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ير لتحر  كلمة 
 

لخير     يد   . مبر 
لحضا                                               لإسلامية  لعلو  لبحث في   مدير مركز 

ئر  –    لجز ط/   لأغو
 

لعلو         ل كثير من   مرتكز  لبحثية ،  سا  لد لاجتماعية هي عصب  لعلو  لا جر  
لحيا ،  قع  لو لاسقاطا على  هر ،  لظو لحقائق   ّ كبير من  لعلمية  مفتا كم سا  لد

لا لتنظير لعلم  لتأسيس  ئد لا يشيّق له غبا ، في  بن خلد  لعلامة  جتماع ، كما قد كما 
لتي كا لها  لإسلامية ،  لعربية  هو بلا شك فخر لانهاية له للأمة  لفقه ،  لشافعي بأصو  فعل 
با ،  نها نبتت في  لعا للنا ،  لمخيّا  نطبع في  لتي  لعلو  لتأسيس لهذ  لسبق في  قصب 

مثا هر  لغر ، من  لاجتماع في  علا علم  غست  جهابذتها فقط هم  بر سبنسر ، 
ند كا  كس ،   لويس برناير ،  ،  كا ما ماكسيميليا سا سيمو ،  كونط ، 

سي  غيرهم . لر  طائف 
لعلم لم تكن قليلة  لا ضئيلة ،          لإسلامية في هذ  لحضا  كة  قع يؤكد  مشا لو ل كن 

لمسا ، بن خلد قد جّد له  كية   قامة كإ يقة  لتي عالجها بطر لمفاهيم  غير كثير في 
ئد ، في مقدمته  لتي لخصها ببلاغة  علمية  منهجية  لبشر  لعمر  بطها بطبائع  ية ،  حو
لمجلس  فقة  نت بمو نبثقت عن فرقة متخصصة بالمركز   لتي  لمجلة  نحن بهذ  ئعة ،  لر لشهير 

لبا كة  بمبا جها ، لنفتح فضا لعلمي ،  ئر  خا لجامعا بالجز لمتخصصين في مختلف  حثين  
لدقيق . لحيو  لمجا  لنشر في هذ   جديد للبحث  

تضمنت بحوثا         لإخر ،  بهى حلة في  با قشيبا ، سو يجعلها في  لمجلة ثو قد لبست 
لعلمية على ترسي قد حرصت لجنتها  لعلمي متنوعة من جامعا شتى ،  لتحكيم  صينة في  ة تقاليد 

لبحو  لا بجملة من  لعد  قد    ، لجو قية   لمصد لك لضما  لمتنوع،  لمز  
سي  علاقته بالقلق  لد فع للإنجا  لد لجيلالي ليابس،  لعقلاني عند  لفكر  سة  ، تتعلق بد

لمعلوما ستخد تكنولوجيا  تأثير  لألقا ، ناهيك عن لاجتماعي ،  ثر قانو  ية ،  لهو  على 
تيجي ستر طنة ،  لمو ثقافة  لتطوعي  لعمل  ية،   ئر لجز لسوسيو ثقافية بالصحر  سا   ةلمما
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سة ظاهر  يل ،  لتأ لمتصوفة   لغة  سي ،  لمد لتقويم  لعربية ،   لمجتمعا  لثقافة في 
لذمة ،  هل  لمسلمين مع  خلية في تسامح  لد لسياحة  تجربة  لبحث ،  مؤسسا  لعلمي  لبحث   

قيمتها  لعلمية ،  هميتها  لها  لاقتصا ،  لفكر  لاجتماعي   قع  ضيع ترتبط بالو هي مو ئر ،  لجز
جه . خا لمركز  خل  لمحكمين من  مختلف  لعلمية ،  للجنة  لمؤتمنو عليها هم   لعملية ،  

لاجتماع إننا          لتنا لقضايا علم  فا  لى توسيع  لذ يتو  لبحثي  لمسا   نشجع هذ 
لحكومة  نين  قو لو ،  ئح  جر ما تؤكد لو قتصا لنعمل على  لسوسيو  قع  بطها بالو  ،

لشا لتنمية  مقتضيا  لمجتمع ،  لعلمي بمتطلبا  لبحث  لتي ما فتئت تطالب بربط  ية  ئر ملة ، لجز
لجزئية للمجتمعا  لكلية   لخصائص  سة  لاجتماع يعني بد لك مهما من حيث  علم  باعتبا 
قعية  لمحيط ، حتى نتصو في  جد في تفاعلا بينه  بين  لتو لك  ما يقتضيه  ية ،  لبشر

لملم في  ية من جهة ،  لنظر نب  لجو لتنا في  مرتكز  لتفاعل ،  ليا  حيا حصافة ، 
خر .  لتطبيقية من جهة 

نتمنى  تشّد عضد          لمبا ،  لعلمية على  عضا لجنتها  لمجلة   لمشرفين على هذ  ننا لنهنئ 
لمسا  صلة ، لن  لمو لتألق   نأمل لأصحابها مزيد من  لمركز ،  ها  لتي يصد لأخر  لمجلا 

 ّ لهي لمقالا ليس بالأمر  ستو لبحثي  نشر  ية ، فإ  ل كنه يقتضي صبر  مصابر  ن ، 
كله في كل حين  لفعالة ، فإنه لا محالة سيؤتي  لإ  لخلاقة   لهمم  جد  على سوقه ، 

به .  بإ 
لاعتما لاتكا   جد  عليه  لموفق للسد ،  ّ ه   لل
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 لعقلانية في فكر  جيلالي ليابس
                                                                                                                                                                                                    

ني .   فكر
ئر   لجز لاسلامي في  لفكر  سا   مخبر 

جيلالي ليابس سيد بلعبا  جامعة  

 ملخص: 

ثبتو  لذين  لمتميزين،  يين   ئر لجز لمفكرين  حد من  لاجتماع  "جيلالي ليابس"  يعد عالم 
فكا  ، من خلا  لتعبير عن  لمفكر في  ،  برع هذ  لمتفر ية  لفكر تهم عبر نتاجاتهم  جد

يمية متميز غير مألوفة، حتى يمكن كا لفكر    لغة  لمشهد   قة في  عد مؤلفاته  علامة فا
. ئر لجز  لسوسيولوجي 

لبا في فكر "جيلالي ليابس" ،  ية   لمركز لمفاهيم  حد  تحليل  لمقا بعر  لقد تركّز هذ 
لعديد من مؤلفاته على نحو لافت،  لذلك  لخا لها في  ضح فهمه  لعقلانية ،  كتب  هي 

لمقالة تبيا تصو "جيلالي ليابس" للعقلانية من خلا عد من سو نحا من خ لا هذ 
.  عليه سو يند هذ  فكا عما من كتب عنه  عن  لى  عماله،  بالإضافة  مؤلفاته  
ئر ببنا لبنة  لجز لتي مر بها  لظر  عا تأسيس لعقلانية مغاير لم تسمح  طا  لمقا ضمن 

كمية لاستمر ئر.   تر يخية للجز لتا لثقافية   لخصوصية  تها بما يتفق مع   ها  بلو

لمفتاحية : ئر    لكلما  لجز لخصوصية ،  لعقلانية ،   .جيلالي ليابس ، 

 

Abstract :  

The sociologist " Djilali Liabes " is considered to be one of the most 

prominent Algerian thinkers who proved to be so skillful through his unique 

intellectual productions. That brilliant thinker skillfully expressed his ideas and 

views in a very academic and extraodinary language that his works were really an 

amazing exception in the Algerian thought and sociology. this essay focuses on on 

exposing and analysing one of the central and prominent concepts in Djilali Liabes 

thought which is rationalism. He attractively wrote and clarified his own 

understanding of this concept in many of his works. Thus, we will try, in this essay, 
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to show Djilali Liabes concept of rationalism through a number of his works in 

addition to the works of those who wrote about him and his thoughts. Hence, this 

essay goes under the scope of reestablishment of a different rationalism which the 

circumstances that Algeria underwent did not permit to form an accumulating 

structure of this concept according to the intellectual and historical particularity of 

Algeria.  

key words: Djilali Liabes, rationalism, privacy, Algeria. 

 مقدمة :
يابس" لالي ل حل "جي لر سبيل عر  في  مل  كر يع مف ثا  ئر  باح لجز يا  مكان صر  ح

لبلد من  لاقتصابنا توقع علمي كفيل بإخر  جيا  لمأ  لمضي قدما لضما مستقبل 
لاجتماعية،  لعلو  لى حقل  نتما  ضعه  لباحثين ،  بر  كا فو هذ ، من   . لبتر ما بعد 

                                                 
  ليابس يخ  لد جيلالي  يا    /011948/01بتا لباكالو ، بعد تحصله على شها  لى  1967بمدينة سيد بلعبا نتقل 

ئر لعليا للأساتذ بالجز سة  ساتذ  (L'école Normale Supérieure) لعاصمة ليد بالمد لفلسفة لد  سة  ين بد 
لليسانس. بعد حصوله على شه Georges labica   Etienne Balibarمثا  لفلسفة('ا  لأجا في  لتوجه نحو  ) ختا 

لتحق سنة   ، لاقتصا لاجتماع   سة علم  ية للبحث   1971لتعمق في  ئر لجز لجمعية  لتخطيط) لتابع لو  لبحث  بمركز 
لاجتماع علم  لاقتصا  فيا،  لديمغر لد 10شر خلا  A.A.R.D.E.S،(في  كبر  حد  لتي تبناها سنو على  سا 

لثالث بعنو لد  كتو  حة  طر لوقت  ناقش في نفس  حضر  ئر"  لجز لخا في  لقطاع  لمعنونة" يمي  لأكا لمركز   هذ 

ئر من  ": لجز لصناعة في  با  لخا  لما  – Université d'Aix" في جامعة مرسيليا 1982لى    1962 
Marseille لاجتماعية .  ،ثم عا بعدها مد للعلو  ئر كأستا  لجز  لى جامعة 

ناقش سنة  يمي  لأكا لبحث  يس   1988تابع مشو  لة بجامعة با لد كتو  حة  لتي  7Université de Parisطر
لمسعى"عنونها ئر: عناصر سوسيولوجيا  لجز لصناعة في  ية  برجو ، منظمو  لعديد من  "مؤسسا لوطنية ، شا في  لملتقيا 

لية لتطبيقي للتنمية   1990عين سنة  .لد لاقتصا  لبحث في  سس   C.R.E.A.Dمدير لمركز  ية "، حيث  ئر لجز لجمعية 
ير للجامعا في جو "للمستقبليا  .   -1991، ثم ،عين 

لشاملة  تيجية  لاستر سا  لوطني للد لتعيين، عين من جديد مدير للمعهد  شر على I.N.S.E.Gبعد سنتين، من هذ  قد   ،
ئر"سة مستقبلية سميت ئر من  "2005جز لجز بنا توقع علمي كفيل بإخر   ئر  لجز مكانيا  لهد منها حصر  ، كا 

قد  لتي عاشتها .  لعميقة  مة  بيعي من يو  لا بن  1993ما   16غتيل  صبا  لشعبي  ، بالقر من منزله بالحي 
لعاصمة. -لقبة-عمر ئر   لجز

لفرنسية منها  : له عد مؤلفا باللغة 
- Les pays du Tiers Monde et la Nouvelle Organisation Mondiale 

-  La quête de la rigueure. 

-  Capital Privé et Patrons d'Industrie en Algérie (1962-1982)  
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لا   ، قع بالمجر لو لتأمل يفهم  لى  لمنقطع  لمفكر  لك  ع تحقيقه، فلا هو  مشر لفكر  في موقع بين 
في  قع  لو لو  صو ح مذهب، يت لمت لك  ثابر هو  م بد  ته  طو حيا مل  قد ع يديولوجيا. ل لأ

كي  ل   ، يا كا  نظر ف جر  ية م لاجتماع لعلو  كو  لا ت كي  صبر ل  ضع  تو هة،  صد  نز
في  كا  قد  ية. ل قع لو قة  لحقي صفها  ية بو لعلم قة  لحقي لى  ية ع صا لاقت سية   لسيا قة  لحقي ني  تنب

لأعمق  سة، بمعناها  لمما في  لعمل ،  لفكر،  لفكر  حد  لمثا  نا  لأشمل، يجسد على نحو 
باحثين  ل كرين   لمف من  عد  مع  بذلك  سا  لاقي مؤس لأخ سي،  لسيا ماعي /  لاجت عديها:  بب

تحديثه لمجتمع  لسياسة، في سبيل عقلنة  لفكر  ع عقلنة  يين لمشر ئر  .(1)لجز
صركا  عة عنا ب لى  سيمه ع قا تق لم عة  ضت طبي هومي قت لمف يخي   تا ل سيا  ل حو  ها   ل

لخاصية ، ثانيهما  موقف جيلالي ليابس من  لتصو   بي عموما من حيث  لا لفكر  للعقلانية في 
تجلياتها  لعقلانية  بي للعقلانية ، عناصر  لغر لفلسفي  لمفكر للنتا  لعقلانية  قد خصص لقر 

لنا في يابس  قد تنا لعقلانية في فكر جيلالي ل خير عنصر لخا للعقلانية ، ثم  يته  تحليله  ه 
لعقلانية  لذ بينا فيه موقف جيلالي ليابس من  لثقافة   لايديولوجيا   ئر حصيلة تقاطع  لجز في 
لمقا بخلاصة  لسياسي ، لننهي  لاقتصا   ئر خاصة ما تعلق بالتسيير  لجز لمتبعة في  لمطبقة  

لاساسية لفهم  تصو جيلالي ليابس للعقلانية . تركيبية توجز لنقاط   هم 

لمفهومي للعقلانية : – 1 يخي   لتا  لسيا 

ية  لو لذ يقو بأ  ، لسا عشر  ما بعد لقر  لذ ظهر في  لاتجا  لعقلانية هي 
تة:  لعقل منطلقا في عد معا متكاملة  متفا

. لبحث عن – 1 لحد لوجو  بالتالي عن معقولية    علل 
هنا  – 2 ية  ليس عن تجا حسية ،  ستباقية عقلية  ضر لمعرفة تنشأ عن مبا 

لتجربة. لعقل ناشي عن  لتي تدعي  كل ما في  لتجريبية  جهة   لعقلانية تتجه بمو
ل – 3 ثا   لتجربة حد مكانية  ته شرط في  لعقل بحد   . لإحسا  ك لتنظيم معطيا 
لذ لا  – 4 لموقف  جهة  لحقيقة،  بالتالي مو لقد على معرفة    لعقل له  يما بأ  لإ

. لإلها كها  لحقيقة بسبب تعاليها حيث يد مكانية لمعرفة   ير  

                                                 
1 - Taieb Hafsi et autres, Le développement économique algérien : Quelques idées et des 

propositions, Ed casbah . Alger .2011. P 91. 
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سا  كل ما هو موجو معقو – 5 لأشيا على  نين( مطابقة لسير    لبحث عن )قو
 كل ما هو عقلي موجو .

كها عقليا يأتي من موضوعيتها – 6 لحقيقة موضوعية  نسبية    يما    نسبيتها في  لإ
ته  .لوقت 

لى مذهب للمعرفة   لأصل موقف  مبد فلسفي قبل  تتحو  لعقلانية هي في  منه 
تجاها ن لعقلانية ليست  لسا عشر.  هذ  لقر  نيامنذ  لقو  (1)قيا  طهر نما هي  بخلاصة 

لغنى. ئمة  فق صو مفهومية  قع  لو لذهني لاكتشا  لإنساني   لعمل 
لى  يكا  لكلي  هو مذهب متنا من  لإ  لعقلاني هو مذهب  لمذهب   

لى هيجل.  يمكننا لى ليبنيز  لحكم  سبينو  لتي ترجع  ية  لنظر لعقلاني هو"  لمذهب   نقو بأ 
لأعما  ية في  لإ نية  لا  لوجد هر  لمجا للظو ، فلا تفسح  لإ لى  لذهن لا  لى 

 .   (2)لذهنية"
لعقلانية  بية خصوصا – ليست  لأ لتجربة  لإنسانية عموما   ية  لفكر لتجربة  لا  -في 

لنشاط نشاطا  لسليم،  هذ  لعقل  ما سمي بالحس  لإنسا ناحية  لتز  يديولوجيا يسعى نحو 
لى   لأنو  لنهضة  ما يسمى عصو  يا عصر  نه قد حقق نجاحا في بد بالرغم من 
قر ما تكو  تكاسا  لعشرين ،  هي  لتاسع عشر   لقر  ضحة قد ظهر في  تكاسا 

لتغييرلى  فع جهة قو  تكاسا  (3)ل للمحافظين في مو لوقت   في  نفس  يضا  ،  هي 
للاعقلانية، لى تجريد يجعلها تصنف في خانة  نبها  لتي تحولت في بعض جو لعقلانية  جهة   في مو

ته . فلسفة شكلانية تجريدية لا علاقة متغير قع   لها بالو
للاعقلانية  لتي تع – هذ  تكاسية  لفلسفة لا نتقد بشد  لذ  لأساسي  لتيا  تبر 

لقرنين  لقمعية للعقل لا ترجع ( 4) 20  19لإنسانية في  لخاصية    " كو ،  عندما  بين " ما
                                                 

ّ ه  عبد -  1 عما محمد  , »موسىلل سة في  لمعاصر  لعربي  لفكر  لعقلانية في  لجابرشكالية   نسانيا / Insaniyat ,« عابد 
[En ligne], 14-15 | 2001, mis en ligne le 16 janvier 2013, consulté le 14 mars 2014. URL : 

http://insaniyat.revues.org/9652 
2  - ، ، بير لعالمية للكتا لشركة  لفلسفي،  لمعجم   . 91 -84  ، 2، 1982 جميل صليبا، 
لمنظمة   -  3 ، ، ترجمة جو سليما لمشتر لحس  لجماعي   لعمل  لعقلانية :  لعامة في  ية  لنظر بحا في  يمو ،  بو 

بية للترجمة ، بير   . 29.    2010لعر
لا ) بد سنة( .   -  4 لجز  لحقيقة .  ليا مرقص .   لعقل . ترجمة   . 29. 12. 7جو لوكاتش ، تحطيم 
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ل كبت  لتحكم  لهيمنة  جتماعي مرتبط بالسيطر  ستعما  لى  إنما  ته،  لعقل  لى طبيعة 
لإنتاجية كمبا ية  لمر لى  همية.  سعيا   لحضا 

لعقلانية :  - 2  موقف جيلالي ليابس من 
لمعنى  مضمونها، من  مقوماتها، شكلها  لعقلانية تستمد معناها،  ير " جيلالي ليابس  
لتي نتوخى  لغايا  لأهد   لذ تند فيه  يخي  لتا لسيا  من  لذ نعطيه  للعقل، 

لسما  من  لاجتماعي تحقيقها بوساطتها،  لإنتا  لبشر  لعمل  لتي يفصح عنها  لنوعية 
ليها تحتا  لتي تنتجها،  تفترضها  لاجتماعية  لعلاقا  من  لموضوعية،   .(1)بوصفهما قاعدتها 

ية    لتنوع في  لتعد   لعقلانية هي مذهب   فجيلالي ليابس كا يشد على  
قع   هي مرتبطة بالتطو  لفصل بين لو يخي للمجتمع،  بالتالي لا يمكن  لتا لعلمي   لصناعي  

يا  ليس بأحدها فقط ...  قتصا جتماعيا   يديولوجيا   يخي صناعيا   لتا لتطو  لعقلانية  
لحيا كما  جو جد  تنوع  تعد قائم في  ستها تنفي   لمكونا يجعل مما فالفصل بين  هذ 

ية لا يمكن /  لم يكن ممكن في  تنفي حقيقة  لبشر لتقد لا يأتي منفصلا عن سياقه ،   
لتي  لتي يمكن طرحها   لمسائل  لصحيحة ،  تلك   لمسائل  لا  قت  تطر على نفسها   
كما ضر من ضر  لقفز بد تر لإجابة عنها،    قع يدفع نحو  لو يفتر  

قع مصطنع غير  معا لمستحيل  شكل من  لممذهب للحركة في  لإيديولوجي   لتصو  شكا  
(2)... 

يخ،  لتا ما  لعقل، قعية  قع   لو يخ حسب "جيلالي ليابس" مؤسس على عقلانية  فالتا
توقيع ممكنا  لعالم،  نمو في  لإنساني  لر  نبساط  لعقل، هو  محكمة  لضر  بوصفه ميد 

لحقيقة، " ...  منه يصبح  على حسا ممكنا ، لذلك فهو يأكد على عد مطلقية  خر  
لقد على  لتغير يشترط  لمحيط ثانيا،   لا ثم  لنفس  لوطنية  بنا حقائقنا، فالتغيير مجاله  لنخب 
لعكس  ، لأ  لبنا لاستير بل على  لتكديس  ليس على   ، لإنتا لقد على  ع  لإبد

يا ....  لكل شي معنى ، فكل حد  هو حقيقة ،  كل حقيقة  هي يستحيل من ما طقيا 
لذ نحن عليه  ". لتأخر   يخ  لتجا  لتا ستيعا مفهو  جب  يخ .  عليه  نجد   لذلك   (3)لتا

                                                 
1 - Taieb Hafsi et autres, Le développement économique algérien : Quelques idées et des 

propositions, Ed casbah . Alger .2011. P  
يد -  2 جرته معه جر يخ،  1428عد "  Algérie Actualite " جيلالي ليابس ، في حو  ير 17 – 10 بتا  . 1993 فبر
 لمرجع نفسه  . -  3
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يفية  لتحر لمفاهيم   يحذ من  لنقد في تمييز   تمس لتي (Dénaturation)يما نوع من 

هالأنظمة،   بما لعصر، على مفهو كل سقاط من بد لا منه لمفاهيم، كذلك تمس فهي بد

يخ    تتغير. فالمفاهيم يتطو لتا
لبشر يسلك  لكائن   لسوسيولوجي  بفكر   فجيلالي ليابس كا يؤمن تبعا لتكوينه 
جتماعية   لقبلية ،فأفكا تنشا بتأثير من  قو ثقافية   حكامه  بوحي من مصالحه   ميوله  
لأنو عندما  كد عليه فلسفة  جة عن نطا سيطرته على عكس ما  بيولوجية  نفسية خا

لأمو .   شد على  حكامه على  طلا  فكا   لبشر في بنا  لكائن  ستقلالية  عقلانية  
لأحكا   مت  خا ، فما  لعقلانية هي شي نسبي   هكذ يتفق "جيلالي ليابس" مع فكر  
قية   لأفكا هي محد مسبقا من طر قو  خا عن سيطر صاحبها، فهذ ينفي مصد

لعقلانيا عقلانية حكم  لى .  فكل  لأ خر قد تختلف مع   فكر بمقابل عقلانية حكم  فكر 
خر خاطئة .  .  لا توجد عقلانية صحيحة    سو

حكامه على  لعقلي يكتفي كل يو  في  لمنتصرين للمذهب  شد  يصر جيلالي ليابس  " 
شد  قع لا يعرفه معرفة عميقة ،    سة  قعي تزمتا من جهة لعلمي  بد لو لمذهب  نصا 

لتي يقرها  لمعلوما  لدقة ، يقر مصا  نه ، بوجه  لمباشر كما لو  لتبسيط  سلو  ، يعتنق  خر
لعقلي"  لمذهب   . (1)صاحب 

تية،  لديكا مختلفة، كالعقلانية   ، هب "عقلانية" كثير مذ تجاها   هنا 
لعقلانية  لهيغلية،  غماتية لعقلانية  لبر ية  لتطو لتجريبية  ما يتصل بها من  لوضعية 

لمنفتح    لعقل  لمنفتحة   لعقلانية  ثمة  ل كنطية،  لعقلانية  ية،  لعلمانو ية،  لعلمو
، لا في  لمبا  ، لبديهيا لكلاسيكية كانت تختلف في  لعقلانية  لعل   . لمعاصر لعقلانية 

لا  ، لغايا لنتائج، فالنتائج  ختلالأهد  ختلا في  لى  لمبا يؤ  لبديهيا  في 
ية. تو لذ إلى  تية  لذ لى  لثانية تنتمي  لموضوعية  لى  لى تنتمي  لأ  ، لأهد  غير 

عا   ينامية منفتحة  لكلاسيكية بر عقلانية  لعقلانيا  لقد كا من نتائج هذ 
ته،  تصو لعقل  .لنظر في مبا  لجديد لوقائع  لمعا  ستيعا   قصد 

                                                 
لفكر عاتقديم جيلالي ليابس لترجمة  -  1  لجديد . لعلمي لعو لكتا غاستو باشلا 
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لعقل فهو ليس    "  قد لا نغالي  قلنا  "جيلالي ليابس " يتبنى موقف "باشلا
 ... يا ياضيا  فيز لمعرفية من  لمجالا  تنوع  متنوعا بحسب تعد  ثابتا، بل متعد  حد 

ل لك بنا متغير منفتح يساير تحولا  قع.هو فضلا عن  لو  معرفة 
قعيا مطلقا  لا مذهبا عقليا مطلقا  لمعاصر لا تر ثمة مذهبا  لعقلانية   هذ يعني  
ينامية  خل بنية  ية ثابتة منغلقة ،  لا تحد  خل بنية صو لعقل  نها لا تحد بنية    ،

لعقل   نما ضمن بنية خا  قع ،   لو لمعرفة  لفو منفتحة تساير تحولا  يل  تز لعقل  تنتقد 
 . لإنسا للاعقلي في  لعقلي   لحد بين 

ئه  لعقل بمبا إ كا   ، لمعاصر لمميز للعقلانية  لمظاهر  حد  لعقل هي   نزعة نقد 
لا  مسا  لية،  ها  عتبا عتمد على مبا  لكلاسيكية،  لعقلانية  يلة على  هيمن لمد طو

يخي قا  إبر لتا لعقل،  ئر  لى ما كا يعتبر خا  لاعتبا  عا  للاعقلانية، حيث  لى 
لعقل  للاعقلي من مكونا  لى لاعقلي،  للاعقلي: فالعقل يتحو  لعقل  لموجو بين  خل  لتد

 نفسه.
ئما ما كا "جيلالي ليابس"  لمفكر  يحو  لغته ل كي يترجم  يكر مقولة  هكذ  على 

لذ يطلب مر لغريب  لا  حتر هذ  يضا  لمعاصر   حركته ،   عليه  لفكر  نة 
قعية  لغة عقلية معا .   لاعر عن كل فكر علمي  بلغة 

تجلياتها في فكر جيلالي ليابس – 3 لعقلانية   : عناصر 
لمعاصر  لفكر  لخطا  لتي تسو  لعقلانية  تقتصر على كا "جيلالي ليابس" يعتقد  

لى  لتي تهد  لتجريبية ، ل كنها تجريبية متأخر عن تلك  شكالها،  هي  حد من  شكل 
.  في  ستخد ية  يديولوجيا  نظر لى  كم معرفي يتحو  لتجريب كمنهج لتحقيق تر ستخد 

لمذهبية  غمائية  لد لى  لمعاصر يستعمل  يلجأ  لسياسي  لخطا  لك نجد   يحا  لمقابل 
لنقص  جهة  لمتكاملة في مو لايديولوجيا  لخلا   نها  نية ، على  لوجد تقديمها على نفس شاكلة 

لتجريبية. عتر   للعقل تطبيق لا لعلمية  ما هي لتجربة  عتقد "جيلالي ليابس "  عليه لذ 

قع ينقد عندما تطو هو عامل لفكريعتقد   فإنه لذلك نظر  . (1) لو
ساتي محض ية  طابع مما لز لتعيينا  .فالعقلانية من هذ  لتحديد   لك  

، فلكل لمد قع  لو نما تنفي بقد ما تثبت تناقضا  لعقلانية،  لعقل   لفلسفية لمقولة  ية   لفكر

                                                 
لفكر من خلا تقديمه لترجمة   -  1 لفكر عايوضح جيلالي ليابس هذ    لجديد . لعلمي لعو لكتا غاستو باشلا 
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لكل معقوليتها ثقافة  قولةللم منا قو هو .(1)يضا لخاصة عقلانيته نظا معرفي لخاصة 

لغربية عليها تقو لتي لأساسية   .لعقلانية 

يفا محد لتقديم يسعي فإ "جيلالي ليابس" لا ثم من  للمفاهيم بيستمولوجية تعر

لذهنية للعقلانية، فهي في تصو جملة لرئيسة لأطر جة بهذ- تحكم لتي لفعاليا   تلك  لد

مة لقو من يقة لى لإنسا ية - لصر طر لمختلفة.  مجالا في تعامله لأشيا   لحيا 
بة عن  لإجا لة  ية يتلخص في محا يابس" للعقلان لجز  تصو "جيلالي ل فقا لذلك يمكننا 
هم،  يف نف نا، ك قل عالم هي كيف نع ضا   لح ضعنا  عا لو ية تب ضر جبة   ها  لا  تسا

