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

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

  كامل املسؤولية 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  •

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

  واملالحق.

ة. •  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
  أن يكون

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: •

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

  (.12حجم ) 

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

  (.10مع حجم ) 

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

  الخط. 

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

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

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

البحث  ● ويلقى  مختصة  لجنة  قبل  من  والتحكيم  للقراءة  للمجلة  املقدمة  األبحاث  كل  تخضع 

 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    
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  االفتتاحية

  

بالقلم،ا م 
َّ
َعل م    لحمد هلل الذي 

ّ
م، نحمده حمد الشاكرين ونثني عليه بما هو أهله،  َعل

َ
َيعل اإلنساَن ما لم 

م الناس الخير أّما بعد:
ّ
 والصالة والسالم على معل

( مانين 
ّ
والث الّرابع  العدد  أيديكم  بين  ي  84نضع 

ّ
والذ واالجتماعية"،  اإلنسانية  العلوم  "جيل  مجلة  من   )

قيمة   مجموعة  كر  يتضمن 
ّ
الش جزيل  نقّدم  أْن  يسعدنا  املناسبة  وبهذه  األكاديمية،  املقاالت  و  البحوث  من 

كما   العدد،  صفحات  أقالمهم  رت  عمَّ الذين  األجالء  والباحثين  والّدراسات    لألساتذة  األبحاث  بكّل  نرحب 

 على تحقيقها وتطويرها
ً
 .املنسجمة مع مضامين املجلة ومجاالت النشر بها، وأهدافها وخطتها التي نعمل جميعا

هذا   من  االستفادة  يريد  وقارئ  لكل مشارك  مفتوحة  املجلة  أبواب  كل  أن  القول  إلى  األخير  في  يسعنا  وما 

 الفضاء العلمي.

 

 قصد وهو يهدي السبيل،،،واهلل من وراء ال

  .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 
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 إشكالية الجسد: قراءة تاريخية في الخطاب الفلسفي 
The problematic of the body: a historical reading in philosophical discourse 

 ادريس الدعيفي/جامعة الحسن الثاني، املغرب   ط.د.

Driss DAIFI. PhD researcher, University of Hassan II , Morocco 

 

 

 ملخص: 

تحتفظ الذاكرة البشرية بتصورات مختلفة حول الجسد، سواء في مسارها األسطوري أو العقالني الفلسفي، أو في تجليها  

التفكير الفلسفي، منذ  أن نقدم نظرة تاريخية حول مفهوم الجسد    الدراسة  هالالهوتي. وفي هذا السياق سنحاول في هذ في 

ابن سينا   اليونانية وتحديدا أفكار سقراط، أفالطون وأرسطو، مرورا بالفلسفة اإلسالمية مع  الفلسفة  القديمة مع  املرحلة 

والغزالي وغيرهم، وصوال إلى الفلسفة الحديثة مع ديكارت، لنختم بالفلسفة املعاصرة مع تيارات فلسفية مختلفة، وفي هذا  

قادتني هذه القراءات األولية لتاريخ االهتمام الفلسفي بالجسد، إلى استنتاج هام مفاده أن الجسد هو حقيقة    السياق فقد 

 ال ينضب من الدالالت واملعاني إلى ما ال نهاية. متغيرة من مرحلة فلسفية ألخرى ومن فكر آلخر، ليبقى الجسد حقال 

فلسفة الجسد، دراسة تاريخية، الفلسفة اليونانية، الفلسفة اإلسالمية، الفلسفة الحديثة،    ، الجسدالكلمات املفتاحية:  

 الفلسفة املعاصرة. 

Abstarct: 

 Human memory maintains various conceptions of the body, whether in its mythological or rational-

philosophical trajectory, or in its theological manifestation. In this context, this study attempts to present a 

historical look at the concept of the body in philosophical thought, from the ancient period with Greek 

philosophy, particularly the ideas of Socrates, Plato and Aristotle, through the Islamic philosophy with Ibn Sina, 

Al-Ghazali and others, and up to modern philosophy with Descartes and finally conclude with contemporary 

philosophy with different philosophical currents. In this context, these first readings of the history of 

philosophical interest in the body led me to an important conclusion: The body is a reality that changes from 

one philosophical period to another, and from one thought to another, so c the body remains an inexhaustible 

field of endless connotations and meanings.  

Keywords: the body, the philosophy of the body, a historical study, Greek philosophy, Islamic philosophy, 

modern philosophy, contemporary philosophy. 

 

 



 
 
 
 

 
 

 2022 - مارس -  84العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

10 

 مقدمة: 

حديثا بل يرجع إلى مراحل قديمة، فاملتأمل في تاريخ الفكر اإلنساني يالحظ  إن االهتمام الفلسفي بموضوع الجسد لم يكن 

)بالد   القديمة  الشرقية  الحضارات  في  الكالسيكية  العصور  منذ  واملفكرين  الفالسفة  باهتمام  استأثر  الجسد  موضوع  أن 

ثم  الراف الفلسفة الحديثة  إلى  باليونان والفلسفة اإلسالمي، وصوال  اإلغريقية...(، مرورا  الهندية،  الفرعونية،  البابلية،  دين، 

على اعتبار أنه قبل أن  الفلسفة املعاصرة. وعلى هذا األساس تهدف هذه الدراسة إلى تقديم ملحة تاريخية حول مفهوم الجسد،  

: تيإشكالية فلسفية بالدرجة األولى، وأثيرت هذه اإلشكالية في الفكر الفلسفي على النحو اآل  يصبح موضوع اهتمام علمي كان 

ما عالقة النفس/ الروح بالجسد؟ ما طبيعة الجسد؟ وما طبيعة النفس؟ وهل النفس/ الروح هي الخالدة، أم الجسد، أم هما  

ده أم في روحه ونفسه؟ هذه هي أهم األسئلة التي حاول  معا؟ وهل األسبقية للروح أم الجسد؟ هل ماهية األنا تتحدد في جس

الفالسفة أن يقاربوها في إطار إشكالية الجسد. وبدورنا سنحاول تقديم إجابات عن هذه األسئلة في ضوء التصورات الفلسفية  

 السالفة الذكر. 

 فكرة الجسد في الفلسفة اليونانية: -1

امليالد، حيث "كان   ما قبل  اليونانية، وذلك خالل مرحلة  الفلسفة  إلى  بالجسد  الفلسفي  األولى لالهتمام  البدايات  ترجع 

الجسد في املجتمع اإلغريقي عبارة عن نظام رمزي يخول التفكير في األشكال التعارضية بين الذات واآلخر، القريب والبعيد،  

( في مقابل الجسد األعلى لآللهة  sous corpsي، فالجسد اإلنساني اعتبر جسدا دونيا )االتصال واالنفصال، اإلنساني واإلله

(sur corps)   إن الجسد اإلنساني دوني ومعيب وخاضع لتقلبات الزمن واملحدودية ومعرض للتعب والشيخوخة واملرض ثم ،

 1ويتم بالحياة والقوة والجمال". املوت والهبوط، في حين أن الجسد األعلى لآللهة هو جسد خالد اإلشعاع ومكتمل 

 فكيف قارب الفالسفة اليونان مشكلة الجسد؟ وهل يمكن الحديث عن فلسفة الجسد؟ 

 Thalès( "546-624وبالعودة إلى اإلرث الفلسفي اليوناني حول الجسد، نجد أن مالمح االهتمام بالجسد بدأ مع "طاليس  

ق.م(، شأنه في ذلك شأن كل الفالسفة الطبيعيين األوائل الذين انشغلوا في تحديد ماهية األجسام الطبيعية وأصلها وهنا تجدر  

هميشا من قبل الفالسفة ليس من حيث عدم العناية بل من حيث تحديد املكانة واألهمية،  اإلشارة إلى أن فكرة الجسد ستالقي ت

 فنجد الفالسفة الطبيعيين أهملوا الجسد اإلنساني واهتموا باألجساد الطبيعية.  

"سقراط نجد  الحس ي    Socrate ("399-470ثم  الوجود  الوجود،  من  نوعين  عن  الحديث  في  اآلخر  هو  انشغل  قد  ق.م(، 

ود الذهني، وقد نظر للجسد بتأثير من الفيتاغورية، بأنه أدنى من النفس وبهو بمثابة مقبرة للروح. إن فلسفة سقراط  والوج

األخالقية تعلي من مكانة النفس على حساب الروح والفكر على حساب الحياة، ويمكن اعتبار استسالم سقراط للموت خير  

يؤكد ذلك أيضا هو تعريف املوت املقترح من طرف بطل سقراط في محاورة    دليل على انشغاله بالنفس وتحقيق مطالبها، وما

فيدون: "أيحدث أن يكون شيئا آخر غير افتراق النفس عن الجسم؟ هذا هو تماما ما يعني املوت: الجسم املنفصل عن النفس  

ها في ذاتها، أي حدث أن يكون املوت  يعود جراء ذلك ال ليكون إال ذاته في ذاته، بينما تصبح النفس املفصولة عن الجسم هي ذات 

 .2شيئا آخر سوى ذلك" 

 
1  Jean Marie BROHM, « le corps un signifiant multiple ? », in Monia LACHHEB, Penser le corps au Maghreb, paris – tunis, Karthala 

et IRMC, 2012, p132. 
 . 64، ص1991، تقديم وترجمة: مونيك ديكسو، باريس، (Phédon)أفالطون، فيدون   2
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لقد كان "سقراط" يعتبر الجسد بمثابة عقبة تقف أمام التفكير، وهذا ما يؤكده حواره على لسان "أفالطون" حينما يقول:  

 . 1"أن نفس الفيلسوف تزدري الجسد إلى أبعد حد وتهرب منه" 

املوقف السقراطي ينظر إلى ثنائية النفس والجسم ليس فقط كونهما جوهرين مختلفين،  يتضح من خالل ما سبق ذكره، أن  

 بل ينظر إليهما على أنهما جوهران متناقضان.

 " تلميذه  الجسد، ستستمر مع  السلبية تجاه  )Platonأفالطون نظرة سقراط  الذي عاش معه الجسد    347-427"  ق.م(، 

عرض   احتقار،  العقالنيلحظة  لتصوره  "فيدون"    أفالطون  مثل  الفلسفية  محاوراته  معظم  في  بالنفس  الجسد  لعالقة 

" التي كتبها "أفالطون" على لسان أستاذه  Le Phidonو"مينون"، "الجمهورية"، "فايدروس" وغيرها، فنجده في محاورة "فيدون  

الذهني عموما، ما دامت    سقراط، وهي تمثل بيانا نظريا يؤسس ملشروعية إقصاء الجسد من فعل التفلسف وإبعاده عن العمل

إلى   إرادة الحياة وإقباال على املوت وتوقا  الفلسفة أو محبة الحكمة، كما يقدمها "أفالطون" على لسان "سقراط" تخليا عن 

 االنعتاق من سحب الجسد من أجل االلتحام لعالم روحاني خالص.  

يذهب "أفالطون" في محاورة "فيدون"، إلى كون أن الروح هي أسمى ش يء في اإلنسان، لذا وجب العناية بها، أما الجسد فليس  

الجسد،   من  لها  انعتاقا وخالصا  املوت  يمثل  لذا  اقترفته  املثل بسبب خطأ  عالم  من  للروح ألنها طردت  سوى سجن عقابي 

ن السماء إلى األرض، وفي هذا الصدد فقد قسم العالم إلى جزئين، األول عالم كامل  فأفالطون ينظر إلى النفس على أنها تهبط م

وهو عالم املثل، والعالم اآلخر غير كامل وهو العالم الدنيوي الذي ينتمي إليه الجسد. وعلى هذا األساس دعا "أفالطون" إلى  

 .2التقليل من االهتمام بالجسد حتى تتمكن الروح من الخلود"

السياق نجد "أفالطون" قد وضع تقسيما للجسد معتبرا أنه يتكون من ثالثة مناطق أساسية تمثل كل منطقة من  وفي هذا  

هذه املناطق قوى خاصة وفضائل خاصة تسكن فيها، وهي: منطقة وهي الرأس محل الروح والعقل، والنفس الغاضبة ومقرها  

 س العاقلة والنفس الشهوانية والنفس الغضبية. الصدر، والنفس الشهوانية ومقرها البطن، أي ما سماه بالنف

وعلى الرغم من أن اإلنسان وفق التصور األفالطوني هو مسجون في الجسم، فإن "أفالطون" يرى أن الكمال يحصل بخلق  

له  التوازن بين الروح والجسد، أي بين النفس العاقلة والنفس الشهوانية والنفس الغضبية، ألن طغيان الروح على الجسد يجع

يضطرب ويغدو هجينا وطغيان الجسد على الروح يخلق الجهل، وال يتم هذا التوازن إال بتمرين الجسد على الرياضة وتمرين  

اإلفراط   عدم  مبدأ  على  بناء  مستهلكا  ليس  عارفا  باعتباره  الجسد  يسلك  أن  يجب  وعليه  والفلسفة،  املوسيقى  على  الروح 

 .3والتفريط أي التوازن بين الجسد والروح" 

يبرر "أفالطون" هذه التراتبية بتحديده لطبيعة العالقة بين الروح والجسد، فالروح سيد يأمر ألنها جوهر إلهي غير قابل  

 للتحليل والفساد والجسد عبد مطيع ومرصود للفناء.  

ما متناقضان  السقراطي، سيستخلص الفرق والتمييز القائم بين النفس والجسم، إنه-إذن املتأمل في الطرح األفالطوني  

لكي ال نقول متعاديين. فإذا كان الجسم حسب "أفالطون" منجذب نحو امللذات وغارق في الغريزة، فإن النفس تواقة للمعرفة  

والحكمة، إنها مقر التفكير والفكر، يقول "أفالطون" في هذا الصدد: "حينما تحاول النفس باستخدام الجسم تفحص ش يء  

 
األفالطونية، الجزء األول، ترجمة وتعليق: نجيب بلدي وعلي سامي النشار وعباس الشربيني، دار املعارف، اإلسكندرية، أفالطون، فيدون، األصول     1

 .34، ص1961الطبعة األولى، 
 . 40، ص2009، 37، املجلد: 4مجلة عالم الفكر، العدد: تيبس يوسف، تطور مفهوم الجسد من التأمل الفلسفي إلى التصور العلمي،   2
 . 40فسه، صن  3
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. وطور "أفالطون" هذه الفكرة بشكل واضح في استعارة الكهف "ما نشعر بع على أنه حقيقة  1منه"ما، يتضح أنها مخدوعة تماما  

 دنيوية مادية هو مجرد انعكاس غامض لحقيقة سامية مثالية". 

أنه تصور    أستاذه "سقراط"، حيث  يختلف عن تصور  الجسد، ال  األفالطوني بخصوص  التصور  أن  القول  إلى  نخلص 

يتضمن ثنائية واضحة )الجسم والنفس(، إال أنه يعلن تفوق النفس وسموها على الجسم وضرورة تحكم األول في الثاني. إنهما  

 ضا، فالنفس عنصر خالد وإلهي، أما الجسم فهو أشد مادية وغير خالد.  ينتميان إلى األفكار املتضادة وما اتحادهما إال عار 

قد صنف ثنائية الجسد والروح    ق.مAristote( "384-322  )وإذا كان "أفالطون" قد أقر بمبدأ الثنائية، فإن تلميذه "أرسطو  

أحدهما عن اآلخر، فالهيولي مادة    في إطار زوج أنطولوجي أساس ي: الهيولي والصورة، ال يمكن الفصل بين حديه وال استقاللية

تأخر   وال  للروح  إذن  فال سبق  واحد،  لش يء  وهما وجهان  بالفعل،  ووجود  مادة ال عضوية  والصورة  بالقوة،  ووجود  عضوية 

 للجسد، بما أن الهيولي والصورة متالزمان في الكينونة، وبالتالي في القدم.  

تعق يمكن  فيزيائيا  "موضوعا  الجسد  أرسطو  اعتبر  لذا حاول تصنيفه وفق  لقد  العلمية،  للدراسة  قابل  فهو  ثم  له ومن 

وظائفه وأجزائه. إن الجسد وفق أرسطو جوهر محسوس له صورة تتجذر فيه الحركة التي تمثل االنتقال من الضد إلى الضد،  

ى كل األجسام سواء  كاالنتقال من البارد إلى الحار أو العكس وهذه الخصائص ال تسري على الجسم الحي وحده بل تتعداه إل

السماوية أو األرضية، سواء كانت حية أو جامدة، هذا وإن اختلفت أنواع حركتها، فحركة الكائن الحي تبتدئ من التغذية إلى  

للحساسية،   امتداد  وهي  باملخيلة  سلف  ما  إلى  باإلضافة  اإلنسان،  يتصف  والحركية.  الرغبة  وأخيرا  التفكير  ثم  اإلحساس 

ركيب الصور التي تركت أثرا في املخيلة، والفكر أو القوة العقلية وهي أعلى درجة يبلغها اإلنسان تسمح له  والتذكر أي إعادة ت

تمثل املفاهيم الكلية، أما الروح فصورة الجسد ومن ثم وطيفها تنظيمه، وهو ما يعني عدم وجود تناقض بين الروح والجسد  

 .2بل بينهما تناسب 

وجود ملشكل في عالقة الجسد بالروح عند "أرسطو"، على عكس ما ذهب إليه أفالطون حيث  نخلص إذن إلى القول، بأنه ال  

قام بالفصل بين وظيفتي النفس والجسد، لقد وضع "أرسطو" الجسم والنفس كجزئين لجوهر واحد متحدين اتحاد املادة  

 والصورة.

فإن    وإذا األفالطوني،  للتصور  محتشما  نقدا  قّدم  قد  "أرسطو"  نفعي  كان  أخالقي  منحي  ذات  أخرى  فلسفية  مذاهب 

كاألبيقورية مثال، رفضت الطرح األفالطوني بشكل صريح ، وذلك عندما أكدت على أن مبدأ اللذة هو معيار التقويم األخالقي 

فقط،   وغاية السلوك اإلنساني، فإذا كان افالطون قد اعتبر الخير قمة املثل وخالق الكون ثم حصره في اإلحساسات اللذيذة

فإن أبيقور يصرح: "إنني ال أستطيع أن أتصور الخير إذا غضت النظر عن لذات النوق والذات والحب ولذات السمع، وبالجملة  

عن كل اللذات التي يحصل عليها الناس بواسطة الحواس، وليس صحيحا أن سرور العقل هو وحده الخير، ذلك ألن العقل  

 .3ع بها يمكن للطبيعة أن تتحرر من األلم" يسر برجاء اللذات الحسية التي بالتمت

يؤمن أتباع هذا املذهب، بأن املحسوسات هي غرض املعرفة، وأن اإلدراك الحس ي هو وسيلتها الوحيدة، عكس تماما ما  

ذهب إليه أفالطون، كما يعتقدون أن الحياة هي الجذر الكامن وراء كل معرفة ومقياس حقيقتها ألن الحقيقة ليست جوهرا  

قا وهبة من السماء كما يتصورها التفكير النظري املجرد، وإنما هي فعالية مرتبطة بحاجيات الحياة امللحة وبمدى خدمتها  مطل

 
 . 65أفالطون، فيدون، مرجع سابق، ص  1
 .19-18، ص1980أرسطو طاليس، في النفس، مراجعة وشرح وتحقيق: عبد الرحمان بدوي، وكالة املطبوعات، الكويت، الطبعة الثانية،   2
 .104، ص1969بدوي عبد الرحمان الفلسفة القورينائية أو مذهب اللذة، الطبعة األولى، دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي،   3
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مجال   أنه  بما  الجسد،  مع  مصالحته  يعلن  الواقعي  التصور  فهذا  وبالتالي  نسبية.  يجعلها  مما  املتجددة،  اإلنسان  ملطالب 

 لتحصيل اللذات اآلنية. 

، يبدو أن تصورات الفالسفة اليونان بشأن الجسد، مختلفة بل تصل إلى حد تناقض الالحق مع السابق،  انطالقا مما سبق 

بحيث تم تسجيل اختالفات عديدة بين الطرح األفالطوني واألرسطي وكذا طرح األبيقورية؛ فبينما قام أفالطون بالرفع من قيمة  

العكس من ذلك، تم التأكيد على اتحادهما مع تلميذه أرسطو؛ إذ ال   الروح والحط من مكانة الجسد وأقر بمبدأ الثنائية، على

  – تكتمل الكينونة إال بهما معا، وعلى العكس من كل ذلك أعلنت األبيقورية مصالحتها مع الجسد ورفعت من قيمته. ومع ذلك 

 الجسد والذات. بأن اإلرث الفلسفي اليوناني له أهميته الخاصة في التأسيس ملعرفة  –ال يسعنا إال القول 

 الجسد في الفلسفة اإلسالمية:  -2

ال شك أن موقف الفلسفة اإلسالمية من الجسد؛ تأثر بموقف كل من الفلسفة املسيحية والفلسفة اليونانية، ومن املؤكد  

أن تأثير تلك الفلسفات على الفلسفة اإلسالمية ال يمكن حصره في موضوع الجسد فقط، وإنما ينطبق أيضا على تفسيرات  

لفالسفة املسلمين للوجود واملعرفة واألخالق بشكل عام. فبالعودة إلى تصورات فالسفة اليونان والسيما سقراط وأفالطون  ا

وأرسطو حول ثنائية الجسد والروح، نجد لهذه التصورات تأثير واضح على تصورات مجموعة من الفالسفة املسلمين أمثال  

رابي، الكندي وغيرهم، لذلك يمكن اعتبار موضوع الجسد والروح من أهم املواضيع  ابن سينا والغزالي وابن رشد، الرازي، الفا

التي تناولها الفالسفة املسلمين، إضافة إلى مسألة التوفيق بين الحكمة والشريعة، وفي هذا السياق نشير أيضا إلى كون نظرة  

 المي، كما هو الحال مع الفلسفة املسيحية. الفلسفة اإلسالمية للجسد لم تكن تتناقض في جوهرها مع تعاليم الدين اإلس

الفالسفة   تصورات  وفق  والروح  الجسد  بين  القائمة  العالقة  طبيعة  وما  الجسد؟  إلى  اإلسالمية  الفلسفة  تنظر  فكيف 

 املسلمين؟ 

م(، أن اإلنسان يتألف من روح وجسد، أو بتعبير ابن سينا من سر وعلن، فسره  980-1037)  "Avicenneيرى "ابن سينا  

الروح   أما بفعل  الحيوان ويتدنى،  يقترب من  الجسدية  ابن سينا بفعل طبيعته  الروح وعلنه هو بدنه، واإلنسان حسب  هو 

ني خالص، يستعمل البدن مطية لاللتحاق  فيرتقي أكثر علما ومعرفة وعلى هذا األساس فاإلنسان هو عبارة عن جوهر روحا

بواجب الوجود )هللا( واالتصال به والتوق إلى حضرته؛ نظرا للطبيعة اإللهية للروح، فهذه األخيرة لن تحظى بالسعادة إال بموت 

أنفسهم  ابن سينا: "وهذا مذهب الحكماء اإللهيين... فإنهم شاهدوا جواهر  تماما، يقول  عند    الجسد، وخالصها من عالئقه 

 .1انسالخهم عن أبدانهم واتصالهم باألنوار اإللهية" 

قائم بذاته، يفيض ويتخذ من نفسه آلة في اكتساب العلوم واملعارف، حتى يصبح   2فالنفس عند "ابن سينا" جوهر روحاني

لذي يقوم بالتذكر والرؤية  عارفا باهلل ولكل العوالم املحيطة بها، أو بمعنى آخر أن النفس هي الجوهر الناطق والكامل لإلنسان ا

والتمييز، أو باألحرى هي الجوهر الفعال املدرك، ومنه فالنفس تستطيع أن تدرك ذاتها والعالم من حولها من خالل العقل،  

ودون حاجة إلى الحواس، ويعني ذلك أن النفس ليست في حاجة إلى الجسد، فهذا األخير ال يمكنه إدراك األشياء دون استخدام  

 وحسب ابن سينا اإلدراك العقلي أقوى من اإلدراك الحس ي، بحيث دعا إلى الشك في الحواس وما تقدمه من معارف. الحواس، 

 
ب   1 البيضاء،  العلوي هشام، الجسد  الدار  النجاح الجديدة )منشورات الزمن(،  العدد  2004ين الشرق والغرب نماذج وتصورات، مطبعة   ،44  ،

 . 32ص
 . 32، ص1986نصري نادر ألبير، النفس البشرية عند ابن سينا، دار املشرق، بيروت،   2
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يتضح من خالل ما سبق، أن "ابن سينا" يتبنى موقفا يهمش الجسد ويضعه في مرتبة أدنى من النفس، بل يرى الجسد على  

الطوني في النظرية السينوية ويظهر ذلك أكثر عندما يؤكد ابن سينا على  أنه عائق أمام النفس وشاغل لها، وهنا يظهر األثر األف

خلود النفس، أي أن النفس ال تموت بموت الجسد، بل على العكس من ذلك عندما يموت الجسد تتخلص النفس منه، ومن  

في فلسفة "أفالطون وأرسطو   تم فهي سرمدية وغير فانية وهذا ما جعله ينادي بأبدية العالم. وهي الفكرة التي نجد لها حضورا

 أن النفس عنصر إلهي وخالد، بينما الجسم، فهو عنصر مادية وفان.  وأفلوطين"، وبالخصوص هذا األخير الذي أكد  

ورغم التعارض الذي يبديه التصور السينوي بخصوص العالقة القائمة بين النفس والجسد، فإنه ال ينفي إمكانية وحدتهما  

ودا للنفس خارج دائرة الجسد، وفي هذا الصدد يرى ابن سينا في كتابه "القانون في الطب" أن النفس  ولم يستطع أن يتصور وج

والجسد يوجدان معا في وحدة تمنح الحياة للكائن الحي، فالنفس في حاجة إلى جسد لكي تحقق وجودها، والجسد أيضا بحاجة  

غم أنه هو اآلخر أقر بمبدأ الثنائية بين النفس والجسد، إال أنه  إلى اقترانه بالنفس. وهو نفس الطرح الذي دافع عنه أرسطو، ر 

اعتبرهما مكونين جوهرين لإلنسان البد منهما لكي تكتمل ماهيته. ومن هنا نالحظ أن تصور أرسطو حول الجسد يتميز بالتنوع.  

 لى ثنائية.ونفس األمر بالنسبة لتصور ابن سينا حول الجسد؛ الذي بدوره يتميز بالتنوع؛ من أحادية إ

م(، فلم يخرج تصوره األخالقي للجسد عن املرجعية الدينية اإلسالمية، التي تضفي طابع 1111-1058) وبالنسبة "للغزالي"  

القدسية الجسد، كما استلهم من التراث الفلسفي اليوناني، خاصة التراث األفالطوني نتيجة االتصال الحضاري بين الحضارة  

 ة اليونانية. العربية اإلسالمية والحضار 

من هذا املنطلق يمكن اعتبار تصور "الغزالي" للجسد بمثابة نقطة التقاء وتداخل الديني مع الفلسفي والصوفي أيضا، على  

هذا األساس فقد درج الغزالي على النهج الذي اختطته امليتافيزيقا اليونانية حينما نظر إلى اإلنسان نظرة تجزيئية جسد/ نفس،  

ق اإلنسان، حيث قسم العالم إلى قسمين "عالم األمر وعالم الخلق، األول ال كمية له وال تقدير له كأرواح  في ضوء مسألة خل

البشر وأرواح املالئكة، إنه عالم املوجودات الخارجة عن الحس والخيال واملكان...والثاني فهو عالم األجسام وعوارضها، والخلق  

الغزالي مكون من عاملين؛ عالم األمر وعالم الخلق، أي   وبذلك فاإلنسان في نظر ،1.." بمعنى التقدير ال بمعنى اإليجاد واألحداث.

عالم العقل وهو العالم اإللهي وعالم الحس وهو العالم املادي، أي أنه مكون من جسد ونفس، وفي هذا الصدد حاول الغزالي  

أي القائمة بين الجسد والنفس، كما حاول  ضا شرح معاني  في كتابه "معارج القدس في مدارج معرفة النفس"، شرح العالقة 

األلفاظ املترادفة للنفس )النفس، القلب، الروح والعقل(. وفي هذا الصدد يرى الغزالي، أن هناك عالقة توازن وتكامل بين كل  

إثبات وجودها وخلودها،   اهتماما كبيرا، محاوال  النفس  أنه اهتم بدراسة  إال  يعين بعضها بعضا،  املكونات، فجميعهما  هذه 

نفس توصل إلى معرفة هللا ومعرفة أسرار الكون، ورأى أنها جوهر روحاني خالص متمايز عن الجسد، بينما  فاعتبر أن معرفة ال

هذا األخير من عالم الخلق وهو معرض للزوال، ويوضح الغزالي الفرق بين النفس والجسد من خالل هذا القول: "أعلم أن هللا  

املظلم الكثيف الداخل تحت الكون والفساد املركب املؤلف الترابي  تعالى خلق اإلنسان من شيئين مختلفين: أحدهما: الجسم  

 .2الذي ال يتم أمره إال بغيره، واآلخر: هو النفس الجوهري املفرد املنير املدرك الفاعل املحرك املتمم لآلالت واألجسام..."

بناء على ما سبق، يتضح أن "الغزالي" يولي النفس عناية خاصة مقارنة بالجسد، فهذا األخير ليس سوى خادم الروح، إنه  

الجسد منزل أو مسكن للروح وأنها تحل به لعناية إلهية وتظل في ذلك الجسد ملدة محددة إلى أن  مسخر من طرفها، واعتبر أن  

 اإلنسان ال تكتمل إال بعد أن تتحرر النفس من كل قيود الجسد. ينتهي أجلها. كما يؤكد أيضا أن سعادة 

 
 . 1345، ص8الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج   1
 .1356صنفسه،   2
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إن الناظر ملا تقدم يجد أن التصورات السابقة تعج بإشارات تمنح الروح قيمة ومكانة أسمى من الجسد، فقد تم تناوله  

لصالح الروح على    ضمن عدة ثنائيات أخرى )الجسد، الروح، النفس، البدن، الجسم، العقل، القلب(، وأفضت في كل أشكالها

حساب الجسد. فمعظم الفالسفة املسلمين أعطوا الجسد مرتبة أدنى من الروح، وبذلك بوسعنا القول أن تصوراتهم توافقت  

 مع املرجعية الدينية اإلسالمية.

 فكرة الجسد في الفلسفة الحديثة واملعاصرة: -3

والنفس، فإنه سيعاد له االعتبار وترجع له قيمته وينظر  إذا كانت الفلسفات السابقة نظرت إلى الجسد نظرة أدنى من الروح  

إليه نظرة فلسفية جديدة تقوم على أساس سيادة النزعة العقالنية في الفكر الفلسفي وتطور الفكر العلمي في مطلع عصر 

، ثم الفلسفة  النهضة، ونجد بذور هذا املوقف اإليجابي من الجسد بدأ مع ديكارت وسيتبلور بصفة خاصة مع كل من "نيتشه"

 الظاهراتية مع "موريس ميرلوبونتي" و"إدموند هوسرل"، ثم مع "ميشيل فوكو". 

 فما هو موقف الفلسفة الحديثة واملعاصرة من الجسد؟ 

"روني  نماذج وهي: موقف  أربعة  بتقديم  الجسد، سأكتفي  من  واملعاصر  الحديث  العصر  إبراز موقف فالسفة  أجل  من 

 ديكارت"، "فريدريك نيتشه"، ثم الفلسفة الفينومينولوجيا مع ميرلوبونتي وهوسرل، ثم "ميشيل فوكو".

  René Descartes"  (1596-1650 )"روني ديكارت  -

أبرز املؤسسين ملشكل العالقة بين الجسد والفكر في الفلسفة الحديثة واملعاصرة وفي هذا السياق،  يعتبر "روني ديكارت" من  

بالروح والنفس   اعترفت  التي  األفكار األفالطونية واملسيحية  الثنائية والسيما  الكالسيكية بشأن هذه  يرفض ديكارت األفكار 

أن بين الروح والجسد  في كتابه "تأمالت ميتافيزيقية"، يرى  ارت  وهمشت الجسد، وارتأت بأن بينهما عالقة تعارض. بينما ديك

عالقة تفاعل متبادل التي تجعل منهما وحدة أو كلية ال انفصال فيه، ذلك أن الجسد عنده هو مجموعة امتدادات مرتبطة  

"آلة مركبة من   عبارة عن  ببعضها البعض تخضع لقوانين امليكانيكا والكمياء واإلحياء وعلم وظائف األعضاء، فهو بهذا املعنى

، وهذه اآللة في حاجة إلى محرك يصل بين ميكانيزماتها املنفصلة، ويمنعها من  1أجزاء متجاورة ومترابطة حسب تصميم قبلي"

التوقف عن أداء وظائفها وليس ذلك املحرك سوى العقل أو الروح. إنه "آلة جد منظمة من طرف اإلله السعاتي، والروح ال  

، إن الوظائف الجسمية مثل )الحركة،  2سد وجود الربان في السفينة، بل ككائن يسكن في جميع أنحاء الجسد..." توجد في الج

 الهضم، التنفس...(، تشتغل وفق آلية تنبع من إرادة هللا.  

وفي هذا السياق يرى "ديكارت" أن اإلنسان يتألف من جوهرين هما بالطبيعة النفس والجسد، فالنفس روح بسيط مفكر،  

أما الجسد فهو امتداده، يقول ديكارت في هذا الصدد: "إذا ذهبت من كوني أعرف بيقين أني موجود وأني مع ذلك ال أالحظ أن  

سوى أني ش يء مفكر، استطعت القول إن ماهيتي إنما انحصرت في أني ش يء  شيًئا آخر يخص بالضرورة طبيعتي أو ماهيتي  

. 3مفكر، أو جوهر كل ماهيته أو طبيعته ليست إال التفكير. ومع أن من املمكن أن يكون لي جسم اتصلت به اتصاال وثيقا..." 

يقة ما غير قابل للقسمة، بفضل  ]...[ بسبب أنه واحد وبطر   وفي نفس الصدد يقول: "إن النفس متصلة حقيقة بمجموع الجسم

 
1 Zurlippe (Rudolf) une unité problématique : éléments pour une histoire des conceptions du corps. Idem p31. 

 .40مرجع سابق، صتيبس يوسف، تطور مفهوم الجسد من التأمل الفلسفي إلى التصور العلمي،   2
  .103-96، ص ص 1974ديكارت تأمالت ميتافيزيقية، التأمل الثاني، ترجمة عثمان أمين، مكتبة األنكلو املصرية، الطبعة الثانية   3
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ترتيب أجهزته التي ترتبط جميعها ارتباطا وثيقا بعضها باآلخر، لدرجة أنه حين ينتزع أحدها فإن ذلك يجعل مجموع الجسم  

 .1معطوبا"

ن  بناء على ما تقدم، فديكارت يتصور اإلنسان وفق طبيعة مزدوجة، بحيث رأى أنه يتكون من الفكر الذي هو ماهية اإلنسا

والجسم الذي هو امتداده؛ وهذا االمتداد هو الجوهر املادي نفسه، أو الطبيعة التي تعمل في كل ش يء طبقا لقوانين امليكانيكا  

الدقيقة، تعمل بذلك ألن هللا فرض عليها الخضوع لهذه القوانين، ورأى ديكارت أن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يتكون من  

روح(، بحيث ال يمكن الحديث عن الروح عند الحيوان مثال، ألنه خاضع لقوانين الطبيعة فقط،  هذين الجوهرين )الجسد وال

 بخالف اإلنسان الذي يمتلك روحا وجسدا.

املمتد   والجوهر  العقل(  أو  )النفس  املفكر  الجوهر  بين  باألحرى  أو  والجسد،  النفس  بين  "ديكارت"  يفرق  إذن،  هكذا 

ائم بينهما، مؤسسا من ثمة ملوقف إيجابي من الجسد وهو بذلك يستبعد ثنائية أفالطون  )الجسد(، وأكد على طابع الصلة الق

)جسم أرض ي فان، ونفس خالدة تسكنه(، ويبتعد عن تأثير أفكار أرسطو الذي يرى في كل إنسان وحدة مركبة من جسم )مادة(  

ية خالل العصر الوسيط التي انتقصت من  هيولي وصورة. كما ابتعد عن األفكار الالهوتوالنفس )شكل(، أي أنه مركب من  

 قيمة الجسد ووضعته في تناقض مع الروح والنفس.  

 Friedrich Nietzsche"  (1844-1900)"فريدريك نيتشه  -

ال شك أن ديكارت قدم موقفا إيجابيا حول الجسد وأعاد له االعتبار، ومنحه قيمة ومكانة ال تقل أهمية على قيمة الروح،  

وقدم تفسيرا عقليا، علميا لثنائية الجسد والروح مستفيدا من علوم عصره. هذه اإليجابية اتجاه الجسد ستعرف أوجها مع  

، 2اعتبر أن "تاريخ البشرية هو تاريخ إذالل الجسد وإماتة الرغبات والتضحية بالذات" الفيلسوف األملاني فريدريك نيتشه الذي  

فقام بثورة عارمة على التفكير الذي سبقه، خاصة األنساق الفلسفية املثالية، التي همشت الجسد واحتقرته في مقابل الروح.  

نة الجسد، يقول نيتشه في هذا الصدد: "الجسم هو  لكن هذه األخيرة ستعرف أفولها مع نيتشه وأضحت مكانتها أدنى من مكا

عقل كبير، جمهور متحمس، حالة سالم وحرب، قطيع وراعيه. هذا العقل الصغير الذي تدعوه روحك، يا أخي، ليس إال أداة  

األفكار    ، يبدو من خالل هذا القول أن نيتشه قلب رأسا على عقب كل3بيد جسمك، وأداة صغيرة جدا، ولعبة بيد عقلك الكبير" 

املثالية بخصوص ثنائية الجسد والروح، حيث أعلن أن الجسد هو العقل الكبير، في مقابل العقل الصغير الذي يقصد به  

 الروح.  

"إن   فيقول:  للجسد،  تابع  ليست سوى عرض  األخيرة  هذه  أن  بما  للروح،  وتقزيمه  للجسد،  "نيتشه" تضخيمه  ويواصل 

يقول: أنا الجسد كله وال ش يء غيره، أما الفكر أو الروح فليس سوى اسم لش يء ما في الجسد"،  اإلنسان املتفقه الذي يعرف،  

يتضح حسب "نيتشه"، أنه ليس ثمة وجود لإلنسان دون الجسد، وما الروح في نظره سوى ذلك الصدى التابع له، ويستمر  

له: "للمستهزئين بالجسد أريد أن أقول كلمتي،  "نيتشه" في الدفاع عن الجسد، ضد كل من يتنكر ألهمية الجسد وقيمته، بقو 

 .4ليس عليهم أن يتعلموا من جديد وال أن يعيدوا تعليم اآلخرين، بل فقط أن يقولوا وداعا لجسدهم وأن يصيروا بكما إذا"

 
1  René Descartes, Les Passions de l’âme, Paris, 1649, p50. 

 . 115، ص1981نيتشه فردريك، أصل األخالق وفصلها، ترجمة: حسن قبيس ي، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، لبنان،   2
 . 93، ص1974نيتشه فردريك، هكذا تكلم زرادشت، باريس، غاليمار،   3
 . 75، ص 2007بعة األولى، بغداد، نيتشه فردريك، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة: علي مصباح، منشورات الجمل، الط  4
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هزئ به  واضح هنا أن "نيتشه" يدحض كل األفكار التي تنظر إلى الجسد نظرة استهزاء واحتقار، ويرى أن من يحتقره ويست 

 ليست لديه معرفة وإحاطة به. 

يتضح مما سلف، أن "نيتشه" احتفى بالجسد وبقواه الغريزية باعتبارها قوى فاعلة حقيقية، واعتبر الجسد أعظم من  

الروح، فهذه األخيرة ليست إال وسيلة له، على عكس تماما ما قالت به األفالطونية واملسيحية وغيرها، التي أساءت فهم الجسد  

ظر "نيتشه"، حيث كانت ترى أن الجسد مجرد أداة للروح وخاضعة له، لكن مع "نيتشه" حصل العكس؛ أضحت الروح  في ن

مجرد أداة في يد الجسد يتحكم فيها، يقول نيتشه: "يوجد وراء أفكارك ومشاعرك، يا أخي، يقوم سيد جبار، مرشد طريق مجهول  

 .1يدعى الذات، يسكن جسدك، إنه هو جسدك..."

إذن، استطاع "نيتشه" أن يحرر الجسد من النظرة اإلرتكاسية الكالسيكية التي احتقرته بوصفه مصدرا للخطيئة    هكذا

إعادة   بغرض  اإلنساني  للجسد  بداية جديدة  املقابل  في  ودشن  يكره جسده  إنسانا  الحياة وصنعت  في  رغبته  وقتلت  والشر 

أقل قيمة وأهمية من الروح، بل هو حسب "نيتشه" عنوان انخرطنا في االعتبار إليه، فهو ليس جسدا زاهدا، أو كيانا مدنسا و 

 الحياة بوصفه جسدا راغبا في الحياة من كل نواحيها ورمزا إلرادة القوة. 

 Michel Foucault ( "1926-1984) "ميشيل فوكو -

قد أعادت االعتبار ملكانة الجسد وقيمته واستطاعت أن تحرره؛ بدءا مع    –كما رأينا ذلك    –إذا كانت الفلسفة الحديثة  

ديكارت في القرن السابع عشر الذي أسس ملوقف إيجابي من الجسد، من خالل تجاوزه لطابع التناقض بين الجسد والروح،  

ى أن اإلنسان عبارة عن وحدة غير قابلة للقسمة أو االختزال، ثم مع نيتشه  الذي قالت به الفلسفات الكالسيكية، مؤكدا عل

الذي حارب األفكار امليتافيزيقية والالهوتية التي احتقرت الجسد وحاربته، فإن الفلسفة املعاصرة لن تبحث فقط في قيمة  

تماعية، خاصة في عالقة الجسد بالسلطة  الجسد ومكانته، بقدر ما ستهتم بالتأمل والتنظير للجسد في عالقته باملؤسسات االج 

في إطار املجتمع الرأسمالي. وفي هذا اإلطار اهتم ميشيل فوكو بالجسد في نطاق رصده للتاريخ واملؤسسات واستقصائه للبنية  

التي تحكم مسار الحضارة الغربية بطريقة أركيولوجية، جينيالوجية، فحسب ميشيل فوكو رغم أن الجسد تحرر   العميقة 

ل فترة الحداثة من وصاية الروح واملسيحية، بقدر ما أصبح اليوم مسخرا لخدمة الليبرالية، ومستغال ومستلبا من طرف  خال

املجتمع الرأسمالي البورجوازي، لقد أضحى أداة طبيعية للعمل والزيادة القصوى في اإلنتاج واالستهالك بإيعاز من املؤسسات  

 الرأسمالية. 

"فو  شرع  األساس  هذا  السلطة  وعلى  ألخطبوط  الخفية  الوجوه  تعرية  خالل  من  الغربي،  املعرفي  النسق  تفكيك  في  كو" 

العقل   والصحة،  املرض  أثناء  التجارب:  مختلف  في  وترويضه،  الجسد  على  للسيطرة  املتبعة  االستراتيجية  عن  والكشف 

قهر  مؤسسات  نحو  به  الدفع  خالل  من  والعقاب...وذلك  الحرية  واأللم،  اللذة  الجيش،  والجنون،  السجن،  )املعزل،  ية 

املستشفى، املدرسة...(، وهي أماكن تتميز من جهة باالنغالق وقمع األفراد، ومن جهة أخرى تسهل عمل ووظيفة السلطة، وهكذا  

تسعى هذه املؤسسات إلى مراقبة الجسد وضبطه وتوجيهه بطريقة تجعل األفراد يقبلون بشروط التحكم، كما تسعى إلى تحويل  

 اقة إنتاج وتعمل على إعدام كل إمكانياته ومؤهالته التي من شأنها التشويش على هذه املهمة.  الجسد لط

(، عدة نماذج وأمثلة من املؤسسات بغية رصد مظاهر  1975وفي هذا السياق تناول فوكو في كتابه "املراقبة واملعاقبة" )

املكا باعتباره  السجن  املؤسسات؛  تلك  بين  الحديث،  املراقبة للجسد وكان من  العالم  في  للمراقبة والعقاب  انتشارا  ن األكثر 

 
 . 46نفسه، ص  1
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موضحا كيفية تحول السجن من مجرد مكان للعقاب والتعذيب إلى حدود نهاية القرن الثامن عشر، إلى مكان للتأديب والتعقب  

أدا الجالد، وأصبح  القاض ي محل  والجالد، فحّل  الضحية  بين  الجسدية  املواجهة  إلغاء  تم  السلطة  واملراقبة، حيث  يد  في  ة 

والقائمين عليها ذلك لقضاء مصلحتهم الشخصية، في إطار ما يسميه بتكنولوجيا السلطة، ولعل تحليالت فوكو بخصوص  

الجسد، كلها تسير في هذا االتجاه، أي "محاولة فهم كيف تم االنتقال من تصور للسلطة حيث األمر يتعلق بمعالجة الجسد  

التعذ وتثبيت  لرسم  مساحة  وإصالح  بوصفه  وتصحيح  وتكوين  تشكيل  على  بالعكس  يعمل  آخر،  شكل  إلى  والعقوبة  يب 

 ، وهذا األمر ال يتعلق بالسجن فقط، بل ينطبق على مؤسسات أخرى كاملستشفيات وكل أماكن العزل والحجر. 1الجسد" 

ى تسيير أكثر عقالنية وتحقيق  يرى "فوكو" أن مع بداية القرن التاسع عشر، ظهرت العديد من الهيئات الرقابية التي تسعى إل

مردودية أكبر من خالل مراقبة الجسد وقوة العمل وتوسعت دائرة املراقبة لتشمل جميع املؤسسات واألنشطة اليومية، فقد  

أضحت جميع مرتبطة باملراقبة إلى درجة جعلت األفراد يمارسون بدورهم املراقبة فيما بعضهم البعض من أجل التحقق من  

ماط السلوك املقبولة، إنها مراقبة يتداخل فيها الجميع: املجتمع واملؤسسات واألفراد ويشكل فيها الجسد وساطة  التزامهم بأن

رئيسية، "أصبحت سلطة العقاب تسري على طول الشبكة االجتماعية ]...[ لتتشعب إلى أن تصبح غير منظورة كسلطة للبعض  

 .2على البعض" 

ف "ميشيل  به  قام  الذي  التشريح  من  يكشف  المتناهية  سلسلة  وجود  عن  والجسد؛  السلطة  بين  العالقة  ملشكل  وكو" 

االستراتيجيات واملمارسات واألساليب املبتكرة من طرف الليبرالية البورجوازية من أجل استغالل الجسد اإلنساني وترويضه 

تسمح بتسيير األفراد في املكان وتوزيعهم  يتم ذلك في مختلف املؤسسات والفضاءات املغلقة التي    -وكما رأينا   –واالستثمار فيه.  

والتعرف عليهم ومعاينتهم من قبيل )األسرة، الزواج، الجنس، املدارس، املستشفيات، أماكن وفضاءات اإلنتاج، السجون، دور  

 العزل والحجر وغيرها(. 

 التصور الفينومينولوجي للجسد

الظاهراتية الفلسفة  أن    تعتبر  الجسد، حيث استطاعت  بموضوع  اهتمت  التي  املعاصرة  الفلسفية  االتجاهات  أبرز  من 

تؤسس ملنظور جديد بخصوص الجسد؛ يمثل ثورة على التصورات املثالية والعقالنية )أفالطون، ديكارت...(، فيما يتعلق بثنائية  

؛ رفض القول بتأثير الروح في الجسد ويقّر في املقابل  الجسد والروح. ذلك أن رواد الفينومينولوجيا وعلى رأسهم "ميرلوبونتي"

 بأهمية الجسد في الوجود، مؤسسا بذلك ل "كوجيطو" جديد، وهو: "أنا جسد إذن أنا موجود". 

 فكيف تنظر إذن الفينومينولوجيا إلى الجسد؟ 

جود، على اعتبار أن وجود  ترتكز فينومينولوجيا الجسد حول أنموذج القصدية الذي جعل من الجسد كأداة للتعبير والو 

اإلنسان في العالم يتحقق عبر الجسد، إنه يمثل جسر التواصل بين الذوات، فمن خالله نعبر عن آرائنا ورغباتنا وامتعاضنا  

، إنه أداة ربط بين الوعي والعالم؛ طاملا أنه حامال للمعاني والدالالت، وما دام  3وطموحاتنا، فهو الذي يجعلنا نشعر بما حولنا 

كذلك، فإنه يمثل أداة للمعرفة أيضا، فهذه األخيرة ال يمكن أن تتم بدون توسط للجسد، كما أن معرفة هذا األخير ال يمكن  

أن تكتمل إال خالل العودة إلى تجربته املعاشة في العالم. فهذه هي الحقيقة التي أكد عليها التصور الفينومينولوجي وهي أننا  

 جّسدة.  نمثل أجسادنا ونحن موضوعات م

 
 . 42، ص 2018ريفال جوديث، معجم ميشيل فوكو، ترجمة: الزواوي بغوره، دار سؤال للنشر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،   1
 . 116، ص 1990العربي، بيروت، ميشيل فوكو، املراقبة واملعاقبة، ترجمة: عالء مقدم، مراجعة وتقديم مطاع صفدي، مركز اإلنماء   2
 . 36، ص2015مرسول محمد مازن، حفريات في الجسد املقموع، مقاربة سوسيولوجية ثقافية، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة األولى،   3
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العالم، أي من خالل فعل الحضور داخل وجود   السياق، يؤكد "هوسرل" أن إدراك الجسد يرتبط بتحققه في  وفي هذا 

مشترك بين الذوات وانفتاح الذات على اآلخرين ومشاركتهم تجاربهم وهو انفتاح عن وعي قصدي. إذ تحاول الذات بانفتاحها  

موضوعات   ما من  بموضوع  وعيها  تحقيق  إدراك  هذا؛  في  الذات  يساعد  الذي  الجسد  بفضل  االنفتاح  هذا  ويتحقق  العالم 

جسدها وأجساد اآلخرين. وبذلك كسر "هوسرل" عزلة الذات املفكرة الديكارتية، بحيث رأى هوسرل؛ أنه ال معنى لكوجيطو  

 ديكارت: "أنا أفكر أنا موجود"، إن لم يكن هذا التفكير يقصد موضوعا ما من موضوعات العالم. 

وفي نفس الصدد دعا "ميرلوبونتي" إلى ضرورة العودة للعالم املعيش، أو ما يسميه بالعودة إلى األشياء ذاتها، بحيث ال يمكن  

العودة إلى تجاربه كما يعيشها في من  فهم اإلنسان دون االنطالق من وجوده في الواقع املعيش لذلك من أجل فهم الجسد ال بد 

ختلف تفاعالته في الحياة اليومية )الشعور، التفكير، الحب، الكراهية، الفرح، الحزن، الكالم،  الواقع )الجسد املعيش( في م

الصمت، اإليماءات...(، فكل هذه التفاعالت حسب "ميرلوبونتي" ليست مجرد وسيط بين الفكر والعالم، بل هي جسدا للفكر  

"ميرلوبونتي" أن الوعي هو جزء ال يتجزأ من هذه العملية،   ومن خاللها أيضا ننفتح على الوجود ونخرج من سطوة أفكارنا. ويرى 

ألنه هو الذي يسهر على تنظيمها، وينبغي أن يكون هذا الوعي قصديا ومصاحبا لإلدراك الحس ي الذي يمثل اللقاء األول املباشر  

 مع العالم. 

الم الخارجي، ما دام أن الجسد ال  يتبين إذن، أن معرفتنا بالجسد حسب "ميرلوبونتي"، ترتبط بمدى معرفة عالقته بالع

بل إن فهم العالم يعتمد على بنية الجسد باعتباره منظومة   يوجد إال في نطاق العالم، فهو الذي يربطنا بالحياة وباآلخرين،

أعيه  الذي  العالم  بل هو محور  العالم،  في  أتجدر  يجعلني  ما  هو  "الجسد  ميرلوبونتي:  يقول  الوجود،  ملعاني ودالالت    حاملة 

 . 1بواسطته" 

" بتصوره هذا، يمنح للجسد قيمة عليا عندما أكد على دوره األساس ي في التأسيس ملعرفة العالم وهو بذلك  إن "ميرلوبونتي

كآلة   إلى الجسد  الذي نظر  الديكارتي  الطرح  انتقد أيضا  الروح، كما  لت من مكانته، مقابل مكانة 
ّ
قل التي  يتجاوز األطروحات 

منا ليس ذلك الجسم الذي تعتبره مجرد آلة، لكنه هو الجسد الواقعي  ميكانيكية، يقول ميرلوبونتي في هذا الصدد: "إن جس 

 .2وهو الذي يحدد ويوجه أفعالنا وأقوالنا بهدوء"

 خاتمة:

نستخلص مما سبق، أن االهتمام بالجسد بدأ منذ الحضارات القديمة واستمر هذا االهتمام مع الفكر اليوناني القديم  

إلى الجسد بوصفه ثقل على اإلنسان وعائق وسجن للنفس والروح، وبالتالي انقسام اإلنسان إلى جزئين متقابلين   الذي نظر 

النظرة هذه  وتواصلت  الروح(،  مقابل  في  الديانات    )الجسد  ظهور  مع  الوسيط  العصر  فلسفة  خالل  لإلنسان  التجزيئية 

أنهاالتوحيدية   الجسد، إال  اختالف مفاهيمهما حول  التي رغم  اليهودية واإلسالم(،  يتعلق    )املسيحية،  بتوجهها  تتوافق فيما 

ذه املرحلة، لكن هذا التصور  ، حيث همشت الجسد وجعلت مكانته أدنى من مكانة الروح. ونفس التصور تبناه فالسفة هالروحي

االعتبار للجسد تزامنا مع بروز نظرة فلسفية جديدة تقوم على أساس سيادة سيتوقف مع الفكر الحديث، حيث سيتم إعادة  

النزعة العقالنية في الفكر الفلسفي وتطور الفكر العلمي في مطلع عصر النهضة. وسيستمر هذا املوقف اإليجابي خالل الحقبة  

 تزامنا مع تزايد االهتمام بالجسد في ظل املجتمع االستهالكي. املعاصرة،

 
1 Merleau Ponty Maurice, L’œil et L’esprit, Gallimard, France, 1964, p19. 
2 Ibid, p13. 
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نوير في فلسفة ابن رشدم
ّ
 عالم الت

The Cleary Illumination Philosophy of Ibn Rushed 

 الجزائر،  2ثابت سلطان/جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة  أ.

Thebet Soultane /Abdel Hamid Mehri Constantine University 2, Algeria 

 

 

 

 ملخص :  

يتجلى البعد التنويري في فلسفة ابن رشد بصفة واضحة سواء فيما تعلق بمنهجه أو قضايا فكره التي سادت عصره، فقد  

كان حريصا في تناوله للعديد من املشكالت التي تصدى لدراستها على االلتزام بالعقل ومنهجه، هذه الدعوة تعد دعوة تنويريـــة  

الجرأة على معرفة الذات    أنهقد جاء متأخرا عن عصره بعدة قرون إال أنه ُعرف لديه    في األساس، فمـصطلح التنوير وإن كان 

وأنه بداية التخلص من حالة القصور، بالتالي فإنه من هذا املنطلق هو الروح الفلسفية الكامنة في النقد الذي يسعى إلى الدفع  

عصره، أي هو سؤال الحرية التي تنتزع الحاضر عن هيمنة    ما أمكن بالعمل بالحرية بعيدا عن التيارات الفكرية اإلسالمية في

الخرافة، وفي ذات السياق يعتبر ابن رشد أن املعرفة التنويرية التي ترمي إليها فلسفته العقلية  ال تروم فقط تفهم الواقع بل  

عن   يفصح  مادام  تنويُر  عنده  النقدي  العمل  بين  الربط  فإن  ومنه  وتحريره،  وتغييره  تجاوزه  من  إلى  وبالرغم  كتغيير.  نفسه 

إال أنه ال يمكن القول بصورة مباشرة بأنه رائد أو مؤسس للفكر التنويري املعروف لعدة  تأسيسه فلسفته على الكيان التنويري  

 اعتبارات فكرية أو حتى منهجية  إذا ما قورنت بالفلسفة الحديثة األوربية. 

 التنوير، الفلسفة اإلسالمية، العقالنية. : ابن رشد، النقد،  الكلمات املفتاحية

Abstract: 

The enlightenment thought is Cleary in Ibn Rushd’s philosophy, in his method and propositions of his 

thought, where he committed on solve many problems by the mind and its method, and this is considered on 

foundation enlightenment claim. The term of enlightenment although it came later of his period but several 

centuries but he knows it implicitly, and that is through self-knowledge, and get red of intellectual stagnation. 

Therefore, he is the critical philosophical soul, that strives to work freely, far from the intellectual doctrines of 

his period.  

It is considered Ibn Rushed enlightenment knowledge that you aim at his mental philosophy, it does not 

just seek to understand reality, but to bypass it, change it and liberate  it . Although founded his philosophy on 

the enlightenment thought, but we couldn’t say he is the founder of enlightenment thought , for several 

intellectual and methodological  reasons; if we compare it to modern European philosophy. 

Keywords: Ibn Rushed,  the critical, Illumination,  Philosophy Islamic, The rationalism. 
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 مقدمة:  

كان ملهما للتنوير األوربي في كثير من األطروحات : في أهدافه    - ت هذه التسمية  صح إن    –إن التنوير اإلسالمي العربي      

القريبة والبعيدة من جهة، وفي آلياته ومحركات الفعل فيه من جهة أخرى، على الرغم من أن جوهر التنوير اإلسالمي ال يصل  

على نموذج للتنوير في التراث الفكري والفلسفي    إلى نفس حجم مقوالت وجوهر نظيره األوربي. وحين كان أنه ما لم يتم العثور 

املختلف،   اآلخر  أعماقها توجس وتخوف من  في  العربية ترسخ  ، فالعقلية  العربية لن تنجح  التنويرية  املحاوالت  العربي فإن 

جمة في البحث    وبالتالي فإن طرح التجربة التنويرية األوروبية دون سند تراثي لن تفلح ، وعلى أثر هذه الفكرة جرت محاوالت

عن "نموذج" من التراث الفلسفي العربي يمكن االستناد على مقوالته الفكرية، لغاية تبيان أثر هذا الفكر العربي العقلي على  

الفكر التنويري األوروبي في أحيان واالستناد على مقوالته الفكرية لتأسيس حراك تنويري عربي في أحيان أخرى، وهنا كانت  

اول البعض حصرها في بعض املقوالت املعتزلية، إال أن شخصية فلسفية عربية حازت على االهتمام والعناية  الخيارات التي ح

، لكونه قدم نسقا فلسفيا محكما يعد تعبيرا عن ثورة  م(1198-1126ه/595-520)دون سواها هي شخصية وفكر ابن رشد  

البعد  و    العقل وانتصاره قبل ثماني قرون كاملة،  الكثير من الجوانب  يتجلى  ابن رشد بصفة واضحة في  التنويري في فلسفة 

سواء فيما تعلق بمنهجه أو قضايا فكره أو حتى طريقة تناوله ومعالجته للقضايا الفلسفية     املتعلقة بهذا الفيلسوف دون غيره

ها على االلتزام بالعقل ومنهجه،  التي سادت عصره، فقد كان ابن رشد حريصا في تناوله للعديد من املشكالت التي تصدى لدراست

الجرأة على    أنهفمـصطلح التنوير وإن كان قد جاء متأخرا عن عصر ابن رشد بعدة قرون إال أنه ُعرف التنوير لديه إضمارا  

معرفة الذات وأنه هو بداية التخلص من حالة القصور، فبالتالي فإن التنوير من هذا املنطلق هو نمط وجود الحاضر الذي  

من خالل روح فلسفية كامنة في النقد، هذا النقد الذي يسعى إلى الدفع ما أمكن بالعمل الالمحدود للحرية بعيدا  عن    يتجلى

وهنا نتساءل: ما هي األسباب التي ساهمت في جعل ابن رشد رائدا للفكر التنويري    تمثالت التيارات الفكرية اإلسالمية في عصره،

ا اإلسالمية  الفلسفة  أداءات  وملاذا نجحت  داخل  أنه مشروع فلسفي؟  القول عنه  يمكن  ُبعدا  لكالسيكية؟ وهل حمل فكره 

 اإلسالمي؟    الرشدية في رفع العقل األوروبي من حالة الركود إلى حالة الحركية وفشلت في املقابل على العقل العربي

 التنويرية:     قراءة في مناهج وقضايا فلسفة ابن رشد  -أوال

بداية البد إلى اإلشارة أن فلسفة ابن رشد ذات أصول تعتمد على الشروح األرسطية، أي أنها ذات ُبعد يوناني،  فبعض         

من أفكار أرسطو تعد  جزءا ال ينفصل عن نظرياته الفلسفية بحيث ال يمكن فهم نظرية من نظرياته إال بفهم وتأويل تلخيصه  

نه كثيرا ما يعمد إلى عرض آراءه الخاصة في سياق هذه الشروح، فهو ال يقتصر على  وشروحه على أرسطو بوجه خاص، إذ أ

تفسير كتب أرسطو والتعليق عليها فحسب، بل يتجاوز التفسير والتعليق عليها، بل يتجاوز التفسير والتعليق ويتطرق إلى بعض 

اللجوء للبرهان وتجاوز ما عداه من أساليب إقناعية  الجوانب الفلسفية والالهوتية ، كما نلمس في ثنايا شروحه كذلك دعوة إلى  

وخطابية وجدلية، ومن هنا فإن شروح ابن رشد على أرسطو تعتبر من الجوانب التي تبرز لنا فلسفته، فهو يناقش ويحلل ويفّند 

 آراء بدت له خاطئة . 

