعليمية   

  كلها، حيث ال تتوفر بعض منها على قاعات متعددة الوسائط، وغير مرتبطة بشبكة األنترنيت، خاصة املوجودة بالعالم القروي، 

ستوى الصبيب أحد التحديات التي تواجهها املنظومة التربوية التكوينية ، مثل العديد من  إذ يظل إكراه التغطية باألنترنت وم

دول العالم، لكن بتعاضد مختلف الفاعلين واملتدخلين، بما فيهم شركات االتصاالت الخاصة، يمكن ربح الرهان، والوصول إلى  

 تعميم هاته الخدمات على مستوى جميع تراب اململكة املغربية. 

إلى الهدف األساس هو:    ويبقى التعليم، كونه مشروع ورش وطني كبير، يمتد  املعلومات واالتصاالت في  إدماج تكنولوجيا 

هذه   إدماج  طريق  في  املض ي  الضروري  من  أصبح  حيث  واملدرسة،  األسرة  فيها  بما  والتربوية،  االجتماعية  املجاالت  جميع 

 ة التعليمية والتكوينية. التكنولوجيا الرقمية وتعميمها في املنظومة التربوي

 ثالثا: مقومات التعليم عن بعد وخصيصاته وتحدياته: 

تأسيسا على ما انتهينا إليه في املحورين األول والثاني، يمكننا تحديد مجموعة من املقومات والخصيصات املميزة للتعليم  

اعتمد بداية إلعطاء فرص أكبر للذين تعذر  عن بعد، فضال عن التحديات التي يواجهها راهنا ومستقبال. فالتعليم عن بعد  

عليهم مواكبة دراساتهم بشكل حضوري ألسباب متعددة، منها: انشغالهم بالعمل، وصعوبة جمعهم بين الدراسة الحضورية  

والعمل، أو لوجودهم بمناطق نائية أو وعرة، أو لظروف طبيعية وتضاريسية ومناخية، أو بسبب الهدر والتسرب املدرسيين  

ين يدفعان عددا من التالميذ إلى اللجوء إلى التربية غير النظامية، وعن بعد، أو لظروف وبائية، مثلما حدث مع جائحة  اللذ

من  19كوفيد أكثر  متابعة  دون  حالت  التي  التاجي(،  الحضورية    750)الفيروس  لدراستهم  العالم  حول  وطالب  تلميذ  مليون 

تكوين ومراكز  وجامعاتهم  التعليمية  الدول  بمؤسساتهم  مختلف  اتخذتها  التي  االحترازية  والتدابير  الصحي  الحجر  ظل  في  هم، 

على غرار باقي بلدان العالم، جراء انتشار فيروس كورونا املستجد   والبلدان. وفي ظل الظروف االستثنائية التي تعيشها بالدنا،

بالغات الوزارة الوصية، واملذكرة الوزارية   ين:(، وتداعياته املحتملة، وضمانا لالستمرارية البيداغوجية وفق مضام19)كوفيد  

أو  2020مارس    18بتاريخ    20/237رقم   املستجد  كورونا  وباء  تفش ي  الناتجة عن مخاطر  االستثنائية  املرحلة  تدبير  بشأن   ،

ية لهذا  ، تم اعتماد التعليم عن بعد بمختلف املؤسسات التعليمية، كما تم إعداد عشرات املئات من املوارد الرقم 19كوفيد

 الغرض، سواء من لدن الوزارة الوصية، أو من لدن السيدات والسادة األستاذات واألساتذة. 

 وقد أفرزت التجارب املختلفة واملتنوعة التي بلورها التعليم عن بعد، مقومات وخصيصات عدة، يمكن إجمالها في اآلتي:

وفاعلية:  ذات سرعة  وتعلم  تعليم  خيارات  املدرس   أ.  باستطاعة  والفضاءات    إذ  املالئمة  األوقات  اختيار  معا  واملتعلم 

 . االفتراضية واملنصات والتطبيقات املناسبة، واألكثر جاهزية ومردودية

املنظم: الجماعي  التعليم  مختلف    ب.  يراعي  مسبق  تعاقد  وفق  منظم،  جماعي  بتعليم  بعد  عن  التعليم  يسمح  حيث 

 . الضوابط واملعايير املتبعة عبر املنصات االفتراضية

يسمح تعدد التطبيقات واملنصات االفتراضية وتنوعها، جراء التطور الهائل واإلقبال    ت. منصات افتراضية مهنية وآمنة:

، بتجريب أو اختيار األكثر مهنية وأمانا منها، وبرزت هنا منصات افتراضية أنشأتها وزارة التربية  املتزايد على التعليم عن بعد

التي   تلك  أو  الدراسية،  املستويات  بجميع  املقررة  للدروس  الرقمية  املوارد  تتضمن مختلف  املتعلمين  لفائدة  الوطنية، سواء 

)على سبيل املثال ال الحصر:    على قدر عال من املهنية والحرفية واألمانيشتغل عبرها األساتذة مع تالمذتهم وطلبتهم، مع توفرها  

 . (Microsoft teams)منصة ميكروسوفت تيمز 
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يتيح التعليم عن بعد عبر املنصات املشار إليها وغيرها، إمكانات عملية وكبيرة للتعلم الذاتي، وبشكل    ث. التعلم الذاتي:

دروس، واالستماع إلى الشروحات، والتدرب على التمارين، والتعلم في أي وقت، على  فردي، حيث يمكن للمتعلم إعادة قراءة ال

 . مدار اليوم

إضافة إلى التفاعل غير املباشر )افتراضيا( الذي يتم في التعليم عن بعد، فإنه يتميز بتنظيم عالي    ج. منظم ومتحكم فيه: 

 .وديته مرتفعةالجودة، وبدرجة كبيرة من التحكم، تجعل النسب اإليجابية ملرد

 .إذ باإلمكان أن يستفيد منه في وقت واحد، أكثر من العدد املحتمل حضوريا ح. زيادة عدد فرص التعلم: 

الفرص: لتكافؤ  ومحقق  التعلمات  ملختلف  مالئم  مختلف    خ.  يالئم  أنه  بعد،  عن  التعليم  خصيصات  أهم  بين  من 

يحقق تكافؤ الفرص في الولوج واملشاركة، رغم محدودية االستفادة   التخصصات والتعلمات واملناهج واملوارد الرقمية، كما أنه 

 . لخإأحيانا، عندما يتعلق األمر بمتعلمين تعاني أسرهم من الهشاشة، حيث مشاكل الوسائل املادية، والشابكة، والصبيب...

التحديات التي رافقت ظهور التعليم  طبعا، هناك خصيصات متعددة يطول ذكرها، لكن ذلك ال ينفي وجود العديد من   

عن بعد وتطوره، راهنا ومستقبال، تتطلب مواجهتها توحيد الجهود وتعاضدها، والعمل على تقليص الفجوة بين املستفيدين  

 منه. ومن بين هذه التحديات: 

 . التعليمية والجامعية أ. صعوبة تعميم البنيات التحتية والتجهيزات الرقمية الخاصة بأجرأة التعليم عن بعد باملؤسسات

 ب. محدودية توفر األسر على األجهزة االلكترونية والرقمية املساعدة على االستفادة األمثل من التعليم عن بعد؛ 

 .ت. عجز بعض األسر عن توفير الربط بالشابكة، أو ضعف األنترنيت، وعدم القدرة على تأدية مصاريف الصبيب

باء واألمهات أو األولياء على كيفيات توظيف التعليم عن بعد، سواء تدريسا، أو تعلما،  ث. تكوين املدرسين واملتعلمين واآل 

 . أو تتبعا

 ج. صياغة دليل عملي وتوجيهي موحد للتعليم عن بعد، يتضمن مختلف اإلجراءات والتدابير وأساليب العمل. 

 وخالصات:  نتائج

اقع  من تجارب  "بـــ    أظهرت النتائج التي توصلنا إليها من خالل بحثنا املوسوم   التعليم عن بعد باملغرب: بين إكراهات الو

أن املغرب قد تمكن فعال من تطوير تجربته في رقمنة املوارد التعليمية، وإعداد املوارد البشرية والبنيات  وتحديات املستقبل"،  

التربوية   بمنظومته  بعد  عن  والتكوين  التعليم  لتعميم  املالئمة،  أنماط  التحتية  مختلف  توظيف  استطاع  كما  والتكوينية، 

التكنولوجيات الحديثة ملواكبة مختلف التطورات املتسارعة، واستشراف املستقبل، سواء تعلق األمر بالتعليم والتكوين، أو  

 بتمهير موارده البشرية، وجعلها مؤهلة ملسايرة مختلف التحوالت الرقمية. 