لماهية قعنا؟ فالانتقا من سؤ  لتأمل  نعقل  لعقلي  لتجريد  نتقا من  ل كيفية هو  لى سؤ 
يقة،  لطر لمنهج،  ل كيفية، سؤ يضع مسالة  هو،  سؤ  سة.  لعقلانية بوصفها مما لى  لمحض 
سألة  من م خذ  ت لذ  يابس"  لالي ل يز " جي من تم ضبط يك لركن بال هذ  في  مل.  لع كر  سا للف سا

يته  ت  .*صو للعقلانيةلمنهج كمدخل لبنا 

تساقه ،   حدهما يتعلق بالعقل،   يين  عليه فالعقلانية في فكر "جيلالي ليابس"  مستو
مة بال كيفية  بالصر به  يطابقه.  لعياني  يقا قع  لو بطها مع  لأفكا  مد تر لتي ينتج بها 

لظاهر ..  لمناهج  هب  لمذ لأفكا  لأشخا  سة عن  لقد لعصمة  مة لنزع طابع  للا
لك  سة نتاجا  لثاني بمما يتعلق  لمعرفة.  بسط سلطانه على  لعقل  لمحافظة على حقو 

لك لع قع ،   نجربها عندما نحاكمها.  لو لأفكا عندما تجر في  ننا نحاكم تلك  قل. بحيث 
ما ما  لفهم.  تباطه بالتجربة، حيث يمكن  نطبق عليه مقولا  لعقل تكمن في   فعالية 

لخالص  يتوصل بصد لعقل  يقيا، فليس بمقد  لميتافيز هو موضوعا  لتجربة،  ها يتعالى على 
                                                 

1 - Liabès D., 2006, Entrepreneurs, privatisation et libéralisation, in Djerbal D et Benguerna M, La 

quête de la rigueur : hommage à Djillali Liabes . Ed Casbah 2006 pp 135-184.  
 : خلا من متكاملة تتبعها بصو يمكن ية جيلالي ليابس للعقلانية  لى نشير  عامة بصفة يمكن  *

- Liabes D, Une approche strictement économique du secteur privé en Algérie est-elle possible,  La 

Revue du CENEAP, n° 2, juin, 1985 , pp 118-137 

- Liabès D , Entrepreneurs, privatisation et libéralisation, in Djerbal D et Benguerna M, La quête de 

la rigueur : hommage à Djillali Liabes . Ed Casbah 2006 pp 135-184 

- Liabès D , Sur la bourgeoisie privée, in Djerbal D et Benguerna M, La quête de la rigueur : 

hommage à Djillali Liabes . Ed Casbah 2006, pp 17-48. 
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لك   سجاليا،  ليا  لعقل جد ضة، حيث يصير  إنما ينتج فقط  متعا  . كيد لى معرفة 
تباط  لعملي ) لتجريبي  لمجا  لذ يمكن للعقل  ينتج فيه معرفة يقينية هو  لوحيد  لمجا 

نه  لا لحجة، يذعن  من للتجريب بد لعقل بالتجربة (. بمعنى    للبرها بد ال نه كما للبرها 

لعقلانية هي .لتجريب  لى يرجع من  لحجة يل لك   لتأ   حين في لعقل، ميد 

قعية لتي لو يلاتها .   لمطلوبة بالما لعقلانية تز هي   لإعطا تأ
ير  غ بة،  ير متذه قر غ قد   لن بالتر  سلحا  بي م لأ كر  لف يابس"  لالي ل قر " جي قد  ل

شيه"  " يد لا  جو  صة " خا ضعية  لو سفة  لفل  ، ير لو   غ جو  ية ل لتجريب قر  ما  ية. ك يولوج
لتجريبية  جست لعقلانية   جة جعلته يطابق بين  لمز لقر   نو" قر نقدية . هذ  كو

كو ؛ هيغل  ما كانط  لى باشلا مر بديكا  يخي من  جو لو  لتا  مأخو في تطو 
لفكر لى  قع ، فالفكر ينقد عندما تطو كعامل جعلته ينظر  سته مقولاته خلا ينتج لو  هو لما مما

بل   ية ق لعقلان إ  هن،  ها  صو  جي  ت ن شلا  كر كو  با ما صو  بي .   ت تجري
ته نتا   قع  عالم هو بذ يخية محد لو ط  تا سة،  فق شر تكو فلسفة هي منهج عمل   مما

 مكو للعقل. 
جدلي قع  هو  ما  قع ب لو قل  بة، ع لتجر قل   لع بين  جة  هي مز ية  لعقلان ير    متغ

ين،  تعقل مطر جة"،  عملية تعر  لعقلانية هي مز حتمالي.  "كو  مكاني   ، متحر
عالم  ل ضوعية  ستعا مو سة ،  لمما لعمل  سط  يخ، بتو تا ل في  عالم  ل في  لذ  ساط  نب ها  م قو

لفكر  ية في نظر هي  لعقلان من ثم، فإ  فة،  لعا لعاقلة  لذ  لى  يخ  تا قعية ل لو لا،  ية 
عي  ق هو  ما  كل  " : بد لى م سة ع يه مؤس ع في   ية  قع لو لة  .  مقو ضر ل لا  يا، بالت ثان
ّ ه"، هذ  لل لعقل"  "مكر  ية: "مكر  لمركز على مقولة هيغل  قعي"،  كل ما هو عقلاني  عقلاني، 

طق شر، من لب كر  ضد م قل  لع كر  ضوعية؛ م لمو يز  ك شكل  تي ت ل لة  ضد  لمقو يخ  تا ل قع  لو
سيئ  نى  من مع ير  كن  لم ي نه  يه فإ عل فهم،  هد صية  لشخ هم  فع جا  لر يا  نو سابا  ح
من  حا  ست ب ضوعية لي لمو  . لر من  قع  لو خر  تي ت ل ية  لإ ية   تو لذ سو  ية  للمثال

لذ يح لرها  لضر   لا بقد ما تعنيا  ية  لقد لحتمية  قع.لأحو  لو ليها   يل 
لحديثة  لوضعية  لفلسفة  لقا ، في فكر جيلالي ليابس، عناصر عقلانية مستمد من  جه  يو
عد  لا ت كذلك،  صفها  ها بو ية ؛ ل كن شلا با ية  صر هيغل ، عنا خا جه  هه، بو ج تو  ، صر لمعا

ل ناطق  لم لى  له ع طلا في  من  ، تك فر ت صالته  فة.  متخال فة  صر مختل ها عنا ها كون تي يقيم ل فة  مختل
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لموسوعية  لخ" من خلا ثقافته  لاجتماع ..  علم  يخ  لتا لاقتصا  لاجتماعي : " فلسفة ، لفكر
تخذ لنفسه  لذ  لحقيقة تبعا للمنهج  لتقد باستمر في معرفة  لى "تثقيف عقله"  ئب  لد سعيه 

لعلو شاهد  مح جعل كل علم من تلك  لعمل.  لفكر  جل معرفة في  ، من  لاخر اكم للعلو 
لا  إلا فلا فائد من علم  لاجتماعية  لعلو  لحقيقية لسائر  لماهية  لغائية هي  ثق. ففي نظر ، 
صو  يز ت ما يم هم  هي  ية  سية بالعقلان ك لما ضته  هم معا ستطيع  نف نا ن من ه فة.  من معر

كسية بالغائية، لما ضة  لأ معا لتي لعلل ضافة من لابد للعقلانية  ية مجا هي لغائية   حر

لعمل،  لفكر  يخية، بين  لتا لعقلية،  قعية  لو لعلاقة  بر  ، تركز على  لفكر لعل جهد   . لانسا
لعقل يعمل بمفاهيم  على جعل  قعي.  لو لمثالي  ، بين  لضر ية  لحر لموضوع بين  لذ  بين 

من فر  ل خا  ل عا  نا  ل من ه ياني،  لع قي،  لحقي قع  لو صفها  فر بو ل خا  ل جل 
يتضح لنا  ساسا،  لا  لفر  طن بوصفها حقو  لمو  ، لإنسا هتمامه بحقو  نستطيع  نفهم 
 ، لفر لا في  جو فعليا للإنسا  لى جذ فلسفي عقلي لا ير  لسياسي يرتكز  لاهتما   هذ 

لمجتمعلا ير ماهية حقيقي لا في   . (1)ة للفر 
لثقافة : -4 لايديولوجيا   ئر حصيلة تقاطع  لجز  لعقلانية في 

لفلسفي   بنا شرعيا، للأيديولوجيا بشقيها  لعقلانية بالنسبة لجيلالي ليابس  ليست 
لى مسبقا من ئر  ليست  لجز سة في   لمما لة، فالعقلانية  ع  ، فهي بالنسبة له مشر  لاقتصا

لتوصيف  قد جعل فكر )  لتغيير ... هذ  لتقد   ية  للنهضة   لضر لسياسية  لمسبقا 
"  في  لسير لى "  لمجر ، تفتقد  لموضوعا   ية  كغيرها  من  ئر لجز لنخبة  لعقلانية( عند 

ني لبعض  جد ئر بأنها مطلب   لجز متا في  لعقلانية  لك    لصحيح ،  لفاعلين، لا فهمها  
يخي . لتا لى عمقها  لفلسفية  لا يستند  تها   يميز سير

ية، ملتبسة  ئر لجز لنخبة  فالعقلانية كفكر  منهج  مطلب ضلت ملتبسة بالنسبة لفهم 
لايديولوجي  لصعيدين:  لايديولوجي –على  لتر  لالتبا ينطلق من كو  لثقافي .  هذ   

لشعبي ل بالوطني   لعقلنة في  يخ  لتي عرفها تا  .(2)م يعاصر  يعايش سير مشابهة لتلك 
لسياسية في لعقلانية ظهر يا من لمجموعة ستير عملية بوصفها لساحة   لنظر

، لتصو لأفكا لأحو في كانت لجاهز عة كل   لذ لاجتماعي سياقها من منز
                                                 

1 - Djilali liabes , la falsification de l’histoire collective . Algérie Actualité . N , 1229 de 4 – 11 mai 

1989 .  
جرته معه جريد " -  2 يخ 1428" عد  Algérie Actualite جيلالي ليابس ، في حو  ير  17 – 10،  بتا  . 1993فبر
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ية خاصة في  لمعتمد " لنقل عقلانية" فإ كذلك هي بما فيه، لد ئر لجز لة  لد من طر 
 لنمو على قا غير ضحت موضوعي، عقلاني تفكير لكل حقيقيا قصا  نفيا لسبعينا تمثل

ها صلتها قو بمقد لا لتطو  شكا قتصر ليه، يحيل ما بقد لأصلي لمباشر بمصد

عها  متلا عن تماما قاصرين فقد بقينا هكذ محلية، صياغة لمنقولة لأفكا لقيم صياغة على بد

ع    .لأصيل مكانية للإبد
عي في  لو ط  لك بالانخر تنا ،   نتا معرفتنا بذ عا  لوطنية،  لحركة  لقد نشد 

جي" على حد تعبير " جيلالي  لنمو لنمط  لتي مثلت  "  لوطنية ،  لة  لد ع  ليابس " ،  يملأ مشر
ية ،   لفكر ية ،   لاقتصا لسياسية   لاجتماعية،   فضائنا  يكو شبكة مرجعية لعلاقاتنا 
لحديثة من خلا  لة  لد يخي : حد ميلا  لتا لحد  شكالية هويتنا ،  ينجز  يحل نهائيا 

ع  لمشر قة هذ  لمستقبلي . ل كن مفا جها  ع ثقافي حضا يكو نمو ئه على مشر نطو تكمن في 
قع من منظو  لو لتعامل مع  لرغبة في  لجد تمثلت في   معرفية متناقضة حملت شيئا من  
نها حملت  لخاطئة  . كما  لمشكلا  يديولوجي سعيا منها لإنها بعض ما كا يسمى بالمسائل  

ل ية " باسم  لفكر لبديهيا " فضا لبعض "  لذ   لثو ،  باسم  نطو  على  باسم  وطنية ، 
لوطني ،  لاستقلا  نتهى سياسيا حين عجز عن تجا مرحلة  ع  لمشر لا  هذ  لثقافي .  لغز 
يا حين  قتصا نتهى  ية، كما  لجهو لاثنية   لقبلية   لولا  جتماعيا حين لم يقطع مع  نتهى   

لتنمية. قعية  ممكنة لتحقيق   لم يضع خطة 
لثقافي    لتر  لتوفيق بين  شكالية  لسيا  "جيلالي يابس "    في نفس 

يين   لفكر لسياسيين   لفاعلين  ساسا( مثلت قاسما مشتركا بين   بية  لأ ية )  لفكر لعقل  نجا 
ئر   لجز لتقليد   لمجتمع   مو   لالا    ستقطبو من طر  لذين  ختلافاتهم ،  غم 

كتسبوها من خلا تعليمهم من ناحية م لتي  ثية  لحد ية  لفكر لقناعا  كوناته من ناحية   
لينا  صل  لتر كما  فا مرجعية جديد تتميز عن نمو  ، ل كنهم  تميز برغبتهم في فتح  خر

حد  لوطنية  ية  لفكر لحركة  لمعنى  كا هد  بي . بهذ  لأ لإ  تحو ، كما تميز عن 
لثقافة . لايديولوجيا   لتي تمتز فيها  لعقلانية  لى نمو بديل ،  نوع من   معرفي يترجم 

لحركة يخر عن كونه مفهوما  لنمو في هذ  كد "جيلالي ليابس" على    لقد  
لعقلان لا  تلك  لدلالا ، لأبعا   لى بنية معرفية متعد  يا ، ليتحو  لتي عقليا،  فكر ية 
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لمعا ،  لنمو مع  لمعتقد   خل فيها  طة معرفية  خاصة  فريد ، يتد نتجت عنه تتحر على خا
قع .  لو لتحولا لتنعقد  تكشف عن علاقة مشوهة  مصطنعة مع  حد يحث  ها فعل   باعتبا

جتها ية لها خصوصيتها  كثر منه كحركة فكر لوطني كحركة سياسية  لتيا  تها لقد بر 
تها للعصر  قر يقي · ها  مبر لتيا  طابع  لتعبير-لقد كا هذ  فكا  - جا  ير في 

ضافة جتها  تنظير   كية مصد يغنيه عن   لاجتها يمثل · لاشتر لتنظير  لعل غيا 
لاجتماعي  لاقتصا   لسياسي   لفشل  لى  لنهاية  لذ حد به في  لسقوط في لسبب  إلى 

ضح للمستقبل لآنية بد  تصو  ئر سياسيين، ل كنه ·  (1)مة  لجز لوطني في  لتيا  نتج  لقد 
لا منظرين  · لم ينتج لا مفكرين 

لاقتصا  مجالا  لحو    لقطاع  ئر  خاصة في  لجز لعقلانية في  سة   بتالي لم تفتح مما
ل لممكن  غير  سعة حو   ني قد حر  بأفا  لوجد لمطلب  . هذ  لمعا قعنا  ممكن في 

لسائد من  يؤسسو   للاعقلانية  جهة  لمزعومة بمو كهم  ية في معا ئر لجز لنخبة  لفاعلين   
قعية  لو سة  لمما نب من  لأقل لعقلنة جو لمد ،  على  قع   لو ية عميقة  لعقلنة  لقاعد تنظير

لتعليم   لخ كالسياسة   ... لاقتصا   " لجيلالي ليابس بالنسبة ضحا بر .  لقد(2)لتسيير 

ية عجزنا عن  فشلنا حقيقية ية من ساسا تأتي لتخلف شكالية قعنا بر  عقلانية علمية فهم 

لملائمة لنا ، فالعقلانية لصحيحة  لحلو نتا على تساعدنا نها    لتي ضن حكامنا  لمستو  
يا جاهز .  يتها  نهايتها تتلخص في مفاهيم  نظر ئر مغلقة بد خلا بلدنا ، جعلتنا نقع في 

قع إ لو لة من فبدلا هذ  يخنا  ثقافتنا نقدية سس تجذير محا  تستكشف مستوحا من تا

نزلقنا  تمحيصا  لغربية، لعقلانية نمو تبني لمتمثلة لسهلة لحلو نحو قعنا ، فإننا 

ط  حقيقية لامتلا عن بعيد ،(3)نقدية تي شر لذ  عن عجزنا بالتالي للمعرفة، لإنتا 

قعنا بنا خا صيل معرفي نظا نتا  .مشكلاته بو
 خلاصة :

ضطر  ،  هو  ضطر بالنسبة للعر ع  لعقلانية بالنسبة لجيلالي ليابس هي مشر  
لمدخل مكانيا  بقد ما يمثل  لعصر  بنا هيكلة مؤسستية متماسكة تحمل  طي لدخو  لاشتر

                                                 
1  - Djilali liabes , la falsification de l’histoire collective . Algérie Actualité . N , 1229 de 4 – 11 mai 

1989 .  
2 -ibid .    
3 - ibid . 



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

10 

هم  حد  لتي تعتبر  تكا  تبتعد عما يمكن ما يسميه بالتوفيقية  لا حتمالا  لتقد  تلفظ 
تكا . لا حتمالا  من في   ل كو

ل لفكر   ية "جيلالي ليابس" للعقلانية في  ليه   لإشا  لعملية تشترط  مما يجد  سة  مما
لمسافة تسمح للذ ب : لك  تلك  قع ،  لو لذ   قعة بين  لو لمسافة   لمحافظة على 

قع . - لموجهة للو ية   لمنظو ية   لر

هنة . - لر لاحد  لانيا   لاعتما على  لمستقبلي  عد   لاستشر 

للاعقلانية  في مجتمعاتنا.  - لتجليا  يخاني على  لنقد بمنطق تا سة   مما
جع :  لمر

 

1 - Taieb Hafsi et autres, Le développement économique algérien : Quelques idées 

et des propositions, Ed casbah . Alger .2011. 

ّ ه موسى,  عبد - 2 لفكر  »لل لعقلانية في  لجابرشكالية  عما محمد عابد  سة في  لمعاصر  مجلة   « لعربي 
, Insaniyat / نسانيا 

 [En ligne], 14 -15 | 2001, mis en ligne le 16 janvier 2013, consulté le 14 mars 

2014. URL : http://insaniyat.revues.org/9652 

3 - ، ، بير لعالمية للكتا لشركة  لفلسفي،  لمعجم   .  2، 1982 جميل صليبا، 
، ترجمة جو  - 4 لمشتر لحس  لجماعي   لعمل  لعقلانية :  لعامة في  ية  لنظر بحا في  يمو ،  بو 

لعربية للترجمة ، بير  لمنظمة  ،  .2010سليما
ل - 5 لعقل . ترجمة  لا ) بد سنة( .جو لوكاتش ، تحطيم  لجز  لحقيقة .   يا مرقص .  
جرته معه جريد - 6 يخ،  1428عد "  Algérie Actualite " جيلالي ليابس ، في حو   17 – 10 بتا

ير  . 1993 فبر
7 - Liabès Djilali, Entrepreneurs, privatisation et libéralisation, in Djerbal D et 

Benguerna M, La quête de la rigueur : hommage à Djillali Liabes . Ed Casbah 2006. 
pp 135-184 
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لاجتماعي سي  علاقته بالقلق  لد فع للإنجا   لد
لثانية ثانو لسنة   لد عينة من تلاميذ 

ط - لأغو نية بمدينة   -سة ميد
                        

لدين فطا       لحبيبن . بشير ب      / جما 
لاسلامية لعلو  لبحث في  ط                      مركز  لأغو ئر .جامعة   لجز

لحضا        ط -  ئر .لأغو  لجز
                          

سة: لد  ملخص 
لتعر على       لى  سة  لد لاجتماعيهدفت  سي، حيث تم  لقلق  لد فع للإنجا  علاقته بالد

ئية بسيطة مكونة من ) ، منهم )105لتطبيق على عينة عشو تلميذ ( 65( تلميذ  )40( تلميذ 
سي  ،تلميذ لد فعية للإنجا  لد لاجتماعي ع عليهم مقياسا لقيا كل من مستو  لقلق 

لتحليلي لمناسبته  لوصفي  لمنهج  لباحث  ستخد   ، لثانية ثانو لسنة  لد عينة من تلاميذ 
لإحصائية  لر  لمحصل عليها باستخد برنامج  لبيانا  تم تحليل  طبيعتها،  سة  لد لأهد 

لاجتماعية )ل همها:spssلعلو  لى نتائج عديد  سة  لد توصلت   ،)  

سي  لد فع للإنجا  لد لاجتماعي  لقلق  تباطية سالبة  بين  جو علاقة  سة  لد ظهر نتائج 
ية. لثانو لمرحلة    لد عينة من تلاميذ 

لجنسين في حصائية  بين  لالة  جو فر   سة  لد لقلق  ظهر نتائج  مستو 
سة. لد  لاجتماعي  لد عينة 

فع  لد لجنسين في مستو  حصائية بين  لالة  جو فر   سة عد  لد ظهر نتائج 
. لانا سة لصالح  لد سي لد عينة  لد  للنجا 

لاجتماعي تعز  لقلق  حصائية في مستو  لالة  جو فر   سة عد  لد ظهر نتائج 
سي لمتغير لد سة. لتخصص   لد  لد عينة 

سي   لد فع للإنجا  لد حصائية في مستو  لالة  جو فر   سة عد  لد ظهر نتائج 
سة. لد سي لد عينة  لد لتخصص     تعز لمتغير 

لمفتاحية:  سي.لكلما  لد لإنجا  لاجتماعي،   لقلق 
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Abstract 

This study aimed to recognize the social anxiety And its relationship with the 

motive of study achievement, the study applied on a random sample consisted of 

(105) male and female students, (40) male students, and (65) female students, 

distributed on them two measurments to measure the social anxiety and the motive 

of study achievement levels on a sample of second year high school students. The 

researcher has used the analytical descriptive method to adapt it to the nature and 

goals of the study, and the data that was found was analysed using the statistical 

packs program for the social sciences (spss) and the study concluded to many 

results, and the most importants ones are : 

The study results showed the existence of a negative relationship and a statistical 

significance between the social anxiety and the motive of study achievement for a 

sample of high school students. 

The study showed the existence of differences with statistical significance between 

the sexes at the level of social anxiety on the sample for females. 

The study results showed there is no differences with statistical significance 

between the sexes at the level of the motive of study achievement for a sample of 

students. 

The study results showed there is no differences with statistical significance at the 

level of social anxiety referring to study specialty variable for a sample of students. 

The study results showed that there's no differences with statistical significance at 

the level of the motive of study achievement referring to the specialty variable for a 

sample of students. 

Keywords: social anxiety, scholastic achievement. 

 
 
 
 



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

14 

 مقدمة:
صبح       لنا ؛ بل حكما  ل كثير من  لضغوط في نظر  لقلق  لذ نعيشه بزمن  لزمن  عّد 

لجميع، كونه  لجماعي؛  ير يجر على لسا  لفر  يين  لمستو عا على  لصر عصر سمته كثر 
لع غير ل كثير من  ية  لسو لنفسية  لحيا  لقلق يمثل نو  لنفسي على   لطب  لنفس  املين بعلم 

لاجتماعي من بين  لقلق  يمثل   ، لنفسية للإنسا لصحة  سة  لأساسي لد يق  لطر يعتبر  ية،  لسو
لسل متغير مهم من متغير  لشخصية،  يناميكيا في بنا  يشمل جز  يوعا  لقلق  ع  نو و كثر 

لقلق  لنفسية، حيث ترجع مصا  نب  لجو لعديد من  لسلبي على  يظهر تأثير   ، لبشر
لعلاقة بين  لتي تتولد عن  عا  لصر إلى  لاجتماعية  لعلاقا  لى  لى  لأ جة  لاجتماعي بالد

لى نوع م لك  يكو معرضا نتيجة  لآخرين،  لفر مع  لتي يفتر  يتفاعل فيها  ن لأشخا 
لتقييم، ع  ية  نتيجة  نو لعمر لفئا  ضحة لد جميع  لاجتماعي بصو  لقلق  ضطر  ينتشر 

جتماعية مختلفة  لقيا بأ  ، حيث يتطلب منه  لفر لتي يعيشها  لمعقد  لصعبة  لحيا  لظر 
لا يحقق  لاحتياجا  لفر سبيلا لإشباع هذ  ، فعندما لا يجد  لتفو لإشباع حاجاته بالنجا 

لشعو بالإحباط غ لنفسية منها  لأمر  بما عرضة لل كثير من  سليم يكو  باته بشكل صحيح 
لنفسية عموما.  صحته  غيرها مما يؤثر سلبا على شخصيته  لقلق  ، لإخفا  لند : 2006)عدنا 

2.) 

لم      لأطفا  نتشا بين  لقلق  ع  نو كثر  حد  لاجتماعي  لقلق  ضطر  هقين يعد  ر
لاجتماعية  قف  لمو مثلة هذ  من  لاجتماعية،  قف  لمو نهم يخافو من  شدين، حيث  لر
ستخد  لخو من  لك بسبب  لعامة،  لأماكن  لآخرين في  ما  لحديث  لخو من  لمخيفة، 

تنا لأكل  لخو من   ، غبيا نهم  لآخرين يعتقد  حد من   كلمة خاطئة في جملة تجعل كل 
لنظر فيهم من  إمعا  لمفرط لديهم من تدقيق  لخو  لآخرين بسبب  ما  لكتابة  لطعا 
لجنس  ها مع  ستمر ثا  لمحا لخو من بد  لآخرين،  ما  لأ  لخو من  لآخرين، 
لصف  ملائهم في  لحديث مع  لخو من  لاجتماعية،  لمناسبا  لحفلا  حضو  لآخر 

لنا لمشا  مع  لسلطة  مو  لتحد مع  لخو من  سة،  لصف بالمد لأنشطة خا  كة في 
لاجتماعي في مثل هذ  لقلق  لأشخا   لمألوفين لهم، حيث يكو تركيز هؤلا  با غير  لغر
لسلبية،  هم  فكا على  لآخرين  لسلبي لهم من  لتقييم  لخو من  لنبذ  لاجتماعية على  قف  لمو

لتركيز   كذلك يكو  ضحوكة للآخرين،  جعل من نفسي  نني  لمسيطر عليهم هي،  لفكر  تكو 
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ستبا  غالبا ما يحد لديهم  قف،  لمو لتي تظهر لديهم في هذ  يولوجية  لفيز لأعر  على 
لمصا بالقلق  لشخص  لك   يعني  لمخيف،  لاجتماعي  لموقف  لحد   للقلق قبل 

لاجتماعي، مما  لاجتماعي لحد  لموقف   جهة  سابيع قبل مو يا   بما يكو منزعجا لعد 
ئه. خاطئة تؤثر سلبا على  معا سلبية   يخلق لديه توقعا 

لعالمية )     لصحة  شا منظمة  لاجتماعي يمثل مشكلة whoقد  لقلق  ضطر    )
حد  لنفسية، فهو  لصحة  هقة،  خطير على  لمر لأفر في مرحلة  يبد لد  لقلق  با  ضطر

لى تجنب  لسلبي، مما يؤ به  لتقييم  لنظر فيه خوفا من  لآخر  لفر من  يمعن  يخا 
. لنسا لرجا  يكو شائعا لد  لاجتماعية،  قف   (who, 1992 : 136 ). لمو

بع لر لاحصائي  لتشخيصي  لاجتماعي مر تماما   dsm-4- 1994طبقا للدليل  لقلق  فإ 
لاجتماعي . هيم عيد،  للرها  بر لحالية. (354: 2000) محمد  ستنا   هذ ما تبنينا في 

لمرحلة         صفت هذ  هقة حيث  لمر لى مرحلة  سة  لباحثو بالد لها  لتي تنا لفئة  تعو 
م لأ شد تكتنفها  لضغوط بأنها مرحلة توتر  ع  لصر لإحباط  لمعانا  ها  تسو لنفسية  ا 

 ، لآخر بأنها مرحلة نمو عا لبعض  يصفها  فق،  لتو با  صعو لمشكلا  لقلق  لاجتماعية 
في  سة  لمد في  لأسر  لأطفا في  مشكلا يسببها ما يتعر له  با  ضطر ل كن قد يتخللها 

هفلمجتمع من ضغوط ،  لمر فتر ظهو  مرحلة  لمختلفة  لحاجا  لانفعالا  ستيقا  قة فتر 
لأحو بالقلق  نها تتسم في كثير من  غيرها كما  لعقلية  لحسية  لإمكانيا  لقد  ضو 

لأسى.  لشك فهي محفوفة بالألم  لثو  ،  لضيق                                                            (.                                   141: 2001) ماجد محمو
لنفسية   با  بع للاضطر لر لإحصائي  لتشخيصي  لدليل  لاجتماعي في  لقلق    ( DSMVI) 

لتي يتطلب منها  من  لاجتماعية  قف  لمو كثر من  حد   لناتج من  لخو  يعر بأنه : 
لفر لتي يكو فيها  لآخرين، لفر  ،  يكو في موقع تقييم  فحص من قبل  با لغر ما   

لفر  خوفه غير  يد   ، لا لإ لتحقير  تبا   لشعو بالا لخو ناتجا عن  يكو 
                 .(The American Psychiatric Association , 1994)عقلاني  غير منطقي
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لقلق  ستعما يعد  سو  لاكتئا  نتشا بعد  لنفسية  با  لاضطر لاجتماعي ثالث 
لى  لآخرين، مما يؤ  لوقوع محل ملاحظة  ، حيث يعرفه عكاشة بأنه خو من  لمخد لمو 