لعلمية التي شغف بها حبا وأوالها جهده  وتحتل الفلسفة عند ابن رشد مكانة خاصة،" بل إنها تعتبر أهم النشاطات ا        

، ويقسم الدارسون فلسفته إلى قسمين: أحدهما تركيبي وهو الذي قصد به  1واهتمامه ونظر من خاللها نظرته الى الوجود"

الجمع بين الدين والفلسفة، فبصورة أوضح هو هنا يحدد العالقة التي يراها بين الوحي والعقل وعلى أي أسس يجب أن تقوم.  

فمن املؤكد أن ابن رشد لم يعتد بالدين وحده  دون العقل، وال بهذا وحده دون ذلك، بل أنه سلك طريقا وسطا، وذلك ببيان  

 
 1. 22، ص 1991، 1ن رشد وعلوم  الشريعة اإلسالمية، دار الفكر العربي، بيروت، طحمادي العبيدي اب 
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، بالتالي فهو  يؤكد على العالقة  1أن كال من الشريعة والحكمة في حاجة لكل منهما لألخرى، فهو بذلك يتخذ موقفا توفيقيا" 

أسس واضحة يقرها الدين والشرع وتسندها براهين العقل   العالقة التي تقوم برأيه على  الوثيقة بين الدين والفلسفة، تلك

واملنطق. والقسم الثاني من فلسفته فتحليلي نقدي، فهنا يتناول اآلراء ويمحصها مبّينا أصولها وغايتها بشكل تحليلي منطقي  

الفلسفي انطالقا من نظرة نقدية لكل التيارات الفلسفية  "وكان ابن رشد من الفالسفة القالئل الذين حاولوا أن يبنوا نظامهم 

التي سبقتهم، وله آراء وانتقادات مختلفة للمذاهب الفكرية والفلسفية وكان له الفضل أيضا في الكشف عن املغالطات التي  

 .2وقع فيها املشاؤون اإلسالميون"

لدراستها على االلتزام بالعقل ومنهجه،  فقد دعا إلى    لقد كان ابن رشد حريصا في تناوله للعديد من املشكالت التي تصدى

تأويل النص الديني، إن هذه الدعوة تعد دعوة تنويريـــة في املقام األول فمـصطلح التنوير وإن كان قد جاء متأخرا عن عصر ابن  

رائد للفكر التنويري اإلسالمي    رشد بعدة قرون، إال أن فكـر ابن رشد يعد تعبيـرا عما يقصد بهذا املصطلح، والقول أن ابن رشد

 يرجع باعتقادنا إلى ثالثة أسباب:  

أن قيمة العقل في فكر ابن رشد مركزية وجوهرية، والعقل عند ابن رشد هو العقل البرهاني الصارم وليس  السبب األول:  

يري، فيما العقل البرهاني بقي العقل الجدلي أو الخطابي الذين قد تلبس بموروث أصبح بحد ذاته عائقا للعمل النهضوي والتنـو 

 على األقل، وبالتالي فهو بشكل كبير مستخلص من التراكمات املعيقة.  

الثاني:   املذاهب  السبب  املعتبر، واملوثوق على  الكبير، والقاض ي  الفقيه  للمتوجس، فهو  ابن رشد مطمئنة  أن شخصية 

وأختها )الدين(،  الشريعة  بين  التوفيق  في  الفضل  وصاحب  يعارض    األربعة،  ال  والحق  حقين،  بوصفها  )الفلسفة(،  الحكمة 

 .4، وابن رشد كما يقول الجابري: "هو الذي دافع عن الفلسفة ليس بالفلسفة بل دافع عنها بالفقه"3الحق 

الثالث:   "بالرشدية  السبب  يعرف  ما  خالل  من  األوروبية  البيئة  في  واضحا  وأثرا  فعاليته  أثبت  قد  الرشدي  الفكر  أن 

م، بحكم أنه قدم أرسطو  18و   17ة"، من حيث أنه يعبر من املمهدين للرؤية العلمية الحديثة في أوروبا إبان القرنين  الالتيني

ألوروبا مما سبب إشكاال في الفكر الوسيط الذي كانت تحميه الكنيسة آنذاك، وال أدل على ذلك من أن كتب ابن رشد قد  

. وإن كانت هذه الفكرة في 5م 1215و  1210ريس ومنع تدريسها بين عامي  أحرقت بقرار من مجلس كنس ي إقليمي في جامعة با

كثير من األحيان قد فهمت ابن رشد فهما آخر ال يعبر عن فكره فقد أخذت الرشدية الالتينية من ابن رشد جانب العقل فقط  

صالح الرشدية الالتينية أن تأخذ  وأرادت من وراء ذلك استخدام ابن رشد كسالح في معركتها ضد سلطة الكنيسة، ولم يكن من  

بفكر ابن رشد كله بوجهيه الديني والفلسفي، ألن ذلك لم يكن ليساعدها في معركتها مع السلطة الالهوتيــة، ومن هنا وجدنا أن  

كل  ابن رشد قد أصبح في فهم الرشدية الالتينية واحدا من عمالقة الزنادقــة، وهكذا صار ابن رشد كبش الفداء الذي يحمله  

 .  7، وقد أطلق "رينان" على هذا الفهم لفكر ابن رشد "أحدوثة القرون الوسطى املسيحية"6واحد رأيه اإللحادي 

 
 .90، ص 1968محمد يوسف موس ى، بين الدين والفلسفة، دار املعارف، القاهرة،   1 

 . 79، ص 1992،  1محمد العريبي، ابن رشد وفالسفة اإلسالم: من خالل فصل املقال وتهافت الفالسفة، دار الفكر اللبناني، ط  2 
 .  219ابن رشد، فصل املقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الضال، إشراف محمد عابد الجابري، دار الوطن، بيروت، ص  3
 . 195دلة في عقائد امللة، إشراف محمد عابد الجابري، دار الطالئع، بيروت، ص ابن رشد، الكشف عن مناهج األ  4
 .83، ص1994بول كريش، مؤتمر ابن رشد والتنوير، الجمعية الفلسفية األفروآسيوية، القاهرة.  5
 .  136، ص 2003محمود حمدي زقزوق، مقدمة في الفلسفة اإلسالمية، ، دار الفكر العربي، القاهرة،  6
 .  307، ص 1975ست رينان، ابن رشد والرشدية، دار املعارف للنشر، القاهرة، إرن 7
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م أن الرشدية كان لها التأثير الكبير في تطوير  13و 12أنه من املعروف عند مؤرخي الفكر األوروبي في القرن السبب الرابع:  

 الصدارة الرسمية في املسيحية، فهو إذن فكر مجرب وأثبت فاعليته.    األسكالنية )املدرسية(، ودفع العقل إلى

أن شخصية ابن رشد مغلقة بتـراجيديـا مثيرة للفيلسوف اإلسالمي الكالسيكي، فهو يذوب ويتماهى مع  السبب الخامس:  

ال واملفكر  املثقف  تحديات  قارننا  ما  إذا  تتغير  لم  الظروف  وكأن  السائد،  والديني  الثقافي  رشد،  محيطه  وابن  الراهن  عربي 

فاالضطهاد باسم الديـن والسياسة الزال املثقف العربي يعانيه مثلما عاناه ابن رشد، فإن كان ابن رشد قد أحرقت كتبه ونفي  

إلى قرية يهودية )ألسيانة جنوب شرق قرطبة( ، فإن أحوال املفكرين العرب الحاليين ليست باألحسن واألفضل، فنجد غالبيتهم  

 إلى دول أوربا وأمريكا بالدرجة األولى.  منفيين  

وهكذا فإن مشروع ابن رشد الفلسفي التنويري شكل بحضانة مالكية مستنيـرة وعبر فقه مالكي اجتهادي، وفي فضاء أرسطو  

أهم العقول الفلسفية في العصر القديم والوسيط، والشك أن تشكيل هذا املشروع لم يعتمد على هذه املواد الخام، بل على  

الحرية    *جهود ابن رشد في توظيف كافة هذه العناصر عبر التركيز على أغنى ما فيها مضمونيا، أي شد كافة الخيوط على منول 

، إن كل عنصر كاملالكية  1والعلم املوضوعي إلنتاج نسيج مختلف على كافة هذه العناصر املبعثرة في الفضاء العربي اإلسالمي"

والتحـررية االجتماعية األندلسية له تاريخه الغني الخاص، وعملية التركيب بين هذه العناصر التي تعود إلى أزمنة    واألرسطية

العناصر   ابن رشد هذه  النقل الذي غزل به  مختلفة وهياكل اجتماعية متعددة، ولحظات صراع متفاوتة، تعتمد على ذلك 

، وإن كان  2حديث، والتي غدت قمة العقالنية الدينية في العصر الوسيط" وشكل منها فلسفته املتميزة في العصر الوسيط وال

القول بالحضانة امللكية لفكر ابن رشد ليس صحيحا بالضـرورة فإنه يمكن اعتباره صائبا إلى حد مـا اعتبارا وآخذا بضرورة  

تعتمد واملغرب  املشرق  في  الفكرية  النهضة  كافة مشروعات  أن  نفسها وهي  تفرض  فيها    تاريخـية  تبلغ  متنـور،  ملك  على وجود 

الفئات الوسطى أقص ى لحظات تطورهـا، ويلوح فيها أفق حداثة، بسبب ضخامة البناء الثقافي املتنور والعقلي، وهو الذي يجعل  

في    بعض امللوك والفالسفة منساقيـن إلى االعتقاد بقدرة هذا البناء الثقافي على حل كافــة املعضالت وتحقيق نهضة، حدث ذلك

 أيام كسرى الفارس ي، والخليفة املأمون العباس ي والخليفة الراهن البن رشد وهو أبو يعقوب يوسف املنصور.  

 ثانيا: أسس التنوير الرشدي :  

يعتبر ابن رشد من املفكرين اإلسالميين  الذين نجدهم يذهبون في تعيين حدود التنوير، فيرى في استخدام العقل إلعادة    

الد الُبعد  قراءة النص  الوقت نفسه ال ينفي عنه  العقالني داخله عملية فكرية ثقافية، ولكن في  التفكير  آليات  يني وتكريس 

الفلسفي وماله من دور جوهري فيه. وتتوضح هذه الرؤية لديه بما هو معروف حاليا بمفهوم "تغيير معرفة الواقع أو عقالنية  

ال  لديه هي رفض مقوالت  الفكرة  أو نص ديني، والحال أن مقولة تغيير  الفكر"، وجوهر هذه  في أي خطاب  كلية والشمولية 

القراءة النصية والفكرية الجامدة التي يحمل ابن رشد لوائها وجوهرها  هي في الحقيقة تغيير معرفة الواقع أو إدراكه من خالل  

دئ التي يقوم عليها الفكر التنويري  مقوالت  عقالنية جديدة تتطلب معرفة من نوع آخر. وهنا من الضرورة بمكان إيضاح املبا

 الرشدي لفهم أعمق ألبعاد هذا املشروع ويمكن اختصار هذه املبادئ كالتالي: 

يشغل العقل أرفع املراتب عند ابن رشد، فهو املرجع األخير في تفسير العالم، وحل املشكالت ذات الصلة العقالنية:   -أ 

الكوني العام، الذي يحكمه مبدأ السببية وفحواه "وجود ارتباط ضروري    بالنص وغيرها، ويمـاهي ابن رشد العقل مع النظام

 
 منول: آلة النسيج.   *
 . 390، ص 2005، 2عبد هللا خليفة، االتجاهات املثالية في الفلسفة العربية اإلسالمية، در الطليعة، بيروت، ط 1
 . 391املرجع نفسه، ص  2
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بين األسباب واملسببات"، وهو مبدأ اعتبره ابن رشد عماد العلم، واعتبر الخروج عليه قـوال بعشوائيـة الحوادث ونفيـا لحكمة  

ت في حال  الديني  النص  بتأويـل  ابن رشد قوله  العقالنية عند  يتفــق مع  الصانـع، ومن تجليات  بما  الفلسفة  عارض ظاهره مع 

الفلسفة ، ومناداتـه بأولية املنطق في التعليـم، أي يكون املنطق املوضوع األول الذي يدرسه املتعلم قبل غيره من املوضوعات.  

هي أو برهاني أو  بالتالي فإنه من هذه الناحية أراد باملفهوم املعاصر لتأسيس ثورة فكرية على منطق إنتاج املعرفة، من منطق فق

عرفاني إلى منطق استكشافي يرتكز على الرياضيات والتجربة، وبذلك تحرر البحث املعرفي من سلطة النص، ال بل تحدى هذه  

التي    وحين كانت  السلطة ومن ثّم رفض قدسية األفكار ووضعها جميعها في دائرة الشك املنهجي والتحليل واالختبار. املعرفة 

أنفسهم آنذاك، إنما هي بمعظمها معرفة يونانية أو شرقية قديمة في األصل، فاملعرفة التي يعرفها العرب  اكتسبها العرب عن  

كان البد من ربط هذه ''املعرفة العربية االسالمية'' من دون نكران او خجل    املعاصرون حسبه عن أنفسهم ليست معرفة ذاتية،

 جس منها الكثير من مفكر االسالمي حتى وقتنا الراهن. أو تجاهل باملعرفة "الالعربية إسالمية'' التي يتو 

يصدر االنفتاح على اآلخر عند ابن رشد عن رؤيتـه لتـكامل الخبرة البشرية في املعرفة، وموضوعية  االنفتاح على اآلخر:  - ب

آنذاك تبناها ابن رشد وه الهويات والعصبيات. وبالتالي رؤية جديدة   الذي ال يعتمد على  ي ثقافة االنسجام  الفكر اإلنساني 

والعيش املشترك برؤية إنسانية عقلية بحتـة بعيدا عن الخطاب الديني املستأسد والطاغي حتى وقتنا الحالي والتي تتضمن على  

سبيل املثال ال الحصر دعوة القرآن املسلم إلى حسن الجوار ونبذ العنف ...الخ ، ولعل أبرز دليل في هذا الطرح هو أنه كان فكر  

نفسه يمثل االنفتاح على كل التيارات، يأخذ منها ما يأخذ ويرفض منها ما يرفض، فقد أخذ من كل الثقافات وخاصة   ابن رشد

الثقافة اليونانية باعتبارها حسبه إنتاجا إنسانيا خالصا ولم يعتبرها بأي حال من األحوال كفرا أو زندقة، بالتالي يصدر موقف 

شد عن رؤيتـه لتـكامل الخبرة البشرية في املعرفة وشموليتها وعدم اعترافها بالحدود والزمن  االنفتاح على اآلخر عموما عند ابن ر 

وموضوعية الفكر اإلنساني الذي ال يعتمد على الهويات واألعراق والعصبيات، وبالتالي حاول التأسيس لرؤية جديدة  تبناها في  

عقالنية بحتـة بعيدا عن الخطاب الديني واإليديولوجي السائد  فلسفته وهي ثقافة االنسجام والعيش املشترك برؤية إنسانية  

والطاغي حتى وقتنا الحالي والتي تتضمن على سبيل املثال ال الحصر  التفاعل االيجابي وحسن الجوار ونبذ العنف والتعايش  

 السلمي وااليجابي بيننا وبين هذا ''اآلخر'' املختلف عنا.   

اقع:  - ت فلسفة ابن رشد األرسطية الجذور إلى الفلسفات املادية التي يتقدم الواقع فيها على   تنتـميمرجعية الطبيعة والو

بل إنـه يرتفع بالتفكير في الطبيعة إلى القداسة حيث يقول "إن الشريعة الخاصة بالحكماء )الفالسفة( هي الفحص عن   الفكر،

، والعامل  1عاته التي تؤدي إلى معرفة ذاته سبحانه " جميع املوجودات، إذ  كان الخالق ال يعبد بعبادة أشرف من معرفة مصنو 

 املشترك في الحالتيـن: التفكير في الطبيعة والعبادة إنما هو مبدأ السببية.  

يتبين دور اإلنسان في صنع التـاريخ عند ابن رشد في التفسيـرات التي قدمها لتحول املدن  دور اإلنسان في صنـع التاريخ:  - ث

، من خالل تأثرها بعوامل اقتصادية واجتماعية وحتى نفسيــة، وينطبـق هذا القول أيضا  -دة إلى األخرى الواح–الفاضلة وغيرها  

على التطبيقات التي قدمها لتحول الدول في التاريخ العربي القديم واملعاصر له، كما يتبين هذا الدور أيضا من مخالفته لرأي  

يا، وذلك الفتراضه أن هذا ال يتأتى إال بمصادقة وجود شخص تجتمع له  أفالطون القائل بصعوبة تحقق املدينة الفاضلة عمل

صفات امللك وصفات الفيلسوف، وهو أمر بعيد االحتمال، ويطرح ابن رشد بديال آخر وهو تراكم التحسينات املمكنة الوقوع  

 في الدولة إلى أن ينتهي األمر فيها بقيام الدولة املدنية املطلوبة.
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هذا املبدأ قد يكون مفاجئا لكن نجد هذا القول في أكثر من موضع في فكر ابن رشد حتى وإن  سين:  املسـاواة بين الجن  -ج

 وفكر الجندر .   *كان بالتعبير غير املباشر أو باملفهوم السائد حاليا داخل الحركات النسوية

الظاهرات العامة االجتماعية والسياسية، أي  وكذلك يمكن القول أن منهجيـة ابن رشد تقوده إلى الوقوف على سطوح       

إلى تفسير التطورات املوضوعية عبر أفـراد، ومع ذلك فهو تفسير يتطرق إلى تلك املظاهر املوضوعية، فهو يسدد ضربات نقدية  

الصعبة  الظاهرات  لهذه  القدري والغيبي املطلقين، ولالستبداد، مقتربا من قراءة عميقة  للتفكير  إال  .  1عنيفة  يتأتى هذا  ولم 

بكونه قد تميز بحس نقدي من النادر أن نجد له مثيال في فكرنا الفلسفي العربي، ومن الواضح أن الفالسفة الذين يتميزون  

بحس نقدي، إنما يقفون على قمة عصورهم الفلسفية، فأرسطو على سبيل املثال يقف على قمة عصر الفلسفة اليونانية  

ال عن أرسطو، يقال عن ابن رشد، إذ أن هذا األخير قد وقف وقفة نقدية شاملة ودقيقة في أكثر  لبروز حسه النقدي، وما يق

االتجاهات التي كانت موجودة حتى عصره وباألخص نقده املشهور ألفكار الغــــزالي، ولقـــد نقد الصوفية نقدا عنيفا، فالصوفية 

برا عن طريقة فردية ذاتية، وليست ذاتية، ألن العقل يعد طريقا  حين يتحدثون عن أذواق ومواقف ومقامات،  فإن هذا يعد مع

عاما مشتركا، كما نقد األشاعرة أيضا في آرائهم وفي اتجاههم الجدلي، لقد عرض آراء األشاعرة عرضا أمينـــا، وقام بعد العرض  

 .2بتوجيه العديد من أوجه النقد 

قة كالمية، تعد في أدائها معبرة عن الطريق أو املنهج الجدلي، في حين  وكان هذا شيئا متوقعا من جانبه، إذ أن األشاعرة كفر 

أن ابن رشد يلتزم باملنهج البرهاني، والبرهان هو أعلى صور اليقين، إنه كالذهب الخالص كما يقول ابن رشد، أما الجدل فإنه  

ل يقال عن نقده للصوفية ونقده  إلى ما  البرهان. وتجدر اإلشارة  أقل مرتبة من  النقدي من  يعد  ألشاعرة ينطبق على موقفه 

 الغزالي، فالغزالي يعد أساسا في آرائه معبــرا عن االتجاه األشعري الصوفي.  

 تاريخيـــــــــــــة النص الديني  وإشكالية قراءته على ضوء املنهج النقدي الرشدي:  : ثالثا

ظاهر النص إلدراك الجمهور الذي يعتمد في تفكيره على    تتمثل تاريخية النص الديني عند ابن رشد في مراعاة بنية         

املعطيات الحسيـة، في غالب األمر. وتجدر اإلشارة إلى نقطة مهمة ومفصلية في جعل  ابن رشد لقراءة ونقد النص في الفكر  

ميع أنواع النصوص  اإلسالمي العربي ، وهي طبيعة النص في حد ذاته، فهو ال يعني بالنص النص الديني املقدس فحسب، إنما ج

التي يسقى منه املعرفة واملعلومة والقانون والسلطة، وهنا نقصد تجاوزه ملفهوم النص الذي تناوله الغزالي واملعتزلة، اللذين  

"بإشكالية   ما يعرف  اشتغاله وأنماط توظيفه ضمن  بالذات: مفهومه وآليات  القرآني  النص  إشكالية املوقف من  ركزوا على 

 النص الديني . 

فيرى ابن رشد بأن للنص داخل اللغة العربية ذاتها له قوة سحرية، "أي وجود قوة مؤثرة داخل النص تقدم نفسها           

على مستويين، املستوى الظاهري للنص بكليته، واملستوى الباطني للمقوالت اللغوية، ويمكننا بسهولة فهم املستوى األول، أي  

هة للنص مما ي القوة  املوّجِّ مدنا من تعابير بالغية وشكالنية، وهذا ما يفسر تقدم الفكر الالعقلي للفكر اإلسالمي،  وظيفة 

 
داعية إلى توسيع حقوقها، أو أنها النظرية التي  بالفرنسية أنها منظومة فكرية أو مسلكية مدافعة غن مصالح املرأة و    Féminismeتعرف النسوية أو* 

جنس ي الذي تنادي بمساواة الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتسعى كحركة سياسية إلى وصول املرأة ملراكز القيادة والقرار، وإزالة التمييز ال

يتمتع بها، وبالتالي فهي حركة فكرية مهتمة بحقوق املرأة وتنادي  تعاني منه املرأة، أي جعلها في مكانة موازية للرجل ومشاركته بجميع الحقوق التي  

 بتحسين وتأكيد دورها وتشجيعها على اإلبداع.  

 . 427، ص 2000عاطف العراقي، الفلسفة العربية، مدخل جديد، الشركة املصرية العاملية للنشر، القاهرة،  1
 .214املرجع السابق، ص  عاطف العراقي، الفلسفة العربية، مدخل جديد ، 2
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الرمزية وتركيبته املجازية،   وبالتالي نفهم من هنا كيف تعامل ابن رشد مع النص بوصفه إمكانا للبحث والكشف، فاهتم بطاقته

فكر السائد هو سؤال أوال حول ماهية هذا النص، وهو  وبحث في قواعد اشتغاله، فالبحث في النص وتعرية دوره في إرساء ال

نفس السؤال بمعناه الشامل واألوسع الذي طرحه بعض من معاصريه من املعتزلة وإخوان الصفا مع إشكالية قيام معركة  

بي  أي معركة  النص،  هذا  التعامل مع  في  أو طريقين  في جوهرهما تصورين  املوقفين  النص، هذين  بين موقفين من  ن  فكرية 

عَري" لهذا النص وسلطته  
ُ
قراءتين: قراءة كانت وال تزال طبقا آلليات العقل الغيبي الغارق في الخرافة واألسطورة "، والعامل "امل

هي القراءة الثانية حسبه،  بالتالي فإن أي نص تحاول عبره هذه اللغة منع الخلق واإلبداع وتشجيع الحفظ والتكرار ووضع  

 . النص التراثي فوق كل نص

من السهولة على قارئ ما ألي نوع من النصوص حرا تمام الحرية في اختيار نوع االنتماء   -كما هو معروف-لم يعد اليوم       

النظري الذي يسلكه أو املنهج الذي يتبعه "دون أن يكون ملؤثرات أخرى فاعلة في ميدانه أن تفعل فعلها في طريقة االختيار  

الناقد ال يمكنه بأي حال أن يعكس رؤيته املجردة فقط املبنية على ذاتيته املستنبطة في اختياراته، سواء  إن    ونوعية التوجه،

منها في املنهج أم في ميدان الدراسة النصية للنص املختار، إنما أصبح الناقد والقارئ عرضة ملؤثرات فاعلة تتحكم وتضغط 

، وبالتالي فإن إعادة النظر في  1ومطروح على الصعيد األدبي والثقافي"  وتدفع في اتجاهات محددة تفرضها طبيعة ما هو سائد 

تحليل النص وقراءته ال يمكن لها أن تغفل بأي حال من األحوال مقاومة التيارات القبلية املوائمة مع تفكير وطبيعة القارئ  

الحال بطبيعة  ومنساق  فاعل،  كما  ومنفعل  مؤثر،  هو  كما  متأثر  أنه  يعني  وهذا  واإليديولوجيات    للنص،  القيم  طبيعة  مع 

الثقافي والفكري والسياس ي والحضاري، وهذا ما ينطبق خصوصا على النص الديني الذي نقده ابن رشد   السائدة في واقعه 

وعالج محتوياته ''اإليديولوجية'' والخطابية املهيمنة. فالخطاب  املهيمن آنذاك وحتى وقتنا الراهن في مجال الدين واملقدس  

ص الديني بالخصوص( هو خطاب الفقيه أو اإلمام، ذلك الخطاب الذي يقدم نفسه على أنه يتطابق مع املقصد اإللهي  )الن

الكلي والنهائي للنصوص املقدسة، بمعنى أنه يمتلك قدرات خارقة تمكنه من إدراك اإللهي بشريا إدراكا صحيحا، ويغدو بذلك 

يقبل إال بنمط واحد من التأويل والتفسير وال يعترف بوجود اتجاهات متعددة في  خطابا وثوقيا يكفر بكل رأي مغاير لرأيه وال  

 التأويل والفهم والتنزيل.

إن كل نقد حقيقي أو كل قراءة منتجة تنطوي على كشف وتعرية، "فال تحليل وال كشف من دون تعرية ومن غير             

يقوم   أيديولوجي  فعل  مجرد  ليس  الحقيقي  الكشف  ولكن  في فضح،  قراءة  هو  وإنما  أدلوجة،  تعرية  أو  دعوة  فضح  على 

أنطولوجية الخطاب املقروء الستكشاف إمكاناته، واستكشاف النص ليس مجرد عمل سلبي وإنما هو في حقيقته كشف معرفي 

التحليل   ، هذا 2أو انجاز فكري يقوم به القارئ الناقد، باستخدام مصطلحات أو أدوات أو مناهج جديدة في الدرس والتحليل" 

والنقد للنص ال يتأتى إال عبر إعادة بناء شبكة املصطلحات واملفاهيم، ومن هذا املنطلق فإن هذا ابن رشد  حاول من خالل  

دعوته إلى قراءة ثورية للنص، من خالل نقد ينتج معرفة بالنص، والنقد بمعناه املنتج هو قراءة تمكن من يمارسها من أن يكون  

لنتاج الثقافي في املجتمع، أي من أن يكون معنيا بالحياة التي تنمو وتتغير حوله، "فالنصوص ليست في له حضوره الفاعل في ا

 آخر األمر إال تعبيرا عن الواقع والتجربة التي نمر بها كما هو معروف.

قل األوربي مــن حضـيض  رابعا : واملسألة التي تفرض نفسها هنــا هي ملـاذا نجحـت الرشديـة هــذا النجاح الباهر في رفع العـ

 القرون الوسطى إلى ذروة النهـضة والتنوير، في حين فشلت في زحزحة العقل العربي فشال ذريعـا؟

 
 . 41، ص 2015، 1األردن، ط -أحمد عبد الكريم أحمد، فلسفة النقد من األجراء إلى النظرية، دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، إربد  1
 .205، ص 2،1995ر البيضاء، املغرب، طعلي حرب، النص والحقيقة : نقد النص، املركز الثقافي العربي، الدا  2
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ناقش املفكرون العرب هذه املسألة الخطيرة، وعـزوا ذلك الفشل إلى عدة أسباب، ولعل أوضح سبب هو ذلك الذي        

نقد العقل الديني" حين قال: "تاريخ الجمود يـــؤرخ لــــــه بموت ابن رشد في نهاية    وضحه املفكر محمد أركون في كتابه "قضايا في

القرن الثاني عشر امليالدي، والدخول في عصور االنحطاط الطويلة منذ بداية القرن الثالث عشر ميالدي واألطر االجتماعية  

يح له أن يزدهر أو تضييق عليه الخناق، وقد كانت هذه  للمعرفة هي التي تستقبل الفكر الفلسفي أو ال تستقبله، وهي التي تت

األطر متوافرة في القرون األولـى من اإلسالم، وبخاصة في القرنين الثالث والرابع هجــري ، فازدهرت العلوم والفلسفات بشكل  

االجتماعية تتقلص    لم يسبق له مثيل وشكلت ما يسمى بالعصر الذهبي للفلسفة العربية اإلسالمية، ثم ابتدأت هذه األطر

وتضيق بعد مجيء السلجوقييـن في القرن الخامس هجري /الحادي عشر ميالدي ،وأصبحت محبـذة للفكر الطرقي )الصوفي أو  

الفقهي( الشعبوي، ومعادية أكثر فأكثر للفكر الفلسفي، وهكذا دخلنا فيما يدعوه املؤرخون بعصور االنحطاط أو إقفال باب  

ص األطر االجتماعية املحبذة للمعرفة ما يلي: انهيار "البرجوازية" التجارية في بغداد والعواصم اإلسالمية  االجتهاد... نقصد بتقل

األخـرى، وكانت هذه البرجوازيـة هي التي تشكل الدعامة املادية لـعقالنية املعتزلة والفالسفة والعلماء في آن معا، ونقصد بها أيضا  

بب الخطر الصليبي في الخارج، وبسبب النزاع الداخلي مع الخالفة الفاطمية )اإلسماعيلية(  الخوف الذي ابتـدأ يلف املجتمع بس

. "وعندما يخش ى املجتمع على نفسه ويشعر بأنه مهدد باالنقراض فإنه ال يعود يفكر بشكل عقالني هادئ، وإنما  1في الداخل 

ـــــتقد  يصبح مياال إلى الفكر اإليديولوجي التعبوي الذي يجيش الجماهير من  أجـل الجهاد والكفاح ومكافحة األخـطار، وهكذا انــ

الفكر التقليــدي املـحافظ على الفكر التقليــدي العقــالنـي، والفكر الفلسفي ال يستطيع أن يزدهر في أي جو، وإنما تلزمه أطر  

ال للتطبيق في العصر الحاضر أيضا حتى  ، ربما يكون هذا التفسير الذي قدمه أركون قاب2اجتماعية مالئمة لكي ينفتح ويزدهر"

 وإن اختلفت املسميات واملصطلحات.  

بـمعنى أن نقـع في سلفية رشدية، بينما   ابن رشد،  يـخش ى أن نقع في متاهات وحبائل  ولكن هناك على الطرف اآلخر  من 

ــه، فابن رشد بحسب هذه النـظرة، مهما  املشروع التنويري مغاير تماما إن لم نقل مضاد للسلفية في منطلقاته ومناهجه وأهدافـــ

علت قيمته يمثل فكر القرون الوسطى، وال يمكن بأي حال من األحوال أن نستلهم فكر القرون الوسطى في عصر الحداثة وما  

ا  بعد الحداثة، "ولهذا فإن القضية تتحدد إلى حد كبير في املنهج الذي نتعامل به مع فكر ابن رشد، فإن كان منهجا تسليمي 

متلقيا بسلبية تحت تأثير الهالة ويعتقد أن ابن رشد يملك كل الحلول، فإنه يترجم السلفية التي  نعرفها بتجلياتها، أما إن تم  

التعامل مع تراث هذا الفيلسوف بروح النقد ورغبة التجاوز بحكم أنه يحتوي على بذور العقالنية التي يمكن من خاللها زراعة  

، فإنه يمكن اكتساب في آفاق قريبة حراكا فكريا وثقافيا تنويريا يحاول فك الكثير  3ها بأيدينا نحن" أشجار تـخصنا نحن ونزرع 

من االحتقانات الفكرية والثقافية التي تكاد توقف وتعطل كل عمل تنموي وتنويري خصوصا في قضايا العقل والعالقة بين  

 ه مساهمات في النحو واللغة.  الدين والفلسفة، بل حتى لغوي ، فمن املعلوم أن ابن رشد ل

 خاتمة:  

إننا نتحدث اليوم عن قضايا التنوير، وقضايا التطرف واإلرهاب، وقضايا األصالة واملعاصرة وما يرتبط بها من الحديث       

ت فيها  عند البعض عن الغزو الثقافي والهجوم على الحضارة الغربية، لقد تقدمت أوروبا ألنها اتخذت ابن رشد نموذجا لها وقام

حركة رشدية  قوية، والواقع أن ابن رشد عن طريق حسه النقدي الدقيق يقف على قمة عصر الفلسفة العربية، وانتهى وجود  

الفلسفة حين مات ابن رشد"،كون أن فلسفته تعّد تعبيرا عن ثورة العقل وانتصاره، ولهذا اعتبر فيلسوف العقل اإلسالمي  ألن  

 
 .300. ص1998، 1محمد آركون، قضايا في نقد العقل الديني، ترجمة: هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، ط 1
 . 301املرجع نفسه، ص  2
 . 71ص   ،2012، 4عاطف العراقي، العقل والتنوير في الفكر العربي املعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة، اإلسكندرية، ط 3
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على اآلراء التي ابتعدت عن العقل بصورة أو بأخرى وخاصة آراء الغزالي في املشرق اإلسالمي آنذاك.  آراءه كانت إلى حد كبير ردا  

ولهذا فإننا نشهد حاليا تراجعا عن طريق العقل وتضييقا ملساحته، وبحيث ارتفع داخل أطر الفكر الفلسفي العربي اإلسالمي  

باعتبار إهمال العقل الذي حاز جانبا معبرا إن لم نقل كليا    عموما صوت الالمعقول حتى زادت مساحته عن مساحة املعقول 

في فلسفة ابن رشد ذات البعد التنويري، إذ دعى ابن رشد إلى التنوير حين سعى كل قوته إلى شرح كتب أرسطو، وكأنه يريد أن  

لقول أنه يذهب في هذا املنحى ما  يبين أن الثقافة املحلية وحدها تعد تعبيرا عن الطريق املظلم، أو تعبيرا عن العدم، ويمكن ا

العدم بالظالم وارتباط النور   الوجود"، وهذا يعني ارتباط  العدم بنور  إليه ابن سينا في مناجاته هلل تعالى "فألق ظلمة  ذهب 

بالوجود، وفي هذا تتجلى ثنائية رفض ابن رشد لنوعين من الفلسفة: رفض تام للفلسفات املادية أو اإللحادية، ورفض جزئي 

للفلسفات املؤمنة بقدر ما تدعي معرفة هللا في ذاته بمعزل عن مصنوعاته التي تدل على عنايته واختراعه، وانطالقا من هنا  

يتضح لنا أن تنوير ابن رشد يختلف اختالف أساسيا عن التنوير األوروبي بمعناه التقليدي فقد كانت ظروفه الخاصة ومبرراته  

صر ابن رشد، ولكن ال مناص من اإلقرار على أن ابن رشد تنويري من الطراز األول، ولكن  حينذاك مما لم يكن له نظير في ع

ليس بالفهم الذي يريده البعض، ولكن بطريقته الخاصة التي تتمسك بالعقل والدين معا. "ومن هنا اتخذ التنوير األوروبي  

 نوير الرشدي في تركيبة فريدة. طريق العقل مبتعدا عن الدين، في حين انصهر الدين والعقل في بوتقة الت
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 دراسة بيداغوجية :التكامل املعرفي في منهاج التربية اإلسالمّية بالّسلك الثانوي التأهيلي باملغرب
Knowledge integration in the islamic education curriculum for high school in Morocco-pedagogical study 
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 ملخص : 

إلى تطوير منهاج مادة التربية اإلسالمية بالسلك الثانوي التأهيلي باملغرب، في ضوء التكامل املعرفي،    الدراسةتهدف هذه  

مقاربة   وفق  اإلسالمية  التربية  منهاج  لتطوير  مقترح  تصور  ووضع  اإلسالمية،  التربية  مادة  دروس  بين  التكامل  درجة  ومعرفة 

على املنهج الوصفي باستخدام تحليل محتوى املنهاج، وقد بينت الدراسة أن  تكاملية، ولتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد  

 مبدأ التكامل حاضر في مفردات وأهداف املنهاج وغيابه على مستوى األنشطة التعليمية والتقويم.

 التربية اإلسالمية، املنهاج، التكامل املعرفي.الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

The aim of the study is to develop the Islamic education curriculum for secondary in Morocco, in the light 

of cognitive integration, and the degree of integration of Islamic education courses, and proposed concept for 

the Islamic education curriculum to develop in a complementary approach, to achieve the objective of the 

study, descriptive approach has been adopted using the analysis of the content of the curriculum. The study 

showed that the level of attendance at the principle of integration is very high in the curriculum’s lessons and 

objectives and its absence at the level of educational activities and evaluation. 

Keywords: Islamic education, curriculum, integration knowledge. 
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 مقدمة : 

تقوم دعامات املجتمعات املتقدمة على تحسين أنظمتها التعليمية وتجويد مردوديتها،  سواء على مستوى التنظير العلمي  

والبيداغوجي للمعارف أو من خالل تصميم البرامج واملقررات من مدخالت ومخرجات التعلم، غير أنه بظهور العوملة والدعوة  

أن تجليات  جيا العابرة ا لحدود، ظهر لدى العديد من األنظمة التربوية العربية حيث  انتشار املعرفة والتكنولو و إلى الحداثة  

الدينية وبين املعارف   أو شبه تام بين الهوية  هذا الضعف ما تعيشه بعض املدارس من تفكك معرفي وقيمي، وانفصال تام 

الشرعي العلوم  بين  متناسقة  تكاملية  لنظرة  تام  غياب  في  املدرسة،  اإلنسانيةاألكاديمية  والعلوم  يعني     ة  مما  واالجتماعية، 

اختزال دور املدرسة في ممارسات تقنية تعزلها عن محيطها الخارجي، وانقالبا ضمنيا على دورها كمؤسسة لها تأثيرها على مستوى  

 التنشئة الدينية واالجتماعية. 

ر البحث العلمي والتدريس في مجال العلوم إن مسار البحث العلمي والتدريس في مجال العلوم اإلسالمية هو جزء من مسا

اإلنسانية بالتعليم الثانوي التأهيلي باملغرب، وفي هذا اإلطار، فإن تدريس مادة التربية اإلسالمية يطرح إشكاالت كبرى على غرار  

الشرعي والعلوم  عموما  املعرفية  الحقول  بين  املعرفي  التكامل  ضعف  أبرزها  األخرى،  التخصصية  املواد  وجه  باقي  على  ة 

اعتبار أن   املعرفي على  في مجاله  أن نختزل دوره  يبقى  أن  األستاذ  إذ ال يجب على  التخصص،  يتجاوز  الخصوص، فالتكامل 

التدريس يقوم على االمتدادات داخل مواد واملجاالت املعرفية بشكل مستعرض وهو ربط منهجي وبيداغوجي، فالعلم الواحد  

نغلقة على ذاتها وغير القادرة على االنفتاح على باقي العلوم واملعارف، كما أن مفهوم  التكامل  لن ينتج غير املعرفة الواحدة امل

الذي كان سائدا أملته ضرورة تاريخية ارتبطت بسياق معين يدرس قضايا فقهية وكالمية متجاوزة صارت مستهلكة اليوم، إلى  

ملقاصد وغيرها من املواد مما انعكس سلبا على مخرجات  جانب غياب التكامل داخل التخصص نفسه بين الفقه والتفسير وا

 التكوين في العلوم الشرعية، وتم تقويض التخصص إلى درجة أنه يحيل على فهم واحد وعلم واحد ومعرفة واحدة.

شرعية  وإذا كان أغلب مدرس ي مادة التربية اإلسالمية بالسلك الثانوي التأهيلي باملغرب على طرق تقليدية لتقديم املادة ال

العلم الشرعي،  فإن هذا ما يجعل درس مادة  والتي يعتقد بعضهم أن طبيعة املادة تفرض هذا النمط التقليدي في تدريس 

التربية اإلسالمية يغرق في نمط تعليمي آلي يقوم على التلقين واإللقاء، مما يعني غياب آليات كفيلة ببناء املعرفة الشرعية التي  

ة عن الواقع وعن الحياة العملية، وهذا ما يستدعي ترشيدا للفعل البيداغوجي بتنزيل الكفايات في  تجد ذاتها مجردة ومنفصل

الواحد فهما وعمال   البعد  للتعلم والتي تكون قادرة على تجاوز  بناء  طرائق  الواقع، والعمل على  التربية اإلسالمية على  مادة 

يد  من خالل اعتماده رؤية جديدة للتعامل مع املعرفة الشرعية، تعتمد  وممارسة، وهذا ما حمله منهاج التربية اإلسالمية الجد

مدخال أساسيا يتأسس على التنوع املعرفي ومنظومة القيم وتصريف التعلمات وبنائها من خالل املقاربة بالكفايات، مع األخذ  

ال الكريم/  )القرآن  اإلسالمية  العلوم  فروع  تعالج  التي  املداخل  نظام  االعتبار  العبادات  بعين  النبوية/فقه  السيرة  عقيدة/ 

األخالق( يجد   واملعامالت/  الدارس  تجعل  طبيعة شرعية  ذات  عامة  مواضيع  يعالج  كان  الذي  السابق  الوحدات  نظام  بدل 

 صعوبة في تحديد هوية املعرفة.  

األهداف واملضامين والبرامج  ومع تنزيل املنهاج الجديد للتربية اإلسالمية والذي قام على تحيين وهندسة املادة على مستوى 

ظهر جليا وجود صعوبات كبرى في فهم فلسفته وترجمتها على مستوى دروسه والقيم التي   وأشكال التدبير التعليمية والتربوية،

التعليمية التعلمية،  -يسعى لتمليكها ملتعلمين أصبح مجتمع األلفية الثالثة اليوم تفرض عليهم تمكنهم من كفايات أنشطته 

والتربوية  وتحصي التعليمية  لحاجاتهم  وتستجيب  واالجتماعي،  املدرس ي  واالندماج  االنفتاح  من  تمكنهم  حياتية  مهارات  ل 

والنفسية والفكرية،  دون االنصهار في قيم العوملة من خالل الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية عن طريق تطبيق املعرفة  
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وتكاملية، يشعر بداخلها املتعلم بأهمية تعلمه ملادة التربية اإلسالمية، كامتداد  الشرعية في حياتهم اليومية بطريقة شمولية  

 للتربية على القيم مع تعزيز األبعاد الوظيفية لهذه املادة في خلق التجديد والتفاعل االيجابي مع روح العصر ومجتمع املعرفة.

 اإلشكالية: 

ع بقيم الدين اإلسالمي، منفتح على قيم الحضارة املعاصرة في أبعادها  يسعى منهاج التربية اإلسالمية إلى إعداد متعلم متشب

اإلنسانية الكونية، ملّما بقيم الحداثة والديمقراطية وحقوق اإلنسان املنسجمة مع خصوصيته الدينية والوطنية والحضارية،  

، وتتمثل مرجعيتنا في ذلك على مقصد  1ممتلكا لرصيد معرفي في مجال العلوم الشرعية واللغوية واألدبية والعلوم اإلنسانية 

لكن املالحظ أن تالميذ    ،الشمول في الشريعة اإلسالمية والذي يروم إحداث توازن في شخصية املسلم معرفيا، روحيا وبدنيا

معرفيا شرعيا  السلك الثانوي التأهيلي اليوم ال يمتلكون من املواصفات سالفة الذكر إال نسبة ضئيلة، فهم وإن امتلكوا رصيدا  

االنفتاح على اآلخر، عن طريق   أغلبهم ال يمتلكون الكفايات التواصلية والقدرة على التحليل والتركيب التي تساعدهم على إال أن

اإلنسانية   بالعلوم  الصلة  ذات  املواد  في  معارف  من  اكتسبه  ما  املتعلم  فيها  يستثمر  بطريقة  الدينية  املعرفة  هذه  تبليغ 

في الندوة الوطنية حول منهاج التربية    األستاذ لحسن قايدة ي يدرسها في السلك الثانوي التأهيلي، وهذا ما أشار  واالجتماعية الت

في غياب كامل ألي تصور عملي   النظري  التعلم  التركيز على  يتم  أنه  الكفايات، فاملالحظ  "أما على مستوى  اإلسالمية بقوله: 

 .   2شد تفعيل ما يسمى بوظيفية املعرفة لكنه لم يقم في بذلكلترسيخ املفاهيم والقيم ومع أن املنهاج ين

على   قادرا  يجعله  تكامل معرفي  املتعلم معرفيا ووجدانيا وحس حركيا يستدعي حصول  في شخصية  التوازن  إحداث  إن 

، غير أن  توظيف جميع معارفه لفهم واقعه ووضعياته، واكتساب أساليب التعامل معه وفق أحكام وقيم الشريعة اإلسالمية

املعّدل سنة   اإلسالمية  التربية  من    2016منهاج  االنفتاح على مجموعة  في  يتجسد  الذي  املعرفي  التكامل  تأسس على دعامة 

التربية اإلسالمية، مع   أثناء صياغته، وهو بناء مستعرض يتم من خالله استدعاء معارف متنوعة رافدة ملادة  التخصصات 

واد التعليمية باالنفتاح على مواد ومجاالت معرفية وابستمولوجية أخرى، إال أن هذه العملية  مراعاة العالقة التكاملية بين امل

لم تقم على االستفادة من التصورات التربوية  بحيث اقتصرت على بعض أساسيات العلوم التربوية املعاصرة، كما أن اعتماد  

ية املشكلة من أهم املداخل التي يتأسس عليها درس مادة  املنهاج على "بيداغوجيا" الكفايات بشكل أساس، جعل مدخل الوضع

التربية اإلسالمية في الثانوي التأهيلي، بحيث يتم تقديم دروس املادة وفق املقاربة بالكفايات، وهي املقاربة التي تستهدف اكتساب  

التدبير للتعامل مع وضعيات جديدة، وعلى مستوى  استنفارها وتحويلها  أن كل    املعارف والقدرة على  للدروس، ذلك  الزمني 

ويعيق املتعلم على مستوى    مدخل يقدم درسا بمعدل ساعتين منفصلتين أسبوعيا مما يفقد املادة العلمية تكاملها وشموليتها، 

استيعاب املعارف املتفرقة وربطها أفقيا وعموديا، باعتبار املعرفة نسقا ال يتجزأ، فضال عن كون اإلصالح استهدف مادة واحدة  

د أن أّسس لها منهاجا بشكل منفصل عن باقي املواد األخرى، وهو ما يجعل املنهاج فاقدا ألحد أهم أسسه وهو التكامل سواء  بع

 أفقيا أو عموديا.  

ك   ِّ
ّ
مل

ُ
ت إنما  البرنامج  أغلب فقرات  أن  إذ  املنهاج،  اهتمام  املناسب من  بالقدر  الشرعي  العلمي لم يحظ  املنهج  والظاهر أن 

، وهذا 3مات واملعطيات املفردة واألحكام، وال تهتم بتمليك التصورات النسقية، ومنهج الوصول للمعرفة الشرعية املتعلم املعلو 

ما أشار إليه تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد والذي دعا إلى: " تجديد مقاربة التربية اإلسالمية)... حيث( توص ي  

 
 . 4، ص: 2016. مواصفات املتعلم بالسلك الثانوي التأهيلي، منهاج التربية اإلسالمية املعدل، مديرية املناهج، 1
 .9، ص2016. قايدة، لحسن، الندوة الوطنية حول منهاج التربية اإلسالمية، آسفي، 2
 .9، ص2016آسفي،   ،الندوة الوطنية حول منهاج التربية اإلسالمية. الصادقي، عبد الصادق، 3
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في اإلسالمية  التربية  بإغناء  املناقشة    اللجنة  على  التالميذ  ولتشجيع  املغربي  املجتمع  واقع  في  أكبر  بشكل  لترسيخها  املدرسة 

 .1المتالك القيم وتجسيدها من خالل الواقع املعيش بدل التعلم النظري"

وتتجلى أهم الصعوبات التي تقع على عاتق أساتذة التربية اإلسالمية في تصحيح التمثالت التي ترسبت لدى املتعلمين وتقديم  

أجوبة عن التساؤالت الكبرى الناتجة عن مجموعة من املفاهيم الخاطئة واألحكام القلية واملسبقة التي ترسخت عن طريق  

ت الجدلية التي غالبا ما تتجسد يقينا في واقعه في صور مركبة تستعص ي اإلجابة عليها،  التنشئة االجتماعية من قبيل الثنائيا

الفاضلة   القيم  الستنبات  مؤسسة  املدرسة  فيه  تعتبر  الذي  الوقت  في  اجتماعيا،  ينجح  قد  والخائن  الكاذب  يرى  فتجده 

هيمنت التفاهة على وسائل التواصل االجتماعي   ناجحة بعد أن  واالجتهاد، وهذا ما ساعد على انتشار هذه النماذج التي يتمثلها

وصارت لصيقة بمجتمع العوملة، ولذلك يحاول أساتذة التربية اإلسالمية في غالب األحيان  اإلجابة عن هذه األسئلة العميقة  

د إلى املحسوس، إذ  واملحرجة بربط املتعلمين بسيرة النبي صلى هللا عليه وسلم، غير أنه ال يجد بدا من الخروج من دائرة التجري

أن متعلم األلفية الثالثة يحتاج اليوم إلى الكفايات الجديدة التي تؤهله ملواجهة الكم املعرفي الهائل وهذا الغزو القيمي الفاسد  

اج  ألن ما يعاني منه املنهاج التربوي املغربي بخصوص إدم  الناتج عن العوملة، وإلى اعتماد النسقية واالنسجام في بناء املناهج، 

القيم في البرامج واملقررات الدراسية؛ هو غياب النسقية واالنسجام بين املواد مما يؤثر بال شك سلبا على القيم التي تروم كل  

 2مادة تمريرها وإكسابها للمتعلمين.

 اآلتي: السؤال املركزي وتأسيا على ما سبق تتمحور مشكلة بحثنا في 

 بالسلك الثانوي التأهيلي لحاجات وكفايات متعلمي مجتمع األلفية الثالثة؟  ما مدى استجابة منهاج التربية اإلسالمية

 أسئلة الدراسة: 

 ما موقع التكامل املعرفي في تدريس مادة التربية اإلسالمية بالثانوي التأهيلي باملغرب؟  .1

 ما درجة التكامل املعرفي للعلوم اإلسالمية داخليا وخارجيا؟  .2

 تدريس التربية اإلسالمية في الثانوي التأهيلي؟ ما هي األنماط املعتمدة في  .3

 ما هي األساليب التربوية الناجحة لتدريس العلوم اإلسالمية وفق نسق تكاملي؟  .4

هل يمكن للتكامل املعرفي بين التصورات التربوية اإلسالمية والعلوم التربوية املعاصرة أن ينتج نموذجا تدريسيا يخدم مادة   .5

 توافق مع أهداف منهاجها؟ التربية اإلسالمية بشكل ي

 أهداف الدراسة: 

يتمثل الهدف الرئيس ي لهذا البحث في بلورة نموذج تدريس ي تكاملي ملادة التربية اإلسالمية بالسلك الثانوي التأهيلي، من  

 خالل:

 التعرف على موقع التكامل املعرفي في تدريس مادة التربية اإلسالمية بالثانوي التأهيلي باملغرب. .1

 لى درجة التكامل املعرفي للتربية اإلسالمية داخليا وخارجيا.التعرف ع .2

 
 . 96، املغرب، ص 2021، أبريلتقرير النموذج التنموي الجديد . 1
 .12، ص2016، آسفي،  الندوة الوطنية حول منهاج التربية اإلسالمية. البورقادي، خالد، 2
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 الوقوف على األنماط التربوية املعتمدة في تدريس التربية اإلسالمية بالثانوي التأهيلي باملغرب. .3

 االستفادة من التجارب التربوية املعتمدة على التكامل املعرفي في بناء مناهجها التربوية. .4

 أهمية الدراسة: 

 وضوع التكامل املعرفي أهمية لكون:يكتس ي م

وروحيا    أ. معرفيا  اإلنسان  بناء  إلى  تسعى  التي  اإلسالمية  الشريعة  خصائص  ومن  الخلق،  في  كونية  طبيعة  ذو  التكامل 

 ووجدانيا. 

اعتبار  متكاملة، مما يجعل تجزيئها غاية في الصعوبة على   تمّيز املشكالت املجتمعية والحياتية بالشمولية وهي ذات طبيعةبـ 

 .أن كل مشكلة تواجه الفرد تستدعي كل مجاالت املعرفة

مراعاة املنهج املتكامل لخصائص النمو السيكولوجي والتربوي للتالميذ، من حيث مراعاة ميولهم واستعداداتهم فيما    ج.

 يقدم لهم من معارف، وخبرات متكاملة. 

  يستهدف املنهج املتكامل إعداد الفرد وتنشئته بشكل متكامل ليكون فعاال في املجتمع، متمكنا من نقل مهاراته التي تعلمها   د.

 إلى سياق املعارف وتصريفها في وضعيات ومواقف الحياة اليومية.

 مصطلحات الدراسة: 

 : تقديم املعرفة بشكل نسقي في صورة معارف مترابطة دون تجزيء أو تقسيم في مجاالتها املختلفة. التكامل املعرفي 

والنمو الشامل لشخصية املتعلم في تكامل داخل  : هو مجموعة من اإلجراءات التي يتم التخطيط لها لتحقيق التعلم  املنهاج

 املدرسة. 

نسق متكامل من املفاهيم والقيم الدينية التي تروم بناء شخصية متوازنة في املجتمع، والتي تلبي حاجات  التربية اإلسالمية:  

 املؤمن في دينه ودنياه.

 منهج الدراسة: 

 ى:باالعتماد عل املنهج الوصفي التحليلي سيعتمد البحث على 

دراسة املنهاج عن طريق تحليل املحتوى ملعرفة مظاهر حضور التكامل املعرفي ضمن منهاج التربية اإلسالمية للسلك الثانوي  

 التأهيلي. 

 اإلطار النظري: 

 مفهوم التكامل املعرفي 

لغويا: اشتق التكامل من الفعل الثالثي املجرد "كمل"، قال ابن منظور: " كمل، الكمال: التمام، وقيل التمام الذي تجزأ منه  

ل( تدل على    -م    -تؤكد املعاجم اللغوية أن مادة )ك، كما  1أجزاؤه... وأكملت الش يء: أي أجملته وأتممته... وكمله: أتمه وجمله...  

وتوحي أيضا أن جزء الش يء أو األجزاء املتعددة للش يء الواحد قد اتحدت وتوحدت واندمجت واختلطت،   التمام بعد التجزئة، 

 
 . 3930، د ط، دار املعارف، القاهرة، د.ت، ص لسان العرب. ابن منظور، 1
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وهذا املعنى    2ومنه قوله تعالى: }اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي{،   1وأخذت شكال واحدا، ولهذا فقد اكتمل وتم، 

بر عنه بإتمام العلوم بعضها لبعض حتى تحصل املعرفة بالش يء معرفة تامة  يرشدنا إلى املعنى االصطالحي للتكامل املعرفي واملع

 وكاملة.

النقص   إليها متفرقة، ويقتض ي تعويض هذا  إذا نظر  النقص  يعتريها  أجزاء متفرقة  إلى وجود  املعنى يشير  بهذا  والتكامل 

 هو جوهر التكامل.   اجتماع األجزاء ببعضها، مما يجعل كل جزء يحقق وظيفته داخل النسق )الكل( وهذا  

 أورد عدد من الباحثين في مجال التربية والتعليم العديد من التعاريف بحيث يعرفون التكامل بأنه:

-    ،
ً
 دقيقا

ً
" محاولة للربط بين املوضوعات الدراسية املختلفة، التي تقدم للطالب في شكل مترابط ومتكامل، وتنظم تنظيما

 .3املواد الدراسية املختلفة " يسهم في تخطي الحواجز بين  

"تقديم املعرفة في نمط وظيفي على صورة مفاهيم متدرجة ومترابطة تغطي املوضوعات املختلفة دون أن يكون هناك    -

 .4تجزئة أو تقسيم للمعرفة إلى ميادين مفصلة "

فيها  - تتكامل  بطريقة  تدريسه ومعالجته  املراد  املحتوى  فيها طرح  يتم  التي  أو حقول دراسية    "املناهج  مواد  من  املعرفة، 

 بشكل متكامل حول أفكار وقضايا وموضوعات متعددة الجوانب، أم تم تنسيق  
ً
 ومجدوال

ً
مختلفة، سواء كان هذا املزج مخططا

 .5زمني مؤقت بين املدرسين الذين يحتفظ كل منهم بتخصصه املستقل أم بدرجات بين ذلك "

 طريقة تنفيذه على إزالة الحواجز التقليدية التي تفصل بين جوانب املعرفة ". " املنهج الذي يعتمد في تخطيطه و  -

 للمادة الدراسية وهو التنظيم السيكولوجي    -
ً
" فكرة وسط بين املواد املنفصلة وبين اإلدماج التام، ويتطلب تنظيما خاصا

"6. 

املعرفي منهج علمي   التعاريف السابقة، نستنتج أن التكامل  يقدم املعرفة في شكل نسقي، بحيث يتم توظيف  من خالل 

األجزاء الصغيرة من املعرفة للوصول إلى صورة كلية شاملة لها، وأن أي اختزال ألي جزء مهما صغرت قيمته سيؤثر على نظام  

 املعرفة وترابطها. 

 في فلسفة التكامل املعرفي: 

ت البشرية،  للنفس  وتكاملية  شمولية  بنظرة  اإلسالمي  الشرع  يؤهلها  يتميز  بما  الشخصية  ملقومات  املتوازنة  التنمية  روم 

للعطاء واإلنجاز الحضاري، وإذا تأملنا في املقاصد الكبرى للشريعة وجدناها تستهدف جوانب حياة الفرد دينا، ونفسا وعقال  

 الف في األرض.وماال وعرضا، بحيث تتداخل هذه املكونات وتتكامل لترشد املؤمن إلى النهج القويم وتحقيق مبدأ االستخ

 
 educ.com-www.new، موقع تعليم جديد. دوره في بناء األمة املحمديةالتكامل املعرفي و . ياسين مغراوي، 1
 . 3.سورة املائدة، اآلية 2
فاعلية الطريقة التكاملية في تحقيق األهداف املرجوة في تدريس املطالعة والنصوص لدى طالبات الصف األول الثانوي  . الجهوري، زوينة،  3

 . 74، ص2002التربية، جامعة السلطان قابوس،  ، رسالة ماجستير غير منشورة، كليةبسلطنة عمان 
الكريم،  .  4 عبد  االجتماعية الخياط،  املواد  منهج  وتدريس  بناء  في  التكاملي  األسلوب  استخدام  االجتماعية حول  املواد  وموجهي  معلمي  آراء 

 . 101، ص 2001، 134ص،-98،ص 61العدد، املجلة التربوية، للصفين األول والثاني في املرحلة الثانوية بدولة الكويت
 .48، ص 2001، 79ص-43، ص 22، القاهرة، العدداملنهج التكاملي، مستقبل التربية العربيةاملعيقل، عبد هللا: . 5
 . 203، ص 1990، القاهرة، عالم الكتب، تدريس املواد االجتماعية . اللقاني، أحمد حسين، ومحمد، فارعة حسن، ورضوان، برنس أحمد،6
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 تعريف )مفهوم( التربية اإلسالمية

أهداف وفلسفة   أيضا على  النشء، فهي تشتمل  لتربية ورعاية  للحياة، ونظام متكامل  " منهج كامل  التربية اإلسالمية هي 

الق، وتوازن  ومناهج التعليم وطرائق التدريس، وهي تحرص على الفرد واملجتمع، وتحرص أيضا على القيم املادية والروحية واألخ

، أما عند علي فهي "مجموع املفهومات التي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري واحد يستند  1بين الحياة الدنيا والحياة اآلخرة" 

إلى املبادئ والقيم التي جاء بها اإلسالم والتي ترسم عددا من اإلجراءات والطرائق العملية التي يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك املرء  

 .2يتفق وعقيدة اإلسالم"سلوكا 

ويحدد جاسم وفنن التربية اإلسالمية على أنها "مجموعة متناسقة مترابطة من املفهومات والقيم الفاعلة في نفس املؤمن، 

مادة تروم  ، كما أنها تعتبر" مادة تروم  3وروحه حتى إذا كان على غير وعي كامل بها أو على غير قدرة على صياغتها وترتيبها وعرضها" 

وسياقه   واألخالقية  والوجدانية  واملعرفية  النمائية  سيروراته  الشارع، حسب  منه  يطلبها  التي  الدينية  املتعلم  حاجات  تلبية 

 .4االجتماعي والثقافي"

دينية التي تروم بناء شخصية  نستنتج من خالل التعريفات أن التربية اإلسالمية هي" نسق متكامل من املفاهيم والقيم ال

متوازنة صالحة في املجتمع، والتي تلبي حاجات املؤمن في دينه ودنياه". وهي منهج حياة شامل لحياة اإلنسان تنظم حياته وترسم  

 له الطريق التي تجعله فالحا في دنياه وآخرته. 