بعد باملغرب كانت استباقية واستشرافية في اآلن نفسه، وهو ما جعله، في ظل  م عن  من هنا، يمكن القول بأن تجارب التعلي

، قادرا على إنجاح تجربة التعليم عن بعد، في حدودها املعقولة واملقبولة، رغم مختلف املعيقات  19تداعيات جائحة كوفيد  

 والتحديات، حيث عمل على:

 . عد باملؤسسات التعليمية والجامعيةمضاعفة التجهيزات الرقمية ألجرأة التعليم عن ب -

الحد من انعدام تكافؤ الفرص بين األسر، سواء في الحصول على األجهزة االلكترونية والرقمية، أو الولوج إلى املنصات    - 

 .الرقمية املعدة خصيصا للتعليم عن بعد
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 . اشةتقديم مساعدات تقنية مباشرة، خصوصا بالعالم القروي، للتخفيف من مظاهر الهش -

 تخصيص برنامج للتكوين املستمر لفائدة املدرسين، لتأهيلهم للتوظيف األمثل للتعليم عن بعد. -

 تية قادرة على اإلسهام في تضييق الفجوات وتطوير التجارب:وفي هذا السياق، نرى العناصر اآل 

 .التعليم عن بعدبين الدول العربية في مجال  محليا، و العمل على تبادل التجارب والخبرات  -1

 . رسملة التجارب العربية الناجحة وترصيدها، وتقاسمها -2

 .مشتركة بين مختلف الفاعلين في مجال التعليم عن بعد، بالدول العربية، بشكل تناوبي تكويناتبرمجة  -3

مؤهلة بشكل أكثر نجاعة،  إيالء عناية خاصة للموارد البشرية بالوطن العربي، وربطها بالتكوين والتكوين املستمر، لجعلها   -4

 . وخصوصا في مجال رقمنة اإلدارات والخدمات

العمل على صياغة دليل عملي وتوجيهي موحد للتعليم عن بعد، يتضمن مختلف اإلجراءات والتدابير وأساليب العمل،   -5

 .، مع مراعاة الخصيصات املحليةيمثل لوحة القيادة العامة املشتركة

   قائمة املراجع : 

التضامن،  الباعمراني   .1 منشورات صدى  )إعداد(،  والرهانات"،  التحوالت  والتكوين:  التربية  منظومة  "إصالح  )إبراهيم(: 

 . 2020مطبعة دار النشر املغربية، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األولى 

والعشرين"، مكتبة األنجلو املصرية،  رمزي )أحمد عبد الحي(: "التعليم عن بعد في الوطن العربي وتحديات القرن الحادي   .2

 (. 2010، القاهرة)1ط

 . 2002الفرجاني)عبد العظيم(: "التكنولوجيا وتطوير التعليم"، طبعة  .3

 (. 2011يوليوز  01دستور اململكة املغربية) .4

 ، اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين. (1999)  امليثاق الوطني للتربية والتكوين .5

ا .6 للبرنامج  التركيبي  )التقرير  والبحث  2012  –  2009الستعجالي  األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة   ،)

 العلمي.

 (؛ املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.2030 – 2015الرؤية االستراتيجية ) .7

 (.... 2017) 51.17القانون اإلطار  .8

  www.men.gov.maموقع وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي:  .9

  genie@men.gov.ma: مديرية برنامج "جيني"موقع  .10

  

http://www.men.gov.ma/
mailto:genie@men.gov.ma
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 محاولة نقديّ  سوسيولوجيا السينما:في   كموضوع بصري   ةاملرأة املغربيّ 
ّ
 قد الجمالي ة لتأسيس معرفة تتجاوز الن

Moroccan Women as a Visual Subject in Sociology of Cinema : 
A Critical Endeavor to Establish knowledge beyond Aesthetic Criticism 

 املغرب  ،جامعة الحسن الثاني/حمزة األندلوس ي

Hamza ANDALOUSSI / University of Hassan II ,Morocco 

 

 : ملخص

 
َ
   همن خالل هذ  وم  ر  ن

 
ه البيبليوغرافيا البحثية حول موضوع أفالم املرأة وقضايا الجندر في السينما،  يح  ت  الدراسة استقراء ما ت

َس      د  َم عْ نَ إذ 
ّ
املتوف الدراسات  أن  على تحليل  املوضوع. والحال  تب حول 

 
ك ما  الوقوف على حدود  بغية  رة بشكل نقدي، وذلك 

 
 
   مراجعاتنا النقدية قد قادتنا إلى الخروج باستنتاج مفاده أن حقل الدراسات السينمائية في العالم العربي عامة

 
  واملغرب خاصة

 
 

عاني من ش فقلة قليلة هم الباحثون في العلوم اإلنسانية الذين يهتمون بموضوع السينما والثقافة    على مستوى الكم،   ّحٍ ال يزال ي 

يادة على  لهم. ز البصرية، وظواهرها املركبة، التي تلتقي فيها رهانات املخرجين وجمالية أعمالهم مع تطلعات الجمهور وردود أفعا

ستدعي توجيه بوصلة البحث نحو االهتمام بقضايا السينما، كما  ان الدواعي الواقعية التي تيَ ذلك، سنحاول في هذه الدراسة بَ 

تجاوز أحكام القيمة التي تتخلل كتابات النقد الفني    مقدورهسنحاول إثبات الفعالية العلمية لسوسيولوجيا السينما كمبحث ب

 س  أيضا تجاوز القصور الذي يَ   قدوره حول سينما املرأة، وبم
   م 

َ
نفسها في تحليل املضمون    ر  ص  ْح املقاربات السيميولوجية التي ت

 الداخلي لألفالم فقط.

 املرأة والسينما، سوسيولوجيا السينما، أنثروبولوجيا الصورة، أفالم املرأة. الكلمات املفتاحية: 

Abstarct : 

Through this study, we aim to examine what the research bibliography provides on the subject of the 

portrayal of women and gender issues in films. We will critically analyze the available studies so that we could 

probe into the limits of what has been written on the subject so far.  In fact, our critical reviews have led us to 

infer that the field of film studies in the Arab world in general and Morocco in particular are still experiencing 

a scarcity at the quantitative level. Actually, there are very few researchers in sociology who are interested in 

the field of cinema and visual culture, and their complex phenomena, in which the aspirations of directors and 

the aesthetics of their works meet the expectations and reactions of the audience. Furthermore, we will try in 

this study to show the realistic motives that require directing the research compass towards giving more 

importance to cinema issues. We will also try to prove the scientific effectiveness of "cinema sociology" as a 

study that can go beyond the value judgments that normally occur in the writings of art criticism about 

women’s cinema, and which can also overcome the deficiency that characterizes semiological approaches 

which confine themselves to analyzing the internal content of films only.  

Keywords : Women & Cinema, Sociology of Cinema, Visual Anthropology, Women Movies. 
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 مقدمة: 

لقد شهدت السوسيولوجيا في املغرب تراكما هاما من حيث الكم والكيف، وذلك منذ بداياتها في العقد الرابع من القرن  

، حيث اتسعت دائرة مواضيعها لتحيط تحديدا بالطابوهات االجتماعية الثالث: السياسة والدين والجنس، لهذا  1العشرين

ه  إلى أن الحقل الفني ظل موضوعا على هامش املشاريع السوسيولوجية  2بير بورديو "علم مزعج فهي بتع ّب 
َ
ن
 
". في ذات السياق، ن

 3املغربية
 
إلينا فجوة ل  بالنسبة   

ّ
َمث ي  الفني باملغرب،    ، وهذا ما  التداولي  التي يطرحها النسق  تتصل بغياب االهتمام باملشكالت 

اد  قَّ الفاعل الفني وتأثيره املمكن في املجتمع، أو بدراسات املحتوى الفني، والتي ظلت حكرا على النُّ  تعلق الوضع بدراسات  سواءَ 

ث   َيْت اهتماما ال بأس به من طرف الباح  ق 
َ
وسيميولوجيا    4الجمال   ين في حقلي فلسفةمن غير األكاديميين، وفي أفضل األحوال ل

عْ 
 
 بمسألة التلقي والتفاعل الدينامي بين املادة الفنية والفئة املتلقية لها. ى نَ الصورة؛ دون إغفال الدراسات التي ت

عنى بالظواهر الفنية دافعا لنا في اإلقدام على إعداد 
 
ْعَتَبر  إذن الفجوة املتمثلة في احتشام الدراسات السوسيولوجية التي ت

 
  ت

ر"ٍ ال يزال يحتاج في املغرب إلى َس   انحاول من خالله  هذه الدراسة، والتي 
ْ
ك أغواره امليدانية، كما    ر  بْ املساهمة في إغناء حقل "ب 

االجتماعية   الديناميات  ر   َفّس 
 
وت ْفَهٌم 

َ
ت ببلورة نظريات سوسيولوجية  سمح 

َ
ت ٍة مفاهيمية ومنهجية  دَّ ع  إلى تشكيل  يحتاج أيضا 

 فني والجمهور أو الفئة املتلقية. املتصلة بالتفاعل القائم بين الفاعلين في الحقل ال

 أسئلة الدراسة: 

يَ   إذا الفيزيائية  العلوم  في  واالبستمولوجيون  الباحثون   ص  ْق كان 
التفسيرية    وَن د  الحدود  على  الوقوف  "املشكلة"  بتحديد 

لوم اإلنسانية  للنماذج النظرية، وكذا إثبات وجود ظواهر طبيعية تنفلت عن القوانين املوضوعة للتفسير؛ فالباحثون في الع

 
ْ
ط تثير  ي  أسئلة  عن  اإلجابة  أجل  من  سيباشرونها  التي  باألنشطة  الخاصة  التحديدات  جملة  على  اإلشكالية  اصطالح  لقون 

. إن اهتمامنا بالبحث في موضوع الصورة السينمائية للمرأة في األفالم الروائية املغربية  5اهتمامهم ولها صلة بالواقع االجتماعي 

   ه  دُّ رَ َم 
 
االجتماعية"،    أوال "الظواهر  نطاق  تدخل ضمن  بأنها  القول  أما  وتفسيرا،  فهما  "ظاهرة" تستوجب  األفالم  اعتبار هذه 

فيرتبط بـ"الكتلة الكمية البارزة" التي تحتلها هذه النوعية من األفالم، خصوصا في العقدين األخيرين، ولتوكيد ذلك قمنا بجرد  

بْ  ها هذه األفالم ضمن الحصيلة السينمائية لكل سنة، مع توضيح التطور الكمي الذي شهدته هذه  رز املكانة التي تحتلإحصائي ي 

 .2018إلى غاية سنة  2000األفالم منذ سنة 

 

 
 رَ عَ 1

َ
 املغرب، من إنجاز الفرنس ي روبير مونطاني تحت عنوان "البربر واملخزن بجنوب املغرب": مُّ ه  ميالد أول بحث سوسيولوجي يَ  1930ت سنة ف

MONTAGNE Robert, Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc, Paris : Félix Alcan, 1930, 427 p. 
بو يَ 2 بيير  مهمة  رديو ستخدم  لتعريف  جميال  مجازيا  ي  السوسيولوجيين   وصفا  والذين  باملشاغبين،  يصفهم  حيث  حفالتهم  ،  الناس  على  فسدون 

 سائل البديهيات االجتماعية والعادات "غير املَف تحقق إال كعلم مزعج ي  تال    السوسيولوجياوالحال أن    ؛التنكرية
َّ
، خصوصا تلك "Habitus  ر فيهاك

 ملقدسات كالدين، والجنس، وثقافات الهيمنة الذكورية، واألنظمة السياسية االستبدادية. التي تتخفى وراء ستار ا
 سن  3