لاجتماعية قف  لمو حمد عكاشة:   تجنب   (1992 ،68.( 
لساب     سا  لد لعديد من  لنظر على  لتر  لقلق يتوفر  سة موضوع  هتمت بد لتي  قة 

لأخر  لمتغير  علاقته ببعض  لاجتماعي  لقلق  منها ما تنا  لاجتماعي كمتغير مستقل، 
سة. لمستهدفة بالد لمجتمعا  سا من حيث  لد  تباينت هذ 

لتخصصا  لجامعيين من مختلف  لطلا  جريت على عينة من  لمانية  سة  ففي 
طالبة بمتوسط عمر بلغ  347ى شتملت عل بنسبة  25طالبا  ، طبق عليها 73سنة  لعز % من 

لاجتماعي تبين   لتشخيصية للقلق  لمعايير  لطلا يشعر 64ستبيا يغطي جميع  % من 
لحديث  كا  لآخرين،  ما  لكتابة...( لحديث  لقيا بفعاليا مختلفة )كالطعا  بالضيق من 

لجمهو لنسبة ما  ،  بلغت  نتشا لمظاهر  كثر  كانت نسبة 51 من  لطلا ككل،  % من 
لآخرين  ما  قد خشي 48لذين يخافو من  يقولو شيئا مضحكا  لخجل %47،  لطلا  % من 

لمسببة للقلق،   قف  لمو تبا في  لفضيحة  42لا لفشل  35% من  % من 16% من 
يشعر % من نوبة خ11لإهانة   ، لاجتماعية عندما يشعر  76و قف  لمو % بالخو في 

لطلا تقريبا  نصف  لآخرين متمركز حولهم،  قف 47نتبا  لمو قر بأنهم يتجنبو   %
لقلق،  لنقد 40لاجتماعية نتيجة  ما شخص مسؤ 18% يتجنبو  لحديث   %(Roeder & 

Margraf, 1999 : 63-64). 
، فهو يساعد على تحسين كما يمكن     جها مختلفا لقو  للقلق  فع  لذنا   ، لإنجا

لفر  لمحيطين به،  حيا  لتعاسة في حياته  يشيع  لإنسا  ، كما يمكن  يحطم  ل كفا مستو 
لصد  لأساسية للإنسا في هذ  لحاجة  تبقى  لتي هو عليها،  جة  لد لقلق يكو في  جهتي  بين 

يقة بنا لقلق بطر يع  تطو لمناسبة لاستخد  لمعرفة  كتسا  لإنسا سيد هي  ،  يكو 
لا يكو عبد له. لفتا غريب،  للقلق   (. 103: 1995)عبد 

لتلاميذ      لعلاقا بين  عن  نه،  قر لتلميذ  لعلاقا بين  لاجتماعي عن  لقلق  ينجم 
لقلق يمكن   لنوع من  لنفس  هذ  ير بعض علما  سية،  لمد لخبر  سيهم ، مد

حيانا  سيلى يؤ  لد فقه  مل تو لتلميذ بدلا من  يكو عاملا من عو ) ثر نفسي سي على 
 (.15: 1978مصطفى غالب, 
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لمتعلم تدفعه     خلية عند  لى حالة  تشير  لعامة،  فعية  لد فعية للتعلم حالة متميز من  لد كما تعتبر 
لإقبا عليه بنشاط،  لتعليمي  لموقف  لى  لانتبا  على لى  لتعلم،  لاستمر فيه حتى يتحقق 

لك ف سة إلرغم من  لمد لإنجا لا تلقى على عاتق  يا تحقيق  لتعلم  فعية نحو  لد  مهمة توفير 
لاجتماعية  لمؤسسا  بعض  سة معا  لمد لبيت  إنما هي مهمة يشتر فيها كل من  فقط، 

ثي لتحصيل على علاقة  لإنجا  فعية  ، فد لاجتماعية،  فقد لأخر لتنشئة  سا  قة بمما
مهاتهم يؤكد  فعية مرتفعة للتحصيل كانت  لذين يتميز بد لأطفا  سا   لد شا نتائج 
مهاتهم لم  جد   فعية منخفضة فقد  ما من يتميز بد لبيت،  لطفل في  ستقلالية  همية  على 

لاستقلالية لديهم  خريقمن بتشجيع  لعالية   (.78: 2002, )قطامي  فعية  لد فالأفر  
لتي  تهم للمشكلا  منطقية في تصو ضع تصو مستقبلية معقولة  تهم على  للإنجا يتميز بقد

يمكن تحقيقها لصعوبة  لتي تمتا بأنها متوسطة  جهونها،  لشحومي،يو  (135:2006)بوحمامه 
لى فعية للتعلم  لد لتعليمي" ،حيث حالة  " حيث تشير  لانتبا للموقف  لى  لمتعلم تدفعه  خلية عند 

لتلاميذ.  لصفي لد  لتفاعل  ستثا  لأساسية في  لركيز  فعية تعد  لد لها نبيل،   )عبد 
هتماما معينة لديهم  (.180: 2000 توليد  توجيهها  لتلاميذ  فعية  ستثا  لمعلم  ينبغي على 

لأهد  فعية من حيث كونها هي من  لد همية  كما تبد   ، بو لتي ينشدها  نظا تر ية  بو لتر
مل  لعو حد  لك لأنها   ، هد تعليمية معينة على نحو فعا نجا  مها في  ستخد سيلة يمكن 

. لمحد لإنجا لتحصيل  لتلميذ على  ،لقد  ني هنا لمشهد (1999 :36)  
لى      نها تؤ  لصفي لاسيما  لتفاعل  مميز في عملية  ضحا  ثر  فعية  لى  للد سا  لد تشير 

يا مستو تحصيلهم، كما  لصف  خل غرفة  ئهم  يا فاعلية   ، لطلا نتبا  ستثا 
لنشاطا لقيا بمختلف  ين على  ، مرجع سابق: نها تجعلهم قا لها  (.      167)عبد 

سي لد      لد لإنجا  فع  لاجتماعي له علاقة بمستو  لقلق  ضطر  مما لاشك فيه  
لضو  لقا  لعلاقة، بهد  سة لتكشف عن هذ  لد لذلك تأتي هذ  ية   لثانو لمرحلة  تلاميذ 

لض لقا  لاجتماعي، مما يسهم في  لقلق  سي  لد فعية للإنجا  لد و على هذ على كل من 
لتلاميذ. قياسها لد   لمفاهيم 

 
 
 



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

18 

 لاشكالية: -1
فية      لو لإحاطة  لسليم  لفهم  لا من خلا  قيقا لا يكو  ضحا  لإنسا فهما   فهم 

، كل مرحلة حسب ما تحمله من  حل نمو عبر مختلف مر نب شخصيته  لمحد لجو مل  لعو بجميع 
هم هذ  هقة من  لمر تعتبر مرحلة   ، لأخر حل  لمر تطو تميزها عن باقي  خصائص 

حل لتي سبقتها على  لمر حل  لمر تغير غير معهو في  لمرحلة من تطو  صعبها لما لهذ 
عا  لصر با  لصعو ل كثير من  يولوجي، فهي فتر تكتنفها  لفيز لاجتماعي  لنفسي  لمستو 
هقة حيث  لمر لعقلية تنفجر في مرحلة  لنفسية  لأعر  لاجتماعي، كما  بعض  لقلق 

لمنا تكو  هق  لمرتبطة بالمر عا  لصر لتوتر  با  لصعو تهيئ  لطفولة،  لبذ كامنة منذ 
با لاضطر ، فتبد  ع  لملائم للظهو جهة صر لفر في مو خفا  لعقلية كمؤشر على  لنفسية 

ستخد ية قد تتمثل في  فقية غير سو ساليب تو لى  هق  لمر قد يلجأ   قو لم يعهد من قبل، 
يتولد لديه شعو  لرفا مهما كا توجهها،  حضا جماعة  تما في  لا لانسحا   لعنف  
لنمو يشغل  لانفعالي، هذ  يولوجي  لفيز لمستو  ع على  لنضج مع نمو متسا مفاجئ بالاستقلالية 

كأنه قد صا غريبا يا على نفسه  سرته فنجد منعزلا منطو هق عن بيئته  لمر في محيطه، لا  لطفل 
لوقت يعيش في  ل كنه في نفس  لسابق،  لتي كانت في  لتقليدية  لمسائلا  لانتقا  يتحمل 
جد نفسه  إلا  لالتز بها؛  لفر  تقاليد على  عر  بط  نين  تسير ضو مجتمع تحكمه قو

لجس لنفسية  صحته  لنفسي  فقه  جتماعي قد يؤثر على تو ع نفسي  دية مالم يتلق عرضة لصر
هق  لمر لاجتماعية للطفل  لحيا  با نفسية تؤثر على  ضطر عر   مة، فتظهر  للا لمساعد 

 .على مستقبله
ليومية مع     سي نتيجة لتفاعلاته  لمد هق، يتأثر  يؤثر في محيطه  ية هو مر لثانو لمرحلة  لتلميذ في 

ج ما  لتز ملائه مما يحتم عليه  لتي يحتا لأجلها ساتذته  جتماعية  لية  مسؤ نضباطا  تماعية 
فعيته. ته  يحسن من مها ته  يكتشف قد ته  لمساعد ليفهم   لى من يقد له 

سي لد عينة  يو    لد فع للإنجا  لد لاجتماعي  لقلق  لعلاقة بين  ل كشف عن  لباحثو 
لتي تغطي تباعا  لتالية  لا  لتسا سة في  لد منه تتحد مشكلة  ية،  لثانو لمرحلة  من تلاميذ 

سة: لد  هد 
لد -1 فع للإنجا  لد لاجتماعي  لقلق  تباطية سالبة بين  سي لد عينة من هل توجد علاقة 

ية  لثانو لمرحلة   تلاميذ 
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لاجتماعي؟   -2 لقلق  لجنسين في مستو  حصائية بين  لالة   هل توجد فر  
سي؟ -3 لد فع للإنجا  لد لجنسين في مستو  حصائية بين  لالة   هل توجد فر  
لاجتماعي تع -4 لقلق  حصائية في مستو  لالة  لتخصص هل توجد فر   ز لمتغير 

سي؟   لد
لتخصص  -5 سي تعز لمتغير  لد فع للإنجا  لد حصائية في  لالة  هل توجد فر  

سي؟    لد
سة: -2 لد  فرضيا 
لتالية:    لفرضيا  لحالية للتحقق من صحة  سة  لد  تسعى 
فع للإنج   -1 لد لاجتماعي  لقلق  تباطية سالبة بين  سي لد عينة من توجد علاقة  لد ا 

ية. لثانو لمرحلة   تلاميذ 
لاجتماعي.لا  -2 لقلق  لجنسين في مستو  حصائية بين  لالة   توجد فر  
سي. -3 لد فع للإنجا  لد لجنسين في مستو  حصائية بين  لالة   لا توجد فر  
لاجتماع -4 لقلق  حصائية في مستو  لالة  لتخصص لا توجد فر   ي تعز لمتغير 

سي.   لد
سي تعز لمتغير  -5 لد فع للإنجا  لد حصائية في مستو  لالة  لا توجد فر  

سي لد  . لتخصص 
سة: -3 لد  همية 

لتالية: لأمو  لحالية في  سة  لد همية   تكمن 
ية. -1 لثانو لمرحلة  سة ممثلا في تلاميذ  لد همية مجتمع   من 
طموحاته  من -2 لإنسا  لاجتماعي باعتبا عاملا مهما في تحديد سلو  لقلق  همية موضوع 

لذ يعيش فيه. لمجتمع  لمحلية  لبيئة  فق مع  لتو لتكيف  ته على  لى قد ضافة   لمستقبلية، 
نب شخصية  من  -3 يا،  جانبا مهما من جو سي باعتبا ضر لد فع للإنجا  لد همية موضوع 

ية.  لثانو لمرحلة   لتلميذ في 
سا  -4 لد لتطبيقي هي قلة  همية في جانبها  لموضوع  ضفت على  لتي  مل  لعو هم   لعل من 

لباحثين. لموضوع على حسب علم  لت متغير  لتي تنا  لسابقة 
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لتي يمكن من  -5  ، لباحثو ليها  لتي سيتوصل  لنتائج  لتطبيقية في  هميته  تظهر كذلك  كما 
كثر. لموضوع  ثر  لتي ستساهم في  لتوصيا  لخر بمجموعة من   خلالها 

ئية: -4 لإجر يفا   لتعر
 : لثانو لتعليم  لمتوسمرحلة  لتعليم  إتما مرحلة  تستمر هي مرحلة تبد بعد نهاية  لإكمالي(  ط )

لثالثة ثانو . لسنة  حتى  لى ثانو  لأ لسنة   لثلا سنو من 
لاجتماعي: لفر لاحتمالا  لقلق  لتي تستثا من خلا   لانفعالية  لمعرفية  لخبر  تلك 

با  لاضطر هو شكل من  لاجتماعية،  قف  لمو لآخرين في مختلف  لسلبي له من قبل  لتقييم 
سة من خلا  لد يمكن قياسه في هذ  لاجتماعية،  لمها  لناجمة عن نقص  لنفسية 

لإجتماعي. لقلق  لتلاميذ في مقيا  لتي يتحصل عليها  جا   لد
سي: لد فع للإنجا  لأ   لد لنجا في  ئق لتحقيق  لعو با  لصعو لسعي للتغلب على  لرغبة  

سي    (. 21: 2000فعة، )سالملد
فع للإنجا  لد لتلميذ بعد تطبيق مقيا  لتي يحصل عليها  لكلية  جة  لد لحالية: هو  سة  لد في 

سي.  لد
لسابقة: -5 سا   لد
ية ) -  (:2009سة بشير معمر

بين  لجنسين  لفر بين   ، لانتشا ، نسب  لمثير قف  لمو لاجتماعي،  لقلق  سة:  لد عنو 
ية. حل عمر  مر

ية،  لعمر حل  لمر مختلف  لجنسين  لاجتماعي على عينا مختلفة من  لقلق  لباحث مقيا  طبق 
لى من  لأ لعينة  ية مختلفة،  حل عمر فقا لمر لذكو تم تقسيمهم  لتطبيق على عينا من  حيث تم 

16- 20  = ها  عد لثانية من 147سنة  ية  لعمر لمرحلة  = سنة  21-30،  ها  ، 127عد
حت بين  لثالثة فتر ية  لعمر لفئة  =  40 -31ما  ها  عد ية 76سنة  لعمر لمرحلة  حت  تر  ،

بعة بين  =  50 -41لر ها  عد ها قسمت لمجموعة من 36سنة  لإنا فبد ما عينا   ،
هن بين  عما تي تتر  للو لى  لأ لفئة  لمختلفة حيث مثلت  ية  لعمر سنة  20 -15لفئا 

 = هن  ية من 233عد لعمر لمرحلة  لثانية مثلت  لفئة   ،21- 30  = ها  كا عد سنة 
حت بين 175 لثالثة فتر ية  لعمر لمرحلة  ما   ،31- 40  = ها  بعة 57بلغ عد لر لعينة   ،

هن بين  عما حت  =  51 -41تر ها   .41سنة عد
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لكلية للذكو من     لعينة  = س 59-16مثلت  لإجمالي  ها  بلغ عد لذكو  نة مجموع عينا 
386 

ية من  لعمر حل  لمر لممثلة لمختلف  لكلية للإنا  لعينة  هن  51 -15ما   506سنة فبلغ عد
ية بين  لعمر حل  لمر لاجتماعي بين عينا  لقلق  نتشا  لى  نسبة  سة  لد  %1توصلت نتائج 

لى 20% سة  لد لاجتماعي لصالح  كما توصلت نتائج  لقلق  لجنسين في  لة بين  جو فر 
لقلق  لمختلة للذكو في مستو  ية  لعمر حل  لمر جو فر بين  لى عد  لتوصل  ، كما تم  لانا

لة عنذ  جو فر  لى  سة  لد ية   0.01لاجتماعي، كما توصلت نتائج  لعمر حل  لمر بين 
لاج لقلق  بعة  للإنا في  لى من لأ لأ لعمريتين  لمرحلتين  لفر  بين  -15تماعي، حيث 

ية  20 لعمر لمرحلة  لعمريتين  30-21سنة  لمرحلتين  بين  لى،  لأ ية  لعمر لمرحلة  سنة لصالح 
لى. 40 -31سنة   20 -15 لأ ية  لعمر لمرحلة   سنة لصالح 

لر سعد    2003سة 
سا    لى معرفة  سة  لد لإنجا ستهدفت  فع  علاقتها بد لأبنا  كها  لدية كما يد لو لمعاملة  ليب 

لعينة ) لجامعة، بلغ حجم  سي لد طلبة  قع )400لد طالبة بو )197( طالب  ( 203( طالبا 
ستبيا  لباحثة  ستخدمت  لمناسبة،  ئية  لعشو لطبقية  لمعاينة  هم تبعا لأسلو  ختيا طالبة تم 

لمعاملة  تكو من )ساليب  حديهما للأ  تين  لذ تكو من صو لدية  لآخر 25لو ( موقفا 
تكو من ) كانت نسبة 25للأ  لظاهر  لصد  ستخر  تم  ساليب،  بعة  ( موقفا يضم 

تكو من 100-80لقبو من ) سي  لد لإنجا  فع  لباحثة ببنا مقيا لد قامت  جه,   )
لصد 39) ستخر  لثبا )( فقر  بلغ  لإنا على 0، 91لثبا  لنتائج تفو  ظهر   )

سي.                   لد لإنجا  فع  لر سعد، لذكو في  (2003.) 
هيم عيد  - بر  :2000سة محمد 

ل كشف      لاجتماعي،  لقلق  لأساسية لاضطر  لمكونا  لى تحديد  سة  لد هدفت هذ 
لنوع )  لجامعة تبعا لمتغير  لاجتماعي لد طلا  لقلق  ضطر  لفر في  عن 

سة من  لد تكونت عينة  بي(  لتخصص )علمي/  ) نا / من طلبة جامعة عين  419كو
لعلو )نا 317كو ،  102شمس ) لآ  بية  لتر بي(  327علمي ،  92( من كليا 

لتخصص  لنوع  لتفاعل بين  لى  جو فر تعز  لنتائج عد  ظهر  لعربية،  ية مصر  بجمهو
لأعر  ملة  في   ، لعا لاجتماعي  لقلق  كذلك في  لسلبي،  لتقييم  لخو من  في 
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سة لد شا نتائج  لخو من  لفسيولوجية، كما  لإنا في  لذكو  جو فر بين  لى عد 
جو فر نتيجة للتفاعل بين  كذلك عد   ، لعا لاجتماعي  لقلق  ضطر  في  لسلبي  لتقييم 

لإنا لذكو / هيم عيد،  (. ) بر  (.2000) محمد 
ينب  -  :1996سة شقير 
لأ   لاجتماعي على  لخجل  سة: تأثير  لد لمعلمين.عنو  سي للطلا  لد لصف   خل 

لمعلم  لطالب  لتي تؤثر على   لشخصية  مل  لعو لتعر على بعض  لى  سة  لد هدفت هذ 
سية،  لد لغرفة  لخجل،  مل ) لعو من هذ  لصف  خل حجر  لعملية  بية  لتر ثنا موقف 

لاجتماعي،   لجنس( لخجل  لباحثا على مقيا  سة علىعتمد  لد طالب   400شتملت عينة 
جو علاقة   سة على  لد سفر نتائج  ية،  لسعو لعربية  لممل كة  بية في  لتر طالبة بكلية 
لعملية،  بية  لتر جاتهم في  لاجتماعي  لخجل  لطلا على مقيا  جا  حصائية بين  لالة 

فع لل لد جو فر في  لى عد  لنتائج  سي  كما توصلت  لد لتخصص  سي يعز لمتغير  لد إنجا 
ينب،   (1996)شقير 

لمنعم طلعت   :1992سة عبد 
هقين لمر لاجتماعية لد  لمخا  سة: لد  عنو 

 ، هقا لمر هقين  لمر لاجتماعية لد  لمخا  لتعر على  لى  سة  لد هدفت هذ 
لعينة من  هقا بمتوسط عمر  215تكونت  لوصفي،  16.5مر لمنهج  لباحث  ستخد  سنة، 

 : لى  سة  لد توصلت نتائج  لعربية،  ية مصر  لاجتماعية، في جمهو لمخا  تم تطبيق مقيا 
لإنا هقا  لمر  شعو 

لذكو  هقين  لمر كبر من شعو  لاجتماعي(  لقلق  لاجتماعي) لمنعم  . بالخو  )عبد 
                                                                                        (.1992طلعت،

 .   1990سة سير

منخفضي    لطمو لد مرتفعي  لعلاقة بين مستو  لتحقق من  لى  سة  لد ستهدفت 
فعية  لد لأفر   فتر سير   قد   ، تهم على حل مشكلا بين قد لإنجا  فعية 

لتهم لعالية لل لطمو يتمثل بمحا لحل،  هذ  لى  قو للتوصل  إنجا يمتا بطمو عا 
لطلبة  مستو  سة   لد قد كشفت نتائج  لك،  جل  ئمة من  لد مثابرتهم  لجا 
ملائهم  حصائيا عن  بفا   لمشكلا ، ئهم عاليا في حل  لعالي للإنجا كا  لطمو 
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لطمو  سة كا يتذبذ خلا منخفضي  لد لطمو لأفر  جد  مستو  ، كما  للإنجا
، غير ناجح،  يقل بعد   لذ يزيد بعد   ناجح،   ، لمشكلا لعمل على مهمة حل 
لطمو للإنجا لصالح  لإنا في مستو  لذكو  حصائية بين  لاله  جد فر   كما 

. لإنا     (.1990)سير
لنيا   : 1988سة مايسة 

. لأطفا لاجتماعي لد  لقلق  سة:  لد  عنو 
لأطفا تبعا لمتغير  لاجتماعي لد  لقلق  لفر في  لى معرفة  سة  لد هدفت هذ 

هم ما بين  عما لأطفا  ئية من  سة على عينة عشو لد تمت هذ  لعمر،  سنة  15-12لجنس 
ل لمنهج  لباحثة  لاجتماعي للأطفا ستخدمت  لقلق  مقيا  ،  –وصفي  لخجل للأطفا مقيا 

كثر  لإنا  جا  سة   لد ظهر نتائج هذ  لعربية  ية مصر سة في جمهو لد تم تطبيق 
لأكبر سنا.    لصفو  لذكو في  لاجتماعي من  لقلق  ،  في  لنيا  (.1988)مايسة 

لجنابي  ل كبيسي   :1983سة 
لصفو  لاجتماعي لد طلبة  لخجل  ختلا ظاهر  لتحقق من  سة  لد ستهدفت 

لعينة من ) لجنس( تالفت  لقسم،  تبعا لمتغير ) لا بجامعة بغد  ( 591لثالثة في كلية 
( لباحثا مقيا195طالبا  ستخد  لذ قا بتعريبه  جرجيس   Binch( طالبة، 

لاختبا فقر ،   50لمكو من   ، لاتية: )مربع كا لإحصائية  لوسائل  لباحثا  ستعمل  قد 
لتي حصل  جا  لد لى   سة  لد (. توصلت  ، معامل سبيرما تباط بيرسو لثاني، معامل  
لفر بين  جد   لنفس   على مما هو عليه لطلبة قسم علم  ية كانت  لانجليز للغة  عليها طلبة قسم 

ل لالة لوسطين   حصائية عند مستو  لقيمة  0.05الة  ية  بلغت  لانكليز للغة  لصالح طلبة 
لمحسوبة  لمحسوبة   2.15لتائية  لتائية  لقيمة  جد   لقسمين  لبنا في كلا  لبنين  نة بين  للمقا

حصائية عند مستو 7.76كانت  لالة  .  0.01 هي   لبنا  لصالح 
لجنابي  ل كبيسي  (1983.) 

 :  traub 1983سة  -
لجامعة  سي لد طلا  لد لتحصيل  لقلق  لاكتئا  لاجتماعي  لخجل  سة:  لد عنو 
لتحصيل  لقلق  لاكتئا  لاجتماعي  لخجل  لعلاقة بين  لى بحث  سة  لد هدفت هذ 

سة من  لد لجامعة ، تكونت عينة  سي لد طلا  طالبة،  طبق عليهم   187لد طالب 
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قد  سي،  لد لتحصيل  من ثم قيا  لاكتئا  لقلق  مقيا سمة  لاجتماعي  لخجل  مقيا 
لخجل  كذلك بين  سي  لد لتحصيل  لاجتماعي  لخجل  جو علاقة بين  لبحث على  سفر نتائج 

لاكتئا  (traub, 1982: 484 ) لقلق 

. ينستو سة   لاجتماعي بلغ عند  l. s. weinstock .  في  لاصابة بالقلق   معد 
لذكو  %15.5لإنا   . %11.10عند 

خر  جيك  . ها  جر لهند  سة في  لتعر على  f. izgic and al 2001في  بهد 
لاجتماعي على عينة تكونت من  لقلق  نتشا  لجامعة )  1003معد  طالبا   391من طلا 

لانا  612نثى  لانتشا لد  لذكو  %9.8كر( فبلغ معد  ) حيا خليل .%4.9لد 
خر ،  (.297: 2006لبنا 

ني: -6 لميد  لجانب 
سة  -6-1 لد  منهج 
لقلق  - لك لوصف  فها،  هد سة  لد لتحليلي لمناسبته لمشكلة  لوصفي  لمنهج  لباحث  ستخد 

كما هي على  ية،  لسنة ثانية ثانو سي لد عينة من تلاميذ  لد فع للإنجا  علاقته بالد لاجتماعي 
قع.  لو   

سة -6-2 لد  عينة 
لمرحلة سة من عينة من تلاميذ  لد لثانية، خلا فتر  تكو مجتمع  لسنة  ية مستو  لثانو

سي  لد لعا  لثالث من  لفصل  سة،  خلا  لد هم  2014/2015جر  لبالغ عد
ط، تم 105) لأغو لسنة ثانية ثانو من عد مؤسسا في مدينة  تلميذ من تلاميذ  ( تلميذ 

ئية بسيطة، منهم ) يقة عشو هم بطر )40ختيا قم ) (65( تلميذ ، لجد   . ( يوضح 1تلميذ
 لك. 