 املنهاج: 

املدرسة تحت إشرافها للطلبة، بقصد احتكاكهم، وتفاعلهم  يعرف املنهاج على أنه: " مجموع الخبرات واألنشطة التي تقدمها  

هو مجموع الخبرات التربوية التي تهيؤها املدرسة  ومعها، ومن نتائج هذا االحتكاك والتفاعل يحدث تعلم أو تعديل في سلوكهم"،  

نهاج الحديث إلى تحقيقه  للتالميذ داخلها وخارجها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل، ويقصد بالنمو الشامل الذي يسعى امل

لدى املتعلم، النمو في الجوانب الجسمية والعقلية والروحية والنفسية واالجتماعية جميعا نموا يؤدي إلى تعديل سلوك املتعلم  

، وهو مجمل األنشطة التي تم تخطيطها بمراعاة سياق إنزالها ثقافة، وأشخاصا  5ويعمل على تحقيق األهداف التربوية املنشودة

زمانا ومكانا وإمكانات وأشكال التفاعل بين املكونات املختلفة، كما يفهم أنه التصور املركب والشامل الذي يتضمن املضامين  و  

، وبهذا يكون املنهاج رؤية تربوية متكاملة وشاملة ملا ينشده املجتمع  6الثقافية وجمل العوامل التي تراعى في إيصالها للمتعلمين 

ه للمتعلمين بمراعاة سياقات تنزيله ثقافيا، واجتماعيا، ومعرفيا، واقتصاديا، وسياسيا، فكل فعل ال  مستقبال ويسعى إليصال

 يراعي سياق تنزيله فهو ينحو إلى الفشل غالبا.

 
 .54، ص1998، دبي، مؤسسة املنار، مفهوم التربية اإلسالمية: املنهج وطرائق التدريس . القاسمي، علي، 1
 .11، ص2000، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، طالقرآن الكريم رؤية تربوية. علي، سعيد إسماعيل، 2
بصري،3 وفنن  مبدر،  شاكر  جاسم  نظ.  وجهة  من  اإلسالمية  التربية  معلم  املرحلة  مواصفات  وطلبة  املدرسية  واإلدارات  التربوي  األشراف  ر 

 .7، ص2000، وزارة التربيـة، مركـز البحـوث والدراسـات التربويـة، بغـداد، الثانوية
 .7، وزارة التربية الوطنية، ص منهاج التربية اإلسالمية بالسلك الثانوي التأهيلي. 4
العدد  التربية اإلسالمية وأساليب تقويمهامباحث في طرائق تدريس  . السعدون، عادلة،  5 التربية،  203، مجلة األستاذ،  ، جامعة بغداد، كلية 

 . 32، ص 2012
،  1، جزء  مدخل إلى البيداغوجيا أو علوم التربية رؤية تربوية مغايرة في التأسيس لبيداغوجيا السياقات املغربية املركبة. أميم، عبد الجليل،  6

 . 66، ص2016غرب، ، املطبعة الوطنية، امل1ط
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 أسس منهاج التربية اإلسالمية 

 األساس الفلسفي: 

حياة، ومنها تتفرع األهداف العامة والخاصة  يستمد األساس الفلسفي ملنهاج التربية اإلسالمية من نظرة اإلسالم إلى الكون وال 

للتربية اإلسالمية، على اعتبار أن اإلسالم منهج حياة كامل ينظم عالقة اإلنسان مع ربه ومع نفسه ومع غيره ومع بيئته، ويوازن  

 بين حاجاته املادية والنفسية. 

 األساس االجتماعي: 

أهمية إعداد اإلنسان باعتباره فردا قادرا على التكيف مع مجتمعه،  يؤكد األساس االجتماعي ملادة التربية اإلسالمية على  

كما يؤكد على أهمية العوامل االجتماعية بخصوص محتوى املنهاج وصعوبات تنزيله، مثل: املتعلم واملعلم والعملية التربوية  

عملية التربوية مع مسؤولية املجتمع  ذاتها، فيربط كل ذلك باملجتمع ومسؤولية أفراده، فتلتقي عوامل بناء اإلنسان وعناصر ال

وتوجيهه نحو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فتكون التربية اإلسالمية بمفهومها الواسع للفرد واملجتمع هي  الضمان لتحقيق  

املنكر وأولئك  املسؤولية االجتماعية في املجتمع، قال تعالى: " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون باملعروف وينهون عن  

 1هم املفلحون". 

 األساس النفس ي: 

تعنى التربية اإلسالمية باألساس النفس ي للمنهج اإلسالمي باعتبار أن اإلنسان محور مجال التربية اإلسالمية بكل ما يتضمنه  

التربية   تهتم  بحيث  وراشدا،  ويافعا  طفال  به  االهتمام  خالل  من  وقدرات،  استعدادات  حاجاته  من  بإشباع  اإلسالمية 

الفسيولوجية والعضوية والنفسية، والسيما حاجاته النفسية املتعلقة بأمن النفس واستقرارها إذ أن إشباع الحاجة لألمن  

 واالستقرار أساسية لعطاء الفرد وإنتاجه في الحياة وفي املجتمع. 

 األساس املعرفي: 

رفة اإلنسان لنفسه ولحقائق األشياء، ومعرفة هللا سبحانه وتعالى من جهة،  يقوم منهاج التربية اإلسالمية على الربط بين مع

وبين تكامل املعارف والعلوم وارتباطها بحقيقة اإليمان وجوهره من جهة أخرى، وهو ما يجعل املنهج التعليمي للتربية اإلسالمية  

 مولية ملعرفة الخالق وتوحيده.قائما على وحدة العلوم واملعارف وتوجيهها لطرق البحث والتفكير في نظرة ش

الكتاب   إن املعرفة الحقيقية في اإلسالمية معرفة ربانية تتأسس على معرفة هللا معرفة صحيحة عن طريق تدبر وتأمل 

النظر   أوجب  الشرع قد  إن  العقلي والشرعي معا، بحيث  أو  العقلي  القياس  إلى جانب استخدام  املنظور،  املسطور والكتاب 

 .2ودات واعتبارها، وكان االعتبار ليس أكثر من استنباط املجهول من املعلوم واستخراجه منه بالعقل في املوج

 مفهوم منهاج التربية اإلسالمية 

إن التربية اإلسالمية هي" تلك املفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري واحد، تستند إلى املبادئ والقيم التي جاء  

فضال على أن مفهوم منهج التربية اإلسالمية يستهدف " إيجاد  3ا من اإلجراءات والطرائق العملية"، بها اإلسالم، والتي ترسم عدد

 
 .104. سورة آل عمران، اآلية: 1
 .19، ص. 1978، تحقيق محمد عمارة، منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت فصل املقال. ابن رشد، أبو الوليد، 2
 . 22، ص 1986، الرياض، دار املريخ،  أساليب تدريس التربية اإلسالمية. يوسف الحمادي، 3
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الشخصية املتكاملة عن طريق تربيتها روحيا وجسميا وعقليا واجتماعيا، وبناء مفاهيم الفرد عن خلقه ونفسه والكون الذي  

العليا، التي تساعد على تكوين العادات واالتجاهات املرغوبة، وتعمل  يعيش فيه في ضوء مجموعة من القيم والعقائد واملثل  

، ومن منظور تكاملي  1على تنمية ميوله وإشباع حاجاته بشكل يجعله مهيأ لعبادة هللا وتنفيذ شرعه على أساس من التطبيق" 

التي   واملهارات  واملعارف  الخبرات  "مجموع  هو  اإلسالمية  التربية  منهاج  بأن  القول  إلى  يمكن  إسالمية  تربوية  تقدمها مؤسسة 

املتعلمين بقصد تنميتهم تنمية شاملة متكاملة، جسميا وعقليا ووجدانيا، وتعديل سلوكهم في االتجاه الذي يمكنهم من عمارة  

 .2األرض، وترقيتها وفق منهج هللا وشريعته"

 مكونات املنهاج الدراس ي للتربية اإلسالمية 

 أوال: األهداف 

التنمية املتكاملة لشخصية الفرد، بما يؤهله لتطبيق منهج هللا تعالى في الجوانب الحياتية، فاملنهج التربوي    تهدف عملية إلى 

،  3يتأثر برؤية املخططين واملنفذين عن الفطرة اإلنسانية، والتي تختلف في مفهومها ومصدرها في اإلسالم عن الفلسفات األخرى 

يد أهدافها، والتي يتم على ضوئها يتم تحديد مجال الدراسة وطرقها ووسائلها وأساليبها  فنجاح التربية يعتمد على نجاحها في تحد

، وفي هذا اإلطار  5، لذلك يجب تحديد أهداف املنهج بشكل يتسق مع فطرة اإلنسان، ورؤيته الكلية التي يؤمن بها 4ومناهجها 

 باعتبارها: فقد تمت مقاربة األهداف التربوية من جانبين، 

 .6غايات ومقاصد نهائية ترتبط بالقيم  .1

 .7وصف للسلوك املتوقع من املتعلم نتيجة تفاعله مع الخبرات التعليمية والتربوية .2

إجماال، يمكن تعريف األهداف التربوية، بأنها: غايات ومقاصد ترتبط بقيم املجتمع، تتجسد إجرائيا في سلوك املتعلم من  

 التربوية في املوقف التعليمي.  خالل تفاعله مع الخبرات 

 األهداف التربوية: أنواعها ووظائفها

تقوم املؤسسات التربوية على إعداد الفرد لتحقيق غاية محددة، وهي العبادة الكاملة هلل عز وجل، حيث تتدرج في تربية  

 وتنقسم األهداف إلى:    8عبادة هللا سبحانه وتعالى الفرد، لتحقيق أهداف التربية في مستويات تبدأ من الغاية الكلية للتربية، وهي  

 األهداف التعليمية الثابتة )الغايات(

 
، ص  1982، رسالة دكتوراه، القاهرة، جامعة عين شمس، كلية التربية،  اهج التربية اإلسالمية باملرحلة املتوسطةتقويم من. سراج محمد وزان،  1

80 . 
 . 78، ص 1986، الكويت، مكتبة الفالح، منهج التربية اإلسالمية أصوله وتطبيقاته. مدكور، علي أحمد،2
 .80، ص 2001، دار الفكر العربي، القاهرة، وتطبيقاتها مناهج التربية أسسها . مدكور، علي أحمد، 3
 . 8، ص1989، دار الهدى، الرياض،  أهداف التربية اإلسالمية وغاياتها. يالجن، مقداد، 4
 . 129. مدكور، املصدر نفسه، ص5
 . 135، ص1988، مكتبة إبراهيم حلبي، املدينة، أهداف التربية اإلسالمية . أبو العينين، علي خليل،6
، دكتوراه غير منشورة، جامعة  التربية اإلسالمية في العهد املكي في ضوء الكتاب والسنة: التحديات واألسس واملميزات واآلثار وس ى، محمد،  . م7

 .267، ص2007أم درمان، السودان، 
 .270-269. موس ى، املصدر نفسه، ص8
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، وتتمثل في ترسيخ قيم ومبادئ الشريعة اإلسالمية،  1إنها األهداف النهائية للتربية على املستوى الفردي واالجتماعي والعاملي

وهي تمثل صفات الفرد العقلية والنفسية  2الفرد املسلم واملجتمع املسلم، وهي تمثل ثوابت الدين، واملعالم األساسية لشخصية  

والشخصية، واتجاهات وخصائص املجتمع، التي يراد من التربية تحقيقها في أرض الواقع، فهي توجه املنهج التعليمي، وتحدد  

 :4، وتتصف األهداف بأمرين 3بنيته، وطبيعته، وطرائقه، ووسائل تنفيذه 

 وتنتهي باملجتمع اإلنساني عامة.  تبدأ بالفرد -

 تبدأ بالدنيا وتنتهي باآلخرة بأسلوب متكامل متناسق.  -

 األهداف التعليمية املتغيرة )الوسائل(  .1

، بحيث تتضمن ما  5وهي املهارات املحددة التي يراد تنميتها من خالل تعليم خبرة دراسية معينة أو محتوى معين من املنهج

يحدده املجتمع لنفسه من أهداف تنموية وسياسية واقتصادية واجتماعية، والتي ال تتعارض مع األهداف الثابتة، وتتضمن  

،وهي تعتبر الوسائل التي يتم من خاللها تحقيق الغايات الكلية  6أيضا طرق ووسائل تنزيل األهداف الثابتة وتطبيقها على الواقع

 ية. للعملية التربو 

 ثانيا: املحتوى 

،  7يتكون من املعارف والعمليات واملهارات والقيم واملعتقدات املترابطة، والتي تتكامل في تكوين الخبرات املتضمنة باملنهج 

املأمولة من   النهائية  النتيجة  الهدف يصف  فهو بذلك يتضمن ما يحتويه املقرر من مادة تعليمية وطريقة السير فيه، بينما 

 .9ومحتوى املنهج يمثل امليدان الذي يحول األهداف لواقع ملموس قابل للتقويم والقياس ، 8املقرر 

 ثالثا: نشاط التعليم والتعلم 

هو كل نشاط يقوم به املعلم أو املتعلم لتحقيق األهداف التعليمية، والنمو الشامل للمتعلم سواء داخل الفصل أو خارجه  

املدرسة  إشراف  ع10تحت  التعليم  فعملية  وسيلة  ،  فهو  املتعلم،  في شخصية  تأثير  إحداث  إلى  يرمي  هادف  نشاط  عن  بارة 

، بحيث يتم ربط املحتوى بأنشطة تعلم مختلفة تم فيها ربط  11لتحقيق غاية التعلم، أو تعديل سلوكه من أجل نموه املتكامل 

 
 .15، ص1988ة املنورة، دار التراث، ، الطبعة الثانية، املدين أهداف التربية اإلسالمية. الكيالني، ماجد، 1
 .75. سانو، املصدر نفسه، ص2
 .18. الكيالني، املصدر نفسه، ص3
 .34. الكيالني، املصدر نفسه، ص4
 .18. الكيالني، املصدر نفسه، ص5
 . 76-75. سانو، مصدر سابق، ص 6
، مجلة  ساق مناهج التربية اإلسالمية في جامعة آل البيتتصميم موقع تعليمي على األنترنت وقياس أثره في تحصيل طلبة م. سالمة، أحمد،  7

 . 88، ص2011، 7، العدد 17املنارة، املجلد 
 . 68، ص2005. سالمة، 8
 .78. سانو، مصدر سابق، ص9

 .47، ص2000، الطبعة األولى، القاهرة، دار الثقافة، كفايات معلميها-طرقها -التربية اإلسالمية: أسسها. مصطفى، شلبي، 10
 .223مدكور، مصدر سابق، ص. 11
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، لذلك يجب وضع األنشطة  1علم النشاط بطريقة متسلسلة قوية البنية مع أنشطة أخرى، تهدف لتعزيز أنواع أخرى من الت

واملهارات التي تمكن الطالب من تطبيق مفاهيمه في حياته، والشريعة اإلسالمية لم تحصر أساليب ونشاطات معينة، بل رسمت  

التعليمي  واملحتوى  باألهداف  النشء  تزويد  عند  بها  الوعي  ينبغي  التي  العامة  والكليات  التربوية  2األسس  فاألساليب  تتنوع  ، 

 . 3وتتفاوت تبعا الستعدادات وقدرات األفراد على اإلنجاز والتحصيل العلمي 

 رابعا: التقويم 

يعتبر التقويم عنصرا فعاال في املنهاج الدراس ي، ألثره في الحكم على مخرجات عملية التعليم، وبيان مدى فاعلية املناهج،  

، لكن ينبغي التمييز بين نوعين من السلوك في اإلسالم، ويشمل السلوك الظاهر  4التربويةوآثارها التربوية والتطبيقية في العملية  

النفس   أحوال  عن  صادقا  تعبيرا  معّبرا  يكون  ال  قد  ألنه  منها،  ينطلق  إيمانية  قاعدة  من  له  البد  فاألول  الباطن،  والسلوك 

ية اإلسالمية، مع استحضار قيم العدالة واإلنصاف  ، وذلك يتطلب صياغة طرق التقويم بحيث تستند للرؤية الكل5الداخلية 

وفاعلية   التقييم،  وجودة  التعليمية،  األنشطة  وفاعلية  األهداف،  تحقق  درجة  تتضمن  التقويم  عملية  أن  إذ  والشفافية، 

 .6التفاعل الطالبي

 املنهجية 

دراسة نوعية تحليلية نقدية، وتطوير سنعمل في هذه الدراسة على املزاوجة بين املنهج الكيفي ، وسنقوم بدراسة املنهاج  

التربية اإلسالمية   التربية اإلسالمية لنبحث من خاللها عن مدى حضور مبدأ التكامل املعرفي في منهاج  استمارة تقييم ملنهاج 

 للسلك الثانوي التأهيلي.

 دراسة املنهاج

 املرحلة األولى: مرحلة وصفية )وصف املنهاج(  

املرحلة بدراسة منهاج التربية اإلسالمية للسلك الثانوي التأهيلي )باملغرب( بوصفه وصفا موضوعيا دقيقا،  سنقوم في هذه 

 ملعرفة أسس بنائه وهندسته البيداغوجية وفلسفته ومدخالته ومخرجاته. 

 سياق اإلصالح 

عطاء أهمية أكبر للتربية على  خضعت مناهج وبرامج ومقررات تدريس مادة التربية اإلسالمية ملراجعة شاملة، وذلك بهدف إ

القيم اإلسالمية السمحة واملذهب املالكي السني، والتركيز على القيم األصيلة للهوية الوطنية وعلى عاداته وتقاليده العريقة،  

 .م2016وقد صدر املنهاج الجديد ملادة التربية اإلسالمية عن مديرية املناهج في شهر يونيو لسنة 

 
دي،  1 ل،  فينك،  الدراسية.  املقررات  لتصميم  متكاملة  منهجية  املفيد:  التعلم  في  خبرات  تكوين  شحادة،  نحو  وليد  ترجمة:  األولى،  الطبعة   ،

 . 275، ص2008السعودية، العبيكان للنشر، 
 .83. سانو، مصدر سابق، ص2
 . 127. الدخيل، مصدر سابق، ص 3
 . 172، ص2003، الطبعة األولى، األردن، دار الرازي، دراسات في التربية اإلسالمية ،. الجالد، ماجد4
 .113- 112، ص1987. مكة املكرمة: مكتبة املنارة، 1، طاألهداف التربوية السلوكية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية : .   خياط، فوزية5
 .240. فينك، مصدر سابق، ص6
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، بحيث عرف  2016/2017لتربية اإلسالمية تغييرا دخل حيز التنفيذ بداية املوسم الدراس ي الحالي  لقد عرف منهاج مادة ا

تغييرا على مستوى الهندسة املنهاجية، فتم االنتقال من منهاج املكونات في التعليم االبتدائي والوحدات التربوية في اإلعدادي  

 .والتأهيلي إلى منهاج املداخل

 اإلسالمية مرتكزات منهاج التربية

يرتكز منهاج مادة التربية اإلسالمية بالسلك الثانوي التأهيلي في بنائه على دعامات امليثاق الوطني للتربية والتكوين والذي  

يركز على مركزية املدرسة واملجتمع ووضوح األهداف واملرامي في مراجعة املناهج، ثم على تصورات الرؤية االستراتيجية، وعلى  

ال لثالثة  استراتيجية  التأهيلي وصنفها  الثانوي  بالسلك  املتعلم  مواصفات  املنهاج  إذ حدد  والبرامج،  املناهج  مراجعة  في  وزارة 

 أقسام:

 مواصفات مرتبطة بالقيم.  .1

 مواصفات مرتبطة بالكفايات واملضامين.  .2

مرجعي وهي:  أساسية  مرجعيات  ثالث  على  التأهيلي  الثانوي  بسالك  اإلسالمية  التربية  منهاج  ومرجعية  وتأسس  ة شرعية 

العلوم اإلنسانية ثم مرجعيات املقاربات البيداغوجية املتمركزة حول املتعلم، وفيما يلي تفصيل لهذه املرجعيات كما جاء في  

 املنهاج: 

 :أ( مرجعية شرعية 

 :حيث تستند دروس التربية اإلسالمية إلى

 والسنة النبوية. خصوصية املعرفة اإلسالمية املستمدة من القران الكريم  •

وحدة العقيدة وفق مقاربة تتجاوز الخالفات الكالمية وتربط املتعلم باألبعاد العلمية لالعتقاد السليم املؤطر لسلوكه   •

 وتفاعله مع الغير. 

 .الثوابت املغربية املتمثلة في إمارة املؤمنين، واملذهب املالكي، والعقيدة األشعرية، والتصوف السني •

 .هيم الشرعية، انطالقا من املرجعيات الشرعيةمبدأ تأصيل املفا  •

 :ب( مرجعية العلوم اإلنسانية

 :حيث تستند إلى

مستجدات الفكر اإلنساني في مجال العلوم اإلنسانية املنفتحة على قضايا املجتمع واألسرة واالقتصاد والحقوق والبيئة   •

 واملحيط. 

 م، في مداخل: التزكية واالقتداء واالستجابة والقسط والحكمة. االنفتاح على األدبيات الحديثة التي تعالج هذه املفاهي  •

 .االنفتاح على فسلفة القيم واملنظومة الكونية لحقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا •

 .ج( مرجعيات املقاربات البيداغوجية املتمركزة حول املتعلم 

ا التعليمية  األنشطة  لكل  وتؤسس  وفاعليته،  املتعلم  مركزية  من  وتدبير  تنطلق  إنجاز  على  املتعلم  وقدرة  باملادة  ملرتبطة 

 :وتطوير تعلماته ودعمها من خالل
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 تشخيص التمثالت وتصحيحها وتعديلها. •

 اعتماد بيداغوجيا تأطير السلوكات وبناء املواقف االيجابية.  •

 اعتماد وضعيات تعليمية دالة بالنسبة للمتعلم.  •

األهداف التعليمية، ونمو الكفايات مع ضرورة االنتقال من مركزية املعرفة  اقتراح وضعيات تقويمية تقيس درجات تحقق   •

 والهدف التعليمي إلى وظيفية كل منهما. 

اعتماد مقاربة ديداكتيكية تستحضر وظيفية النصوص واستثمارها واستهداف تطوير مهارات االستدالل واالستشهاد   •

 واالستنباط لدى املتعلم. 

 .ناء املواقف وترسيخ السلوكات االيجابية من خالل تبني "التربية الخيرة"اعتماد بيداغوجيا القدوة لب •

 ووضع للمنهاج أسسا توجه عمله وفلسفته، وتتمثل في:

 الشمولية: بمعنى تدرج محاور ومضامين ومفاهيم برامج مادة التربية اإلسالمية.  -1

 املقترحة عبر سنوات وبرامج السلك. االرتقاء: وهو تطوير مستوى معالجة القضايا واملفاهيم  -2

 االنفتاح: وذلك بتغليب املوضوعات املرتبطة بواقع وسياق املتعلم على املستوى العقدي والتعبدي والحقوقي واملذهبي. -3

 .التجديد: ويتم من خالل بالتركيز على املعطيات العلمية الحديثة ذات العالقة باهتمامات املتعلم وعقيدته -4

هي "مادة تروم تلبية حاجات املتعلم الدينية التي يطلبها منه الشارع، حسب سيروراته   -حسب املنهاج -مية إن التربية اإلسال 

النمائية واملعرفية والوجدانية واألخالقية وسياقه االجتماعي والثقافي بحيث إن قيمة التوحيد قيمة مركزية تدور حولها القيم  

الحرية واإلحسان وربط كل مدخل بالقيمة الناظمة له، فقيمة التوحيد تدرس في األساسية األخرى وهي: املحبة، االستقامة و 

القسط(، اإلحسان )مدخل   الحرية)مدخل  املحبة بمدخل االقتداء، االستقامة )مدخل االستجابة(،  التزكية، وقيمة  مدخل 

الظاهر  على  من خالله  نطل  الذي  العام  وهو"املنطلق  مدخل  فهي جمع  املداخل  أما  من  الحكمة(،  مجموعة  يضم  فهو"  ة"، 

 القضايا أو التصورات املرتبطة التي توجه رؤيتنا للظاهرة موضوع الدراسة".

ويعد املدخل في منهاج مادة التربية اإلسالمية نقطة لدراسة مادة من املواد املصنفة ضمن باب من أبواب الدين ككتاب  

بقضايا   األمر  تعلق  إذا  الفقه،  باب  أو  )التزكية(،  باملعامالت  العقيدة  األمر  تعلق  إذا  السلوك  باب  أو  )االستجابة(،  الشريعة 

 .واألخالق )القسط والحكمة(، أو باب السيرة النبوية )االقتداء( وهي مداخل مندمجة ومنسجمة

 وحدد أربعة مقاصد كبرى للمادة وهي: 

 تعالى لإلنسان وما ذلك إال  املقصد الوجودي: ويتحقق من خالل اإليمان بوجود الحق سبحانه وفهم حقيقة خلق هللا -1

 .من أجل العبادة وعمارة األرض

املقصد الكوني: ويتمثل في اإليمان بوحدة البشر من حيث املنطلق واملصير وتكامل النبوءات، باعتبار األنبياء رسل هللا   -2

 عليه وسلم نبي الرحمة  إلى الناس من أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور وهداية الخلق للحق، وكون النبي محمد صلى هللا

لقي 
ُ
لقي والخ

َ
 .ونموذج الكمال الخ

 .مقصد الحقوق: وتتعلق بالقيم الحقوقية األربعة الكبرى: الحرية و القسط واملساواة والكرامة -3

املقصد الجودي: يتحدد هذا املقصد بالنفع للفرد واملجتمع وتحقيق املبادرات الطيبة لصالح الفرد واملجتمع من خالل   -4

 املنظومة األخالقية: التضامن والتعاون واإلحسان. 
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 أهداف التربية اإلسالمية 

 يتوخى منهاج التربية اإلسالمية تحقيق األهداف اآلتية:  

 بناء شخصية ااملتعلمبشكل منفتح ومتوازن.  ▪

 تربية املتعلم )ة( على قيم التعايش والتكافل والتضامن والتسامح واالنفتاح واحترام اآلخر.  ▪

قيدة التوحيدوقيم الدين اإلسالمي على أساس اإليمان النابع من التفكير والتدبر  واإلقناع، وتثبيتها لدى املتعلم  ترسيخ ع ▪

 )ة( انطالقا من القرآن الكريم والسنة النبوية.

 التشبت بالهوية الدينية والثقافية والحضارية واالعتزاز باالنتماء للوطن وثوابته.   ▪

 الرسول صلى هللا عليه وسلم ومقاصدها وفقهها واالقتداء به.  تعرف املتعلم )ة( على سيرة ▪

بناء جهاز مفاهيمي، على   ▪ يتمكن من  الشرعية واكتسابها وممارستها، حتى  للمفاهيم  )ا(  )ة( وإدراكه  املتعلم  تنمية فهم 

 أساس الربط بين املفاهيم املكتسبة في املراحل التعليمية السابقة واملفاهيم الجديدة. 

 رف مرتبطة ارتباطا مباشرا بالقضايا الكونية الكبرى. اكتساب معا  ▪

 اكتساب قيم وأخالق وميوالت واتجاهات ومواقف تنمو وتنفتح على الحضارة املحلية الوطنية والكونية. ▪

 اتخاذ املواقف والقرارات املناسبة تبعا للتعلمات واملكتسبات.  ▪

 املهارات الخاصة بمادة التربية اإلسالمية. اكتساب املهارات املشتركة بين املواد بموازاة مع  ▪

 املهارات األساسية 

 يسعى املنهاج إلى إكساب املتعلمين املهارات األساسية اآلتية: 

 فهم النصوص الشرعية وتحديد مغزاها ومعانيها ودالالتها. ▪

 تحليل النصوص الشرعية والفكرية وتحديد مضامينها.  ▪

 صوص الشرعية. استنباط القيم والقواعد واالحكام من الن ▪

 استخراج املضامين والقيم والقضايا الرئيسية الواردة في مختلف النصوص الوظيفية للكتاب املدرس ي. ▪

 تمثل أخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم باستثمار وقائع السيرة.  ▪

 اكتساب املتعلم كيفية  اداء العبادات ) الطهارة، الصالة، الصيام...( ▪

 الشرعية في وضعيات تواصلية بيانية أو حجاجية. االستدالل بالنصوص  ▪

 التعبير عن الرأي في وضعيات تواصلية وتفاعلية أفقيا وعموديا. ▪

 كفايات التعلم الثانوي التأهيلي 

 - املستوى الدراس ي السنة األولى من سلك البكالوريا نموذجا -

يكون املتعلم في نهاية السنة األولى من سلك  يستهدف املدرس تحقيق كفايات معرفية ومنهجية وتواصلية وقيمية، بحيث "

الكريم )سورة يوسف(، وتمثالته   بالقران  املرتبطة  بتوظيف معارفه  البكالوريا، قادرا على حل وضعية مشكلة مركبة ودالة، 

تو  الرسول صلى هللا عليه وسلم وشمائله وهديه  باإليمان والعلم والفلسفة وعمارة األرض ومعارفه حول سيرة  قيرا  الخاصة 

ومحبة واقتداء، مستدمجا للتمثالت املتعلقة بفقه األسرة )زواج، طالق، رعاية األطفال( استيعابا واستجابة لقيم حقوق هللا  

 والنفس والغير والبيئة وما يرتبط بمبادئ االنخراط واملبادرة والسلوك االيجابي"
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 آليات تنزيل برنامج الثانوي التأهيلي. )الغالف الزمني( 

ذ برنامج التربية اإلسالمية بكافة املستويات بالتعليم الثانوي التأهيلي بمعدل ساعتين في كل أسبوع، عدا مستوى  يتم تنفي

الثانية بكالوريا حيث تقدم املادة في ساعة واحدة في سلك العلوم التقنية، وساعتان في سلك اآلداب، أما سلك العلوم اإلنسانية  

ن لتقديم املداخل وساعة واحدة لدراسة املؤلفات( كما يتم دراسة سورة قرآنية واحدة  فتقدم املادة في ثالث ساعات )ساعتا

 .في كل سنة دراسية

 املرحلة الثانية:  مرحلة تصنيفية موضوعاتية )املنهاج واملوضوعات املستهدفة( 

الخبرات واملفاهيم والتصورات،  يتم تصنيف املوضوعات )في هذا املبحث( التي يعالجها املنهاج باعتباره نسقا منظما من  

وسنركز على مكونات املنهاج الدراس ي وهي: األهداف واملحتوى وأنشطة التعليم والتعلم والتقويم، غير أنه بعد اجراء فحص على  

منهاج التربية اإلسالمية، فثمةقصور ظاهر على مستوى بنائه وتصّور تنزيله، وكل منهاج ينبغي تجريبه وتقييمه وإصالح بعض  

اختالالته قبل تنزيله، لكن ينبغي االشارة الى أن بناء املنهاج الجديد تم في زمن قياس ي وبحيث لم يتم إلى حدود الساعة الكشف  

عن هوية لجنة التأليف وطرائق تقييمه، بحيث ان الوزارة الوصية عن القطاعلم تبرمج وقتا محددا لتقييم املنهاج بالرغم من  

الوزا داخل  خاصة  لجنة  املنهاج  وجود  لتنزيل  شموليا  تصورا  تملك  ال  الوطنية  التربية  وزارة  يعنيأن  مما  املناهج"،  لتقييم  رة 

وتقييمه، وهو ما دفعنا الى وضع تصور خاص لتقييم املنهاج باالعتماد على استمارة موجهة لخبراء في التربية اإلسالمية، بحيث  

 الذين يقفون على العوائق التي تعترض تنزيل املنهاج صفيا وعمليا. اخترنا عينة ملفتش ي وأساتذة مادة التربية اإلسالمية و 

 النتائج : 

 حضور كبير ملفهوم التكامل في منهاج التربية اإلسالمية على مستوى األهداف ومفاهيم ومضامين املنهاج.  .1

ب القيمي واملنهجي  غياب مفهوم التكامل على مستوى التقويم بحيث يركز املنهاج على التقويم املعرفي على حساب الجان .2

 والتواصلي. 

غياب مكون أنشطة التعليم والتعلم والتقويم في منهاج التربية اإلسالمية بحيث اناملذكرة الوزارية عن التقويم معزولة   .3

 عن املنهاج ومنفصلة عن مكوناته وأهدافه. 

 سس االجتماعية والنفسية.  حضور األسس املعرفية والفلسفية على مستوى بناء منهاج التربية االسالمية وغياب األ  .4

ضرورة التركيز على طريقة حل املشكالت كطريقة لتنزيل موضوعات املنهاج اعتمادا على وضعية مشكلة تمتح من الواقع   .5

 ومن سياق املتعلم. 

 قائمة املراجع : 

 القرآن الكريم 

 . 1988املدينة، ، مكتبة إبراهيم حلبي، أهداف التربية اإلسالميةأبو العينين، علي خليل:  .1

 . 1995، الطبعة األولى، الرياض، مكتبة املعارف، سلسلة األحاديث الصحيحةاأللباني، محمد ناصر الدين:  .2

الجليل:   .3 عبد  السياقات  أميم  لبيداغوجيا  التأسيس  في  مغايرة  تربوية  رؤية  التربية  علوم  أو  البيداغوجيا  إلى  مدخل 

 . 2016ية، املغرب، ، املطبعة الوطن1، ط1، جزء املغربية املركبة

مواصفات معلم التربية اإلسالمية من وجهة نظر األشراف التربوي واإلدارات املدرسية  جاسم شاكر مبدر، وفنن بصري:   .4

 . 2000، وزارة التربيـة، مركـز البحـوث والدراسـات التربويـة، بغـداد، وطلبة املرحلة الثانوية
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The networked society and the formation of individual identities 

 ط.د.لبديوي هشام/جامعة ابن طفيل، املغرب 

Labdioui Hicham. Phd Student. Ibn Tofail University, Morocco 

 

 

 

Abstract    :  

The question of understanding how individual identities are formed would be achieved while assimilating 

the transformations which societies have experienced: on one hand, in the areas of communication and 

networking are related to the effects based on social morphology, and on the other hand: the patterns of living 

and the existence of individuals. In the current context, and due to the massive development of the Onfomedia 

and its effects on the lifestyles of individuals and groups, the material foundations of society were reshaped 

through a new paradigm based on a “network” approach, which has funded a societal model: known as the 

network society, which is determined in the opposition to the real field-time, which later has transcended this, 

through a new Virtual-reality Culture. 

Furthermore, in the context of density of fluxes and permanent uncertainty, the relationship between the 

self and the network has become divergent. So that, it tends to get into a partial or total conflict; in the case of 

the collective self, when the relationship becomes less conflicting or could be described “interesting” in the case 

of the individual self, this is according to the situations and strategies of the actors, as well. The virtual presence 

and the intense interactions of individuals do affect them representations for values, social ties and real world, 

as they become closer to the virtual area and more distant from the real one. Consequently, the proximity of 

the thing, or the distance from it, becomes an indicator of change; tastes, perceptions, ways of living, therefore 

identities change, in this case. Thus, the “network” system provides the possibility for virtual identities to get 

transferred, not only from collective identities to individual identities, but as well, within the latter itself. 

However, in reality this process is always considered very difficult, all the way. 

Key words: Identity, network, networking society, virtual world, self.  
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 ملخص: 

إن فهم الكيفية التي تتشكل من خاللها الهويات الفردية، يتم عن طريق فهم التحوالت التي عرفتها املجتمعات في مجاالت  

التواصل واالتصال وآثارها على املورفولوجيا االجتماعية من جهة، وأنماط عيش ووجود األفراد من جهة أخرى. ومع التزايد  

يا خالل وقتنا الراهن، وما خلفته من آثار على األنماط الحياتية لألفراد والجماعات، أعيد  املتنامي للتطورات في مجال األنفوميد

الذي   الشبكات  لنموذج مجتمعي هو مجتمع  "الشبكة" وأسس  براديغم جديد أساسه  عبر  للمجتمع  املادية  تشكيل األسس 

 ع افتراض ي.  يتحدد بالتعارض مع املجال والزمن الواقعيين ويتعداهما إلى بناء ثقافة واق

أصبحت العالقة بين الذات والشبكة متباينة، إذ تميل إلى التعارض أو متعارضة  في سياق كثافة التدفقات والاليقين الدائم  

كليا، في حالة الذات الجماعية، في حين تصبح العالقة أقل تعارضا، أو يمكن القول إنها "مصلحية" في حالة الذات الفردية،  

الوضعيات واسترا كذلك.  حسب  الفاعلين  تمثالتهم  إن  تيجيات  على  يؤثر  لألفراد،  الكثيفة  والتفاعالت  االفتراض ي  الحضور 

للعالم الواقعي والقيم والروابط االجتماعية، إذ يصبحون أكثر قربا من االفتراض ي وأكثر بعدا من الواقعي.  هكذا يصبح القرب  

األذواق تغير  التغير؛  على  البعد عنه مؤشرا  أو  الش يء  الشبكة    من  توفر  وبذلك  والهويات كذلك.  العيش  والتصورات وطرق 

إمكانية االنتقال الهوياتي االفتراض ي، ليس فقط من هويات جماعية إلى هويات فردية، بل حتى من داخل هذه األخيرة نفسها،  

 لكن على املستوى الواقعي تكون هذه العملية صعبة نوعا ما. 

 . الشبكة، املجتمع الشبكي، العالم االفتراض ي، الذاتالهوية،  الكلمات املفتاحية: 

 

 

 تـقديــــــم: 

لطاملا كان الكشف عن طبيعة العالقة بين الـ"نحن" والـ "أنا" وما يرتبط بها من قضايا، محور اهتمام كبير في الدراسات       

والسيكولوجية والتاريخية كذلك، فالروابط والقيم السائدة في كل سياق اجتماعي هي من صميم    الفلسفية والسوسيولوجية 

توترات تلك العالقة، وقد اهتمت السيوسيولوجيا الكالسيكية بدراسة األشكال الجماعاتية واملجتمعية القديمة؛ كالقبيلة،  

ق الكلية، أي كل ماله عالقة بـ "نحن" ويضمن استمرارية  العشيرة، والجماعة، واملجتمع، وأعطت أهمية كبرى للبنى واألنساو 

فكل ما يعتقد أنه حالة من االستاتيكا   واستقرار الجماعة واملجتمع، وبذلك يذوب الفردي في الجماعي وال يعّرف إال من خالله،

والت التي تتضح على  الدائمة، هو في الحقيقة مجرد سياق ضمن سياقات لديناميات غير متوقفة وغير متوقعة، نتيجة التح 

الذي كان يدمج قسرا في الجماعي، أخد يتحرر شيئا فشيئا، ويبرز كموضوع   مستوى األشكال الحياتية للمجتمعات. فالفرد 

أنا"، بحيث  -وذات له ميوالته ومواقفه ومعتقداته الخاصة، مما سيؤدي في مرحلة الحقة إلى انقالب توازن العالقة بين "نحن 

خالية من "نحن". ومنه أصبح الفرد موضوعا للسوسيولوجيا املعاصرة خالل مرحلتي الحداثة وما بعد  ستميل لصالح "أنا"  

الحداثة، اللتان تميزتا بتحوالت سريعة بفعل بروز العوملة والتي كان من مظاهرها التطور التقاني، وهذا األخير انعكس على  

التي تميزت بالاليق الحياتية والوجودية لألفراد  مجتمعي جديد.    (Paradigme)ين والالتباث، وبالتالي تشكيل براديغمالقضايا 

"أنا" فإننا سنقارب موضوع الهوية من خالل مستويين، بحيث سنحاول في    - انطالقا من هذا السياق الذي طبع عالقة "نحن"  

يجة لتطورات عرفها العالم، ثم  األول اإلشارة لنشأة املفهوم، وفي املستوى الثاني، سننفتح على مفاهيم جديدة والتي كانت نت
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أنا"، أي االنتقال الهوياتي الذي صار من الجماعي إلى الفردي، وكان نتيجة    -محاولة رصد التوازنات الجديدة لعالقة "نحن"  

 مباشرة لتفكك الجماعي والالمأسسة والالتقليد بفعل العوملة واملجتمع الشبكي.        

 حول املفهوم:    - 1

فكرية األولى ملفهوم "الهوية" إلى بدايات الفكر الفلسفي من خالل اتجاهين فلسفيين: االتجاه األول يمثله  ترجع الجذور ال

ق.م( ولد في "إيليا" وهو من فالسفة عصر ما قبل    480  -  م.ق ) (Parménide d’Élée)540"الفيلسوف اليوناني "بارمينيدس 

الذي يعتبر أن مصطلح " هوية " هو إحالة على "األصيل" والثابت وغير املتغير، أي    باملوقف الجوهراني  يعبر عنهو    سقراط، 

 اليقيني واملطلق.                                              

" بوصفها تأكيدا على أن "هوية الكائنات التجريبية"، أيا كانت  الكائن موجود والالكائن غير موجودلقد فهمت صيغة: "   

. ويندرج هذا املوقف  1ئنات، هي "ما يبقى دون تغير، رغم التغيرات" وتشابه مع نفسه خارج الزمن وما يبقى على حاله"تلك الكا

في فلسفة القرن السابع عشر تحت مفهوم األنطولوجيا، الذي يبحث في املشترك بين املوضوعات ويشمل مفاهيم أخرى مثل  

والجوهر  والوجود،  الكا  ،املاهية،  تعرف  من  وبذلك  وبنوع  لذاتها  املماثلة  الجوهرانية  بهويتها  املوقف  هذا  أنصار  عند  ئنات 

   االكتمال التام وغير قابل للتغير مع الزمن.                                                                                    

ضمن   يندرج  آخر  تصور  نجد  األنطولوجي  "بارمنيدس"  موقف  مقابل  ويمثله  في  سقراط  قبل  ما  فلسفة 

الشذرات    (475-540)(Héraclite)»هيراقليطس من  مجموعة  كتب  وقد  أفسوس  في  ولد  يوناني  فيلسوف  وهو  امليالد،  قبل 

واألقوال واملأثورات وصفت في الغالب بأنها غير واضحة ويغلب عليها الغموض أو العمق. ومنه قول هيراقليطس أنه " ال يمكن  

في مرتين  نسبح  يخضع    أن  ش يء  كل  بل  أبدي  جوهر  يوجد  يسيل"...ال  ش يء  "كل  عبارة  أيضا  إليه  تنسب  كما  نفسه"،  النهر 

بناء على ذلك فهوية الكائنات التجريبية وفق هذا املوقف هي تعريف أو تسمية سياقية، غير ثابتة بل متغيرة بتغير  2للتغير".

 السياق التاريخي.                                         

للهوية؛   متعارضين  موقفين  أمام  فإننا  البشرية،  أو  التجريبية  بالكائنات  األمر  تعلق  فسواء  أحدهما  وبالتالي، 

يعرف    (Dynamique)يعرف الهوية بجوهر ثابت غير قابل للتغير، في حين أن املوقف الثاني "ديناميكي"    (Statique)"استاتيكي"

فقد    ،الهوية بالقابلية للتغير حسب الوضعيات والسياق. لقد كان هذا النقاش بمثابة أرضية مهدت لتطوير النقاش الالحق

إريك    طبيب النفس ي األمريكيسعا بعد ذلك، بحيث نعثر على إنتاجات علمية في علم النفس مع ال عرف مفهوم "هوية" انتشارا وا

، الطفولة واملجتمع( نشر  (Childhood and society، في مجموعة من املؤلفات، حمل األول عنوان  (Erik Erikson)إريكسون  

، الهوية  Identity :Youth and crisisوأخيرا )) ، الهوية ودورة الحياةIdentity and)the life cycle  1959. ثم تاله سنة  1950سنة  

الشباب واألزمة( نشر سنة   النفس ي  1968:  ، وقد شكلت هذه األعمال الثالثة األساس النظري واألمبريقي لنظريته في "النمو 

 االجتماعي". و 

في كتابه أزمة الهويات، على مقاربة مفادها  (Claude Dubar)في موقف معاصر يدافع السوسيولوجي الفرنس ي كلود ديبار  

إنما نتيجة "مماثلة محتملة " ونتيجة لعملية لغوية مزدوجة: التمايز،   )ثابتا(، و  أن الهوية ليست بالضرورة ما يبقى متماثال 

عملية التي تعرف االختالف بفرادة وتميز ش يء أو شخص ما عن شخص أو ش يء آخر: أي أن الهوية هي  األولى هي الفوالتعميم،

 
1-Claude Dubar, La Crise des Identités; L’interprétation d’une Mutation, Presses universitaires de France, 2000, p. 2. 

2-Ibid, p. 3 
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االختالف. أما العملية الثانية، فبحث عن املشترك ضمن فئة من العناصر املختلفة كليا عن بعضها البعض " الهوية هي االنتماء  

 1املشترك ". 

القول إن االهتمام باملفهوم في   الالتوازن الذي مس األفراد والجماعات وعالقة  ومنه يمكن  العلوم اإلنسانية كان نتيجة 

مستوى   على  أما  املجتمعات.  عرفتها  التي  واملعلوماتية  والسياسية  والثقافية  االجتماعية  التحوالت  بفعل  بالجماعي،  الفردي 

اول عبر براديغم تفسيري ما إعطاءه  تعريف مفهوم "هوية" فهناك تعدد في التعاريف فرضه تعدد الدالالت، فكل تعريف يح

 معنى في سياق ما.  

من هذا املنطلق نصرح بأننا سنعتمد في اشتغالنا على املفهوم ومقاربة قضاياه في ارتباط بالنموذج التحليلي الذي اعتمده  

Alex Mucchielli)  " في كتابه )L’identité  ون التمييز بين هوية  "،حيث صرح فيه أنه "عندما نتحدث عن "هوية" )بشكل عام، د

 .  2فردية، أو هوية جماعة ما، أو هوية تنظيم ما ...( فإننا نتحدث عن هوية "فاعل اجتماعي"

 تصورات كالسيكية لألشكال الهوياتية. -2

يمكن التمييز في دراسة موضوع الهويات في علم االجتماع بين براديغمين تفسيريين، أحدهما كالسيكي واألخر معاصر،      

الكلية للمجتمع، أي نوع من مأسسة   البنيات واألنساق  بحيث يرتبط األول بالنظريات الكالسيكية "الكليانية"، التي تناولت 

الق وتعزيز  لألفراد  االجتماعي  السلوك  الوجود  وأساليب  واألدوار  واملكانات  االنتماءات  تحديد  ومنه  املشتركة،  والروابط  يم 

واإلحساس والتفكير كما يسميها "إميل دوركهايم"، فيما اتجه الثاني نحو دراسة األفراد كوحدات أو أجزاء مستقلة عن املشترك  

ة التقليدية وتبنى تمثالت جديدة لذاته وشكل روابطه  الجماعي. وبذلك تحرر الفرد شيئا فشيئا من سلطة املؤسسات االجتماعي

الخاصة واملتعددة. فبالرغم من تلك التمايزات في سيرورة سياق التوجه نحو الفردي أو الجماعي فإن هناك عالقة هوياتية لينة  

 بين " نحن "و" أنا" فهي مركزية وهامشية في آن واحد.  

  (NorbertElias)"نوربرت إلياس"  عالم االجتماع األملاني ت مختلفة. بداية معبالتالي سنحاول فهم هذه العالقة عبر تصورا 

الفرد "أنا" واملجتمع "نحن"، بحيث تناولها كسيرورة حضارية، دينامية، وهي   بين  الذي قدم تصورا غاية في األهمية للعالقة 

، فهو ال يفهم هذه العالقة على 3ون هوية " نحن"أساس العالقة بين الهويات، حسب "إلياس" ، إذ يقول: ال توجد هوية " أنا" بد

أساس التعارض بين املصطلحين كما هو الشأن بالنسبة لطبيعة مصطلحي " فرد" و" مجتمع"، لكن السيرورة التاريخية لعالقة 

نا نجد هيمنة هوية  أنا" تتضمن الالتوازن على مستوى هذه العالقة، فكلما عدنا إلى األشكال املجتمعية األكثر قدما، فإن  - " نحن

" نحن" على هوية  " أنا"، في حين تهيمن هذه األخيرة في املجتمعات الحديثة. ويفسر إلياس سيرورة العالقة هذه بالقول: " لقد  

طرأ على هويتي  "نحن" و" أنا " تبدل كبير منذ القرون الوسطى في املجتمعات األوربية يمكن أن نصفه بمنتهى االختصار على  

تالي: كان مركز الثقل في توازن هاتين الهويتين في البداية لصالح هوية " نحن" بوضوح تام، لكن مركز ثقل هذا التوازن  الوجه ال

أخد منذ عصر النهضة باالنتقال التدريجي نحو هوية "أنا" و كثرت بعد ذلك الحاالت التي ضعفت فيها هوية "نحن" لدرجة أن  

عالقة له ب"نحن" و بينما كان الناس قبل ذلك سواء منذ الوالدة أو اعتبارا من فترة  البعض أصبح يشعر كأنه مجرد "أنا" ال  

زمنية محددة في حياتهم ينتمون دائما إلى مجموعة معينة، حيث كانت هوية "أنا" لديهم ممتزجة دائما بهوية " نحن " وكثيرا مما  

 
1-Ibid, p. 3. 
2 - Alex Mucchelli. L’identité. Que sais-je? Mai 2013. P 7-8 . 
3- Claude Dubar, op. cit, p. 18  
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كبير إلى الناحية األخرى وهكذا أصبحت هوية "نحن"  كانت منضوية تحت مفهومها، مال نواس التوازن مع مرور الزمن بشكل  

 .                                                                                                              1التي بقيت بالتأكيد موجودة تحت ظل او غطاء هوية "أنا" مضمرة في وعي املرء 

اإلنساني مر عبر مرحلة معينة من التطور تختلف عن تصور النظرية التطورية "الداروينية".  ويعتبر "إلياس" أن التاريخ  

فبالنسبة إليه، تعد األشكال األولية عبارة عن جحافل بشرية وقبائل رحل تم عشائر ومجموعات إثنية والتي تولي أهمية قصوى  

ميز األفراد داخل هذه الجماعات. فاألفراد في املجتمعات  للمشترك الجماعي. وبالتالي ال يمكن أن نعثر على أي اختالف قد ي

                          األولية يعتبرون ،كما جاء في النظريات السوسيولوجية الكالسيكية، مجردون من كل ما يتعلق " بالوعي الفردي".                        

هيمنة شكل معين من التعريف أو التصنيف وهو الشكل  كما يتحدث "كلود ديبار" عن وجود تشكيالت اجتماعية تكرس  

" الثقافي "، ويعتبر النسب والدم والجنس، متغيرات أساسية في فهم العالقة بين األفراد داخل املجتمعات القبائلية والعشائرية.  

لتنظيم  ل(Françoise Héritier)إنها مجتمعات لها تنظيمها الخاص، وسنقدم مثاال على ذلك من خالل دراسة "فرانسوازايريتييه"

مقّسم إلى عاملين مختلفين: عالم ذكوري؛    2أن "العالم الرمزي"  لـ"السامو"   إذ تعتبر ،  (Samo)االجتماعي والهوياتي لـ "سامو"  

أنثوي مهيمن عليه، فيبنى التواصل وتقسم األدوار على هذا   يعرف من خالل النسب األبوي وهو املسيطر، وعالم فوضوي 

التالي التنظيم االجتماعي لـ " سامو " ذكوري وطقوس ي أيضا،تماما كما هو الشأن بالنسبة ملجتمعات مشابهة لحالة  األساس، وب

" سامو"، إذ يعتبر فرانسوا أن هناك" »تزامن بين أنا و نحن بطريقة جماعاتية محضة « بحيث إن األدوار االجتماعية تؤسس  

قات النسب وتسلسله الزمني« لكل شخص...فهناك عالقة وثيقة بين التعريف "  على اإلسم وحده الذي يعبرعن »املوقع من عال

اإلسمي" وشبكة قرابة األفراد وبين موقعهم ودورهم ووظيفتهم " التقليدية" في شعائر وطقوس املجموعة الجماعاتية، عند "  

تقول فرانسواز. وبذلك فإن    3دد مكانته". السامو" ليس للفرد هوية إال تلك التي تمليها اإلرادة الجماعية للمجموعة والتي تح 

قيمة الفرد وهويته ال تكمن في ذاته كشخص مستقل، بل في قربه من سلم التراتب االجتماعي للجماعة ومدى التزامه بما يمليه  

ود إلياس إلى  نحن" يع-القانون العرفي، ليس بالضرورة اقتناعا وطواعية وإنما خوفا من العقاب. في إطار تحول العالقة بين "أنا

السيرورة التاريخية واالجتماعية والسياسية بالخصوص لحالة املجتمعات الغربية بين القرنين السابع عشر والثامن عشر. وهي  

املرحلة التي وصفها بأنها استبدادية، وخصوصا "حالة فرنسا" بحيث إن السلطة السياسية وممارسة العنف املشرعن من قبل  

" الذي يعتبر أنه يقيم ربطا  4وسائل التمييز بين الطبقات واألفراد. ويقدم "إلياس" مثاال بـــ"مجتمع البالط.الدولة ذاتها، من أهم  

ما بين االجتماعي والسياس ي من جهة، والنفس ي من جهة أخرى، ألن تمركز السلطة لدى الدولة مكنها من خلق تنظيم تراتبي بين  

استدماجه أو استدخاله الشعوريا من قبل هؤالء كقدر ثابت،ليكون الترتيب    األشخاص وحدد األدوار والطبقات بشكل ينبغي

 الهرمي كاآلتي: النبالء ثم البورجوازيين، وفي املراتب الدنيا الحرفين والفالحين.                                      

تأمالت فلسفية حول الـ"أنا" وطرح قضايا    إن هذا السياق االجتماعي والسياس ي لهيمنة أشكال من الصالبة الهوياتية واكبته

متعلقة بوجود الفرد ومآالته ورغباته، ولعل أبرز مثال على ذلك " الكوجيطو الديكارتي"، فرغم ما يوجه إلى هذه التأمالت من  

للذات  نواقص؛ كونها رؤية مثالية للذات، فإنها كانت بداية للتحرر من سلطة سياسية ودينية )مجتمع الكنيسة( واكتشاف  

                           واستقالليتها وبداية الحديث واالهتمام بـ"الفعل" اإلنساني انطالقا من داللته الذاتية.                                           

 
 237-236، ص. 2014صالح، دار الحوار للنشر والتوزيع، نوربرت إلياس، مجتمع األفراد، ترجمة، هاني -6

2-C.F. Françoise Héritier, l’identité samo, in Claude Lévistouss, séminaire au collège de France, Paris. 
8-Claude Dubar, op. cit, p. 20-21 . 
4-C.F. Norbert Elias, La société de cour, Paris, Calmann-Lévy, 1974. 
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تزامن " أنا"  نحن" بحيث ت   - وتقوم مقاربة "نوربرت إلياس" على الجمع ما بين شكلين هوياتيين في شكل واحد هو هوية " أنا  

الهوياتي "أنا   التاريخية والحضارية. لكن في واقع األمر يخفي الشكل  نحن"أشكال الهيمنة؛ هيمنة    –مع " نحن" في السيرورة 

                                              الجماعة على الفرد وهيمنة الرجال على النساء والهيمنة الطبقية.                                                                 

العقلنة االنتقال من   التاريخية وشكال هوياتيا جديدا، بحيث ستمثل سيرورة  سيشكل ماكس فيبر استمرارية الدينامية 

الساحر   "املجتمعية"؛ فاألولى سادت عبر هيمنة شخصية  إلى األشكال  "الجماعاتية"  باعتبارها   -الزعيم- األشكال    الكاريزمية 

السلطة الدينية الرمزية للجماعي، فيستلهم األفراد ضمن هذه األشكال الجماعية تمثالتهم وسلوكاتهم الدينية من شخصية  

الساحر وقواه امليتافيزيقية. ويعتبر ماكس فيبر بأن ظهور األديان " الكونية" الكبرى هو سبب رئيس ي في االنتقال نحو العقلنة  

بالتغير  عالقتها  وبذلك  االقتصادية    الدينية  الحياة  على  )العقالنية(  الحديثة  التدينية  املمارسات  آثار  بمعنى  االجتماعي؛ 

 واالجتماعية لألفراد. إنها عقالنية مجتمعية، حيث العالقة االجتماعية توافقية وتنافسية للوصول إلى أهداف متنوعة.     

لجماعاتية واملجتمعية، والتغيرات على مستوى الحياة  ال يتحدث فيبر عن مصطلح "هوية" لكنه تناول تاريخانية األشكال ا

االجتماعية والسياسية والدينية لألفراد. ومن خالل مقاربة "فيبر" استنتج شكلين هوياتيين: الشكل التأملي والشكل السردي.  

إنها حالة من أنا" خالية من   ويمكن القول بأن األول نتاج التقاء الفلسفة اليونانية "األخالقية"بالدين املسيحي )البروتيستانتي(

" نحن" أو ما يسميه ميشيل فوكو "االنشغال بالذات"، وقد صاغ هذا التعبير للدالة على" فردانية تعلي شأن املظاهر الخاصة  

 1للوجود". 

الرأسمالي   النظام  هو  الغرب،  في  جديد  اقتصادي  نظام  بروز  من  واألخالق  الدين  بين  االندماج  مكن  على  لقد  املرتكز 

بكون   تفسر  التي   " الطهراني  "املقاول  شخصية  في  فيبر  ماكس  حسب  وسيتجسد  األفراد،  بين  الحر  والتنافس  االستثمار 

البروتستانتية في شقها الطهراني تربط بين العمل واإليمان باهلل، أي يجب على املؤمن إرضاء هللا من خالل استثمار وقته في  

، توفيرا للوقت واملال، فهي نمط استهالكي يحث على التقشف واالدخار من أجل إعادة االستثمار.  العمل واالبتعاد عن امللذات

الفعال"  للعمل  بورجوازية  أخالقية  منظومة  بذلك  ولدت  املقاول  2"لقد  سمات شخصية  بين  الترابط  نجد  أن  يمكن  ومنه   ،

الرأسمالية"  املقاوالتية  و"الهوية  ديبار هذ3الطهراني  كلود  الهوياتية "شكال سرديا" وعلى خالف  . يسمى  املماثلة  من  الشكل  ا 

 .  4الشكل التأملي "فهو يعطي األولوية للفعل في العالم الخارجي على حساب التأمل الداخلي حول الذات

أفكار الطبقة   رافق ازدهار الرأسمال املادي تشكل تدريجي لنمط معين من الوعي االجتماعي، يقول ماركس وانجلز " إن 

املسيطرة هي في كل عصر األفكار السائدة أيضا. يعني أن الطبقة التي هي القوة املادية السائدة في املجتمع هي في الوقت ذاته 

قد عملت الطبقة البورجوازية املالكة للثروة والسلطة على نشر أفكارها االجتماعية وإعادة  . وعليه ف5القوة الفكرية السائدة" 

إنتاج نفسها، وبالرغم من كون التحليل املاركس ي " لم يتطرق مباشرة ملوضوع الهوية، إال أنه كان يعتقد في الحصيلة أن الطبقة  

دد األساس ي ملجرى التاريخ، ما يعني أن القوانين الطبيعية لإلنتاج  هي التعبير األهم للوعي االجتماعي، وصراع الطبقات هو املح

التاريخ   بالتالي معها الهوية الطبقية تعبيرا عن مجرى  املولدة للعناصر البانية ملجموع مظاهر املجتمع. وتصبح  الرأسمالي هي 

 
1-Claude Dubar, op. cit, p. 32. 
2-Claude Dubar, op. cit, p. 35. 
3-Ibid, p. 36. 
4-Ibid, p. 36. 