ْ
 .والسينما لة الدراسات السوسيولوجية التي اهتمت بموضوع الفنق   ت في قادم الصفحاتت من خالل اإلحصائياب  ث

َس 4
 
 مَّ ت

 
 ّر  عَ ي   ى فلسفة الجمال بالـ"االستطيقا"، حيث

 
 ا هَ ف

َ
 الفيلسوف آرثر شوبنهاور كمثال بأنها ت
َ
ق العمل الجميل والشعور به، ومن ثمة فاالستطيقا وَّ ذ

إلى مستوى   خطاب نقدي للفن، أي محاولة لتقييم الفن انطالقا من مدى اإلبداع والتفرد فيه، في مقابل املحاكاة والتقليد اللذان ال يرتفعان بالعمل

مْ   ّن  صَ في ضوء ما سبق أن ن    ن  ك  "الفن" حسب إيمانويل كانط. ي 
َ
 كتابات النقد السينمائي في الجرائد واملجالت الفنية باعتبارها كتابات "استطيقية".  ف

5 GOSSELIN André, « La notion de problématique en sciences sociales » Communication. Information Médias Théories, automne 

1994, vol 15 n°2, p 122. 
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 ر  بْ ي  
َمثل نصف مجموع األفالم الصادرة كل سنة، وذلك   ز  هذا املبيان أن عدد األفالم الروائية الطويلة املعنية بقضايا املرأة ي 

على مدار خمسة عشر موسما سينمائيا من أصل تسعة عشر. إن هذه اإلحصائيات كفيلة بتوكيد الحضور الطاغي ألفالم املرأة  

نراه    ٌر يرتفع بهذه النوعية من األفالم إلى مصاف "الظاهرة" بسبب بروزها الرقمي، وهذا مبّر    في املشهد السينمائي املغربي، والذي

 
َ
إلى إدراج الوقائع االجتماعية ضمن دائرة أبحاثها، خصوصا تلك    د  َم عْ قويا ودافعا إلى دراسة هذه األفالم، فالسوسيولوجيا ت

 التي ترتقي إلى مصاف "الظواهر".

 
 
رتفاع في عدد "أفالم املرأة" يتوازى مع االرتفاع العام الذي شهدته الصناعة السينمائية باملغرب مع  شير كذلك إلى أن اال ن

 2000سنوات    مطلع
 
ن لهذا  ف،  زمنيا،  مخصوص  سياق  الظاهرة ضمن  هذه   حدد 

 
ت فقطالدراسة    الروائية   األفالم  بهذه  ْعَنى 

الزمني   املجال  لألسئ(2018؛2000)الصادرة ضمن   
 
قا

ْ
ف و  وذلك  التالية:  ،  َهة  املَوّج  العلوم  لة  في حقل  الباحثون  ينخرط  هل 

اإلنسانية بشكل جاد في ورش تفكيك وتحليل التفاعالت الناجمة عما تثيره السينما من قضايا مجتمعية؟ كيف يستقرؤون  

فهم وتفسير ديناميات   رهانات املخرجين املهتمين بقضايا املرأة وإشكاليات الجندر؟ ما هي املقاربات التي يعتمدون عليها في 

الحقل السينمائي؟ وأي حدود ومزالق تسقط فيها هذه الدراسات؟ ما املوقع الذي يجب أن تحتله السوسيولوجيا في إطار  

 مبحث "املرأة والسينما"؟  

 املنهجية: 

ف هذه الدراسة ضمن حقل َصّن 
 
  الناحية "االبستمولوجية"    السينما، وهي دراسة نعتبرها من  سوسيولوجيا  ن

 
 نقدية

 
محاولة

ٍر" ال تتوفر معلومات علمية وافية حولها،   نبتغي من خاللها فهَم وتفسير
ْ
ك السوسيولوجية حول  ألبحاث  قولنا بندرة ا و   ظاهرة "ب 
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مكن توكيده باالستناد على البيبليوغرافيا الورقية املتو  السينما قضايا ، وعلى القواعد العاملية للبيانات من قبيل "غوغل  1فرة ي 

 .2سكوالر"، "تايلور وفرانسيس"، "كيرن"، "أوبن إيديشن"، و"جي ستور"

   تجب اإلشارة 
 
والذي نقاربه من خالل "أسئلة    ، "صورة املرأة في السينما املغربية"بموضوع    ى بشكل خاص ْعنَ إلى أن الدراسة ت

، إذ سنعمل  في هذا الصدد على استقراء  منهج بيبليوغرافي "إحصائي وتحليلي في آن معا"طبيق  انطالق"، سنجيب عنها عبر ت

الدراسات واألبحاث املوضوع،  أهم  بناء    املتوفرة حول  كالتكميم والتصنيف واملقارنة، وكذا  تقنيات مختلفة،  باالعتماد على 

ه  في أفق التَّ 
ُّ
ل
 
الة؛ وك ن منالجداول واملبيانات اإلحصائية الدَّ

ُّ
تحديد الفجوات املمكنة، واملتصلة بالحدود االبستمولوجية    َمك

ة في هذه الدراسات. 
َ
ستعَمل

 
 لهذه الدراسات، سواء تعلق األمر باملسائل التي أغفلتها، وكذا الثغرات التي تتخلل املنهجيات امل

 مضامين الدراسة: 

 "املرأة والسينما" مبحث استقراء إحصائي لوضعية البحث العلمي في   - أوال 

مكن بادئ ذي بدء إال الحكم بندرة الدراسات السوسيولوجية حول الفن، بينما تحديد املوضوع وتوجيهه حصرا نحو   ال ي 

السينما، فذلك أكثر ندرة وفقرا؛ وقد اعتمدنا في حكمنا هذا على املراجع والدراسات التي تم استخالصها من قواعد البيانات  

بالدار    ومكتبة مؤسسة آل سعود للعلوم االجتماعية والدينية  بالرباط  املكتبة الوطنيةوهما  ين في املغرب،  الخاصة بأكبر مكتبت

 البيضاء
 
زيادة على    ،  األكاديمية  البحث  محركات  أهم  على  باالعتماد  جردها  تم  التي  البيبليوغرافية  املادة  على  انفتاحنا  على 

 األنترنت. 

 

 يَ 
ْ
املوسع إلى استشفاف ندرة الكتابات العلمية باللغة العربية حول مسألة املرأة في السينما،  لص استقصائنا البيبليوغرافي  خ

بأس به على هذ انفتاح ال  التأكيد على  االنشغال  مع  الجزائر  ا  بلدان الشمال اإلفريقي، خصوصا  باحثي  الدراس ي من طرف 

 واملغرب ومصر. 

 
1 
َ
  وَ جمع املادة البيبليوغرافية )من مقاالت وكتب( حول قضايا املرأة في السينما انطالقا من قواعد البيانات التي ت    مَّ ت

ّ
ها أهم مكتبتين في املغرب،  ر  ف

 وهما املكتبة الوطنية بالرباط ومكتبة آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية بالدار البيضاء. 
وفرها محركات بحث أكاديمية هي    لقد اعتمدنا من2 ،  Google Scholarجهة ثانية في جمع املادة البيليوغرافية على أشهر القواعد اإللكترونية التي ت 

Taylor & Francis ،Cairn ،Jstor. 
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الصورة السينماتوغرافية للمرأة" عندما نقارن بين عدد الدراسات التي  يتأكد أكثر اهتمام بلدان الشمال اإلفريقي بمسألة "

"املرأة املغاربية في السينما"، وذلك ألن الدراسات العلمية املعنية باملرأة    موضوعو "املرأة العربية في السينما"    بموضوعاهتمت  

 املعنية باملرأة العربية. املغاربية تتفوق من حيث العدد، وإن بشكل طفيف على الدراسات 

يتبوأ املغرب مقارنة ببقية البلدان العربية مرتبة الصدارة فيما يخص االنشغال البحثي باملوضوع، حيث نلحظ تنوعا لغويا  

على مستوى الدراسات املعنية بقضية املرأة والسينما، فالكتابات حول املوضوع تحضر باللغتين الفرنسية واالنجليزية كذلك،  

 إال  
َ
 هذه األبحاث يظل محتشما، مما ي    مَّ أن ك

َ
عنى    إمكانية حدوث تراكم معرفي كاٍف   ب  ّي  غ يسمح بتأسيس فرع معرفي مستقل ي 

 
 
 بصفة خاصة.  جندروبقضايا الصورة وال بالسينما عامة

 

عنى باملوضوع املبحوث، حيث تم جرد  
 
 في ذات السياق، تتفوق الجزائر فيما يخص إنجاز أطروحات جامعية ت

األفالم   من  عينة  في  أو  بعينه،  ملخرج  تجربة سينمائية  في  إما  املرأة  ملعالجة صورة  تخصيصها  تم  جامعية  أبحاث  ثمانية 

 املحدودة جدا، بينما لم يَ 
ْ
 خ
 
ال لذي قمنا به فيما يخص املغرب إال إلى إحصاء أربعة بحوث جامعية  ص التحري البيبليوغرافي 

األجنبية، حيث  اللغوية  الدراسات  لحقل  تنتمي حصرا  للدكتوراه  أطروحات  وكلها  جامعية  بجميعها    ترتبط   فقط،  مختبرات 

 للغتين الفرنسية واالنجليزية.
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الذكر إلى نتيجة مؤداها ندرة الكتابات العلمية حول    يمكننا أن نخلص انطالقا من عمليات التحري البيبليوغرافي اآلنفة

موضوع السينما عامة وثنائية "املرأة والسينما" بشكل خاص، كما نسجل شبه غياب لألبحاث ذات االنتماء السوسيولوجي في 

   جل  والحال أن  ،هذا الصدد
 
العينات الفيلمية،    في تحليل  1تقتصر على املنهج السيميولوجي  ي للتحر   البحوث التي تم جردها وفقا

لنا بشكل واضح أن هناك   الفني. لهذا يبدو-ذلك راجع إلى انتماء هذه البحوث في أغلبها إلى مجال اللسانيات والنقد األدبي دُّ رَ وَم 