قم  لتخصص 01جد  لعينة حسب  يع   يوضح تو
 تخصص علو تخصص 

 لنسبة% لعد لنسبة% لعد

59 50% 46 50% 
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لاستطلاعية: -6-3 سة   لد
مها ) طبق ستطلاعية قو لثانية 40لمقياسا على عينة  لسنة  تلميذ من تلاميذ  ( تلميذ 

لأساسية. لعينة  لم يدخلو في  ئية  يقة عشو هم بطر ختيا ، تم  علو  ثانو تخصصي  
سة :6-4 لد   

ست لعلمي  لبحث  سائل  كثر  حد  لذ يعتبر  لاستبيا  ستنا على  ما عتمدنا في  خد
لجمل  لأسئلة   هو عبا عن مجموعة من  لاجتماعية،  ية   بو لتر لنفسية   لبحو  في مجا 
ها  يقة يحد لإجابة عنها بطر لمفحو  لتي يتطلب من  لعبا  لبنو   لفقر   ية   لخبر

لبحث.  غر   لباحث حسب 
، محمد بوفاتح،   (.107:2007)محمد 

سة  6-5 لد  صف  
لاجتماعي: لقلق   مقيا 

ية من  لباحث بشير معمر لمعد من طر  لاجتماعي  لقلق  بند  20يتكو مقيا 
تنا  ، متوسط  حد جة  تنا  ، قليلا  تنا صفر ئل هي: لا  بعة بد يجا عليها ضمن 

. جا تنا ثلا   جتين، كثير 
لقلق  - لثبا لمقيا  لحالية:لصد  سة  لد  لاجتماعي في 
1- :  لصد

ضع لقياسه"  قا،  كا " يقيس ما  لاختبا صا يه،"يعتبر                      (130، 2007)بشير معمر
: لمحتو  صد 

سفر  فيما يلي عر لما   ، لكلية للمقيا جة  تباط كل بند بالد حيث تم حسا معامل 
لإحصائية. لمعالجة   عنه 

قم )  (02جد 
: لكلية للمقيا جة  تباط كل عبا با  معامل 

تباط لإ لعبا معامل  تباط قم  لإ لعبا معامل   قم 
*0.62 10 0.65* 01 

*0.69 11 0.48* 02 

*0.68 12 0.80* 03 
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*0.64 13 *0.75 04 

*0.52 14 *0.56 05 

0.82* 15 *0. 68 06 

*0. 68 16 *0.58 07 

*0.50 17 *0.56 08 

*0.60 18 *0. 69 09 

*0.63 20 *0.70 10 

لإشا  لدلالة عند  *)  (0.05تعني 
لمقيا  لجد  كل عبا  تفاع معاملا  20يتضح من  لالة على  هذ يعطي  لة، 

ضعت لقياسه. هي تقيس ما  قة  تعتبر بنو صا خلي،  لد  لاتسا 
لتمييز - لطرفية(:)  -لصد  نة   لمقا

جا  يع  لميز بالنسبة لتو يا في  لأقو جا  نة متوسط  تقو في جوهرها على مقا
لضعيف لطر  لممتا   لطر  ها على  لطرفية لاعتما نة  لذ سميت بالمقا  ، فؤ  )لاختبا

لسيد،   (.404،  2006لبهي 
نة     لتمييز  ما يعر بالمقا لصد  يقة  لاجتماعي بطر لقلق  تم حسا صد مقيا 

خذ نسبة  لأعلى ثم  لى  نى  لأ جا من  لد على  27لطرفية، حيث تم ترتيب  جا  لد % من 
يع  نسبة  لعليا   27لتو لمجموعة  لفر بين  تم حسا  يع،  لتو سفل  جا  لد % من 

لك . لمجموعة لتالي يوضح  لجد   لدنيا 
قم )  (03جد 

" نتائج " ية  لمعيا فا  لانحر لحسابية   لمتوسطا   يمثل 
 مجموعا

نة  لمقا
 ع  

 
 لمحسوبة

 pقيمة 
جة 
ية  لحر

 لدلالة
 لاحصائية

 3.96 21.77 11 لعليا

9.47 0.00 38 

لة عند 
مستو 

0.05 
 6.08 40.85 11 لدنيا



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

27 

لة عند  لمحسوبة   " لجد  قيمة " لمجموعة  0.05يتبين من خلا  عليه توجد فر بين 
منه فهو صا .  فه  طر لمقيا يميز بين  لدنيا   لمجموعة   لعليا 

:  لثبا
لنصفية:  لتجزئة  يقة  ية طر لعلو لأسئلة  لأ يمثل  لنصف  لى نصفين،  لمقيا  حيث قمنا بتقسيم 

لسؤ )10-01لسؤ ) من لسفلية من  لأسئلة  لثاني يمثل  لنصف  ( ثم تم حسا 10-20(  
لتالية : لنتائج  تحصلنا على  تباط  لا  معامل 

قم )  (04جد 

لثبا لمقيا  لاجتماعي يوضح معامل  لنصفية .لقلق  لتجزئة  يقة   بطر

  لعد لبنو
تباط لا  معامل 

لمحسوبة   

 
لة  لمجد

جة 
ية  لحر

 لدلالة
 لإحصائية

 لبنو
ية  لعلو

10 

40 

قبل 
 لتعديل

لتعديل  بعد 

 لبنو 0.01 38 0.56
 لسفلية

10 0.79 0.86 

قم  ) لجد  لوثو فيه .04 من نتائج  لمقيا يتمتع بثبا يمكن   ( يتبين  
سي:  لد فع للنجا  لد  مقيا 

( لر لا سعد لطيف  لباحثة  عد  لتحمل، 2003من  بعا هي ) لى عد  ( مقسم 
لمعرفة(.  لرغبة في  لمنافسة،   ، لأ لرغبة في  لفشل،  قف  لاستجابة نحو مو ظبة،  لمو  ، لمثابر

( لمقيا لإيجابية )17( فقر منها )39عد فقر  لفقر  ( فقر يجا 22( فقر سلبية  
، تنطبق على عنه جا تنا خمس  جه كبير جد  ا ضمن خمسة خيا هي )تنطبق على بد

، تنطبق على  جا تنا ثلا  جة متوسطة  ، تنطبق على بد جا بع  تنا  جه كبير  بد
لسلبية  لبنو  في    ) حد جة  تنا  جه قليلة جد  جتين، تنطبق على بد تنا  جه قليلة  بد

ل )لعكس،  لفرضي للمقيا جة. 117متوسط   ) 
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سي: لد فع للإنجا  لد لثبا لمقيا   لصد 
1- : لطرفية: - لصد نة  لمقا  صد 

قم ) "05جد   ( يمثل نتائج "
 مجموعا

نة  لمقا
 

 
 لمحسوبة

 pقيمة 
جة 
ية  لحر

 لدلالة
 لاحصائية

 10 لدنيا  حصائيالة  38 0.02 11.07 10 لعليا

قم  لجد  ية  05نلاحظ من خلا  لمعنو لدلالة   0.02 مستو   0.05قل من مستو 
ية  جة حر فه  38عند  طر لمقيا يميز بين  لدنيا  لعليا  لمجموعتين  منه توجد فر بين 

. لمقيا صا  نستنتج  
 :  لثبا

فع للإنجا  لد لتحقق من ثبا مقيا  لفا تم  نبا  لثبا كر سي بحسا معامل  لد
(Cronbach Alpha( لثبا لكلية، حيث بلغت قيمة  سة  لد بذلك تتمتع 0.87( على عينة   )

 . لثبا جة جيد جد من   لأ بد
لاحصائية:  لأساليب 
لوصفي: لاحصا   : 

لحسابية -1  لمتوسطا 
ية -2 لمعيا فا   لانحر
 لتكر -3

لاستدلالي:  لإحصا 
1- "  ختبا "
لتابع. -2 لمتغير  لمستقل   لمتغير  تباط بين  لا  قو 

سة:  لد  نتائج 
لى :  لا لفرضية  تحليل نتائج   عر 

سي لد عينة من  لد فع للنجا  لد لاجتماعي  لقلق  لفرضية: توجد علاقة سلبية بين  نص 
لثانية ثانو   تلاميذ 
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قم ) لجد  لفر . 06   ( يوضح نتائج هذ 
قم ) سي06جد  لد فع للإنجا  لد لاجتماعي  لقلق  تباط بين  لا  ( يوضح معامل 

قم )  لجد  لمحسوبة )06يتبين من   " تباط " لا (،  -0.79(  قيمة معامل 
ية ) لمعنو لدلالة )0.00مستو  صغر من مستو  تباط 0.05( منه فالا عند  سالب ( 

ية ) لحر حصائية )103جة  لالة  بمستو  تباطية سالب0.01(  عليه توجد علاقة  ية  (  ة قو
لبحث  منه نقبل فرضية  سي.  لد فع للإنجا  لد لاجتماعي  لقلق  حصائيا بين   H1لة 

 لتحققها .
لثانية : -2 لفرضية  تحليل نتائج   عر 

لاجتماعي. لقلق  لجنسين في مستو  حصائية بين  لالة   لا توجو فر  
قم ) "( 07جد  لفر " ختبا   يمثل نتائج 

  لجنس
 

 لمحسوبة
 pقيمة 

جة 
ية  لحر

لدلالة 
 لاحصائية

 103 0.00 8.23 40 كو
حصائيا لة   غير 

 65 نا

قم ) لجد  ية )07يتضح من خلا  لمعنو قل من0.00(  مستو  جة 0.05) (  ( عند 
ية ) لقلق 103لحر لجنسين في مستو  حصائية بين  لالة  جو فر   منه نستنتج   )

لبحث  عليه نقبل فرضية  لانا  لصالح   .لتحققها H1لاجتماعي 

لجنسين في  -3 حصائية بين  لالة  لثالثة: لا توجد فر   لفرضية  تحليل نتائج  عر 
فع للإن لد سيمستو  لد  جا 

 
 
 

لمقاسة   لمتغير 
 

 لمحسوبة
ية pقيمة  لحر  جة 

لدلالة 
 لاحصائية

لاجتماعي حصائيا  103 0.00 -0.79 105 لقلق  فع للانجا  لة  سيلد  لد
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قم ) "( 08جد  لفر " ختبا   يمثل نتائج 
  لجنس

 
 لمحسوبة

 pقيمة 
جة 
ية  لحر

لدلالة 
 لاحصائية

 40 كو
1.05 0.91 103 

حصائيا لة   غير 
 65 نا 

قم ) لجد  ية )08يتضح من خلا  لمعنو كبر 0.91(  مستو  جة  (0.05من )( عند 
ية ) عليه نقبل 103لحر سي،  لد فع للإنجا  لد لجنسين في مستو  (  منه لا توجد فر بين 

لبحث   لتحققها .  H0فرضية 
لقلق  -4 حصائية في مستو  لالة  بعة: لا توجد فر   لر لفرضية  تحليل نتائج  عر 

سي لد لتخصص    . لاجتماعي تعز لمتغير 
قم "09) جد  لفر " ختبا   ( يمثل نتائج 

  لمتغير
 

 لمحسوبة
 pقيمة 

جة 
ية  لحر

لدلالة 
 لاحصائية

 103 0.29 1.23 59 تخصص 
حصائيا لة   غير 

 46 تخصص علو 

قم    لجد  ية )09) يتضح من خلا  لمعنو لدلالة  0.29(  قيمة  كبر من مستو   )
ية )0.05) لحر جة  حصائيا بين كل من تخصصي 103(عند  لة  عليه لا توجد فر   ،)

لبحث  منه نقبل فرضية  لاجتماعي،  لقلق  لعلو في مستو   لتحققها .  H0لآ 
لخامسة:  -5 لفرضية  تحليل نتائج  فع عر  لد حصائية في مستو  لالة  لا توجد فر  

سي لد لتخصص   سي  تعز لمتغير  لد   للإنجا 
قم ) "10جد  لفر " ختبا   ( يمثل نتائج 

  لمتغير
 

 لمحسوبة
 Pقيمة 

جة 
ية  لحر

لدلالة 
 لاحصائية

 103 0.16 1.02 40 تخصص 
حصائيا  لة 

 40 تخصص علو 
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قم )    لجد  ية )10يتضح من خلا  لمعنو كبر من0.16(  قيمة  جة 0.05)(  ( عند 
ية ) لعلو في 103لحر لآ  حصائيا بين كل من تخصصي  لة  عليه لا توجد فر   ،)

لبحث منه نقبل فرضية  سي،  لد فع للإنجا  لد  لتحققها . H0 مستو 

لنتائج:  تفسير 
لى:  -1 لأ لفرضية  تفسير نتائج  لاجتماعي مناقشة  لقلق  تباطية سالبة بين  توجد علاقة 

ية. لثانو لمرحلة  سي لد عينة من تلاميذ  لد فع للإنجا   لد
لقلق  تباطية سالبة بين  جو علاقة  لأ  لمتعلقة بالفر  سة  لد من خلا نتائج  يتبين 

فع للإنج لد سي لاجتماعي  لد فع للإنجا  لد لاجتماعي قل  لقلق  سي بحيث كلما   لد ا 
لجنابي  ل كبيسي  سة  سة مع نتائج  لد تفقت هذ  لى عد  1983لعكس.  لتي توصلت 

تفقت هذ  سي للتلاميذ، كما  لد لتحصيل  لاجتماعي له تأثير سلبي على  لقلق  نتائج من بينها  
يضا م ليه لنتيجة  تباط   (traub, 1983)ع ما توصل  جو  ظهر نتائجها  لتي  سته  في 

سي لد لتحصيل  لاجتماعي  لقلق  قو بين  يضا مع  سالب  تفقت  سة،  لد لد عينة 
سة )شقير  حصائية بين 1996نتيجة  لالة  جو علاقة   سفر نتائجها على  لتي   )

لطلا على مقيا  لعمليةجا  بية  لتر جاتهم في  لاجتماعي     .لخجل 
لنفسية   با  لاضطر هم  حد  لاجتماعي  لقلق  لى حد بعيد، كو  لنتيجة منطقية  تبد هذ 

تدفعه  لاستقر  لسعا  لتي تحقق للفر  لهامة  لأمو  لاجتماعي، فمن  لفر  فق  لتي تعيق تو
بذ كل طاقاته لتحق لعطا  لذ لى  لمحيط  لتحصيلي، هي تكيفه مع  تحسين مستو  ته  يق 

لاجتماعي باعتبا  لقلق  لبيئة، كذلك فإ  لتعاطي مع مستجد  ته على  قد يعش فيه، 
نتاجيته  بالتالي يقلل من  لفر لنفسه  لفر مع محيطه ينقص من تقدير  ضطر يعيق تكيف 

سي .  لد  فعيته للإنجا 
لثانية: لا مناق -2 لفرضية  تفسير نتائج  لجنسين في شة  حصائية بين  لالة  توجد فر  

لاجتماعي لقلق  حصائيا مستو  لة  جو فر  لفر  لمرتبطة بهذ  لنتائج  ظهر  ، حيث 
سة لنتيجة مع نتائج  ضت هذ  تعا  ، لإنا لصالح  لاجتماعي  لقلق  لجنسين في مستو   بين 

هيم عيد محمد   لقلق  2000بر لجنسين في  جو فر بين  لى عد  لتي توصلت نتائجها 
 لاجتماعي.
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تفقت هذ  ية كما  سة بشير معمر ليه  ، حيث توصلت نتائج 2009لنتيجة مع ما توصلت 
 ، لإنا لصالح  لاجتماعي  لقلق  لجنسين في مستو  حصائيا بين  لة  جو فر  لى  سته 

لمنعم طلعت  سة عبد  لى  1992تفقت كذلك مع نتيجة  سته  ها توصلت نتائج  لتي بد ،
جو  هي  لنتيجة  لشي نفس  نفس   ، لإنا لصالح  لاجتماعي  لقلق  لجنسين في  فر بين 

لجنابي  ل كبيسي  سة كل من  لنيا 1983بالنسبة لد سة مايسة  لى  1988،  نتهت  لتي 
سة  كذلك  لنتائج.  لإنا  l. s. Weinstock نفس  صابة  ظهر نتائجها  نسبة  لتي 

لاجتماعي فقد  لقلق  لذكو  %15.5بلغ باضطر  سة %11.10عند  يضا   ،f. izgic 

and al 2001  لقلق نتشا  لنتائج  نسبة  لى نتائج مشابهة حيث بينت  ها  لتي توصلت بد
لإنا  لذكو %9.8لاجتماعي عند   %.4.9عند 

ض لتي تظهر  لاجتماعية  لتنشئة  لفر في  لى  لنتيجة  لباحثو سبب هذ  حة يرجح 
عر  تقاليد  ما يحملها مجتمعنا من عا   ، لإنا لذكو  بنائهم من  ليا مع  لأ في سلو 

لك. لتي قد تكو سببا في  لاجتماعية  لتنشئة  لأنثى في  لذكر  ينية تميز بين   قيم 
لثالثة: -3 لفرضية  تفسير نتائج  لجنسي مناقشة  حصائية بين  لالة  ن في لا توجد فر  

سي لد فع للإنجا  لد لجنسين في مستو مستو  جو فر بين  سة عد  لد ظهر نتائج   ،
سة ) ليه نتائج  لنتيجة مع ما توصلت  ضت هذ  تعا سي،  لد فع للإنجا  ( 2003لر لد

س لد فع للإنجا  لد لجنسين في  حصائيا بين  لة  جو فر  ظهر نتائجها  ي لصالح لتي 
سة )سير  ها مع  ضت بد ، كما تعا لنتيجة. 1990لإنا لى نفس  ها  لتي توصلت بد  ) 

سية عند نفس  لد لمو  سو نفس  لجنسين يد لتلاميذ من  لنتيجة كو  سبا هذ  قد ترجع 
لتلاميذ من  عطى  لصف، مما  خل غرفة  لإنا  لذكو  لا يوجد فر بين  لأساتذ ،
لذ  لوحيد  لعامل  ل كفا هي  كو    لاجتها كونهم  لتفو  يا للتميز  فعا قو لجنسين 

. سي بشكل عا لد تحصيلهم  هم   سيؤثر على مستو
بعة:  -4 لر لفرضية  تفسير نتائج  لقلق مناقشة  حصائية في مستو  لالة  لا توجد فر  

لتخصص  سي.لاجتماعي تعز لمتغير   لد
ية  لمعنو لقيمة  لنتائج   من خلا  لدلالة  0.29نلاحظ  ، 0.05كبر من مستو 

ية  لحر جة  لاجتماعي تعز 103عند  لقلق  جو فر في مستو  ، حيث نستنتج عد 
سي. لد لتخصص   لمتغير 
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لنتيجة     لباحثو في تفسيرهم لهذ  لتخصصير  باختلا  لمجموعتين   كلا 
لى كو  لك قد يرجع  نر  سبب  لاجتماعي،  لقلق  سي، لديهم مستو متقا من  لد
لاجتماعي مثل ما تؤثر فيها  لقلق  جة كبير في مستو  لتخصصين علو  لا يؤثر بد

ليومية. لتلميذ  لمرتبطة بحيا  لمختلفة  لمثير  لأقر  جماعة  لاجتماعية   لتنشئة 
لخامسةمناقشة  لفرضية  فع  :تفسير نتائج  لد حصائية في مستو  لالة  لا توجد فر  

سي لد لتخصص  سي تعز لمتغير  لد  . للإنجا 
ية لا  - لثانو لمرحلة  لتلاميذ في  لنتيجة هو كو  لمنطقي لهذ  لتفسير  لباحثو   يعتقد 

مو معرفية محد تساهم في تحس ضيع  سو مو سي  يد لد فعية للإنجا  لد هم في  ين مستو
سي  لد تية، مما قد يؤثر على تحصيلهم  لذ إمكانياتهم  تهم  ستعد لتعر على  تهم  تطوير قد
للاحقة كالجامعة  حل  لمر لسلوكية مثل ما هو عليه في  سا  لمما لمعرفية   لما  نتيجة لتلك 

فعية  لقد مثلا، حيث  ما يؤثر في  لميو  لاستعد  سي هي  لد لتلميذ للإنجا 
سي. لد لتخصص   كثر منها 

ليها في  لمشا  لزمانية  لمكانية  ية  لبشر لحد  طا  سة في  لد لأخير تبقى نتائج هذ  في 
باستخد حز  ، سا لد لأبحا  نها تمثل نقطة عبو هامة لمزيد من  لا   ، لأ مة لفصل 

سة يقد  لد ستكمالا لنتائج هذ  لتعليم   لعمر  لجنس  على عينا مختلفة في   ، خر  
لمقترحا  سة : لباحثو مجموعة من  لد  في ضو نتائج 

لاجتماعي - لرها  لذكو مرتفعي  سا مماثلة على فئة   -.جر 
لرها - ضطر  نتشا  غيرهم جر مسح عا لقيا مد  لطلبة   .لاجتماعي بين 

خر من خا  - ية  ئر نة بين عينا جز لمقا ية يتم من خلالها  سا عبر حضا جر 
 .لوطن

لعلاجا - كثر من  بين   سلو نة بين  لمقا سا يتم من خلالها  مج .جر  لبر يق   عن طر
ية شا   لا

عينا - خر ،  سا على عينا   .كلينيكية جر 
لك للحفا على  - لاجتماعي  لأسر  بط  لتر لأسر على خلق جو من  لدين  لو حث 

لنفسية لأبنائهم.   لصحة 
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ليا من  - لأ لأساتذ  لجنسين من قبل  لتلاميذ من  سي لد  لد فعية للإنجا  لد تدعيم 
يبهم. تد جد   خلا تعزيزها  

لتلاميذ على عد  - لى حث  لتفكير فيها  لتي يؤ  لحياتية  لنفسية  لرضو للضغوط 
لسائد في مجتمعنا.  لحالية  لظر  لإحباط خاصة في  ها  لإ  لقلق 

لصحة  - نب  لتوجيه في جو شا  ية على عمل  تتعلق بالإ بو لتر لمؤسسا  حث 
لنفسية  لحفا على صحتهم  لتلاميذ على  لصعبة لنفسية لتساعد  لحياتية  لظر  في ظل 

 . فعيتهم للإنجا سي  لد هم   تحسين مستو
 خاتمة:

لاجتماعي  لقلق  لعلاقة بين  لتي بحثت في موضوع  سة  لد ما نقوله ختاما حو هذ 
ليها من  لمتوصل  لنتائج  بعد  ية،  لثانو لمرحلة  سي لد عينة من تلاميذ  لد فع للإنجا  لد

ل ها خلا  لتي بلغ عد لبحث  نية لعينة  لميد سة  إناثا من تخصصي  105د كو  لتلاميذ  من 
ية،  لباحث بشير معمر عد   لاجتماعي من  لك بتطبيق مقيا للقلق   ، لآ لعلو 

لتالية: لنتائج  لى  سة  لد لر توصلت  سي من سعد لطيف  لد فع للإنجا  لد  مقيا 
فع للإنجا من خلا نتا - لاجتماعي علاقة سالبة بالد لى تبين  للقلق  لأ لفرضية  ئج 

لى. لا لفرضية  منه تحققت  سي   لد
لقلق  - جة  لجنسين في  جو فر بين  لثانية تبين  لفرضية  من خلا نتائج 

لثانية. لفرضية  منه لم تحققت   لاجتماعي، 

لثالثة تبين عد - لفرضية  فع للنجا  من خلا نتائج  لد لجنسين في  جو فر بين 
لثالثة. لفرضية  منه تحققت  سي،   لد

لقلق  - جة  جو فر في  لى عد  لتي توصلت  بعة  لر لفرضية  من خلا نتائج 
بعة. لر لفرضية  منه تحققت  سي،  لد لتخصص   لاجتماعي تعز لمتغير 

لخامسة تبين عد  - لفرضية  سي من خلا نتائج  لد فع للإنجا  لد جة  جو فر في 
لخامسة. لفرضية  منه تحققت  سي،  لد لتخصص   تعز لمتغير 

سي . لد فعيتنا للإنجا  لأهمية على مستو  لبالغ  لأثر  لاجتماعي   بالتالي نستنتج  للقلق 
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ستخد تكنو لجامعيتأثير  لثقافية للطالب  ية  لهو لجديد على  لاعلا  لمعلوما   لوجيا 

لإنسانية  لعلو  لآ  نية على عينة من طلبة كلية   -جامعة عنابة -سة ميد
 

لزهر     .  فا   .                                          عبيد فاطمة   بن طر 
ئر .جامعة عنابة    ئر .جامعة عنابة                                                   لجز                 لجز

 ملخص :
لذ يمتد  لمهم  لمفهو   لثقافية هذ  ية  لهو فهم موضوع  لى تحليل  سة  لد تهد هذ 

مة لعول ظل  في  يد  لجد شكالا  لا من  يد  لعد طر  ما ي ية ،ك جتماع سية  عا نف ب شمل  ما   لي
ما  لى مقو فا ع ستجابا للح من  ستدعيه  ما ت عا  ، لمجتم لافر  لى  حديا ع من ت ضه  تفر
تها في نشر  لأ للعولمة،  لمحر  لبعض  يد للأنترنت يعتبرها  لمتز لاستعما  ية ،خاصة مع  لهو

ية ،  لوطن ته  طا بهوي تبا قل  عالمي  طن  مو لق  لى خ مل ع حد تع ية  فة نمط ستهو ثقا ها ت ن ما  ك
لى  لتوجه  لهذ تم  لجامعيين ،  لطلبة  ية، خاصة  لعمر حل  لمر لشبا في مختلف  قطاعا كبير من 
ستما  تطبيق  لماستر  ختيا عينة قصدية لطلبة   لانسانية  ،  لعلو  بو لآ لطلبة في كلية  مجتمع 

تا عد ن خر ب ل من  نا  حا ، مكنت بع م من  كو  حث تت نت ب بة للأنتر لطل ستخد  قة با ئج متعل
لدين ،  سة كاللغة ،  لد لثقافية لعينة  ية  لهو صف لاهم مكونا  لاجتماعي ،  صل  لتو قع  مو

لاجتماعي . صل  لتو قع  مو لطلبة للأنترنت  تأثرها باستخد  لتقاليد  لعا   لقيم ، 
 

Summary:  

This study aims to analyze and understand the subject of cultural identity. This 

important concept that extends to touch psychological and social dimensions. It also 

poses several new questions at the time of globalization with all that it imposes as 

challenges in towards individuals and societies and all that it requires as a reaction 

to preserve the principles of identity, especially with the use excessive Internet that 

some consider as the first engine of globalization, and its tool to extend a single 

methodical culture that aims to give a universal citizen less attached to its national 

identity. In addition, to attract a large number of young people in different stages of 
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age, especially university students to the Faculty of Arts and Humanities, and 

choose a specific sample of master's students, in addition to applying a print of A 

four-chapter research study concluded that there were several findings on student 

Internet use and social networking sites, describing the important components of 

cultural identity as a sample of studies; as language, religion, values, customs, and 

traditions and its influence through the use of internet and social networks 
 مقدمة:
ية         لعلم ساط  لأ في  سجا  ل من  ير  ل كث ثا  تي  ل ضايا  لق هم  من  ية  لهو سألة  عد م ت

يمية،  لثقافي، فهذ لأكا لتوحيد  لأخير تعني  لثقافية، فإ كانت هذ  لعولمة  من  خاصة في 
لا حو  صبح يطر جد هذ ما   ، حد ية  فة عالم طغيا ثقا لثقافية  لخصوصيا  غا  ل يعني 

لثقافية. ية  لهو لك على  تأثير  لعولمة،  ثقافة  لانفتا على قيم   جد 
ي        لهو بط ّ مسألة  لى  لبعض  نّما يذهب  لمألوفة فحسب،  لثّقافية لم تعد تطر في صيغتها  ة 

ّة  لقومي ّة  لوطني ّة  لثّقافي ّيا  صير للس لم بالوجو  ناعيّة  لصّ ما  لأق بر  شر ع لمبا يوني  لتّلفز بث  ل
بّي  لأ بي  لغر لعا  لى  لحير تمتّد   ّ هذ يعني  با  جنو لمثا  فرنسا ع –شمالا   –لى سبيل 

لقا  نتاجها   GATTكّد خلا مناقشا  لى حماية  لثّقافي سعيا منها  لاستثنا  على مسألة 
كر  سموع  –لف سيّة  –لم لفرن نا  يو لتّلفز لى  ضت ع ها فر ّن ثمّ  ئي.  ة  –لمر لخاصّ ّة  بّث  –لعام

بّي  لأ تا  لإن من  ّة  سبة هام لسّاعة  –ن ّة، كالأ 23 18بين  لتّوثيقي شيطيّة  لتّن مج  بر ل لا  ف
يلا. 40 %من ما يبّث منها  60 %نسبة تبلغ  لفرنسي لغة  تمو  1للإنتا 

فا          لاختلا جرّ  من  لك  لبعض  ظر  في ن يد  ثر تعق ك بي  لعر عالم  ل في  شكلة  لم  ّ
ّة  لغربي ّة  لأجنبي ية  لإعلام مو  ل له  ما تحم نة ب يا مقا لح قع  ماعي  لاجت ّلو  لس في  ّة  ي لجوهر

لف قائي على مستو  لانت غير  لمكثّف   ّ لمتكر  ّ ّعر لت عل  ّا قد يج ّة مم هو لأمريكي لجم ئا من 
لاغتر لديهم. يّا... سببا في تولّد حالة من  لمحّصنة فكر  2لعا غير 

مة في جوهرها طرحت          ّة قضيّة قدي لثّقافي ّة  تي لذّ ية  تز  –ّ مسألة حما تر  -لا  عند مف
لم حد  ما ي با  غال ّة،  لثّقافي يّة  صا لاقت سيّة  لّسيا لا  لتّحوّ جة  ّر نتي ضعا لط يد  لجد نا 

                                                 
1   ، خر لشيخ  لقا بن  يةعبد  لهو لثقافة  يو  عية، لتلفز سا  لد 43، سلسلة بحو  عا  تحا  منشو 

 .15، 1999لعربية، تونس، 
2   ، خر لشيخ  لقا بن  يةعبد  لهو لثقافة  يو  لسابق،  لتلفز لمرجع   .15، نفس 
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قف. لمو لآ  ّما فتتباين  ّذ 1متأ ل ّة  تي لذّ يخي متجّد تتضمّن مفهو  ّة كبنا تا ي لهوّ  ّ   ،
لمسألة يتمثّل في "  ّ جوهر  ما بأ لآخر عل عالم  ل لعلاقة مع  إلى  يخي  لّشخصيّة كفاعل تا لى  يشير 

لجماعيّة" من ناحية  لمكوّ للذّ  كة  لتّضامن  لمشا لقد على  لّتي تتجلّى في  يخيّة"  لتّا لفاعليّة  "
هي  ّما  ن بت  تر ثا فا ل ست مر ّة لي ي لهو  ّ ني  هذ يع خر  ية  من ناح ضا  لح تا  لإن في 

 2تجديد له.
ماعي          لاجت يخ  ّا لت من  تة  لثاب ّة  تي لذّ ضوعيّة  لمو صر  لعنا من  قد  مزيج مع ّة  ي لهو  ّ– 

قد تمثّل  لتّجديد.  لبنا  في طو  عا  لّذ هو في طو  يخ  لتّا ثي  لتّر يخ بمفهومه  لتّا لثّقافي، 
هذ   ّ لى  يد  لتّأك من  بدّ  ّه لا ن لى  ّة ع ي سيّة للهو لأسا صر  لعنا لدين  ّغة  لل فة  لثّقا لأ 