 . 32، ص 2017الهوية جدليات الوعي والتفكك وإعادة البناء، مركز دراسات الوحدة العربية،  ورد في كتاب، عبد الغني عماد، سوسيولوجيا-5
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تحرري هو سبيل البروليتاريا في صراعها  ، لقد كان ماركس وإنجلز مؤمنان بأن الوعي ال1ومحددا أساسيا للوالءات والصراعات"

                   الطبقي، بمعنى يجب أن يؤمن العمال البؤساء أن خالصهم في الثورة.                                                                 

لية إذ "سيحاول العمال املقاومة  وبذلك فإن بدايات تشكل هذا الوعي ستظهر من خالل األشكال األولية للمقاومة العما

)أوال عبر حرق اآلالت( ثم االنتظام )في النقابة وأحيانا في الحزب العمالي( كما ستصبح املسألة االجتماعية عامة في جميع البلدان  

االقتصادي  االستغالل  من  كشكل  الهيمنة  ستفض ي  بؤسا.  أكثر  صارت  التي  البروليتاريا  في  وتضخما  تصنيعا،  تحدث    التي 

. وسيقود التحليل املادي التاريخي للصراع  2واإلقصاء " املجتمعي" إلى صراع طبقي، وربما تؤدي إلى ابتكار شكل هوياتي جديد"

الطبقي " ماركس وإنجلز" إلى طرح الشيوعية كبديل تحرري من الهيمنة البورجوازية والعمل املأجور وتحطيم الوعي االجتماعي  

 ك فهي بديل هوياتي.                                                                 "املزيف" وغير الواقعي وبذل

بطبيعة   أساسا  ارتبط  كذلك  والهوياتي  والفكري،  االقتصادي  الصراع  عن  الناتجين  الفعل  ورد  الفعل  إن  القول  يمكن 

فلم آن.  في  معا  أوهما  أم هجومية،  دفاعية  كانت  سواء  املتبعة،  والهوية    االستراتيجيات  بالثورة  وانجلز  ماركس  إيمان  يمنع 

الشيوعية، من تراكم رأس املال وتزايد هيمنة الطبقة البورجوازية. فهذه األخيرة نجحت في إعادة إنتاج نفسها. فـ"الرأسمالية  

ملة ضدها،  الحديثة عرفت كيف تلبي بعض اإلصالحات متجاوبة مع مطالب النقابات والعمال خوفا من أن تأكلها الثورة الشا 

فحافظت على مكانتها في قيادة املجتمع دون أن تخسر شيئا... إنها ذكية جدا إذ التفت على أطروحة كارل ماركس التي تنبأت  

 .                       3بانهيارها من خالل الثورة الشيوعية الشاملة عندما تصل البروليتاريا الى حد الجوع وهذا ما لم تجعله يحصل"

 جديد: سياق -3 

امتدادا النتصار الرأسمالية التي تشكل مرحلة نهاية السبعينات ظهرت وسيلة نقلت الرأسمالية إلى شكل اقتصادي جديد      

وهي " املعلومات" نتيجة للتطور على مستوى وسائل االتصال الجماهيري، بحيث انضاف إلى النشاط الذهني لإلنسان الذكاء  

مة أكثر أهمية وتأثيرا من رأس املال نفسه، وفي كتابهما " مجتمع املعلوماتية" الذي نشر  االصطناعي للحاسوب وأصبحت املعلو 

السلكية    1978سنة   واالتصاالت  الحاسوب  أجهزة  بين  املتزايد  الترابط   " أن  منك"  و"آالن  نورا"  "سيمون  من  كل  افترض 

فاقا جذرية جديدة...و" يحول" نمط ثقافتنا...ويؤثر  والالسلكية سوف يغير الجهاز العصبي للتنظيم االجتماعي بأكمله...ويفتح آ

 .          4في التوازن االقتصادي ويعدل موازين القوى، ويزيد املخاطر التي تتعرض لها السيادة" 

الشك أن هذا التنظيم الجديد للمجتمع واملبني على املعلومات قد أفاد كثيرا املجال االقتصادي، بحيث أن اإلنتاج عرف  

لثقافة  تضخما كب للتسويق  اإلعالم  اإلنتاج، واالعتماد على وسائل  فائض  لتصريف  أسواق جديدة  البحث على  إلى  يرا، دفع 

استهالكية جديدة، أي أن السلع تصل إلى عدد كبير من املستهلكين عبر العالم، غير أن هذا الرخاء االقتصادي سينعكس سلبا  

مال، بفعل اعتماد املكننة وجعل العمال أنفسهم شبيهين باآلالت من خالل  على الطبقة العاملة، وستنخفض األجور وأعداد الع

تنظيم جديد للعمل يقوم على الفصل بين العامل املنفذ، ورب العمل املفكر، مع الفوردية أوال والتايلورية الحقا، سيؤدي هذا  

بقدر كبير من الذي حاولت التايلورية حله.   التنظيم الصارم للعمل إلى نتائج سلبية؛ إذ انخفض اإلنتاج وازداد تقاعس العمال 

 
 .34املرجع نفسه، ص-1

2-Claude Dubar, op. cit, p. 40. 
 . 37عبد الغني عماد، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .17-16، ص. 2015السياسات، دارن بارني، املجتمع الشبكي، ترجمة، أنور الجمعاوي، املركز العربي لألبحاث ودراسة -4
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وهو األمر الذي سيفسر الحقا مع اتجاه العالقات اإلنسانية بكون التايلورية لم تولي أي أهميته للعالقات اإلنسانية والعوامل  

 النفسية للعمال داخل التنظيم، بل سيجت حريتهم واستقالليتهم.          

ح النقدي  الخطاب  اخر شكل  آراء  في سياق  وتعتبر  الحداثة.  مابعد  مجتمع  إلى  لالنتقال  األولية  اإلرهاصات  الحداثة  ول 

هوركايمر ومدرسة فرانكوفورت حول الحداثة، راديكالية، إذ تبنوا نقدا شامال للمجتمع الحديث. ويستندون إلى الرؤية العقالنية  

الحدي للمجتمع  تصورهم  فإن  وبالتالي،  مرجعي.  كإطار  للعالم  من  املوضوعية  ومجرد  والخدمات  للسلع  سوق  في  يختزل  ث 

الفاعلين االجتماعيين والحركات االجتماعية، ويحل محلهم الفاعلين التاريخيين.لكن هذه الرؤية الراديكالية انتقدت من قبل  

الجماهير الشعبية الشارع وعن  املعادين للحداثة، كانوا بعيدين عن  املثقفين  بأن هؤالء  الذي يعتبر  ، ما يجعل  آالن تورين، 

                                        تصورهم بعيدا عن الواقع وأكثر تماهيا مع الصورة العقالنية القديمة للحداثة.                                                     

داثة هو تاريخ انبثاق الفاعلين  يعتقد تورين أنه يجب إعادة تعريف الحداثة بدل رفضها في شموليتها ويقول " إن تاريخ الح

ويمكن القول إن تورين يدافع    1االجتماعيين والثقافيين الذين تخلصوا تدريجيا من اإليمان بالحداثة كتحديد ملموس للخير" 

رة  الح   2عن فكرتي الذات والفاعل، ويعتبر أنهما غير منفصلتان. سيفض ي فيما سيأتي من أعماله إلى تبني مفهوم الذات الفاعلة 

 اجتماعية، والتي تناضل ضد الظلم والعنف.                                                           - واملستقلة عن املتوسطات االجتماعية واملا ورا

 تيارات:   بأربعة  ويتحدد الفكر املابعد حداثي حسب تورين

لثاني على مسألة تفكك النزعة الثورية اليسارية وبروز  بينما يركز ا  األول يحدد مرحلة ما بعد الحداثة كحداثة متضخمة، 

ليبرالية جديدة في الثمانينيات ستستمر إلى ما بعد الحداثة. كما ستتحدد بتفكيك االجتماعي، واالنفصال بين العام والخاص.  

                                                                                          بحيث سيصبح إنتاج املعنى شيئا خاصا وذاتيا، كما ستتزايد املطالبات الهوياتية والهامشية.       

ثالثا: بفعل تطور وسائل االتصال )أجهزة تقنية وبيروقراطية أداتية محضة، وغريبة عن عالم الثقافة( وسيادتها، سينتقل  

                  الثقافية عن اإلطار التاريخي الذي ظهرت فيه...                                                                                   االنغالق الثقافي إلى تعددية ثقافية. رابعا: انفصال األعمال

بذلك يتميز مجتمع ما بعد الحداثة بتنامي وسائل االتصال والتواصل التي ساهمت بشكل كبير في تسهيل التواصل بين  

لفة من العالم ونقل املعلومات في زمن وجيز على شكل البريد االلكتروني بفعل االنترنيت. وبالتالي فإن نمط االتصال  مناطق مخت

والتواصل الجديد قد غير مفهوم الزمان واملكان، اذ يمكن ألشخاص مختلفين بمناطق متعددة من العالم أن يشاهدوا حدثا  

وقت. هذا العنصر سيستثمر في االقتصاد منتقال بذلك من الصناعات الثقيلة إلى  معين او أن يتواصلوا فيما بينهم في نفس ال

 اقتصاد " مرن" وخفيف يعتمد على كثافة املعلومات باألساس.                                                                   

ال سياسيا رئيسيا في تنامي العوملة، ألن الدول التي  وانهيار الشيوعية، عام  1991كما سيمثل تفكك االتحاد السوفياتي سنة  

كانت تشكل االتحاد السوفياتي ستعيد النظر في ايديولوجيتها وتوجهاتها االقتصادية والسياسية، خصوصا بعد بروز آليات  

وبالتالي   أيضا.  الحكومية  غير  واملنظمات  األوروبي(  واالتحاد  املتحدة  )األمم  واإلقليمية  الدولية  حدود  الحكم  تجاوز  سيتم 

 
 . 237، ص. 1997آالن تورين، نقد الحداثة، ترجمة، أنور مغيث، املجلس األعلى للثقافة، -1
التفاصيل حول مفهوم الذات  -2 اليوم، ترجمة، ترجمة، جورج  -ملزيد من  الفاعلة يمكن العودة لكتاب، آالن تورين، براديغما جديدة لفهم عالم 

 سليمان، 

 . 2011بية للترجمة، املنظمة العر  
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القوميات التي شكلت األساس السياس ي للحداثة. هذا التفكيك للشموليات سيؤدي إلى بروز مطالبات هوياتية جماعاتية مثل  

 الباسكيينو اإلسكتلنديين.. 

في هذا اإلطار يقول ستيوارت هول " في دراسته التأثير الحقيقي للعوملة في الهوية: في املجتمعات الحديثة كانت القومية    

تشكل عنصرا هاما للهوية. أكدت معظم الدول القومية أهمية األمة وحاولت استعمال الهوية الوطنية لخلق التضامنات بين  

 .                                                                                        1صول العرقية وفي ظل العوملة لم يعد ذلك ممكنا وفعاال" املواطنين وبين مختلف الطبقات واأل 

الواحد والعشرين،    القرن  العشرين وبداية  القرن  نهاية  الهائل  التكنولوجي  الغربية مع االنفجار  ومنه عرفت املجتمعات 

ا لليقينيات الكبرى التي كانت تسيطر على الواقع اإلنساني، مما أدى إلى إعادة النظر في دور املؤسسات التي كانت تدعم  تفكيك

الوجود االجتماعي لألفراد. إن هذه التحوالت أو ما يمكن أن نصطلح عليه بحالة الاليقين هي جزء مهم من أعمال "زيغموند  

لكنه ال يتفق مع هذه األخيرة من حيث التسمية ويطلق عليها مصطلح "الحداثة السائلة"    باومان" خالل مرحلة ما بعد الحداثة،

ألنه يعتقد بأن التغير  هو الثبات الوحيد وأن الاليقين هو اليقين الوحيد؛ إذ كانت الحداثة في املائة عام تعني محاولة الوصول  

ملية تحسين وتقدم ال حد لها من دون وجود »حالة نهائية « في األفق  إلى »حالة نهائية من الكمال«، أما اآلن فإن الحداثة تعني ع

 2ومن دون رغبة في وجود مثل هذه الحالة ". 

 قليل من "نحن" وكثير من "أنا": نحو أشكال هوياتية جديدة.   -أ 

شكال الهوياتية الجماعية  بالعودة لديناميات الهويات وسيرورتها التاريخية التي تم عرضها سابقا، نجد أن العالقة بين األ     

والفردية لم تكن متوازنة خالل مرحلة تاريخية طويلة، بحيث سادت خالل حالة من االستاتيكا واليقين التام هذه العالقة وما  

النموذج   مفهوم  من خالل  العلمية  الثورات  لبنية  كوهن  توماس  تحليل  يساعد  أن  يمكن  و  السلطة،  أشكال  من  بها  يرتبط 

هم التحوالت التي تحدث بين الذات ومحيطها، بحيث إن سيادة نموذج تفسيري معين رهين بقدرته على تفسير  اإلرشادي، في ف

الوقائع والظواهر العلمية، لكن عندما ال يستطيع هذا البراديغم أن يؤدي مهمته التفسيرية، فإنه يدخل في »أزمة« وبالتالي ينهار  

                                                                                  ويعوض ببراديغم آخر.                       

فإن   الهويات،  لتشكيل  والعمل، والسياسة والدين...كمجاالت  العائلة،  التفسير على مجاالت:  هذا  فإذا أسقطنا  وعليه، 

، 3بالدالالت، أو بمعنى آخر "اختالل التوازن بين مكونات متنوعة" األزمات التي تعرفها هذه املجاالت على مستوى إمداد األفراد 

 تعمل كمحددات لتعريف الذات واآلخر.                            

أو أستاذ   الزوج وزوجته وبين األب وأبنائه، أو بين رب العمل والعامل  اليومية التي تتم بين األفراد؛ بين  ومنه فـالعالقات 

                                                        بالروابط االجتماعية، وفي الغالب تحدث أزمة الروابط االجتماعية بفعل تأثير أزمات اقتصادية.                                      وتلميذه .... توصف 

ما قبل الحداثة، ثم مرحلة الحداثة وأخيرا  يمكن القول إن السيرورة التاريخية الطويلة التي تناولنا بعضها، بداية من مرحلة  

مرحلة ما بعد الحداثة، لم تكن عمليات اقتصادية محضة تجري بعيدا عن الفاعلين االجتماعيين والواقع االجتماعي. لقد كان  

سيرين  الفاعل حاضرا دائما في قلب النظام، لكن العالقة بين الحقول لم تكن متوازنة، بحيث إن امتالك السلطة من قبل امل

 
 .173- 172عبد الغني عماد، مرجع سبق ذكره، ص.  -1
 . 27، ص 2016زيغموند باومان، الحداثة السائلة، ترجمة، حجاج أبو جبر، الشبكة العربية لألبحاث والنشر،  -2

3-Claude Dubar, op. cit, p 9. 
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– لم يسمح ببروز الفاعلين الفرديين والجماعيين وباختالل توازن عالقات "نحن    - في سياق اخر-للحقل االقتصادي والديني  

                          "أنا"، فالتفاعالت املباشرة وغير املباشرة بين الحقوق قد تؤدي إلى إعادة تشكيل السلطة.                                           

أما بالنسبة للمجتمع الصناعي فإن نهاية تأثير مفهوم الطبقة االجتماعية كنسق مهيمن في بناء الروابط االجتماعية، قد  

كالنوع، واالثنية، وحتى الحدود بين األجيال، هي أشياء تنتهي بأن تفرض كتعبير   فتح املجال لبروز ثورة هوياتية منذ الستينات،

 .           1ساق متعاقبة للروابط االجتماعية" عن مطالب خاصة وكأن

 ية نسائية.انتفكيك " نحن" الذكورية: نحو هوية جنس -ب 

املجتمع عن طريق       وتحافظ على نسق ووظيفة  تدعم  بنيات  باعتبارها  املؤسسات  الكالسيكية  السوسيولوجيا  دعمت 

األفراد حسب الجنس والسن في غالب االحيان. وتعتبر األسرة من  عملية التنشئة االجتماعية التي تقسم املكانات واألدوار بين  

أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية، إن لم تكن األهم، باختالف أشكال تواجدها سواء الجماعاتية أو املجتمعية، فهي: أوال،  

الجنسين   بين  العالقات  تنظم  ثانيا  إنجابية،  وظيفة  وتؤدي  الزواج  عبر  الجنسية  للعالقات  وبذلك شكلت  مؤطرة  واألجيال، 

املقاربة الوظيفية في علم االجتماع أولى التصورات التي اهتمت باألسرة، سواء من خالل تصور دوركهايم أو بارسونز، فكالهما  

بنيا تصورهما من خالل الفصل بين األدوار واملكانات على أساس جنس ي. فاملجال االجتماعي يقسم ملجال عام مهيمن، هو عالم  

ومجال خاص " منزلي" مهيمن عليه للنساء، ويعرفن بأدوارهن املنزلية؛ أي اإلنجاب وتربية األبناء ورعاية الزوج. في هذا  الرجال.  

اإلطار يعتبر بارسونز أن " العائلة التي تدعم أطفالها هي املفتاح للتنشئة االجتماعية الناجحة، وهي العائالت التي يقسم فيها  

اضحة بحيث تؤذي اإلناث أدوارا تعبيرية يوفرون فيها العناية واألمن لألطفال ويقدمن لهم الدعم  العمل بين الجنسين بطريقة و 

 2العاطفي، أما الرجال من ناحية أخرى فإن عليهم أن يؤدوا أدوارا مساعدة أي يزودوا العائلة بمصدر الرزق واملعيشة".

ا أساسيا في بناء الهويات الجماعاتية. لذلك ال تستطيع  وعلى هذا األساس، تشكل عالقات سيطرة الرجال على النساء محدد

النساء أن يظهرن كذوات مستقلة عن املجال املادي والرمزي للرجال وأن يبنين هويتهن الخاصة. لقد كانت الهيمنة الذكورية  

ز بعالم رمزي وطقوس ي.  تبدو كسلطة محصنة ال يمكن اختراقها عبر أشكال املقاومات املختلفة ألنها مكون هوياتي جماعاتي معز 

وبالتالي فإن تحقيق االنتقال نحو نموذج اجتماعي جديد، حيث النساء مستقالت في بناء هويات نسائية، يمر أوال عبر تفكيك  

 الهيمنة الذكورية.         

كونهن كن يتقاضين  لقد بدأ األمر عندما استطاعت النساء الخروج من البيت للعمل خالل املرحلة الرأسمالية. فبالرغم من  

أجورا منخفضة مقارنة بالذكور، فإنهن استطعن غلى األقل الخروج من املجال املنزلي. ويمكن القول إن أهم مرحلة في تفكيك  

. هذه الرغبة في االنفصال  3الهيمنة الذكورية، تمثلت في الدعوة النسائية إلى التحكم في اإلنجاب، "طفل إذا شئت ومتى شئت"

ساء بوظيفتهن اإلنجابية واالعتراف بهن كذوات مستقلة وبحقهن في تشكيل هوياتهن. هي من وجهت النساء نحو  عن تعريف الن

االنتظام في حركات اجتماعية، بدأت في الواليات املتحدة األمريكية، ثم انتقلت إلى فرنسا ودول أوربية أخرى الى الدرجة التي  

 ية وكونية من حيت املطالب.                   أصبحت فيها الحركات االجتماعية النسائية عامل

 
1-Danilo Martuccelli, op. cit, p 346 

 .192، ص 2005، 4دنز، علم االجتماع، ترجمة، فايز الصباغ، املنظمة العربية للترجمة، ط. ورد في كتاب، أنتوني غ -2
 .318، ص 2011االن تورين، براديغما جديدة لفهم عالم اليوم، ترجمة، جورج سليمان، املنظمة العربية للترجمة،  -3
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ترفض الحركات النسائية أن يتم تعريف النساء بأدوارهن املنزلية ويتم تمييزهن عن الرجال على أساس بيولوجي أو ثقافي،  

. في حين سيكون  1إنما "تحديد املرأة يجب أن يكون انطالقا من ذاتها وليس بالنظر إلى أدوارها االجتماعية وعالقاتها بالرجل" 

األمر أكثر راديكالية مع النسوانيات السحاقيات واملثليات اللواتي رفضن أي عالقة بالرجل وتبنين تمثالت مختلفة عن العالقات  

بين الجنسين. يعتبر كلود ديبار بأن جيل النساء اللواتي ولدن في الستينات والسبعينات استطعن أن يلجن سوق العمل ويبنين  

ملهنية الخاصة. ويربط ديبار بين االستقالل االقتصادي وتحقيق االستقالل الشخص ي. باإلضافة إلى تلك العالقة مساراتهن ا

التفاعلية بين الذات والغير. كما يعتبر أن أساليب الحياة الخاصة وأشكال الصالت بالرجال قد تبدلت وتبدلت معها التمثالت  

ـــ"حسب تحقيق   ، فإن ثلث النساء بين العشرين والرابعة والعشرين  1994يعود تاريخه إلى العام  االجتماعية لألسرة كذلك. فــ

من العمر أعلن بأنهن »يعشن بمفردهن« وقلن أيضا إن »لديهن عالقة غرامية مستقرة« ما يمكن أن يشير أوال، بالنسبة إليهن  

ي العشرين من العمر في السبعينات والثمانينات(،  إلى »العيش ضمن ثنائي«. بالنسبة إلى الجيل الثاني من النساء )اللواتي كن ف

لم يعد النموذج التقليدي لألسرة )ثنائي متزوج ولديه أطفال( النموذج الوحيد الشائع، ولم يعد معيار األسرة )الذي يمكن أن  

أكثر منهن، ويعشن    يتطور( املعيار الوحيد املمكن. إن نساء )الجيل الثاني( يتزوجن أقل وفي عمر أكبر من أمهاتهن، ويطلقن

بمفردهن أكثر منهن، ويجربن أشكاال جديدة من املساكنة والعالقة العاطفية والحياة املهنية، وربما شكال جديدا من »الشكل  

. وهو ما يدل على تنوع طرق العيش وأساليب املماثلة مع الذات والغير. ويعتقد "آالن تورين" أن وضع  2الهوياتي الجنساني « " 

املجتمع املعاصر ومكانتهن كفاعالت اجتماعيات، قد أدى إلى انقالب النموذج الثقافي؛ بمعنى تفكك الهيمنة الذكورية    النساء في

واالنتقال من "املأسسة" كإطار مرجعي للفكر واملمارسة، إلى "الالمأسسة" والتي تعني أن "ما كان مدعوما فيما مض ى من قبل  

 3فرد ذاته. الذي يتولى منذ آنذاك قدره الخاص، في شكل مسارات شخصية".املؤسسات انتقل بصورة متزايدة إلى ال

 سيرورة تفكيك املأسسة الدينية وتنوع املعتقدات الخاصة.    -ت

يميز علماء االجتماع في دراسة "الدين" بين عنصرين أساسيين: املعتقد واملمارسة، بحيث يمثل األول روح الدين )األفكار،      

ت ...( أما املمارسة فهي الترجمة الواقعية لروح الدين، إما فرديا أو جماعيا. وسواء تعلق األمر بدراسة األديان  القيم، التشريعا

التوحيدية؛ اليهودية، املسيحية واإلسالم. أو غير التوحيدية، مثل )الهندوسية، البوذية، الكونفوشية ...( فإنها تنتظم وفق هذا  

ا  املجتمعات،  تاريخ  وفي  وثقافية،  التمييز.  اجتماعية،  تغيرات؛  في حدوث  دور  للدين  كان  السواء،  على  الحديثة  أو  لتقليدية 

والجماعية.   الفردية  الهويات  تشكيل  في  تتدخل  محددات  بين  من  محدد  يجعله  هذا  وتأثيره  كذلك.  وسياسية  واقتصادية 

دين واألشكال التدينية، بالتركيز على  وسنحاول أن نبين ذلك من خالل عرض بعض التصورات في علم االجتماع حول تطور ال

 سيرورة االنتقال من املأسسة إلى الالمأسسة.                                                                     

خالل أعمال كارل ماركس، لم يكن الدين حاضرا كموضوع رئيس ي في تحليالته، وإنما كانت آراؤه في هذا املستوى، مبنية أو  

مستمدة من كتابات أخرى حول الدين، أهمها ما كتبه "فيورباخ" الذي يرى أن الدين يتكون " من أفكار وقيم أنتجها البشر  

. وبالتالي تصبح هذه القيم، دين إلهي متعالي على عالم  4خالل تطورهم الثقافي، ولكنهم أسبغوها على قوى سماوية أو إلهية" 

القيم من جديد. هذه العملية تمثل " استالب واغتراب" حسب فيورباخ، أي أن اإلنسان  اإلنسان املطالب بالبحث وطلب تلك  

أن   التقليدي سيختفي بل البد من  الدين بشكله  أن  "إذ يرى  الفكرة  أنتجه. ويتفق ماركس مع هذه  الذي  الدين  مغترب عن 

 
 .327املرجع نفسه، ص  -1

2-Claude Dubar, op. cit, p. 66. 
3-Danilo Martuccelli, op. cit, p 348. 

 .579ورد في كتاب، أنتوني غدنز، علم االجتماع، مرجع سبق ذكره، ص -4
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لتحسين األوضاع البشرية على هذه األرض. وليس    يختفي؛ نظرا إلى أن القيم اإليجابية التي يمثلها الدين قد تكون نموذجا هاديا

ألن هذه املثل والقيم العليا مغلوطة بحد ذاتها وعلينا ... أن ال نخش ى اآللهة التي صنعناها بأنفسنا، وأن ال تضفي علينا املثل  

 .            1والقيم العليا التي يمكن البشر أنفسهم أن يحققوها" 

اإلنسان كما يعتقد فيورباخ وبعده ماركس، يصبح سلطة رمزية يستغلها اإلنسان نفسه.    وبذلك فإن هذا الدين الذي صنعه

الدينية   املعتقدات والقيم  إذ أن  ايديولوجيا قوية  يمثل  أفيون الشعوب« فالدين  »الدين   " ما عبر عنه ماركس بقوله  وهذا 

لطة. يتفق دوركهايم إلى حد ما مع ماركس في املستوى  تستخدم في أكثر األحيان لتبرير جوانب الالمساواة في مجاالت الثروة والس

اإلنساني للدين، وأكثر تحديدا فهو مجسد في شكل مجتمع حسب دروكهايم. معلوم أن أعمال دوركهايم، تتأطر ضمن القاعدة  

يث. يؤكد دور  التي تقول إن االجتماعي يفسر باالجتماعي، وهذا ما سنالحظه في تفسيراته لنشأة وتطور الدين البدائي والحد

كهايم على أن "املجتمع هو مصدر الدين، فاملجتمع من خالل أفراده يخلق الدين عبر تعريفه ظواهر معينة بأنها مقدسة وأخرى  

مدنسة، يؤدي املقدس إلى سلوك يحتوي على التقديس، االحترام، الغموض، الرهبة، الشرف، االحترام، الذي ينسب إلى ظواهر  

املد من  ينقلها  املقدس"معينة  إلى  من  2نس  نسق  تطور  "أوال،  عناصر  ثالث  توفر  يتطلب  الدين  تطور  أن  كذلك  ويعتقد   .

مجتمع   أو  كنيسة  إلى  الدين  يحتاج  ثالثا،  الطقوس.  من  نسق  وجود  ثانيا،  جمعية.  تمثالت  إلى  وتحولها  الدينية  املعتقدات 

 .                                  3أخالقي" 

« دوركهايم  درس  من  كما  أشياء  في  الجماعي  االعتقاد  على  »العشيرة«  تتأسس  بحيث  للدين،  بدائي  كشكل  الطوطمية« 

الطبيعة )نباتات، حيوانات( وتنتج من خاللها طقوس تدينية ترمز إلى الضمير الجمعي للعشيرة وإلى هويتها الجماعية. على هذا  

يختلف مع ماركس الذي يعتقد أن املأسسة تستعمل  األساس يكون املجتمع حسب دوركهايم، روح الدين ومأسسته، وبذلك  

 الدين بطريقة سلبية وتؤدي إلى الهيمنة والالمساواة.     

لقد أشرنا في سياق حديثنا عن تاريخانية املجتمعات، إلى الدور الذي لعبه الدين املسيحي في شقه البروتستانتي وخصوصا  

ليه، ركزت مقاربة ماكس فيبر في دراسته للدين على عالقته الترابطية بالتغير  األخالق الكالفينية، في تطور النظام الرأسمالي. وع

 االجتماعي.          

التي ترض ي هللا وتجلب السعادة لألفراد. هكذا وجه هذا االعتقاد    بحيث إن العمل الجاد واملتفاني هو املمارسة التدينية  

األفراد نحو االدخار من أجل االستثمار، وبالتالي املساهمة في ازدهار الرأسمالية. ونجاح هذا النمط من االعتقاد هو ما دفع 

إمكانية ومدى  أيضا.  التوحيدية  وغير  األخرى،  التوحيدية  األديان  دراسة  الى  فيبر  التغير    ماكس  إحداث  في  وقيمها  أفكارها 

االجتماعي واالقتصادي. وفيما يخص األديان الشرقية، خلص فيبر إلى القول " إنها كانت تنطوي على حواجز عالية تحول دون  

تنمية الرأسمالية الصناعية التي شهدها الغرب. وال يعني ذلك أن الحضارات غير الغربية كانت متخلفة بأي وجه من الوجوه،  

 4ل يعني ببساطة أنها تحمل منظومات من القيم تختلف عن تلك التي كانت سائدة في أوربا".ب

إلى نماذج تدينية    Believing without Belonging تعكس مقولة   أي »اإليمان بدون إحالة إلى مرجعية معينة« االنتقال 

أكثر من إلزامية املمارسات التدينية املؤسساتية. وفي  فردانية تأخذ باالعتبار، الرغبات واالختيارات الشخصية، وتتحرر أكثر ف

 
 . 580املرجع نفسه، ص -1
 .82عبد الغني عماد، سوسيولوجيا الهوية؛ جدليات الوعي والتفكك وإعادة البناء، مرجع سبق ذكره، ص. -2
 . 83املرجع نفسه، ص.  -3
 .583لم االجتماع، مرجع سبق ذكره، ص. أنتوني غدنز، ع-4
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دراسة ل"جون ماري دونيغاني" حول؛ اإليديولوجيات و القيم والثقافات رصد انهيارا في ممارسة الشعائر الدينية في صفوف  

%  33بة  سنة خالل مرحلة الستينات، فقد عرفت نسبة حضورهم لقداس األحد تباينا، بحيث مثلت نس  45الشباب أقل من  

. إن القداس هو الرابط  1994% في العام  2وانخفضت بشدة أي    1966% في العام  20، ثم انخفضت النسبة إلى  1962في العام  

القوي بين املعتقد واملمارسة التدينية، ويتعزز من خالل املواظبة على حضوره. فين حين أن التراجع عن ذلك يضعف ذلك 

ل آخر، اعتمد "ايف المبير" على ترتيب مؤشرات: العمل، الجيل والحقبة الزمنية، انطالقا الرابط كما بين دونيغاني. وفي تحلي

من معطيات متنوعة لبعض البلدان األوروبية وخلص المبير إلى "هيمنة كبيرة للتأثير املرتبط بالحقبة الزمنية. ال شك إذن أن  

% من  75أو    70سنة في إيطاليا أو في إسبانيا تنتقل من    45انخفاض املمارسة التدينية يؤثر أكثر على من تقل أعمارهم عن  

. يمكن القول إن السن متغير أساس ي في فهم وتفسير  1% لدى األصغر سنا" 30أو   25املمارسين في صفوف من هم أكبر سنا إلى 

م تختلف أكثر مما  عالقة األفراد بالروابط االجتماعية واملعتقدات الدينية، بحيث إن معارف الشباب وطرق عيشهم وتفكيره

تتشابه، مقارنة باألكبر سنا منهم. وما يلقن لألفراد خالل عملية التنشئة االجتماعية، هي أشياء قابلة للتعديل أو التحول نهائيا  

         بفعل األزمات الحياتية التي يمكن أن يتعرضوا لها.                                                                       

من خالل بحث آخر أجراه  "دونيغاني" عبر تقنية املقابلة، خلص من بين نتائجه إلى وجود "مراكز إنتاج رمزي عديدة تبرز  

. سيحال الشأن الديني إلى األفراد نفسهم، بعدما كانت الكنيسة تفرض نفسها كمصدر وحيد للمعرفة  2هويات دينية متنوعة" 

الدينية. وسيبرز   االعتقاد  والهوية  في  الذاتية  العناصر  الخاصة، عبر استخراج  املعتقدات  إلى تعددية  التحول  دونيغاني هذا 

الديني الكاثوليكي، وهي "ستة نماذج وتخص؛ ثالثة منها أولئك الذين يقولون بأنهم »يجعلون الدين مركزيا في حياتهم« وثالثة 

واحد فقط من هذه النماذج ويمثل أقلية، يمكن اعتباره    أخرى تخص من يعتبرون الدين مرجعية من بين مرجعات أخرى.

يتبنون هذا   الذين ال  بينما جميع املجيبين  إلزامية وانضواء عقائدي »مركب«.  بين ممارسة منتظمة  »تقليديا« بمعنى يجمع 

ف الكنيسة فيما  النموذج )بمعنى األغلبية( صرحوا بكيفية أو بأخرى بأنهم »يعطون أهمية لضميرهم أكثر مما يأخذون بمواق

 .                                                                                                        3يخص اختياراتهم في الحياة«. لقد تخصخص الديني إذن، فقدت املؤسسة الدينية شرعيتها" 

الحاضن املؤسسات  وتفكيك  الديني  تراجع  بأن  القول  يمكن  تفكيكية  ومنه،  من سيرورة  هو جزء  الفردي،  لصالح  له،  ة 

عمومية ومستمرة، عرفتها املجتمعات الغربية في جميع املجاالت. كانت بمثابة ثورة على كل ما من شأنه أن يسيج حرية األفكار  

ر انطالقا من طرق  واألفعال الفردية. إنه انتقال من الصالبة نحو السيولة بتعبير زيغموندباومان، حيث كل ش يء قابل للتغيي

العيش اليومية )األكل، اللباس، االحتفاالت...( وصوال إلى املعتقدات والهويات. وطبعا، فإن تفكك املؤسسات ال يعني موتها كليا  

وانسحابها من »صراع الحقول« بمفهوم بيير بورديو، بل هو انسحاب للفرد منها تنظيميا وتعريفيا. وبالتالي أصبح مجال الصراع  

الحياة  مفتوح يميز  الذي  الدائم  الاليقين  يبقى  نفسه،  الوقت  في  لكن  املختلفة.  واستراتيجياتهم  الفاعلين  أمام  ومكشوفا  ا 

املعاصرة حاضرا في مجال الصراع؛ إذ يمكن أن يعود الديني من جديد في بعض األحيان، إما منظما في جماعات أو حركات دينية  

تدعم ثقافيا أو سياسيا بالخصوص. أو تكون العودة للديني شأنا فرديا في شكل حنين  أصولية كانت قد فقدت قوتها وتأثيرها، ف

للماض ي. كما تتغير عالقة املماثلة بين الذات والغير في إطار املطالبات الحقوقية لألقليات، بحيث تصبح تعارضية أكثر. ويمكن  

جي أو هما معا في بعض األحيان. في األول، نتحدث عن  التمييز في إطارها بين نموذجين من املقاومة؛ نموذج داخلي وآخر خار 

مطالبات بحقوق ثقافية واجتماعية من داخل نفس الثقافة املجتمعية؛ ففي إطار التغيرات االجتماعية العامة، يسعى األفراد  

 
1-Claude Dubar, op. cit, p. 131. 
2-Ibid, p. 132 . 
3-Ibid, p. 132 . 
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بالضرورة جو  يعني  ال  أنا؟  من  فالجواب على سؤال،  وبالتالي  اآلخرين.  ذواتهم واستقالليتهم عن  بناء  واحد  إلى  تعريف  أو  اب 

ووحيد، بل متعدد بتعدد إمكانيات االختيار التي تتيحها الحياة املعاصرة ويعززها مفهوم "اإلنسان املتعدد" حسب برنار اليير.  

أما في النموذج الخارجي، فنكون أمام شكلين ثقافيين مختلفين ومتعارضين في الغالب. وتمثل الهجرة مثاال على هذا النموذج،  

لصعوبات التي تواجهها األقليات في االندماج، بفعل عدم االعتراف بها كأقليات وبحقها في االختالف عن الثقافة الشاملة  بالنظر ل

للمجتمع املستقطب، وعن الهويات املشرعنة. وانطالقا من هذه األخيرة تعود الهويات املترسبة األقلوية كرد فعل مضاد وتعزز 

الترابط القوي بين الجماعة وهويتها الصلبة، قد يساهم في خلق أزمات هوياتية من داخل    االرتباط بالوعي الجمعي. لكن هذا

الجماعة نفسها، خصوصا في أوساط الشباب الذين ولدوا وولجوا التعليم بدول مستقطبة،فهؤالء الشباب يالحظون يوما بعد  

ودينامية. متعددة  بين هوية جماعية وهويات فردية  القائمة  التعارضات  الحياتية    يوم  لألزمات  أكثر عرضة  يكونون  وبالتالي 

 ولتبني أنماط عيش جديدة، ومن تم هوية ذاتية، لكن هذا البناء ليس بالسهل غالبا.          

 املجتمع الشبكي وتشكيل الهويات الفردية.  – 4

ا عن األنماط الحياتية السابقة  يتفق العديد من علماء االجتماع املعاصرين على أن العيش في الحياة املعاصرة يختلف كلي   

عليها، سواء تعلق األمر باملجتمعات البدائية األولية، الزراعية أو املجتمعات اإلقطاعية، ثم املجتمعات الصناعية إلى مرحلة  

ا.  املجتمعات الرأسمالية املعلوماتية. كما واكب هذا االنتقال من نموذج مجتمعي إلى آخر انتقال على مستوى القضايا أساس

وبالتالي، فإن قضايا مثل: الصراع الطبقي والقضايا السياسية للدول القومية والتي كانت تأخذ الشكل الجماعاتي واملجتمعي،  

تراجعت أكثر فأكثر لصالح قضايا خاصة؛ فردية. إنه انتقال من عالم الجماعة واملجتمع إلى عالم الفرد الذي سيتجه إلى إعادة  

 ر.                                                                                                        بناء عالقته بذاته وبالغي

ال شك أنها عملية في غاية الصعوبة في ظل السياق الحالي حيث الاليقين والالثبات والغموض سمات مميزة لحياة األفراد،  

لألفراد أصبحت أكثر وضوحا أو باألحرى، يتم عرضها ومشاركتها مع اآلخرين. فهل  على الرغم من كون الحياة اليومية والخاصة  

أم أن األمر يتعلق فقط بتعدد األنماط الحياتية   الحياة الخاصة لألفراد تراجعا للمعنى؟  السيولة على مستوى  تعكس هذه 

 أكثر منه واقعي؟           الفردية نتيجة تفكيك الجماعي؟ أو هي نتيجة مباشرة لشكل مجتمعي جديد؛ افتراض ي 

 سيرورة بروز املجتمع الشبكي.   -أ

جدير بالذكر أن العوملة مثلت التغيير األعظم في جميع املجتمعات. فمن جهة غيرت مورفولوجيتها االجتماعية، ومن جهة       

الروابط والقيم االجتماعية واألخالقية، وتعددا على مستوى مصا الفردية  أخرى، فرضت تغييرا على مستوى  در بناء الحياة 

 كذلك. فكيف ذلك؟                                                      

كان بروز وسائل اإلعالم الحديثة ثورة في مجال تقنيات االتصال والتواصل، وأولى مالمح تشكيل براديغم مجتمعي جديد.  

أي   الجماهيري،  اإلعالم  وسائل  ستعرفه  الذي  التطور  خالل  مجال  فمن  بين  ما  تعارض  سيحصل  املعلومات،  إنتاج  كثافة 

التدفقات هذا، ومجال األماكن وفي النهاية تفكيك هذا األخير. تتضح الصورة أكثر بالعودة إلى مفهوم "املجال العام" عند يورغن  

تدور فيها املساجالت،  هابرماس الذي درس نشأته وتطوره في املجتمعات الغربية، ويمثل في نظره "حلبة النقاش العام، التي  

الناس وهمومهم"  اهتمامات  التي تجسد  القضايا  أماكن عامة؛  1وتتشكل فيها اآلراء واملواقف حول  في  يتم  النقاش  . لقد كان 

الصالونات، املقاهي والساحات العامة. ويشمل قضايا املجتمع واالقتصاد والسياسة. فيدلي كل فرد بآرائه ومواقفه فيها، وهذا  
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في حد ذاته تمرس على الفكر النقدي. لكن املجال العام سيبدأ في التفكك شيئا فشيئا، وسينحصر معه النقاش    النقاش هو

                                                    العام، نتيجة التطور الكبير في وسائل اإلعالم وقوتها اإلنتاجية للمحتويات والبرامج.                                             

إلى عموم  التلفزيونية، يصل  البرامج  بفضل  أصبح  نخبة معينة،  قبل  العام ومن  املجال  في  يناقش  كان  ما  فإن  وبالتالي، 

على   األفراد  لقدرات  وتقويض  أمرا سلبيا  قبله  اعتبره هابرماس ومدرسة فرانكفورت من  ما  نفسه. وهو  الوقت  في  الجماهير 

ستقل. وفي نفس االتجاه يتحدث جان بوديار عن التأثيرات التي أحدثتها وسائل اإلعالم الحديثة في  اكتساب الفكر النقدي امل

أنماط الحياة. فهو يعتبر أن لدى التلفاز قوة تأثير كبرى بفعل الكم املعلوماتي املنقول إلى العالم بأسره "إن التلفاز ال يعرض  

إنه أصبح بصو  يمثله، بل  أو  أو يعكسه  العالم  الذي نعيش فيه" لنا  العالم  ماهية  متزايدة »يحدد« ويعيد تعريف  . يقول  1رة 

بوديار، وهو بذلك يعتبر بأن الضخامة على مستوى إنتاج املعلومات عوضت الواقع الحقيقي بواقع مفرط فاقد للمعنى. وعلى  

تومسون أنها على العكس مما قيل قد  عكس هذه اآلراء التي تتفق على أن وسائل اإلعالم الحديثة خلقت أفرادا سلبيين، يعتبر 

خلقت تعددا وتنوعا كبيرين على مستوى املعلومات، بالشكل الذي لم يكن متاحا في املاض ي، ويقول "إن األفراد يناقشون رسائل  

يب  وسائل اإلعالم عند استقبالهم لها، ويحولونها فور ذلك خالل سردهم وإعادة سردهم لها وتفسيرها وإعادة تفسيرها والتعق

عليها والسخرية منها وانتقادها. إن امتالكنا هذه الرسائل وإدماجها في حياتنا يجعلنا قادرين على تنمية مهاراتنا ومخزوننا املعرفي  

 .                                                      2وإعادة تشكيله ثم اختيار مشاعرنا وأذواقنا وتوسيع آفاق تجربتنا الحياتية" 

ليه فرغم اختالف اآلراء حول وسائال اإلعالم الحديثة، فإن هناك اتفاق على وجود ترابط بين اإلعالم والتغير االجتماعي،  وع

كيفما كان شكله؛ سلبيا أو إيجابيا. والطابع املرن للعوملة يجعل شكلها وقوة تأثيرها في االفراد في تزايد وتسارع مستمر. فبعد  

االنترنيت في بداية التسعينات من القرن املاض ي. وكانت محصورة في البداية على املجال املؤسساتي  التلفزيون يأتي الدور على  

العسكري واالقتصادي للدولة لزيادة قوتها، ولم تكن متاحة لجميع األفراد. بعدها، ستعرف انتشارا واسعا داخل األوساط  

انتقلت لالس ثم  العلمي.  للبحث  والعلمية، كوسيلة  نظر  األكاديمية  من وجهة  اإلنترنت  وتمثل   " بعد ذلك.  الفردية  تخدامات 

العلوم االجتماعية عموما مكتبة عاملية فورية تتعدد فيها وسائل االتصال ومجاالت األخبار. وغدا بوسع األفراد واملؤسسات  

زون االنترنيت املتجدد  اليوم أن يستخدموا »املستكشف « أو»املتصفح « اإللكتروني للوصول إلى أية معلومات متاحة على مخ 

 .                                                   3من النصوص والصور والوثائق والبرامج في املجاالت التعليمية، واالقتصادية، والسياسية، والروحية، والترفيهية"

ا سيؤدي إلى إعادة تشكيل األسس  سيقود هذا السياق الدينامي إلى مزيد من التطور التقاني وفق إيقاع سريع جدا. مم  

املادية للمجتمع، عبر براديغم جديد أساسه "الشبكة"، وعليه ننتقل إلى"مجتمع الشبكات". إنه نموذج تنظيمي جديد، يتحدد  

بالتعارض مع املجال الواقعي والزمن الواقعي، فمجال املجتمع الشبكي هو »مجال التدفقات«، بحيث "تتحول تجربة الزمان  

 ". إنها خصائص تعبر عن ثقافة الواقع االفتراض ي حسب مانويل كاسلتر.       4ن إلى »زمن ال زمني« وإلى »مكان للتدفقات« واملكا 
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 بين الشبكة والهوية:  -ب

كي طرح الكوجيطو الديكارتي بصيغة  في سياق مست فيه الثورة التقانية مظاهر الوجود اإلنساني، أعاد املجتمع الشب      

جديدة. فالتساؤل حول "الذات" يفرض نفسه اآلن أكثر من أي وقت مض ى، ألن مفاهيم مثل الثبات واليقين لم تعد إمكانية  

 استمراريتها أو أعادة إنتاجها ممكنة. لقد تفككت بواسطة الشبكة.

تميل إلى التعارض أو متعارضة كليا، في حالة الذات الجماعية.  فقد أصبحت العالقة بين الذات والشبكة متباينة. بحيث  

في حين تصبح العالقة أقل تعارضا أو يمكن القول إنها "مصلحية" في حالة الذات الفردية، حسب الوضعيات واستراتيجيات  

 الفاعلين كذلك.

رة التقانية، وسيفسر عالقة التقابل  ويعتقد مانويل كاستلز أن الهويات اتخذت أشكال مختلفة ملقاومة املد الجارف للثو 

أم   أكانت  الهوية فردية  البحث عن  العاملية يصبح  والصور  والسلطة  الثروة  تدفقات  عالم  في   " بالقول:  والشبكة  الهوية  بين 

جماعية، مسندة أم مكتسبة، املصدر األساس للمعنى االجتماعي ... تصبح الهوية املصدر األساس وأحيانا الوحيد للمعنى في 

والتعبيرات   االجتماعية  الحركات  أهم  واندثار  املؤسسات  لشرعية  شامل  ونزع  للمنظمات  شامل  بتدمير  تتسم  تاريخية  فترة 

الثقافية سريعة الزوال وما عاد الناس يؤسسون املعنى استنادا الى ما يفعلونه بل اعتمادا على ما هم عليه أو ما يظنون أنهم  

 1تزايد بنية قائمة على تقابل ثنائي بين الشبكة والذات." عليه ... مجتمعاتنا تتخذ على نحو م

بالعودة إلى مجتمعات ما قبل الشبكة نعثر على هيمنة كلية لألشكال الهوياتية الجماعية وما يرتبط بها من أشكال السلطة.  

هذه الهيمنة وتتفكك    فكانت تحافظ على وجودها وتعيد إنتاج نفسها بعيدا عن اآلخر مصدر التهديد الخارجي. لكن ستتراجع

األشكال الهوياتية الجماعية، في مقابل بروز أشكال هوياتية فردية بفعل السيرورة التفكيكية التي تحدثتا عنها سابقا. لكن مع  

املجتمع الشبكي ستعود أشكال "نحن" قديمة للظهور كرد فعل دفاعي تجاه هذا البراديغم املعلوماتي الذي يتنافى مع التقليد  

بـ " ويفرض   تداخل املحلي بالعاملي. إنه التهديد الحقيقي لوجودها واستمراريتها. وستتميز هذه املرحلة حسب مانويل كاستلز 

الثقافي وسيطرة   الهوية الجماعية والتي تتحدى العوملة العاملية ملصلحة التفرد  القوية عن  النطاق للتعبيرات  الصعود واسع 

هويات الجماعية هي هويات أقلوية؛ إثنية ودينية. وتشكل بمفهوم كاستلز هويات مقاومة  هذه ال  2الناس على حياتهم وببيئتهم، 

ألشكال التغيير الذي يستهدف حياة األفراد داخل الجماعة؛ طرق عيشهم وتفكيرهم ورؤيتهم لذواتهم والعالم. في هذا املستوى  

افتراض ي، كوني، الزماني وال مكاني،   الشبكة كمجال  تتعارض خصائص  الزمان واملكان  إذن  مع قيم وروابط الجماعة حيث 

 محددان أساسيان للمجال االجتماعي والرمزي.  

يتعلق املستوى الثاني من العالقة بين الشبكة والهوية بتشكيل الهويات الفردية. بمعنى هل تتيح الشبكات إمكانية االنتقال  

 الهوياتي لألفراد؟ 

واملجتمع، سيرورة استقاللية الفرد ودفاعه عن حقه في بناء "الذات". بمعنى  تكشف دينامية العالقة التاريخية بين الفرد  

الهوية   وتعزز  املشترك  تخدم  أدوارا  يؤدون  األفراد  حيث  واملجتمعية،  الجماعاتية  األشكال  هيمنة  من  األفراد  انتقل  كيف 

عتقداته وممارساته دون تدخل خارجي. الجماعية، إلى أشكال فردانية وفردية، حيث الفرد هو املسؤول عن آرائه وتصوراته وم

مجتمعية، تبدو في تصور توتر أبدي وهوة ال قرار لها بين »العالم الداخلي« للفرد  -فبين الفرد والجماعة حصلت "خالفات ضمن
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ة هذه  . سيضمن املجتمع الشبكي استمراري2. وبالتالي "تصبح الذات مشروعا انعكاسيا مرنا" 1وبين »العالم الخارجي« للمجتمع"

السيرورة واالستقاللية لألفراد من خالل ما سيتيحه لهم من إمكانيات متعددة لذواتهم وهوياتهم. يقول كاستلز "تقوم الشبكات  

الحياة خارجها عسيرة"  يجعل  ما  الفرص  من  كبيرا  داخلها عددا  في  الشبكة  وتوفر  البوابات،  في من  .3بدور حراس  يشترط  ال 

إلى طبقة أو إثنية معينة، أو التقيد بالزمكان، بل رهين فقط برغبة األفراد في التواجد أو عدم    يتواجدوا بالشبكات االنتماء

التواجد بالشبكة. وله عالقة أيضا بالعالم الواقعي وتأثيره على استقاللية السلوكات الفردية. وبالتالي يصبح الحضور االفتراض ي  

اد للعالم الواقعي والقيم والروابط االجتماعية، بحيث يصبحون أكثر قربا  والتفاعالت أكثر كثافة، ما يؤثر على تمثالت األفر 

األذواق   تغير  التغيير؛  على  مؤشر  عنه  البعد  أو  الش يء  من  القرب  يصبح  وهكذا  الواقعي،   من  بعدا  وأكثر  االفتراض ي  من 

كترونية، خلصت "شيري توركل"  والتصورات وطرق العيش والهويات كذلك، من خالل دراستها للمجال االجتماعي للبيئات اإلل

إلى القول إنه من خالل شبكة اإلنترنت " تبنى الذات وتبنى قواعد التفاعل االجتماعي وال تتلقى تلقيا. فحين نستخدم شبكة  

اإلنترنت يعني أننا نبتدع ذواتنا على نحو متواصل...فأنت ما تزعم أنك عليه... وهويتك على الحاسوب هي حصيلة حضورك  

 .4.ذلك أن هويتك شديدة السيولة والتعدد إلى الدرجة التي تجعل مفهوم الهوية ذا حدود فضفاضة"املشتت..

وبذلك توفر الشبكة إمكانية االنتقال الهوياتي االفتراض ي ليس فقط من هويات جماعية إلى هويات فردية، بل حتى من  

 ية صعبة نوعا ما. ومنه نتساءل:داخل هذه األخيرة نفسها. لكن على املستوى الواقعي تكون هذه العمل

نحن"؟ وهل تبقي على نفسها في العالم االفتراض ي، أم تسعى  "هل الهويات االفتراضية تتشكل كهويات "أنا" مقاومة لهويات 

 إلى نقل وجودها الى العالم الواقعي وفرض االعتراف بها؟  

ت وميوالتها وإعادة بناء هذه الذات. يمكن أن يتحول  لقد أتاح العالم االفتراض ي إمكانيات متعددة لألفراد الكتشاف الذا

الشخص من متدين إلى ال متدين أو العكس، ومن إسم إلى إسم آخر، ويمكن أن يتحول من "هو" إلى "هي" أو من "هي" إلى "هو". 

تلف ومعقد نوعا ما  فما كان محظورا اجتماعيا وواقعيا، هو ممكن ومرغوب فيه افتراضيا. أما على املستوى الواقعي، األمر مخ

ألن " التحول إلى شخص آخر" بمعنى تغيير الثقافة، والدين، والحزب، أو املعتقدات، وبالتالي تغيير الهوية، غالبا ما يكون انتقاال  

بين الشكل الهوياتي   5صعبا وحساسا ومؤملا، ولكنه أيضا تجربة "ضرورية". إن هذا الخروج من األزمة هو بمثابة "تحول للذات" 

املنطقة قد تحول دون حدوث  ا للمعنى". هذه  الجديد توجد منطقة وسطى محايدة "منطقة عازلة  الهوياتي  لقديم والشكل 

التحول. وبالتالي، فإن النجاح في الخروج من منطقة الفراغ، هو نجاح في التحول إلى شكل هوياتي جديد. وعدم النجاح في ذلك  

التعامل مع الشخص على  للفرد،    يكون سببه عدم قدرة  الداخلية  النفسية  العوامل  بين  التداخل ما  تنتج عن  التي  األزمات 

والعوامل الخارجية للمجتمع. باإلضافة إلى أن الهويات الجماعية تحصن نفسها من خالل "الهابتيس" الذي يعمل كرد فعل  

 دفاعي للضمير االخالقي الجماعي. 
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  خاتـمــــــة: 

وم " الفرد" الذي تم التأصيل له فلسفيا، كـ"ذات" تسعى لبناء استقالليتها ووجودها  يمكن القول إن التداخل بين مفه    

الخاص. وترفض أن تعرف بتبعيتها لـ " نحن" كيفما كان شكلها أو وظيفتها، ذات ال تنفي وجود الغير، بل تؤسس لعالقة وجودية 

معنى أنه  «Grammaires de L’individu» في كتابه:  جديدة. وبين مفهوم ما بعد حداثي ل"الفرد" يعطيه دانيلو مارطوتشيللي

"IndividuBricoleur  "  فرد يحاول التوفيق بين تعدد طرق العيش والوجود، وبين الرغبة في بناء الذات في عالم االستهالك  أي

 املفرط والاليقين. هو تداخل يغني املفهوم وما يرتبط به من قضايا كذلك. 
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m_medium=on.ted.com-twitter&language=ar 
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 والتنمية  التحديثوالتقليد ومسارات  تجربة العمل الجمعوي بإملشيل: بين سؤال الهامش

The experience of associative work in Imilchil; between the question of margin, tradition, and paths of 

modernization and development 

 تطوان، املغرب ، اكساسن/جامعة عبد املالك السعدي عبد السالم 

Abdeslam IKSASSEN/ University Abdelmalek Essaadi/Tetouan/Morocco 

 

 

 

 ملخص: 

الجمعوي بإملشيل، وال سيما الدور الذي يلعبه البعد الثقافي واالقتصادي   واقع العمل يحاول هذا املقال إماطة اللثام عن

والتنمية، ويهدف كذلك  واملجالي في إنتاج ورسم خريطة هذا الفعل الجمعوي بين تحديات الهامش والتقليد ومسارات التحديث  

 إلى كشف تجارب الفاعل الجمعوي بإملشيل من جهة، وواقع التنظيم الجمعوي من جهة أخرى. 

الهامش، ثقافة    الكلمات املفتاحية: التحديث، سؤال  الفاعل الجمعوي، رهانات  التنظيم الجمعوي، العمل الجمعوي، 

 التقليد، إملشيل. 

 

Abstract: 

This article attempts to unveil the reality of associative work in Imilchil, especially the role that the cultural, 

economic and field dimension plays in producing and mapping this associative action between the challenges 

of marginalization, tradition, and the paths of modernization and development  .It also aims to reveal the 

experiences of the associative actor in Imilchilon the one hand, and the reality of the associative organization 

on the other . 

Keywords: associative organization, associative action, associative actor, challenges of modernization, 

margin question, culture of tradition, Imilchil . 
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 تقديم: 

إن ظهور تنظيمات املجتمع املدني، باعتبارها تنظيمات ال تستهدف الربح، كان سابقا بكثير على ظهور القطاع االقتصادي  

الصدد، عرف تنظيمات اجتماعية واقتصادية  هذا  . واملجتمع املغربي، في  1الربحي، الذي لم يظهر إال في القرن الخامس عشر 

وآكادير، والعكوك،... ومجتمعات األطلس   JEMAAكثيرة، كانت تحافظ على حركية واستمرار نسق املجتمع، كالتويزة و أجماعة  

الجماع  التنظيمات  العديد من أشكال هذه  أيت حديدو نموذجا( عرفت  )أجماعة  الكبير الشرقي )قبيلة  التقليدية مثل   ية 

JEMAA ."والوزيعة(، والتي تدخل طبعا ضمن بوادر "االقتصاد االجتماعي" و"التضامني ، 

وبفعل الظاهرة الكولونيالية، تم تفكيك هذه البنيات التقليدية للمجتمع املغربي، وحدث تحول كبير على مستوى البنيات  

ذه التنظيمات التقليدية في بعض املناطق القروية التي لم تستطع تجاوزها،  االجتماعية القبلية، بالرغم من استمرار بعض ه

 ويتجسد هذا في بعض بوادر التنظيمات الحديثة لالقتصاد االجتماعي والتضامني )الجمعيات(. 

العمل الجمعوي؟ وما مدى تأثير خصوصيتها االقتصادية واملجالية    علىوفي هذا السياق، كيف أثرت ثقافة منطقة إملشيل  

العمل   استمرار  في  االجتماعية  املشاركة  خالل  من  الجمعوي  الفاعل  ساهم  وكيف  بإملشيل؟  الجمعوي  العمل  طبيعة  في 

 الجمعوي بإملشيل؟ 

 اإلطار التحليلي: 

تجربة   معرفة  إلى  املتواضعة  املساهمة  هذه  الجمعو تسعى  اشتغالها  التنظيمات  طرق  خالل  من  إملشيل،  بمنطقة  ية 

تتعدد الزوايا التي يمكن أن نقارب  وفي هذا السياق، انثروبولوجي.-وأهدافها ومشاكلها، ... واملرافعة عنها علميا بالبحث السوسيو

معرفي بين حقول  تقاطع  في منطقة  يقع  العمل، ألنه  هذا  فيه  ندرج  أن  يمكن  التي  التخصصات  أو  في علم  منها موضوعنا،  ة 

التراكب   وهذه  التنظيمات،  وسوسيولوجيا  االجتماعي،  التغير  القروية،وأيضا سوسيولوجيا  السوسيولوجيا  ومنها  االجتماع، 

التعدد العلمي يشير الى أهمية املجال من جهة وإلى صعوبة اقتحامه نظريا من جهة أخرى. دون أن ننس ى أن مجال الدراسة هو  

وال يفصح للباحث عما يبحث عنه إال بعد مشقة ومعاناة، فقد يعتقد الباحث تحت تأثير وهم    مجال ال يمنح الحقائق بسهولة

املعرفة أو التسرع على أنه فهم ديناميات اشتغال التنظيمات الجمعوية، إال أنه فقط يمر في فترة فراغ معرفي ألنه عندما يعيد  

شيئا، فاالشتغال على هذه التنظيمات هو اشتغال ملغوم.    النظر في املعطيات التي حصل عليها سوف يستنتج بأنه لم يفهم

 لذلك حاولنا أن نقوم بهذه الدراسة بكثير من الحذر املنهجي، وكما حاولنا أيضا رسم صورة تحليلية حول التنظيمات الجمعوية. 

أول وقد  السوسيولوجي،  للبحث  موضوعا  املنظم  الجماعي  للفعل  كفضاء  الجمعيات  تعد  السياق،  هذا  األبحاث  وفي  ت 

في   كانت  حيث  للتنظيمات،  كبيرة  أهمية  األولى  بالتنظيمات  السوسيولوجية  ذلك  بعد  ثم  املقاوالت  بدراسة  اهتمت  بدايتها 

اإلدارية، لتهتم بعد ذلك بشكل رئيس ي بالتنظيمات الجمعوية التطوعية عندما صارت الجمعيات شبيهة بالتنظيمات املقاوالتية،  

ا نفس  تعترضها  بدأت  املقاولة بعدما  توجه  التي  التنظيمات  2ملشاكل  أشكال  كل  بدراسة  االهتمام  إلى حد  تهتم  بل وصارت   ،

التطوعية في املجتمع، وبذلك فإن مجال تدخل سوسيولوجيا التنظيمات لم يعد ينحصر على املقاولة، بل اتسع ليشمل كل  

ا الجمعيات  ذلك  في  بما  املجتمع،  بتنظيمات  املرتبطة  األخرى  التوجه  التنظيمات  وبهذا  البحث،  هذا  في  بدراستها  نهتم  لتي 

 
1-Edith Archambault,  La place du secteur sans but lucratif dans la société et  l’économie en France, in Gazier et autres, 

l’économie sociale; formes d’organisation etinstitutions, éd L’Harmattan, 1999, pp 3-17. )بتصرف(    
2  -Philippe Scieur,  Sociologie des Organisations, introduction à l'analyse de l'action collective  organisée, Armand colin. 