ز  من  السينمائية  الظاهرة  مقاربة  في  كزاوية فجوة  خارجية،  املتلقي  و ،  )املخرج(  املبدع -الفاعل   وايا  الجمهور  للصناعة  زاوية 

عَ   .السينمائية ي  واملتلقي  االجتماعي  الفاعل  مفهومي  أن  حقل  دَّ والحال  إلى  تنتمي  التي  النظرية  املفاهيم  صلب  من  ان 

تحقق إال باالشتغال على "سينما  يالسوسيولوجيا، لهذا نرى أن تجاوز القصور املرتبط باالكتفاء بمقاربة املضمون الفليمي ال  

  "الداخلي" وذلك من أجل توسيع أفق الدراسة ليشمل زيادة على املضمون الفيلمياملرأة" بعين سوسيولوجية، 
 
 ك

 ّ
من الفاعل   ال

، والذي  السينمائي والجمهور املتلقي، وهذا االنفتاح ال يتحقق من وجهة نظرنا إال إذا تم االعتماد على براديغم التفاعلية الرمزية

 املتلقي(.  –املحتوى الفيلمي  –  "املخرج"ينمائي)الفاعل الس يتيح التكامل بين املحددات الثالثة

 مضامين أهم الدراسات املعنية بمسألة "صورة املرأة في السينما"  قراءة في  -ثانيا 

 
َ
 وَّ تنقسم املقاربات النظرية في التعاطي مع مسألة "الصورة السينماتوغرافية للمرأة" إلى ثالثة مداخل كبرى، أ

 
عنى بنظرية  هَ ل ا ي 

ر ج(  الفاعل الفني
ْ
عنى)املخ بمسألة التطورات التاريخية التي تطرأ على الحقل السينمائي، وما يترتب عن ذلك من تغيرات    ، وثانيها ي 

م  األساليب الفنية املعتمدة في معالجة قضايا املرأة، ومدى تأثير العوامل الخارجية كالدولة واالقتصاد إما في الدفع نحو   س 
َ
ت

ا بمزيد من حرية  الثالث  املدخل  يتعلق   فيما  أو تضييقها؛  السيميولوجية  لتعبير  التقنيات  على  بناء  األفالم  تحليل مضمون 

 بهدف تفكيك املقاطع الفيلمية وفحص صور املرأة في األفالم، ومن ثم الكشف عن دالالت ورمزيات هذه الصور.  تحديدا،

 

 

 
إلى شقين، األول هو سيميون 1 مكن تقسيمه  ي  اليونانية، فاللفظ  اللغة  إلى  ، بمعنى عالمة، والثاني هو  sémeion  تعود جذور لفظ السيميولوجيا 

باحثو هذا    يوجهو   ؛، بمعنى دراسة عقلية أو خطاب عقلي؛ وبهذا فالسيميولوجيا هي علم العالمات أو علم الداللة، أو علم اإلشاراتLogos  لوغوس

ي يروم دراسة العالمة بأنماطها املختلفة في  اللسانية، أي أنه العلم الذ  الحقل العلمي اهتمامهم نحو دراسة مختلف أنواع العالمات اللسانية وغير

ة تحمل معنى ما.
َّ
 حياة املجتمع، أو دراسة الشفرات أو األنظمة التي تمنح قابلية الفهم لألحداث واألدلة بوصفها عالمات دال
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 فاعلة داخل املجتمع  .1
ً
 محدد الفاعل: املخرج باعتباره ذاتا

البحث   قادنا  املجتمع،  داخل  التأثيرية  وقوته  السينمائي  الفاعل  برصد  اهتمت  والتي  السابقة،  الدراسات  إلى  بالنظر 

   مُّ ه  البيبليوغرافي إلى جرد دراستين سوسيولوجيتين فقط في هذا السياق، األولى تَ 
 
حول  1أجراه الفرنس ي جون زكانياريس   بحثا

حضور الجسد األنثوي والعري في السينما املغربية، فيما تنتمي الدراسة الثانية إلى مبحث "االستعماالت"، ويتعلق األمر في هذا  

 الصدد ببحث أجرته نوال الشاوني حول استعمال السينما كواجهة للتسويق السياحي. 

 ْد يولوجي يَ بدءا بالدراسة األولى، فقد َعَمَد زكانياريس إلى إنجاز عمل سوس 
 
منهجيا ضمن نطاق "دراسة الحالة"، حيث    ل  خ

،  (2002)"  2"موشومة ـاقتصر على تحليل مضمون فيلم روائي واحد فقط، ويخص فيلم املخرج املغربي لحسن زينون املعنون ب

هة تتمثل في:   ر للعامة الجسد  كيف ُيظه  الفنان عن أفكاره بلسان فيلمه؟   عبر كيف يُ وذلك في إطار اإلجابة عن أسئلة موّج 

 كيف يحاول زعزعة البنيات الذهنية لإلدراك؟  األنثوي عاريا وموشوما داخل نطاق السجل الفني؟

شاهدين بشكل  
 
ينتهي زكانياريس في دراسته إلى أن املخرج زينون يمثل نموذجا للفاعل السينمائي العضوي، والذي يدفع امل

الال في  التفكير  إلى  فيه  "ناعم"  ال    .مفكر  مغاير،  بشكل  واملرأة  والجنس  الجسد  موضوعات  تأمل  على  جمهوره  يحفز  إنه 

كموضوعات بورنوغرافية بل كموضوعات إشكالية داخل املجتمع املغربي. البد من اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الجنس يدخل  

عتَ  "، إال أن املخرج  3الكثيرين "حشومة   بر عندفي الثقافة اإلسالمية الشعبية ضمن منظومة الحجب والستر، والكشف عنه ي 

حاول إقناع الجمهور "بصريا" بأن الجسد رامز ملكنونات الذات ووسيلة للمقاوَ  مة والتعبير عند املرأة، تماما  حسب زكانياريس ي 

ذاكرة  . إن زينون يسترجع  4كما كانت النساء األمازيغيات قديما تستعملنه كوسيلة للتجميل ومقاومة املرض وطلب الخصوبة

ْم  باح" عند األجداد، بل ي  شاهديه بأن الجسد النسوي "م  ر  م  ب 
ْ
خ ن للجسد أن يكون فاعال في التعبير  ك  املجتمع حول الجسد، وي 

لقد نجح زينون حسب زكانياريس في إقناع الجمهور بأطروحته السينمائية، والباحث الفرنس ي    .واكتساب الفرد "اعتباره الذاتي"

مثل جمهورا حضر الفيلم في  يؤكد هذا النجاح من
 
  . حدى الصاالت السينمائيةإ خالل مالحظاته التي أقامها على عينة مختارة ت

 
َ
 شاهد الجنسية لم تلَق انزعاج الجمهور، علما أن الفيلم قد نجح قبل ذلك في تجاوز عارضة الرقابة.  لقد الحظ زكانياريس أن امل

 
ف1 في مجلة "سوسيولوجيات" السويسرية، وذلك  باملغرب؟"  الفني  ر جون زكانياريس مقاال علميا عنوانه "هل هي ثورة رمزية يشهدها الحقل 

َ
ش

َ
ي ن

 ، وفيما يلي إحالة على املقال:2018أعقاب سنة 

ZAGANIARIS Jean, « Une "révolution symbolique" dans le champ artistique marocain ?», SociologieS  [En ligne], Théories et 

recherches, mis en ligne le 19 juin 2018, consulté le 02 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/8247 
خرجه لحسن زينون. يحكي الفيلم عن عودة نعيم كاف، عالم األنتروبولوجيا، من سفر طويل، بعد أن كان يمني مل  2011صدر فيلم موشومة سنة  2

. ومن خالل أسفاره، تبلورت أفكاره حول متخيل هذياني وصوفي في اآلن ذاته. وفي بحثه عن هذه املرأة  "مريريدة"مرأة تدعى  انفسه بإخراج فيلم عن  

. وينقل مسار هذه املرأة بين ازدواج الشخصية وزنا املحارم، وبين الجريمة والذاكرة، لكن مسار  تتواجد فيه  خور كانتيتردد نعيم على ما  ،الشاعرة

 .، التي ستمثل دور مريريدة في فيلمه، والتي ستصبح قرينتها، وتلبس لبوسها الجسدي والروحي"أدجو"البطل سيتغير بشكل كلي ملا يلتقي نعيم بـ
"حشومة" في القاموس التداولي عند املغاربة إلى مجموع املمارسات االجتماعية "املحرمة"، والتي تدخل في الغالب ضمن نطاق ما يجري  تشير كلمة  3

تأثير اإلسال  التغاض ي عن  بعالم الجنس واملرأة، دون  في كثير من األحيان  لهذا ترتبط "حشومة"  في  في الفضاءات الخاصة "بعيدا عن األنظار"،  م 

 ّر  َح الجنس والجسد ضمن حدود الستر والحجب، إذ ت    تسييج
كثير من األحاديث النبوية الحديث عن العالقات الجنسية، ومن أمثلة ذلك الحديث   م 

َك م   ل 
َ
َعَل ذ

َ
َل َمْن ف

َ
نَّ َمث َك )أي من تحدث في الجنس أو عن مشكلته الجنسية(؟ إ  ل 

َ
َعَل ذ

َ
ل  َمْن ف

َ
وَن َمث ْدر 

َ
 اآلتي: َهْل ت

َ
َل ش

ْ
ما ث ه  َحد 

َ
قي أ

َ
ٍة ل

َ
ان
َ
ْيط

َ
اٍن وش

َ
ْيط

وَن. )عن أبي هريرة( ر 
 
ْنها َوالّناس  َيْنظ  م 

ى حاَجَته  َقض َ
َ
ة  ف

َ
ك الّس   ب 

َبه   .َصاح 
4ZAGANIARIS Jean, Op. cit.,p.18. 

http://journals.openedition.org/sociologies/8247
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إلى أن مقالة زكانيارس تظل نموذج قارَ تجب اإلشارة 
 
ن مع  ا للبحث املعزول، فهذه الدراسة تظل مع ذلك غير قابلة ألن ت

 
َ
أ أنني لم  الكبير الذي يشوب حقل سوسيولوجيا "الفاعل الفني" في املغرب، علما  الفقر  أي    ص  ْح نظيرات لها، وذلك في ظل 

سمى  دراسة سوسيولوجية أخرى في هذا الباب، ناهيك عن أن دراسة زكانياريس قاصرة جدا عن أن   حيط بخصائص ما ي 
 
ت

في إطار عملية االستقراء    ، وذلك ألن االعتماد على "حالة فيملية واحدة" غير كاٍف يةاملغرب  السينما  بـ"تيار ما بعد الحداثة" في

الناحية   من  "زائفا"  إسقاطا  عد  ي  بأكمله  تيار سينمائي  على  وإسقاط خالصاته  واحد  فيلم  من  االنطالق  أن  أي  واالستنتاج، 

ستمولوجية، ضف إلى ذلك أن اإلملام باملنطلقات االديولوجية للمخرجين وأسباب رهانهم على الطابوهات يحتاج من وجهة  االب

 نظرنا إلى تفعيل "مقابالت" خاصة مع هؤالء املخرجين من أجل اإلملام بدوافعهم ومعرفة رهاناتهم.