لعلاقة بين  ّ تضا  جهة  مو متجّد علاقة  لعناصر هي في علاقة تفاعل  متحوّ  ما هو ثابت 
لة  لصّ يق  ث يخي  تا نا  هي ب ّتي  ل ّة  ي لهو ما  ستاتيكيّة لمقوّ ل ضامين  لم جا  ني ت هذ يع ّد  معق

. لمكا لزّما  لاجتماعييّن في  لفاعلين  لمصا  تيجيّا محد   3باستر
ي         لتّلفز سينما،  ل فة:  لمختل لا  لإع سائل  عّد  ّة ت يناميكي ّه  ّتي توج ل قو  ل نت  لانتر  ، و

ها،  ها  نفي ها  تحوير ها  تطوير ها  تعميم نتاج عا  لى  مل ع تع مة.  لعول ظل  في  ّا  لهوي
ّة  لعاطفي ها  ب ّد تجا يوح ها  ئح جمهو شر لف  بين مخت يربط  سيط  ها كو من مكانت ستفيد  م

لى مجموعة  ج نتمائها   ّ يعز يين لاجتماعيّة  لتّغلغل في شر لعالية عي  ته  يتمتّع بمقد مّة،  ماعة  
ليوميّة. لحيا  تين  لاندسا في   4لمجتمعا 

لعلاقا بين          لّتي تضبط  لقيم  لنّظم  لمفاهيم  نقلابا في  لتّكنولوجيّة  لثّو  حدثت  لقد 
سا  لمؤّس بين  لدّ  بين  عا  لمجتم بين  شخا  لك لأ عن  جم  ن  ، ضا لح بين  ّى  حت

صو تبشّر بثقافة  تفعت  يجابا  سلبا.  لانقلا  نعكاسا هذ  صد  جد خصيب بغية 
يخ  لتؤّسس لقطاعا جديد تستند  لتّا خر تعلن عن نهاية   ، لخصوصيّا مامها  كونيّة تنها 

. لحضا ع   لى حتميّة صر

                                                 
1   ، خر لشيخ  لقا بن  يةعبد  لهو لثقافة  يو  لسابق،  لتلفز لمرجع   .15، نفس 
2   ، يةبرها غليو لحضا تية  لذ إشكالية بنا  ية  لهو  ،مة 
خر  3 لشيخ  لقا بن  ية، عبد  لهو لثقافة  يو  لسابق  لتلفز لمرجع   .66، نفس 
لدين لعياضي،   4 لمسلمانصر  حا لتطليق  طر يو عشر  لتلفز لوطنية  ية  صل، عد لهو لتو يسمبر 32، مجلة   ،2012 ،

 57. 
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ّصا لات ّو  لث غت  ل قد  ية ل لقر ساحة  في  قا  لالت من  شر  لب نت  مّك كا  لم ّما  لز حد  ليّة 
عا  لقنا ئد  لعقا قيم  ل فا  لثّقا في  باين  ت لا  خت من  له  عا بما ل ها  لي ّص  ّتي تقل ل ّة  ل كوني

.  لأحلا
لأقل:        ساسية على  يعة  بعة تغير سر يناميكية مركبة تشتمل على   1نها ثو 

مذهل لأ ل قد  لت مع  ندماجها  ما  لمعلو جة  معال سبة  لحو يا  شة لتكنولوج لمده فز  لق لى: 
. حد لفضائية(، في منظومة تقنية  لمحطا   ، يو لتلفز لهاتف،  لاتصا )   لوسائل 

لعم ها  لى تطبيقات ية  لعلم فة  لمعر من  قا  لانت فة  لمعر كم  تر في  سبو  لم ير  طو غ لت ية:  ية لثان ل
تعميمها على  لمعرفة  لعجيبة في نقل هذ  لسرعة  قلمن جهة،  من  كبر  لتكنولوجيا( بسهولة  (

لاندما من جهة ثانية. لعالم نتيجة لذلك   مستو 
لانترنت بأ خدمتها تشمل  يز  تتم  . عالم كله على منابع معلوما حر ل لتي تجمع  لانترنت  ثة:  لثال

ه تي توفر ل خدما  ل يا كل  لخ من  لا  عد هائ تطر  ها، تتخطا فة  لمختل صا  لات سائل  ا 
نتاجه، فضا عا  لمستخدمو في  عد فضا جماعيا  يشتر  ت بة ،   لرقا تة من  نوع من  لمنفل
مل  هم عو لتي تعد من  لتفاعلية  منية  لتز لوسائط  ما تمتا به من تعد  تساعا، ل نفتاحا  كثر 

ن حه  حق نجا صبحت ب تى  يا، ح نامى يوم ما يت لمعلو من  ضخما  تو  ستخدميها مح تيح لم ، ت شا ت
 . يع للمعلوما لسر يق   لطر

شر  لب يا  في ح لك  ها  تي يترك ل لة  لمحتم نة  لممك يد  لأك تأثير  ل قب  لعو هي  عة: ف ب لر ما 
لثقافية. لسياسية  ية   لاقتصا

طو         نت ت لانتر فت  قد عر ثر  ل ك صبحت  ستمر،  يد م في تز ستخدميها  عد م يعا،  سر
ية  فة نمط شر ثقا في ن ها  ت مة،  لأ للعول حر  لم ها  من يعتبر نا  ، فه جد ثا لل ية  علام سيلة 
نها تستهو قطاعا كبير من  لوطنية ، كما  تباطا بهويته  قل  طن عالمي  حد تعمل على خلق مو

لمر لشبا عبر شبكة لشبا في مختلف  تفاعل  لجامعيين، فاتصا  لطلبة  ية، خاصة  لعمر حل 
لى  هذ ما يؤ  لثقافا  يا  لهو ضي متعد  فتر ندماجهم في مجتمع  لى  لانترنت، يؤ 

لثقافية.  ياتهم  كهم لهو قع  يتهم للو لثقافي مما يؤثر على  ثهم   تغير بشكل  بآخر علاقتهم بمو

                                                 
هيم حسن،   1 بر لمجتمعسمير  مشق، لثقافة  لفكر،    ،2007  ،126. 



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

42 

شبكة          جامعيين ل ل بة  لطل ما  ستخد لى  عر ع لت سة  لد هذ  هد  لق ت لمنط هذ  من 
ية  بة كل من طل نة  لى عي ية ع ن ل كتر ستما  يع  ية. بتو لثقاف هويتهم  لى  لك ع تأثير  نت،  لإنتر

لاجتماعية، جامعة عنابة. لإنسانية  لعلو   لآ 
لتالي:  لتسا  لإجابة على  لين   محا

لجامعيين؟ لثقافية للطلبة  ية  لهو لجديد على  لإعلا   ماهو تأثير 
لإجابة على:  من خلا 

لجامعي؟ .1 لطالب  لجديد على لغة  لإعلا   ماهو تأثير 
لجامعي؟ .2 لطالب  لجديد على قيم  لإعلا   ماهو تأثير 
لجامعي؟ .3 لطالب  لتقاليد لد  لعا  لجديد على  لإعلا   ماهو تأثير 

سة: .1 لد  تحديد مفاهيم 

ية: 1.1 لهو  مفهو 
لوجيز )           لمعجم  ية:  لعرب غة  لل قامو  في  هي 654، 1994بالبحث  ية  لهو ( نجد  

لوسيط ) لمعجم  في   ، لذ تميز 1972،998لذ لشخص  لشي   ية هي حقيقة  لهو  )
.  1عن  غير

ليس ع          ية  لهو سم  سفي:  لفل جم  لمع باط في  لر حر  من  شتق  نه  ل ك صله  في  يا  رب
ية على  لهو تطلق  هو حر هو،  لمحمو بالموضوع في جوهر  تباط  لعر على  لذ يد عند 
ية  لهو تسمى هذ  لفاعل،  ية  هو لأنا  ية  نقو هو لمشبه بالشخص،  لموجو  لشخص )  على 

لشخصية. ية   2بالهو
حن؟ من ن ساطة:  ني بب ية تع هي   فالهو فر ف ل ستو  لم لى  نا؟ ع من  ماعي،  لاجت ستو  لم لى  ع
لضمير "هو"...  3كلمة مشتقة من 

لمعاصر لأ معنى كلمة   بيا  لأ ية في  لتي تعبر عن خاصية    identitéتستعمل كلمة هو
لشي لنفسه  مطابقته لمثيله.  1لمطابقة: مطابقة 

                                                 
لزهر سالم،   1 لتصوفاطمة  لتحولا  عيا  لتد سلامية  ية ثقافية عربية  لعربي، طنحو هو لعالم    ،1 ، لقاهر  ،

2008  28-29. 
لخالق سعد،   2 لثقافيةحاتم محمد عاطف عبد  هويتهم  هقين للانترنت  لمر ستخد  جة لعلاقة بين  سة للحصو على   ،

، قسم لعليا للطفولة،  لماجستا سا  لد لطفل، معهد  ثقافة   202، 2004لاعلا 
لسابق،   3 لمرجع  لخالق سعد ،   203حاتم محمد عاطف عبد 
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ي صل لاتيني،  ية مشتق من  لهو لشي نفسه لفظ  لذ هو عليه،   samenessعني  لشي   
خر.  2على نحو يجعله مباينا لما يمكن  يكو عليه شي 

لى حد كبير ما ينطو عليه لفظ  ية توضح  لانجليز للغة  ية في  لهو من  identityشتقاقا لفظ 
، فكلمة  فر في معجمه نفس  identicalمعا ي تعني كما يقو  لتماثل(  لمشابه من )  لشي  
حي. لنو  3كل 

ية  ت لذ ية  عي بالفر لو شعو  ل لى  كز ع " ترت سو يك ماع " لاجت لنفس  عالم  ها  حد ما ي ية ك لهو
تطلعاتها. لجماعة  لفر مع  عي في تضامن  للا لجهد   4على 

لجماعة.  لفر  هما:  تساعد في بنائها  لأخر  لمر تقو على قاعدتين تكمل كل منها  ية    هو
يكسو هي: ية عند  ية للإحسا بالهو  قد نتجت ثلا عناصر ضر

  قر ل كو  لا ت تالي  بال مل  لتكا ية   خل لد لة  شعر بالمماث فر  ي ل لى  جب ع ي
ئية.  لأفعا عشو

 .لزمن خلية مستمر لفتر من  لد لإحسا بالمماثلة    

  ية جل هو ية من خلا مجتمع لأشخا مهمين  علاقا  من  لشعو بالهو يتم 
متكاملة.  مثمر 

نه          لى  ع ما  لز في  سه  هو نف نه  لى  فر ع مئن لل لمط خلي  لد سا  لإح لك  ية،  لهو  
.. لذين يمثلو منسجم مع نفسه باستمر لآخرين  ما هو عليه من طر  به ب نه معتر  على   ،..

لثقافي. لاجتماعي  لما   لمحيط 
لجماعية: ية  لفر ية  على عناصر  لهو لمتميز  ية  لفر يا تحتو على عناصر من  لهو يعتقد بنكز  

ية خاصة به، فا تل ية هو إ كا لكل فر لأفر جماعيا  يا تكتسب طابعها يشتر بها  لهو ك 
لاجتماعية.  لجماعا  لى  لانتما   عبر 

                                                                                                                                        
لنوعيةيونس مصطفى يونس:   1 بية  لتر ير بكليا  لتصو يس  لإفا منه في تد لعولمة  ية  لهو لمعاصر بين  لمصر  ير  ، لتصو

لنوعيةسالة ماجستا غير  بية  لتر ، كلية  لقاهر ، جامع   78  2001منشو
هيم عبد،    2 بر عمحمد  لإبد لقلق  ية  ، طلهو لقاهر  ، لفا   ،1 ،2002  ،17 
لخالق سعد،   3 لثقافيةحاتم محمد عاطف عبد  هويتهم  هقين للانترنت  لمر ستخد  جة لعلاقة بين  سة للحصو على   ،

لعليا للطفولة،لماجستي سا  لد لطفل، معهد  ثقافة  لإعلا   205ر، قسم 
لخالق سعد،   4 لثقافيةحاتم محمد عاطف عبد  هويتهم  هقين للانترنت  لمر ستخد  لسابق،  لعلاقة بين  لمرجع  ،205. 
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لنفسية   TAP.Pما         لجسمية  لمميز  نها: مجموعة  لشخصية على  ية  لهو فانه يكتب معرفا 
لفر من خلالها  يعر نفسه  يقد  لتي تستطيع  لثقافية  لاجتماعية  لقضائية  ية  لمعنو

سه  ي من نف لة  له جم سا  جو كان نه مو فر بأ ل شعر  ها ي من خلال تي  ل يه،   نا عل ل عر  ت
لآخرينأ من  نه مقبو  معتر به كما هو من طر  لتي من خلالها يشعر  لوظائف  لأ 

ليها لتي ينتمي  لثقافة   1طر جماعته  
كوين  في ت ية  لجماع ية  ن لوجد كة  شا لم هي  ية  لجمع ية  ع لهو نو كل  سا  هي  ية  لجمع ية  لهو

لمرجعية. لشعو بالقيمة  لشعو بالانتما   ية من خلا  لشعو بالهو ، فهي ترسي  يا  لهو
تماسك للمجتمع حيث  "نحن" يجب  يطغى  بر عنصر تجانس  لجمعية تعت لجماعية   ية  لهو  

نا.   2على 
لجماعية تبر كلما حص         ية  لهو لجماعية   ية  لهو ية في  لفر ية  لهو ل شعو بالخطر، فتذ 

لضغط كلما  لى  قلية  ية، لذلك كلما تعرضت مجموعة   لهو لمسا بخصائص  مة ما من شأنه  لمقا
 طالبت بهويتها.

  : لقو ، حتى يمكننا  لاختلا لتميز  بر عنصر  ية في  لهو يفا  غالبا ما تشتر تعر
ية ظاهر م تختلف لهو لتي تنفر بها،  نها جملة خصائصها   : ا هي ما يجعلها مختلفة عن غيرها، 

لإنسا  لتي تتميز  لثقافية  ية  لحضا لخصائص  شتركو في  لنا  مهما تشابه  تتميز قيا بغيرها. 
ية شديد شكا فر لا من خلا  نفسهم  بر عن  فإنهم لا يع  ، لمخلوقا  نوعيا من غير من 

 3لخصوصية
شأنه  من  لذ  ير  لتغي مة  ية لمقا ضا حيو فر م ما ت لمقو من  لة  بذلك جم هي  ف
حيا   حيانا بعد  مة  لجماعة، فتعطي بذلك بعد ثقافيا للمقا لثقافية للفر   لمسا بالوحد 

 4طنيا.
                                                 

1 TAP.P instrumentation et affirmation de l’identité. Identité individuelle et     personnalisation 

1979 T.12 p237.                                            
لثاني بفرنسا عن  محمد مسلم، بي  لمغا لجيل  لاندما عند  جهة  ية في مو ئر طلهو لجز يع،  لتو  2009- 1،  قرطبة للنشر  

 ،88،89  . 
لسابق،   2 لمرجع   115محمد مسلم،  
يةلهرماسي،  محمد صالح  3 لهو شكالية  بة في  مشق، ط مقا لفكر،  لمعاصر،   لعربي   20، 2002، 2لمغر 
لثاني بفرنسامحمد مسلم،   4 بي  لمغا لجيل  لاندما عند  جهة  ية في مو ، لهو كر  159، مرجع سبق 
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ل  ، ية للوجو لر لتي توفر  لعقيد  ئما جماع ثلاثة عناصر:  ية  لتعبير به، لهو لذ يجر  لسا 
. لمد يل  لطو لثقافي   1لتر 

صيغة  ل لا   ية،  سية للهو سا حد  بر م ثة تعت لثلا نا  لمكو هذ  فة،  لثقا غة  لل لدين   
لثقافية. ية  لهو لا هي   لأكثر تد

لثقافية:  2.1 ية  لهو  مفهو 
ته  ل كن          لفر نفسيا لذ يعني   ية  لفر ية  لهو لى  لأصل  ية في  لهو يشير مفهو 

ية  لهو لتعبير عن  صبح يستخد   لاجتماعية بحيث  لعلو  خل  يجيا  خد يتسع تد لمفهو  هذ 
لثقافية  ية  لهو ضع  لاجتماعية  لذ مع  لى توحد  هي مصطلحا تشير  لعرقية  ية  لهو

لتوحد   لجماعة بمعنى  ية  يضا عن هو لحديث  يمكن  لثقافي معين  لتر  جتماعي معين  مع 
. لنا لمشتر بين جماعة من  تي  لذ لشعو هي مجموعة  2  مة  شعب من  ية  ية  ،  هو

لأفر  لمشتر بين جميع  نى  لأ لحد  لتي تمثل  لعامة  لثقافية  لسما  لذين ينتمو لصفا  
طنية  قومية. ية  : هو ية نوعا لهو لشعب  لأمة   لى هذ  لانتما   3 يدعو 

إنها في كل شي           نمط حيا  حاسيس  ية: صفا  لهو   : لقو لى  هنا من يذهب 
ش مط معي هي ن صمو  ل مة  لمقا ية  لحر هي  فة  لثقا فن  ل سيقى  لمو كل  لمأ لبس  لم ي في 

لجديد  خله ل كنه يكتسب  لمحيطة به فيغير معه   يذ فيه يتأصل بد لمتغير  يتفاعل مع 
لوطنية. لشخصية  حد مكونا  ية هي  لهو بالتالي فا   4ئما 

ليونسكو  لثقافية -قدمت  لعالمي للتنمية  لعقد  ليل عمل  لصا تحت  1988/1997في 
 :  ,A Practical Guide to World Decade For Cultural Développementعنو

نا  -1988-1997 يف شي تعر كل  بل  ق لا  ني  ية تع لثقاف ية  لهو صه: " ية ن لثقاف ية  فا للهو ي تعر
خلاقية،  طنية بما لها من قيم تميزها ) قليمية   ية محلية   لى جماعة لغو فر ننتمي  لتلقائي بأننا 

ضمن يت لخ(.  ية..  يدها،  جمال تقال عة  لجما هذ  يخ  تا به  ستوعب  لذ ن سلو  لأ ضا  ي لك 
ني  تع  . شتر قد م شكيل  يه  ت كة ف شا لم ضوع   سا بالخ إحسا ها،  ساليب حيات ها  ت عا

                                                 
لمنير،   1 يةمحمو سمير  عالم بلا هو يع،لعولمة  لتو لكلمة للنشر    ،  ،  .146، 1، ط2000لمنصو
2   ، لجوهر يةمحمد  لهو لثقافة لعولمة  لأعلى  لمجلس  لثقافية،  ية  لهو لعولمة  ثنولوجية ، مؤتمر  ية  يل 12-16،   فر
تيجية(،   3 لإستر لتكتيك  لوطنية ) ية  لهو يس  بن با  ،  .1حمد بن نعما
4   ، تهميش حمد مجد حجا لوطنيةلعولمة  لفكر، لثقافة  لثالث، عالم  لعالم  ية نقدية من   ،129. 



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

46 

، مما يمكننا  لخاصة بصفة مستمر نطباعاتنا  نفسنا في  كلية حيث نر  لتي تظهر فيها  يقة  لطر
صياتنا  نا شخ يؤثرمن ب لذ  مل  لع في  ها  ير عن لتعب ليم  لتع لا  يا  من خ لذ نح عالم  ل في  بد 

 1فيه.
لمرتبط  لسائد في مجتمع معين،  لحيا  نمط  لقومي للشخصية  لطابع  لبعض بأنها  عرفها 
ية لقوم بع  لطو من  مع غير  لمتفاعل  يد،  لتقال لدين  يخ  تا ل غة  لل من  تر مشتر   ساسا ب

. تأثر  2تأثير 
مل  لعو لثقافية في ضو  ية  لهو لتي عرفت  سا  لد لعديد من  يف مع  لتعر يتفق هذ 
لثقافة من  لثقافي بكل ما يتضمنه معني  لتفر  لثقافية تعني  ية  لتي تؤلفها  تؤثر في تكوينها، فالهو

ير  ساليب تفك قيم  ها  تجا يد  تقال عا  قد  معت كا  ية ف بيئ ية  ث ية تر يخ مل تا عو
سماته  مع  لمجت صية  حد شخ صفا ت صائص  من خ لك  ير  غ ية  فن ية  عا لغو بد إ ية  ف جغر
من  ها  مع غير نا  لمكو هذ  موع  عل مج ية تفا مكان مع  خر  مع  عن  مجت يز  تي تم ل با  ل

. با نبها   نغلا   نما   ، لأخر  3لثقافا 
لمعلوما 1-3  : مفهو تكنولوجيا 

ستخدمها           تي ي ل فة  لمختل صا  لات سائل  ية  ن لال كتر سيب  لحو هز  ج من  ليط  هي خ
لمختلفة. لحياتية  لمجالا  ها في  ستثما لمعلوما  لسيطر على     4لإنسا في 

نها : لتي يمكن تعرفها على  لانترنت  لمعلوما هي شبكة  مثلة تكنولوجيا  بر   من 

                                                 
هيم،   1 بر لعالميمجد عزيز  بو  لتر لأنجلو لمنهج  ، مكتبة  لقاهر لثقافي،  لتنوع  بو في ضو  سس تصميم منهج تر  ،

ية،    .24، 23مصر
جب،   2 لسيدمصطفي محمد  حمد  ب حمد جابر  عو مصطفي محمد،  لاجتماعية ؛  سا  لد لثقافية في مقر  تية  لذ عا 

ية،  لإعد بية بالمرحلة  لعر لغدللغة  لعربي في مجتمع  لمتغير للمعلم  لد  لثاني بالتعا مع مؤتمر  لعلمي  لمؤتمر  ية عربية:    ،
بية  لتر لعربية، كلية  لجامعا  بية في  لتر معاهد  كليا  سيو –جمعية  ، جامعة  لأ لمجلد  يل،  20-18ط،  ، 2000فر

371. 
لمرسي،   3 بيةمحمد حسن  لعر ية مصر  بية للكبا بجمهو لعر للغة  لثقافية في كتب تعليم  تية  لذ بية، كلية توجها  لتر ، مجلة 

لعد  هر،  لأ بية، جامعة   .140، 1997، نوفمبر،67لتر
ئ  4 لسمر إيما فاضل  هيم قندلجي،  بر تطبيقاتهاي، عامر  لمعلوما  ، طتكنولوجيا  لا يع،  لتو لو للنشر   ،1 ،

2002  ،35 
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لبعض  لانترنت: لمرتبطة مع بعضها  سيب  لحو لشبكا  لآلا من  شبكة عملاقة تضم عشر 
مز لذ ير سيطر  ل قل  لن لا  توكو سيب بر لحو شبكا  ل هذ  ستخد  ت عالم  ل  في 

  1.( TCP\IPلها  )
خدما  ل من  يد  ستخدمين بالعد لم تز  عالم  ل في  سيب  شبكة حو سع  هي  نت  لانتر فا  تالي  بال
كذلك  لمعلوما  قع  لآلا من مو لى  لوصو  لأخبا  لملفا  نقل  ني  لال كتر يد  :كالبر

غي نية  لال كتر لألعا  سة  مما لعالم  خرين حو  شخا  شة مع  لد لحو  رها من بخدما 
مستمر. ئم  تتطو بشكل  لتي تزيد  لخدما   لتطبيقا 

ية لاجتماع شبكا  عا   ل فر  جما من  صناعتها  تتم  ية  ن ل كتر ية  جتماع بة  هي تركي :
 2مؤسسا

صل  يد للتو شكل جد هي  نت  لانتر لى  ماعي ع لاجت صل  لتو شبكا  فا  نه  م
قت  في   ستخدميها  سمح لم ماعي ت ما لاجت لمعلو في  شا  لت با  لت من  ما   

. لانشغالا لمشاعر  حتى   لاهتماما 
لجديد لتي يصعب  لإعلا  لإعلامية  لوسائل  لذ يبث  ينشر عبر  لإعلامي  لمحتو  لى  : يشير 

ي تو نتا  ل كبير في  لتكنولوجي  لتطو  لك بفعل  لتقليدية،  لوسائل  ع جها تحت  من 
لاعلامية.  3لمضامين 

سة .2 لمنهجية للد  لإجر 

منهج           ل يد  ية بتحد سة بد لد هذ  في  عة  لمتب ية  لمنهج طو  لخ لي  ما ي في  عر  سو ن
 ، جو لمر هد  لأ قق  ما يح كذ  سة  لد ضوع  عة مو فق طبي ما يو يا ب خت تم  لذ  سب  لمنا

لمناس لأ  سة. لذ تتحد من خلاله  لد كذلك سو نوضح عينة  لبيانا   بة لجمع 
2-1  : ستخد لم منهج  ستهدفتحليل   ل تي ت ل صفية  لو حو  لب من  عد  تي ت ل سة  لد عة  ظر لطبي ن

صف  لى  لمتعلقة بظاهر ما،  موقف معين،بالإضافة  هنة  لر قائق  لح سة  ظاهر معينة،  
تعميمها.  لمرتبطة بها  لحقائق  كتشا  لسببية بغر   1لعلاقة 

                                                 
لسابق،    1 لمرجع  ئي،  لسمر إيما فاضل  هيم قندلجي  بر  .427عامر 
2   ، لمنصو لمتلقينمحمد  لاجتماعي على جمهو  صل  لتو قعتأثير شبكا  لمو لاجتماعية  نة للموقع  سة مقا  ، 

، لدنما ، جامعة كوبنهاغن،  لاتصا لإعلا  سالة ماجستير في علو  لعربية،  نية   .27، 2012لال كتر
لجديدحسنين شفيق،   3 لنشر،لإعلا  فن للطباعة   .52،   2010،  فكر 
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لظاهر كما    لذ يد  لمنهج  يضا  يعبر عنها هو  قيقا  صفا  يهتم بوصفها  قع،  لو توجد في 
صفا  لكمي فيعطينا  لتعبير  ما  يوضح خصائصها،   ، لظاهر ل كيفي يصف لنا  كميا، فالتعبير  كيفيا 

. لأخر لظاهر  تباطها مع  جة  لظاهر  حجمها    2قميا يوضح مقد هذ 
لبيانا 2-2  : جمع 

ف           مدنا  لأكثر عت هي  ية  ن لميد نا  لبيا مع  في ج ستما  لا لى   سة ع لد هذ  ي 
: بع محا سة، حيث تتضمن  لد لا  فق تسا تم تصميمها  فنا،  هد مة لتحقيق   ملا

فية، يتضمن  يمغر لسوسيو لبيانا   : لأ . 3لمحو   متغير
بة لل لطل ما  ستخد قة با نا متعل ثاني:  بيا ل حو  ماعي، لم لاجت صل  لتو شبكا  نت  انتر

لاجتماعي.  صل  لتو قع  مو لانترنت  ستخد  لمحققة من   لإشباعا 
ضية. لافتر ية  لثالث: بيانا متعلقة بالهو  لمحو

لثقافية. ية  لهو لانترنت على  بع: بيانا متعلقة بتأثير  لر  لمحو 
سة: 2-3 لد منية   عينة  ته في فتر  سة كل مفر جة يصعب  لبحث لد نظر لضخامة مجتمع 

لماستر بقسم  بة  يا عينة من طل خت لعينة، حيث تم  سلو  عتما  لضر  نه من  ، فإ محد
لاتصا تقد بـ لإعلا  يقة قصدية. 60علو     مفر بطر

لعامة  لنتائج 
  سة لمد لعينة  فية    يمغر لسوسيو نا  لمتعلق بالبيا سة  لأ للد لمحو  يظهر من خلا 

ستير  لما بة  سبة  2 1هم طل نا بن لإ من  لبهم  غ يوني،  تلفز عي  إ سياحي  صا  ت صص  تخ
هم بين ) 76.27 عما غلبهم تتر   ( سنة.٪22.25، 

 لان ستخد  لطلبة في  لاجتماعي، فقد ظهر من فيما يخص عا  صل  لتو شبكا  ترنت 
لى  لانترنت يوميا بنسبة معتبر من ساعة  لمبحوثين يستخدمو  غلبية  لمتحصل عليها   خلا نتائج 

من  3 لأكثر  قل  سبة  بن نت 3ساعا  لانتر ستخد  تي ت ل هي  قل  لأ سبة  لن حين  في   ، ساعا
لاستخد هذ يد على   . حد لطلبة.لأقل من ساعة  يد للانترنتمن طر  لمتز لمكثف    

                                                                                                                                        
لحميد،   1  لإعلاميةمحمد عبد  سا  لد لعلمي في  ، لبحث  لقاهر ل كتب،   153،  2000، عالم 

لساعاتي،   2 لدكتومين  حتى  لماجستا  يو ثم  لبكالو لعلمي من  لبحث  ، تبسيط كتابة  ، جد سا لسعو للد لمركز   ،
1992  ،98. 
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  ستخد لانترنت، كما  هنا  لشخصية للإبحا في  لكمبيوتر  جهز  لطلبة يستخدمو  غلب 
بل  في مقا بر،  ك سبة  نز بن لم خل  من  يتم  هذ  ية،  للوح لأجهز  ية   لذك تف   يد للهو متز

ي لانترنت، بعدما تز ستخد مقاهي  جع  لاعتما على خدمة تر كذلك خدما  g4د  يفي،,  لو
g3 . لجامعي لطالب  نية  ميز لتي لا تتناسب  لعالية نسبيا  قل نظر لتكلفتها   ل كن بنسبة 

  تديا من ني  لال كتر يد  لبر ستخدمو  ضا ي ي  ، بو فيس  ل لى  سا ع لديهم ح بة  لطل ية  غلب
قل فيما  جو نسب  لا لانترنت، في حين نلاحظ  لاجتماعي،  صل  لتو يخص بقية شبكا 

نية. لال كتر نا  هتما كبير بالمد  يوجد 

  بحسب لاجتماعي  صل  لتو شبكا  لانترنت  ستخد  لمحققة من  لاشباعا  فيما يخص 
عن  حث  لب شة  لد لأ  قا  لم في  جا  قد  با ف ما  غال ئ يتم  نه  حوثين بأ لمب نه  بر ع ما ع

قا علا قا  شباعا صد لإ عدها  ب ية،  لعلم ما  لمعلو عن  حث  لب سة  لد ها  ية، تلي  عاطف
لا  من خ ما  يز مه شغل ح يه  لترف ما   ، ك با لأخ عن  حث  لب صحف  ل قر  من  ية  لإخبا
ية  لثقاف شباعا  لإ ير  خ ية،  ن لال كتر عا  لأل سلية  لت ضا  ي يديوها  لف لا  لأف شاهد  م

لأخير م لثقافية.جا في  لند  لاستماع للمحاضر   ن خلا 

  صو يل  فا لبر صو  سم  لا في  يا  ئ جر يدها  تي تحد ل ضية  لافتر ية  لهو لامح  خص م ما ي في
لحقيقي  لاسم  ختيا  بة بين  لاسم جا بنسب متقا ختيا  لتالي : لنحو  ، فقد جا على  لغلا

لحقيقي بنسبة لاسم  سم مستوحى من  لطلبة  ٪49.18  41.62٪   غلب  لي، غير   لتو على 
بة  سبة غال لب بن لطا صفا  حد  عن  بر  تي تع ل ية  لرمز صو  ل ستعما  بد 59.37يفضلو   ،٪

لا نسبة ٪ لم تمثل  تي  ل يا لصو 21.87لحقيقية  لاخت لغلا فكا  ما فيمل يخص صو   ،
لحيا بشك لحقيقية تعبر عنه  صو تعبر عن فلسفة  لصو  ستعما  جع  ، في حين تر ل متقا

كوين 4.68لى  ية لت لرمز ستعما  لب  لغا في  ضلو  حوثين يف لمب قو   ل كن  سبق يم ما  م  . ٪
سبة  لا بن تين  صو حقيقي سم  من  لحقيقية  صيتهم  هو بشخ لظ بذ  لا يح ضية  لافتر هويتهم 

 قليل.