Paris, 2005, p 121.)بتصرف( 
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الجديد نحو التنظيمات الجمعوية، الذي لم يبدأ إال خالل عقد التسعينيات أيبعد حوالي عشرين سنة من   السوسيولوجي 

 .1ظهور سوسولوجيا التنظيمات 

ت تأسيسية وتنظير سوسيولوجي كبير،  فبالرغم من السجال القائم حول الغاية التي كانت تواجه هذه الدراسات إال أنها كان 

وبعد هذه الدراسات األولى لم تستطع أغلب الدراسات الحالية القطع مع هذه النماذج وبناء نماذج نظرية أخرى بل تأسس  

ونظرا ألن السياق العلمي الحالي   وتطويره. والرسمي واملقاوالتي  لدارساتها انطالقا من اإلرث الدراسات األولى ذات الطابع التقني

الجمعيات  قد   الفهم، واألمر هنا يستهدف  أن تساعدنا على مزيد من  التي من شأنها  الدقيقة  امليكانيزمات  يتجه نحو إغفال 

والتفسير   والتحليل  البحث  إلى  بحاجة  فهي  لهذا  تستحقه،  الذي  وااللتفات  باالهتمام  بعد  تحظى  لم  فهي  بالخصوص، 

ال يعتري  السوسيولوجي  الذي  العامي  الغطاء  ونزع  للجمعيات  العلمي  الفهم  إضفاء  يستهدف  أن  يجب  االهتمام  هذا  جذري. 

مع استحضار الفرادة الثقافية واالجتماعية واإلثنية أيضا ملجال تواجد هذه التنظيمات، والتي بالرغم    املواضيع املرتبطة بها. 

التحديث وا اإلمبريقية تدل عوارض  أنكل املؤشرات  تميزها عن  من  الجمعيات ظلت مرتبطة بخصائص معينة  لتغيير إال أن 

 الجمعيات املوجودة في املناطق األخرى، ما يستدعي املزيد من التدقيق في إشكالية منطق اشتغال هذه التنظيمات. 

ا التنظيمات عامة  وانطالقا من هذه األهمية العلمية تتجه األبحاث املحلية في اآلونة األخيرة الى االهتمام بالسوسيولوجي

وتجاوزها عبر محاوالت حثيثة لوضع الطريق النظري لسوسيولوجيا الجمعيات، كما أن اإلنتاج السوسيولوجي العريق من شأنه  

أن يفسر العديد من املوضوعات داخل عالم الجمعيات، وهذا ال يعني ان الجمعيات تنظيم اجتماعي تطوعي بعيد عن ما يحدث  

، إنما يعني أن أي دراسة يجب أن تتطرق إلى املركب والبسيط والفردي والجماعي، املحلي والكوني، الرسمي  في باقي مناطق العالم

ومن    .وغير الرسمي، األصيل واملحدث وغيرها من الثنائيات والتقابالت التي تفرض نفسها في خضم التحليل العلمي للموضوع

في   تساعد  أن  شأنها  من  الجمعيات  فالخصوصية  أخرى  بالحداثة  جهة  بالفردانية  بالتضاربات  املليء  اليوم  عالم  فهم 

أن ما يميز العمل  وباالستهالك. ما يجعل العودة إلى هذا البعد املجالي واالجتماعي أمرا راهنيا، كما عبر عنه فوزي بوخريص بـ

 .2الجمعوي هو إحالته في الغالب على ما هو محلي 

)األطلس -باملغرب، فالجمعيات في الجنوب الشرقي وخاصة بإملشيل    وفي إطار خصوصية الجمعيات كتنظيمات تطوعية

الشرقي(   املجال  -الكبير  نحو  اتجهنا  كلما  متفاوتا  تمايزا  فنجد  والدولية،  املغربية  الجمعيات  باقي  عن  نظيراتها  عن  متفردة 

وك كميا  الجمعيات  أن  أخرى،  بعبارة  البيضاء(.  )الدار  مثل  الصناعية  باملدن  مرورا  من  الحضري  مجموعة  عبر  تحدد  يفيا 

الجوانب   استحضار  يجب  املنطق  هذا  مع  باملوازاة   ... للدولة،  السياسية  واإلرادة  االقتصادي  والنسيج  كاملجال  املحددات 

التي صاحبت هذه    الديناميات السوسيولوجيةالظاهرة والخفية الذي يميز هذه التنظيمات عن غيرها ومن منطقة إلى أخرى، و 

إنتاج نفسها والحفاظ على   بإعادة  التنظيمات  تنظيم بدون ديناميات والتي من خاللها تقوم  أي  املحددات فال يمكن تصور 

استمراريتها ومواجهة األخطار التي تهدد وجودها. ليصبح اليوم مسائلة التنظيمات الجمعوية أمرا مشروعا، فالجمعيات األمس  

يوم، وكذا ليست هي في املجال الحضري هي في املجال القروي والجبلي. وبالتالي إن مسار التنظيمات  ليست هي الجمعيات ال

إلى اليوم، يطرح أسئلة سوسيولوجية متعددة حول بنياتها وخصوصياتها ووظائفها   الجمعوية منذ تسعينيات القرن املاض ي 

أنه شك  ال  املسار  هذا  أن  املجتمعات...كما  ديناميات  خارطة  اشتغال    ضمن  منطق  سؤال  تطور  وهو  مركزيا  سؤاال  يطرح 

 الجمعيات.

 
 .80، ص  2013، إفريقيا الشرق. املغرب،مدخل إلى سوسيولوجيا الجمعياتفوزي بوخريص، -1
 . 10، ص 2015، مطبعة كوثر برانت الرباط، في سوسيولوجيا العمل الجمعوي باملغرب؛ من التطوع إلى العمل املأجور فوزي بوخريص،  -2
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 منهجية البحث: 

بإملشيل،    على   هذه املساهمة اعتمادنا في الجمعوية  التنظيمات  لواقع  مقاربة كمية وكيفية، وهي دراسة وصفية تحليلية 

. وبالتالي فقد اعتمدنا املقابالت وتوخينا في ذلك تحقيق أهداف مختلفة، فقد حتم علينا ذلك اعتماد نموذج عينة لكل مقاربة

استهدفت العينة القصدية العمدية والتي همت باألساس أفراد املنخرطين وأعضاء الجمعيات، حيث شملت  نصف موجهة(، )

 فرد. 18املقابالت حوالي 

وضوع البحث، ثم  باإلضافة إلى العينة القصدية )تقنية كرة ثلج( وهي عينة يختار فيها الباحث كل من مبحوث له عالقة بامل

طلب منه توجهه إلى مبحوث أخر في نفس السياق، وتنطبق عليه شروط العينة التي حددها وهي العينات التمثيلية للواقع،  

فرد. وكما أن ألمر بالنسبة للدوافع    134واعتمدنا هذه العينة بالنسبة للمنخرطين واألعضاء مللء االستمارات، حيث شملت  

للمجال ومراعاة للوقت املتاح في انجاز البحث ارتأينا كون هذا النموذج من العينة هو املناسب الستكمال  السابقة، فإن قراءتنا  

 انجاز هذا العمل. 

، أما بالنسبة ملجال املكاني ركزت هذه  2021إلى غاية شهر شتنبر    2020للبحث امتد من شهر يوليوز  الزماني  بالنسبة ملجال  

 البعد املكاني للبحث:   تيند في الحدود اإلدارية لدائرة إملشيل، وتوضح الصور املساهمة على الجمعيات التي توج

 

 

 (Google Mapsصورة مأخوذة من تطبيق ) مصدر الصورة:
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 مناقشة نتائج البحث: 

الحياة   على  وأثر هذا  والثقافية،  واملجالية  الجغرافية  بفعل خصوصياتها  اقتصادية هاشة  إملشيل حياة  منطقة  تعيش 

االجتماعية لسكانها سواء الحياة اليومية أو الحياة الجمعوية أو اإلدارية، الش يء الذي جعل  إلى توجيه سلوكاتهم نحو بناء  

نطقة أو عزوفهم وصناعة خيبة األمل على مستوى  هذا النمط من املشاركة  ثقافة تكيف العمل الجمعوي وفق حاجيات امل

االجتماعية، ويوضح كل هذا أهداف الجمعيات باملنطقة التي تصب أغلبيتها في الجانب التنموي، وبعبارة أخرى يعكس هذا  

املنطق حاجيات  لتلبية  وربما  واالجتماعية،  االقتصادية  للتنمية  وحاجاتها  املنطقة  الفاعل  هشاشة  استراتيجيات  توجه  ة، 

الجمعوي نحو تأسيس الجمعيات كبديل اقتصادي تنموي، وليس الفهم العام للعمل الجمعوي الذي يكمن في العمل التطوعي  

والوقت الحر، بل ينخرط أغلب الفاعلين الجمعوين في العالم الجمعوي بفعل الضغط واإلكراه، ويتضح هذا من خالل عدد  

جمعية بحدود اإلدارية لدائرة إملشيل، ويبين هذا الشكل توزيع عينة   30ت عينة البحث، وبلغت أكثر من الجمعيات التي شمل

 البحث حسب سنوات تأسيس الجمعيات. 

 

 : معطيات ميدانية جمعت عبر تقنية االستمارة. مصدر الشكل

يمكن   ال  إملشيل،  بمنطقة  الجمعيات  تأسيس  في  العددية  الطفرة  هذه  على  أن  وعالوة  واعتبار  املطلق،  باملعنى  الجزم 

ش يء، عن تحسين وضعية   قبل كل  أوال  يتأسس  أنه  لنا  يظهر  وإنما  التطوع،  بأهمية  الوعي  يعبر عن  الجمعيات  في  املنخرط 

(  التنميةاملنخرط، ثم االنخراط في جمعية ما ملحاربة الفقر وتحسين من وضع الجماعات البشرية، وهذا ما يقصدوه بكلمة )

ة بكثرة في أسماء الجمعيات. إذ يمكن للشخص أن تحفزه مصالحه الشخصية املالية والسياسية، والتي يمكن تبريرها  املتكرر 

عالم   فخلف  فاضال  عاملا  أو  للمثل  عاملا  ليس  الحكومية  غير  املنظمات  أن  ذلك  ومعنى  )التطوع(.  القيمة  هذه  إلى  باللجوء 

ومصالح خاصة، فالعديد من هذه املنظمات هي في الواقع منظمات جد    املنظمات غير الحكومية الفاضل قد تختفي رهانات

، كما يمكن لهذه التنظيمات أن تتحول إلى وسيلة للتهريب الضرائب والختالس املوال، وتعبر عن هذا جملة التي كررت  1حكومية 

(. باإلضافة إلى هذا، تبين لنا  الجمعيات هي إحدى أنجع الطرق ملمارسة فعل السرقة بشكل كثير في عدة مقابالت ميدانية: )

من خالل املالحظات واملقابالت امليدانية، أن ممارسة العمل الجمعوي بمنطقة إملشيل، أحيانا ينافي القانون املغربي املنظم  

أحد   يكون  الذي  الوقت  نفس  الجمعيات، ففي  ملكاتب  البشرية  املوارد  بنية  نماذج  ويتضح هذا من خالل  الجمعوي،  للعمل 

 الجمعيات رئيسا له، يكون رئيس الجماعات املحلية، وهذا ما أكده أحد املبحوثين ذو تعليم عالي في مجال القانون. أعضاء 

 

 
1 - Caillé Alain et Jean Louis Laville, Association, démocratie et société civile, éditions la Découverte et Syros, paris, 2001,  p7. 
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 أوال: العمل الجمعوي بإملشيل؛ كاستمرار ملمارسات التنظيمات التقليدية. 

إملشيل ما هو إال عالم اجتماعي  إجابة على الفرضية طرحت مفادها: أن العمل الجمعوي بالعالم القروي وخاصة منطقة 

(، وكانت نتائج امليدانية تؤكد إلى حد ما مضمون هذه   JEMAAاجماعة ينتج ويعيد انتاج حصيلة التنظيمات التقليدية مثل )

 الفرضية. 

تشتغل الجمعيات بإملشيل في عدة مجاالت، ولكن يعد املجال االجتماعي املجال املهيمن حسب املعطيات امليدانية التي  

من عينة    66,7%سجلت عبر تقنية االستمارة، حيث تكرر البعد االجتماعي الذي تشتغل عليه الجمعيات بإملشيل، بنسبة  

 .%16,7، بينما يمثل املجال االقتصادي نسبة ستمارةاال 

 

 . االستمارةجمعت عبر تقنية  ميدانية : معطيات مصدر الشكل

وتباينها؟ وفي هذا الصدد تحمل مجموعة من الجمعيات أسماء تدل على مشروعه،  ما الذي يفسر هذه األرقام اإلحصائية  

جمعية  باإلضافة إلى أسماء أمازيغية سواء كان اسم منطقة أو اسم من أسماء العالقات االجتماعية بين أفراد املنطقة مثل ) 

،( كلها أسماء تدل  ة واالقتصادية)الوحدة( للتنمية االجتماعيTAMONTE)األخوة( ... أو جمعية تامونت  TAIMATEتايمت

  AKHIAMجمعية أخيام  على العالقات االجتماعية تحمل معنى األخوة والوحدة، وجمعيات أخرى تحمل أسماء املنطقة مثل )

أسفالو  جمعية  واالقتصادية،  االجتماعية  أسيف  ASFALOU للتنمية  جمعية  واالقتصادية،  االجتماعية  للتنمية 

ثم  ه   ،...(،ASSIF MELOULملول  الجمعيات تحمل أسماء  أغلبية  املنطقة، واملالحظ أن  املنطقة املتواجدة داخل  أسماء  ي 

باإلضافة إلى كلمة التنمية االجتماعية ثم االقتصادية، وهذه مسألة ليست اعتباطية وإنما تحمل معنى أوال التعريف بالجمعية  

لجمعيات تشتغل باملنطقة ال تقتصر بمجال معين وإنما بعدة  وهويتها ثم مجال اشتغالها، واملالحظ هنا أيضا، أن العديد من ا

. والش يء الذي  1مجاالت، وهي نوع من التشتت في طريقة اشتغالها، وهي مالحظة الحظها فوزي بوخريص في إقليم الراشيدية 

 يفسر هذا، هو خصوصيات املنطقة، يظهر من خالل مضمون املقابالت امليدانية: 

لذا بصفتي بعضو في جمعية أخيام، نشتغل وفق خصوصيات املنطقة، ولذا نشتغل بتنمية    املنطقة لها خصوصياتها،"

شاملة وليس مجزأة أي املجال االجتماعي واالقتصادي والثقافي بما فيها الجانب التربوي عبر مشاريع واستراتيجيات، لكي  

 "،نحقق نتائج متواضعة، وهذا راجع خصوصيات املنطقة وحاجياتها، ...

 ( كر، تعليم عالي ، ذ41)

 
 . 100، ص املرجع السابق )في سوسيولوجيا ... العمل املأجور( فوزي بوخريص، -1
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إذن يتضح أن الفاعل الجمعوي باملنطقة يمتلك معرفة باملنطقة وكذا وعي حول حاجيات املنطقة ورهاناتها االقتصادية   

)االجتماعي    واالجتماعية. املجالين  في  تشتغل  الجمعيات  أغلبية  أن  هي  للسؤال،  طرحنا  أثناء  أيضا  سجلنا  التي  واملالحظة 

واالجتماعي(، وبينما يسجل املجالين )الثقافي والسياس ي( حضورا ضئيال جدا في العمل الجمعوي بمنطقة إملشيل، ويرجع هذا  

الذي يعيشه، للمنطقة، والهشاشة  األوضاع االقتصادية    إلى واقع االقتصادي  الجمعيات على تحسين  الكثير من  لذا ركزت 

الثقافي، ونحن هنا نستحضر هرم حاجات اإلنسان لدى   بالجوانب األخرى مثل ما هو  تهتم  للمنطقة، قبل أن  واالجتماعية 

األول الحاجات  تحقيق  أي  إملشيل؛  بمنطقة  الهرم  هذا  وفق  تشتغل  الجمعيات  وكأن  ماسلو،  ابراهم  ثم  العالم  للمنطقة  ية 

 الحاجات األخرى مثل االنتماء والتعبير عن الهويات والذات خاصة الذات الثقافية بإملشيل. 

إن طرق اشتغال الجمعيات في منطقة إملشيل تتميز بنوع من الخصوصية في طريقة اشتغال وتنفيذ عملها، وأغلبيتها الزالت  

التقليدي والحديث، واألخر يحاول أن ينفر من التقاليد والتراث الهاش  خر يحاول املزج بين  تشتغل بطرق تقليدية، والبعض اآل 

بوخريص  لفوزي  الفكرة  إن  وبالتالي،  عملها.  استراتيجيات  في  اإلبداع  والعمل    1وتحاول  التنظيمات  بين  االختالف  تعتبر  التي 

لجماعية التقليدية بوصفها نسقا يقوم  الجمعوي ظاهرة حديثة، يقوم على االلتزام الشخص ي واإلرادة الحرة، وبين التنظيمات ا

مجال   في  تغيب  التعاوني.  وااللتزام  الجماعية  الذات  مقابل حضور  في  الفردية  الذات  وغياب  املجال  إلى  واالنتماء  الدم  على 

املعايير   تؤطره  تقليدي  يظهر كفعل جماعي  أخرى  وتارة  اجتماعي حديث،  يظهر كفعل  الجمعوي  العمل  ترى  فتارة  دراستنا، 

الحديث، فبعض  وتق والنمط  التقليدي  النمط  بين  يمزج  اجتماعي  يظهر كفعل  وتارة أخرى  بإملشيل،  القاطن  املجتمع  اليد 

العمل الجمعوي التي تظهر حديثة وذو ممارسة حديثة، فإنهم في الواقع ينهجوا طرق أخرى، مثل   الجمعيات بإملشيل ذات 

الجمعية وورثها، مع إمكانية فتح االنخراط، ولكن بشروط محددة، مثل    إغالق إمكانية العضوية بشكل نهائي، حفاظا على هوية

االلتزام الحقيقي والفعلي واملساهمة بشكل فعل في الجمعية. فالبعد املجالي للجمعيات بإملشيل يمتلك مكانة مهمة في تحديد  

، وإن لم نقل الكل تمتلك ثقافة  طرق اشتغالها، وخاصة ما يمتلك من رأسمال ثقافي واجتماعي، لذا الزالت بعض الجمعيات

التنظيمات   داخل  إلى  املنطقة  ثقافة  أخرى، تسربت  وبعبارة  الجمعوي.  للفاعل  امليدانية  واملمارسة  في تصور  قبلية ومجالية 

الجمعوية، وهنا نسجل مالحظة مهمة تتمثل في بروز بعض الجمعيات ذات أعضاء من نفس العائلة تحمل هما وهدافا ربحيا  

 (. الجمعيات العائليةي يمكن لنا تسميتها بـ )محض، والت 

على اشتغال الجمعيات وبشدة، حيث أجابت  -باعتبارها خاصية مجالية تخص املنطقة-للمنطقة   التقاليد الثقافية  تؤثر

أجابت بجواب النفي    %7,47، بينما كانت نسبة  124من عينة البحث بجواب تأكيد التأثير، وكانت بمعدل تكرار    %92,53نسبة  

 من مجموع عينة البحث، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة مع النسبة التي أكادت أن هناك التأثير.  10وكانت بمعدل تكرار 

جد األفراد وأن مجالها هو عقول الناس وقلوبهم، وبالتالي هي التي  تؤكد األنثروبولوجيا املعرفية أن الثقافة توجد حيث يو 

بالعمل الجمعوي، وبما أن الثقافة هو  2أيت حديدو  تحدد سلوكات األفراد وتدفعهم إلى الفعل. وفي عالقة تأثير ثقافة قبيلة

النمط والخزان الذي يحرك األفراد ويؤطر تمثالتهم وأفكارهم، فإن هذه الثقافة تمارس تأثيرا قويا على التنظيمات الجمعوية  

ظري،  وعملهم، وبالتالي نجازف بالقول، أن أغلب الجمعيات بإملشيل هي تنظيمات جمعوية حديثة من حيث املعنى القانوني والن

الجمعيات   تستورد  أخرى،  وبعبارة  امليدان.  في  الجمعوي  الفاعل  سلوكات  حيث  من  تقليدية  جماعية  تنظيمات  هي  وبينما 

 
 . 32، ص املرجع السابقفوزي بوخريص،  -1
في عهد السلطان موالي سماعيل حسب الروايات التاريخية. وتحدها في    17الشرقي منذ القرن   قبائل أمازيغية استوطنت جبال األطلس الكبير  -2

  الشرق قبائل أيت ازدك، وفي الغرب قبائل أيت عبدي، وأيت سخمان، وشماال قبائل أيت عياش وأيت يحيى، ثم قبائل أيت مرغاد جنوبا،ولتبسيط 

 و"أیت إعزا"، موزعة بشكل وظيفي على رافدين )أسيف ملول( و)أقىنتلمي(.  "أیت براھیم" تي أكثر تنقسم قبائل أيت حديد وفي حد ذاتها إلى قبيل
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الثقافة السائدة باملنطقة، التي تتمثل في التنظيمات التقليدية والتضامنية املشابهة للتنظيم  - في أفعالهم وسلوكاتهم-بإملشيل 

 ، ... AL-OUZIAAلوزيعة، ا TIOUILI ويلي ت، TOUIZA تويزا  الجمعوي، مثل 

 

 املعطيات ميدانية جمعت عبر تقنية االستمارة. مصدر الشكل: 

 ثانيا: العمل الجمعوي بإملشيل؛ كمقاومة استراتيجية لتحديات مقولة الهامش. 

من حيث التعريف وتحديد خصائصها االجتماعية والثقافية    ( سؤاال سوسيولوجياEspaceيطرح مفهوم املجاألو الفضاء )

والطبيعية، فتارة نميز باملجال بين العالم املدينة والعالم القروي، وتارة أخرى نميز به خصوصيات العالقات االجتماعية كما  

جغرافي ما، ولكن ما نقصده  تمارس في الفضاء العام والخاص، وتارة أخرى الحدود والتركيبة االجتماعية والديمغرافيا ملجال  

هنا هو التقليد املعرفي الذي يميز بين العالم الحضري والقروي، وبما أن مجال البحث يتميز بالعالم القروي يطرح إشكاال أخر  

 حول خصوصياته، هل كل مجال قروي نفسه يتكرر في مناطق أخرى:

كما يصطلح، بل املنطقة هي منطقة جبلية    خصوصيات املنطقة هي ليست بمنطقة قروية قرب املدن أو شبه حضري "

 وليست قروية، لذا خصوصية املنطقة تفرض استراتيجيات ومشاريع مكيفة مع املنطقة..." 

 ( سنة، تعليم عالي  41ذكر، )

إذن من خالل هذا التصريح، يتوجب االنتباه إلى مفهوم الجبل وما يحمله من معاني وخصوصيات، أو كما يسمى نموذج  

يمتلك إجابة على العديد من األسئلة املطروحة حول املجال.إن الحياة الجمعوية تتخذ مجموعة من املحددات  نظري الجبل  

ديمغرافيتها   في  كبير  بشكل  يؤثر  للجمعيات  املجالي  البعد  أن  للمالحظ  ويظهر  والفعلي،  الواقعي  وجودها  فرض  أجل  من 

من  مجموعة  يحمل  كنموذج  نعتبره  قد  وبالتالي  والسلوكات    واستمراريتها،  الظواهر  من  العديد  يفسر  والرموز  الدالالت 

االجتماعية، فاملجال الحضري واملجال الشبه حضري واملجال القروي، يتميز كل واحد عن األخر، وهذا طبعا استنادا لتحليالت  

الجمعيات في املجال    نثروبولوجيا القروية والحضرية واملدينة، التي تعطي خصائص مهمة تحدد ملاذا قد تتطور ديمغرافيااأل 

ما   املجتمعات الحديثة والديمقراطية، وهذا  املدني يالزم  العمل  بأن  القروي، تفسيرا  ثم  الشبه الحضري  أكثر من  الحضري 

يفسر ملاذا تطور في الواليات املتحدة أكثر مكان آخر حسب أليكيس دي طوكفيل، حينما اعتبر أن أمريكا هي البلد الوحيد في  

ت االستفادة فيه بقدر كبير من التنظيم الجمعوي، وبالتالي يمكن القول، أن العمل الجمعوي يالزم املجتمع  العالم الذي تم

 الديمقراطي والحديث وفي نفس الوقت ال املجتمع الحداثي والديمقراطي بدون العمل الجمعوي. 

وائق ثقافية أمام العمل الجمعوي،  فاملجال القروي يطبعه مجموعة من الخصائص املجالية و الثقافية، التي قد تشكل ع

أقول   وال  تشوهات  أو  العقم،  تعيش  الجمعيات  وإنشاء  والدة  أمام  يجعل  قد  وبالتالي  اقتصادي،  او  سياس ي  يكون  أن  قبل 
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االنحرافات، وإنما يطبعه التقليدي والطابع الثقافي الخاص باملنطقة يتجاوز بعض األحيان تلك القوانين التي تنظم هذا الفعل  

معوي، فالعمل الجمعوي في األطلس ليس كالعمل الجمعوي في شمال املغرب. كل هذا يتحكم في تطورها وتزايد عددها، وهي  الج

 .1نفس املالحظة تأكدها إديثار شمبو في تمركز العمل التطوعي باملدن أكثر من املناطق الريفية 

و  بخصوصيات  منهم  واحد  كل  يتميز  والقرى  املدن  في  الجمعوي  املجال  فالعمل  ما  نوعا  يتمتع  حيث  سياسية،  رهانات 

الحضري باإلرادة السياسية على املستوى الفعل الجمعوي مقارنة باملجال القروي والجبلي، بفعل الحركية املستمرة وضغوط  

جال  الفاعل املدني على املؤسسات الرسمية، وكذا يعرف املجال الحضري مستقطب للشركاء للعمل الجمعوي نظرا ملا يتمتع امل 

الحضري من حياة اقتصادية نشيطة، بينما مجالي القروي والجبلي يعيش الهشاشة والتهميش من حيث الفعل والتصور في  

 جميع املجاالت الحيوية: 

حتى قبول إنشاء الجمعيات بإملشيل، يواجه إكراهات إدارية، تتماطل السلطات املحلية في قبول إنشاء الجمعيات،  "

اقبة مب  "الغ فيها، فما بالك باهتمامها وتشجيعها للعمل الجمعوي ودعمه، ...وتفرض شروط ومر

 ( سنة، تعليم عالي  45ذكر، )

فالعمل الجمعوي يعيش تضيق سياس ي باملغرب عامة وفي منطقة إملشيل، وال يتمتع باإلرادة السياسية الكاملة، بل يعيش  

واملنطق الذي يشتغل به، وبالتالي، العمل الجمعوي بإملشيل غير مفصول  إكراهات سياسية ناتجة عن الفعل اإلداري املغربي 

عن املركزية األمنية للسلطة السياسية واالجتماعية، خوفا من الضغط الذي قد تمارسه التنظيمات املدنية الجمعوية، ولذا  

مل الجمعوي، وتحويل هذه  " العمخزنةقد تتحول بعض الجمعيات في إملشيل آلية من آليات الضبط السياس ي، من خالل "

 التنظيمات إلى تنظيمات سياسية وأمنية تمارس العمل الذي تمارسه املؤسسات األمنية الرسمية.

 ثالثا: الفاعل الجمعوي بإملشيل وبناء استراتيجيات استمرار املشاركة االجتماعية. 

الجمعوي   العمل  االنخرايعيش  من خالل  إملشيل  بمنطقة  وفعليا  نشيطا  حيث  استمرارا  الجمعوي،  للفاعل  الفعلي  ط 

يتجسد ذلك في بناء الوعي الجمعوي وثقافة جمعوية بين الفاعلين، أدى هذا إلى االستمرار الجمعوي، وبالتالي يعرف إقباال كثيرا  

شيل  من خالل تزايد عدد الجمعيات واملنخرطين بإملشيل. وفي هذا السياق، البد اإلشارة إلى أن استمرار الفعل الجمعوي بإمل

كمنطقة ذات الثقافة التقليدية إلى حد ما، ال يحق لنا الجزم بأنه فعل جمعوي حديث، باملعنى املنصوص عليه في القوانين وال  

التنظيمات   لبعض  وبديال  استمرارا  إنه  بل  الجمعوي،  بالحقل  تهتم  التي  الدولية  املنظمات  طرف  من  عليها  املتفقة  املعايير 

التقليدية   ت–الجماعية  الجماعيالتي  والتعاون  التضامن  على  تشابه  - أسس  التي  باملنطقة  ومستمرة  متواجدة  الزالت  التي 

التنظيمات الجمعوية اليوم، وتتأخذ الطابع الرسمي فقط، وهوية قانونية ولشرعنة نفسها، وفي نفس الوقت يتخذ الفاعل  

تضامنية   جمعوية  قيم  لينتج  والتقليد،  الحديث  بين  وسيطا  بإملشيل  أحيانا  الجمعوي  والدينية  اإلنسانية  القيم  تؤطره 

الفاعل   يحاول  بإملشيل  الجمعوي  العالم  في  بعبارة أخرى؛  القيم،  لهذه  القانونية  املشروعية  انتاج  إلى  باإلضافة  والثقافية، 

 الجمعوي املزج بين النص القانوني واملعطى الثقافي للمنطقة. 

نوع من املفارقة في ممارسته للعمل الجمعوي، تتجلى في استلهم  الش يء الذي يؤكد أن الفاعل الجمعوي بإملشيل يعيش  

معارفه العلمية والعملية وثقافته في ممارسة هذا الفعل في ظل إكراهات بنيوية وثقافية ومعرفية، وبفعل هذه املفارقة بين  

البشري والعمود الفقري الذي يحرك  الفكر واملمارسة، وبين املعرفة والثقافة. يعتبر هنا دور أعضاء الجمعيات بمثابة الرأسمال  

 
1-Edith Archambault, Le travail bénévole, https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs00703352, 1 Juin 2012. 

https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs00703352
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الجمعيات ويمثلها من الناحية القانونية والتنظيمية واألدائية، باإلضافة إلى أن املنخرطين اآلخرين الذين يمثلون أنشطة وعمل  

في مج تكوينات  إلى  بقوة  تلتجأ  والدولي،  والوطني  اإلقليمي والجهوي  املستوى  الفاعلة على  الجمعيات  ال  الجمعيات، فبعض 

التسيير والتنظيم والتدبير ملواردها البشرية، بغية الرفع من أداء ونجاعة أدوار الفاعلين الجمعوين سواء األعضاء أو املنخرطين  

 اآلخرين.

البشرية الخاصة بالتنظيمات الجمعوية، هو من بين املوضوعات التي اهتم به السوسيولوجين في  املوارد  والحديث عن 

الفعل الجمعوي، وبالتالي فاألعضاء واملنخرطين يعكس حيثيات مشروع الجمعية، ويساهم في تحقيق وتزايد فعالية    دراسة 

الجمعيات، باعتبار العضوية واالنخراط القاعدة األساسية لكل تنظيم جمعوي. ويرتبط عدد وتأهيل األعضاء واملنخرطين في 

 الجمعيات بطبيعة املشروع التي تحمل كل جمعية. 

ال شك أن مستوى التعليم ملنخرطي وأعضاء الجمعيات والفاعل الجمعوي بصفة عامة، يشكل محددا    وفي هذا السياق،

مهما في عمل الجمعيات. وبعبارة أخرى، يعتبر املستوى التعليمي ألي فرد مهما كان، وفي أي مجال مهم، ألنه ينتج فاعلين يمتلكون  

ت مشاريع مستقبلية تحمل أهداف مفكر لها مسبقا. وملقارنة هذا  ويتصرفون أكثر بعقالنية حسابية وتدبيرية وتخطيطية وذا

املؤشر بتكوين ومستوى تعليمي للمبحوثين، فإننا نالحظ أن نسبة ال بأس به من املبحوثين هم ذوي مستوى تعليمي، وتحتل  

 من عينة االستمارة.  %37,31هذه الفئة 

ا دراستهم حتى في الجامعات املغربية، وهذا معطى مهم، زد عدد الشباب الذي اكتملو ،  اليوم في منطقة أيت حديدو"  

الذي يدل على زيادة الوعي الشبابي باملنطقة، وقد يؤدي هذا إلى اهتمامهم بهموم املنطقة، ومنها االنخراط في الجمعيات  

الوعي وحتى    واملساهمة منها، وكذا الوعي بدور هذه الجمعيات، لذا كثرت الجمعيات باملنطقة واستمرت بفعل تطور هذا

 " حضور هذه الجمعيات في امليدان بسب هذه وعي الشباب

 ( سنة، تعليم عالي  36أنثى، )

 من خالل هذا التصريح، يتضح أن املستوى التعليمي للمنخرط والعضو في الجمعية يساهم وبشكل قوي في استمرار عملها:  

هو الحاسم والضروري، ألن الجمعيات ليست بـ أجماعة التقليدية التي مرت والزالت املنطقة يعيش هذه التقاليد،  " 

ى طبيعتها تفرض مستوى تعليمي ما، أو على األقل أن يعرف املنخرط  ألن الجمعية مؤطرة ومنظمة قانونيا وباإلضافة إل

 " والعضو أن يقرأ ويكتب ويفهم ما يقال بالعربية

 (سنة، تعليم عالي  50)ذكر، 

بالرغم من هذه األرقام حول نسبة املستوى التعليمي للمنخرط والعضو بإملشيل، يظل املجال الجمعوي باملغرب، من بين  

، ولعل هذا ما يفسر اهتمام الجامعات املغربية، في السنوات األخيرة، بهذا  1األقل مهنية على املستوى الدولي   املجاالت الجمعوية

العالقة بمجال تدخل الجمعيات. التكوينات ذات  للفاعل    املجال، من خالل خلق  بالنسبة  التعليم والتكوين  وبالتالي، يعتبر 

( إلى انخراطه بشكل قوي في العمل الجمعوي، وتساهم في  Le bénévoleاملتطوع  الجمعوي من بين االستراتيجيات التي تدفع ) 

 تزايد املشاركة االجتماعية وزيادة الوعي ألهمية التدبير املحلي للمنطقة، تجسيدا ملفهوم الحكامة. 

 

 
1-Florencer Péeier, Etude sur le volontariat et le bénévolat au Maroc. Publication du PNUD Maroc décembre. 2005, P 28. 
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 خالصة: 

توضيح  املساهمة  هذه  االجتماعحاولت  املشاركة  عن  تعبيرا  باعتباره  بإملشيل،  الجمعوي  العمل  الشأن  أن  تدبير  في  ية 

، وبحكم الشروط املوضوعية التي تحكم خصوصيات منطقة إملشيل، يراهن العمل الجمعوي في هاته املنطقة، بتوجيه  حليامل

النمط شكل من أشكال االقتصاد االجتماعي والتضامني؛ فيتجسد في   اشتغاله وفق حاجيات منطقة إملشيل. وبما أن هذا 

، وتارة  -تصور للعمل الجمعوي لدى الفاعل الجمعوي تصور مقاوالتي ذو أهداف ربحية  -د ربحيمنطقة إملشيل باعتباره اقتصا

ال اقتصاد  ال  أخرى  التضامني  االقتصاد  باسم  مغطاة  ملنطقة    ربحي،  والثقافية  االقتصادية  الخصوصية  وفق  وذلك  ربحي، 

)التقاليد والعادات( على طريقة ممارسات العمل الجمعوي، ويتجلى ذلك في  الثقافية  إملشيل التي تمارس نوع من السلطة 

إنشاء   مثل  الجمعوية،  التنظيمات  داخل  على  تتسرب  ثقافية  العائليةممارسات  القبلية  ،  الجمعيات  )جمعية  الجمعيات 

 (. شباب أيت حديدو

الجمعيات، وفق   اشتغال  ما منطق  إلى حد  املجالية ملنطقة إملشيل قوة تحدد  الخصوصية  باإلضافة على هذا، تمارس 

حاجيات املنطقة، ولهذا كيفت بعض الجمعيات الفاعلة باملنطقة مشاريعها واستراتيجيات عملها، من خالل بناء تصور لدى  

اعتبار العمل الجمعوي هو إحدى أنجع الطروق ملواجهة تحديات هشاشة املنطقة بشتى املجاالت    الفاعل الجمعوي، يكمن في

التي   ويمكن تسمية طريقة  التنموية،  تنفيذ مشاريعها  في  الجمعيات طرق حديثة  ابتكرت بعض  السياق،  هذا  وفي  الحيوية، 

 تشتغل بها بعض الجمعيات بالتصور الشمولي في تحقيق التنمية.

ير، يتخذ الفاعل الجمعوي بإملشيل وسيطا بين الحديثي والتقليدي، لينتج قيم جمعوية تضامنية تؤطره القيم  وفي األخ

بإملشيل   الجمعوي  العالم  في  بعبارة أخرى؛  القيم،  لهذه  القانونية  املشروعية  إنتاج  إلى  باإلضافة  والثقافية،  أحيانا  الدينية 

 وي املزج بين النص القانوني واملعطى الثقافي للمنطقة. يحاول الفاعل الجمعوي وهو يمارس العمل الجمع 
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اقع التواصل االجتماعي بين قيم   املجتمع ومتطلبات الحداثة الهوية الثقافّية في مو

 -2الجزائر -دراسة ميدانية على طلبة جامعة
Cultural identity in social media between social values and the requirements of modernity 

Field Study for Students of University –Algiers 2- 

 ، الجزائر-البويرة  -زعاف خالد/جامعة أكلي محند أولحاج  د.

Dr. Zaaf Khaled /Akli Mohand Olhadj University-Bouira,  Algeria 

 

  :  ملخص

و مع ذلك فقد   إن ما يميز املجتمعات، هي تلك الخصائص التي تشير إلى اختالفها عن بعضها، والتي يطلق عليها الثقافة،

وليدة   فهي  الحداثة،  ولدتها  قيم  أنها  باعتبار  الدول،  بين مختلف  واالجتماعية مشتركة  الثقافية  القيم  من  الكثير  أصبحت 

ا العالم، فمن  الغربية على  الدول  انعكاس  سيطرة  املجتمعات، ألنها  باقي  املهيمنة على  لطبيعي أن تكون قيم هذه األخيرة هي 

 للحداثة.  

األصالة   جدلية   بين  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  الجزائري  للمجتمع  الثقافية  الهوية  صورة  إلى  دراستنا  في  سنتطرق 

إجاباتهم للوصول إلى مكانة الهوية الثقافية للمجتمع    واملعاصرة، من خالل رصد أراء عينة من الشباب الجامعي وتحليل محتوى 

الجزائري في هذه املواقع بين ما هو أصيل و ما هو معاصر، ليتبين لنا فيما بعد تأثر الشباب بالكثير من أفكار الحداثة كالعلمانية  

 سية في خلق السلوك االجتماعي.واعتبار هذه املواقع مرجعيات ثقافية أسا ورفضهم لألفكار املحلية، والديمقراطية والحرية

 : الهوية الثقافية، مواقع التواصل االجتماعي، القيم، الحداثة.الكلمات املفتاحية

Abstract : 

What distinguish societies are those characteristics that indicate their difference from each other and which 

is called culture. However, many cultural and social values have become common to different countries, 

considering that they are values born of modernity, as they are the product of Western countries domination 

of the world. It is obvious the letter is dominant over the rest of societies, because it is a reflection of modernity. 

Our study, touch the image of the cultural identity of the Algerian society in the social communication sites, 

between the dialectic of authenticity and modernity, by monitoring the opinions of a sample of university youth 

and analyzing their answers to reach the position of the cultural identity of the society in these sites between 

what is authentic and what is contemporary, to show us the impact of young people embrace many ideas of 

modernity. 

Keywords: Cultural identity, social networking sites, Values, Modernity. 
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 مقدمة:  .1

البشرية من جهة والقيم   الشائكة واملعقدة، فهي مرتبطة بالذات  لقد كان والزال مفهوم الهوية االجتماعية من املفاهيم 

يخدم املصلحة العامة للمجتمع، وهذا ما يؤدي إلى  االجتماعية للمجتمع التي تضبط سلوكيات هذه الذات وتوجه غاياتها ملا  

صدام بين أهداف الفرد وغاياته وما يسمح به املجتمع من قيم ومؤسسات، وعادة ما يكون هذا الصدام والصراع نتيجة تأثر  

لوجي األفراد خاصة منهم الشباب بقيم اجتماعية دخيلة من خالل احتكاكه بثقافات ومجتمعات أخرى. ومع التطور التكنو 

لوسائل اإلعالم واالتصال وظهور شبكات ومواقع تواصل االلكتروني والذي جعل العالم كقرية صغيرة يتواصل فيها األفراد من  

مختلف املجتمعات وتتداخل فيها الثقافات، الذهنيات والهويات، أين أصبح الشباب يقض ي أغلب وقته على هذه املواقع ملا  

 ثير والتأثر والتعبير عن ذاته وغاياته بدون رقابة املجتمع وإن وجدت فهي رقابة نسبية. توفره من حرية في التواصل والتأ 

انطالقا من هذه الحرية التي توفر االنفتاح على الثقافات األخرى وتحتك بها وصفة الفضول وحب املغامرة والتميز الذي  

أخر غير الذي ينتمي إليه، بالتالي تشكل هوية    تتصف بها فئة الشباب، نجد هذا األخير يتقمص قيم جديدة لثقافة ومجتمع

أخرى تتماش ى مع املجتمع االفتراض ي الذي يتفاعل معه، فيبني لنفسه هوية افتراضية تختلف عن تلك التي اكتسبها من خالل  

أن لها تأثير على  التنشئة االجتماعية، ورغم أنها هوية افتراضية ومؤقتة بحيث تظهر فقط في تعامله في املواقع االلكترونية إال  

عالقاته االجتماعية مع الواقع االجتماعي من أفراد، قيم ومؤسسات خاصة إن كانت هذه األخيرة ال تخدم أهداف وغايات الفرد  

الهوية االجتماعية القائمة على نظم وانساق اجتماعية   إلى صراع بين  التفاعل والتواصل، مما يؤدي  العصرية السيما نمط 

 فتراضية القائمة على اتجاهات وميول الشباب الفردية املختلفة عن الواقع الثقافي واالجتماعي.  وثقافية محددة واال 

  إشكالية الدراسة:  2.1

تعتبر الهوية االجتماعية لألفراد رمز من رموز انتمائهم ووالئهم للمجتمع الذي ينتمون إليه وعادة ما ترتبط هذه األخيرة كما  

خصائص الفردية للفرد والقيم االجتماعية الخاصة باملجتمع، فهي وليدة القيم واملعايير العامة  سبق وأن ذكرنا بمجموعة من ال 

للنظام االجتماعي والبناء الثقافي العام للمجتمع، والتي يكتسبها الفرد من خالل التنشئة االجتماعية التي يتلقاها خالل مراحل  

ومعايير املجتمع وهي ما تسمى بالهوية الثقافية لألفراد، التي تشير  حياته وتطورها فتتكون لديه شخصية مميزة مشبعة بقيم  

 إلى انتمائهم وارتباطهم بمجتمعهم. 

بما أن الهوية تتكون من خالل مختلف القيم والعادات واألعراف والثقافة العامة، بالتالي فهي معرضة لعوامل التغير      

االجتماعي املختلفة والتي قد تؤثر سلبا على درجة ارتباط األفراد بهويته االجتماعية الواقعية واألصيلة، إذ أن احتكاكه املباشر  

إلى تبني هذه الهوية كنوع من أنواع االنتماء لهذه  واملتكرر مع جماعات أو أف راد من مجتمعات وهوية أخرى قد يجعله يميل 

الجماعة ويظهر ذلك في تقليد الشباب لنمط الحياة والعالقات في املجتمعات الغربية املتقدمة وذلك باسم العصرنة والحداثة  

 مسايرة التطور العاملي.

ترنيت أصبح للفرد فضاء أوسع لالحتكاك بمختلف املجتمعات والثقافات والتواصل معها  مع التطور التكنولوجيا وظهور االن

بشكل مباشر، إذ يخلق لنفسه عالم ومجتمع افتراض ي حسب ما يتماش ى وميوله رغباته واتجاهاته، إذ يخلق لنفسه خطاب  

واملتعامل بها في مجتمعه وواقعه االجتماع،    اجتماعي من قيم  ومعايير وآليات جديدة للتعامل والتفاعل بعيدة عن تلك املوجودة

مستعار وعادة ما يرمز هذا االسم إلى اتجاه الفرد وفكره، أو االستعانة    اسموتكتمل هويته االفتراضية من خالل استخدام  

طالقا من  بصورة رمزية لهويته االفتراضية وفي الغالب يستخدم صورة شخصية معروفة تعبر عن انتمائه وقدوته في الحياة، وان

 هنا يكون الفرد قد كون لنفسه هوية افتراضية قائمة على اسم وصورة مستعارة. 



 
 
 
 

 
 

 2022 - مارس -  84العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

79 

تجدر اإلشارة إلى أن استخدام األفراد ألسماء وصور شخصيات مشهورة ومعروفة يساعدهم في التواصل مع أفراد من نفس  

االتجاه و امليول وهنا يتكون مجتمعه االفتراض ي الذي يضم مجموعة من األفراد الذين لهم نفس االتجاهات واألهداف وامليول،  

ثر االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي على الهوية الثقافية لألفراد خاصة مع تقمص  وهو ما أثار الكثير من التساؤالت حول أ

هؤالء لهوية افتراضية، السيما في مجتمع تسوده النظم االجتماعية التقليدية واملجتمعات املحافظة التي تعمل على رفض أي  

مان استمرارية وجودها في املجتمع الدولي باعتبار أن  هوية من قيم عادات وتقاليد مختلفة ،عن تلك التي بني عليها املجتمع لض 

 الهوية هي رمز من رموز الكيان العام للدول واملجتمعات.  

عادة ما تصطدم هذه القيم الثقافية مع األفراد السيما الشباب الذي يسعى دائما إلى ما هو جديد وله من الفضول ملعرفة 

واع التمرد على هذا املجتمع الذي ال يعترف بقيمه الحديثة، كما أن املجتمع  هو غريب ومرفوض من املجتمع كنوع من أن كل ما 

االفتراض ي الذي يبنيه الفرد لنفسه يسمح له باكتشاف ذاته وقدراته من خالل تبادل اآلراء واالتجاهات مع أفراد آخرين مما  

ال الهوية االفتراضية مع الهوية  القيم  يمنح هذا املجتمع هوية خاصة لألفراد فتصطدم  الواقعي املتمثلة في  ثقافية للمجتمع 

واملعايير كآليات للضبط االجتماعي التي ترفض أي تعديل أو تغيير في قيمها، وهنا يبدأ الصراع بين الطرفين في محاولة كل طرف  

نه النشغاله ببناء  إلثبات ذاته وهويته، وقد يؤدي هذا الصراع إلى فقدان الفرد لرباطه االجتماعي مع مجتمعه نتيجة انعزاله ع

عالقات في مجتمع آخر أكثر حرية وهو املجتمع االفتراض ي، وهو ما قد يولد شعورا باالغتراب لدى الشباب أو األفراد بصفة  

 عامة.   

نحاول من خالل دراستنا هذه طرح بعض   الثقافية،  الهوية  و  االفتراضية  الهوية  بين  القائمة  الجدلية  من هذه  انطالقا 

اصة حول طبيعة العالقة بين الهويتين ومدى تأثير مواقع التواصل االجتماعي على هوية الشباب وتأثيرها على التساؤالت الخ

 انتمائه وارتباطه بمجتمعه األصلي. حيث جاءت إشكالية الدراسة كاألتي:

ير غريبة عن الهوية  إذا كانت مواقع التواصل االجتماعي كمجتمع افتراض ي يخلق هوية افتراضية للشباب تتبنى قيم ومعاي -

الثقافية له باسم العصرنة والحداثة، فما هي العالقة بينها وبين الهوية الثقافية؟ وهل يؤدي تبني هذه القيم إلى صراع  اجتماعي  

 بين القيم األصيلة للمجتمع التقليدي وقيم العوملة الحديثة التي تمثل الهوية االفتراضية؟  

 فرضيات الدراسة :  3.1

: التفاعل على مواقع التواصل االجتماعي يخلق لدى الشباب هوية افتراضية تختلف عن هويته الثقافية  ولى الفرضية األ 

 ويؤثر عليها. 

الثانية:   إلى خلق صراع مع قيمه االجتماعية مما يولد لديه شعورا  الفرضية  االفتراضية يؤدي  لقيم هويته  تبني الشاب 

 باالغتراب واالنعزال عن املجتمع. 

 ية الدراسة : أهم 4.1

تكمن أهمية أي بحث علمي أو دراسة أكاديمية في األهداف التي تسعى للوصول إليها من خالل الدراسة وما توفره من مادة  

 علمية في تحليل الظاهرة املدروسة، بالتالي فإن أهمية دراستنا هذه تكمن في: 

له من تأثير على الهوية التي تعد رمز من رموز املجتمعات  تهتم بالدراسة والتحليل ملوضوع بات يؤرق الدول واملجتمعات ملا    -

واستمراريتها، كما أنها تخص بالدراسة فئة الشباب، هذه الفئة التي تمثل مستقبل املجتمعات وعمودها الفقري الذي ترتكز  

 عليه في التنمية و الحفاظ على وحدة املجتمع. 
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 عي إلعادة إنتاج خطاب اجتماعي للمجتمع من خالل عوملته. البحث عن إمكانية استغالل مواقع التواصل االجتما  -

 أثر االنترنت والعوملة على التواصل االجتماعي لألفراد وتأثيرها على الرباط االجتماعي للمجتمع. -

واقع  دعوة املؤسسات االجتماعية خاصة تلك املهتمة بالتنشئة االجتماعية إلى ضرورة الرقابة املستمرة لتعامل األبناء مع م  -

 التواصل االجتماعي لتفادي سلبيات هذه األخيرة على شخصية الفرد، هويته وانتمائه.  

 منهجية البحث:  5.1

 املنهج املستخدم:     1.5.1

العلمي   العلمي املختلفة، حيث تختلف طرق ومناهج البحث  تعتمد أي دراسة علمية على منهج معين من مناهج البحث 

تفرض على الباحث ضرورة إتباع منهج معين، وبما    اإلشكالية املطروحة وكذا مجتمع البحث وأهدافه التي باختالف نوع البحث.  

أن موضوع دراستنا هذه يدور حول رصد طبيعة العالقة بين مستخدمي االنترنيت وأثرها على الهوية، فقد اخترنا املنهج الوصفي  

فقد تم اختياره منهجا للدراسة،  هنة متعلقة بالظاهرة موضوع الدراسة،  باعتباره الطريقة املنظمة املناسبة لدراسة حقائق را

إذ أنه يساعد في وصف وتحليل املضامين الرئيسية لإلشكالية املطروحة، وقد اعتمدنا على التحليل الكمي والكيفي في تحليل  

الدراسة  البيانات واستخالص النتائج، حيث استخدمنا على التحليل الكمي في استخراج البيانات ا إلحصائية وتحليل نتائج 

امليدانية، أما التحليل الكيفي فكان في إعطاء بعد سوسيولوجي للبيانات اإلحصائية املحصل عليها وربطها بفرضيات البحث  

 ومتغيراته.   

 مجتمع البحث و عينة الدراسة:  2.5.1

  2ر العاصمة على عينة من طلبة جامعة الجزائربوالية الجزائ  2021تمت هذه الدراسة امليدانية في السنة الدراسية بداية  

طالب موزع على    200ويملكون موقع تواصل واحد على األقل. باعتماد الطريقة العشوائية بحجم  ومن مستخدمي االنترنيت  

استرجعنا   أننا  إال  التوزيع،  طرق  وتسهيل  بالعينة  االتصال  سهولة  في  بالجامعة  عملنا  ساعدنا  حيث  الجامعة،    150كليات 

استمارات بحكم أنها لم   10املوزعة، وبعد االطالع على بيانات اإلجابات في االستمارات املسترجعة قمنا بإلغاء   200استمارة من 

استمارة    140تكن إجاباتها وافية لكل األسئلة مع غياب الجدية في التعامل مع األسئلة املطروحة واإلجابة عنها، وعليه يبقى لدينا  

 .عينة البحثمعلومات تمثل حجم 

 :أدوات جمع البيانات 3.5.1

األداة هي الوسيلة املستخدمة في جمع البيانات أو تصنيفها وجدولتها، وهي ترجمة للكلمة الفرنسية وهناك كثير من األدوات  

التي تستخدم للحصول على البيانات، ويمكن استخدام عدد من هذه الوسائل معا في البحث الواحد، لتجنب عيوب إحداها  

 ونظرا لطبيعة املوضوع قيد الدراسة فقد قمنا باختيار األدوات اآلتّية:   1ولدراسة الظاهرة من كافة الجوانب

 االستمارة:  4.5.1

من بين أكثر التقنيات استخداما في حقل العلوم االجتماعية واإلنسانية لجمع املعلومات، وتعتمد على االستجواب املباشر  

وقد قسمنا أسئلة االستمارة إلى محورين أساسيين،  لعينة البحث، وترتبط ارتباطا وثيقا باملنهج الوصفي املعتمد في دراستنا.  

الثاني أسئلة  يتمحور األول على البيانات العا الحالة االجتماعية(، في حين نتناول في املحور  ) السن، الجنس،  مة للمبحوثين 

 
 .  104، ص 1985املكتب الجامعي الحديث، مصر،  1محمد شفيق، البحث العلمي الخطوات املنهجية إلعداد البحوث االجتماعية، ط،  1
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سؤال تنوعت بين األسئلة املغلقة ذات االتجاه    20خاصة بفرضيات البحث لتحديد العالقة بين مختلف املتغيرات، وقد ضمت  

البحث ومؤشراته، وراعينا في طرح األسئلة الصياغة    الواحد واألسئلة ذات اتجاهات اختيارية متعددة، مرتبة حسب متغيرات 

 املباشرة الواضحة وتفادي األسئلة املحرجة لضمان اإلجابة عن جميع األسئلة من املبحوثين.   

  :   املالحـظـة 5.5.1

خاصة بحكم عملنا  تعتبر املالحظة من األدوات املنهجية التي ترافق عادة تقنية أخرى، وقد ساعدتنا املالحظة كثيرا في ذلك  

في الجامعة كأساتذة واحتكاكنا املباشر واملتكرر مع الطلبة، حيث استخدمناها في فحص امليدان من خالل املالحظة املباشرة  

 واملالحظة باملشاركة. 

ث  انطالقا من اإلشكالية املطروحة وأهمية البحث من خالل النتائج التي تسعى للوصول إليها بتحليل الفرضيات والبح     

 امليداني، ولالقتراب أكثر من إشكالية البحث ومتغيراته البد من تحديد أهم مفاهيم الدراسة والتي تتمثل في املفاهيم اآلتية: 

 تحديد املفاهيم:    .2

 : مفهوم املجتمع االفتراض ي  1.2

الرقمي، حيث أدى انتشار  يعود ظهور املجتمعات االفتراضية إلى بداية التسعينيات مع ظهور الحاسوب وانتشار التواصل  

شبكة التواصل الرقمي بين مختلف أفراد املجتمع الدولي إلى تجمع هؤالء في شكل جماعات شبكية رقمية لها نفس االتجاهات،  

لم   التي  األفراد  ميول ورغبات  مزيج من  هي  وإنما  لألفراد،  املادي  املجتمع  بعيدة عن  افتراضية ألنها  القيم واألهداف وتسمى 

   1من تحقيقها أو التعبير عنها في العالم املادييتمكنوا 

ويقدم "هاورد راينجولد" تعريفا للمجتمعات االفتراضية على أنها: "عبارة عن تجمع اجتماعي في شبكة االنترنت، تنتج حين  

كافية إنسانية  بمشاعر  الزمن  كاف من  لوقت  مناقشة وحوار  في  األفراد  من  من   تستمر مجموعة  العالقات  لتشكيل شبكة 

االفتراض ي"  الرقمي  الفضاء  في  أن املجتمعات االفتراضية هي شكل جديد من أشكال    ،  2الشخصية  إلى  التعريف يشير  وهذا 

إلى املحادثة   التجمعات االجتماعية املستندة على التكنولوجيا، أما " إريكسون" فيرى أن املجتمع االفتراض ي كمصطلح يشير 

و  االنترنت،  شبكة  على  املوقع  والحوار  لنفس  واملستخدمين  املتصلين  من  العديد  بين  التفاعل  على  أساسا  مبني  حوار  هو 

 . والشبكة

 مفهوم الهوية االفتراضية  2.2

يحدد معجم روبير الفرنس ي الهوية باعتبارها امليزة الثابتة في الذات، ويختزن هذا التحديد معنيين يعمل على توضيحهما  

ة: إنها ميزة ما هو متماثل، سواء تعلق األمر بعالقة االستمرارية التي يقيمها فرد ما مع ذاته  معجم املفاهيم الفلسفية من ناحي

 3أم من جهة العالقات التي يقيمها مع الوقائع على اختالف أشكاله  

 
مسعودة، الهوية االفتراضية: الخصائص و األبعاد، دراسة استكشافية على عينة من املشتركين في املجتمعات االفتراضية، مجلة العلوم    بايوسف-1

فيفري - 28- 27اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص امللتقى الدولي األول حول الهوية و املجاالت االجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر

  .468، ص2011
  .469نفس املرجع، ص  - 2
موقع:     -3 للمعلومات)االنترنت(،  الدولية  الشبكة  هوية،  ومحنة  مفهوم  مأزق  والعوملة:  نحن  رضوان،  فاضل  محمد 

http://www.qattanfoundation.org :مساء 21على الساعة  2021/ 13/10تاريخ اإلطالع  

http://www.qattanfoundation.org/
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شخاص  أما في علم االجتماع تثار مشكلة الهوية في ما يتعلق بهوية الشخص في اإلطار االجتماعي بأنه يشعر بالهوية مع أ

املجتمع الذي يعيش وينمو فيه، أي ما يوحد أفراد املجتمع ويمنحهم سمات حضارية وثقافية تميزهم عن غيرهم من املجتمعات  

  1. األخرى 

فالهوية هي كلما يشخص الذات ويميزها، فالهوية في األساس تعني التفرد، والهوية هي السمة الجوهرية العامة لثقافة من  

يست منظومة جاهزة ونهائية، وإنما هي مشروع مفتوح على املستقبل، أي أنها مشروع متشابك مع الواقع  الثقافات، والهوية ل

هذا   إن  والذوبان،  التعرية  عوامل  من  والجماعية  الفردية  الذات  حماية  هي  للهوية  التلقائية  الوظيفة  فإن  لذلك  والتاريخ، 

  :2لهويةالتصور ملفهوم الهوية يجعلنا تمييز بين تأويلين ملعنى ا

للهوية، الذي يرى أن الهوية، عبارة عن ش يء اكتمل وانتهى وتحقق في املاض ي، ففي فترة     . التصور الستاتيكي أو املاهوي أ

 زمنية معينة، أو نموذج اجتماعي معين وان الحاضر ما هو إال محاولة أدراك هذا املثال وتحقيقه. 

مرار، وليس أبدا ماهية ثابتة،  . التصور التاريخي والديناميكي للهوية الذي يرى أن الهوية ش يء يتم اكتسابه وتعديله باستب

أي أن الهوية قابل للتحول والتطور، وذلك ألن تاريخ أي شعب هو تاريخ متجدد ومليء باألحداث والتجارب، فإن الهوية األصلية  

تتغير باستمرار، وتكتسب سمات جديدة، وترفض أخرى وهذا يعني أن الهوية ش يء ديناميكي وهو سلسلة عمليات متتابعة كما  

تتحول معا لزمن فهي ديناميكية، وهي ترتبط باألثر الذي تتركه الحضارة عبر التاريخ، ويمكن النظر إلى الهوية في صورتها    أنها 

  ( الجوهرية  القيم  للتعبير عن  زمن محدد  في  ما،  يتبناها مجتمع  التي  الجماعية  املقررات  أنها مجموعة من  على  الديناميكية 

ية واالقتصادية والتكنولوجية والتي تشكل في مجموعها صورة متكاملة تعبر عن ثقافة هذا  العقائدية ( واالجتماعية والجمال

 املجتمع. 

 مفهوم الصراع:  2.