" باملغرب، تم جرد نوعية أخرى من األبحاث التي تندرج  في سياق الدراسات السوسيولوجية التي تتناول "الفاعل السينمائي

للباحثة املغربية املقيمة في فرنسا نوال الشاوني أن أصدرت    َق بَ ضمن يافطة "سوسيولوجيا االستعماالت"؛ في هذا الصدد، َس 

ثره تتناول الشاوني  إ"، وعلى  1دراسة بعنوان "السينما السياحية: األفالم واملسلسالت التلفزية كأدوات للترويج السياحي لألقاليم

كـ"حالة للدراسة". إن الشاوني تؤكد في معرض دراساتها بأن فضاءات التصوير باتت   (2013-2012)مسلسل "بنانة اللة منانة"  

 
 
،  لقد بات من املمكن النظر إلى هذه األعمال البصرية كونها صارت أدوات للتواصل السياحي  .مثل مناطق جذب سياحية للزوارت

مثل استراتيجيات تسويقية    وذلك ألن
 
ت األعمال  في هذا    - ناعمة-هذه  الشاوني  السياحي. تقول  قادرة على اإلقناع واالجتذاب 

حتى لو لم تكن هناك إجراءات حكومية جادة    التصوير فيها،يمكن للجاذبية السياحية أن تتقوى في املناطق التي يتم  "السياق:  

 ".2في تطوير بنية سياحية جذابة 

وم  على   ق 
َ
ما قلناه عن دراسة زكانياريس نعيد تكراره في حالة دراسة شاوني، نحن والحال هنا بصدد مقاالت بحثية صغيرة، ت

 
 
مثل بالنسبة إلينا حجر األساس لالشتغال في إطار أكبر على  دراسة لحالة فيلمية أو درامية واحدة، والحق أن هذه الدراسات ت

السينما موضوع دراستنا. كمالحظة   البصرية، خصوصا  الدرامية  رهانات االستعمال "السينمائي" للجسد واملرأة في األعمال 

الروائية، وذلك ألن مسلسال    أولية، من الصعب إسقاط النزعة التجارية التي تسم "الدراما التلفزيونية" على األفالم السينمائية 

الفواصل   الذروة، علما أن ذلك يقتض ي تمرير عدد من  أوقات  في  التلفزيون  رض على  كـ"بنات اللة منانة" هو عمل درامي ع 

َعدُّ هذا الرهان التجاري حاضرا بقوة في عالم السينما، مادامت معالم "السوق والصناعة" هشة   االشهارية املكثفة، بينما ال ي 

غرب، وال أدل على ذلك أكثر من اإلقفال املتكرر للقاعات السينمائية واحدة بعد أخرى في املغرب في العشرينيتين األخيرتين،  بامل

مع ذلك، ال يمكن تناس ي النزعة اإلشهارية والتسويقية الحاضرة في كثير من األفالم الرومانسية والكوميدية، خصوصا تلك التي  

إن مخرجي هذه األفالم يمنحون أدوار البطولة لـ"مغنيات" و"عارضات أزياء" على درجة    . ك التذاكرتحقق أعلى اإليرادات في شبا 

، قد يكون هذا االستدعاء بالنسبة إلى الفاعل السينمائي )املخرج( نوعا من اإلغراء الذي يستهدف  3فاتنة من الجمال واألناقة 

 جذب املشاهدين.  

 
والتو 1 للتدبير واملقاولة  العاملية  "الدورية  في  للدكتوراه  املقتبس عن أطروحتها  الشاوني مقالها  نوال  الدولية نشرت  الجامعة  والصادرة عن  اصل"، 

 ؛ وفيما يلي إحالة على املقال:2019بأكادير، في سنة 

CHAOUNI Naoil, « Ciné-tourisme : films et séries télévisées comme outils de promotion touristique territoriale », Revue 

Internationale de Management, Entreprenariat et Communication, Janvier, 2019, n 2, p. 11-26 
2Ibid, p.13 

مكن االستشهاد في هذا الصدد باملغنية الفاتنة ابتسام تيسكت في فيلم "ألو ابتسام"  3 ، كما يمكن االستشهاد باملغنية الجميلة سلمى رشيد (2017) ي 

  .(2019)اه"في فيلم "قلبي بغ
َ
رشيق وحظ كبير   ّدٍ زيادة على ذلك، تم منح أدوار البطولة لكثير من األفالم الكوميدية املعاصرة لعارضات أزياء ذوات ق

 . (2004)و"وسناء مبتسم في فيلم "نيني يا موم ،(2019)ة"الحمامص ي في فيلم "براكاج باملغربي من الجمال، من قبيل غيثة
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 تحوالت االجتماعية الخاصة بالنساءال  تعكسالدراسات التاريخية: السينما كأداةٍ  .2

الباحث   أن  بالذكر  الجدير  األمريكّي  من  ال ين  بشكل  املغربية  بالسينما  اهتموا  املثال  ين  إعطاء  الصدد  هذا  في  ْمكن  ي  فت، 

، هما فاليري أورالندو وساندرا كارتر، والحال أن األولى هي أستاذة الثانية ومؤطرتها في بحث الدكتوراه. عموما،  تين رائدتينبباحث

 تنتمي كل من أورالندو وكارتر إلى املدرسة التاريخية في دراسة السينما املغربية. 

ميز األفالم   املبحوثة من طرف أورالندو كونها تتناول مواضيع تنبش في الطابوهات، لهذا تسعى بشكل أو بآخر إلى إثارة  إن ما ي 

الرأي العام للنقاش حولها؛ تتمحور هذه األفالم حول قضايا من قبيل: الفقر في األرياف، العمل الجنس ي أو البغاء، الطالق  

 .واملشاكل الزوجية

ظهر هذه األفالم املشاق الي
 
عنى أيضا  ت

 
ومية التي تخوضها املرأة التقليدية والحديثة على السواء في املجتمع، هذه األفالم ت

بتصوير التحوالت السوسيولوجية التي يعيشها املجتمع املغربي وكيف تنعكس هذه التحوالت على وضعية املرأة داخل املجتمع.  

ز  على تحوالت النسق الثقاف  
ّ
َرك

 
ي باملغرب )العادات والتقاليد(، وتحوالت النسق السياس ي واالقتصادي  إنها تناوالت سينمائية ت

 كذلك.

َقّدم  األفالم النسوية  
 
أجوبة عن املشكالت التي تطرحها، لهذا فشرائط األفالم تنتهي من دون أن تكون    -إذا جاز التعبير - ال ت

   هناك نهاية مقفلة للقصة، إنها بهذا املعنى أفالم مفتوحة وفلسفية، ألنها
 
نهي سردياتها  بدل أن تقفل النقاش بإعطاء األجوبة، ت

.في الختام، إن أهم مفارقة إشكالية تتكرر في متون األفالم النسوية حسب أورالندو تتمثل  1بإبقاء املجال مفتوحا أمام التساؤالت

 .2والتقاليد الذكورية في الوضع املقلق للمرأة املغربية، والتي تجد نفسها دائما أمام مفترق الطرق، بين الحداثة 

كارتر   ساندرا  خصص 
 
ت املنوال،  نفس  على  أورالندو-سيرا  كتاب-تلميذة  باملهمشين    اتها في  عنى 

 
ت التي  لألفالم  كبيرة  مساحة 

عالج مسألة هوية  واملضطهدين داخل نسيج املجتمع، وفي مقدمتهم املرأة، فكثير من األفالم املغربية
 
ما املرأة؟ أي عالقة  املرأة:    ت

غربية بالتفاؤل بمستقبلها  هل يسمح وضع املرأة امل  تربطها بالرجل؟ ما هي التحديات التي تواجهها املرأة في املجتمع املغربي؟

 أم أن الوضع الحالي باعث على التشاؤم؟ 

التساؤالت  هذه  عن  أجوبة  تقدم  أن  كارتر  استقراء  3تحاول  من  ماروك    تحتويها   التي  املضامين  انطالقا  قبيل  من  أفالم 

  ،(1994)  ، طفولة مغتصبة (1991)، حب في الدار البيضاء  (1989)مفتوح    السما   ، باب(2003)(، البحث عن زوج امرأتي  2005)

 .(2000) زاوا علي، (2004)ء املالئكة ال تحلق فوق الدار البيضا

تستعين كارتر كما سبقت اإلشارة بمقاربة تاريخية تسمح بتشكيل صورة كاملة عن طبيعة السينما املغربية، كما تسمح  

املجتمع املغربي زمنيا، لهذا فمفهوم الزمن يحظى عند ذوي النزعة التاريخية من أمثال كارتر  باستقراء التحوالت الذي شهدها  

مكن فصل هذه املقاربة التاريخية عن السوسيولوجيا، إذ البد في هذا اإلطار من اإلشارة   بأهمية قصوى. من جانب آخر، ال ي 

السين الدراسات  مجال  في  "التاريخانيين"  الباحثين  أغلب  أن  أسسه إلى  وضع  التي  النظرية  املدرسة  أتباع  من  هم  ا  مائية 

كراكاور. انطالقا مما سبق، قد يجوز توصيف أعمال أورالندو وكارتر باعتبارها تنتمي إلى جنس    األملاني زيغفردالسوسيولوجي  

السينما،   تعكسه  كما  االجتماعي  التاريخ  سيرورة  تستقرئ  كتابات  إنها  الفيلمي"؛  التاريخ  من  "سوسيولوجيا  يكون  لن  لهذا 

 
1ORLANDO Valérie, « Depicting and Documenting Violence against Women in the Contemporary Counter - Narratives of 

Moroccan Film », Journal of Applied Language and Culture Studies, Issue 2, 2019, p. 170. 
2Ibid. 
3CARTER Carter, What Moroccan  Cinema ? A Historical and Critical Study, Prince George : Lexington Books, 2009, 392 p. 
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املستغرب أن تنزع أعمال هاتين الباحثتين فيما يخص ثيمة املرأة، إلى إبراز االنتقال التدريجي للمرأة املغربية من مكانة سلبية  

  مة ملوقعها تخضع فيها للرقابة األبوية والذكورية إلى مكانة إشكالية تبحث فيها املرأة عن التحرر والعصرنة، وذلك في صدام ومقاوَ 

 التقليداني القديم.  