 لافتر ية  لهو با  لقو  لأغلبية على فيما يخص  فقت  لحقيقية فقد  ية  نعكا للهو ضية هي 
فقت نسبة 64.40لك بنسبة  فضل  40.767٪في حين  ضية تعبر عن  لافتر ية  لهو ٪على  

ية ٪ لأغلب قد عبر  تالي ف بال  ، يز لشخص من مم لد  فقتهم على   67.79ما  عن عد مو
سو ما فيهم من مم ضية تعكس  لافتر لانترنت هي هويتهم  فقت نسبة معتبر على   ، كما  يز
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سبة ٪ ية بن ليوم ضغوطا  ل عن  تنفس  سبة ٪72.88م صية بن لشخ ية  جا للحر ضا م ي ,55.93 
ية بنسبة  لفكر ية   ٪ .81.35كذلك هي مجا للحر

لا  لا مجا سية  لجن ية  لا للحر نت مجا لانتر كو  ضا  ت ي بر  سبة معت فت ن حين ن في 
يب  بآ حا للأكا لا يمكن  تغني  لانترنت  با  لأكبر تعتقد  لنسبة  فا  تالي  بال ع،  لخد

لحقيقي بنسبة ٪ عالم  ل لأحو عن  لتي تعتقد بأنها يمكن   66.10من  في مقابل نسبة ضئيلة 
صر  لع هي   نت  لانتر بر   سبة معت هم بن قا عت غم  قي،  لحقي عالم  ل عن  نت  ستغني بالانتر ت

 مجر مضيعة للوقت. ليست
  ستخد نوع  نا ت قد لاحظ ية ف لثقاف ية  مة للهو لمه نا  لمكو حد  غة كأ لل عد  لق بب ما يتع في

بأحر  ية  لأجنب غة  لل ضا  ي ية،  بأحر لاتين ية  لعرب ية  لعرب بالحر  ية  سب للعرب لن قا  مت
، في حين كا لمختصر لرمو  لعامية بأحر فرنسية   كذ  ية  لاتينية  لأجنب للغة  ستخد 

لعامية بنسبة ضئيلة نوعا ما.  بلغة عربية 
  لطلبة فنلاحظ غلبة تقاليد  لانترنت على عا  ستعما  حدثها  لتي  لتأثير  فيما يخص 

يضا تفضيل  لدينية  ية  لوطن لأعيا  بالحر على  لسلبي خاصة فيما تعلق  لايجابي على  تأثير  ل
ي فا بالطر سية، لاحت لاندل ية ) ئر لجز ية  لعرب سيقى  لمو ضيل  تف يد  لتقل با  لل ية  لتقليد قة 

طني،  صيل  لطلبة بكل ما هو تقليد  لتي تعكس تمسك  لمؤشر  غيرها من  لشرقية...( 
لتكنولوجيا  فد من خلا هذ  تقاليد غربية  لتأثير بعا  ل كن هذ لا ينفي بر بعض 

لا م غاني من خ لأ سيقى  لمو تفضيل  يع  سر ل كل  لأ يذ  تحب با  لل في  ية  لأجنب ضة  لمو ساير 
 لغربية .

  تة فمثلا بنسب متفا لسلبية  لتأثير  لقيم بر بعض  ، نجد فيما يخص  لعا على عكس 
سبة  سلبا بن تأثر  صد  ل مة  سلبا 66.10قي تأثر  نة  لأما مة  حين قي في  سبة  ٪ ٪ , 47.45بن

سبة  قت بن لو تر  ح مة  تر  64.40كذلك قي ح ثل:  لأخر م ية  لايجاب قيم  ل عض  بر ب .
لوطني. لإحسا بالانتما  سة،  لد لاجتها في   ، لطمو  لأهل، 
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لسوسيو سا  ية-لمما ئر لجز  ثقافية بالصحر 
جا" لشعبية نمو لإحتفالا   " 

 
سماعيل                    . معتو جما   . شماخي موسى 

لبليد  ئر .02جامعة  ئر .جامعة تيا         لجز   لجز
 

 :ملخص
يه   تز ف يا يم ثا ثقاف شعبية مو ل لا  لإحتفا عد  سا  ت بر مما ضر ع يخ بالحا تا ل

ل يها جماعة من  ين،  أسوسيوثقافية، يؤ مكا محد ما  في  يقة متعا عليها محليا،  فر بطر
لإجتماعية  لتنشئة  لأجد فالآبا فالأحفا عبر مؤسسا  نتقلت من جيل  لإحتفالا  هذ 
قة  خص منط ضعة ت لمتو سة  لد هذ  با  ية باعت لز سر  لأ نا   لذكر ه خص با  ، عد لمت

. ئر لجز لغربي  " بالجنو   قو "تيميمو
لسوسيوثقافية على       سا  لمما ته  تساهم في تماسكه  تحافظ ها لتيميموني،  لمجتمع  خصوصية 

سابقين  فا لل لو سيد  هي تج صمين،  لمتخا بين  صالح  لت يد،  قا بالبع ضا للإلت هي ف طه، ف ب تر
صو  لق سكا  بين  صل  لو مز  بر ه ما تعت كريم ،ك ل  سو  لر فا  لذكر  لد  لمخ سبوع  ل ية  كاحتفال

ب لشاسع،  قليم قو  لخا في منطقة تيميمو يد معنى لمتناثر في  عا  ل تالي فإ كا  ال
لا  لإحتفا من  ها  غير  ، يا لز  ، تا لخ ية  حتفال فيظ،  لح ية  حتفال سبوع،  ل ية  حتفال

لى  ها ع سد ج ية،  هذ \لدين هو ب ها للن لح يد  عاتق عد لى  قع ع لية ت سؤ لم فإ  قع  لو لا 
لإحت توسيع نطا هاته  خلية، ثم توسيع لمو  لد لسياحة  هر  لوطن حتى تز بوع  فالا عبر 

نب  لأجا لسو  لوطن، حتى يستقطب  قافي خا حد  لث تو  لمن هذ  يج ل تر ل كثر  لنطا 
 . قا لمحر طا  ئر خا  لجز  لمساهمة بذلك في تعد  

Article Summary: 

     Popular celebrations are a cultural heritage that Collecting history with the 

present through sociocultural practices, which are performed by a group of 

individuals in a localized way. At a particular time and place, these celebrations 

have been transformed from the generation of grandparents. To the generation 

parents and grandchildren through the various socialization institutions.As this 
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study is relevant of "Timimoun" region of " Guarara" in the southwestern Algerian 

region. 

      These sociocultural practices preserve the privacy of the "Timimoun" 

community and contribute to its cohesion .Is an area of meeting  with the other 

and reconciling between the adversaries. and embodiment of the fulfillment of the 

past such as the memory of death of the Holy Prophet and the link between the 

inhabitants of the scattered palaces in the vast region of "gourara". If the young and 

the big understand the meaning of these celebrations,  the celebration of the 

"sbou3", the celebration of the "Hafiz", the celebration of "thara", "ziarate" and other 

religious celebrations,  must the responsible parties should be aware of the 

expansion of these celebrations throughout the country So that domestic tourism 

flourishes and promote this cultural product outside the borders of the country, so 

as to attract foreign tourists and contribute to the multiplicity of  Algerian imports 

outside the framework of gas and petroleum. 

لمفتاحية:  لكلما 
لإجتماعي. - لتماسك   ، ئر لجز لمجتمع  لسوسيوثقافية،  سا  لمما لشعبية،   لإحتفالا 

                                    
 مقدمة:

ير         يد شعبية كث تقال عا  لشعبي ب تر  ل فة  يزخر  لأجيا عبر عصو مختل ها  سأهمت في
كر عد  هة  قد تت لج لمنطقة   نا  ب بين  صبحت بدلك مشتركة  تخذ صبغة طقو مقدسة 

لأجيا تتو جيل عن جي سخة في نفو  لعا  ضحت هد  ماكن مختلفة.  في  ل مر 
يؤثر فيهم  ليومية  حياتهم  فعالهم  لنا يطبع سلوكهم   ثا  شعبيا يشتر فيه عامة   شكلت تر
سبة  ثل بالن يم هم،   جد ضي  ضيهم  ما سد ما نه يج سائل لأ لو لف  نه بمخت فعين ع مد صبحو  في

لتقاليد طابع  لعا  لبعض من هذ  قد يأخذ  لذ يتحركو فيه  لعا  لإطا  سة ليهم  لقد
لقبيلة ". لجهة "  لمنطقة   فر  هميةبالغة بالنسبة لجميع  لمحافظة عليها    1يصبح 

                                                 
، سيد غانم تر  ثقافةبوشمة معاشو،  1 هر يع،  لتو لغر للنشر    ،2002 ،22. 
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ثل         ها تم بد هذ  ية،  لدين شعبية  ل سة  لمما من  جز  شعبية  ل لا  لاحتفا ظاهر  بر  تعت
لاحتف ظاهر  يز  ما يم هم    ، ئر لجز مع  لمجت فة  في ثقا لدين  ظا  من ن نها جز  شعبية ل لا  ا

لإجتماعي  لسلو  ها ملتبسا بكل  صبح  لشعبي، لقد  لمخيا  لإجتماعي  لسلو  تجد في 
مد  غز   حو م ير  ستدعي تفك لا ي شكل  شعو  ب لا  شكل  يتم ب هو  ية  لثقاف ساقه  ن

لتركيز على جانبين بولوجيا يقتضي  نتر لظاهر  سة هذ  عليه فد  هامين فيها: معقوليته 
: لنفسية. لأ ية  لفر لحاجا   كونها سلو  عبير عقائد يترجم عن بعض 

جتماعية لثاني: سخة  نها ظاهر  تشابكت لتصبح  تشعبت  عها  متد فر  ، جذ صو   
. ئر لجز لمجتمع  لثقافة في  عنصر من عناصر  لدين  جز من نسق  لفر  للاّشعو   في 

ية؟ ك قتصا لشعبية كمو سوسيوثقافي في تحقيق صناعة  لاحتفالا   يف تساهم هاته 
لسوسيو1 سة  لمما  ثقافية:  ( مفهو 

ظر        سيوثقافية، ن لسو سا  ية، للمما لتجريب يا  لنظر سبقت  تي  ل ها  لإتجا ظر  قد ن ل
ئز  لغر قر   سطحية، م من  شبه  حد  ته ين عتبر ماعي،  لج سلو  ل يد  في تحد لا  لإنفعا

لإجتماعي "  لنفس  كا عالم  لإجتماعي،  من صو غير عقلانية للتفاعل  ئية،  كثر بد صو 
لسوسيوثقافية، هي سلو مميز للجماعة،  سا  لمما ، باعتبا  لإتجا لمنتقدين لهذ  ئل  تيرنر " من 

لإستجابا  . يأتي من  جتماعية مميز سة  جتماعية مختلفة، في شكل مما قف  مو ية لمثير   لفر
لشخصية، عن 1 لسما  لمتمثلة في سيا من  لشخصية  ية  لهو (  يعرفها " تيرنر " بأنها بحث 

ئمة،  فعالية. ية  هم، تضمن لها عضو عم  جتماعية  ية   2هو
لجماعي 2 لآ  لك  حتفا معين بمناسبة معينة، سو من حيث ( هي عبا عن  ، ضمن  للأفر

جتماعية  ها تحد لونا ثقافيا معينا، يميز ظاهر  لتي بد ني،  لوجد لحركي   لصوتي،   لأ 
 3معينة.

                                                 
حمد،  2 لعلاقا بين يد  ل كويت، لجماعاسيكولوجية   ، لآ لفنو  لوطني للثقافة  لمجلس   ،2006،31. 
لغانم،  3 لغوكلثم علي غانم  لمصاحبة في مجتمع  لثقافية  لأشكا  بعض  لجماعية  لا  لبحو لإحتفا سا  لد ، قسم 

، قطر،  لفنو لثقافة   .  7، 1994، 1، ط1بإ 
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ماعي 3 لإجت لتفاعل  لك  ها  لسوسيوثقافية بأن سا  لمما كز"،   "  "  " فين "  عر " لي ( ي
لجماع تج جماعية " لأعضا  لذ ينشؤ نو لقيم  collective productsة،  عايير  لم "، مثل 

لنمطية .   4لأفكا 

خر ( 4 نة  سة باط فين، مما ثالين مختل تو م سيوثقافية، تح لسو سة  لمما بو "   ل ير " 
لظاهر تتج سة  لمما لمعتقد، في حين  لباطنة فهي تتمثل في  سة  لمما ما   ، لشعائر ظاهر لى في جملة 

ليها.  لتي ينتمي  ثقافته  فائه لجماعته  ، تعبير عن  لمما  5لتي يظهرها 
لشعبية2 لاحتفالا   ) : لظاهر  لطقس 

قس "        مة ط ية " " Rite  كل للاتين مة  لكل من  شتقة  عا " Ritus م ني  با تع هي ع
ع  نو ني  ما تع عين ك مع م يد مجت طا تقال لإ خا   كو  قد ت ستدعي معت تي ت ل لا  لاحتفا

لى تكريس  6لتجريبي، لشهير فهو يميل  يخي  لتا لحد  ية  ستمر ثبا  لطقس في  عو  تكمن 
يين  تح لق  عا خ لك  لى  ستنا  هو  جد ف لذ  سطو  لأ يأ  لإجتماع حد  ل مة  يمو

لدي يني. لما غامض غالبا ل كنه يأخذ معنىفي  نه فعل   7ن،فيستخدمونه على 
لو "يشير        بة "   Van Derlew " "فا  تحيين لتجر حيا  لطقس بأنه  عندما يتحد عن 

هي  قد ف لم عل  لف سة  هي مؤس سطو  لأ لأ  حر  ساطير تت قو  لط بأ  ضيف  ي سة  مقد
لتقليد تبد قريبة ف لطقس  سة  عليه  مما تضمن بقا  لمعتقد تسبقـه  لى  يفي  لر لوسط  ي 

لبي" طو لدين  نو  ير "  ته  من جه مدني،  ل سط  لو في  نه  ثر م ك شامل  8لديني  ل يق  لتطب  
لك  في  هو  لدين ف شعبي با ل لتعلق  لى  ضافي ع ها  سو بر كل شي  بل  ليس ق مة  لعا قو  للط

لاعتبا للتقال عا  . مقبو شرعا باعتبا  جماعية تسعى نحو  لأخص للإسلا على   يد 
 
 

                                                 
حمد،  4 كريد   .6، مرجع سبق 
شي،  5 نز بات فا.  في كو لدينيسابينو  ماع  لإجت لم  ،ع ما لإ  ، ثا لآ فة  بي للثقا بو ظ ئة  لدين، هي عز  ية  . عنا ، 1ط ، 

2011 ،98. 
لدين،  6 لبي نو  لتغيرطو  / لطقو ئر، لدين/  لجز لجامعية،  لمطبوعا  يو   .147، 1988، منشو عويد 
لمرجع  7  .34، نفس 
لمرجع  8  .35، نفس 
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لمجتمع:3 ظائفها في  لشعبية  لاحتفالا    ) 
فة     صو مختل بر ع يا ع لأج ها  ساهمت في ير  شعبية كث يد  تقال عا  شعبي ب ل تر  ل خر  يز

لعتبة عند  لعامة ما يعبر عنه بالذبح على  هو ما يقابله عند  تخذ صبغة طقوسا مقدسة  كالذبح 
لدجا غالبا خو  بيح من  لعو ما يتخذ من  هي في لسا  لنشر  ئها   لد بعد بنائها  شر

ضا للجن، لذبيحة  ّ ه على  لل سم  لا يذكر  لمصا بهم  هم عن  لجن كي يرفعو  لى  با   9تقر
لاحتفا بال لختا   لز بمناسبة  قامة  لى  لإشا  لطقو يمكن  ز مع ما ضمن هذ 

يو  ها،   صلة ب لمت عا  ل نا  لح لة  عر كلي ل مة  نة لإقا قو معي باع ط ت من  لك  به  يتطل
قة   لمنط نا  ب بين  صبحت مشتركة  تي  ل لأمو  لك من  لى غير  قص  من  له  ما يتخل عر  ل

م ل خا  خر كات عا  نا  ه فة  ماكن مختل في  مر  عد  عل  لف كر  قد يت هة  ز لج
لأضرحة. لى  لمباخر  لشموع  لبطم  تقديم  لسد  شجا  لخر على  تعليق   10لتبر بها 

كا     كل م في  ية  كل حر قل ب حه تنت ظل  مو ت ما ي لولي حين فإ  مة  لعا قد  لمعت في 
ل لفعل كثير ما يلجأ  هذ  لطالب  يستنجد باسمه ليتم له ما   لنا لقضا حاجة فعلى  يه 

هذ  ضحت  قد  يا  ل لأ سلطا  صالح  ل بالولي  ستنجد  كو في ل  صائب  لم قوع  نا  ث
مة  شتر فيه عا ثا شعبيا ي شكلت تر عن جيل  تو جيل  لأجيا ت فو  في ن سخة  عا  ل

لوسا فعين عنه بمختلف  يؤثر فيهم فيصبحو مد ليومية  حياتهم  فعالهم  ئل لنا يطبع سلوكهم 
قد  ل لذ يتحركو فيه، عا  ل طا  لإ ليهم  سبة  ثل بالن يم هم  جد ضي  ما ضيهم  سد ما نه يج لأ
كا  ية بم لأهم من  ها  ظة علي لمحاف صبح  سة  لقد طابع  يد  لتقال عا  ل هذ  من  لبعض  خذ 

ية  لز لذ يقـا على شر شيخ  لسنو  لقبيلة فالإحتفا  فر   صاحب بالنسبة لجميع 
قت  لو في  ها  قامت بل  ها  جب ترك لا ي تي  ل لة  سبة للقبي سة بالن ظاهر مقد شكل  ما ي ير  ضريح كث ل

لولي. تجا  جب مقد  لبسطا كو فكا  لى ترسيخها في   11لمحد مما يؤ 
يف:  1(3 لشر لنبو   لإحتفا بالمولد 

لنبو       لمولد  فق  نه يتو غم   ، لإحتفا لتبر  هذ  لشربف، نر فيه تجسيد لطقو 
لتنظيم،  يا بلو  لتابعين له حيث يأتو للز لولي  شخا من سلالة  ، يقو به  ليا منه  12بالأ

                                                 
9  ، ئر، لشر  مظاهرلميلي مبا لجز  ، لوطنية للكتا لمؤسسة   ،1984 ،237. 

لمرجع  10  .229، نفس 
11  ، لسابقلميلي مبا  .229، لمرجع 
كربوشمة معاشو،  12  .13، مرجع سبق 
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لشعبية في  فالاحتفالا  حانية تتمثل في شي مقد  ئر تأخـ ذ هالة  لجز كطقس نجدها في 
قل ما  عتقا  سـا تنم عن  ّ ه لرفع مما لل لى  لتوسل  يا  لخطا نها تكفير عن  يقا عنها 

لة  لمخي عل  شكل بف تي تت ل مو  لر لدلالا  كو با هو مح ية ف جتماع ظاهر  قد ك لم ظالم   لم
 13لإجتماعية.

شعبية      ل لا  لاحتفا هو  فإ مف لك  سا  غم  لد يا  ظر لغ عد، ن يه ب سم ف لم يح
ف جا  ل ية  بولوج شعبيةلأنتر ل لا  لاحتفا كو  ضية  ت ستبعد فر لا ي نه  لاّ  جا  لم هذ   ي 

ستقر  ندلس  لأ جر  لذين ه سكيو "  ي لمو ها "  بأهل طة  سقوط غرنا ترتبط ب هد  لع ثة  حدي
ئر،  لجز لك  يقيا بما في  فر كا  14بشما  لجديد تحتم عليهم تجديد موعد للتلاقي  فهم  باتت ظر

تذبح لك مع نهاية ف لخيا  لجموع كانت تنصب  لتقا  عند  يف  لخر ية فصل  بد لصيف  صل 
جا  في م صة  سي خا لأندل مع  لمجت به  شتهر  لذ  قص  سيقى  مو ية  شعر قر  ها  لذبائح تتخلل
شكل  خذ  يأ يا  يد لأ كا  لذ  قا  لل ها  نت ند  ع نو  لف من  ها  غير جل  لز شيح  لتو

لشعبي تفتر لمكا كما يطلق لإحتفا  لموسم  لمقبل في نفس  بة لنفسها موعد للعا  لوفو ضا  
لزمن  لتسمية مع مر  لوعد " ثم تأنثت  لأصل"  بما كانت في  لوعد "  لمناطق "  عليها في بعض 

. ئر لجز لمجتمع  حو  ثها مع تغيير  منة حد مكنة     15تماما مثل ما تغير 
لز 2(3   :ظاهر 
قع ظاهر      لو هي في  لشعبي  تبطت بالتر  لتي  لعا  لز عا من هذ   ظاهر 

لظاهر  نتشر هذ  قد   ، ختلا تسميتها من منطقة لأخر ئر على  لجز لمجتمع  عامة عرفها 
عتق قامتها  ستمر في  سم معينة  حيائها في مو لنا على  لمد حيث عمل  لقر  ا منهم في 

ظاهر  ل هـذ  مة  لبركـة فديمو يث    لغ نز  ي ر  لى تأخ تؤ  ـ د  ها ق قامت عد   
سي  لأسا مو  ل حة  لفلا لى  بد ع كز  لذ يرت نا  ماعي لل لإجت قع  بالو قا  ثي طا  تبا ترتبط 

 ، سكا ل من  ضة  ي لعر ئا  ن16للف من ه  ، كا لم ما  مؤطر بالز هي  يه ف لذ عل لد  ا نؤكد 
سك  لتما لى  ع ية  لوطن صية  لشخ لى  فا ع لح شعبيةفي  ل لا  لاحتفا به  لت تلع لا  ته  لعب
ئر  سي للجز لفرن لا  لاحت نا  ث ها  عت ب طل تي  ل ظائف  لو لا  من خ لك   ، سكا ماعي لل لإجت

                                                 
لمرجع 13  .13، نفس 
لمرجع 14  .14، نفس 
كرمرجع بوشمة معاشو،  15  .15، سبق 
لمرجع 16  .15، نفس 
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لفرنسي حافظت على عناصر  لحكومية للإستعما  لهياكل  ظائف   خاصة بثقافة ففي مقابل 
فة  لثقا ية  عن هو لا  لإخت فة كل  ية مختل شكل هو سابقة لت ل يا  لأج تر  قيم   هالي  لأ
ستطاعت  تصو عناصر  لمحلية كما  لثقافة  يد  يحل محل  لتي ير لمستعمر  لتي يحملها  لغربيـة 

ية م نا بكيف ل كا  ف في  سيخها  من تر يد  تز شعبي  ل تر  ل في  سية  غز سا ل مة  من مقا نتهم  ك
لشعب. فر  لتلاحم بين  صل  لتو حافظت على  لإستعما   17لثقافي 

ها:4 ما جا لشعبية في منطقة تيميمو  لدينية  لإحتفالية  سا  لمما  ) 18 
4)1  : لحفو لسلو   حتفالية 

لذ         لاحتفالا للتلميذ  قامة  ل كريم،  بالقر  لمنطقة  هل  هتما  لتي تظهر  لأمو  من 
لك،  ظاهر  من م صر،  ية بالق حتفال ظاهر  له ت قا  يث ت ، بح قر ل لى  حد ع سل كة  سلك  ي

في لوحه مطلع لشيخ  له  يكتب  يب،  لحل بالتمر  يؤتى  ، ثم  ضا لبي لجديد  من  تد للملابس  ث
لى  لبقر  لا تسلسليا، من سو  لقر نز جعا على  ته  في حالة عو  ، يستبشر بسو  عمر

 ،" لحفو خر تسمى " حتفالية  ، تقا له  لنا ، سو  يلبسونه لباسا جديد لمتو "  يأخذ " 
خر يكو قريبا من ختم يركب خلفه شخصا  يمتطيه  لمسجد  ّ ه،  يحضر فرسا خا  لل كتا 

لد  لب به  مو  يحو سو "،  لا  مد  ما مح قو ...  به  جا  حق  ل لا  تر " ك ما  نا حوله ل
صاحب  لقر "، "  ّ ه على حامل  لل لنسا خلفهم ير "  تبا  لأما  لرجا من  كاملة، 

مو نا ير ل يه  لو ف نه يت كأ لو   ل سك  فر ما ل فو  كو  تو " ي لم في  لختمة "   ، قو لن له 
يد  سو بالزغا لن ستقبلنه  نز فت لم لى  نه  ثم يرجعو  ، قر ل مه  لذ عل شيخ  ل مع  سمها  لأخير يتقا

لأخير، في  يع  لجم عا على  لط يقومو بتقسيم  مه،  في حجر  قد يضعونه   ، بالمقبر عدها يطوفو  ب
، تشجيعا له على لفقا حبا من ما  يط،  لد قو لإنجا يخصص له   .هذ 

4)2 : لختا  حتفالية 
، تقو فرقة " قرقابو لعبيد      لختا صل لوقت  لطفل  ما    ، لعا بأقاليم تو لقد جر 

له  ضع  يو  ، ضا لبي ي د  لجد سـه  لبس ملاب ي  ، نا تـه بالح تحني له،  فا  لاحت مة  "، بإقا
لز  لصبا يأتي  في  لقيا ل كح لفي عينيــه،  ، فتوضعله بيضة في فمه، ساعة  لتقليد يا بموسه 

جبة ، حيث تقد له  لختا لزغر قائلا بعملية  لنسا مع  تغني   ، لمر  :خاصة تسمى 
                                                 

لمرجع 17  .24، نفس 
18  ، خر بر  با م ماعق لأ صو  ق فن  ل حا  ئر،   لجز  ،  ، صا لإت صر  لب سمعي  ية لل لفن لة  لوكا  ،

2013  ،66-67      . 
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لإسلا " ين  ّ ه على  لحمد لل لمختا ...  لمختا يا   " 
لنفا 3(4 ها: حتفالية  لمر لمولو  بوضع 

ب        ، لوضع ما يسمى  يو ل لك  ير صبا  حتفا كب قا  ضر «لتسمية»تسمى بالنفسة، ي يح  ،
هائهم  نت عد  ب يب،  لحل مر،  لت ليهم  قد  ستهم، لي ها  نت عد  ية ب ن لقر مد  ل فا  ط كذلك 