تعرف الصراع بأنه عادة ما يشير إلى "حالة من عدم االرتياح أو الضغط النفس ي الناتج عن التعارض أو عدم التوافق بين  

" أما دائرة معارف العلوم االجتماعية فإن اهتمامها ينصرف إلى إبراز  3أو حاجاته رغبتين أو حاجتين أو أكثر من رغبات الفرد  

الطبيعة املعقدة ملفهوم الصراع، إلى "موقف يكون لدى الفرد فيه دافع للتورط أو الدخول في نشاطين أو أكثر، لهما طبيعة  

ريف باملعاني والدالالت املختلفة للمفهوم في أبعاده متضادة تماما"، وهنا يؤكد "موراى" على أهمية مفهوم الصراع في فهم والتع

املتنوعة. فمن املنظور النفس ي، يشير مفهوم املوضوعات املتعلقة بقدرة الفرد على التكيف اإلنساني وعمليات االختالل العقلي  

 .4أيضا

أطرافه، على دراية بعدم التوافق في  أما في بعده السياس ي، فإن الصراع يشير إلى موقف تنافس ي خاص، يكون طرفاه أو  

 فيها إلى تبنى أو اتخاذ موقف ال يتوافق مع املصالح املحتملة  
ً
املواقف املستقبلية املحتملة، والتي يكون كل منهما أو منهم مضطرا

أو األطراف األخرى  الثاني  بالتركيز على الصراع في بعده االجتماعي، فإن لو   5للطرف  يهتم لويس كوزر  را نادر تتجه إلى  وبينما 

أو   قيم،  نضاال حول  يمثل  إنما  االجتماعي  بعده  في  الصراع  فإن  ثم  ومن  الصراعية.  العملية  في  األنثروبولوجي  البعد  إيضاح 

 
 . 569، ص1996، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، القاهرة،  02عبد الرحمن بدوي ، املوسوعة الفلسفية ، املجلد  -1
  .10، ص 1998هانس بيتر مارتن ، هارولد شومان " فخ العوملة " سلسلة عالم املعرفة ، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت , - 2
 .213.ص 1982مقلد، العالقات السياسية الدولية: دراسة في األصول والنظريات، جامعة الكويت ، الكويت،  إسماعيل صبري  - 3
 .18،ص 1968أحمد فؤاد رسالن، نظرية الصراع الدولي "، الهيئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة،  -4

  .20نفس املرجع، ص  - 5
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القيم   الهدف هنا متمثال ليس فقط في كسب  أو نادرة"، ويكون  أو حول موارد محدودة  أو أوضاع معينة، أو قوة،  مطالب، 

 حييد، أو إلحاق الضرر، أو إزالة املنافسين أو التخلص منهم. املرغوبة، بل أيضا في ت

 مفهوم العالقات االجتماعية: 4.2

ينطبق مصطلح العالقات االجتماعية على استجابة األفراد العينة في كل أنواع املحاوالت، فهي سلوك متواتر متوقع يحدث  

، فتدل على الصلة التي    2أو هي روابط تنشأ على أساس التفاعل االجتماعي  1بين شخصين، فيؤثر أحدهما في اآلخر ويتأثر به  

تقوم بين شخصين أو أكثر مبنية على التجاذب و االختيار أو الرفض والتنافر. ويشير البعض إلى العالقات على أنها ضابط  

وتختلف العالقات االجتماعية    .3تبادلة بينهما االتصال بين األفراد، أو هي بمثابة سفير بينهما، أو هي هندسة العالقات الودية امل

من جماعة إلى أخرى بحسب العالقات بين أفرادها. وتتمثل هذه االختالفات في نمط العالقات بين أفراد حيث نجد أن لكل  

 عضو في الجماعة موضع و مكانة في بناء العالقات االجتماعية، وقد يكون هناك مواقع مركزية أو طرفية منعزلة.

 :    تحليل نتائج الدراسة امليدانية .3

املبحوثين واملقدرة ب    املعلومات املوزعة على  استمارات  امليداني واسترجاع  البحث  إجراء  بتفريغ  140بعد  مبحوث قمنا 

الدراسة   متغيرات  إحصائيا وسوسيولوجيا حسب  تحليال  وتحليلها  مركبة  وأخرى  بسيطة  تكرارية  في شكل جداول  محتواها 

 لنتائج العامة والتي تلخيصها في ما يلي:  واستخالص ا

 نتائج البيانات العامة:  1.3

لقد أظهرت نتائج الدراسة في تحليل البيانات األولية التي ركزنا فيها على عامل الجنس، املستوى الدراس ي بالجامعة، يعني  

قامة باعتبار أن هناك من الطلبة الجامعيين  بين طلبة السنوات األولى والسنوات النهائية في طور التخرج باإلضافة إلى مكان اإل

ممن يقيم في اإلقامة الجامعية، وقد بينت لنا الدراسة أن النسبة األكبر للطلبة الجامعيين الذين يستخدمون مواقع التواصل  

كة االنترنت  ذكور من حيث املدة الزمنية التي تقضيها في التواصل على شب  %30مقابل   %70االجتماعي كانت من اإلناث بنسبة  

ساعات في اليوم، ويمكن إرجاع ذلك وربطه إلى نقص املرافق الترفيهية التي يمكن لإلناث قضاء وقت الفراغ بها، إال   4بمتوسط 

أن هذا ليس بالسبب املقنع باعتبار أن لإلناث عادة أنشطة يدوية أخرى كالطرز والحياكة يمكن قضاء وقت الفراغ في عمل  

ومن اإلناث بنمط العالقات والنظام االجتماعي العام للمجتمع الذي يتميز    لألنترنتيمكن ربط هذا امليل    هذه األنشطة ،بالتالي

بالتحفظ في بعض العالقات خاصة بالنسبة لإلناث، وهو ما يفسر النسبة الكبيرة لإلناث اللواتي يتفاعلن مع مواقع التواصل  

وهو ما يمكن ربطه بالصورة النمطية للزوج املستقبلي مثال باعتبار النظام األسري    %60االجتماعي خاصة مع األساتذة بنسبة  

 والعالئقي العام في الجزائر. 

ومن جهة أخرى توصلنا إلى أن أعلى نسبة الطلبة املتفاعلين على شبكة االنترنت مواقع التواصل االجتماعي من حيث املدة  

من طلبة املاستر وهي نسب متقاربة إلى حد ما، إال أن االختالف يكمن    %44بل  مقا  %56الزمنية هم من طلبة الليسانس بنسبة  

في كيفية استخدام االنترنت، إذ نجد أن طلبة املاستر باعتبارهم في مرحلة التخرج فإنهم يستخدمون االنترنت في الجانب البحث  

 
 .110، ص 1980، 2السيد، علم النفس االجتماعي، دار الكتاب الحديث، الكويت، ط فؤاد البهى  -1

 .302،ص  1988، 1خير الدين على عويس، عصام الهاللى، علم االجتماع الرياض ي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط -2

 . 47، ص 1977، 4حامد عبد السالم زهران، علم النفس االجتماع، عالم الكتب، القاهرة، ط - 3
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م رصيد  خاللها  من  يجمع  التي  الدراسات  ومختلف  املراجع  عن  البحث  في  في  العلمي  واستخدامه  بحثه  موضوع  حول  عرفي 

في   إيجاد مجال لالنتماء  في  الشبكي عامل مهم  التواصل  السنوات األولى فيكون ملواقع  الليسانس السيما  أما طلبة  التحليل، 

 مختلف الجماعات الشبكية من الطلبة مما يساعده في تكوين مكانة له في املجال املادي للجامعة.  

رنت عبر كل أرجاء الوطن حيث ال يكاد يخلوا منها منزل تقريبا فقد سهل ذلك وزاد من نسب املشاركة  ومع انتشار شبكة االنت

من الطلبة الشباب الذي يستخدمون االنترنت في منازلهم    %62التفاعلية على مواقع التواصل االجتماعي، وهو ما تمثله نسبة  

قامة الجامعية، وقد يكون السبب حسب ما صرح به أفراد العينة  من أولئك الذين يستخدمون االنترنت وهم في اإل  %38مقابل  

إلى العامل املادي حيث يدفعون مقابل ملحل االنترنت مقارنة باملنزل باإلضافة إلى عامل الوقت حيث أن عامل التدفق الضعيف 

 في اإلقامة يلعب دور في مدة االستخدام. 

حظ أن ارتباط الشباب بمواقع التواصل االجتماعي وبنائه لهوية افتراضية  وانطالقا من التحليل السابق للبيانات األولية نال 

الواقع، ويتحكم في ذلك عوامل كالجنس من طرق تعامل   يسعى من خاللها لتحقيق ما ال يستطيع تحقيقه والتصريح به في 

إلى ارتباطات أخرى خاصة بالدور واملكانة التي يسعى ال شاب أو الطالب تحقيقه في الواقع  املجتمع مع األنثى مثال، باإلضافة 

 انطالقا من مكانته وهويته االفتراضية في املجتمع االفتراض ي.  

: التفاعل على مواقع التواصل االجتماعي يخلق لدى الشباب هوية افتراضية تختلف عن هويته  نتائج الفرضية األولى   2.3

 الثقافية ويؤثر عليها. 

ركزنا فيها على أسئلة خاصة على كيفية ظهور هوية افتراضية لألفراد من خالل  انطالقا من تحليل محتوى الفرضية والتي  

تفاعلهم على مواقع التواصل االجتماعي، حيث تعتبر هذه املواقع مجتمع افتراض ي يجد فيه الفرد كل ما يسعى لتحقيقه على  

والتعبير عن أي موضوع في أي مجال  أرض الواقع وال يتمكن من ذلك لسبب أو ألخر، بحيث تكون له حرية التصرف والكالم  

 دون خطوط حمراء و دون قيود اجتماعية. 

التنمية الشاملة   الطلبة باعتبار أهمية هذه الفئة من الشباب في  التقرب من الشباب وأخذنا عينة من  ومن هنا حاولنا 

لى مستقبل البلد واملجتمع، وقد كانت  املستدامة للمجتمعات، بالتالي فإن أي خلل وتقصير أو إهمال لهذه الفئة قد يؤثر سلبا ع

من أفراد عينة البحث تشير إلى أن للمجتمع املادي الواقعي دور كبير في لجوء الشباب    %65نتائج الفرضية تشير في أغلبها بنسبة  

يراها  التي  بالقيم  له  افتراضية   فيها هوية  يبني  له،  افتراضية  واتخاذها مجتمعات  التواصل االجتماعي  مواقع  له    إلى  مناسبة 

 وألهدافه.

من الذكور واإلناث ومن مختلف املستويات الجامعية إلى أن    %70ويكون دور املجتمع في ذلك حسب العينة البحث بنسبة 

هشاشة القيم االجتماعية ومعايير املجتمع التي تضبط سلوك األفراد وتسير املجتمع هو ما جعل الرباط والتماسك االجتماعي  

كانت وحين يصطدم  ضعيف في املجتمع بحيث أصبح كل فرد يسعى إلى التواصل مع من يتفق معه لتحقيق أهدافه بأي وسيلة  

بالواقع ويرفض من املجتمع فإنه يفقد قيم التواصل والتفاعل مع املجتمع فيلجأ إلى التفاعل والتواصل مع أفراد لهم نفس  

األفكار والتوجهات والقيم، وهو ما يفسر استعمال الباحثين التربويين واالجتماعيين لجماعة الرفاق كمؤسسة من مؤسسات  

 ا لهذه األخيرة من تأثير قوي ومباشر على الفرد، شخصيته وهويته. التنشئة االجتماعية مل

ومع التطور التكنولوجي الذي عرفته وسائل االتصال والتواصل وظهور شبكة االنترنت وجد الشباب فضاء جديد للتواصل  

ل األفكار والتجارب  والتفاعل الواسع، يضم أفراد من مختلف الدول واملجتمعات والثقافات مما يتيح فرص التواصل وتباد

إذ    %74والخبرات مع عدد أكبر من األفراد مما يزيد فرص زيادة الرصيد املعرفي لألفراد، وهو ما عبرت عنه عينة البحث بنسبة  
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تعتبر مواقع التواصل بمثابة املالذ الذي يتجه إليه الشباب للتعبير عن أفكاره ومشاعره بكل حرية دون ضغط أو رقابة املجتمع،  

فتح له املجال لخلق مجاالت تفاعلية خاصة تضم قيم واتجاهات ثقافية واجتماعية تولد هوية خاصة بهم أو تعيد إنتاج  مما ي

 هويتهم املادية بشكل يتماش ى وقيم الهوية االفتراضية التي يتعامل بها على مواقع التواصل االجتماعي.   

اعلهم على هذه املواقع نتيجة بعد مرافق الترفيه األخرى سيما  إن ما يزيد من ظهور هوية افتراضية للشباب هو طول مدة تف

من أفراد العينة أنهم يلجؤون إلى شبكة االنترنت ومواقع التواصل لقضاء    %72.47  في أماكن إقامة مجتمع البحث، إذ صرح

امللل، كما   الفراغ والتغلب على  لقتل  رياضية وترفيهية  لديهم ألنهم ال يجدون مرافق  الفراغ  في وقت  أنهم ال يجدون صعوبة 

التعارف أو التفاعل مع مستخدمي االنترنيت خاصة وأن أغلبية مستخدمي الشبكة من الشباب بالتالي التقارب في التوجهات  

واألفكار، إذ أنهم ينطلقون في تعارفهم وتفاعلهم الشبكي من مجاالت متعددة وتتشابه مع بعضها في املبادئ والتوجهات)دراسة،  

ه( إذ أن كل فرد يبني لنفسه هوية خاصة في املجال الذي يسعى فيه لنشر أفكار وقيم ال يستطيع البوح بها أو اإلعالن  عمل، ترفي

عنها والتعامل بها في املجتمع الثقافي، وتجدر اإلشارة إلى أن بناء هوية افتراضية للفرد ليس ش يء سلبي دائما وهو ما أشارت إليه  

ذ يمكن أن يستخدم الطالب املجتمع االفتراض ي للتأثير إيجابا على الشباب الذي يعاني من  من عينة البحث، إ  %70.5نسبة  

ضعف في التفاعل مع املجتمع والشعور باالنعزال عنه، وذلك من خالل إعادة إنتاج هوية املجتمع الثقافية بطريقة تساعد  

في اندماج الفرد في املجتمع املحلي انطالقا من املجتمع    الشباب أكثر في التعرف على قيمها وفهم مغزاها وأهدافها وهو ما يساعد

الدراس ي   تهم مسارهم  للدردشة حول مواضيع علمية  االجتماعي  التفاعل  الطلبة ملواقع  ما يستخدم  االفتراض ي، حيث عادة 

س إيجابا على  وتخصصهم العلمي، مما يسهل عليهم فهم محتوى البرامج واملناهج العلمية والدراسية بشكل جيد وهو ما ينعك

من عينة البحث، هذا باإلضافة إلى املواضيع العامة التي ال يستطيع الشباب     %52.5تحصيلهم الدراس ي وهو ما صرحت بهم  

 .  الحديث عنها في املجتمع املحلي لحساسيتها أو لتعارضها مع قيم املجتمع الثقافية

ا من  املحلي والبد  املجتمع  ارتباط مع  يتطلب قوة  ذلك  أن  مع  إال  الفعال  التفاعل  املجتمع من خالل  لقيم  العميق  لفهم 

مؤسسات املجتمع للقدرة على إعادة إنتاج هذه القيم بشكل يسهل على الشباب التعامل معها وفهمها بالتالي االندماج والتكيف  

ها للتصدي ألي تأثير خارجي  مع املجتمع، وفي هذا إشارة إلى دور مؤسسات املجتمع في بناء الشباب على قيم املجتمع واالنتماء ل

 على شخصيته واتجاهاته. 

تبني الشاب لقيم هويته االفتراضية يؤدي إلى خلق صراع مع قيمه االجتماعية مما يولد لديه    الفرضية الثانية:   نتائج  3.3

 شعورا باالغتراب واالنعزال عن املجتمع.

أن محتوى الهوية االفتراضية لألفراد لها عدة  انطالقا من النقطة األخيرة التي ذكرناها في التحليل السابق، حيث توصلنا إلى  

أبعاد ثقافية واجتماعية، ذات رموز معينة ال يفهمها سوى األفراد املنتمون لنفس الجماعة ولهم نفس رموز وقيم الهوية، وغالبا  

ية األفراد وعالقتهم االجتماعية، وخاصة األهداف التي يسعون لتحقيقها إذ يعتبر التفاعل نوع  ما تكون انطالقا من خصوص

من أنواع االتحاد والتعاون والتماسك االجتماعي ألجل تحقيق هدف مشترك. والتي تحتويها هذه األبعاد فتفاعل هؤالء الطلبة  

بط االجتماعية بين الطلبة باعتبار اشتراكهم في نفس األهداف  يتم بناء على الخصوصيات االجتماعية سواء املبنية على الروا

األهداف   في  اشتراكهم  حيث  من  الثقافي،  املجتمع  مع  العالقة  وطبيعة  االجتماعية  لذواتهم  تعريفهم  حسب  أو  التعليمية 

فض ومحاولة الوصول  وتعرضهم لنفس العراقيل في املجتمع املحلي، فيكون املجتمع االفتراض ي مجال واسع للتعبير عن هذا الر 

إلى طريقة للتصدي لرفض املجتمع بالتالي نقل قيمه الخاصة التي يتعامل معها في املجتمع االفتراض ي إلى الواقع الثقافي، وهنا  

يبدأ الصراع بين القيم األصيلة للمجتمع وتلك التي يتبناها الفرد وتختلف عن ثقافته املحلية وهو ما الحظناه لدى أغلبية أفراد  

 .%77عينة بنسبة ال
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انطالقا من ذلك يمكن أن نقول أن إنتاج الفرد أو الشاب لهوية افتراضية باسم مستعار وصورة مستعارة يسعى من خاللها  

التعبير عن رفضه أو عدم تقبله لقيمة من قيم املجتمع املحلي نوع من عدم الثبات أو نقص الثقة من أن ما يفعله وما ينادي 

الصحيح وهو ما يجب أن يكون في ثقافته املحلية، مما يشير إلى درجة معينة من االرتباط باملجتمع وقيمه  به ويتبناه هو فعال  

من الشباب، وهذا ما دفعنا للتساؤل عن رأي الشباب في القيم العامة للمجتمع التي تضبط الفرد واملجتمع معا، وهنا تأكد لنا  

اب ليس مع القيم ألن هذه األخيرة هي رمز الهوية الثقافة الوطنية للمجتمع  أن صراع الشبمن إجابات أفراد العينة    %63بنسبة  

الجزائري وال يمكن التخلي عنها، وإنما الصراع هو نتيجة رفضهم لطريقة التعامل مع هذه القيم وكيفية التعامل بها في املجتمع  

امل به من قبل في املجتمع حتى لو كان هذا  من خالل بعض الذهنيات التي ترفض أي حديث ال لش يء إال ألنه جديد وليس متع

 الجديد له أهداف قيمة تعود بالفائدة على الفرد واملجتمع معا. 

الواقع يولد لدى   بها على أرض  املعنى الحقيقي للقيم االجتماعية وكيفية التعامل  انطالقا من هذا الصراع والتضاد بين 

ص على مبدأ ويتعامل وفق مبدأ أخر مما يجعله ال يفهم طبيعة املجتمع  الشباب نوع من عدم االطمئنان لهذا املجتمع الذي ين

ويشعر باالغتراب عنه ألنه عاجز عن التعامل معه وفاقد لألمل في تحسن الظروف وإمكانية فهم املجتمع نتيجة سكون هذا  

السيطرة   إال حب  الهوية وما هي  التخلي عنها باسم الحفاظ على  يأبى  نقاط معينة  والهيمنة االجتماعية، وكأن  الصراع لدى 

الشباب من خالل مجتمعه وهويته االفتراضية يعيد إنتاج آليات تطبيق القيم االجتماعية الثقافية بشكل يضمن لهم حريتهم  

 .%45دون التخلي عن قيمهم الثقافية وهذا ما الحظناه في تصريحات الشباب من عينة البحث بنسبة 

لشبكات االفتراضية بين الشباب فيختلف حسب املوقف االجتماعي للشاب، فيمكن أن  أما في ما يخص الخطاب املنتج في ا

 يكون عاطفي أو علمي أو مواضع جنسية. 

وأهم القيم الثقافية التي تتمحور عليها عملية التفاعل و من أين يستمدها، هذه املؤشرات التي من خاللها تتحدد هوية  

 ذاتهم االجتماعية أو مغتربة عن واقعها و كانت النتائج كاآلتي :افتراضية لهؤالء الطلبة سواء متناسقة مع 

، وعادة ما  %55عادة ما يكون التواصل مع نفس فئة الشاب االجتماعية، حيث يتواصل الطلبة مع بعضهم البعض بنسبة  

يكونوا طلبة من نفس الجامعة ونفس الكلية والتخصص، وهو ما يساعد الطلبة على إعادة إنتاج قيمهم االفتراضية في واقعهم  

بالتالي فإن   أولى الخطوات لتبني الهوية االفتراضية في الثقافة املحلية  الثقافي املحلي والتعامل معها مع بعضهم البعض وهي 

من جهة أخرى نجد تفاعل الطلبة سيما من جنس اإلناث كما سبق وأن  ن نفس الفئة يسهل عليهم ذلك،  التعامل مع أفراد م

بالنسبة لإلناث وقد يفسر    %60بالنسبة للذكور و  %40أشرنا في تحليل البيانات العامة مرتفع نسبيا خاصة مع األساتذة بنسبة  

والذكور فتجد الفتاة هذا الفضاء مجال لتحقيق رغبتها في إيجاد  ذلك لطبيعة املجتمع وقيمه التي ترفض التواصل بين اإلناث  

واختيار شريك الحياة، وانطالقا من العالقات الخاصة تجدر اإلشارة إلى أن الطلبة يستخدمون أيضا مواقع التواصل للتواصل  

العائلة،   بعيدا عن  الجامعية  باإلقامات  املقيمين  للطلبة  بالنسبة  األهل واألصدقاء خاصة  الهوية  مع  أن هذه  بالتالي نالحظ 

 االفتراضية ما هي إال إعادة إنتاج الهوية الثقافية بشكل آخر. 

كما تبين لنا الدراسة أن املواضيع التي يتبادلها الشباب والطلبة مع بعضهم البعض في مواقع التواصل االجتماعي كما سبق  

ن أغلب مواضعهم حول الجانب العاطفي والجنس ي، كما  % من مجموع العينة أ73وأن ذكرنا هي مواضيع عاطفية، فقد أقر  

% من الطالبات أن موضوع الجنس يأخذ جزء كبير من وقتهم في االنترنيت وقد تتواصل مع العديد من الفئات  60قد أقرت  

يع العلمية  االجتماعية في هذا املوضوع، وهو ما يفسر تشدد املجتمع ومحدودية ثقافته من هذه الناحية، باإلضافة إلى املواض

حول الدروس والواجبات املطلوبة منهم في إطار الدراسة بتبادل الخبرات واملعلومات حول هذه املسائل املشتركة، وانطالقا من  
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هذه الهوية يتمكن الطالب من إنتاج عالقات اجتماعية مع العديد من األفراد من نفس مجاله االجتماعي واتجاهاته الفكرية  

ه في تحقيق ذاته وسهولة االندماج مع األفراد في املجتمع املادي وتكوين مجتمع مادي خاص يسعى من  والقيمية، مما يساعد

 خالله التأثير على املجتمع الكلي. 

 خاتمة:

انطالقا من تحليل محتوى الفرضيات وعرض النتائج، يمكن الوصول إلى استنتاج أن الواقع الثقافي املحلي لألفراد له دور  

فراد لبناء عالقات افتراضية في املجتمعات االفتراضية ألجل تحقيق الذات والحرية الفردية، التي عادة ما يشعر  كبير في دفع األ 

الفرد سيما منهم الشباب بسلبها منهم من طرف املجتمع بحكم القيم واملعايير الثقافية، إال أن وعي الشباب من الطلبة وإدراكهم  

في ضبط سلوك الفرد والجماعة وأهميتها في اندماج الفرد وتكيفه مع املجتمع، فإنه يعتبر  ألهمية القيم واملعايير االجتماعية  

أن الصراع القائم بين القيم الثقافية وتلك التي يبنيها الفرد في مواقع التواصل ما هي إال إعادة إنتاج القيم الثقافية في شكل  

يسمي هذا الصراع صراع ذهنيات و سلوكيات وليس صراع  يسهل التعامل بها ويحقق الهدف الحقيقي من هذه القيم حيث  

قيم حديثة وقديمة، بالتالي فإنه من خالل هويته االفتراضية يعيد بناء جسر التواصل بينه وبين املجتمع، من خالل تطبيق  

 قيم التفاعل االفتراض ي على املجتمع.  
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 مكتبة األطفال في مشروع املكتبات العمومية: تجربة رائدة 

Children’s library in the public libraries project: a leading experience 

 الجزائر   ،اللي ليابس س بلعباسي غربي/جامعة الجد. محمد  

Dr. Mohammed Gherbi/Jilali liabes, University Sidi bel-Abbes, Algeria 

 

 

 

 ملخص: 

وفي إتاحة االطالع على   إن الشائع بين عوام الناس، أن مهام املكتبات العمومية محدودة في عملية تسهيل قراءة الكتب،

اإلعارة.الدوريات   أو  االقتناء  للقراء، من خالل  كانت صحيحة ومشروعية، فهي    واملعاجم واملوسوعات  وإن  املهام  لكن هذه 

الوظائف في  حصرية  وحدها  اختصاصاتها   ليست  ضمن  تدخل  وأكمل،  أشمل  أخرى  مهام  فللمكتبات  للمكتبات،  الكلية 

ما أهمية  :والبحث والدراسة، ونطرح إشكالية بحثنا الرئيسية  وواجباتها أيضا، وهذا الذي جعلنا نتناول هذه القضية بالتنقيب 

الخدمة املكتبية لألطفال في املكتبات العامة؟ وما هي الخدمات واألنشطة التي تقدمها لألطفال؟ وما مدى كفاءتها ومالءمتها  

 ملستوياتهم الفكرية؟ 

 األطفال. مكتبة  املؤسسة الثقافية، ،  القراء:  الكلمات املفتاحية

Abstract: 

It is common among the public that the tasks of public libraries are limited in the process of facilitating the 

reading of books and providing access to periodicals, dictionaries and encyclopedias for readers, through 

acquisition and loan. However, these tasks, although they are correct and legitimate, but are not exclusive in 

total functions of libraries. Libraries have other more complete and comprehensive tasks which are also within 

their competence and duties. This, which made us address this issue by exploration, research and study, and to 

pose our main research problem: how important is library services for children in public libraries? and what 

services and activities do they offer to children? How efficiency and appropriate it is to their intellectual levels? 

Key words: readers, cultural Fondation, children’s Library. 
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 مقدمة: 

لم يسبق للخدمات املكتبية املقدمة لألطفال أن تحظى باألهمية في أرجاء العالم كما يحدث اليوم. فقد أصبح من أولويات  

ت الخدمات املكتبية املقدمة  مجتمعنا إتاحة املعرفة والثراء الناتج عن التعدد الثقافي، وسبل التعلم مدى الحياة. لذلك أصبح 

. ففي الواليات املتحدة األمريكية قام قسمان من جمعية املكتبات األميركية )قسم  1لألطفال تحظى بأهمية كبرى في أرجاء العالم

إعدادهم؛ إلى  بإقامة ورشات عمل لألولياء تسعى  األطفال(  العامة، وقسم مكتبات  ـ    املكتبات  أولى ألبنائهم  لتحمل  كمدرسة 

مسؤوليتهم، والقيام بدورهم كتربويين وناقدين. وعمل قسم األطفال في جمعية املكتبات الكرواتية ملدة ثالث سنوات على مشروع  

"إقرأوا لهم القصص منذ نعومة أظافرهم". مدعما بزيارة مكتبيين متخصصين من مكتبات األطفال، للمكتبات البلدية ودور  

ألولياء الطرق املختلفة للقراءة بصوت عال، ومدى أهمية قراءة القصص للطفل منذ والدته،  الحضانة. يشرحون للموظفين وا 

شاركت العديد من املكتبات العامة في برنامج "ُوٍلُدوا ليقرؤوا" لتشجيع   في كاتالونيا بإسبانيا . ووتقديم الكتب املصورة املمتازة له

البلديات التي  قي    2005منذ العام   ، وشمل كل األطفال املولودين2007إلى عام    2005حيث امتد املشروع من عام   املطالعة،

 من الكتب لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة .تنتمي إلى الخطة النموذجية
ٌ
 أما في السويد، فيوجد في معظم املكتبات العامة َرف

شروع محترفات الحكايات "الجدات  وبمبادرة من مؤسسة سيول ملكتبات األطفال واآلداب، تم البدء بم  رف التفاح"."يسمونه  

علم فيه الجدات كيف رواية القصص بصوت مرتفع، وغناء األغنيات 
ُ
 .2الجميالت" املدعم من خالل منحة لنساء سيول. ت

 :تعريف املكتبات العمومية

َعرف املوسوعة العاملية لعلوم املكتبات واملعلومات املكتبة العمومية على أنها: 
ُ
 ت

الفكري الذي يفرزه العقل   "تعتمد على التمويل العام من املنفعة العامة، ولهذا تقوم بجمع املعلومات واإلنتاجالتي   املكتبة   -

 . 3البشري وحفظه وتنظيمه واسترجاعه وبثه وتوصيله"

دهم  خدمات مكتبية ومعلوماتية عامة بدون رسوم لجميع املواطنين في حي معين أو منطقة معينة وتسان يقدم رافد معرفي  -

 . 4مؤسسات مالية عامة أو خاصة، وهي توجه خدماتها ومجموعاتها للمجتمع الذي تخدمه في منطقة محددة 

في تنشئة األطفال  " تعتبر    - التعليمي والتثقيفي والترفيهي، تعمل أساسا على اإلسهام  الطابع  واحدة من املؤسسات ذات 

م وقدراتهم، وإكسابهم مهارات التعلم الذاتي. بما يتضمنه ذلك من  تنشئة سليمة متكاملة، وبناء شخصيتهم وتطوير اهتماماته

 . 5تنمية مهاراتهم وقدراتهم القرائية في مختلف مراحل العمر، باستخدام شتى الوسائل'' 

تزود الطفل برصيد دائم من املواد القرائية املختارة وفق معايير محددة تتضمن وصول أفضل الكتب لألطفال، وتيسير    -

 .6تهم منها، ومنحهم الفرص الكافية لالطالع عليها وقراءتها طبقا الحتياجاتهم وميولهم وقدراتهم استفاد

 
 Guidelines for Children's Library Services http ://www.ifla.org/ I VI /s / 10 index.htmـ1

 Lectura Cuba de nacional de programa de Bebecetaـ ملزيد من البحث، ينظر: 2
، املكتبة  30، مج  لحاسبات، إنجليزي، عربياملوسوعة العربية ملصطلحات علوم املكتبات واملعلومات واالشامي أحمد محمد، سيد حسب هللا،  ـ  3

 .1878، ص 2001األكاديمية، القاهرة، 
 . 1878الشامي أحمد محمد، سيد حسب هللا، مرجع سابق، ص ـ 4
 . 135، ص 2014، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، املكتبات ومتاحف األطفال من التقليدية إلى الرقميةالحلفاوي وليد سالم محمد، ـ 5
 . 8، ص 1993، القاهرة، دار الكتاب املصري، مكتبة الطفلعبد الشافي حسن محمد، ـ 6
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الطبقات    - كافة  من  الناس  يقصدها  املجتمع.  خدمة  في  أساس ي  دور  لها  للمدرسة،  مكملة  اجتماعية  ثقافية  مؤسسة 

وإن بدت في اآلونة   للطفل، ترتبط بها ارتباطا إداريا وماديا.. وقد خصصت فيها مكتبة 1ومختلف األعمار للتزود بالثقافة والعلم

األخيرة مستقلة عنها كما هو الحال في مكتبات رياض األطفال، والجمعيات واملؤسسات ذات العالقة بالطفولة )منازل األسرة  

 الغنية واملثقفة(. 

 )مكتبات األطفال )املاهية والخدمات

 مكتبات األطفال: 

مراكز ومؤسسات ثقافية، هدفها األساس ي تكوين شخصية الطفل وصقل مواهبه وتنمية قدراته وتوجيهها  هي عبارة عن  

. بغض النظر عن لونه وجنسه  2التوجيه األمثل من خالل ما تقدمه له مما يتناسب مع حاجياته ورغباته وميوله واستعداداته

 مية وثقافية. ، أو أي خلفية دينية وقو 3أو مستواه االجتماعي 

 :أنواع مكتبات األطفال

الوقت وتوسيع   تعتبر املكتبة في حياة األطفال، من أهم وسائل كسب املعرفة وغرس عادة القراءة واملطالعة، واستثمار 

 املدارك والقدرات وتحقيق املتعة، ومن هنا جاء دور مكتبات األطفال التي تطورت تطورا كبيرا، فتعددت وظائفها وأنواعها: 

وهي عادة املكتبة املوجودة في كل فصل أو صف من صفوف الطالب، تبدأ عملية بنائها بتشجيع من  ـ مكتبات الفصول:  1

ك لهم، فيترك لهم الحرية في ترتيبها وحفظها، وتوضع هذه  
ْ
ل مربي الصف، ونجاح هذه املكتبة يرتبط بنظرة الطالب إليها أنها مِّ

احها، كما يؤخذ عادة رأي الطالب عند شراء الكتب ليساهموا بتحمل املسؤولية  الكتب في خزانة يحتفظ أحد الطالب بمفت

ويستعدوا ويشعروا باملتعة عندما يستعيرون أي كتاب لقراءته، وفي هذه املكتبة يتدرب الطفل ويعتمد على استعمال كتاب  

 .مكتبة املدرسة ومن ثم املكتبة العامة

للتسلية والترفيه وتوضع املكتبة لألطفال فيركن هادئ من أركان النادي أو  تكون عادة  ـ مكتبات النوادي والجمعيات:  2

الجمعية إذا تعذر وجود غرفة خاصة بهم، وغالبا ما يكون هذا النوع من املكتبات ليس هدفا بحد ذاته. وإنما جزء من برامج  

 .4متعددة ليختاروا ما يروق لهم أثناء وجودهم في النادي أو الجمعية

املكتبا3 العامة:  ـ  العامة لألطفال، ت  املكتبة  الذي تخصصه  القسم  أو  الجناح  هذا    هو  في  املكتبات  وقد أصبحت هذه 

التقليدي والروتيني. معطية   الركود  لتلغي  املكتبات بصفة عامة،  في ميدان  الحاصلة  التكنولوجية  التطورات  العصر تواكب 

 .لكترونية، والرقمية واالفتراضية الخاصة باألطفالصورة جديدة ملكتبات تتمثل في نوع جديد هو: املكتبات اإل

ومن الطبيعي أن تكون الخدمة املكتبية العامة مهيأة أكثر لألطفال من سن ما قبل املدرسة، إال إذا كان هؤالء األطفال قد  

 :هداف التاليةأتيح لهم االلتحاق بدور الحضانة ورياض األطفال. ففي هذه الحالة تيسر لهم الخدمة املكتبية تحقيق األ 

 .توفير الكتب وبقية املواد املكتبية األخرى  -

 
 .181، ص 2002، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، دمشق، مقرر املكتبات املدرسية ومكتبات األطفال علي أحمد،ـ  1
 .9، ص 2005القطان، فلسطين، ، مؤسسة عبد املحين دليل املكتبة العامة ومكتبات األطفاليتيم محمود أحمد، ـ 2
 .17ا الحلفاوي وليد سالم محمد، مرجع سابق، ص ـ 3

 . 53، ص 1983، مكتبة املحتسب، األردن، 2، ط أدب األطفال ومكتباتهمهليل شريحة هيفاء، ـ 4
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 .تهيئة الطفل للقراءة، وإشباع حاجاته لالستطالع -

 تعويد األطفال على االستماع عند القراءة الجهرية، ورواية القصص، واستخدام مصادر املكتبة. -

 .ة والتعاون تكوين العادات االجتماعية اإليجابية الصالحة مثل األلفة واملحب -

هي املكتبة التي ينشئها الوالدان باملنزل بغية تشجيع األطفال على القراءة التي تعتبر من أهم ثمرات  ـ املكتبات املنزلية:  4

 وفيها ما يفضله األطفال من كتب ومجالت وقصص. الحضارة على اإلطالق،

املتنقلة:    5 املكتبات  لألطفال، وهي  ـ  املكتبات مخصصة  تكون هذه  ) مكتبة عبارة عن قد  في عربة  ستخدم توضع 
ُ
ت وقد 

املناطق النائية واملعزولة والجبلية  ( تتنقل من مكان آلخر، لتغطية  العربات أو الدواب أو الزوارق أو الطائرات في بعض الدول 

.ويعتمد نجاح هذا النوع من املكتبات  1تبة تخدمهم بشكل مباشر التي يقطنها األطفال وال يوجد فيها مكالوعرة ومناطق البادية 

 .على مدى توافر اإلمكانيات املادية والبشرية لها، وبرنامج عمل منظم ومدى تعاون األهالي

 تجهيزات مكتبات األطفال: 

ينجذب األطفال دائما إلى كل ما هو جميل، وإلى األشياء غير املألوفة لديهم. ومن هنا فإن مباني مكتبات األطفال تحتاج  

 : 2لتجهيزات وتقنيات تراعي املواصفات واملعايير الدولية اآلتية  

(،  دحمة بحركة مرور السياراتالشوارع والطرق املز أن يكون موقع املكتبة بعيدا عن أماكن الخطر بأشكالها املختلفة )   -

 )قريب من منازل األطفال أو مدارسهم(. وفي مكان يسهل الوصول إليه من قبل األطفال وبدون عناء

مراعاة النواحي النفسية كفضاء االستقبال، والبعد عن الضوضاء، والجمال، والديكور العصري املريح الذي يبعث الهدوء    -

 .3طفل يتاح عن طريقها حل مشكلة التعامل مع نطاق أشمل في النفس، وإقامة أجنحة خاصة بال

الدقة في الهندسة، حيث من األفضل أن تتكون املكتبة من طابق واحد حتى ال يضطر األطفال إلى صعود الساللم. وربما    -

 .  4الوقوع منها 

 اإلمكان مما قد ُيْؤذي األطفال عند تحركاتهم. راحة األثاث ومتانته وجماليته، بحيث ال يشتمل على أي حواف حادة قدر  -

 املواصفات الصحية مثل اإلضاءة الجيدة والتدفئة والتهوية والتكييف. -

تجهيز القاعة املخصصة لعرض األفالم واملسرحيات والندوات واملحاضرات، بأجهزة التسجيل الصوتية واألشرطة ومواد   -

 .عرض األفالم ومتطلباتها

 
- 10-28، تاريخ الزيارة  www.albayan.ae،  "املكتبات املتنقلة.. كنوز ثقافية فوق العجالت تروي ظمأ فئات مجتمعية متنوعةداليا بسيوني، "ـ  1

0192. 

اقع الخدمات واألنشطة املكتبية في رياض األطفال في مدينة البصرة دراسة ميدانيةـ حريب رابحة كظيم، مجلة كلية اآلداب،  2 ،  06، العدد  و

 . 208، ص 2006
 . 92، 19، ص 2001، مكتبة غريب، اإلسكندرية،  كتب ومكتبات األطفالالسيد حالوة محمد، ـ 3
، العربي للنشر و التوزيع، القاهرة، )د.ت.(، ص مكتبات األطفال والناشئة: الخدمات املكتبية، اإلجراءات الفنية والتجهيزاتالجوهري حامد،  ـ  4

29 . 
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وأدراجها    - والفهارس  القراءة  وطاوالت  الدوريات،  وحوامل  الكتب،  ورفوف  واملناضد،  والكراس ي،  الكتابة،  أدوات  توفير 

البصرية، والفيديو واألشرطة املمغنطة. وغيرها  - والخزائن. وتقنيات اإلعالم، وأجهزة التخاطب عن بعد. كالتقنيات السمعية  

 .  1وأطوال األطفال من التجهيزات املكتبية املناسبة ألحجام 

 الخدمات املكتبية لألطفال 

يقصد بالخدمات املكتبية لألطفال، تلك الوظائف والخدمات التي تقدمها املكتبة لفئة من فئات جمهورها وتتضمن تسهيل  

التربوية  الثقافية  واألنشطة  الترفيهية  والوسائل  واإلرشاد،  التوجيه،  خدمة  من  يستفيد  كي  للطفل  الفرصة  وإتاحة 

املتوفرة داخل جدران املكتبة. وتشجيعه على االرتقاء بقدراته الفكرية، وتوسيع آفاقه ومداركه. واكتساب املعلومات  2الفنية و 

فيها يعيش  التي  والبيئة  من حوله  العالم  عن  ثقافية  خلفية  لتكوين  ـ  الخاص  بجهده  ـ  إليها  يحتاج  التي  والحقائق  .  3واألفكار 

وضوعات التي تشكل محور اهتماماته، وميوله ورغباته. وتهيئة الجو املناسب ـ منذ بداية تعرفه  والحصول على ما يريده في امل

األول  تكوينه  فترة  وخالل  والكلمات  الصور  خارج  4على  عليها  االطالع  أو  لقراءتها،  للكتب  املرنة  االستعارة  على  يشجعه  الذي 

. خاصة األطفال الذين ال يستطيعون املجيء إلى املكتبة  5فترة إعارتها   املكتبة، ومنحه فترة كافية الستخدامها وإرجاعها أو تمديد

 . 6بشكل يومي بسبب بعدهم عنها أو لعدم توفر وسائل املواصالت 

 :وإجماال، يمكننا حصر خدمات مكتبة األطفال فما يلي

القراء الصغار بمكتبتهم، واكتسابهم  تهدف هذه الخدمة أو الوظيفة إلى تعريف  :ـ التدريب على استخدام املكتبة)اإلعارة( 1

الجيدة  األخرى  املتنوعة  والنشاطات  الخدمات  أو  املعلومات  ومصادر  الكتب  وإخراج  تسجيل  ألعمارهم    7مهارات  واملناسبة 

، والحفاظ على الكتب املرغوب في  8وقدراتهم وميولهم. ويدخل ضمن هذه العملية تعليم األطفال استخدام الفهارس الستخراج 

مثل:  قرا باملكتبة  املتوفرة  املعلومات  تكنولوجيا  التقاويم. وكيفية استخدام  أو  املوسوعات واملعاجم واألدلة  في  والبحث  ءتها 

الحاسوب وشبكة األنترنت وغيرها. ولهذه الخدمة أهمية كبرى ألنها تساعد الطفل على كسب الثقة في نفسه، وفي تطوير قدراته 

 تماعية.ومهاراته اللغوية والفنية واالج

هذه الخدمة تتمثل في اإلجابة على األسئلة واالستفسارات التي يوجهها الطفل،  :ـ خدمة الرد على االستفسارات واألسئلة  2

، وبالتالي فإن وقد تكون أسئلة صعبة ومتخصصة في مجاٍل معين .  9أو ولي أمره تتضمن بعض الحقائق أو األدلة أو البيانات 

الحصول   هو  الخدمة  هذه  املتوفرة  أساس  واإللكترونية  املطبوعة  املعلومات  ومصادر  البرامج  تحتويها  التي  املعلومات  على 

 
 21ص  ،1991، دار املريخ، الرياض، املكتبات الحديثة وبناياتها وتجهيزاتها صوفي عبد اللطيف، ـ 1
 . 84، ص 2011، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، أنواع املكتباتاملدادحة أحمد نافع، ـ 2
 . 48، ص 2010، مؤسسة حورلي الدولية، القاهرة، األنشطة املكتبية ودورها في اإليداعدينا عبد الشفيق عبد الحميد، ـ 3

 . 84املدادحة أحمد نافع، مرجع سابق، ص ـ 4
 .47يق عبد الحميد، مرجع سابق، ص دينا عبد الشفـ 5
 .17الجوهري حامد، مرجع سابق، ص ـ 6
 . 34، ص  2000، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،تنمية املجموعات املكتبية في املكتبات ومراكز املعلوماتالنوايسية غالب عوض، ـ  7

 .  34املرجع نفسه، ص ـ 8

 .36، ص 2006، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ي عصر املعلوماتمكتبات األطفال فدياب محمد مفتاح، ـ 9
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أو القواميس وغيرها من أنواع البرامج األخرى ومعالجتها  املعارف واملوسوعات واملعاجم  . لذلك ال بد أن  1باملكتبة مثل دوائر 

ــــ:  2يتصف العاملون في املكتبة  ـــ  بـــــ

 الفطنة والذكاء، والقدرة في التعامل مع األطفال وفهمهم. لياقة و والاملرونة  أ( 

و   ب(  األبوة  واألحاسيس  روح  املشاعر  في  رهافة  من  به  يتميزون  ملا  األطفال  قلوب  كسب  على  والقدرة  والبشاشة،  املرح 

الخيال لديهم.وخصوبة  االجتماعية  والقيم  العادات  تنمية  بكيفية  الواسعة  واملعرفة  متا  .  عن   
ً
البرامج  فضال ومراقبة  بعة 

 .التلفزيونية املتعلقة باألطفال

على شهادة في علم املعلومات واملكتبات، أو في علم نفس الطفل وعلم النفس التربوي    املؤهالت الفنية املتمثلة في حيازتهمج( 

النمو  و  أطوار  في  القرائية  وامليول  العادات  الذي يشمل دراسة  القراءة  نفس  أن    املختلفة.علم  إذا علمنا  أمناء  خاصة  مهنة 

ملا يصحب هذه   نظرا  األطفال،  مع جمهور  التعامل  في  املهام  أهم وأصعب  من  املتقدمة  الدول  في  األطفال أصبحت  مكتبات 

 املجاالت من تغيرات وتطورات متالحقة.

 .3ه وأنواعه أدب األطفال وأشكالبعالم الطفل، بسبب تنامي  أن تكون لهم دراية واسعة وكبيرة د( 

وهذا من خالل تعريف الطفل باملكتبة وكيفية استخدام أدوات البحث واإلفادة  ـ التربية والتعليم )الهدف التربوي(:    3

املواد.  من  وغيرها  له  املناسبة  للكتب  اختياره  عند  وتوجيهه  مهاراته  تطوير  في  املدرسية  واملكتبة  األسرة  مهمة  وتدعيم  منها، 

االعتماد على النفس للحصول على اإلجابة عن أسئلته واستفساراته من خالل مصادر املعلومات املتوفرة وحسن  وتشجيعه في  

 . والربط بين املوضوعات التي تدرس باملدرسة، وبين املصادر املتوفرة باملكتبة. 4استغاللها 

التنموي(   4 )الهدف  التثقيف  وإقامة :ـ  األطفال،  ثقافة  إثراء  إلى  املكتبة  املختلفة   تسعى  وأهدافها  القراءة  منذ  5فرص 

أعمالهم   من  جزءا  لتصبح  عليها  وينشؤون  يشبون  وتجعلهم  وأحداث،  أمور  من  حولهم  من  يجري  بما  لتنويرهم  صغرهم 

حياتهم.   طول  مع  واملستمرة  الدائمة  لهم،  وونشاطاتهم  تقدم  التي  واألنشطة  والبرامج  الفعاليات  كافة  خالل  من  هذا  يأتي 

لكتب واملحاضرات والندوات وأندية القراءة وغيرها التي تمكن القراء الصغار من املساهمة في تطوير شخصيتهم  كالحديث عن ا

وتنمية ذوقهم الفني والجمالي، وتزويدهم باملعلومات والخبرات واملهارات اللغوية والفنية واالتصالية    وقدراتهم العقلية وخصبها. 

وتشجعهم فكريا وثقافيا واجتماعيا، وتغرس فيهم عادة حب القراءة واحترام    .زمة لهموالعلمية واالجتماعية، واالتجاهات الال 

 من سلوكهم التعليمي. وتكفل لهم تنمية ذوقهم الفني والجمالي )من خالل تعريفهم بأدب  
ً
وتقدير الكتب كعمل يصبح جزءا

في القضاء على معوقات القراءة، لخلق جيل    األطفال وأنواعه وموضوعاته ومستوياته(، وحماية ثقافتهم وتراثهم. وتساعدهم 

 جديد يؤمن بالثقافة ويسير في ظاللها وركبها. 

بدخول الكمبيوتر )النظام الرقمي( في خدمة مكتبة األطفال، فقد أصبح من اليسير على التالميذ االتصال والتفاعل وتبادل  

تكنولوجيا املعلومات أمام الطفل للوصول إلى البيانات والحقائق وكل  الخدمات واملعلومات. كما أصبح من املمكن فتح مجال  

 
 .33الحلفاوي وليد سالم محمد، مرجع سابق، ص ـ 1
 . 208مرجع سابق، ص  ـ حريب رابحة كظيم،2
 .50الحلفاوي وليد سالم محمد، مرجع سابق، ص ـ 3
 . 19السيد حالوة محمد، مرجع سابق، ص ـ 4
 . 37دياب محمد مفتاح، مرجع السابق،ص ـ 5
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واالجتماعية  العلمية  املعلومات  وتبادل  املجاالت،  شتى  في  تطورات  من  جديد  هو  واملوسوعات  1ما  القواميس  كاستخدام   .

 واألطالس بأنواعها املختلفة. 

ت بالبيانات واملعلومات املوثوقة وبخاصة الجارية، للتوعية ملا  من خالل إمداد األفراد والجماعات واملؤسسا:ـ اإلعـــــالم  5

الوطن   وتطلعات  واحتياجات  باهتمامات  املرتبطة  مجاالت  مختلف  في  العاملية  واإلقليمية  املحلية  املستويات  على  يجري 

 .واملواطن

فادة منه، ونشر القيم الروحية  للتعريف والعناية به، وإبراز الحدث ودراسته واإل :ـ املساهمة في حفظ التراث الوطني  6

الوطنية واإلنسانية األصيلة لدى الطفل. كالصدق والشعور باملسؤولية والتضحية والوفاء. وذلك بالقدوة الحسنة واألساليب  

 . 2الفعالة

ند  بين أفراد املجتمع عن طريق غرس الخصال والعادات الحميدة ع  ـ دعم العالقات االجتماعية )الهدف االجتماعي(:    7

، وتنمية قدراته  3الطفل، كاحترام اآلخرين والتعاون فيما بينهم، ومساعدته على القيام بنشاطاته املختلفة واالنسجام والتكيف 

الشخصية وفهمه االجتماعي، وتكوين الرأي العام املستنير واملواطن الواعي الصالح في املستقبل، واملساهمة في توجيه سلوكه  

بين الطفل وأصدقائه )عن طريق البحث الجماعي ولجان املكتبة، وتشجيع    4ون والعمل بروح الفريق وزرع روح الهدوء والتعا

املعنية برعاية الطفل )البيت واألسرة واملجتمع(  التعلم(، واملؤسسات  في  البناءة  . وهذا من خالل عروض األفالم،  5املنافسة 

 التي هي جزء من خدمات ونشاطات املكتبة العمومية.    6افية الخاصة واملعارض، وإقامة الندوات، واملحاضرات، واملسابقات الثق

تسعى املكتبة إلى تسلية األطفال والترويح عنهم بما يفيدهم، وعلى نحو يعود ـ استثمار أوقات الفراغ)التسلية والترفيه(:    8

 :عليهم بفائدة معنوية ومادية ونفسية. ولكي تتحقق ينبغي أن تسعى املكتبة إلى ما يلي

الترويح    - مواد ووسائل  بتوفير  املفيدة، وذلك  التسلية  في  لتمضية وقت فراغهم  لألطفال  مناسبة  برامج وخدمات  توفير 

املختلفة من خالل البرامج واألنشطة والفعاليات املوجهة والهادفة. كالقصص واملسرحيات وأفالم الكرتون املوجهة واأللعاب  

 . 7وغيرها  التعليمية وبرمجيات الحاسوب الترفيهية

 .املساهمة في تطوير استخدام اإلعالم اآللي -

 .8تكسير الجمود في الجدول املدرس ي، وذلك بتغيير مكان التعلم وأساليبه ووسائله  -

 
 .  220، ص 1997، مطابع النشر العربي، القاهرة، لخدمة املكتبية العامة لألطفالـ محفوظ سهير أحمد، ا1
 . 43، ص 1985، دار املريخ، الرياض، ملعنى االجتماعي للمكتبةادراسة ألسس الخدمة املكتبية العامة واملدرسية:  أحمد أنور عمر،ـ 2

أنوار محمد مرس ي،  تسـ  3 أنظر:  وأثاث  وتجهيزات  احتياجاتهم من كتب  لهم  بتوفير  الخاصة  في معاونة األطفال من ذوي االحتياجات  املكتبة اهم 

 . 18، ص 2013، دار وفاء لدنيا للطباعة والنشر، اإلسكندرية، املدرسية وعالج بعض املشكالت السلوكية لألطفال

، ص  1997، أيار،  251، العدد  املكتبة املدرسية واالتجاهات الحديثة في التربية ، املجلة العربية لألرشيف والتوثيق واملعلومات،  زاش أمل محمدـ  4

 . 26ـ  25ص 

 . 68، ص 2013، دار الوفاء الدنيا للطباعة والنشر، اإلسكندرية، املكتبة املدرسية وتنمية مهارات التعبيرأنوار محمد مرس ي، ـ 5
 .13اوي وليد سالم محمد، رجع سابق، ص الحلفـ 6
 . 82ـ  81، ص ص 2008، دار الصفاء، عمان، مدخل إلى املكتبات واملعلوماتالهمشري عمر أحمد، ـ 7
 . أنظر:2008، مصادر التعلم، التجهيزات املدرسية والتقنياتاإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات، ـ 8

http://www.girlseduep.gov.sa/portal/more-about-joomla 

http://www.girlseduep.gov.sa/portal/more-about-joomla
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 .1وضع مختلف مصادر املعلومات املناسبة )األرصدة الوثائقية...( تحت تصرف التالميذ  -

 املجاور لها في إعادة الكتب واملراجع.التعاون بين املكتبات العامة   -

 .تيسير وصول القراء الصغار إلى الكتب واملراجع على الرفوف املفتوحة من خالل اإلعداد الفني السليم -

وتشجيع    - والترفيه،  والتسلية  للمطالعة  املناسب  املناخ  توفير  إلى  ترمي  التي  لألطفال  الصيفية  القراءة  برنامج  تشجيع 

 . 2جابي ألوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على األفراد والجماعات وابتعادهم على كل ما هو مضر االستثمار اإلي

توفير الفضاء الهادئ والظروف املالئمة واملناسبة لتشجيع الطفل على اإلبداع، وإجراء الدراسات، والبحوث، وتحضير    -

 3.االمتحانات

 التقليل من نسبة التسرب املدرس ي.  -

 من ممارسة الذكور في هذه املرحلة العمرية، ألن  
ً
الجدير باملالحظة، أن ممارسة اإلناث للمطالعة في املكتبات أكبر حجما

 الذكور تشغلهم الكرة، واللعب باألزقة واملالعب أو ارتياد مقاهي اإلنترنت. 

 :أنواع النشاطات الثقافية

تقوم الكثير من املكتبات بعرض مجموعة من الكتب املنتقاة واملشوقة لألطفال أو لوحات فنية أو خطوط  :ـ املعارض   1

واملخدرات... والتدخين  العلم  ويوم  كالبيئة  القارئ،  تهم  مناسباتية  بمواضيع  متعلقة  ملصقات  أو  التالميذ  4عربية  لجذب 

لغرس    املساعدة على جعلهم يقبلون على املكتبة بطريقة مشوقة،  واألطفال وغيرهم من الجمهور العام. وهي وسيلة من الوسائل

 .5أفكار جديدة في عقولهم 

هناك كثير من املسابقات التي يتم إجراؤها لألطفال، كاملسابقة الحرة للقراءة التي تكسبهم املهارات  :ـ تنظيم املسابقات  2

، وتوجيههم  6التالميذ بالنفع في دراسته الحالية أو املستقبلية   وتدعم املناهج الدراسية واستثمار وقت الفراغ في نشاط يعود على 

الحقائق  البحوث واستخالص  إعداد  الواعية وتعويدهم على  القراءات  تنمي ذكاء  7نحو  التي  األلعاب  إلى بعض  ، هذا إضافة 

 .الطفل كلعبة الشطرنج

مسرح املكتبة، وغالبا ما تؤخذ قصة املسرحية من حكايات  هو عبارة عن تمثيل ملسرحيات العرائس أو    ـ املسرح والتمثيل:  3

،  8قصصية مرغوبة عند األطفال أو من واقعهم الطفولي، وذلك بتوجيه من أمين املكتبة أو خبير في هذا املجال من خارجها 

عائالتهم. وينجم عن هذا    والذي يقوم بتهيئة القصة والنص وتوزيع األدوار على األطفال الذين يقومون بتمثيلها أمام زمالئهم أو

 
 . 22، ص. 2005، املركز األصيل، القاهرة، مستقبل املكتبات املدرسية والعامة في ظل العوملة اإللكترونيةطارق محمود عباس، ـ 1
 . 39ـ   33ملرجع نفسه، ص ص، ـ ا2

ـ املتضمن القانون األساس ي الخاص باملوظفين املنتمين لألسالك الخاصة    08مرسوم تنفيذي رقم  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  ـ  3

 . 10ص ،  34، العدد 2008نوفمبر  26املوافق 1429ذي القعدة عام  28. بالثقافة

 . 206، ص 1993التعليم، مؤسسة الخليج العربي، القاهرة،  ، مركز مصادر املكتبة املدرسية الشاملةعبد الصافي محمد محسن، ـ 4

 .78الحلفاوي وليد سالم محمد، مرجع سابق، ص ـ 5
 . 150، ص 1998، دار الثقافة العلمية، اإلسكندرية، دراسات في مكتبات املؤسسات التعليميةغادة عبد املنعم موس ى، ـ 6

 . 11  - 10البيطاس سنتر للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ص ، أنشطة وخدمات املكتبة املدرسيةمحمد مكاوي عودة، ـ 7
 .58الجوهري حامد، مرجع سابق، ص ـ 8
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ومواجهة   واإلعداد،  والتأليف  والخطابة  واإللقاء  املعبرة،  كالقراءة  الفنون  من  متعددة  أنواع  ممارسة  املسرحيات  من  النوع 

فض ي إلى إضفاء جو من الفرح والسرور، 1الجماهير، والقدرة على تجسيد الشخصيات 
ُ
وزرع طابع من الثقة بالنفس.    . كما ت

 . 2الكالم والحديث بصورة صحيحة وتعلم كيفية  

من خالل هذا النشاط، يمكن أن تظهر عدد من املواهب لدى األطفال. وعلى املسؤول على هذا النشاط أن يقوم  :ـ الرســـم   4

 بتوجيههم، وأن ينمي فيهم مهارة تصفح وقراءة القصص ليقوموا برسم أو تلوين أجمل صورة أعجبتهم. 

وتحفيز    راك طعم األلوان وتنمية الخبرة الجمالية وتغذية اإلحساس بالجمال والذوق الفني،يرتبط نشاط الرسم بمهارة إد

الوجداني، الجانب  وإشباع  والخيال،  التخيل  ملكة  وإثارة  واالبتكار  اإليداع  على  املوهوبين   األطفال  األطفال  ومعرفة 3وتمييز 

لوحات والرسوم التي يمكن عرضها في مسابقات خاصة  وجمع عدد من ال  ميولهم. حتى يتم تزويدهم بالقصص التي تسليهم،

 . 4بالرسم 

لخلق الرغبة لقراءة الكتب عند   تعتبر نوعا من األنشطة املتميزة التي يقوم بها أخصائي مكتبات األطفال، :ـ رواية القصة 5

الفنون وأدب األطفال    الطفل. حيث أن هذا الفن الرفيع )القصص(. هو من أحب ألوان األنشطة عند األطفال، وأكثر أنواع 

املضامين التربوية والقيم النبيلة، وحب الوطن.  انتشارا. ملا يشتمل عليه من عناصر التشويق والخيال والحوادث واملغامرات، و 

 :5وتشير "أوغستا بكر و الين غرين" إلى أن رواية القصة تمنح األطفال عدة قيم وفوائد منها 

 .لقراءة القصص املكتوبةإفساح الطريق أمامهم  -

التي    - واألحداث  للمواقف  مختلفة  صورة  صنع  خالل  من  وخيالهم،  فكرهم  استعمال  على  التدريب  فرصة  من  تمكنهم 

 .يستمعون إليها

لها دور كبير في مساعدة األطفال على التحكم في املشكالت النفسية التي تواجههم أثناء فترات النمو املختلفة، وتجعلهم    -

 .ما يدور حولهم عن طريق فهم املشكالت التي تتحدث عنها القصص املروية وحلول هذه املشكالتيفهمون 

تلعب دورا مهاما في تراث الشعوب عن طريق رواية القصص والحكايات املستمدة سواء من تراث األمم والشعوب، أو من   -

 العظيمة مثل حضارة األمة الجزائرية.    تراث األمة وحضارتها. خصوصا الحضارات الغنية بالقيم الخالدة واملآثر

تسهم املواد السمعية البصرية بإثارة انتباه األطفال، وتوسيع مداركهم، وإكسابهم الخبرة واملهارة. ويتضح  :  ـ عرض األفالم  6

 ذلك في عرض األفالم بأنواعها املختلفة. منها أفالم"الكارتون"، واألفالم التعليمية والترفيهية. على أن يراعى في اختيار هذه األفالم 

 .عنصر التشويق واملضامين الهادفة

تساعد الطفل في تعلم املهارات األساسية املتعلقة باستعمال الحاسوب وبرامجه، وخاصة    ـ أنشطة الكمبيوتر واألنترنت:   7

البرامج التعليمية والتربوية التي تعينه على فهم املواد الدراسية والعلمية. ومثل هذا النشاط، يجعله أكثر رغبة في التعلم بسبب  

 
 .124، ص 1998، مجد الوي، عمان، النشاطات التروية بين األصالة والتحديثرسمي علي عابد، ـ 1
 . 210عبد الشافي حسن محمد، مرجع سابق، ص ـ 2
 . 239، ص 2014، دار عالم للكتاب للنشر، عمان، الثقافة واملكتباتماجد مصطفى شامان،  الدبيسـ 3
 . 240الهمشري عمر أحمد، مرجع سابق، ص ـ 4
 دليل املعلم إلى النشاط الثقافي: دليل يساعد مدير املدرسة واملعلم والطالب واملعنيين في مديريات التربية و التعليم على الخضير فادي املواج،  ـ  5

   8، ص 2006، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، متابعة النشاطات الثقافية والسير على طريق النجاح فيها
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. لكن البد  1عيد الدرس أكثر من مرة مما يسهل استيعابه ما يحويه الحاسوب من عمليات حسابية، وألوان، وخطوط تجعله ي

 من مراقبة األطفال عند تصفح مواقع اإلنترنت حتى ال يتم استخدامها بصورة سلبية. 