 لرؤية الجمالية للمرأة والجسد في السينما: امحدد املضمون  .3

السينمائي كموضوع للبحث   الذين يشتغلون على الحقل  املغاربة  َعدُّ ادريس اجعيدي واحدا من أبرز السوسيولوجيين  ي 

لنظر إلى املجتمع املغربي من خالل الفيلم  والدراسة، وللرجل مؤلفات عديدة في هذا الباب نذكر منها للحصر كتابه املرجعي "ا

 ". 2"، وكتاب "سينماتوغرافيات: السينما واملجتمع 1الطويل

املرجعي كتابه  مقدمة  يشير 3في  االديولوجية    ،  بين  الصدد  هذا  في  ويميز  السينما"،  بـ"إديولوجية  يسميه  ما  إلى  اجعيدي 

َفس      ةديولوجيالنقدي، وإاملنصاعة للدولة، وإديولوجية املقاَومة ذات النَّ
َ
السوق، أو    ة، هي إديولوجيبقوة  فرض نفسهاأخرى ت

التي تنطوي عليها تنأى    "ما يطلبه املشاهدون"؛ إديولوجية سينمائية غير مزعجة للسلطة السياسية، فاألفالم  وهذه األخيرة 

البعد   أكثر على  ثمة الرهان  الترفيه والتسلية، ومن  املباشر والالذع، وتتوجه أساسا نحو إحقاق  النقد  بنفسها عن مخاطر 

 اجعيدي فيلم "البحث  الربحي من خالل حصد إرادات محترمة في شباك التذاكر؛ وكمثا
وق  ل عن هذه الطينة من األفالم َيس 

عبد الرحمان التازي    املخرج  في حوار مع جريدة اليوم الصادرة باللغة الفرنسية بأن فيلم   الباحثَح رَّ صَ عن زوج امرأتي"؛ لقد  

ه  عنهم.ما كان ليحقق نجاحا كاسحا لوال أنه ينسجم مع ذوق الجمهو   
ّ
َرف ن املخرجين الراغبين في إنجاز  يقول اجعيدي ع  ر وي 

يجب على املخرج    .الجمهور، أن يحاول معرفة رغباته، احتياجاته، تطلعاته  أفالم ناجحة سوقيا: "يجب أن يتوجه املخرج صوب

 ".4أن يستجيب إلى ذوق الجمهور، حتى ال يزداد البون بين تطلعات املخرج وتطلعات الجمهور 

ألنه َعَمٌل استطاع كسب رهان السوق، ورغم طينته التجارية إال أنه    (1993)امرأتي"  "البحث عن زوج  يشيد اجعيدي بفيلم  

فيلم حاضن للروح النقدية بداخله، لكن أسلوبه النقدي مع ذلك "ناعم ومستتر"، ويتفادى الطريقة "الصدامية الفاضحة"،  

ألنه حافل    على صعيد "النقد"، وذلك  ناجحا  ميديوهذه من عوامل قوة الفيلم كعمل فني رمزي. َيْعَتبر اجعيدي هذا العمل الكو 

باملفارقات املثيرة، فالحاج أبي موس ى رغم قوته وجالل قدره خارجا، إال أنه يبدو كطفل كبير وسط زوجاته الثالث في املنزل؛ إن  

املاد رأسماله  من  انطالقا  فالرجل يكسب قوته  تقليدي،  الجمعي" ملجتمع  "الالوعي  العمق  في  يعكس  تحتاج  الفيلم  بينما  ي، 

ن. إن رأسمال املرأة في الثقافة التقليدية هو جسدها الجميل،  ه  ادَ رَ النسوة "الوليات" إلى الحيلة واملكر من أجل أن يحققن م  

من هنا تبدأ اللعبة االجتماعية، فاملرأة تستعمل الجسد من أجل تطويع زوجها، بينما يغري الرجل الغني املرأة باملال كما هو  

وجة الثالثة هدى، حيث تزوجت بالثري أبي موس ى لتعيل أسرتها، لكنها في النهاية تتمرد على وضعها. إن الفيلم حسب  حال الز 

الجندر، فاملرأة كيدها عظيم كما تؤكد على ذلك الثقافة املغربية الشعبية،    اجعيدي يرض ي ذائقة الجمهور فيما يهم قضية

 
َ
الهَ ب  ع  ول الدهاء والخديعة يجعل  لبطاقة  م  ا    َس قصة 

ّ
الشعبي  يَ ل الحكاية هي من صلب املوروث  بأن طرافة  ة بنظر جمهور يجد 

 .5املغربي

 
1JAIDI Driss, Vision(s) de la société marocaine à travers le court métrage, Rabat : AL Majal, 1994, 158p. 
2JAIDI Driss, Cinégraphiques : cinéma et société, Rabat : AL Majal, 1995. 140 p.  

 "سينماتوغرافيات".اإلشارة هنا إلى كتاب 3
 تصريح أدلى به الجعيدي في إطار حوار صحفي أجراه مع جريدة اليوم الناطقة بالفرنسية، وفيما يلي إحالة على نص الحوار:4

URL : https://aujourdhui.ma/culture/cinema-marocaine-ce-qui-fait-ecran-27031 
5 JAIDI Driss, « Figures de la féminité dans trois films de Jilali  Ferhati, Aïcha, Amina, Saïda et les autres », in : Jilali  Ferhati : une 

expérience unique, Tanger : Slaiki Frères, 2011, p. 46. 
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عَتبر محمد الدهان من   القالئل في املغرب الذين يشتغلون على الفيلم كمادة للبحث  السوسيولوجيين  على منوال اجعيدي، ي 

وشاذة في السوسيولوجيا املغربية، فقد كان زيادة على  السوسيولوجي؛ من هذا املنطلق، فمحمد الدهان بمثابة حالة خاصة  

"؛ 1حرفته السوسيولوجية ناقدا ومولعا بالسينما، له مؤلف نظري مرجعي في هذا اإلطار عنوانه "السينما: التاريخ واملجتمع 

ما املغربية، تاريخ  تعكس شغفه بالسينما، يعرض فيها مستجدات السين  2زيادة على ذلك، يمتلك هذا الباحث مدونة إلكترونية 

 السينما، واألسئلة النظرية املتعلقة بهذا الحقل الفني. 

في سياق متصل، دائما ما كان الدهان يردد عبارة مشهورة على مسمع طلبته في الرباط: "إن السينما هي تلك الوسيلة الفريدة  

 ".3التي تسمح بتكوين املعرفة في ميدان العلوم اإلنسانية 

َقّر ب   كثيرا ما عكست األ 
فالم حسب الدهان واقع العالم الحضري في مختلف املجتمعات، ففيلم روائي من ساعتين قد ي 

شاهدا من بلد عليه. تسمح السينما حسب الدهان إذن بفهم ذهنية الغير، ووضع الذات مكان    ثقافة مجتمع آخر غريٍب آخر و   م 

أنثربولوجية للتعاطف مع اآلخرين  السينما وسيلة  املثال بالفيلم الفيتنامي "دوار  .4اآلخر. إن   "يعطي الدهان في هذا الصدد 

vertiges (2009  )  رض في مهرجان املرأة بمدينة سال سنة    .2011الذي ع 
َ
الفيلم حسب الدهان تصفيقا حارا من طرف    َي ق  ل

الجمهور    َق فَّ لقد صَ   .لزوجيةيتحدث الفيلم عن طابوهات جنسية شائكة من قبيل املثلية الجنسية، والخيانة ا   ؛الجمهور املغربي

 ي   ؛مطوال كتعبير منه عن إعجابه بالفيلم، علما أنه دار في صالة "سينما هوليود" التي تتواجد في حي شعبي بسال
َ
 ّب  ن

الدهان إلى   ه 

 .5أن الجمهور لم ينزعج كثيرا من اللقطات الجنسية بالفيلم 

النقاشات املوازية من    .لقد صفق الجمهور طويال للفيلم، وطالب بمناقشته علما أن الفيلم لم يكن موضوعا في أجندة 

التي عَ  التي تتصل بالطريقة  الفيلم عن املشاهد الجنسية، لقد تم    َر بَّ النقاط املثيرة والهامة حسب الدهان، تلك  من خاللها 

"كلما اقتصد اإليروتيك في السينما، كلما   توظيف اإليحاء والرمزية في التصوير، يعلق الدهان على ذلك واصفا الفيلم بالناجح:

 ". 6كان تأثيره أقوى 

 معالجة نقدية للدراسات السابقة: حدودها وموقع الكتابات السوسيولوجية فيها -الثا ث

لل اآلنفة  العروض  من  انطالقا  السابقةيمكن  والدراسات  في    مراجع  الوازنة  السوسيولوجية  األدبيات  أن  إلى  نخلص  أن 

خانة سوسيولوجيا الفاعل السينمائي،  املوضوع قليلة، إذ يمكن في هذا الصدد تصنيف جون زكانياريس ونوال الشاوني ضمن  

جعيدي ومحمد الدهان في خانة سوسيولوجيا التحليل الفيلمي، واالكتفاء ببرتراند جيراردي كاسم  افيما يمكن وضع ادريس  

 وحيد عندما يتعلق األمر بسوسيولوجيا التلقي. 