فهم ير  :نصر
لعايشيـن " يعملـو من  لستيـ ن ...   " قا 

:حتفا 4(4 لمعا يض   لمر  لية للمولو 
لنسو بمل       لك عليه تتكفل مجموعة من  ظهر  كا مريضا،  معاقا،  لد طفل جديد،   

هن ير ما يلي لحي،  ضعه فيها، ثم يتجولو به عبر منا   ، يا لحلو  :قفة من 
جيـلاتـو "  " يا عماتو يا خالاتـو ... سا ليه 

 
بطة(: 5(4 لر جها ) لمتوفى  لمر  كتما عد   حتفالية تؤ عند 

لذين      بطين  مر ل شبه  طة "، فهي هنا ت ب لر ب  "  ها  ج توفى  لم مر  ل لى  تو يطلق ع قة  في منط
بطة عدتها  لر كما  هنا بعد   ، لحيا تتر كل ملذ  تعالى،  ّ ه سبحانه  لل نفسهم لعبا  بطو 

لنسو لمكا مخصص، لذلك يطلق  يقا جها مع  حتفا كبير تغير من خلاله ملابسها بعد خر لها 
بطة على هذ لر جهن مع  لنسا عندخر بهذ ير   :لعملية محليا بأنها " تلو لباسها "، 

يق  " لمسعو " لطر عطو   " 
نذلك بالله لأغنية، غير  حيها، يقا نفس  ضو لزناتية فيقولوفي منطقة تيميمو   :جة 

يــد " بر شت    " 
نتها مد    للو تعبير عن  هية  ئها لملابس  تد نتها  لمجا لها للتعبير بعد  ، يفسح  عن  لحز

ها جو ب ما ي تها، ك ها سعا لى منزل ها  يد ، ليع عر ل ثل  لد م لب حا  ن مل  سو كا غر  لن عد  ب
 .لشمس

:حتفالية  6(4  لأعر
فل     لتكا  ، فر ل ها  هر في تي يظ ل ية  لاجتماع ظاهر  لم بر  من   ، تو قة  لأعر بمنط بر  تعت

بل  لط ية  حتفال قا  يا ت ثة  بل ثلا لك ق  ، عر ل تر  ق ما  نه   عا  ل في  ماعي، ف لاجت
 ، لعر يا  حل  لأفر كل مر ، بحيث تصاحب  لعر لتي تسبق  لثلاثة  فهي تعبير عن للأيا 
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، خولها بيت  لفر لى حين  لدها  جها من بيت  لعر منذ خر يك  عا تبا  ، لسعا
لأعر نذكر لنسو في  مما ير   :جها، 

كـة  مبر يا ...يعملها لالـ ة خضا  للي في لحتـو فيك يا عتبة  بـو ّ ه  لل " بسم 
 عـليـه "

لزناتية هو قولهممن  لنسو بتيميمو  باللهجة   :غاني 
يم و...  تنابينا لالـه فاطنـه " يـما هاما   " 

يخالفـن " ... بنينس   تظا سيقشو جنا    " تـولي 
4)6 : لقد  حتفالية ليلة 

عة ب  "         مضا يأتي كل صاحب مز لعشرين من  لسا  هو عبا في يو  لعشو "، 
ثم  سجد،  لم لى  ها  شنة  غير مر  ب شعير  ت حا   كا قم سو  عي  صو  من مح جز  عن 
لقد فيها  ، فليلة  لمجا لقصو  لى  خذ  في حالة بقا فائض يتم  لمساكين،  لفقر  يقسم على 

قر  ل لا  ثم ت صلا  ل ها  تتم في  ، نا ل بين  فل  نب للتكا لوع جا تى ط ساجد ح لم في  ية  لجماع
لمسجد "،  يمسكو في  تأتي للمسجد، فالجميع يتسحر  يا كلها  لحلو لطعا  لفجر، كما  " 
لعفو فاعفو عنا  نك عفو تحب  للهم  لتالي "  تختتم بالدعا  لمسجد ليلة كاملة،   لا يخرجو من 

لجميع بعد صل لعيد،" تعا مئة مر جماعيا، ثم يتغافر  لفجر مثل يو   ا 
4)7 : يا  لز

: لشيخ عبا يا   ) 
شيخ  ل طر  من  عه  ي تم تطو فا  كا منحر با "،  شيخ "ع ل شعبية   ل ية  يخ لتا صص  لق قو  ت
لى  لسو "  ما من "  لحسنة، بعد  كا قا عوته بالموعظة  ، بحكمته  سيد موسى بن مسعو

ية كنتة، تعر له منطقة " قو "، فلما صا  حي  " في ضو لشيخ "سيد موسى بن مسعو
لشيخ سيد موسى بن  ، فقا  يا شديد جلا قو كا  متاعه،  له  مو "،  نهب  "سيد عبا
لحا  لشيخ  لى  بالضبط  لى تيميمو  جلبه معه  ّ ه له، فاهتد على يد  لل عا  ، بدعوته  مسعو

خدم  ، ما يو بلقاسم، فتتلمذ على يد  ، لمنطقة هاته قصته باختصا لعلما في  ه ثم صا من كبا 
لأ يسمى بيو "  ليو   ، يا ، تد ثلاثة  ئل من شو لأ لعشر  فاته في  يو  من  يا فيتز لز
عو  يجتم ية،  لز قر  سكا لم ل ية من طر  ئ لغذ نا  لمؤ لقمح  لب  حى " يقومو فيه بج لر

لحس لثالث لتحديد "  ليو  لطعا "، ثم في  لفتيل تاع  لطعا "  لثاني يقومو بفتل  ليو  ا "، ثم 
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ل كريم على ثلاثين شخص،  كل شخص  لقر  هي عبا تقسيم  بعية "،  لر يقومو بما يسمى " 
نصف  ساعتين ما  يقة في ظر ساعة  لطر لقر بهاته  يتم ختم  بين،  لوقت حز يقر في نفس 

. بين لنا لمآكولا على  تقسم بعد   ، لمغر ، ثم يصلو  لمغر لعصر   صلا 
حمد بن يوسف: يا سيد   ) 

لشيخ        حمد بن يوسف بتماسين،  لشيخ سيد  يخية حدثت بين  يا هنا مرتبطة بقصة تا لز
لحا بلقاسم، لشيخا كانا تلميذين للشيخ  ، فهذ  با ية  كانا يأتيا عند في  سيد بومحمد بز

لشيخ سيد  يمر على  با  ية  لشيخ سيد بومحمد ينطلق من  ية بالسبوع، فكا  حتفال كل 
مع  حمد بن يوسف لأنه شيخهما، يبيتو عند  فقا معا باتجا  يتر لا سعيد،  بوبكر با حمد 

با سيد ع ند  جد ع سم، في حا بلقا ل شيخهم  صو  قو  ضحى ينطل ل مع صلا  لو  ، يحتف
لشيخ سيد  لشمس، يرجع  قبل غر   ، لمغر لعصر  لحا بلقاسم بالسبوع، مابين  شيخهم 
عة،  لجم يو  تى  مد ح سيد بومح شيخ   ل با  شيخ سيد ع ل قى  يب سين،  لى تما سف  بن يو حمد 

ه صو لى ق شيخا  ل عو  ها ي لإنت عد  ب  ، نا ل يؤ  عة  لجم صلا  با  شيخ ع ل ما ) يؤ 
 بلدتيهما(.

ها         لشيخ بومحمد، مفا حد تلامذ  لشيخ بلقاسم  لشيخ عبا  ية بين  يخ هنا قصة تا
مر  عة، ف لجم صلا  يل  سم قب حا بلقا ل شيخ  ضو لل لو نا  لا  مر حام في   كا  با  شيخ ع ل

لمشيخة " كا حينها لم يرتقي مرتبة  لشيخ بومحمد فقا للشيخ عبا  حد تلامذ  عبد يعبد  عليهما 
 في عبد "، فرفع 

 
 
 
 

قم  حمد بن يوسف بتماسين" 01"صو  لشيخ  يا   تمثل حضو جانبا من 
لشيخ عبا  لشيخ بلقاسم  هر مسرعا، فأمر  سه فتعر عليه فخجل من نفسه  لشيخ بلقاسم 
لأ  لصف  طلب منه  يجلس في  مامه  لفلاني لأنه  لمسجد  جهته  علمه بأ   يلحق به 
يو  ل لك  منذ  لك،  صل فعلا  ح نه،  لخطبة مكا يتم  ته  يصعد  في خطب لإما  عثم  ما يتل ل

لقصو صا نا  ب يو  ل لقصة  يحسد   ، يا ل لأ ما  مة من كر هي كر مامهم  لشيخ عبا هو   
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هو  يتج لا "،  لع سين  با  " ملب ية  من  مد  شيخ بومح ل صا  ن لا  لق  يث ينط ية ح لمعن
سين "  لى " ما قو  ينطل ثاني،  ل لا  لع سو  ثم يلب يومين،  تو  يبي غد  سعيد يت لا  صو 

شيخ ي ل جد  سين  سيد ح بة  ند ق ضحى، ع ل صلا  صلو  ي تو  ، يبي غر لم قت  مع  صلو 
لخاصة  لقبة  ، بعدها يذهبو صو  حي مدينة  تيميمو لسبوع" ضو لحا بلقاسم  صاحب فكر "
لخا بالحا بلقاسم، ثم يرجع  لمسجد  لمنطقة، جو  ليا  حد  هو  لصديق  بالشيخ سيد محمد 

ي نا لجميع  ل عة، فيؤ  لجم يو  لا عيسى،  حتى يلحق   ، با ية  مين من  قا ل بقى فقط 
. يا لز تنتهي  لا عيسى،  ئمة   حد 

 
لحا  ملاحظة: ية  لسبوع بز حتفالية  للتا تشكلا معا، ما يطلق عليه "  تا هما  يا لز هاتا 

 بلقاسم "
 

لسبوع: حتفالية   ) 
ّ ه لسبوع فيه       لل لرسو صل  لأ مولد  بيع  لثاني عشر  ية من يو  ثما ليالي، بد يا  سبعة 

ّ ه  لل لنبي صل  لا  لسبوع هو يو  لأ من  لنبي"، فاليو  يا "سبوع  لى غاية ثمانية  سلم،  عليه 
ل ية  لخاصة بالهمز لقصائد  لفجر، يؤ  لمساجد حتى صلا  لنا في  سلم، يبيت  ، عليه  بر

لفجر يتم ختم  سلم، ثم بعد صلا  ّ ه عليه  لل ئح للرسو صل  هي كلها عبا عن مد  ، لبصر
لثانية صباحا،  لبغد حتى  لحا بلقاسم يتم قر  ية  في  ية بني مهلا "،  لبخا  " بز

لهم لى منا  ثم يذهبو 
 
 
 
 
 

قم   جد به تمثل  02"صو  لذ يتو لحا بلقاسم"لصند  لشيخ  لذ يمثل    لعلم 
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سه، "  سم نف حا بلقا ل شيخ  ل تأليف  من  ية  ع ير  عد  ب جر،  لف صلا  لأ  عو  ي
لك حتى  يستمر في  لقصيد "،  خر  لى  لأ  لقديم  لا هو  له  بالذ لا  ّ ه  لل ستفتح بسم 

ية تمثل  لعلا  لو "  يحم غد  ، يت غد ل هو قصر قت  بوعلي  لى قصر  لحا بلقاسم"  لشيخ 
قو  ت صو  لق يع  من جم نا  ل قي  يلت  ، قر بع  بل  سم ق حا بلقا ل من  في  هل  كا  قديم 
هي تعتبر   ، للأ يوجهو للسما  لإحتفالية،  في شكل جماعا جماعا يمسكو بالعصي 

في  لو  كأنهم يعم قة  ي لطر لك  شاهدهم بت ما ت ، ل فأ قو  يل"،  ط لل هل  ها "  لق علي ع، يط مز ل
  . يعو لفاتحة  ، ثم يقر  لمغر لك حتى   يستمر في 

قر "       لف قا "  يا ت ثة  عدها بثلا سبوع، ب ل لا  نط طة  هي نق ية  لإحتفال ته  لاها سعيد،  بأ
ّ ه  لل يا  ل شايخ  لم لة  ، ممث با ية  من  تو  لذين  ما "،  لعلا ستقبا "  ية  حتفال هي 
لمسجد فيقومو بتقسيم  ما في  لساحة  ، في  لحضر لزهو  يقا  لا سعيد  لى  لصالحين، يأتو 

، تذ لعشا لعصر  يختمونها ما بين  لتلامذ  لقر على  لسل كة " ختمة  هب بعدها لأ بيت "  " 
 تشر ترقد ". تأكلسلا عليكم 

لحا بلقاسم يقومو       لوقت سكا قصر  في نفس  لى " قصر ماسين "،  بعدها بيومين يأتو 
لى  نه  يأخذ لخا بالحا بلقاسم  لعلا "  يقومو بإخر "  لحا بلقاسم " بالجير "  بطلي قبة 

لإحتر  يخ با  من  شايخ ماسين، ف لم لحا بلقاسم ليستقبل  من  لممثل للشيخ  لعلم  ر 
لا سعيد  با   ية  هم مشايخ  سعا بهم،  غيرهم، على بعد كيلومتر فرحا  لتلامذ 
لحا بلقاسم " يحمله  لصبا يعو " علا  ّ ه، ثم في  لل ماسين، يبقو هنا ليلة كاملة يختمو كتا 

ية " ع لز لعلا " شيخ  قد "  ظر  ينت حا بلقاسم " حسين "،  ل ضريح جد  تجا  كريم "   ل  بد 
يد  ثم يع صر  لع قت  تى  ته ح لى غرف نه  ثم يعيد  ، غد ل قت  يل  سى قب لا عي من  قا  ل
جا  ت نها  خذ يأ ئه،  بنا ته  تلامذ سم  حا بلقا ل ية  شايخ  صة بم لخا ما  لعلا بيس  تل سه  تلبي

بع من لمسجد  لا عيسى  من  مة من ماسين  لقا لعلاما  لعصر يخرجونها لتستقبل  د صلا 
هر،  لظ قت  نذ  سل كة م ل في "  بد  قد  سجد  لم في  نا  ل كو  سه ي قت نف لو في   ، لا ني مه ب
حا  ل ية  يا  حاملي  يث   ية ح ع لأ لا  ما "، بت لعلا حاملو "  قي  عد  يلت ب

عند بلقاسم ير "  لعلاما بعضهم ببعض،  يضربو  لإلتقا  ّ ه"، ثم يحد  لل ّ ه بسم  لل بسم 
بن  مد  ح شيخ  ل كا  ما  سين مثل لى ما قة  سرعة فائ سين ب من ما قا  ل لم  لع حاملي  عو  ها ي لإنت
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لشمس حتى يبقى  يعو قبل غر  لحا بلقاسم  يا شيخه  يوسف يفعل سابقا، كا يأتي لز
لىما مشتاقا لشيخ  ، لعلاما .  ه، في حين تدخل باقي  لعشا يبقو حتى  ية  لز  مقر 

 
 
 
 
 

قم  لحا بلقاسم" 03"صو  لحا بلقاسم عند ضريح  ية  لممثلة لمشايخ  يا  لر صطفا   "تمثل 
 
 
 
 
 
 

قم  مة من 04صو  لقا يا  لر لحا بلقاسم مع  ية  لممثلة لز يا  لر لتقا  لقصو " تمثل لحظة   بقية 
  

 
 
 
 
 

قم  لسل كة "" 05صو  لجماعية بالمسجد "  لقر   توضح تلا 
 
 
 
 



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

67 

 
 
 
 
 
 
 

قم  لحا بلقاسم" 06"صو  لشيخ  لشيخ  حسين جد   تمثل ضريح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قم  " 07"صو  لحبيبية بقصر بني مهلا ية  لز ، شيخ  لشيخ بكا لمقابلة مع   تمثل جانب من 
 خاتمة:

لذ يتحر فيه سلو        عا  ل لإطا  لتي تشكل  ية  لدين لقيم  عا جز من  ل لتقاليد   
كل  ها  خر سلبية، لأن ية  يجاب يد  لى تقال صنيفها  كن ت صرفاتهم، فلا يم تنعكس على ت لأفر 

لا لمحا ما  قي  لو لحاجز  لاّ بغثها، فقد شكلت  لإستيلا  متكامل لا يعر سمينها  لتغريبية 
هذ  نة  من مقا سيحي، لم قافي  لث غز  ل ضد  سي  لفرن ستعما  لا ضد  صينها  ضل تح قافي، بف لث

بعا معرفية متكاملة هي: لسوسيوثقافية تخد  سة  لمما سا نستنتج    لمما
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قع.  - لو لتطلعا بمعطيا  لمفاهيم   بط 
لفر على مفاهيم تتناسب مع  - ليها.حصو  لتي ينتمي  لجماعة   مفاهيم 
لتناسق. - لتناغم   ، لوحد  ،  لنظا
تبية. - لتر فقة  لمو لتنظيم    

شعبيةبمنطقة       ل لا  لاحتفا قا  لف تويز  ل ظا  بأ ن يع،  لجم كر  جب   لأخير  في 
يد  لمز ، مما يتطلب منا  لا ما ئر من مو ما  لجز لا جز ضئيل مما تمل كه  ، ماهي  تيميمو

نا  من جنوب قا  نطلا ية،  لعالم سياحة  مة لل هة ها ج لدنا  من ب عل  تى نج ، ح ما لإهت ير، من   ل كب
ية يل،  نات لا نا بة  عر يت،  ية تغر ب لى مز صولا  سيلي،  لطا ڤا  لأه ية  ڤ تا  ، مو تيمي

شعر  صبة، فال لق قة  لى عر صولا   ، جر ية جر قبايل سيرتا،  سو  شهاقة ج  ، لأ ية  شا
لقدما يغ  لأما قبو  ية  لأشو لحضا  بقايا  لقديم  إنسا كلمناطة  ني،    بتاهر غربا. لوهر

 
جع:  لمر

يد،  -1 لجماعاحمد  لعلاقا بين  يت، سيكولوجية  ل كو  ، لآ لفنو  فة  لوطني للثقا لمجلس   ،
2006. 

لميلي،  -2 ئر، لشر  مظاهرمبا  لجز  ، لوطنية للكتا لمؤسسة   ،1984 . 
3-  ، خر با  بر عق مام لأ صو  ق فن  ل حا  صر ،   لب سمعي  ية لل لفن لة  لوكا

ئر،  لجز  ،  ،  .2013لإتصا

، سيد غانم تر  ثقافةمعاشو بوشمة،  -4 هر يع،  لتو لغر للنشر    ،2002 
نز باتشي،  -5 فيفا.  كو لدينيسابينو  لإجتماع  ، علم  لآثا بو ظبي للثقافة  لدين، هيئة  . عناية عز   ،

،  .2011، 1ط لإما
لغانم كلثم،  -6 لغوعلي غانم  لمصاحبة في مجتمع  لثقافية  لأشكا  بعض  لجماعية  ، قسم لإحتفالا 

، قطر،  لفنو لثقافة  لبحو بإ  سا   .. 1994، 1، ط1لد
لبي،  -7 طو لدين  يرنو  لتغ  / قو لط ية، لدين/  لجامع عا  لمطبو يو  يد  شو عو ، من

 .1988ئر، لجز
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لجـله ية  ية جـو ئر لألقـر قانـز لعاو   1882ئلية ا 
يخية لتطبيقه – لتا لقانونية  لخلفيا   –سة في 

 
 محمد علي مساعد                                                  .                        ىسما بلعيد . 

لطا ئر .جامعة  ئر .جامعة مسيلة              لجز    لجز
 

 ملخص:
لتاسع  لقر  لتحولا خلا  لتغير  لعديد من  ماجة  لإ لفرنسية  يع  لمشا حدثت 

لقبائل " لا  عا ترتيب  لى  لتي هدفت  غيرها.سيناتو كونسلتعشر ميلا مثل   " 
يع ...،سلاحا ف لتجو لنا  لحديد  لى سلا  ئر بالإضافة  لجز لإسكاني في  لاستعما  ختا  قد 

طر فرنسية ل كن خر هو  فق  ية  ئر لجز لعائلا  ية باعا هيكلة  ئر لجز ية  لهو إعد  طمس 
شة حتى خا ئر  لجز لفر  مشينة حملها  لقا قبيحة  سما  ية بحتة.  ستعما جبر  بخلفية  للحيا 

بة  سة تقديم مقا لد .نحا في هذ  ليو لى  ظلت تطا  لاستعما على حملها  يع  لتشر بقو 
لصا في  لنسبية  لاحو  لالقا  قانو  لحفر 1882ما 23معرفية حو قانو   

لثقافية . يخية  لتا لقانونية   لمعرفي في خلفياته 
Summary: 

French integrative projects have brought about many changes and 

transformation,during19 the century like  that aimed at rearranging the land and 

the tribes sinatus consel and others, he shoes the housing colonization in Algeria as 

we well as iron ,fire and starvation another weapon is the obliteration and 

execution of Algerian identity,the restructuring of Algerian families according to 

French frameworks.names and titles ugly and shameful carried by the Algerian  

individual and even a disgrace to shame ,colonial legislation was forced to carry it 

and has been haunting him to this day.in this study we attempt to provide a 

knowledge approach on the law of title or the relative status law issued in 23 

march 1882 digging in its legal backgrounds historical and cultural. 
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 تمهيد :
لتنقيب عن  ئر  لجز لإجتماعي للمجتمع  لبنا  سة  لفرنسية على  لسلطا  عملت 
لسوسيولوجيين  لباحثين  لعملا  يق نخبة من  لبنا عن طر لضعف في هذ  لقو  طن  مو
ع لوطنية  حية  لر محو مقوماته  لك بغية تفكيكه  يميين  لأكا لضباط  بولوجيين   لأنثر

لتجهيل لأفكا نتها سياسة  فا  لخر لبدع  مة من  قي  لهد لتا لقبائلي  لعربي  لتفرقة بين 
هم  ينصرفو عن عد ية حتى يتناحر فيما بينهم  ئر لجز لقبائل  لعر  لإيقاع بين  بي  لمز

ل ية  لهو لته محو  لك هو محا لأخطر من  ية.  لإستعما لتي تعتبر ليستمر في سياسته  ية ، ئر جز
لنا قو عد للإستعما لحديد   لى سلا  ئر بالإضافة  لجز لإسكاني في  لاستعما  ختا  .لقد 

خر هو  جبر بقو ،سلاحا  شة للحيا  حتى خا ئر  لجز لفر  مشينة ،حملها  لقا قبيحة  سما 
. ليو لى  ظلت تطا  لاستعما على حملها  يع   لتشر

لبحث في      لمنطلق يعد  ئرمن هذ  لجز يخ  لا لفهم  لاجتماعي تا لمفتا  لاسا  لحجر 
لمتعلقة  خصيصيا لمرتبطة  لاسيما  يخية،  لتا لمحطا  ئر عبر مختلف  لجز لمجتمع  تطو 

ية لحضا ية  لهو ئر كموضوع  بالشخصية  لجز لعائليةللمجتمع  لألقا  لحقبة " ، خاصة في "
ية  لهو لفرنسي لضر  لمستعمر  نين سنها  ئر من قو لجز لمجتمع   لك لما طا  ية  لاستعما

تفكيكها.  لوطنية 

لقر       لتحولا خلا  لتغير  لعديد من  ماجية  لا لفرنسية  يع  لمشا حدثت  لقد 
لقبائل " لا  عا ترتيب  لى  لتي هدفت  سيناتو لتاسع عشر ميلا مثل 

طر كونسلت فق  ية  ئر لجز لعائلا  عا هيكلة  لضر كذلك  لقد كا من  غيرها ،  "
ست لنسبية فرنسية ل كن بخلفية  لاحو  لالقا  قانو  لتي حملها قانو  ية بحتة مثل  عما

ية .1882ما 23لصا في  ئر لجز ية  لهو صلة لطمس  لا متو لذ سبقته محا   

يين        ئر لجز لعائلا  لا  ئر لاتز تعيش  لجز ستقلا  لزمن على  غم مر عقد من 
لقانو  مخلفا هذ  قع  نفسهم يحملو على  جد  لنفسية لانهم  لناحية  تعاني منه خاصة من 

لصا من  لقانو  جبر على حملها بموجب هذ  شة للحيا  حتى خا مشينة  لقا قبيحة  سما 
ية  لاستعما لا  :  طر  لك من خلا خلتنا   هذ ماسنحا  نبينه في مد

لمدنية بالج -1 لحالة  ئر هاصا نظا   ز

لنسبية  -2 لاحو  لحقيقية لقانو  مسا تطبيقه 1882لابعا    
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ها من خلا تجسيد  جو لى تعزيز  لطر  ئر سعت بكل  لجز مها في  قد منذ  ثبتت فرنسا 
ية  لاقتصا ية  لا لناحية  ئر تابعة لفرنسا من  لجز لى جعل  مية  لر ماجية  لا مخططاتها 

همها سياسة تفكيك  لاجتماعية ، معتمد لك على عد سياسا مست مجالا مختلفة كا  في 
لموحد. لمشتر  لعمل  لجماعية  لقبيلة  لقائمة على   ئر  لجز لاجتماعية للمجتمع   لبنية 

نين       لفرنسي قامت بسن قو لمنظو  فق  لا  تقسيم  لقبلي  لتنظيم  عا هيكلة  جل  من 
سيم تسهل  صد قانوني سيناتو كونسلت سنة مر ية با لبد كانت  لعملية  قانو 1863عليها   

يعة 1873نييه سنة  لجماعية تحت  ية  لعقا لمل كية  لقانونين قامت بتجزئة  بفضل هذين   ، 
ية . لفر لقبيلة بحصصهم  ية بالاعتر لافر  لفر لمل كية  قر  ية ،  لعقا نين   لقو

من بع     لمستفدين  لتباسا حو كيفية معرفة  لسابقين ظهر تعقيد  لقانونين  د تطبيق 
لا  لامر ، لذلك قامت  ضع حد لهذ  تحديد نسبهم كا لابد من  لمل كية  ثبا  جل 
عطائهم  تنظيمهم من خلا  لافر ،  يقة تعر على  صد قانو يسهل عليها طر لفرنسية با

لمل كية .سما عائلي يق بينهم فيما يخص   ة للتفر

لمدنية    لحالة  لنسبية   لاحو  لضو على قانو  سة حيث نحا تسليط  له بالد هذ ما سنتنا
لتالية :1882لمؤ سنة  لاشكالية  لك من خلا طر   ،  

لجز   لعائلة  لا  عا هيكلة  لفرنسية قد قامت با لا  فق ما يتماشى  كانت  ية  ئر
لنسبية  لاحو  هاصا قانو  لفرنسي  فما هي   ؟1882نمطها 

لقانو ؟ بعا هذ   ماهي 

ليها من خلا تطبيق قانو    لوصو  لفرنسي  لمحتل  لتي   لغايا   ؟1882ماهي 
ئر لا. لمدنية بالجز لحالة   :جذ نظا 

 .1882 ما 23. قانو 1

قة على قانو خا بعدما لمصا مة تمت  للا لتحضير  لفرنسية  لإ   ستكملت 
لنسبية في  لأحو  لمدنية  قانو  لحالة  طلق عليه قانو  لمسلمين  يين  ئر  1882ما  23بالجز

لقانو علی فصلین هامین  :يشتمل 

لأ لأ لفصل  لقا  تخا  ينها: يضم خمسة عشر ما حد فيه كيفية  تد يين  ئر في  هلية للجز
لأصلي لسجل   .registres matrice سجلا خاصة تسمى 

لثاني ينهالفصل  تد لوفا  لز  يا   لا لمدنية  لحالة  في  : يضم ثمانية مو متعلقة بوثائق 
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لمدنية لحالة   .registres d'état Civil سجلا 
لقانو على  لثانية من هذ  لما  لا تنص  لبلدية يجر  نه في كل بلدية  قسم من 

لتعر على  لتعر على ل كي يتم  قة عليه،  لمصا لك تتم  بعد  سم عائلي  كل فر ثم يلصق به 
لمدنية  كل شخص  لحالة  يق ضباط  يين عن طر ئر لجز لمسلمين  حصا للأهالي  جر  لابد من 

مين لك تسج عن  لمهمة ثم بعد  لأ له نسختا على  يكلف بنفس  لدفتر  لإحصا في  ل نتائج 
مكن. يقيد ميلا   لك عمر  كذ سكنه  مهنته  بيه  سم  لشخص  سم   (1)فيه 

ئر ليس له   جد  من يختا عنه  نه على كل مسلم جز لقانو  لثالثة من  لما  كما نصت 
ما  ثبت  له  لاختيا يعولقبا فأنه يختا لنفسه لقبا  كبر فحق  للأ ثم    جد   

بة  لقر لحق لمن يليه في  لحالة ينتقل  ئر غائب عن مقر سكنه فهذ  لجز إ كا  لثاني فالثالث 
 من عائلته.