ــة :   خاتمــ

"محمد القباطي" بوالية سيدي بلعباس بالجزائر ال تزال بعيدة عن تأدية دورها التربوي على    بالرغم من أن مكتبة األطفال 

 وجه، إال أنه ال يمكننا إنكار ما قدمته من خدمات ونشاطات لـ:أكمل 
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ّ
 learning disorders  اضطرابات التعل
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 ملخص: 

التعلم من حيث   تحديد داللته وطبيعة منشأه وأنواعه،  تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم اضطرابات 

حيث كشفت نتائجها عن اختالف اضطرابات التعلم عن صعوبات التعلم سواء على مستوى حدتها أو على مستوى مسبباتها،  

أو   أو حركية  بإعاقة حسية  تتعلق  االقتصادي واالجتماعي، وال  أسباب خارجية كالحرمان  إلى  التعلم  إذ ال ترجع اضطرابات 

ل تعتبر ذات منشأ داخلي، يرتبط بخلل وظيفي في الجهاز العصبي املركزي، وبذلك تعبر عن صعوبات تعلمية دائمة  عقلية، ب

وليست عابرة، كما أنها ال ترتبط بالذكاء، بحيث يتميز هؤالء األطفال بامتالك مستوى ذكائي متوسط أو فوق املتوسط، إذ  

عن القيام بمعالجة املعلومات وإنجاز مهمة معينة. كما أكدت أيضا نتائج  ترجع املشكلة األساسية التي تعترضهم إلى عجزهم  

هذه الدراسة عن أن االرتقاء الدراس ي لهؤالء األطفال يتوقف على مدى استفادتهم بشكل مبكر من خدمات تعليمية متالئمة  

 مع خصوصيات إعاقاتهم. 

   .االضطرابات األكاديمية  -ات النمائيةاالضطراب -صعوبات التعلم -اضطرابات التعلم الكلمات املفتاحية: 

Abstract :  

This study aims to put light on the concept of learning disorders in terms of determining its significance and 

the nature of its origin and types, as its results revealed that learning disorders differ from learning difficulties, 

whether at the level of their severity or at the level of their causes, as learning disorders are not due to external 

causes such as economic and social deprivation, and not related to a sensory, motor or mental disability, but is 

considered to have an internal origin linked to a dysfunction in the central nervous system, and thus it expresses 

permanent and not transient learning difficulties, therefore it is not related to intelligence, so that make these 

children characterized by having an average or above average intelligence level, as The main problem they 

encounter is their inability to process information and accomplish a particular task. The results of this study 

also confirmed that the academic advancement of these children depends on the extent to which they benefit 

early from educational services appropriate to the specifics of their disabilities. 

Keywords:  learning disorders- learning difficulties- developmental disorders- academic disorders. 
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 مقدمة: 

والفاعلين التربويين واآلباء وجمعيات املجتمع   اضطرابات التعلم باهتمام متزايد من طرف الباحثين واملهتمينيحظى مفهوم  

التي تخلفها هذه   السلبية  الوعي باآلثار  املدني على حد سواء، بحيث اتسعت دائرة االهتمام بهذا املوضوع باملوازاة مع تزايد 

 ي للمتعلمين الذين يعانون منها. االضطرابات التعلمية على املستقبل الدراس 

إذ تعد اضطرابات التعلم من أهم أسباب الفشل الدراس ي لدى هذه الفئة من األطفال، فهي اضطرابات معقدة تأتي في  

أشكال عديدة، وتفرز صعوبات دائمة غير مرئية تقريبا، أشهرها صعوبات على مستوى القراءة والكتابة والحساب، وصعوبات  

اال  مستوى  االضطرابات  على  هذه  تشكل  إذ  األساسية،  النمائية  املهارات  من  وغيرها  والتواصل  والتنسيق،  والذاكرة،  نتباه، 

مصدر صعوبات كبيرة على مستوى معالجة املعلومات، بحيث يبدي ذوو اضطراب التعلم عجزا ملحوظا عن القيام بمهمة أو  

   .استخدام مهارات معينة، وخاصة في املدرسة

الصعوبات عوائق حقيقية تحول دون ارتقائهم الدراس ي، الش يء الذي يتطلب مساعدتهم بشكل مبكر    لذلك تشكل هذه

على التحكم في تلك املهارات األساسية في التعلم، وذلك من خالل الرصد املبكر لألطفال الذين يعانون من هذه االضطرابات  

الرصد أوال على مدى امتالك مختلف الفاعلين التربويين    وهي في بداية ظهورها دون تركها تتراكم وتتعقد، حيث يتأسس هذا

لوعي سليم بشأن الضبط املفاهيمي ملفهوم اضطرابات التعلم من حيث داللته وطبيعة منشأه ومسبباته وأنواعه، وما يميز  

 هؤالء األطفال من خصائص مقارنة مع أقرانهم العاديين. 

اعلين التربويين باملشكالت الناجمة عن اضطرابات التعلم، تحاول  وللمساهمة في تبلور وعي مؤسساتي لدى مختلف الف 

التعلم،   التعريف بمفهوم اضطرابات التعلم، من حيث تبيان داللته وطبيعته ومسبباته وتميزه عن صعوبات  الدراسة  هذه 

 الضطرابات.  وتعرف أيضا أنواعه، وكذا تحديد الخصائص العامة التي يتميز  بها األطفال الذين يعانون من هذه ا

 أوال: اضطرابات التعلم.  

هذا   بخصوص  املفاهيمية  التحديدات  من  العديد  تواجد  من  فبالرغم  للغاية،  معقدا  مجاال  التعلم  اضطرابات  تشكل 

زلت بعيدة عن تحقيق إجماع حول تعريفها ومسبباتها وكذا تجلياتها السلوكية والشخصية، فماذا تعني إذا    املفهوم، فإنها ما 

 التعلم؟      اضطرابات

تتحدد اضطرابات التعلم كاضطرابات ناجمة عن تأخر نمائي في واحدة أو أكثر من عمليات الكالم، اللغة، القراءة، الكتابة  

و الحساب. وبذلك فهذه االضطرابات ال تحيل على إعاقة عقلية أو جسمية أو بدنية أو اضطرابات نفسية شديدة أو حرمان  

اقتصادي، بقدر ما ترتبط بوجود وجود خلل وظيفي وليس عضوي على مستوى الجهاز العصبي    بيئي أو ثقافي أو تعليمي أو

. كما يعتبر اضطراب التعلم خلال بنيويا ووظيفيا نتيجة حدوث خلل على مستوى الجهاز العصبي املركزي؛ فهو إذا ذو 1املركزي 

تحول دون بناء التعلمات األساس، عالوة على  منشأ عصبي مرتبط بعوامل داخلية، لذلك يشكل صعوبات دائمة  ومستمرة  

ذلك يمكن للصعوبات التعلمية أن تتخذ أشكاال مختلفة، فبعضها يكون مؤقتا، والبعض اآلخر  يتميز  بالحضور الدائم على  

م 
ّ
 . 2طول املسار الدراس ي للمتعل

 
على الذكاءات املتعددة في الكفاءة االجتماعية ومفهوم الذات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية   أثر برنامج قائمطارق عبد املجيد كامل, أحمد،    1

 .23،ص.2014 املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ذوي صعوبات التعلم،
2 Gouvernement du Québec,  Les difficultés d’apprentissage à l’école. Cadre de référence pour guider l’intervention,2003 , p.8. 
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إنج للفرد على  الفعلية  القدرة  التعلم على عدم  ما سبق تحيل اضطرابات  بالرغم من امتالكه  وبناء على  از مهمة معينة 

. إذ يشكو هؤالء األطفال من اضطراب واحد أو أكثر على مستوى العمليات النفسية  1للقدرة العقلية الكافية إلنجاز هذه املهمة 

األساسية املوظفة في فهم واستعمال اللغة نطقا وكتابة، وكذا في مهارات السمع، التفكير، الكالم، القراءة، الكتابة، التهجي أو  

بات الدماغية، الخلل الوظيفي البسيط، الحبسة الكالمية  الحساب. كما تشمل الحاالت التي تعود إلى اإلعاقة اإلدراكية، اإلصا

النمائية. كما تشكل اضطرابات التعلم  مجموعة غير متجانسة من االضطرابات التي تبدو من خالل تلك الصعوبات الحادة في  

الش ي ء الذي يؤدي إلى اكتساب واستخدام مهارات اإلصغاء والتحدث والقراءة والكتابة والعمليات الرياضية واالستنتاجية، 

حدوث فروق كبيرة بين أداء املتعلم املتوقع واألداء الفعلي املمكن.  وتتميز االضطرابات التعلمية بكونها جوهرية بالنسبة للفرد،  

ويمكن أن تعزى إلى وجود خلل في النظام املركزي العصبي، كما يمكن أن تحدث على مدى الحياة، وترتبط أيضا بمشاكل متعلقة  

 . 2ت تنظيم الذات، والتفاعل االجتماعي، واإلدراك االجتماعيبسلوكيا

 اضطراب التعلم و صعوبات التعلم. ثانيا: 

تحدد   إذ  بها،  املرتبطة  التدخل  أشكال  وكذا  ومسبباتها  حدتها  حيث  من  التعلم  عن صعوبات  التعلم  اضطرابات  تتميز 

التعلم، كما تتميز بكونها عابرة بحيث يتم حلها عادة بالتدخل املناسب،  صعوبات التعلم  كتأخر في النمو أو عائق من عوائق  

كما أنها ليست نتيجة خلل وظيفي في الدماغ ، بل تعود إلى عدة عوامل خارجية للفرد مثل الظروف االجتماعية واالقتصادية  

 . 3ريا الصعبة، أو الفوارق الثقافية أو اللغوية، أو  غياب التحفيز  املناسب مدرسيا أو أس

العالجية    التدخالت  مع  تجاوبهم  بفضل  التعلمية  مشاكلهم  تجاوز  التعلمية  الصعوبات  لذوي  يمكن  ذلك  على  عالوة 

املقترحة، فحين أن مظاهر ذوي اضطرابات التعلم ال تختفي كليا بالرغم من تجاوبهم مع العالج املقدم. لكن بالرغم من كل هذه  

مظاهر صعوبات التعلم وكذا اضطرابات التعلم غالبا ما تكون متشابهة على مستوى التعثر    التمايزات بين هذين املفهومين، فإن

على   بينهما  فارق  مع وجود  العالجية  التربوية  األنشطة  مع  التجاوب  مستوى  على  وكذا  والحساب  والكتابة  القراءة  عملية  في 

 .4مستوى الحدة، حيث تكون هذه املظاهر أكثر حدة في االضطرابات التعلمية 

 ثالثا: أنواع اضطرابات التعلم: 

املهتمين والباحثين في هذا   التعلم، يرى كثير من  مين ذوي اضطرابات 
ّ
املتعل نظرا لتعدد واختالف املشكالت التي تعترض 

هؤالء   لحاجيات  مناسبة  عالجية  تدخالت  اقتراح  وبالتالي  دراستها،  تسهيل  بهدف  االضطرابات  هذه  تصنيف  املجال ضرورة 

م
ّ
 هي إذا  أنواع االضطرابات التعلمية؟   فما ، يناملتعل

 

 
1  Dubé, F., & Senécal, M. N,  Les troubles d'apprentissage au postsecondaire: de la reconnaissance des besoins à 

l'organisation des services, Pédagogie collégiale,2015,p.17. 
مين ذوي صعوبات التعلم بمدارس التعليم   مستوى   ،مجدة السيد علي الكشكي، و لجين محمود سندي  2

ّ
الذكاءات املتعددة لدى عينة من املتعل

ص     2، ج10ع    3، مج  2016مجلة التعليم الخاص وإعادة التأهيل ،  ،العام باملرحلة االبتدائية بجدة و عالقته ببعض املتغيرات: دراسة مسحية

 .197- 161ص.
3 Auclair, E. L, Les troubles d'apprentissage: quelques mesures simples d'encadrement, Correspondance, 2006,pp.1-2 

والحلول اليز، بيطار وآخرون،    4 : العوارض  التعلمية واالضطرابات النفسية الشائعة في املدارس  للبحوث  دليل الصعوبات  التربوي  ، املركز 

 22،ص.2012واإلنماء، جمعية إدراك، بيروت،
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 اضطرابات املهارات النمائية:  .1

 اضطرابات االنتباه:  .1.1

العمليات   تركيز  على  القدرة  في  الضعف  حول  ويدور  لالنتباه  واإلرادي  التلقائي  الشكل  من  كال  االنتباه  اضطراب  يشمل 

املطلوب االتجاه  في  الذي  1العقلية  الطفل  يعجز  لذا  وصعوبة  .  لالنتباه  السريع  االستدعاء  عن  االضطراب  هذا  من  يعاني 

. كما يكون غير قادر على  2االحتفاظ به مع تشتته عند تعرضه ألي مثير خارجي، بحكم عدم قدرته على انتقاء املثيرات وتمييزها 

يرات متنوعة، وعاجزا عن تركيز  اختيار العوامل املناسبة ملوضوع معين، إذ يكون مشتت االنتباه أمام ما يعرض عليه من مث

 . 3انتباهه على نشاط محدد، وبذلك يصعب عليه التعلم 

عالوة على ذلك، تعتبر اضطرابات االنتباه من العمليات املعرفية األساسية التي تقف خلف معظم أنماط صعوبات التعلم  

ال على  التعرف  بشقيها  القراءة  والذاكرة، وصعوبات  اإلدراك،  الكتابة،  األخرى كصعوبات  القرائي، وصعوبات  والفهم  كلمة، 

وصعوبات إجراء العمليات الحسابية. لذلك يؤدي قصور االنتباه إلى اضطرابات في تجهيز ومعالجة هذه املعلومات، حيث يفشل  

جز على  ذوي اضطراب التعلم في اختيار وتطبيق االستراتيجيات الفعالة، وضبط هذه العمليات في التجهيز واملعالجة، وكذا الع

كافة   على  االنتباه  مشكالت  تنعكس  إذ  املعلومات،  هذه  معالجة  في  وتوظيفها  اإلنتاجية  واألنظمة  املعرفية  األنشطة  تنظيم 

 . 4العمليات املعرفية واألنشطة الدراسية األخرى املستخدمة في التعلم

 . اضطرابات اإلدراك: 2.1

إمكانية تفسير وتأويل ما يصل إليه من خبرات حسية سمعية أو بصرية أو  تشير اضطرابات اإلدراك إلى عجز الفرد عن  

حركية، وبالتالي العجز عن الوصول إلى مدلوالتها ومعانيها. كما تتحدد صعوبات اإلدراك كخلل في التناسق البصري الحركي،  

املكانية  والعالقات  اللمس ي،  و  والسمعي  البصري  م 5والتمييز  يعانون  الذين  فاألطفال  اإلدراكية  .  العمليات  في  صعوبات  ن 

تعترضهم مشكالت على مستوى التناسق البصري والحركي والسمعي، لذلك يعجزون على تفسير املثيرات ومعرفة معناها، وال  

. هذه الصعوبات  6يقدرون على تطوير كثير من املهارات اإلدراكية كتناسق حركة العين واليد من أجل الكتابة ومن أجل التعلم 

تؤكد  اإلد السمعي،  اإلدراك  فبالنسبة صعوبات  الحركي.  و  البصري  السمعي،  اإلدراك  كصعوبات  مظاهر  عدة  تتخذ  راكية 

مين ذوي اضطرابات التعلم ليس لديهم صعوبات متعلقة بالسمع أو بحدته، بقدر ما  
ّ
العديد من الدراسات والبحوث أن املتعل

الصعوبات يمكن أن ترجع إلى عدم تحفيز قدرات اإلدراك السمعي  يعانون بشكل أساس من صعوبات سمعية إدراكية . هذه  

 . 7خالل مرحلة الطفولة املبكرة، أو إلى وجود خلل في املسار الحس ي العصبي التي تتبعه الخبرات الحسية السمعية 

 
 150- 148،ص ص.2014، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،اضطراب االنتباهلزهراء، حاج صابري  فاطمة ا 1
، مجلة الدراسات  دور العملية التربوية في التخفيف من حدة اضطراب االنتباه وفرط الحركة لدى الطلبة املوهوبين واملتفوقين نوري عوشاش،    2

 259، ص.2015والبحوث االجتماعية،
3    ، جالب  ومصباح  مجاهدي  املسيلةالطاهر  بوالية  ميدانية  دراسة  النمائية:  التعلم  ذوي صعوبات  مين 

ّ
املتعل تشخيص  مقياس  ،مجلة  بناء 

 . 38، ص2015الدراسات والبحوث االجتماعية،
 . 38-33، ص2008، دار النشر للجامعات، القاهرة،قضايا معاصرة في صعوبات التعلمفتحي مصطفى الزيات ، 4
 .137طاهر مجاهدي ومصباح جالب ، مرجع سابق، صال 5
، املجلة فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات اإلدراك السمعي وأثره في تحسين مهارات القراءة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلمالعزو  عماد،    6

 .142،ص2016، 1، ع40الدولية لألبحاث التربوية، مج 
 . 69صمرجع سابق،  اليز، بيطار وآخرون، 7
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 . اضطرابات الذاكرة:  3.1

و معالجة املعلومات املستدخلة واسترجاعها.  تشير الذاكرة إلى نشاط عقلي معرفي يعكس القدرة على ترميز وتخزين وتجهيز أ

لذلك فهي بمثابة مستودع للمخزون املعرفي، وما يشتمل عليه من خصائص تعكس طبيعة البناء املعرفي املتمثلة في الترابط 

األخرى  العقلية  الوظائف  غير مستقلة عن  والكيف، وهي قدرة  واالتساق والكم  والتنظيم  الذا1والتمايز  وبذلك تشكل  كرة  . 

القدرة على تخزين املعلومات التي اكتسبها الفرد وتصنيفها واسترجاعها وقت الحاجة عن طريق التعرف واالستدعاء، وهي كلها  

 عمليات عقلية معقدة ومتكاملة. كما تشكل عمليات االنتباه وكذا عمليات اإلدراك مدخالت عمليات الذاكرة . 

ه أو عمليات اإلدراك أو كالهما من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على كفاءة  لذا فكل اضطراب يصيب أي من عمليات االنتبا 

وفاعلية عمليات الذاكرة. إذ تتجلى اضطرابات الذاكرة في حدوث اضطرابات على مستوى الذاكرة البصرية أو السمعية، بحيث  

مين ذوي اضطرابات التعلم غير قادرين على استعادة ما تمت مشاهدته أو سم
ّ
اعه أو ممارسته أو التدريب عليه،  يكون املتعل

العمليات الحسابية  التهجئة والكتابة وإجراءات  القراءة و  الذاكرة على  2لذلك تواجههم صعوبات في تعلم  . وتظهر صعوبات 

تخزينها   وكذا  كفاءته،  أو  التجهيز  سرعة  حيث  من  املعلومات،  ومعالجة  تجهيز  على  القدرة  كضعف  متعددة  مستويات 

ظيفها على نحو فعال بسبب االفتقار إلى اختيار وتنفيذ االستراتيجيات املالئمة املتعلقة بالتسميع والتنظيم  واسترجاعها وتو 

املعالجة واالحتفاظ واالسترجاع  و   اضطرابات  3والترميز  لذوي  النفسية  الخصائص  إحدى  الذاكرة  اضطرابات  تشكل  كما   .

لة املدى، ويفقدون عدة معلومات.  كما يجدون مشكالت في تذكر  التعلم، حيث يصعب عليهم توظيف الذاكرة القصيرة وطوي

إذ يعاني هؤالء األطفال من صعوبات في    ، أو البصرية  األشياء التي تخلو من املعاني، وفي فهم ومعالجة املعلومات السمعية 

 .4التذكر السمعي والبصري، ويشكون من عيوب في الذاكرة العاملة

 اضطرابات التعلم املتعلقة بالتحصيل الدراس ي:    .2

 عسر القراءة: .  1.2

تشكل القراءة جزء من النظام اللغوي، وترتبط ارتباطا وثيقا باألشكال اللغوية األخرى كاللغة الشفهية واملكتوبة، كما تشكل  

ة عقلية تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها  . كما تعتبر عملي5القراءة أحد املحاور األساسية الهامة لصعوبات التعلم الدراسية 

القارئ عن طريق حواسه البصرية، وتتطلب الربط بين الخبرة الشخصية ومعاني هذه الرموز، وبذلك فهي تحيل على عملية  

ها.  عقلية وعضوية وانفعالية يتم من خاللها ترجمة الرموز املكتوبة بقصد التعرف عليها ونطقها وفهمها ونقدها واالستفادة من

وبناء عليه، فإن التعثر على مستوى القراءة يمثل سببا رئيسيا للفشل الدراس ي، ألنها تؤثر على صورة الذات لدى املتعلم وعلى  

شعوره بالكفاءة الذاتية، ويمكن أن تقود صعوبات القراءة إلى ظهور العديد من أنماط السلوك الالتوافقي والقلق واالفتقار  

 
 . 39، مرجع سابق، صفتحي مصطفى الزيات 1
 .137الطاهر مجاهدي ومصباح جالب ، مرجع سابق، ص 2

 . 44- 39فتحي مصطفى الزيات ، مرجع سابق، ص3

نايفة قطامي،    4 و  الصمادي  التعلمحسين عبد هللا  للتالميذ ذوي صعوبات  الذاكرة  تنمية  في  برنامج تدريبي  الدولية  فعالية  املجلة  لألبحاث  ، 

 . 52- 51،ص2010التربوية/ جامعة اإلمارات العربية املتحدة،

 .451،ص1998، دار النشر للجامعات، القاهرة، صعوبات التعلم األسس النظرية والتشخيصية والعالجيةلزيات فتحي مصطفى،  5
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ما يشير في   فقط عسر القراءة بوجود نقص في الدافعية و ضعف في اإلمكانات املادية والتربوية، بقدر  إلى الدافعية. وال يرتبط

 . 1الغالب إلى اضطرابات عصبية أساسها وراثي 

كصعوبة تأسيسية طويلة األمد في القدرة على القراءة نسبة إلى معيار  ويشير دليل الصعوبات التعلمية إلى عسر القراءة "  

نطاق أية إعاقة عقلية أو حسية، إذ ال يمكن التكلم عن هذا العجز قبل سن الثامنة ألن األخطاء التي ترد قبل    السن خارج

التعلم عملية  إطار  في  طبيعي  أمر  هي  السن  البيئي  2" هذا  الحرمان  أو  العقلية،  القدرات  بتدني  يرتبط  ال  القرائي  فالعسر   .

توى القدرة على قراءة ما يقرأ جهرا أو صمتا ، وكذا عدم القدرة على فهمه،  والثقافي، بقدر ما يعبر عن وجود تعطل على مس

. فالطفل الذي يشكو من صعوبات على مستوى التعلم القرائي يعجز    3وليس لهذا التعطل أية صلة بأي عيب من عيوب النطق 

بالسن أو  القدرة على التحصيل،    عن  فك رموز اللغة، ومعالجة املعلومات وفهم األصوات، وأن هذه الصعوبات غير مرتبطة

. و تتجلى صعوبات القراءة في عدم فهم املقروء رغم قراءته بشكل سليم، و عدم القدرة على التعرف  4وهي ليست إعاقة حسية 

مين أن يحذفوا أو يضيفوا أو يعدلوا  
ّ
السريع على الكلمات وتحليل أو تهجي الكلمات الغريبة لغرض نطقها، ويمكن لبعض املتعل

 .   5حروفا عند قراءة كلمة معينة 

فالطفل الذي يشكو من هذا االضطراب يعمل أثناء قراءته على حذف أجزاء الكلمة املقروءة أو إضافة بعض الكلمات إلى  

إبدال بعض الكلمات بأخرى قريبة لها في املعنى أو قلب الحروف وتغييرها؛ وضعف  الجملة أو بعض األحرف غير املوجودة ، وكذا

ييز بين الحروف املتشابهة رسما واملختلفة لفظا، الش يء الذي يخلق له خلال على مستوى قراءة الكلمات أو الجمل. كما  التم

يكرر بعض الكلمات أكثر من مرة دون مبرر؛ وتعترضه صعوبة في تتبع مكان الوصول إلى القراءة، حيث يحدث له ارتباك عند  

إلى أخر، كما يتميز بقرا إما تكون سريعة وإما بطيئة. كما يتميز أيضا ببطء  االنتقال من سطر  ءة الجمل قراءة غير واضحة 

مع صورة   تداخلها  بحكم  املقروء  للحرف  البصرية  الصورة  في  لديه تشويشا  يخلق  مما  والكلمات  للحروف  البصرية  املعالجة 

م ذي الصعوبات القرائية من عدم  الحرف الذي يليه في الكلمة، بحيث يرى هذين الحرفين وكأنهما حرف واحد. كما يعاني  
ّ
املتعل

القدرة على التمييز البصري بين املثيرات البصرية، مما يؤدي إلى عدم مالحظة الحروف والكلمات ومواقع النقط، وكذا عدم  

إلى ضعف في الذاكرة البصرية الذي يخلق لديه مشكلة في ت ذكر  القدرة على تتبع األشياء املرئية والحروف املكتوبة؛ إضافة 

، هذه الصعوبات تتولد عنها صعوبات أخرى، كصعوبة تعرف وقراءة الكلمات و التعرف على  6الحروف واألصوات الدالة عليها 

أجزائها ودمجها، وصعوبة التمييز البصري سواء على مستوى التمييز بين الحروف والكلمات أو التمييز بين الحروف املتشابهة  

 
، مطبعة األنجلو املصرية،  جتماعية واالنفعاليةاملرجع في صعوبات التعلم: النمائية واألكاديمية واال سلمان عبد الواحد و يوسف إبراهيم،    1

 39- 38،ص ص.2010القاهرة،

 . 133مرجع سابق، ص اليز، بيطار وآخرون، 2

 . 12،ص 2008، دار الثقافة،عمان،سيكولوجيا عسر القراءةأحمد عبد الكريم حمزة،  3

،  14، دراسات نفسية وتربوية، عنية والثالثة ابتدائيصعوبات تعلم القراءة لدى تالميذ السنتين الثا مصطفى منصوري و وافية بن عروم،    4

 .21-20،ص2015

لشهب،    5 وأسماء  إبراهيم   التعلمبراهمي  صعوبات  ذوي  مين 
ّ
املتعل مع  تعامله  وتحديات  االبتدائية  املرحلة  اإلنسانية    ،معلم  العلوم  مجلة 

 .233، ص30،2017واالجتماعية،ع

املجلة التربوية    ،الحواس املتعددة في معالجة العسر القرائي لدى طلبة صعوبات التعلم  اتيجيةاستر أثر استخدام  سلمان بن عايد  الجنهي،    6

 .46-45، ص 2017، 4،ع 6املجلة التربوية الدولية املتخصصة، مج  الدولية املتخصصة،
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التمييز بين الكلمات املتشابهة. إضافة إلى صعوبة الربط بين الرمز املكتوب والصوت املنطوق و التمييز  في الرسم أو النطق وكذا  

 .1السمعي وصعوبة املزج الصوتي عند االستماع 

 . عسر الكتابة:   2.2

على   يقوم  م كنشاط ذهني 
ّ
املتعل يتعلمها  مكتسبة،  وإبداعية  إنتاجية  اتصالية  مهارة  الكتابة  إلى تعتبر  ويحتاج   ، التفكير 

م بتحويل اللغة الشفهية إلى رموز  
ّ
تناسق بصري وسمعي وحركي، والطالقة في استخدام اللغة. وهي الطريقة التي تسمح للمتعل

كتابية، وبذلك تشكل نظاما يتمثل في مجموعة من الرموز املرئية، والتي تستخدم لتمثيل وحدات لغوية بشكل منظم، وذلك  

ال معلومات ألشخاص آخرين يستخدمون نفس الرموز والقواعد اللغوية، الش يء الذي يجعل من الكتابة  لغرض حفظ أو إيص 

.  فالكتابة إذا نشاط معرفي يتضمن تنشيط التمثالت الذهنية املالئمة إلنتاج  2تحويل الكالم املنطوق إلى رسوم وأشكال مكتوبة 

ق بالصورة الصوتية للحرف أي التهجئة، والذي يرتبط بتنشيط  صور خطية للكلمات، ويعتمد هذا التنشيط على جانب متعل

البنائية للكتابة في صورتها الرمزية، وجانب ثان متعلق بالتنشيط الداللي الذي يساعد على التمييز مثال بين   الوحدات  تتابع 

كلمة أو جملة مساران منفصالن  الكلمات املتشابهة في النطق واملختلفة في الرسم، لذا يأخذ تنشيط التمثالت الذهنية لكتابة  

. وتعتبر الكتابة مهارة أساسية في تكوين اللغة، وهي تسبق مهارتي  3أحدهما مرتبط باملنطوق واألخر مرتبط بالتنشيط الداللي 

والتمييز  كاالنتباه  األولية  والنفسية  الجسدية  املهارات  من  مجموعة  على  الكتابة  مهارة  وتعتمد  الكتابي،  والتعبير    التهجئة 

اليد   ونوع  والبصرية  السمعية  الذاكرة  وقوة  واليد  العين  بين حركة  والتآزر  التتابع،  إدراك  على  والقدرة  والبصري،  السمعي 

 .   4املستخدمة في الكتابة، وبذلك فهي تعبر عن وسيلة تواصل وتبادل بين األشخاص، لذا تتطلب الوضوح والبساطة 

ى ثالثة جوانب أساسية: فهناك التعبير التحريري الذي يعني إفصاح الفرد  إضافة إلى ما سبق، يشتمل مفهوم الكتابة عل

عما يدور في نفسه من األفكار واملعاني بلغة سليمة وأفكار مترابطة. أما الجانب الثاني فيتعلق باإلمالء الذي يعني قدرة الفرد  

ط، والذي  يشير  إلى قدرة الفرد على ضبط  على تحويل املنطوق إلى مكتوب بشكل سليم. في حين يرتبط الجانب الثالث بالخ

 الخصائص الشكلية للحرف وعالقته بالحروف األخرى على مستوى بنية الكلمة، بناء على ذلك ، ما يعني عسر الكتابة؟ 

يرى فتحي الزيات أن عسر الكتابة يرتبط بآلية تذكر تعاقب الحروف وتتابعها، وتناسق العضالت إلنتاج الحركات الدقيقة  

. كما يرتبط عسر الكتابة بوجود خلل وظيفي بسيط في املخ، بحيث يكون املصاب  5بة الحروف واألرقام وتكوين الكلمات لكتا

غير قادر على تذكر التسلسل الحركي لكتابة كلمة ما، بالرغم من معرفته للكلمة املراد كتابتها، وقدرته على نطقها. كما يكون  

الالزمة لكتابة الصورة الخطية للكلمة، لذلك فصعوبة الكتابة ناتجة عن خلل بين الصورة  عاجزا على القيام باألنشطة الحركية  

نقال عن زهير بكونها ترتبط أيضا بحدوث خلل في التكامل البصري الحركي     Bain). كما يرى بين )6الذهنية للكلمة والنظام الحركي 

 .  7قادر على تحويل املعلومات البصرية إلى مخرجات حركية  دون وجود إعاقة بصرية أو حركية، الش يء الذي يجعل الفرد غير

 
 .21-20مصطفى منصوري و وافية بن عروم، مرجع سابق، ص  1

 . 2007منشورات نايف للعلوم األمنية، الرياض، ،اللغات، الندوة العلمية: النقل الكتابي بين اللغاتنظام كتابة محمد علي الخيري،  2

،مجلة العلوم ماهية عسر الكتابة بين صعوبات التعلم النمائية : دراسة ميدانية لتالميذ الصف الرابع ابتدائي بوالية الواديزهير عمراني،    3

 . 45- 44ص ،2014، 16اإلنسانية واالجتماعية، ع

 . 120، ص2000، دار الصفاء،أساسيات صعوبات التعلمجمال مثقال القاسم،  4

 . 271، ص2007، دار النشر للجامعات، القاهرة، صعوبات التعلم االستراتيجيات املعرفية واملداخل العالجيةفتحي مصطفى الزيات،  5

 .320سلمان عبد الواحد و يوسف إبراهيم، مرجع سابق، ص  6

 .51راني، مرجع سابق، صزهير عم 7
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أفكاره   إيصال  بهدف  الكتابية بشكل سليم  الرموز  الفرد على توظيف  الكتابي، فيتعلق بعدم قدرة  التعبير  أما صعوبات 

القراءة والخط  ومشاعره إلى اآلخرين، وترتكز هذه القدرة على تطور قدرات أخرى في جميع جوانب اللغة كالتعبير الشفهي و 

والتمكن من القواعد اللغوية ومن استراتيجيات تنظيم األفكار وتسلسلها وفق منطق واضح. وبناء على ذلك، فصعوبة التعبير  

الكتابي تعني عجز الفرد عن إيصال األفكار لآلخرين من خالل استخدام الرمز الكتابية، ويظهر هذا العجز من خالل عدم  

مين الذين يعانون من صعوبات في التعبير الكتابي مشكلة في التعبير عن أفكارهم  القدرة على تنظيم األفكا
ّ
ر، إذ يواجه املتعل

إنتاجاتهم   كتابة، بسب عدم قدرتهم على تنظيم أفكارهم وتحديد العناصر األساسية منها وترتيبها بشكل منطقي مما يجعل 

 مكوناتها.  الكتابية غير مكتملة، بحيث ينقصها التناغم واالنسجام بين  

في حين يعني عسر الخط عدم قدرة الفرد على رسم الحروف باليد ضمن مساحة محددة، إذ يتحدد هذا العجز من خالل  

غياب الوضوح والسرعة في الكتابة. وترجع هذه الصعوبات إلى عدم التحكم في وضعيات الكتابة السليمة سواء على مستوى  

ياب السيطرة على عضالت األصابع أو اليد أو الذراع، إضافة إلى صعوبة تحقيق  مسك القلم أو على مستوى الجلوس، وكذا غ

التآزر الحركي وصعوبة تنظيم الحروف ضمن مساحة محددة.  وتتخذ صعوبات الخط مظاهر متعددة تختلف من طفل إلى  

ئ أو كتابتها غير منفصلة عن  آخر، ومن هذه املظاهر نذكر اختالف أحجام الحروف وعدم تناسبها، وكتابتها في االتجاه الخاط 

الورقة كخلفية   القدرة على مراعاة فضاء  معكوسة وعدم  كتابتها  أو  الحروف  بين  البعض بسبب عدم وضع مسافة  بعضها 

املكاني   الوعي  في  الخط، وعلى مستوى حدوث اضطرابات  أيضا على مستوى عدم مقروئية  املراد رسمها. كما تظهر  للحروف 

املهارات  للكتابة و كذا صعوبات ع تعلمية على مستوى  إلى وجود اضطرابات  الخط  أسباب عسر  اإلمالء. وترجع  لى مستوى 

 .1األساسية كعسر القراءة، عسر الرياضيات وعسر اإلمالء

 . عسر الحساب:  3.2

م على التعامل مع األرقام واملعادالت الرياضياتية، بحيث يكون عاجزا ع
ّ
لى التمييز  يحيل عسر الحساب على عدم قدرة املتعل

بين الكتابة الرقمية لألعداد وكذا على إجراء عمليات حسابية عليها، إضافة إلى عدم القدرة على التمييز بين إشارات الجمع  

 .2والضرب والطرح والقسمة 

تعتبر صعوبة تعلم الرياضيات من بين أشكال الصعوبات التعلمية الشائعة بين ذوي اضطرابات التعلم، إذ ال يستطيع  

م أن يميز بين األرقام أو الرموز، بحيث يكون عاجزا عن التعامل مع األرقام على مستوى التمييز بينها أو بين مختلف صورها  امل
ّ
تعل

العمليات   إشارات  بين  التفريق  يستطيع  ال  كما  عليها.  حسابية  عمليات  إجراء  عن  عاجزا  وكذا  والكمية،  والحرفية  الرمزية 

   .3الحسابية 

وبات التعلمية إلى صعوبات الحساب باعتبارها اضطرابات نوعية في تعلم مفاهيم األعداد والرموز وإجراء  ويشير دليل الصع

األعداد   تركيب  أو  املنطقي  التفكير  أو  املكاني  التنظيم  سوء  مستوى  على  الصعوبات  هذه  تظهر  إذ  الحسابية،  العمليات 

م  . إذ يشكل االفتقار إلى املفاهيم املر  والعمليات الحسابية
ّ
تبطة باالتجاه والزمن سببا من أسباب عسر الحساب، إذ يجد املتعل

 
 . 134-133مرجع سابق، ص اليز، بيطار وآخرون، 1
 . 9،ص2010، يونيو 1، ع1، مج  ، أهمية الرياضيات والطبيعة املعرفية لعسر الحسابعمراني زهير 2
 . 584فتحي مصطفى الزيات، مرجع سابق، ص  3
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صعوبة في تحديد أو تقدير الوقت الذي يمكن من خالله إنهاء مهمة ما أو تخصيص وقت محدد إلنهاء واجبات معينة، وكذا  

 . 1لم املفاهيم الرياضياتية صعوبة إدراك العالقات التي ترتبط باملفاهيم املكانية أو الكمية مما يخلق لديه مشاكل في تع

تعترضهم   يلجئون، عندما  بامتالكهم الستراتيجيات محدودة، حيث  الحساب،  يعانون من عسر  الذين  مين 
ّ
املتعل ويتميز 

صعوبات في حل العمليات الحسابية، إلى ابتكار إجراءات خاصة بهم، لكنها تكون في الغالب غير موفقة، كما يفتقدون إلى القدرة  

على  على   قادرين  وغير  الجمع،  و  الضرب  تقنيات  بين  كالخلط  الحسابية  العمليات  بين  ولديهم خلط  إنتاجهم،  من  التحقق 

التعامل مع األعداد العشرية من حيث عجزهم عن تذكر قوانين العد العشري وكيفية استخدامه، كما لديهم ميل إلى تكرار  

م   األخطاء التي يرتكبونها.
ّ
ين في حل املسائل الحسابية بسبب عدم تذكر الخطوات التي يتأسس عليها حل  كما يفشل هؤالء املتعل

هذه   تجاه  السلبية  بمواقفهم  بسبب  حافزيتهم  بتدني  الفشل  هذا  يرتبط  أن  يمكن  كما  الرياضياتية،  الوضعيات  هذه  مثل 

    2الوضعيات باعتبارها وضعيات صعبة

ة التقريرية واملعرفة اإلجرائية، وعدم القدرة على تطبيق هذه املعرفة  كما تعترضهم صعوبات في التمييز والتكامل بين املعرف

في حل املشكالت، الش يء الذي يؤدي إلى قصور على مستوى االستراتيجيات املرتبطة بتمثيل املشكلة وبناء تصورات عقلية، أو  

مين الذين  
ّ
يعانون من عسر الحساب لديهم  وضع خطط وافتراضات للحل عن طريق فحص املعطيات وتحديد املطلوب. فاملتعل

  استراتيجية صعوبات في انتقاء العمليات املعرفية الالزمة إلكمال املهمة، وعدم القدرة على دمج العديد من العمليات في إطار  

لد  مالئمة نتيجة عدم تسخير القوى العقلية املعرفية ألداء املهمة، كما يعانون من خلل في ضبط وتوجيه األداء، الش يء الذي يو 

لديهم اتجاهات سلبية تجاه تعلم الرياضيات، إذ ينتابهم القلق والضجر من تعلم هذه املادة، كما تنقص ثقتهم في قدراتهم و في 

 . 3تقديرهم للذات، بحيث تكون دافعيتهم للبحث عن الحلول جد منخفضة 

 رابعا: الخصائص املميزة لذوي اضطرابات التعلم. 

يعانون من اضطرابات التعلم تباعدا داال تربويا بين طاقاتهم العقلية الكامنة، وبين مستوى األداء  يظهر األطفال الذين  

من   الفئة  هذه  امتالك  من  فبالرغم  التعلم.  عمليات  في  أساسية  اضطرابات  وجود  إلى  باألساس  راجع  التباعد  هذا  الفعلي. 

انون من انخفاض مستوى تحصيلهم الدراس ي عن املستوى  املتعلمين ملستوى متوسط أو فوق املتوسط من الذكاء، فإنهم يع

املتوقع، بحيث ال يقدرون على التعلم في الظروف العادية. كما أن لديهم عجز على مستوى اإلفادة من األنشطة واملعلومات  

العاديون من األطفال،   إليه  الذي يصل  التمكن  إلى مستوى  الوصول  أو خارجه، بحيث ال يستطيعون  الفصل  وذلك داخل 

وحل   والتذكر  املفهوم  وتكوين  واإلدراك  االنتباه  تشمل  التي  األساسية  النفسية  أو  العقلية  العمليات  في  اضطرابات  بسبب 

 . 4املشكالت، والعجز عن تعلم القراءة والكتابة والحساب 

فاألشخاص الذين يعانون من اضطرابات التعلم  ليس لديهم نقص في الذكاء، مما يعني أن هذه االضطرابات ال تدل على   

ما تشير إلى وجود صعوبات في  معالجة املعلومات، وذلك ألن اضطرابات   عدم القدرة على التعلم على املستوى الفكري، بقدر 

 
 . 158-155مرجع سابق، ص اليز، بيطار وآخرون، 1

 . 10-9عمراني زهير، مرجع سابق، ص 2

 . 48، ص2007دار الفكر، عمان،  ،تدريس الرياضيات الفعال من رياض األطفال حتى الصف السادس االبتدائيرمضان مسعد بدوي،  3
 .29-27صسلمان عبد الواحد و يوسف إبراهيم، مرجع سابق، 4
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ب أو تخزين أو استرداد هذه املعلومات، بحيث  يؤثر  هذا القصور املعرفي على  التعلم تتداخل مع قدرة الدماغ على استيعا

 . 1طريقة استقبال الفرد للمعلومات ومعالجتها من حيث فهمها والتعبير عنها 

مين في الفصل الدراس ي العادي، الذي يظهرون انخفاضا   
ّ
وبشكل عام  يصف مفهوم اضطرابات التعلم مجموعة من املتعل

تحصيلهم الدراس ي مقارنة من نظرائهم العاديين، إذ بالرغم من كونهم يتمتعون بذكاء عاد أو فوق املتوسط، فإنهم  في مستوى  

يظهرون صعوبة في العمليات املتصلة بالتعلم، كاإلدراك أو االنتباه أو الذاكرة أو الفهم، أو التفكير أو القراءة أو الكتابة أو  

. كما يشكل هؤالء األطفال  2الحسابية، أو في املهارات املتصلة بكل من العمليات السابقة   النطق أو التهجي أو إجراء العمليات

 مجموعة غير متجانسة من حيث اختالف طبيعة صعوباتهم وكذا حدتها ومسبباتها. 

 خاتمة:

ن حيث  ساهمت هذه الدراسة في تسليط الضوء على مفهوم اضطرابات التعلم من حيث طبيعته وداللته االصطالحية، وم 

أيضا منشأه ومسبباته وأنماطه واختالفه عما تفرزه الوضعيات التعلمية من صعوبات دراسية. لذا أبانت نتائج تحليلنا لهذا  

التعلم،   التعلمية من حيث حدتها ومسبباتها، فبالنسبة الضطرابات  التعلم عن الصعوبات  املفهوم عن اختالف اضطرابات 

ية وعابرة، ومرتبطة بعوامل خارجية،  بل تحيل على صعوبات تعلمية من طبيعة دائمة وذات  األمر ال يتعلق بصعوبات تعلمية آن

منشأ داخلي، بحيث ترجع إلى إعاقة أو تلف في الجهاز العصبي نتيجة عوامل وراثية أو لسوء التغذية أو إلصابات دماغية أو  

تع كبيرة  صعوبات  بوجود  ترتبط  فهي  لذلك  الوالدة،  أثناء  املخ  في  التعلم  تلف  اضطرابات  ذوي  األطفال  معالجة  عملية  يق 

 للمعلومات التي ترد عليهم بكيفية عادية.

كما تصيب هذه االضطرابات األطفال من مختلف الشرائح واملستويات االجتماعية. كما أنها ال ترجع إلى إعاقة حسية أو  

ذوو اضطراب التعلم بذكاء متوسط أو فوق املتوسط،  حركية أو عقلية، ومن ثم فهي غير مرتبطة بالذكاء، بحيث يتمتع األطفال  

 وبذلك يمكن أن تظهر أيضا لدى األطفال املوهوبين. 

مسارهم    في  التدريجي  الترقي  على  قادرين  تجعلهم  بخصائص  التعلم  اضطرابات  ذوو  األطفال  يتميز  ما سبق،  على  وبناء 

ا مع حاجياتهم وخصوصيات إعاقاتهم، بحيث تكون هذه  الدراس ي شريطة استفادتهم من خدمات تربوية وتعليمية أكثر تالؤم

التدخالت مبكرة وقائمة على التفاعل بشكل ايجابي مع مختلف املؤشرات األولية التي يعكسها عجزهم عن توظيف مهاراتهم  

مؤسساتي    العقلية وما يعترضهم من صعوبات على مستوى التحصيل الدراس ي في القراءة والكتابة والحساب، وذلك في إطار وعي

لدى مختلف الفاعلين التربويين بخصوص هذه االضطرابات التعلمية من حيث داللتها ومسبباتها وأنماطها ومن حيث أيضا  

هذه   عن  الناجمة  املشكالت  مختلف  مع  فعالية  أكثر  لتعامل  يؤسس  الذي  الش يء  منها،  يعانون  الذي  األطفال  مميزات 

   االضطرابات التعلمية وهي في بداية ظهورها. 

والعملية،   النظرية  أبعاده  على مستوى  التعلم  اضطرابات  مفهوم  بخصوص  تصور سليم  بناء  في  املساهمة  فإن  وعليه، 

الوعي بأهمية إجراء املزيد من البحوث التدخلية ألجل تطوير أدوات عملية للكشف املبكر عن األطفال الذين   تتأسس على 

املدر  الوسط  التكيف مع متطلبات  الخبرات والتجارب  يشكون من صعوبات  للتقاسم وتبادل  آليات عملية  إرساء  س ي، وكذا 

 
1  Bergeron, G., Marchand, S. Soutenir l’apprentissage d’étudiants ayant un trouble d’apprentissage au collégial: le cas d’une 

recherche-action-formation, Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, v 18,n°1,2015,p3-4. 

برو،    2 اال محمد   التعليم  مرحلة  نهاية  امتحان  في  الراسبين  الخامسة  السنة  تالميذ  لدى  التعلم  اإلنسانية  بتدائيصعوبات  العلوم  مجلة   ،

 .100،ص 2014، 15ع  واالجتماعية،
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بخصوص   عملية  بدالئل  تزويدهم  من خالل  وتجويدها  وإغنائها  ممارساتهم  تجديد  على  العمل  مع  املمارسين،  بين  الناجحة 

ت ومؤتمرات علمية  مختلف االضطرابات التعلمية قصد التعريف بها وبخصائصها وبسبل التعامل معها، إضافة إلى تنظيم ندوا

حول اضطرابات التعلم إلشاعة وإرساء وعي مؤسساتي بين صفوف مختلف املتدخلين في تربية وتعليم األطفال في وضعية إعاقة  

 عامة وذوي اضطرابات التعلم بشكل خاص.
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 داللة امللة عند الفارابي

The significance of religion according to Al-Farabi 
 املغرب الّدين علوش/كلية اآلداب ظهر املهراز فاس،  نور .د

Dr. Noureddine Allouch Faculty of Arts, Dahr Al- Mahraz, Fez, Morocco 

 

 

 

 ملخص:  

امللة هي جملة آراء وأفعال يضعها الرئيس األول لجمع من الناس بغية تحقيق السعادة، فامللة تختلف عن الدين وليسا  

حيث أن الفلسفة تقصد الخاصة والحكماء  وأما امللة  أمرين:مترادفان عند الفارابي ، وامللة ال تختلف عن الفلسفة سوى في  

خطابة بينما الفلسفة على املفاهيم العقلية، ومن ثم ليست وظيفة امللل معرفية،  فتقصد عموم الناس، فامللة تعتمد على ال

 بل إن قيمة امللة توجد في وظيفتها املدنية وأدوارها السياسية. 

 الفلسفة. -السعادة   -السياسة   -: امللة الكلمات املفتاحية

Abstract: 

  Millah is a set of opinions and actions set by the first president for a group of people, in order to achieve 

happiness. Millah differs from religion and is not synonymous with al-Farabi, and the  Millah  does not differ 

from philosophy, except for two things: as philosophy refers to the special and the sages, and the second  refers 

to the common people, and therefore Millah  depends on rhetoric, while philosophy is based on rational 

concepts. Hence, the function of  Millah is not epistemic. Rather, the value of the  Millah is found in its civic 

function and political roles 

key words : religion  - politics - happiness  - philosophy. 
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 مقدمة : 

 ما امللة وداللتها؟ وما هي مكوناتها ووظيفتها ؟ ما الفرق  بين لفظي امللة والدين؟ ما العالقة بين امللة و العلم املدني؟ 

ال يستقيم الحديث عن مكانة امللة في الفكر السياس ي عند الفارابي دون تحديد ماهية امللة ومقوماتها وأدوارها السياسية  

و التربوية، لكن ليس األمر بالهين، فهو يستدعي فحص دالالت اللفظ في كل كتبه السياسية واألخالقية واستجالء مقوماتها  

مر في املوضوع هو غياب تحديد دقيق ملؤلفات الفارابي للوقوف عند مراحل تطوره الفكري،  ودالالتها، ووظائفها، وما يعقد األ 

باإلضافة إلى إشكالية التسمية بين امللة والدين، وفحص العالقة بينهما بالرجوع إلى املعاجم واملوسوعات العربية، حتى نفهم  

 انتصاره ملفهوم امللة على مفهوم الدين.  

الفلسفة تقصد الخاصة فإن  امللة  فلسفة بامللة ملعرفة أوجه الشبه واالختالف بينهما، إذا كانت  كما يجب فحص عالقة ال

هي    ؛والفلسفة  األول  رئيسهم  للجميع  يرسمها  ومقدرة  مقيدة  آراء  هو  امللة  في  املعرفي  فالعنصر  ولذلك  الناس،  عامة  تقصد 

البرهانية، بينما تتشكل امللة ف العقلية والقياسات  التمثيلي اإلقناعي، ومن ثم ليست  املفاهيم  القياس  ي الصور املجازية وفي 

وظيفة امللل معرفية، وال تقاس امللل عند الفارابي بما تحمله من حقائق؛ بل إن قيمة امللة توجد في وظيفتها املدنية وأدوارها  

 السياسية والتربوية التي تناط بها داخل املدينة  من توحيد لآلراء وتربية للجمهور. 

 املاهية واملقومات : امللة

يعتبر كتاب امللة للفارابي نصا تأسيسيا في الفلسفة اإلسالمية، حيث كانت مقاربته للملة أول مقاربة فلسفية في  العالم  

كما    اإلسالمي، فالكتاب مخصص لفحص امللة وعالقتها بالفلسفة، ورئيس امللة وخلفائه، وصناعة الفقه وصلتها بالفلسفة،

 القة العلم املدني بامللة، مما يجعل من الكتاب، له أهمية كبرى في فهم مكانة امللة في الفكر السياس ي للفارابي.أنه يفحص ع

 فما هو التحديد الذي يقدمه  للملة؟ ما هي مقوماتها: املاهية والغرض والنشأة والغاية؟

رئيسهم األول، يلتمس أن ينال باستعمالهم لها    يقول الفارابي:» امللة هي آراء وأفعال مقدرة مقيدة بشرائط يرسمها للجمع

أمما كثيرة،    عظيمة، وربما كانت  غرضا له فيهم أو بهم محددا، والجمع ربما كان عشيرة وربما كان مدينة أو صقعا، وربما كان أمة 

، فإنه إنما يلتمس بما يرسم من ذلك أن ينال هو وكل من تحت  والرئيس األول إن كان فاضال وكانت رئاسته فاضلة في الحقيقة

 .1القصوى التي هي في الحقيقة سعادة، وتكون تلك امللة فاضلة«  رئاسته السعادة

أن نستنتج مقومات امللة وهي أوال: اآلراء واألفعال، وثانيا: واضع امللة، وثالثا: الفئة املستهدفة    من خالل هذا التحديد، يمكن 

 من امللة، ورابعا: غاية امللة.

 فيما يتعلق بمقومات امللة فالفارابي يعتبر امللة جملة آراء وأفعال. 

 اآلراء املقدرة واألفعال املقدرة  -أ

: القسم األول يشتمل على أمور نظرية   وهي: » ما يوصف هللا تعالى به، ثم ما يوصف به  قسمينيقسم الفارابي اآلراء إلى  

أجزاؤه  الروحانيون ومراتبهم في أنفسهم ومنازلهم من هللا تعالى،  وما فعل كل واحد منهم، ثم كون العالم وما يوصف به العالم و 

ومراتب أجزائه، وكيف نسبة كل واحد منها إلى هللا تعالى والى الروحانيين،  ثم كون اإلنسان وحصول النفس فيه والعقل ومرتبته  

 
 . 43، ص 1968، تحقيق محسن مهدي، دار املشرق، بيروت ،  امللة ونصوص أخرى أبو نصر الفارابي،   1
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من العالم، ومنزلته من هللا والروحانيين، ثم أن توصف النبوة ما هي والوحي كيف هو واملوت والحياة اآلخرة، والسعادة التي  

 .ل واألبرار، والشقاء الذي يصير إليه األراذل والفجار في الحياة اآلخرة«.يصير إليها األفاض

واملالئكة   والصفات(  )الذات  هللا  :حقيقة  حول  ملعرفتها  اإلنسان  يحتاجها  التي  التصورات  من  مجموعة  اآلراء  هذه  إن 

يف هو الوحي واإلنسان)خلق اإلنسان(  )الروحانيون بتعبير الفارابي صفاتهم وأفعالهم( والكون)خلق الكون(  والنبوة ما هي وك

ومكانة اإلنسان في هذا الكون ومصيره )الشقاء أو السعادة(، وهذه اآلراء تشكل اعتقادات تدخل في إطار اإليمان، وال يمكن  

 الحديث عن ملة بدون اعتقادات.

انية خيرا أو شرا،  حيث يقول :»والضرب  ، أي ما يصدر عن اإلرادة اإلنس 1أما القسم الثاني: فيعالج األشياء اإلرادية العملية 

الثاني ما يوصف به األنبياء وامللوك األفاضل والرؤساء األبرار وأئمة الهدى والحق ،الذين توالوا في الزمن السالف وتتألف من  

 2قصص األخيار واألشرار في املاض ي والحاضر، ومصير نفوسهم ومصير نفوس أتباعهم«. 

تش اآلراء  من  الثاني  كما تشمل صفات  القسم  السعيد،  األبرار ومصيرهم  والرؤساء  األفاضل  وامللوك  األنبياء  مل صفات 

 التي تخبرنا بمصير األنبياء واألخيار و العصاة واألشرار.    القرآنياألشرار ومصيرهم الشقي، وهذا يذكرنا بالقصص 

واألشرار، املقصود منها العبرة التي نحصل    3فما نستفيد منه في هذا القول  أن هذه القصص التي تتحدث عن سير األخيار 

عليها من تأمل ما تنطوي عليه هذه األخبار من أحداث ،واالستفادة من تجارب املاض ي السلبية أو االيجابية  في تنظيم شؤون  

 الناس الحالية حتى ال تتكرر األخطاء.

 األفعال املقدرة: 

 ال التي على اإلنسان أن يقوم بها في عالقته بـ:: القسم األول: يشمل األفعقسمينقسمها الفارابي إلى 

ليمارسها اإلنسان بعد ذلك، هذا النوع من    .أ.باهلل، حيث على امللة أن تبين »األفعال واألقاويل التي يعظم هللا بها ويمجد«

 . األفعال يزيد إيمان املؤمنين ويجعل صلتهم باهلل قوية ومتينة

   .مللة األقوال واألفعال »التي يعظم بها الروحانيون واملالئكة«ب.بالروحانيين واملالئكة، حيث تبين ا

 4حيث يجب تعظيم وتمجيد »األنبياء وامللوك األفاضل والرؤساء األبرار وأئمة الهدى«.  .ج. باألنبياء والرؤساء وامللوك

 .5وتقبيح أفعال :» امللوك األراذل والرؤساء الفجار وأئمة الضالل« 

 . الثاني: فيشمل أفعال فردية وهي تشمل » ما ينبغي أن يعمله اإلنسان بنفسه«أما أفعال القسم 

 
. "إن اإلرادة إنما هي أوال شوق عن إحساس، والشوق يكون بالجزء النزوعي واإلحساس بالجزء الحاس، ثم يحصل من بعد ذلك الجزء املتخيل     1

عارف  من النفس والشوق التابع له فتحصل إرادة ثانية بعد األولى. فإن هذه اإلرادة هي شوق عن تخيل. فمن بعد أن يحصل هذان يمكن أن تحصل امل

ول التي تحصل من العقل الفعال في الجزء الناطق. فيحدث حينئذ في اإلنسان نوع من اإلرادة ثالث وهو الشوق عن نطق، وهذا هو املخصوص األ 

املشرق، أبو نصر الفارابي، السياسة املدنية، امللقب بمبادئ املوجودات، حققه وقدم له وعلق عليه، الدكتور فوزي متري نجار، دار   ″باسم االختيار

   .72، ص 1993بيروت، الطبعة الثانية، 

 .45املصدر السابق، ص    2
ص    تلخيص نواميس أفالطون   يذكر الفارابي حديث أفالطون عن الشعر والخبر املشهور املتداول بين الناس في مدح بعض واضعي النواميس.    3

37 . 
 .46املصدر السابق، ص   4
 .46املصدر السابق، ص   5
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ويشمل    أي األفعال التي مصدرها نفسه، من تنمية ملكاته و اكتسابه الفضائل وغير ذلك من أفعال يقصد بها الفرد ذاته.

 هذا الجانب توضيح حدود العدل أي الصورة األفضل لكل فعل من هذه األفعال الفردية.

وهذا يشمل تنظيم املجتمع والحياة االجتماعية لتحقيق غرض      وأفعال اجتماعية تشمل » ما ينبغي أن يعامل به غيره «

 امللة الذي يحدده الرئيس األول للملة.

ما يالحظ هو أن الفارابي لم يولي األفعال املقدرة سوى اهتمام قليل.مقارنة باآلراء وهذا ما نتفق فيه مع الباحث محسن  

 املقدرة أوالها اهتماما كبيرا ومفصل وربما يبرر هذه سبب تسمية كتابه أراء أهل املدينة الفاضلة.   فاآلراء ديمه

 ثانيا: واضع امللة  

 ال يمكن الحديث عن امللة بإطالق، بل نتكلم عن الوظيفة السياسية للملة.

 تنطوي عليها امللة في أول أمره. الرئيس األول للدين هو الشخص الذي يقدر اآلراء واألفعال التي 

 يقسم الفارابي الرئاسة األولى في امللل إلى أربعة أنواع: فاضلة، وثالثة غير فاضلة. 

الرئاسة الفاضلة وغايتها وشروطها ووظيفتها: فيها يكون الرئيس األول فاضال ويكون هدفه أن » يلتمس بما يرسم من ذلك    -1

. وهو» الرئيس األول الفاضل إنما تكون  1ادة القصوى التي هي  في الحقيقة سعادة « أن ينال هو وكل من تحت رئاسته السع

 . 2مهنته ملكية مقرونة بوحي من هللا إليه، وإنما يقدر األفعال واآلراء التي في امللة الفاضلة بالوحي»»« 

قوم على ملل فاسدة حيث يقول  إذا كانت الرئاسة الفاضلة تقوم على ملة فاضلة، فالالزم من هذا الرئاسات الجاهلة ت

 3الفارابي: "واملدن الجاهلة والضالة إنما تحدث متى كانت امللة مبنية على بعض اآلراء القديمة الفاسدة ".

 أقسام:ثالثة  الرئاسة التي تقوم على تقدير الرئيس دون الوحي وهي رئاسة غير فاضلة قسمها الفارابي إلى 

هدف الرئيس أن » يلتمس بما يرسمه من ذلك أن ينال هو بهم خيرا ،إما الخير الضروري  الرئاسة الجاهلية: حيث يكون   -أ 

الذي هو الصحة والسالمة ،وإما يسار وإما لذة وإما كرامة وجاللة وإما غلبة ويفوز هو بذلك الخير ويسعد به دونهم، ويجعل  

 4من تحت رئاسته آالت يستعملهم في أن يصل بهم إلى غرضه ويستديمه«. 

 

ب الرئاسة الضالة وهي تلك التي فيها: أن» يظن هو بنفسه الفضيلة والحكمة ويظن به ،ويعتقد فيه ذلك من تحت رئاسته  

من غير أن يكون كذلك ،كأن الذي يلتمس بذلك أن ينال هو ومن تحت رئاسته شيئا يظن به السعادة القصوى من غير أن  

ل، بعيدة عن الصواب ونيل السعادة الحقيقية. وهي تحسب هي وأتباعها على  فهذه الرئاسة واقعة في الضال  5تكون لها حقيقة.« 

 الفضيلة والحق. 