 
1 DAHANE Mohamed, Cinéma Histoire et Société, Rabat : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,1995, p. 88. 

 يمكن االضطالع على املدونة االلكترونية للباحث الدهان من خالل الولوج إلى رابطها اآلتي: 2

URL : http://mohanedahan.over-blog.com/ 
 أدلى به عدد من الطلبة في ندوة تكريمية دارت بجامعة محمد الخامس، وقد غطته إعالميا جريدة هسبريس اإللكترونية:  تصريح3

URL : https://2u.pw/yv5cE 
4DAHANE Mohamed, Op. cit, p. 15. 
5Ibid, p. 61. 
6Ibid, p. 63. 

http://mohanedahan.over-blog.com/
https://www.hespress.com/24-heures/73031.htmlتصريح
https://2u.pw/yv5cE


 
 
 
 

 
 

 2022 - يناير -  82العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

138 

دُّ الرائدين فيها على رؤوس األصابع:  ع 
َ
عموما، فسوسيولوجيا الفن بمختلف فروعها نادرة في املغرب، إلى الحد الذي يجعلنا ن

نوال شاوني على مستوى االهتمام بمجال  و سعاد عزيزي، سوزان عصمان،  فريد بوجيدة،  محمد الدهان، ادريس الجعيدي،  

 عيدون عندما يتعلق األمر بالظاهرة املوسيقية. الصورة والسينما، وسعيد املغربي ومحمد 

في ميدان االشتغال السينمائي؛   البحث العلمي في كل التخصصات، فحضور الباحثين املغاربة قليٌل   عند النظر إلى واقع  أما

  حثين فرنكفونيين في املقابل، من املهم اإلشارة إلى االهتمام املتزايد من طرف األجانب بدراسة السينما املغربية؛ حيث نجد با

وأنجلوساكسونيين بارزين في هذا الصدد، أهمهم على اإلطالق الباحثة األمريكية أورالندو فاليري. بشكل عام، يمكن تقسيم  

 هؤالء الباحثين األجانب على النحو التالي: 

 

فين: األولى عبارة عن  أما فيما يخص الكتابات املحلية حول قضية املرأة والسينما، فيمكن تقسيم هذه األعمال إلى صن

 
 
  اد السينمائيين، وكتابات أكاديمية رصينة تتوزع بين املقاالت املحكمة والكتب قَّ اب ينتمون إلى خانة النُّ تَّ كتابات استطيقية لك

 . البحثية

 
 
توفرها    بكتابات النقاد، فقد اعتمدنا في الجرد على محرك البحث العاملي غوغل، وعلى األرشيفات اإللكترونية التي   بداية

مقاال للنقاد في موضوع السينما    16  (. وقد انتهينا إلى جرد حوالي1جرائد من أهم الجرائد اليومية في املغرب   7الجرائد املغربية )

  وبعضهم دكاترة جامعيون، كالحبيب ناصري، ويوسف آيت   2واملرأة، وهؤالء إما صحفيون أو منتمون لقطاع التعليم املدرس ي 

 همو. 

 
م.1

َ
 تضم قائمة الجرائد املعنية بالجرد: الصباح، املساء، األخبار، األحداث املغربية، أخبار اليوم، االتحاد االشتراكي، العل

 سلك االبتدائي.الاملدرسون بين مواد مدرسية من قبيل الفلسفة، اللغة العربية، و يتوزع هؤالء 2
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للنهج   منافية  ذاتية  آراء  أنها  أي  للكلمة،  الرصين  باملعنى  علمية  دراسات  وليست  آراء  مجرد  أغلبها  في  الكتابات  هذه  إن 

هذه املقاالت ضمن    ال  املوضوعي الذي تتسم به الدراسات العلمية، فالرأي ينبني على الهوى والذوق الشخص ي، وقد يجوز إجم

خانة الكتابات االستطيقية، وذلك ألنها عبارة عن مقاالت يقدم فيها الناقد حكمه الجمالي على العمل السينمائي، إذ يتأرجح  

هذا الحكم بين اإليجابي أو السلبي، فمن النقاد من يحكم على السينما املغربية باعتبارها تحتقر النساء وتصورهن في قوالب  

   بعة ذكورية، ومنهم من يكيل أصاكليشيهي
 
  َس االتهام للمخرجين معتبرين أن أفالمهم ت

ّ
مارس اإلغراء الجنس ي املجاني،    ع  ل

 
املرأة وت

ميز هذه األفالم
 
فيما هناك    ؛وهناك صنف من النقاد الذين يمتدحون املخرجين مؤكدين على الحس النقدي والواقعية التي ت

 نْ عتبرون أعمالهم م  نقاد آخرون  يهاجمون املخرجين وي
َ
 َد َس ْف ات ومَ رَ ك

َ
نش  1ر في منابر إعالمية كـ"هوية بريس" ات، من مثال ما ي 

اإلسالمي والتنمية  العدالة  لحزب  التابعة  التجديد  الطالب وحسن    ؛ وجريدة  قبيل مصطفى  من  "اإلسالميون"  النقاد  هؤالء 

حرم   -من وجهة نظرهم -ذا كان الدين عالجون األفالم وفقا ملعايير دينية في التقييم، فإبنشليخة، ي   يحرم كشف جسد املرأة، وي 

شاهد التي تعرض ممارسات كالتقبيل واملغازلة سيتم استنكارها وشجبها. 
َ
 العالقات الحميمية، فامل

إما صحفيون، يقدمون تقارير جوفاء بخصوص األفالم، كأن   السينمائيين مع ذلك  النقاد  إلى أن أغلب  البد من اإلشارة 

نقاد متخصصون  املخرج واملمثلين، وإما  الفيلم ويقيموا استجوابا بسيطا مع  أساتذة  ،  يعرضوا مختصرا لقصة  منهم  وكثير 

في تحليل   السيميولوجية  األدبيات  الفلسفة وبعض  في  بقاموس االستطيقا  فلسفة وأساتذة لغة عربية، وهؤالء يستنجدون 

 األفالم.

 
 www.howiyapress.com:  URL:ها االلكترونيوقعمسلفية. رابط ولوج -جريدة إلكترونية مغربية ذات مرجعية فكرية إسالمية1
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النشر في املواقع اإللكترونية، وبعضها جرائد إلكترونية عالية املقروئية كـ"هسبريس"، تتوزع منافذ النشر عند النقاد بين  

في   النشر  اليومية، وكذلك  الجرائد  أعمدة  في  النشر  إلى  السينما"، إضافة  ومواقع سينمائية متخصصة من قبيل "عين على 

 . "إلماراتا"و "الدوحةتي "ومجالت ثقافية أخرى عربية كمجل 1مجالت سينمائية متخصصة

في هذه   املشكل  أن  إال  تتجاوز الخمسة أفالم،  أو عينة صغيرة ال  النقاد على تحليل فيلم واحد  ما تقتصر كتابات  غالبا 

عَ 
 
تعميماتهم جزافية    دُّ الكتابات يتمثل في نزوع أصحابها إلى إسقاط نتائج هذا التحليل على حقل السينما املغربية بأكمله، لهذا ت

منهجية، على رأسها مشكل العينة املختارة للتحليل، والتي ال تتوفر فيها شروط التمثيلية املوضوعية. على  وحاملة ملغالطات  

قبيل   من  أكاديمية  إلى مؤسسات جامعية  ينتمون  والذين  "الجادين"،  النقاد  من  إنكار وجود صنف  مكن  ي  ال  نحو مخالف، 

ابع علمي، إذ ينزعون إلى تذييل مقاالتهم بالئحة للمراجع، كما  همو، وهؤالء تتسم مقاالتهم بط  الحبيب الناصري ومحمد آيت

 أنهم ال يطلقون الكالم عن عواهنه، بل يربطون األفكار باستشهادات وإحاالت ملصادرها. 

 

 
تتجلى  1 مقاالتهم  املغاربة  النقاد  فيها  ينشر  التي  السينمائية  املجالت  مجلة  أهم  السينمائية،  الفوانيس  مجلة  املغربية،  السينما  مجلة  اآلتي:  في 

 سينيفيليا.  
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، وهذا دليل واضح على  2010كلها تنتمي إلى مجال زمني يبتدأ من سنة    16مقاال من أصل    11يستعرض الرسم البياني أعاله  

 أن اهتمام النقاد بمسألة املرأة في السينما املغربية هو اهتمام حديث وراهن بالنسبة إليهم. 

ثالثة   السوسيولوجية، وعددها  الدراسات  من  إحصاء عدد جد محتشم  تم  األكاديميين، فقد  الباحثين  أما على صعيد 

، األولى للباحثة كنزة أومليل، وهي أستاذة بجامعة األخوين في تخصص علوم اإلعالم والتواصل،  2016وكلها تنتمي لسنة  فقط،  

وتشتغل وفق مقاربات نظرية تنهل من سوسيولوجيا اإلعالم، وهي من األقالم التي تكتب باالنجليزية، وأهم مقاالتها في املوضوع  

البصكري، وهو باحث في أنثربولوجيا الثقافة  منير  برز اسم  غربية املعاصرة". في سياق متصل، يَ تحمل عنوان "املرأة في السينما امل

 
ْ
، وذلك ضمن مقال  2016إحدى دراساته لتناول صورة املرأة في السينما األمازيغية سنة   دَ رَ الشعبية والفنون البصرية، وقد أف

ثري   كتاب  على  زيادة  محكمة.  مجلة  في  له  الدراسات  منشور  شعبة  من  قادمة  كونها  فرغم  عيش،  شيماء  الشابة  للباحثة 

اإلنجليزية بجامعة ابن طفيل القنيطرة، إال أن كتابها ينهل من الجهاز املفاهيمي لسوسيولوجيا الفهم والتأويل، معتمدة في ذلك 

بالعمل ع السوسيولوجيا  األملاني ماكس فيبر، والذي يربط مهمة  تقاليد  إلى بشكل كبير على  اإلنسان  لى الكشف عن نظرة 

 
َ
 م؛ وفقا لهذا السياق، تشتغل عيش على الكيفية التي يتمثل من خاللها املخرج املرأة عبر لغة الصورة التي يبدعها في فيلمه.  العال

 

عتبر شعبة الدراسات اإلنجليزية األنشط في مجال األبحاث السينمائية حول املرأة. والحال أن ال
 
سينما  من جانب آخر، ت

عد مكونا بحثيا أساسيا في مختبرات الدكتوراه بفاس والرباط، بني مالل وأكادير. في املقابل، الزالت مختبرات الدكتوراه الخاصة  
 
ت

همل مبحث الفن عموما والسينما خصوصا، إذ لم يخلص جردنا البيبليوغرافي سوى إلى إحصاء   بالسوسيولوجيا في املغرب ت 

 .2000سنوات لطالب بسلك السوسيولوجيا، وذلك منذ بداية  أطروحة واحدة للدكتوراه

املرأة   قضايا  على  االشتغال  مستوى  على  دينامية  األكثر  هي  املغرب  في  اللغوية  الدراسات  أن شعب  إلى  اإلشارة  من  البد 

سات الفرنسية  ، ودليل ذلك أن أغلب أسالك املاستر املعنية بالدراسات الجندرية مفتوحة إما من طرف شعب الدراجندروال

املرأة" ضمن منافذ فنية كالسينما واإلعالم البصري لدى الباحثين    قضيةأو اإلنجليزية، لهذا لن يكون مستغربا أن تتم مقاربة "

 
 
ت والتي  العربية،  اللغة  التغاض ي عن شعبة دراسات  الشعب؛ دون  إلى هذه  بدراسة  ول  املنتمين  ملحوظا  اهتماما  األخرى  هي  ي 

ا الطالب  هَ س  ر  ْد الصورة" كإحدى الفروع الرئيسية التي يَ   ، ومبرر ذلك هو وجود الفرع التخصص ي "سيميولوجياالصورة والسينما

 في هذه الشعبة أثناء سلك اإلجازة.

أهم الدراسات التي انشغلت بمسألة "املرأة في السينما" في شعب الدراسات    أسفله  في الجدول   وضعنا  انطالقا مما سبق،

 اللغوية: 
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على املستوى الكمي، تتفوق شعبة الدراسات العربية من حيث عدد األبحاث، إال أنه تفوق بسيط، مع ذلك يجب التنبيه  

تح في  املعتمدة  املقاربة  نوعية  مستوى  على  التخصصات  هذه  بين  االختالفات  في  إلى  املتخصصون  ينزع  إذ  املرأة،  أفالم  ليل 

واالستطيقية، لهذا تكتس ي أفالمهم طابع دراسة الحالة    ة السيميولوجيةدَّ الدراسات العربية مثال إلى تحليل األفالم وفقا للع  

بينما    ؛األحيان(على األغلب، وهم في ذلك يقتصرون على فيلم واحد أو عدد من األفالم )التي ال يتجاوز عددها الخمسة في أغلب  

إلى االنفتاح أكثر على املقاربة التاريخية، واستقراء التطورات والدينامية  نوالفر   تميل دراسات األنكلوفونيين كفونيين املغاربة 

 التي تعرفها سينما املرأة على مستوى التاريخ. 

 

الحظ أن أغلب باحثي الدراسات العربية والفرنسية يستعينون بأطر 
 
وحات فلسفية تتصل باإلستطيقا  من جانب آخر، ن

ت لهذا  والسينما،  الصورة  بقضايا  األمر  يتعلق  ومدرسة    جدهمعندما  وأرسطو  وهايدغر  دولوز  بكتابات  يتوسلون  ما  كثيرا 

فرانكفورت؛ بينما ينزح الباحثون األنكلوفونيون إلى االنفتاح أكثر على نظريات علم النفس وسوسيولوجيا االعالم. والحال أن  

متخصص ي الدراسات العربية ذات طابع إنشائي في أغلبها، بينما األبحاث املكتوبة باللغة اإلنجليزية ذات طابع تقني أكثر،  كتابات  
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مادام هناك انفتاح أكبر من طرف دارس ي اللغة االنجليزية على تقنيات تحليل املقاطع الفيلمية. وفي العموم، تظل الدراسات  

 ك دون املطلوب، وغير كافية لتحقيق تراكم بحثي نوعي في مجال دراسات السينما. حول املوضوع في شعب اللغات مع ذل

وقد  قليلة جدا،  اللغات  تخصصات  في  اآلن  غاية  إلى  السينما  تناولت  التي  الجامعية  األطروحات  أن  بالذكر  الجدير  من 

 نترنت:أحصينا أربع أطروحات فقط وجدت لها طريقا للبروز في منافذ العرض األكاديمية على اال 

 

عتبر األطروحة املعنونة بـ"تلقي الفيلم الروائي الطويل في السينما املغربية" العمل البحثي الوحيد الذي اهتم بمسألة التلقي  
 
ت

من بين األطروحات الثالثة املتبقية، وهي من إعداد جميلة عناب القادمة من شعبة الدراسات العربية، والحال أن بحثها في  

يب يجعله يتبدى كأنه دراسة أدبية مع ذلك، إذ أغرقت في استعراض أدبيات املدرسة السميولوجية مع روالن  مجمله يعتريه ع

 
 
البحث يبدو كأنه اشتغال على تحليل عالمات الفيلم البصرية بدال من التركيز على رصد نمط تفاعل الجمهور    بارث، جاعلة

وفق طابع كالسيكي ونمطي، إذ قام منجزو هذه األبحاث باختزال الجانب  املتلقي مع الفيلم. فيما جاءت بقية الدراسات األخرى  

مكن الجزم بأن األبحاث االمبيريقية    )امليدانية(   التطبيقي للدراسات بتحليل مضمون األفالم فقط، لهذا ي 
 
الحقل    ب  ار  َق التي ت

 ليه الدراسات املغربية في هذا الباب. السينمائي من منطلق التفاعل امليداني بين املخرج واملتلقي تظل أهم ما تفتقر إ

 

 
 
ظهر املبيان بشكل واضح أن الدراسات األكاديمية املهتمة بمسألة "السينما واملرأة" ت  ي 

 
مستجدة عند الباحثين،    عتبر ثيمة

، وهي طفرة تتماش ى مع التطور الكبير الذي  2016إذ يكشف املنحى التطوري أعاله عن طفرة في عدد الدراسات بدءا من سنة  
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السينمائي بدءا من   في  2000سنوات  عرفه حجم اإلنتاج  الواحدة بشكل مضطرد  السنة  في  الصادرة  األفالم  ازداد عدد  إذ   ،

 التلفزيونية. فيلما ما بين األفالم الروائية الطويلة واألفالم الروائية    50إلى    2019السنوات الخمس األخيرة، ليصل في أعقاب سنة  

ق، كما أن فروع  في ميدان البحث العلمي اليزال غير محقَّ   وَّ مع ذلك، تبقى هذه الدراسات محدودة جدا، ألن التراكم املرج  

 سوسيولوجيا الفن وسوسيولوجيا السينما ال تزال حقوال ب  
ْ
 ك

 
  را

َ
 ة غير مدروسة من طرف الباحثين في الغالب األعم. يَّ ت  وف

 خالصات: 

   تأكيدالبد من ال
 
على أن أغلب الدراسات تنزح نحو تحليل املضمون، والحق أن هذه التقنية فعالة عندما يتعلق األمر    أوال

يَ  التي  الكيفية الفنية والبصرية  أفكاره، إال أن تأويل نيته وفهم مقصده لن يتم على النحو    س  ك  عْ بدراسة  من خاللها املخرج 

"سوسيولوجيا   منهجية  في  الحاضرة  األدوات  من صلب  عد 
 
ت املقابلة  أن  علما  معه،  ميدانية  مقابالت  إجراء  تم  إذ  إال  األدق 

اسة الفرنس ي زكانياريس كبحث وحيد  الفاعل"، وهذا الصنف من الدراسات نادر جدا، إلى الحد الذي لم نحص  فيه سوى در 

 في هذا الباب.

القول أن االشتغال امليداني الرصين على الجمهور    ن  ك  ْم فيما يخص البعد االمبيريقي الذي يتصل بدراسة الجمهور املتلقي، ي  

للمعطيات من   تتضمن االستمارة كأداة جامعة ميدانية ونمط تفاعله مع أفالم املرأة يتطلب استحضار تقنيات سوسيولوجية

املعالجة الرقمية كأداة في التحليل م    االحصاء كتقنية علمية. إن  جهة، واستحضار اإلحصاء ولغة   يكاد يكون عنصرا 
َ
 يَّ غ

 
في    با

الدراسات السينمائية حول املوضوع، وهذا ما يتمخض عنه سقوط الكثير من الدراسات في فخ التأويل الذاتي لنوايا املخرجين،  

ْم واإلطناب في لغ   ن  ك  ة إنشائية حبلى بالذاتية واالنسياق وراء أحكام الهوى دون االستناد على بنية حجاجية علمية رصينة، كما ي 

الجزم بقصور املنهج السيميولوجي كمسلك وحيد من الناحية االبستمولوجية، إذ البد من تطعيمه بأدوات كيفية وكمية، من  

 
 
  قبيل املقابلة كيفا

 
من أجل عدم الوقوع في مزلق التأويل املتعسف لنوايا املخرج، بل يجب الحفاظ على   ، وذلكواالستمارة كما

عن نفسه،    َر ّب  عَ ، حسب الرؤية الفيبيرية التي ترى أن من واجب الباحث أن يترك املجال للفرد كي ي  بحاثمسافة الحياد في األ 

 
َ
ل مقابالت تستهدف العمل على استشفاف تمثالته حول  م، لهذا يجب االستماع إلى املخرج من خالويكشف نظرته الذاتية للعال

 املرأة وإديولوجيته املمكنة حول املوضوع، وذلك قبل النظر في الكيفية التي ي  
َ
 ج  رْ ت

 
من خالل لغة    م عبرها أفكاره وتمثالته بصريا

 . السينما
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