 

 
 .43السابق ،ص املصدر   1
 .44املصدر السابق، ص   2
 . 103الفارابي ،أراء أهل املدينة الفاضلة ص     3
 .43املصدر السابق، ص   4
 .44املصدر السابق، ص   5
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 ج رئاسة تمويه 

حيث »يتعمد ذلك ومن تحت رئاسته ال يشعرون بذلك ، فان أهل رئاسته يعتقدون فيه ويظنون به الفضيلة والحكمة،  

السع ينال هو وهم  الظاهر، فأن  في  إما  بما يرسمه  الخيرات  ويكون ملتمسه  ينال بهم احد  الباطن فان  في  القصوى وإما  ادة 

 1الجاهلية«. 

فهذه الرئاسة تختلف عن الرئاسة الضالة والجاهلية، حيث أن الرئيس األول فيها يقوم عمدا بخداع الناس والتمويه عليهم  

يستغلهم لتحقيق مآربه الشخصية  بقصد ؛ فأتباعه يظنون أنهم سيحصلون  على السعادة القصوى، لكن في الحقيقة فهو  

 والدنيوية  من مال أو لذة أو جاه.

 املستهدفون بامللة  

قد ورد هذا التعبير في التعريف الذي قدمه فيلسوفنا في لفظة الجمع وحدد فيه أنواع هذا الجمع الذي يتوجه إليه الرئيس  

 2ة أو تكون صقعا،  أو امة عظيمة وربما كان أمما كثيرة«. األول لدين ما. فيقول الفارابي :»الجمع إما أن يكون عشيرة ،أو مدين

في الحقيقة قد يكون غرض الرئيس األول للملة إما من اجل أتباعه أو من اجل الرئيس األول وحده كما نجد في   :غاية امللة

 . تعريف الفارابي:»...يلتمس أن ينال باستعمالهم لها غرضا له فيهم أو بهم محدودا«

 غاية الدين؟ فالرئيس األول هو الذي يحدد غرض الدين وغايته، فلكل دين غاية تتبع نوع الرئاسة األولى فيه: لكن ما هي 

ففي الرئاسة األولى الفاضلة،  تقدر اآلراء واألفعال في الدين بحيث تكون » إذا استعملت في املدن واألمم عمرت بها مساكنهم  

 .   3سعادة القصوى في الحياة اآلخرة« ونال بها أهلها الخيرات في هذه الدنيا وال

وكذلك أن تكون في املدن » ملة مشتركة تجتمع بها آراءهم واعتقاداتهم وأفعالهم، وتأتلف بها أقسامهم وترتبط وتنتظم،  

 .» القصوى  السعادة  وهو  امللتمس  الغرض  يبلغوا  حتى  وتتعاون  أفعالهم  تتعاضد  ذلك  الوظيفة    4وعند  إلى  يشير  فالنص 

ة )تجتمع بها آراءهم واعتقاداتهم وأفعالهم( والوظيفة االجتماعية )تأتلف بها أقسامهم وترتبط وتنتظم ( والوظيفة  السياسي

 األخالقية ) تتعاضد أفعالهم وتتعاون ( والوظيفة الروحية ) حتى يبلغوا الغرض امللتمس وهو السعادة القصوى(.

 ة واألخالقية والروحية. السياسية واالجتماعي 5فهذا النص يلخص أدوار امللة

وفي الرئاسة الجاهلية وهي رئاسة غير فاضلة، حيث يكون هدف امللة وغايته تحقيق الخيرات الدنيوية؛ إما للرئيس األول  

 من خالل استغالل أتباعه لتحقيق هذه املصالح الدنيوية، وإما لألتباع والجمهور وإما للرئيس والجمهور معا. 

الرئيس األول للدين وأتباعه أنهم يحققون من خالل اآلراء واألفعال املقدرة في دينهم السعادة  وفي الرئاسة الضالة، يظن  

 الحقيقية؛ لكنهم في واقع األمر بعيدون كل البعد عن تحقيق هذه السعادة الحقيقية. 

 
 .44املصدر السابق، ص   1
 . 2ص  1انظر اإلحالة رقم    2
 .54املصدر السابق، ص   3
 .66املصدر السابق، ص   4
مكان  هناك دور تربوي للملة يشير إليه الباحث املغربي محمد قشيقش في كتابه" نظرية اإلنسان في فلسفة الفارابي" حيث يقول :وملا كان ليس بإ   5

يفتها جميع الناس تحصيل جميع أجناس الفضائل بالنظر ألبرهاني لزم استعمال أساليب تعليمية تناسب الطبائع املختلفة، وهذه طريقة امللة في وظ

 .482التربوية في املدينة ص 
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لفضيلة والحكمة.  وأن  أما رئاسة التمويه، حيث يقوم الرئيس بخداع أتباعه والتمويه عليهم، مدعيا ومتظاهرا بأنه يمتلك ا

 غايته تحقيق السعادة القصوى لهم فمن خالل هذه الخداع والتمويه يحصل على الخير  لنفسه فقط.

من خالل ما تقدم يمكن القول، بان غاية الرئاسة الفاضلة غاية مزدوجة الدنيا واآلخرة، في حين أن الرئاسات الجاهلية  

الدنيا فقط،  على  غايتها  امللة  تقتصر  للفارابي    كتاب  الدينية  املرجعية  فهنا  ملل فاضلة  باعتبارها  السماوية  امللل  يستحضر 

 حاضرة في خلفيته الفكرية والفلسفية. 

 إشكال التسمية: امللة/الدين 

 ما الفرق بين الدين وامللة عند الفارابي؟  

الفارابيم :املوضع األول في "فصول منتزعة" حيث    ا يالحظ على كتابات  اثنين  أنه يستعمل امللة في أغلبها إال في موضعين 

، واملوضع الثاني في كتاب "امللة" حيث    1والبلغاء والشعراء وامللحنون والكتاب«    يقول: »حملة الدين  وذوو األلسنة وهم الخطباء

، فإن هذين إنما يدالن ويقعان عند األكثر من  والسنة  سمين مترادفين، وكذلك الشريعة:» وامللة والدين يكادان يكونان ايقول 

 . 2« املقدرة أيضا شريعة، فيكون الشريعة وامللة والدين أسماء مترادفة   املقدرة من جزأي امللة، وقد يمكن أن تسمى اآلراء  األفعال

إلى ترادف امللة والدين والشريعة، في جل كتاباته يستعمل   امللة والدين، لينتهي في األخير  يبدأ الفارابي بالشك في ترادف 

الفارابي لفظ امللة وليس لفظ الدين من جهة، كما أن الدين وامللة غير مترادفان، بل يكاد يكونان مترادفان من جهة أخرى،  

أسماء   والدين  وامللة  هذه  فالشريعة  بين  الدقيقة  الفروق  الفارابي  يشرح  ال  عنده،  وليس  الناس  أكثر  عند  ربما  مترادفة 

املصطلحات، وال يبرر الستعماله امللة عوض الدين؟ فهذه واحدة من الصعوبات في فهم قصد الفارابي؛  لكن من خالل الوقوف  

 على هذا اإلشكال.   على داللة امللة والدين لغويا واصطالحيا يمكن أن نتلمس عناصر اإلجابة

 األصل اللغوي للملة  

: »امللة في األصل اسم من أمللت الكتاب بمعنى أمليته ،كما قال الراغب، ومنه طريق ملول أي مسلوك معلوم األلوس يقال 

جد أن امللة هي  ، وفي حد القرطبي ن  3كما قال األزهري، ثم نقلت إلى أصول الشرائع باعتبار أنها يمليها النبي صلى هللا عليه وسلم« 

 4الدين والشريعة حيث يقول :"وامللة بكسر امليم وتشديد الالم، تطلق في اللغة على الدين والشريعة .

، ومن هذا قوله تعالى:»    5امللة بمعنى السنة والطريقة : في لسان العرب: تقول العرب هذا طريق مملول أي مسلوك ومعلوم

من   إال  إبراهيم  ملة  يرغب عن  نفسه ومن  أي طريقه    6«  سفه  إبراهيم  ملة  عن  يرغب  ومن  تعالى:  قوله   :« كثير  ابن  قال   ،

 . ومنهجه«.

 
 يستحضر الفارابي لفظة الدين في سياق حديثه عن فئات علماء املدينة الفاضلة.  18، ص فصول منتزعة  1
 يستحضر الفارابي لفظة الدين في سياق تحديد ماهية امللة.  46،ص  امللة  2
 .488، الجزء األول، ص  1تحقيق عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  ،روح املعانياأللوس ي ،  3
 . 132، الجزء الثاني، ص  1964، 2ة، ط، تحقيق أحمد البردوني وابرا هيم اطفيش، دار الكتب املصرية القاهر الجامع ألحكام القرانالقرطبي،   4
 . 628،الجزء الحادي عشر، ص   3تحقيق دار صادر بيروت ، ط لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور،  5
 .130سورة البقرة ، اآلية   6
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 1وقال البغوي: امللة هي الطريقة.  

إني  في الخطاب القرآني، ترد لفظة امللة تارة بمعنى  الدين الحق وتارة الديانات الباطلة واملحرفة : حيث قال هللا تعالى : »

 2«. نون باهلل وهم كافرونتركت ملة قوم ال يؤم

ما سمعنا بهذا في امللة اآلخرة إن هذا  وقوله تعالى: »  3قال ابن كثير أي هجرت طريق الكفر وسلكت طريق هؤالء املرسلين. 

 4إال اختالق«. 

 5قال ابن كثير: أي ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه محمد من التوحيد في امللة اآلخرة. 

دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من    وقوله تعالى:»  6«.ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه قال هللا تعالى: »

 7«. املشركين  

في سياق هذه اآليات قال الباحث ناصر القفاري    8«.  ولن ترض ى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهموقوله تعالى: »

وغيره استعمال لفظة  امللة باملعنى العام أي على الديانات السماوية والنحل البشرية ،  »إن املشهور عند األئمة كاإلمام احمد  

أنبيائه، وإن   الذي شرعه هللا وانزله على  بالدين  "ال" االستغراقية فه مخصوصة  أدخلت عليها  إذا  امللة  بان  يقال  أن  يمكن 

 .9تجردت من "ال" فهي بحسب ما تضاف إليه« 

ني حال إلشكال ترادف امللة والدين والشريعة عند الفارابي، حيث قال:" وامللة والدين يكادان  يمكن أن نجد عند الجرجا

يكونان اسمين مترادفين وكذلك الشريعة والسنة فان هذين إنما يدالن ويقعان عند األكثر على األفعال املقدرة من جزأي امللة،  

 .10ريعة وامللة والدين أسماء مترادفة "وقد يمكن أن تسمى اآلراء املقدرة أيضا شريعة، فيكون الش

من حيث أنها تطاع    وامللة متحدات بالذات ومختلفات باالعتبار ؛فان الشريعة  في التعريفات:» إن الدين  يقول الجرجاني

، وقيل الفرق بين الدين وامللة واملذهب، أن  تسمى دينا ومن حيث أنها تجمع تسمى ملة؛ ومن حيث أنها يرجع إليها تسمى مذهبا 

 11واملذهب منسوب إلى املجتهد« .  تعالى، وامللة منسوبة إلى الرسول، الدين منسوب إلى هللا

 
  1417،  4دار طيبة للنشر والتوزيع، ط   ،سليمان مسلم الحرش  -عثمان جمعة ضميرية    -محمد عبد هللا النمر    ، تحقيق  معالم التنزيلالبغوي،     1

 .143م،  الجزء األول ص 1997 -هـ 
 .38-37سورة يوسف، اآلية   2
 .389ابن كثير ، الجزء الرابع ص  3
 . 7سورة ص، اآلية   4
 .55ابن كثير، الجزء السابع ص 5
 .130سورة البقرة ،اآلية   6
 .161سورة األنعام، اآلية   7
 .120سورة البقرة ،اآلية   8
 .97، الرياض، ص 2006مدار الوطن للنشر،  ،مقدمة في امللل والنحلناصر القفاري،   9

 .46الفارابي امللة ص    10
 . 1983،حرف الدال ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   التعريفات الجرجاني،  11
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رسله فكانت امللة والشريعة   لعباده في كتبه على السنة  اسم ملا شرعه هللا  :»"امللة  في كتابه الجامع ألحكام القران  أما القرطبي

فقد فرق بينه وبين امللة والشريعة و فان امللة والشريعة ما دعا هللا عباده إلى فعله والدين ما فعله العباد    سواء، فأما الدين

 ، من خالل هذا القول  يمكن التمييز بين اآلراء باعتبارها ملة  والدين باعتباره أفعال وممارسات متحققة في الواقع.1عن أمره« 

االصطالحية،  تظهر االختالفات بين الدين وامللة من جهة والشريعة وامللة من جهة  فمن خالل هذه التعريفات املعجمية و 

أخرى، ومن ثم ذهبت بعض التعريفات في اتجاه ما ذهب إليه الفارابي من إشارة ضمنية دون بيان  االختالفات املمكنة بين امللة  

جاني، وامللة قد تكون إلهية أو إنسانية؛ فالفارابي في والدين، فالدين منسوب  إلى هللا وامللة منسوبة إلى واضعها حسب الجر 

 بل كان يتحدث بصفة عامة عن امللل. تحديده للملة لم يكن يقصد ملة  اإلسالم،

 امللة الفاضلة  شبيهة بالفلسفة: ما طبيعة العالقة بين امللة والفلسفة ؟ 

جزئها   في  سواء  بالفلسفة،  شبيهة  الفاضلة  امللة  الفارابي  شبيهة  يعتبر  الفاضلة  :»امللة  يقول  حيث  العملي  أو  النظري 

كما أن الفلسفة منها نظرية ومنها عملية، فالنظرية الفكرية هي التي إذا علمها اإلنسان  لم يمكنه أن يعملها، والعملية    بالفلسفة،

ة العملية واآلراء النظرية التي في امللة  والعملية في امللة هي التي كلياتها في الفلسف  هي التي إذا علمها اإلنسان أمكنه أن يعملها؛

 2براهينها في الفلسفة النظرية ،وتؤخذ في امللة بال براهين ،فإذن الجزءان اللذان منهما تلتئم امللة هم تحت الفلسفة«. 

وعملية   نظرية  الفلسفة  مثلها  فامللة  منها،  واحدة  كل  بين جزئي  تناظر  ذلك وجود  ويعني  بالفلسفة  فهذا    3امللة شبيهة   .

التناسب ال يمكن أن يرفع إلى مرتبة التطابق بما سيؤدي إلى سوء الفهم  فالفرق الجوهري يكمن في : جهة القصد حيث الفلسفة  

والقياسات   العقلية  املفاهيم  في  تتشكل  فالفلسفة  القصد:  شكل  في  جهة  ومن  الناس،  عموم  تقصد  وامللة  الخاصة  تقصد 

 لصور املجازية وفي القياس التمثيلي اإلقناعي. البرهانية بينما تتشكل امللة في ا

العالقة بين الفلسفة وامللة في الجزء العملي هي عالقة بين كليات غير مقيدة بشرائط ) كليات عملية فلسفية هي كليات  

ي للداللة  مجردة(  وكليات مقيدة بشرائط ومقدرة ومحددة )الكليات العملية امللية وهي كليات محددة( ولذلك استعمل الفاراب

على هذا التقييد والتقدير والتحديد مفهوم الشرائع الفاضلة وجعلها في صيغة الجمع .فقوانين االجتماع املدني واحدة كونية  

ثابتة بينما تلك الشروط خاصة بأمة دون امة وبمدينة دون مدينة وهي متغيرة متقلبة ومن منظور هذه العالقة تكون امللة جزءا  

 املدن تعينات جزئية لقانون كلي.  من الفلسفة مادامت 

أراء   املدينة الفاضلة هي  البرهاني، فآراء أهل  التأسيس  النظري فهي عالقة  أما عالقة الفلسفة بامللة فيما يتعلق بالجزء 

ملية  لذلك يقول الفارابي :"والفقه في األشياء الع  توضع وتعتقد بوصفها مسلمات وبراهين هذه اآلراء توجد في الفلسفة النظرية.

 
 . 84، ص الجامع ألحكام القرانالقرطبي ،   1
 . 47- 46، ص امللة  2
صنف    يقول الفارابي في رسالة التنبيه :"إن جودة التمييز التي بها نحوز وتحصل لنا معارف جميع األشياء التي لإلنسان أن يعرفها. وهي صنفان    3

 شانه أن يعلم وليس شانه أن يفعله إنسان، لكن إنما يعلم فقط مثل علمنا أن العالم محدث وأن هللا واحد  وصنف شانه أن يعلم ويفعل. مثل 

علمنا أن بر الوالدين حسن وان الخيانة قبيحة...وصناعة الفلسفة صنفين: صنف تحصل به تحصل معرفة املوجودات التي ليس لإلنسان فعلها  

سفة وهذه تسمى النظرية والثاني به تحصل معرفة األشياء التي شانها أن تفعل  والقوة عل فعل الجميل منها وهذه تسمى الفلسفة العملية والفل

 . 257- 253دنية   والفلسفة املدنية صنفان  الصناعة الخلقية والفلسفة السياسية" ص امل

نها أن نعملها  وفي فصول  يقول:" فالنظري هو الذي بع يعلم اإلنسان املوجودات التي ليس شانها أن نعملها...والعملي هو الذي به تميز األشياء التي شا 

 .30-29نحن ونغيرها من حال إلى حال" ص  
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الفلسفة   مثاالت ألشياء تحت  هي  ما  وإما على  النظرية  الفلسفة  عليها  تحتوي  التي  الكلية  إما على جزئيات  امللة مشتمل  من 

 1النظرية فهو إذن جزء من الفلسفة النظرية وتحتها والعلم النظري هو األصل". 

 إال بعلم نظري. فامللة إذن تحت الفلسفة مادامت براهين اآلراء امللية النظرية ال تكون  

 من خالل ما سبق نستشف أهمية دور كل من امللة والفلسفة في املدينة الفاضلة. 

يرد قول الفارابي في املوضوع وفي سياق فحصه للحاجة إلى وضع النواميس ومالئمتها ملستوى إدراكات الجمهور وكذا تحديد  

 داللة عبارة وضع النواميس ومقوماتها وفي األخير نشأة امللة. 

قول الفارابي:» ومن بعد هذه كلها يحتاج إلى وضع النواميس، وتعليم الجمهور ما قد استنبط وفرغ منه وصحح بالبراهين  ي

من األمور النظرية، وما استنبط بقوة التعقل من األمور العملية، وصناعة وضع النواميس فهي االقتدار على جودة تخييل ما  

من األفعال املدنية النافعة في بلوغ السعادة    لنظرية، وعلى جودة استنباط ش يء  عسر على الجمهور تصوره من املعقوالت ا

في األمور النظرية والعملية التي سبيلها أن يعلمها الجمهور؛ بجميع طرق اإلقناع، فإذا وضعت النواميس  وعلى جودة اإلقناع 

ور فقد حصلت امللة التي بها علم الجمهور وأدبوا  في هذين الصنفين وانضاف إليها الطرق التي بها يقنع ويعلم ويؤدب الجمه

 2واخذوا بكل ما ينالون به السعادة«.

بعد اكتمال الطرق املختلفة في تحصيل  الحقيقة منها الخاصة بالفيلسوف أي البرهانية واملشتركة  للجميع أي الخطبية  

الختالف في طرق تحصيل  املعرفة وطرق اإلقناع  على   والشعرية والجدلية وهو ما يرتبط بنظرتي العلم والتعليم، وينعكس هذا ا

 تقسيم املجتمع إلى فئات مختلفة.

 صناعة وضع النواميس تتضمن القيام بثالث أشياء:

 : التخيل التام للمعقوالت النظرية التي يصعب على الجمهور إدراكها. أوال 

 استنباط أي فعل مدني يفيد في تحصيل السعادة.ثانيا:  

اإلقناع التام باألمور النظرية والعملية كما استخدام كل طرق اإلقناع والتعليم والتأديب، فامللة تتضمن هذين األمور    ثالثا: 

 النظرية والعملية كما تتضمن إضافة إلى ذلك الطرق التي يمكن بواسطتها إقناع الجمهور وتعليمه وتشكيل طباعه. 

د اكتمال الصنائع النظرية والعملية أي بعد ظهور الفلسفة أوال، ثم تكون وظيفة  تظهر الحاجة إلى امللة حسب الفارابي بع

 امللل في نقل الحقيقة إلى الجمهور بالوسائل املناسبة إلدراكها. 

ألن الحقائق الفلسفية النظرية والعملية، ضرورية في نيل السعادة سواء للجمهور والخاصة ال تحصل إال في املدينة، ونظرا  

فيلسوف يتصورها معقولة، ونظرا إلى تفاوت الناس قي طرق االقتناع وقصور الجمهور عن تصور الحقائق املعقولة؛ إلى أن ال

 كانت امللة ضرورية في املدينة ولإلنسان.

 
 . 52الحروف، ص   1
  د جودة اإلقناع غير جودة التخييل، فالفرق بينهما أن جودة اإلقناع يقصد بها أن يفعل السامع الش يء بعد التصدبق به ؛ وجودة التخييل يقص

د بجودة التخييل أن بها أن تنهض نفس السامع إلى طلب الش يء املخيل والعرب منه أو النزوع إليه أو الكراهة له وان لم يقع له به تصديق  ويقص

 .64-63يتحرك اإلنسان لقبول الش يء وينهض نحوه وان كان علمه بالش يء يوجب خالف ما يخيل له فيه انظر فصول منتزعة ص 
 . 152، ص الحروف  2
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 "تبعية" امللة للفلسفة  األساس الفلسفي للملة:

ويتساءل:متى تكون امللة صحيحة وفي غاية  يرى أبو نصر الفارابي أن امللة تابعة للفلسفة سواء كانت يقينية أو مظنونة،  

 الجودة؟ وكيف تحصل امللة الفاسدة في األمم؟ 

 نشير إلى هذه القضايا حتى نتمكن من معرفة أدوارها السياسية وحدود أدوارها.  

ض على  »فإذا كانت امللة تابعة للفلسفة التي كملت بعد أن تميزت الصنائع القياسية، كلها بعضها عن بع  يقول الفارابي:

الجهة والترتيب الذي اقتضينا كانت ملة صحيحة في غاية الجودة، فأما إذا كانت الفلسفة لم تصر بعد برهانية يقينية في غاية  

الجودة، بل كانت بعد تصحح آراؤها بالخطبية أو الجدلية أو السفسطائية، لم يمتنع أن تقع فيها كلها أو في جلها أو في أكثرها  

يشعر بها، وكانت فلسفة مظنونة أو مموهة، فامللة الصحيحة إنما تحصل في األمة متى كان حصولها فيهم    أراء كلها كاذبة لم

على الجهة األولى وامللة الفاسدة تحصل فيهم متى كان حصولها على الجهة الثانية. إال أن امللة على الجهتين إنما تحدث بعد  

فة في الحقيقة وإما بعد الفلسفة املظنونة التي يظن بها إنها فلسفة من غير  الفلسفة، إما بعد الفلسفة اليقينية التي هي الفلس

 1أن تكون فلسفة في الحقيقة، وذلك متى كانت كان حدوثها فيهم عن قرائحهم وفطرهم من أنفسهم«.

راء كاذبة،  امللة الصحيحة هي امللة التي تتأسس على فلسفة صحيحة، وعندما ال تكون الفلسفة كذلك،  فإنها قد تتضمن آ

وإذا ما تأسست ملة على هذه الفلسفة ستكون أيضا متضمنة للكثير من اآلراء الكاذبة، تستطيع امللة الصحيحة أن توجد فقط  

بعد الفلسفة الحقة، فامللل الفاسدة توجد بعد الفلسفة ما قبل البرهانية وهذه البعد قد تستمر أثناء ظهور الفلسفة وحتى  

أعال  ورد  ما  يشير  وبيئتها  بعدها،  الفطري  استعدادها  من  ،وانطالقا  نفسها  األمة  داخل  وامللة  الفلسفة  تطور  إلى  فقط  إلى  ه 

 2الطبيعية. 

ما يالحظ على سياق املعنى لذي يرد به امللة في الحروف هو الحديث عنها في إطار تطورها الطبيعي ،ولم يشر إلى األديان  

السماوية وإنما تكلم عن نوعين من امللل يحدثان في األمة نتيجة للتطور التاريخي: األولى تحدث بعد اكتمال الفلسفة البرهانية  

انية قد تحدث قبل اكتمال الفلسفة البرهانية أو بعدها لكنه تكون مشتقا من الفلسفة غير  اليقينية وهي ملة صحيحة والث

 البرهانية مظنونة أو مموهة وهي ملة فاسدة.  

 وحدة الغاية واختالف الوسيلة    الفلسفة والدين:

واحد عن األخر ؟ فيما  كيف يحصل العلم باملوجودات وما طبيعة هذا العلم؟ ما هوية الفلسفة وامللة وبماذا يتميز كل  

 تحاكي امللة الفلسفة وغاية كل واحدة منهما ؟ 

الفارابي: البراهين  يقول  عن  بها  التصديق  ؛وأوقع  أنفسها  معانيها  عقلت  فان  تعلمت  أو  املوجودات  علم  ومتى حصل   «

كيها /وحصل التصديق بها  اليقينية كان العلم املشتمل على تلك املعلومات فلسفة ومتى علمت بان تخيلت بمثاالتها التي تحا

 
 .154- 153، ص الحروف  1
اللتين ظهرتا بعد   2 بالفلسفة ،ففي حالتي املسيحية واإلسالم  بملتين صحيحتين    لنا هنا أن نطرح عالقة ملل الوحي  فلسفة أرسطو يتعلق األمر 

السؤال    وفاضلتين ألنهما تاليتان لفلسفة كاملة، فإذا سلمنا بذلك  ما ذا يمكن القول حينئذ عن بقية امللل التي لم تظهر بعد فلسفة كاملة ؟هذا

او انتقالها من امة إلى أخرى ؟ انه لسؤال هام واالهم من أثاره األستاذ محمد بن ساس ي على نحو مباشر قائال: ملاذا طرح الفارابي مشكلة نقل امللة  

ة الزراداشتية  طرحه هو تمفصالته املمكنة هل يعتبر امللة التي وضعت للعرب ملة متأثرة بما سبقها من امللل كاملسيحية واليهودية ولربما كذلك املانوي

في رأ  تتفاضل  الفارابي والصابئة ،وان هذه امللل أخذت بعضها عن بعض وأنها ال  بينها بل ال يجب بعضها بعضا انظر محمد بن ساس ي  يه ،فيما 

 . 12، املركز الوطني للترجمة ص3والترجمة، أيام في الترجمة ،عدد 
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اإلقناعية،  الطرق  منها عن  أنفسها    خيل  املعلومات  تلك  وإذا أخذت  ملة،  القدماء  املعلومات يسميه  تلك  على  املشتمل  كان 

للفلسفة   محاكية  فامللة  واملشهورة،  البرانية  الذائعة  الفلسفة  عليها  املشتملة  امللة  سميت  اإلقناعية  الطرق  فيها  واستعمل 

تشتمالن على موضوعات بأعيانها وكلتاهما تعطيان علم املبدأ األول والسب األول للموجودات وتعطيان الغاية  عندهم وهما  

القصوى التي ألجلها كون اإلنسان  وهي السعادة القصوى  وكل ما تعطيه الفلسفة من هذه معقوال أو متصورا، فإن امللة تعطيه  

 1مللة تقنع« متخيال، وكل ما تبرهنه الفلسفة  من هذه فان ا

الفلسفة معرفة   لها الن موضوعهما هو واحد. فإذا كانت  الفلسفة؛ ولكنها محاكية  اآلراء وال هي  الشائع من  امللة ليست 

باملوجودات واألفعال عن طريق البرهان، فإن هذه املوجودات متى علمت بان تخيلت مثاالتها  التي تحاكيها وحصل التصديق  

الطرق  بما خيل منها عن  الجمهور    بها  تعليم  مهامها   . من  ملة  القدماء  املعلومات تسميه  تلك  اإلقناعية، كان املشتمل على  

بالبرهان مع مراعاة التفاوت املوجود في مستويات التصديق املختلفة،   النظرية والعملية التي تستنبط في الفلسفة  الحقائق 

ثاالتها، فأسلوب امللة خاص بالجمهور، أما أسلوب الفلسفة فال  فيلجأ إلى التخييل بصفة خاصة ومحاكاة املعقوالت النظرية بم 

يراعي إال فئة قليلة من أهل املدينة، تأتي امللة  هنا في سياق العالقة بين الفلسفة وامللة  وتقريب الفلسفة من املجال التداولي  

رق اإلقناعية وهي بذلك  فلسفة ذائعة  اإلسالمي، امللة هي فلسفة الجمهور التي تحصل عندهم في شكل أراء  ويكون ذلك بالط

 مشهورة برانية تكون محاكية للفلسفة.

جهة   من  التصور  بين  بدقة  يميز  حيث  املدنية،  السياسية  كتاب  في  للموضوع  الفارابي  فحص  في  نجده  ما  نفسه  وهذا 

 عامة.والتخييل من جهة أخرى، كما يفسر علة اختالف طرق الناس في إداركهم الحقائق  بين الخاصة وال

إما أن يتصور ها    الفاضلة  ومراتبها والسعادة ورئاسة املدن   املوجودات   ":" مبادئ املدنية  في كتابه "السياسة  يقول الفارابي

. وتخيلها هو أن  ذواتها كما هي موجودة في الحقيقة  ويعقلها وإما أن يتخيلها، وتصورها هو أن ترتسم في نفس اإلنسان   اإلنسان

إما بالفطرة وإما بالعادة على تفهم تلك    ترتسم في نفس اإلنسان الناس ال قدرة لهم  خياالتها ومثاالتها وأمور تحاكيها...وأكثر 

  وتصورها، فأوالئك ينبغي أن تخيل إليهم مبادئ املوجودات ومراتبها والعقل الفعال والرئاسة األولى كيف تكون بأشياء تحاكيها، 

بغير األمور التي تحاكى بها    ذلك أمكن أن تحاكي هذه األشياء لكل طائفة ولكل أمة،ومعاني تلك وذواتها هي واحدة ال تتبدل...ول

ومدن فاضلة تختلف مللهم وإن كانوا كلهم يؤمون سعادة   للطائفة األخرى أو لألمة األخرى، فلذلك يمكن أن تكون أمم فاضلة

 .2هذه أو رسوم خياالتها في النفوس" هي رسوم واحدة بعينها، فإن امللة

يعرف الفارابي مللة وما فعلها وكيف تفعل في اإلنسان )امللة هي رسوم   أوال من خالل هذا القول يمكن أن نحدد موضوعاته:  

اإلقرار بتعدد امللل والغاية واحدة )يمكن أن تكون أمم فاضلة وأمم فاضلة تختلف    ثانياهذه أو رسوم خياالتها في النفوس   

امللة ضرورية للناس واألمم )أكثر الناس ال قدرة لهم  إما بالفطرة وإما بالعادة ثالثا  مللهم وإن كانوا كلهم يؤمون سعادة واحدة( 

أسلوب امللة يعتمد عل املحاكاة )لذلك أمكن  رابعا  وجودات(  على تفهم تلك وتصورها فأوالئك ينبغي أن تخيل إليهم مبادئ امل

 أن تحاكي هذه األشياء لكل طائفة ولكل امة بغير األمور التي تحاكى بها للطائفة األخرى أو لألمة األخرى(.

ق التخييل  ذن أن تخاطب الجمهور وتجعله يدرك عن طرييؤكد الفارابي على أهمية الفلسفة وامللة في املدينة، مهمة امللة إ 

واإلقناع ،يدركه الحكيم عن طريق التصور واإلدراك العقلي، ولذلك بالرغم من اختالف امللل فان لها معنى واحدا ال ألنها تقول  

 نفس الش يء وتثبت ذات الحقائق، بل ألنها تقوم بنفس الوظيفة وظيفة تخييل مبادئ املوجودات ومراتبها لعقول العامة. 

 
 . 91-90، ص تحصيل السعادة  1
 . 86- 85ص   املدنية السياسة الفارابي،   2
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لألشياء املشتركة، التي ينبغي أن يعلمها أهل املدينة الفاضلة؛ يبين بشكل دقيق جهات معرفة  وفي سياق فحص الفارابي  

 هذه األشياء ومبادئ هذه املعرفة والتمييز بين الخاصة والعامة في طرق إدراك املعرفة.

الفارابي التي ينبغي أن يعلمها جميع أهل املدينةيقول  فهي أشياء أولها معرفة السبب األول    الفاضلة   :" األشياء املشتركة 

للمادة وما يوصف كل واحد منها بما يخصه من الصفات واملرتبة إلى أن تنتهي  من    وجميع ما يوصف به، ثم األشياء املفارقة 

وما يوصف كل واحد منها,ثم األجسام الطبيعية  التي    وفعل كل واحد منها؛ ثم الجواهر السماوية  الفعال,   املفارقة إلى العقل

وأنه ال إهمال فيها وال نقص وال    ما يجري فيها  يجري على أحكام وإتقان وعناية ,وعدل وحكمة، كيف تتكون وتفسد، وأن    تحتها،

الضوء حتى تحصل    وكيف يفيض عليها العقل الفعال  ،وكيف تحدث قوى النفس  جور وال بوجه من الوجوه ؛ ثم كون اإلنسان 

؛ ثم الرؤساء الذين ينبغي أن يخلفوه إذا لم يكونوا هم  وكيف يكون الوحي  األول   األول، واإلرادة واالختيار ثم الرئيس  املعقوالن 

وأهلها والسعادة التي تصير إليها أنفسهم، واملدن املضادة لها وما تؤول إليها أنفسهم     ثم املدينة الفاضلة  في وقت من األوقات،

إلى الشقاء إما بعضهم  املوت:  بأحد    بعد  لها. وهذه األشياء تعرف  الفاضلة واألمم املضادة  العدم، ثم األمم  إلى  وإما بعضهم 

ة وإما أن ترتسم باملناسبة والتمثيل، وذلك أن يحصل في نفوسهم مثاالتها  الوجهين: إما أن ترتسم في نفوسهم كما هي موجود

يعرفون هذه على ما    وببصائر أنفسهم، ومن يلي الحكماء  التي تحاكيها، فحكماء املدينة الفاضلة هم الذين يعرفون هذه براهين 

صديقا لهم وثقة بهم، والباقون منهم يعرفونها باملثاالت التي تحاكيها ألنها ال هيئة  هي عليه موجودة ببصائر الحكماء إتباعا لهم وت

في أذهانهم لتفهمها على ما هي موجودة إما بالطبع وإما بالعادة وكلتاهما معرفتان...وتحاكي هذه األشياء لكل أمة وألهل كل مدينة  

ومدن    مم إما أكثره وإما بعضه،...لذلك يمكن أن يكون أمم فاضلةباملثاالت التي عندهم األعرف فاألعرف، وربما اختلف عند األ 

 1سعادة واحدة بعينها مقاصد واحدة بأعيانها".  ن يؤمنو فاضلة تختلف ملتهم فهم كلهم 

 يمدنا هذا القول بما يجب على أهل املدينة الفاضلة أن يشتركوا في معرفته:

سائر  أوال:   لوجود  السبب  فهو  األشياء جميعا،  خالق  األول هو هللا  السبب  به:  يوصف  ما  وجميع  األول  السبب  معرفة 

 املوجودات.  

كيفية فيضها وتسلسلها وأنحاء ترابطها وأوصافها إلى أن تنحدر إلى العقل  )العقول العشرة(معرفة األشياء املفارقة  ثانيا:  

 الكون والفساد بلغة القدماء، وله دور حاسم في مصير اإلنسان.   الفعال املكلف بتدبير األرض أو عالم

 معرفة الجواهر السماوية وهي األجرام السماوية.ثالثا: 

 معرفة األجسام الطبيعية وفحصها من اجل معاينة اإلتقان والعدل والعناية اإللهية املبسوطة فيها.  رابعا:

 . 3واالختيار ، واإلرادة 2: معرفة النفس البشرية وقواهاخامسا

 
 .100-99الهواري، ص  ، قدم لها صالح الدينالفاضلة أراء أهل املدينة، الفارابي   1
كثرة قواها   قد قسم الفارابي قوى النفس إلى أربعة : القوة الحاسة والقوة النزوعية والقوة املتخيلة والقوة الناطقة . وقد ذهب  إلى أن النفس على  2

بحيث تكون كل واحدة منا صورة ملا دونها ومادة ملا فوقها   ذلك أن هذه القوى مبنية بعضها على بعض،  واختالف أجزائها ،ال تؤلف إال نفس واحدة,

 وما بعدها  4" السياسة املدينة ص 
في نفس   نظر الفارابي إلى النفس البشرية نظرة موضوعية . فاإلنسان في رأيه  مخير بمعنى أنه قادر على أن يبلغ كماله وسعادته القصوى، كما انه  3

في النهابة في الجحيم. فاإلنسان يتميز بالعقل والقدرة على االختيار الذي يستطيع يه" أن يسعى نحو السعادة  الوقت قادر على إتباع الشر فينتهي  

 .  72وان ال يسعى ،وبه يقدر على أن يفعل الخير وان يفعل الشر ، والجميل والقبيح " السياسة املدنية ص 
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 وكيف يخلفونه إذا غاب. 1سادسا :معرفة الرئيس األول وكيف يوحى إليه

معرفة ماهية املدينة الفاضلة وأهلها ،والسعادة التي تصير إليها أنفسهم واملدن املضادة لهم ،وما تؤول إليهم أنفسهم    سابعا:

 ، ثم األمم الفاضلة واألمم املضادة لها.  2بعد املوت إما بعضهم إلى السعادة وإما بعضهم إلى العدم

 تلك هي األشياء املشتركة، لكن ما هو طريق املعرفة بها ؟  

في   ها  التي ذكرنا  األشياء  الفاضلة  املدينة  أهل  في نفوس  األول فلسفي حيث ترتسم  الوجه  تتم على وجهين:  املعرف  هذه 

   السابق كما هي موجودة، والفارابي يحيل هنا إلى البرهان. 

فامللة   أما الوجه الثاني :تصويري حيث  ترتسم فيهم باملناسبة والتمثيل، وذلك أن يحصل في نفوسهم مثاالتها التي تحاكيها.

املدينة  رمزي  ملواطني  ثقافي  نظام  إلى  تحيل  العالم   الفاضلة  هنا  بينهم حول  املشتركة  األفكار  والحياة    واإلنسان  وهي مجموع 

ويمكن    أو السعادة  وبالتالي تبعا لنصيبهم من الكمال   ، و لكنهم سوف يختلفون عن بعضهم البعض تبعا مليزة هذه املعرفةاملدنية

 :  طبقات ثالث  تقسيمهم إلى

 الذين يعرفون طبيعة األشياء بواسطة األدلة املبرهنة وبفضل بصائرهم الخاصة.  أو الفالسفة الحكماء

الحكماء األشياء،  أتباع  الفالسفة  الذين يعرفون طبيعة  يقدمها  التي  البراهين  الفالسفة    بواسطة  يثقون ببصيرة  والذين 

 ويصدقون حكمهم. 

وذلك   وبعضهم بمثاالت أبعد  الذين يعرفون األشياء باملثاالت التي تحاكيها بعضهم يعرفها بمثاالت قريبة منها،  باقي املواطنين

 تبعا ملرتبتهم كمواطنين. 

ومادامت األمم تختلف في طبيعتها وفي مثاالتها  ، هناك مدن فاضلة وملل مختلفة تقصد سعادة واحدة، لكن التعبير عنها  

التي  يختلف  من امة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى .فاألشياء املشتركة ألهل املدينة مهما كانت طبيعة هذه املدينة هي اآلراء  

 حين تتأسس عليها سياسة املدينة وثقافتها تتخذ شكل ملة. 

إن السبب الذي جعل الفارابي  يوطئ لفلسفته السياسية بنظريته في الوجود  ":محمد قشيقشوحسب الباحث  املغربي  

، ثم املعرفة اليقينية  ومبادئه هو انه لن يحصل اإلنسان السعادة إال إذا حصل املعرفة اليقينية بكل املوجودات بمبادئها الحقة  

بالسعادة الحقة، ثم العلم بماهية الرئاسة األولى للمدينة الفاضلة ومراتبها ؛لذلك لن يحصل اإلنسان الغاية من الوجود إال  

بمجاهدة النفس على املستويين املعرفي واألخالقي :فتحصل باملجاهدة األخالقية الفضائل الخلقية أو الخيرات الحقة أداة لدفع  

 
ذا كانت في إنسان ما قوية كاملة جدا، وكانت املحسوسات الواردة عليها من خارج ال تستولي  يبين لنا الفارابي كيف يكون الوحي : "أن القوة املتخيلة إ   1

وكانت    وال أخدمتها للقوة الناطقة ، بل كان فيها مع اشتغالها بهذين، فضل كثير تفعل به أيضا أفعالها التي تخصها ،  عليها استيالء يستغرقها بآسرها، 

ورأى أشياء عجيبة ال    ليقظة مثل تحللها منهما في وقت النوم.....قال الذي يرى ذلك ان هلل عظمة جليلة عجيبة،حالها عند اشتغالها بهذين في وقت ا

نهاية الكمال، فيقبل في يقظته عن ا لعقل يمكن وجود ش يء منها في سائر املوجودات أصال، وال يمتنع أن يكون اإلنسان إذا بلغت قوته املتخيلة 

واملستقبلة ،أو محاكياتها من املحسوسات ،ويقبل محاكية املعقوالت املفارقة وسائر املوجودات الشريفة ويراها. فيكون الفعال الجزئيات الحاضرة  

لة  ا اإلنسان بقوته املتخيله بما قبله من املعقوالت نبوة باألشياء اإلالهية، فهذا أكمل املراتب التي تنتهي إليها القوة املتخيلة ، وأكمل املراتب التي يبلغه 

 .69-68" أراء أهل املدينة الفاضلة ص 
أن  اختلف مؤرخو الفلسفة حول رأي الفارابي في مصير النفس بعد املوت : فمنهم من اثبت اعتقاده بخلودها، ومنهم من نفى ذلك، ومنهم من يرى   2

 . 123، ص 2سفة العربية جالفارابي لم يتخذ رأيا صريحا في هذا املوضوع. انظر حنا الفاخوري وخليل الجر في تاريخ الفل
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رور ويصبح بها فاضال، ويحصل باملجاهدة املعرفية االتصال بالعقل الفعال والذي به تصبح النفس مفارقة فيحصل له  الش

 1. "الخلود .تحصل السعادة الحقة بالعلم الحق والسيرة الفاضلة .وهذا نفسه نهج أفالطون كما بسطه في محاورة فيلبص

وعميق دفاع الفارابي عن أطروحة مفادها ضرورة امللة للمدينة  من خالل النصوص السالفة الذكر تتجلى بشكل واضح  

 الفاضلة وسعادة اإلنسان. 

 خاتمة : 

الفارابي في كتب  امللة  التي مصدرها    تختلف دالالت  السماوية  األديان  الحديث عن  في سياق  التي تحضر  امللة  بين كتاب 

الناس وتوح في جمع  السياس ي  بين  الوحي، وكذا دورها  التاريخية  في سياق الصلة  امللة  الحروف، فتحضر  آرائهم، و كتاب  يد 

 بدون الحديث عن  مصدرها اإللهي؛  بل في إطار نشأتها الطبيعية والتاريخية.  و امللة، الفلسفة

التحصيل والسياسة املدنية، فتحضر في سياق دورها التربوي والتعليمي وقدرتها على مخاطبة الجمهور، وتربيتهم   أما في 

وتعليمهم اآلراء واألفعال الفاضلة، والجدير باإلشارة أن للملة إمكانيات مهمة لتتالءم مع تغيرات األزمان، وتصبح صالحة لكل  

اعة الفقه، ونظرا لتعدد األقوام واملدن الفاضلة، فإن امللل هي األخرى متعددة وفاضلة،  مكان وزمان عن طريق االجتهاد وصن

 تقصد نفس الغاية  أال وهي السعادة. 
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 ملخص : 

اللجان   مستوى  على  السياس ي  والفاعل  املدني  الفاعل  بين  العالقة  طبيعة  حول  الفهم  تعميق  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

التشاورية التي يتم إحداثها على صعيد املقاطعات، الجماعات، ومجالس العماالت في املغرب، وذلك من حيث تفسير املعنى  

ا و  العمومي،  للتشاور  املدني  الفاعل  يعطيه  املقاربة  الذي  تنزيل  نجاح  دون  تحول  التي  والعوائق  األسباب  أبرز  عن  لبحث 

التشاركية على املستوى الواقعي، وحتى نتمكن من عرض املوضوع بطريقة موجزة، توصلت الدراسة من خالل اعتمادها املنهج  

الخالصات والنتائج أهمها  إلى مجموعة من  التحليلي  الفاعل املدني    االثنوميتودولوجي، واملنهج االستقرائي  بين  الثقة  انعدام 

 اللجنة.  ذهوالسياس ي، تداخل على مستوى االختصاصات، فضال عن وجود طريقة تفكير تقليدية تحكم اختيار أعضاء ها

 املجتمع املدني، املقاربة التشاركي، السياسة العمومية.   الكلمات املفتاحية: 

 

Abstract : 

This study aims to understand the nature of the relationship between the civil actor and the political actor 

at the level of consultative committees, that are established at the level of Morocco provinces, in terms of 

interpreting the meaning that the civil actor gives to public consultation, and looking for the most prominent 

causes and obstacles that prevents the success of the participatory approach at the realistic level, and so that 

we can present the topic in a concise manner. This research concluded through its adoption of the ethno-

methodological approach and the inductive-analytical approach to a set of results, the most important of which 

is the lack of trust between the civil and political actors, overlap at the level of specializations, as well as the 

existence of a traditional way of thinking.  that governs the selection of the members of this committee.  

Keywords: civil society, participatory approach, public policy. 
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 Introduction  

    As the democratically developed countries which have conducted a participatory policy in the 

management of local public affairs in partnership with civil society. Since the constitutional amendment in 

2011. Morocco adopted a participatory approach as a legal constitutional reference that would generally lead 

to this process and adopt it as a new urban culture. That has perhaps awakened our attention to know the most 

important aspects and bets strongly interfere in this relationship between what is representative and 

participatory in general, and the representations of the individuals involved in this process more specifically. 

We have tried to approach this question by trying to interpret the experience of the consultative committees 

that some provinces in Morocco have created in order to involve civil society in the management of local public 

affairs, which has made us asking a set of questions, for example: how does civil society define the concept and 

meaning of a participatory approach? And how do elected councils manage this democratic mechanism?  

   In order to solve these problems, we have tried to make hypotheses that we would like to verify by 

examining previous studies on the subject, as well as doing a practical experience in the field of study, that we 

have assumed that the lack of clarity of the concept of participatory democracy at the institutional and 

legislative level, as well as at the civil level, creating a kind of political and civil intertwining in the management 

of these committees, in addition, the presence of a strong influence on the traditional relations in this 

committee ( presenting an incompetent close person - who has the same affiliation, instead of qualifying an 

unknown competent) 

   The sociological nature of the research has forced us to adopt the qualitative method with its two 

techniques, the direct observation and auto-ethnography.  As far as the research sample is concerned, we relied 

on the presidents of associations involved in these consultative committees, as well as on opponents of the 

idea, and representatives of local authority and elected bodies.  

   Problematic  

    Through some studies that have been examined on the same subject, and through a subjective experience 

that covers the organs and structures of these committees. I discovered that there are imbalances that constitute 

a kind of overlap between representative democracy which represents local councils and participatory 

democracy which represents civil society and citizens in general. So that I could work on dividing this problem 

into partial questions that I wanted to answer through my contact with the field and previous studies on this 

subject. the questions are: 

● How does civil society define the concept and meaning of a participatory approach? 

● What is the perception of the civil actor towards the political actor? 
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● And how do elected councils manage this democratic mechanism? 

   The hypotheses.  

    based on the central research problematical, temporary generalizations have been made in the form of 

hypotheses, they are as follows: 

● The lack of trust is the secret of the relationship between the municipal and provincial council and civil 

society. 

● The lack of clarity on the concept of participatory democracy at the legislative institutional level, as 

well as at the civil level. 

● There is a civil political overlap and interference in the representative seats of these consultative 

committees. 

● Consultative committees are governed by traditional relationships.  

   Reasons for choosing this topic  

    This study aims to clarify the type of relationship that binds the civil actor and the political actor in 

decision-making at the level of the consultative commission, in addition to trying to understand some 

parameters that strongly influence in this relationship. which can come from the social and political situation 

and the cultural affiliation of individuals, and the other side, our research aims to highlight the place of the 

participatory approach and its essential role in local development, then to research the mechanisms and 

determinants of the roles, and the choice of this subject was not arbitrary or spontaneous, but rather the result 

of several considerations, in particular for subjective and objective reasons.  

   The subjective reasons:  

     Our choice of this subject is due to the extreme importance of this study which deserves attention, based 

on our personal experience within the structures of these committees. it appears that there is a set of 

imbalances and randomness that prevent the achievement of harmony between civil society and elected 

bodies. This is why we aspire to understand and explain the nature of this relationship, as well as the fact that 

ancient studies in this regard are very few.  

  The objective reasons:  

   These objective reasons are reflected in the fact that the participatory approach deserves to be clarified, it 

plays an essential role in strengthening the social link as well as it brings together various social phenomena 

that require research and studies.  
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  The importance of this research 

    The importance of this research is linked to the fact that it brings the concept of a participatory approach 

closer, following the path of its development at the level of the consultative committees that have been created 

by the territorial groups and the provinces, and trying to understand the nature of this new perception of 

democratization from the point of view of the associations and citizens, as well as the representatives of the 

territorial group overseeing the progress of this participatory mechanism. 

  Field of study :  

  Spatial domain:  

   The spatial domain of our research subject was limited to the province Hssein sale in Morocco .The district 

of Hssaine is located southeast of the city of Salé, limited to the north by the district Laayayda, to the south by 

the Commune Sehoul and the Bouregreg river, to the west by the district Bettana and the Bouregreg river.1 

    Study community and sampling  

  The stage of selection of the study community is an important stage in any scientific research, because it is 

considered a critical stage of the study, in this case i used the intentional sampling or non-probability sampling, 

i have targeted in this context citizens in general and associations in Morocco who have the right to participate 

in the management of public affairs.  

  Methodology : 

  To answer these questions, building on previous studies of civil society and participatory democracy, 

which focused primarily on the basis of its relationship with the state in general, what sets this research apart 

is that it focuses in particular on perceptions, and the meaning that people give to the concept of the 

participatory approach as a first step in understanding and interpreting what members hold. For this reason I 

used multiple approaches from a qualitative and descriptive method, more precisely the technique "auto 

ethnography2 and "participant observation" 3 so that my experience within these consultative committees 

allows me to keep abreast of this new participatory project from attending the founding general assembly and 

 
1 Visit the site Web on 12-01-2022 

https://www.villedesale.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7

%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86/ 
2 Rondeau, Carine, L'auto ethnographie : une quête de sens réflexive et conscientisée au coeur de la construction identitaire , 

Recherches Qualitatives, ResearchGate, 2011,p. 48-70 
3 Jean peneff,  Les Débuts de l'observation participante ou les premiers sociologues en usine in Sociologie du Travail, 38ᵉ année 

n°1,1996,p. 26 . 

https://www.villedesale.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86/
https://www.villedesale.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86/
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participating in the development of the organized operating charter of this committee, and its relationship with 

civil society associations.  

  The previous studies :  

   It is difficult to determine a precise date for the birth of the concept of a participatory approach, as it is 

closely linked to the concept of civil society, since this new designation has gone through several developments 

related to the process of economic, social and political development and the intellectual and philosophical 

development. 

    From the beginning, it is due to Aristotle, who defined civil society as human groups linked to the centers 

of civilization and far from the tribal and religious relations of kinship1,  and its proximity to a concept of 

citizenship. However, the real beginning of the concept of civil society was associated with the emergence of 

capitalist society and the development of liberal political thought in Europe during the 17th and 18th centuries, 

this era witnessed the collapse of absolute feudal rule and the beginning of the transformation from the virtual 

nature state to the concept of state and law.  

We can then distinguish four major stages in the development of this concept from the 17th and 18th 

centuries, which saw the collapse of the feudal system and the emergence of capitalism as a new class, and the 

main problem facing the thinkers of this stage, is how to reconstruct the concept of civil society from a 

perspective that paves the way for The reconstruction of politics on non-religious and non-aristocratic 

foundations, linked to society itself and not to a divine commission or to a family heritage,2 and from this 

moment a gradual transition from a theory of divine truth to a theory expressing popular sovereignty, paved 

the way for this passage to an evolution towards political modernity,3  and among the most recognized 

theoreticians of this period are: Hobbs, Locke, Tocqueville, Montesquieu, Rousseau and Spinoza.  

    Notably, the thoughts of Thomas Hobbes and Jean-Jacques Rousseau and their writings on the social 

contract and the transition from the state of nature to the concept of the state and law, 4 Then the second stage 

of the 19th century, which saw an almost complete break with the feudal system. After capitalism accomplished 

its industrial revolution, it transferred politics from the religious and customary realm to the social realm, that 

is, it made it a real human contract, and these developments led to the separation individuals from their old 

relationships, that strongly proposed the problem of rebuilding industrial civil society on new foundations and 

understanding its new reality. These theoretical problems were tackled by the great philosophers of the 19th 

 
1 6- Robert C. Bartlett  Aristotle’s Science of the Best Regime. The American Political Science Review, 1994, 88(1), 143–155. 
2 Jean L. Cohen, Andrew Arato, Civil Society and Political Theory, MIT Press,1994, p. 86. 
3  Patrick Chézaud, La Philosophie de Thomas Reid : Des Lumières au XIXe siècle. Nouvelle édition : UGA Éditions, Grenoble,2002, 

p 288 . 
4Jean Jacques Rousseau, Du contrat social, Flammarion, GF, (préface de Bruno Bernardi. 2001. 
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century, the first of which are Hegel and Marx, who would practically control the thought of this century.1  For 

Frederick Hegel, the legal and economic ties that govern people's relations with each other and guarantee their 

cooperation represent only one moment in a larger process that finds itself embodied in the state itself, and it 

is in fact the nation state.2 

   Civil society represents a qualitative progress compared to raw nature, but it finds its true content only in 

the State which embodies the absolute, that is to say freedom, law and historical purpose in its most visible 

manifestation. Civil society remains a society of individual interests and private enterprise, that is a society of 

division, individual possession and conflict, and finds its existence only in the state. 

   As for the third stage, it begins in the first half of the 20th century and takes place in the context of the 

intensification of the struggle to reconstruct the revolutionary strategy in Europe. The Italian thinker Antonio 

Gramsci was most responsible for the development of this new use. Gramsci tried to bring up the subject of 

civil society within the framework of the theory of domination and class domination, whether in his book The 

Modern Prince, and he mentioned that there are two main areas which guarantee the stability of domination 

Capitalism and its system. The first area is the state and its apparatus, to obtain direct control, which is politics, 

and the second area is the civil society and what it represents of parties, trade unions, associations, media, 

schools, mosques or churches.3 

    the last stage, it is linked to the last two decades of the 20th century, in which the concept of civil society 

was linked to the Gramscian heritage but after its purification from the impurities of Marxism, to retain the idea 

of private social organizations bodies and institutions working alongside the state - but not under its control - 

to organize society, revitalize it and achieve In this sense, civil society today represents the vast network of 

organizations that modern societies have developed over their long history and which support the work of the 

state. After civil society has become an autonomous entity and a key partner in national and local development, 

   In particular, at the level of territorial authorities and local authorities responsible for advising advisory 

bodies made up of representatives of civil society, the first legal signal was to involve citizens in public decisions 

with Law 17.08 amending the collective charter in 2009 which included the participatory approach at two 

levels: the creation of an "Equality and Equal Opportunities Committee", of an advisory nature and composed 

of representatives of associations and civil society actors, expressing opinions and making proposals. Adopt a 

participatory methodology for the development of a collective development plan.4 

 
1Karl  Marx, Le capital, Traduction : Roy, Joseph, Éditeur : M. Lachâtre Publication,  M. Lachâtre,Bibliothèque nationale de France, 

département Réserve des livres rares, RES M-R-191,Paris 1872. 
2Jean Pierre lefebvre, Macherey Pierre, Hegel et la société, Presses universitaires de France, 1984, p 128.  
3  Antonio gramsci, Modern prince and other writings ,International Publishers Co Inc.,U.S. 1959,p 192 

 (.2009الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان، امليثاق الوطني للديمقراطية التشاركية،) 4



 
 
 
 

 
 

 2022 - مارس -  84العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

135 

  The creation of "Equality and Equal Opportunities Committee", of an advisory nature and composed of 

representatives of associations and civil society actors, expressing opinions and making proposals. Adopt a 

participatory methodology for the development of a collective. Then, the 2011 constitution has become a basic 

reference for the participatory approach and the consolidation of citizen participation in all stages of public 

decision-making, in particular the first chapter of the section on general provisions stipulates what follows: 

"The constitutional order of the Kingdom is based on the separation of powers, their balance and cooperation, 

citizenship and participatory democracy, the principles of good governance and the link between 

responsibilities." Chapter twelve, which stipulates the participation of associations in the elaboration of 

decisions and projects with elected institutions and public authorities, as well as in their activation and 

evaluation.1 

    The legal framework established for the work of these advisory committees is not sufficient for their work 

so as to guarantee their sustainability and the success of their experience. This new perception linked to the 

participatory approach in the management of local public affairs has different images and meanings on the 

structure of the perception of individuals participating in this process, due to the fact that it is a new experience 

adopted by local communities, hence the importance of this research that highlights the study of the 

perceptions of individuals on the concept of participatory approach on the one hand and the nature of the 

relationship that binds them as civil actors with the political actor on the other hand.  

   Results and discussion  

    To answer these questions, building on previous studies of civil society and participatory democracy, 

which focused primarily on the basis of its relationship with the state in general, what sets this research apart 

in particular, ti focuses on perceptions and the meaning that people give to the concept of the participatory 

approach, as a first step in understanding and interpreting what members hold. For this reason i used multiple 

approaches from a qualitative and descriptive method, more precisely the technique "auto ethnography" so 

that my experience within these consultative committees allows me to keep abreast of this new participatory 

project from attending the founding general assembly, and participating in the development of the organized 

operating charter of this committee, and its relationship with civil society associations.  

  Proceeding from participant observation as well as the "auto-ethnography" method, we noticed that the 

participatory approach at the district level identifies wide imbalances, the first reason is the lack of clarity of the 

concept of the participatory approach among a wide range of civil actors, and that was evident in the 

association's relationship with the consultative committee, so that a wide category asked the consultative 

committee to carry out tasks within the competence of the Collective council, and have greater expectations of 

 
 .14، 12، 1(، الباب األول، أحكام عامة، الفصل 2011الدستور املغربي ) 1
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this new body, although this committee does not have a budget for the revitalization of local public activities, 

it also has no right to impose her opinion on the elected council, but rather her opinion is only advisory.  as well 

as it does not have the decision to manage on its roles and responsibilities individually and independently of 

the county council, which has created great confusion for a large group of civil actors in their relations with this 

consultative committee.   

   In addition, I noticed the low demand for participation in the structures of the consultative committee, 

given the large number of associations present in the region, and that explains the hypothesis that the concept 

of the participatory approach is still obscured by a large group of associations and citizens. Also there are other 

reasons why civil society associations do not engage and participate in consultative committees, which is the 

feeling of mistrust towards the political actor, that their opinion does not contribute in a participatory manner 

in the management of public affairs and in decision-making.  

     As for the traditional perception in which a large group of civil society within the consultative committee, 

I discovered that there is a relationship of a mutual influence between the actor political and civil 

society,  Where the most representative party in the council can mobilize associations sympathetic to the party 

in order to push a specific candidate to chair the consultative committee to look for the harmony, but at the 

level of associations relationship each other, within the framework of presenting or nominating a person to 

take over the position of head of the consultative committee, there is an important group of them, and not all, 

support the person that they know even if he does not have the required qualifications, and they do not support 

the person who is stranger to them despite his competence. This traditional thinking, operating with the logic 

of kinship and patronage, inevitably leads to the election of members who do not have the qualifications and 

competencies that would allow the management of the commission. In this way, the commission gets into 

many problems. Because the people elected in the offices are not up to the aspirations of citizens and other 

associations. 

    All these reasons pointed to the inability of an important category of civil society associations to engage 

in this new participatory approach, and that the weakness and lack of training in this area also played a 

fundamental role in simplifying this concept, and its implications on the ground, that  legislation alone is not 

sufficient for the success of any new development plan. 

  Conclusion: 

   Finally, after knowing the historical context of the development of the civil society concept, and taking a 

new forms of expression and political participation with the state, which called for the obligation of the 

participation of citizens and local associations in decision-making, with using a participatory approach that 

includes everyone, what distinguishes this study is to shed light on how these committees operate and try to 
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understand the interaction of the various actors within them, and their perceptions of this new democratic 

approach, From a sociological perspective, and at the local organizational level, by following the functioning of 

the consultative committees in provinces, and trying to explain and understand the nature of the relationship 

that connects the civil actor to the political actor. 

     We finally concluded that the concept of participatory democracy is still a mysterious concept in 

collective circles in Morocco in general, and in the province of "Hessein" in particular, that these consultative 

committees operate according to a traditional partisan and ideological logic in an implicit way, which 

contribute in the division within the structures of these committees, And it weakens its ability to continue and 

succeed. 
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