ية    لإ لسلطا  قة عليها من طر  لمصا يتم  لمدنية  لحالة  عما تأسيس  لانتها من   عند 
ستع لا يمکنلمختصة فا  جبا متعلق بالشخصی مدی حیاته   ) للقب يصبح )ضر  ما 

له ستبد  (2)" .لعد عنه  

لأهالي يقو ية لكل  عطا بطاقة هو سما يتم من خلاله  لوقت يتم تشكيل سجل   في نفس 
لى لك يرسلها  لمبشر لمد شهر، ثم بعد  لعملية في جريد  لمدنية بإشها  لحالة  لعا  محافظو  لحاكم 

سا سما من قبل  يف بالمو مع تشكيل  لتعر تعطى بطاقا  لحكومة   لذ يعلم مجلس 
لقد لاسم  لبطاقة  خلف  لسجل  قم  لفرنسي  يف بالعربي  لتعر يكتب على بطاقة   يين 

لك تعتبر مخالفة  جبا  لعائلية  لأسما  ستعما  سيصبح  نسبه،  كنيته   من للشخص 
سما مخالفة للتي عطا  لمدنية  لحالة  على ضباط  لأهالي  لتي يعاقب عليها قانو   لإجر 

جه  فياته   ليد  لتصريح بمو لك  ئر بعد  ، ثم يصبح على كل جز عطيت للأشخا
لبلدية. ئيس    )3(طلاقه لد 

لمسلمين ملزمين بال سة عشر منه، على   لسا لما  ليه في نصت  شير  لأهلي" كما  لقب "
مة بحيث يصر  للا لإجر  لمدنية يجب  تتخذ  لحالة  عند تشكيل  بعة عشر  لر لما 

                                                 
1  Émile Larcher, Traité élémentaire de législation algérienne 19 tome deuxième , librairie Arthur 

rousseau, 14 ruesoufflot 14, 1923 , p558. 
2  Journal officiel de la république fiançaise, N°82, Vendredi 24 mars 1882, p1601 
3  ibid, p 1601 
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إظها بطاقة لطلا  لز  علا  جبا عليهم  يصبح  يو كلما طر تغيير على حالتهم  ئر  لجز
لمسافة بعيد لتشكيل حالة مدنيلتع عندما تكو  يف،  شرر لى ملحق بالإ تحت   ة تسلم 

لمدنية خلا خمسة لحالة  لى ضباط  . لقايد تكتب بالعربية على سجلا خاصة تسلم فيما بعد   يا

لمتعلقة  لوفا  لميلا  ثائق  لولا   يا من  ليد فإنهم يقيد خلا ثلاثة  لمو ما 
لحالة  بهم يجر تسجل في سجلا  لمنصو عليها في تنظيمها  لاتفا عليه  فق ما تم  لمدنية 
نين لمدنية  لقو لحالة  لى ضابط  لطلا فإنما تسلم  لمتعلقة بالز  لوثائق  في ما يخص  لفرنسية، 

 ، لعسكر لحاكم  لبلدية   ئيس  لى  لشاهدين  جة مع  لز لي  لز   بنا على تصريح يقدمه 
ثائ لزيقيد علی هامش  ثيقة  في هامش  لأ  لسجل  جين  في  لز في حالة (1)ق میلا   ،

يا  ستة شهو حبس لما ينجم عنها عقوبة تتر مابين ستة  حكا هذ   لمماطلة  مخالفة 
لى   . فرنك 300فرنك  60عقوبة مالية تصل 

کد علی کل شخصی ضر توثیق  نها  لما  جه لدی یلاحظ من نص هذ 
لحالة لمدنية  في حالة عد فعله  ضابط  لحالة  قامته ل كي يسجل في سجلا  لتابع لمقر  لمدنية 

ما لشرعي  مماطلة تعر صاحبها للعقا لك   .لقاضي 
لعائلة،  سم  لى  لقانو بأ كل عقد مل كية يجب  يتضمن بالإضافة  كما يقضي هذ 

لذ على  لعائلي  في للقب  لأ  نه صاحب مل كية  لسابق  ئر في  شتهر كل مسلم جز ساسه 
لأ بد  لاسم من قطعة  ختيا  لحالة يتم  سم معين ففي هذ  حالة ما  لم يكن لديه 

، لبلدية عتر لك فإلى محافظ  إ تعذ  لأسر  لى كبير   .لاختيا يعو 

همية لما ضر  ئر بالنسبة  يتبين من خلا نص  لجز منح لقب للشخص 
لفرنسية لقانو سيسهل عليها  للإ  ية  لعقا لملكيا  يق بين  لتفر لك حتى تتمكن من خلاله 

لقانو للذين لا يحملونها لعملية لذلك سما عائلية بموجب   .منحت 

يمنع على ضباط  يا  جبا للقب حمله  فقة على  لمو بتد من قر  لمدنية يصبح  لحالة 
يف" لتعر لموجو في بطاقة  لوثيقة  (2)ستعما لقب غير عد  نتوصل من خلا تحليل   .

ساسية كالأتي عملية منح حل   :لألقا مر بثلا مر

ية: لهو لمعنية تحديد  لمنطقة  لمدنية بإحصا عا لسكا  لحالة  لأمر قا مفوضو  ية  بالتطبيق  في بد
                                                 

ئر،  عبد  1 لز لبعث،  لمدنية، مطبعة  لحالة  لمدنية، شر مبسط لقانو  لحالة  ليل ضباط   18،  1980لعزيز سعد، 
 .19لمرجع نفسه،  .2
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لية ع لتلية بلكخطو  لمناطق  حد في كل  فعة  لإحصا لم تنطلق  لعمالة  لما  عملية  في 
لأ لدفتر  لخاصة بالسكا في  لمعلوما  حد حيث تم تقييد كل   . لو

لتنقل من  لى  ضطرهم  لعائلة مما  عد شجر  لضباط  جب على  لأ  لدفتر  عد  لى  قبل 
لم لحصو على  لحالة بغر  لك كا مفو  لتحقيق  لخاصة بالإحصا  لمدنية  علوما 

لهد من  لامتثا للقانو   يين بضر  ئر لجز لنفسي بإقناع  لعمل  لى تتمثل في  لأ مهمتا : 
ير كد  خضاعهم للقانو بصفة فعلية. قد  لثانية :  لعا  لتنظيم  لعد على ضر  لقانو هو 

ط لشر لتي لها علاقة بتطبيق  توفير  لوثائق  لعامو بكل  لأمنا  لمناسبة لذلك حيث يحتفظ 
لمفو على جمع كل بعدها يعمل  لملا  ئم  قو لإحصا  لعائلة لقانو كأ   .فر 

لمناسبة لذلك حيث  ط  لشر لعد على ضر توفير  ير  كد  لعائلة، فقد  ضع شجر  ل كي يتم 
لملا يحتفظ  ئم  قو لإحصا  لقانو كأ  لتي لها علاقة بتطبيق  لوثائق  لعامو بكل  لأمنا 

لعائلة " فر  لمفو على جمع كل  لإحصا في(1)بعدها يعمل  تسجل نتائج  سجل تتحد فیه  ، 
لسن. لمیلا  لسکن  مکا  للقب   لاسم 

جعته: مر لعائلي  لاسم  لاسم  منح  لأصلي، يمنح  لسجل  لموجو في  لمعطيا  لعائلي بنا على 
لعائلة  سم يختا   ضع  لضباط يحرصو على  سم فإ  لشخص  في حالة  لم يكن لد 

فاته. لأكبر في حالة  بنه  لعائلة  ينو عنه  فر   (2)يحمله معه بقية 

عر لت  تساير  لفرنسية حا لإ  عطتيتبين لنا   ية عندما  ئر لجز لعائلة  تقاليد    
لك   تتدخل في  لحق في  له  لأسر  لأسما للأ باعتبا عصب  ختيا  ية في  لو لأ

ية. بكل حر لأنسب  لاختيا  لأهلي من  لحالا حتى يتمكن   لك عد في بعض 
لاسم : قة على  ل لمصا لمعنيين يرسل  لأسما من طر  ختيا  يةبعد  لمركز للجنة  لى  مكونا  ملف 

ثنا تنفيذ نص قانو  ها  عد لتي تم  لوثائق  لعا1882ما  23من  هي في  مكونة من  ، 
سما عائلية  لحاصلين على  لغائبين عنها  لمقيمين بمساكنهم   لاختيا  صحا  ئم متضمنة  عشر قو

لما  لى ج 17بموجب  ية،  لفر لمل كية  لتي حصرمن قانو  ئم  لقو لنسا  انب  كل 
حد من  نسخة  لعائلة  لى سجل شجر  غيرها، بالإضافة  سهن  جا خا مسقط  لمتز

لمفو فة من قبل  لمحذ قائمة بالأسما  يف  لتعر بطاقا  لأصلي   . لدفتر 
                                                 

لتاسع عشر )  1 لقر  خر  لمدنية  لحالة  ئر من خلا قانو  لجز لعائلية في  لألقا  مولي،  (، 1900-1870يسمينة 
ل جا،   ئر،قسنطينة نمو لجز   .66 ، 2007بصائر، 

2  Émile Larcher, op,cit, p558 
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لى مق لملف مر ثانية  لمرسلة يرسل  لوثائق  لكلي من كل  لتحقق  لبلدية بعد عملية  ر 
ع في لإيد يعلن عن هذ  لناتجة مد شهر  لأخطا  تصحيح  لتأكد من صحته  جل  جرید  من 

لغر یعر عد لهذ  یهم علی سجل  ین شکا لمعنیو من تد . لمبشر حتی یتمکن  لشكا  بسجل 
لمقترحة لمهلة  نقضا  لحاكم  عند  لى  لملف كاملا  يرسل  لعمل بصفة مؤقتة  يتوقف 

لعملية لعا يصا على         (.1)لذ يتحقق منه 
طلق عليهم  لمدنية  لحالة  فر للإشر على مها  ضعت  لفرنسية  لإ  نؤكد بأ 

لمدنية ضباط  .لحالة 

لعملية  لقائمين على  لأفر  لإ  لقانو  ،حد  لقانونيو   غيرهم كالنو 
لمدنية لحالة  لبلدية صفة ضابط  قد منحت لمحافظ   . لخا لمساعد   ، لبلد فبإمكانه  لمستشا 

خر مكلف إ كا يما مها  لمدنية شخصيا حتى  لحالة  كما في كامل  لإشر على مها 
لتنا عن حقه بأ يفو من ينو عنه ف خص له  سة مهابلديته، كما  لمدنية  ي مما لحالة 

لقيا في حالة تعذ هؤلا على  قبته،  مر فه  شر لك تحت  لأمر  شرط  يكو  بمهامهم يؤ 
لبلد على  يحد مها كل طر منهم. لمجلس  عضا  لى  لأخير   في 

لى ج لعقو  لمدنية على كل  لحالة  لقانو على ضر توقيع ضباط  انب كما يؤكد نفس 
خطا يا لما عسا  يقع من  لبلدية تفا  . كر صفة نائب عن محافظ 

لمدنية فيما يلي لحالة   :تتمثل مها ضباط 

ها – تقييد عقو ليد  لمو  . لتأكد من 

لز –  .تقييد عقو 

– . لعقو ير  تحر لطبيعيين  لاعتر بالأطفا   تلقي 

تسجيلها. – لتصريح بالوفيا   تلقي 

لمدنية بمعنى - لحالة   : مسلك سجلا 

لمصر بها. لعقو   * توثیق کل 

خرين لمتلقية من طر ضباط  لعقو  عا تقييد كل   .* تقييد  

تسلم - لبلدية  شيف  عة في  لمو لمستعملة  لسجلا  حفظ  عاية  نسخ عن  لسهر على 

                                                 
مولي،  1 كر ،  مرجع يسمينة   100سبق 
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لعقو لطالبيها   (1)مستخرجا 

ليه  لقطر  ما يجب  ننو  جز  لمدنية لم تشمل كامل  لحالة  عملية تطبيق قانو 
لتل نظر لتمركز مصالح طلق عليها منطقة  نحصر في مناطق معينة  حد فقد  فعة  ئر   لجز
لزمن غائبة عن هذ يلة من  لجنو فقد بقيت فتر طو ما منطقة  لفرنسيين بما،   لمستوطنين 

لاستقلالتنظيم،   بعضها لم يص لا بعد  لقانو   . (2)لها 

لتطبيقي لقانو 2 لمرسو   1883 ما 13لمؤ في  1882ما  23. 

لعشر من قانو  لثانية  لما  نه سيصد  1882ما  23بنا على ما جا في 
لذ يطبق فو صد لعمل حاليا  لجا  لقانو  ط تطبيق   مر تنظيمي  عا يحد شر

لعا قر يحد فيه على  لحاكم  لتل فسيصد  جة عن  لخا حي  لنو ما  لتلية،  لمنطقة  حي  في ثر نو
حد " حد بعد  لعملية  لتي ستنفذ فيها  لأماكن  لي  لفرنسية بالذ (3)لتو لإ   صد 

لذكر يتجسد  1883ما  13في  لسالف  لقانو   ما 30لنا في مرسو يوضح كيفية تطبيق 
لسابق لقانو   . مکملة لمو 

لمدنية للمسلمين في  لحالة  لمتعلقة بإنشا  لإجر  لى منه   لأ لما  جا ضمن 
ئر لمؤ في  لجز لمرفق بالمرسو  ئر كما هو محد بالتصميم  لجز لتل   20تكو خاصة بمنطقة 

لتاليين لنش 1873فيفر  لشهرين  لحكومة لك خلا  لرسمي لعقو  لدفتر  لنظا في  ر هذ 
يعلن عن  لعملية في كل بلدية  فتتا  يخ  لعا تعين تا لحاكم  ستصد قر من  ئر  لعامة للجز

لمبشر(" لقر في ) لصلاحيا (4)هذ  لكاملة  لبلديا  لتطبيق على بعض  قتصر  ، لذلك 
لتابعة للبلديا  في معظم ير  لسيناتو لد لتي لم تخضع بعد لقانو  لقبائل  في بعض  لمختلطة 

من خلا هذ  ئر  لجز نحا  حد في كل  فعة  لقانو  لصعب تطبيق  كونسلت لأنه من 
لمختا لعملية لنما  عة لتنفيذ  لسير بخطى متسا لخبر  كتسا   . يمكن 

لتي تتوفر فيها  لمقاطعا  قتر بعض  من لذلك تم  ع  لمشر لأنسب لتنفيذ  ط  لشر
قع لتالية ثم  لمناطق   :لاختیا علی 

                                                 
1   ، كر مولي، مرجع سبق   18 يسمينة 
لصا مابين   2 لمدنية  لحالة  لتي تحكم نظا  نين  لقو يعا  لتشر ئر  لجز لمدنية في  لحالة  لعزيز سعد، نظا  -1882عبد 

ئر، 3، ط3،  1982 لجز  ..32-31 ، 2011،  هومة، 
3 Journal officiel de la république française, op.cit., p.1602 

لمرجع   4 لعزيز سعد،    32-31 نفسه،  عبد 
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لكاملة لصلاحيا   لا : بلديا  

لس - ئر: بلدية  لجز  بلدية مدية/  . عمالة 

هر : بلدیة معسکر –  بلدیة تیا/  عمالة 

 بلدية ميلة/ عمالة قسنطينة: بلدية جيجلي –

لخاضعة  ير  لد يلية 26لقانو ثانيا :   1873 جو

لا جليد – ئر:   لجز   هوميسی/  عمالة 

هر :  سيد علي بوحمو – یر / عمالة   فلیطا - 
مانا/  عمالة قسنطينة :  عر سطيع –  1 

قناني – ئر:    لجز  قبيلة طاشطا/ عمالة 

لا سيد عبد - هر :    ليعمالة 

 عمالة قسنطينة:  بحاجة -
لخاضعة للقانو حد لمناطق  ختيا  لمبشر  ها في جريد  إشها لعملية  علا   بعدما تم 

لمرسو حيث تنص بعة من  لر لما  كدته  هو ما  لعملية  لقائمو على سير  لأطر   لمرسو 
لقانو  قبة  یة تشر علی مر لعا علی ضر تشکیل لجنة مرکز لحاکم  تکوینها یکو بقر من 

نه لتي تفيدهم، كما  لمعلوما  لمحليين  يعطي للمحافظين  لمكلفين بذلك  لأعضا  يكو  لذ يعين 
لمو  يحافظ على تنفيذ  لمحليين  لمحافظين   2.)لقانو من 10،15، 8 7سطة بين مختلف 

يا للتجا تفا لقانو  كد بنا على تنفيذ نص  لقانو  ثنا سير  لتي قد تحد   
سلة  لفرنسي في مر لأختا  لعد حافظ  لذ تقو به 1883ما  21ير  لد  همية   على 

تتكو في كل عمالة من لمحليين  لمفوضين  قب عمل  ية عليا تر ية كونها سلطة معنو لمركز  : للجا 

نائبه – لعمالة   . لرئيس : عامل 

(.مستشا  - ئر لد لمحافظة   لعمالة )  عن 

لأهلية  مفو محقق يعين من طر – لمل كية   : مفتش مصلحة 

لعا  مستشا بلد (. لمسلمين )مساعد قاضي بالمحكمة  مساعد بالمجلس  عيا  حد   * 
لإسلامي.  لقانو  لعربية  فا باللغة  بيين على  يكو عا لأ عيا  حد   * 

                                                 
مولي، مرجع سابق،   1  51 يسمينة 
لعزيز سعد، مرجع سابق،    2  .32عبد 
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سل قائم بالتنفيذيلحق  – مر مين   . باللجنة 

لتقيد بها متمثلة في للجنة  ط على  ضعت شر  : كما 

لاطلاع على - لمحفوظة  لقضايا  لة  للجنة، لجد عضا  لشهر لكل  ية مرتين في   جتماعا 
لسابق لاجتماع  لمرسلة منذ  لأعما   .محاضر 

ستثنائية كلما - جتماعا  للجا  سا  لك عقد  لضر   . قتضت 

يرسل  - لأمنا  للجا  سا  ئة يوقع عليه  ية  طا ثنا كل  عا قيق  تحرير محضر 
. لعد ير  لى   (1)مضمونه 

ية- لمركز للجنة   :مها 

لأتي لعد في  ير  لتي تحد من طر  ية  لمركز للجا   :تتمثل مها 

لمحلية – للجا  لة بين  لمتبا لمعلوما   . نقل 

لمحد للعملية – لزمنية  لفتر   . لسهر على عد تجا 

لمطلوبة – لوثائق   .تأمين 

لنسبية - لأحو  لحما في نفو مفوضي  لنشاط   . بعث 

لعملية – فتتا  لمفوضين عند  ية لمها  لضر لمستند   .حفظ 

لتنفيذ لا ينتهي عمل  - لساهر على  لعين  للجا  لهذ تعد  ليها،  لمسند  لعملية  لا بانتها  للجنة 
لمشرفة على تنفيذ  1882ما  23لفعلي لقانو  للجنة  ختيا  نطلاقا من  جه  كمل  على 

للجنة خبر  لقانو يعتمد على مستو كفا  ، لأ مد نجا   . (2)لقانو
لتطب لمرسو  لإجر 1882ما  23مدعما لقانو  1883يقي لسنة يعتبر   ستكمل 

لفرنسية بفضل هذين ية  لاستعما لإ  تمكنت  لسابق،  لقانو  غفلها  لتي    لنقائص 
 لقانونين من 

3: لقانو  . تقييم عملية تطبيق 

لأمر  لا   لمدنية  لحالة  مة بشأ تطبيق قانو  لصا لتعليما  تطلب عد غم 
ية، فمنذ سنة  سنو إ سبا مالية  لى  لتأخير  يرجع سبب  لتطبيق،   1883لتكتمل عملية 

نية بقيمة  لاعلى تسجيل ميز لمجلس  لى غاية  300,000طلب  لم يخصص  مبلغ لذلك  فرنك 
                                                 

1     ، كر مولي، مرجع  سبق   54-53يسمينة 
 53لمرجع نفسه،   2
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لعمليا بشهر ما  1884 لى  نطلقت  لقر  لحصو على  نية  ، ثم سجلت1885بعد  ميز
من  كدفع ثاني هذ من 1886فرنك سنة  100.000 1885فرنك سنة  20.000مبلغ ب جهة 

شتغلو في عد مناصب كأعو في هم كمحافظين  ختيا لذين تم  لضباط  خر  مسح  جهة 
لم  لجيش  قيلو من  شتغل معظمهم كضباط صف  لقد سبق   عما  جا  ضي   لأ

جر "يصلحو لمهمة شغل مناصب ضباط  لمدنية حسب ما   غم  بعضهم (1)لحالة   ،
يين لذلك لا نستغر من سو  كا ئر لجز لتعامل مع  يقة  نهم لم يحسنو طر لا  لعربية  للغة  يتقن 

 (2)تصرفاتهم.

لي  1885في سنة  حصا حو تم  لخاصة بالأهالي  لعربية  لأسما  عد   13.500تم 
ستخد صبح  لمدنية لقب عائلي  لحالة  ثائق  جبا سو لاستخر  لمل كية "إل مها  . (3)ثبا 

ير فقط ثم ستة عشر  سنة   شمل لسنة ستة  يين  1886لقانو في تلك  ئر لجز بلغ عد 
لمدنية  لذين ضعيتهم  ئر فقط لتصل سنة  4733سويت  ثمانين مقاطعة،  1887جز لى سبع 

لتأخير ئر بتوفير بسبب هذ  لأعلى بالجز لمجلس  شغا  فتتا  لعا تيرما خلا  لحاكم   طالب 
لسنين  لعملية خلا  كما  جل  لمعتبر من  ية  لضر لوسائل  مة  للا لإمكانيا  كل 

مة  .لقا

نية سنة  لميز تفاع  392تفاعا طفيفا بلغت  1889تفعت  لى  فرنك، مما  
لشيع في حا لي بعض  ضعيتهم بحو لذين سويت  لأشخا  فع تيرما  454لا  لف شخص مما 

لقانو على  لخطة لإنها تجسيد  ثبتت ضر تعديل  لتجربة  لتصريح في خطابه "على   لى 
لى عشرين سنة   ضاع هکذ سو يتأخر تنفيذ  لأ نه  بقيت  لآجا  قر  قع في  لو

لتكاليف  بسبب  يةخری  لفر لمل كية  نية  لنفقا من ميز قتطاع  كد على ضر   "(4)لمرتفعة 

لمدنية سنة  لحالة  لمقيدين في  لف فر 1890بلغ عد  ثلاثو  ثنا  ، خمسمائة  
هو ئر  هذ  جز يف  لمدنية   هؤلا فقط هم من يحملو بطاقة تعر لمنطقة  نصف سكا 

لعملية بشكل مكلف جد بالنسبة ل لبط كا عت  لفتر تسا ل كن بعد هذ  لفرنسية،  لإ 
                                                 

فرنسا )  1 يو  ئر لجز لمسلمو   ، جر بير  ئر، 1(، 1919-1871شا  لجز  ، ئد للكتا لر   ،1993 ، 339. 
2 Ernest mercier, la propriété foncière chez les musulmans d'algérie, Ernest Leroux Editeur, 28 rue 

Bonaparte ,1891,p41. 
ئر )  3 لجز لاستيعا في  سياسة  لاستعما  ئر، 1962-1830جما خرشي،  لجز لقصبة للنشر،    ،)2009 ،343. 
مولي، مرجع سابق،   4  .60يسمينة 
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 .ملحو

قد  1894نوفمبر  20في  لمدنية  ضي  لأ لملفا في  قة على  لمصا لعا  لحاكم  نهى 
هة ()جو كامبو صر لنز فضل ظر  لانجا قد تم في  لأعلى "  هذ  لمجلس  ما   "

تم لخزينة مبلغا  3.069.368حصا ما مجموعه  لممكنة "،  عطيت للأهالي كلفت  حالة مدنية 
 .فرنك فرنسي 1.076.555قد 

لتصريح  1896نوفمبر  14كشف مرسو صد في  لولا كانت تنفلت من   
لثلا  5/3لى  4/1بمعد يتر بين  قل تتر بين  لتصريح بالوفيا ينفلت بنسب  كا 

ما لنصف،   لا به  لإ لز حد عائلي خا لذلك كانو يرفضو  لمسلمو يعتبر  كا 
لفرنسي. لصلح   (1)قاضي 

لتي حققتها في  لنتائج  لمنطقة  ية تلك  لفرنسية في  ية  لاستعما لإ   لم تحقق 
ل كي يحقق شي  يميل لا لنتائج محد جد حسبما يقو  لمدنية  كانت  فه  لمنطقة  هد لقانو 

لطلا  لوفا  لخاصة بالميلا  لسجلا  نو تلك  لمدنية  يد لحالة  يتطلب من ضابط 
لأمو لم يعلن عنهم في مصلحة  نصف  ليد لم تقيد  لمو خما  بع  ، ل كن لوحظ   لز

ية لحالة ئر لجز لعائلة  هذ حسب تقاليد   . (2)لمدنية 

لقانو  ليه جو فيرقد تبين   شا  هو ما   " لاحقا في تقرير لجنة لا جد منه 

يا  1892لمشيخية 18 لا  لانديجا  لمدنية  لمؤسس للحالة  لقانو  لقانو لم ينتج عن  لى  
لمدنية هو بمثابة في لحالة  لمشيخية  تأسيس  للجنة  عضا  إلى جانب هذ ير بعض   ،  لغمو

سما لعمل على فقد نه يقم بفرنسا  لقانو  لتحضير للتجنس، كما يلومو على  لجنسية بهد   

                                                 
   .ئر قبل  يكو حاكما عاما لجز ظائف مدنية في  ، تولى عد  لإ كامبو شخصية مستقلة، من عائلة فرنسية متمرسة على 

ليا 33في سن  لجنر شانز  لا  شهر، ظل  من عمر  بقي بها تسعة  يو  04على قسنطينة،  ئيس  ئر  لجز سنو في 
لي قسنطينة لعا  لسابق، ين .لحاكم  لمرجع  لعزيز سعد،  لى عبد   . 178،ظر 

، مرجع سابق،   1 جر بير   .343شا 
2 Émile Larcher , op.cit. p564 

  لمؤقتة  هو لحكومة  محامي، عضو في  يس  1870جل سياسي فرنسي  ية 1871ئيس بلدية با لجمهو نين  ، مؤلف قو
نتخب نائب برلماني  لفرنسي،  لاستعما  لتوسع  عا  لى غاية  1879. في فيفر 1889-1876لثالثة، من  لتعليم  ير  صبح 

ير لتعلي 1882، في 1880سبتمبر  . صبح مجد  لخاصة بالإنا ما  لنو سة  سس مد سة حيث  لمد هتماماته  صل  م 
، لسابق،  لمرجع  لعزيز سعد،  لى عبد   .211ينظر 
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لعائلا للأنديجا بشکل قطعي.  (1)لأسر 
ية فرغم   لعقا لغا لفظ "با " خاصة فيما يتعلق بالمعاملا  ستحالة  لقانو  ثبت 

لألقا  ضع تضح  كثير من  نه  لا  يين  ئر للتمييز بينها يجب  لقا عائلية للجز متشابهة 
لأ" يضا سم   .بن" مع 

لمسلمين لم يكن يهد  يين  ئر لخا بالجز لمدنية  لحالة  لى  قانو  لأخير نتوصل  في 
لأسما للتمييز بينها  يجا حل لهذ  ية بصفة نهائية بقد ما كا يريد  ئر لجز لأسما  لقضا على  لى 

ية. لعقا لمل كية   في 
لنسبية  ثانيا. لأحو  لحقيقية لقانو  مسا تطبيقه1882لأبعا     . 

لعا تيرما لعاملي  لحاكم  لأساسية من خلا تصريح  لقانو  هد  تتضح لنا 
لأهمية لتطبيق قانو  لعمالا كد على  ، حيث  لقانو لتحضير لإقامة  لإعد  ثنا  لثلا 

لك  لأحو  يجا حل لها لنسبية،  لفرنسية  لإ  لز على  ية  لعقا لمل كية  ظر تطبيق 
لغايا بتطبيق لأهد  لعديد من  لأخير ستتمكن بفضله تحقيق  لمدنية، هذ  لحالة   . قانو 

لقبلي:1 لمجتمع   . تفکیك 

لى  ية يهد  لاستعما ماجية  لإ لسياسة  لفرنسي جز من  لمدنية  لحالة  يين قانو  ئر لجز ما 
يق حد  عن طر لفرنسي  لاحتلا  لتي كانت قبل  ئر  لجز لاجتماعية للمجتمع  لبنية  تفكيك 

لسيطر   متماسكة، تشكل ، مما يصعب على فرنسا  لأفر حد موحد بين  لعائلة فيها كتلة 
ية لاستعما ئر لتغلب بمخططاتها  لجز لمجتمع   .على 

لطاهر عمر  ) يقو  لاستعما مة  ئر في مقا لجز لمجتمع   – 1830في كتابه  بني 
لفرنسي". : "( بأ 1900 لاستعما  جهت  لتي  ل كبر  با  لصعو ئر من  لقبلي بالجز لتنظيم 

جه قف حائلا في  ية على  حيث  ئر لجز لقبيلة  لى تفكيك  ماجية لذلك سعت فرنسا  لإ سياستها 
عضا مجلس  حد  نهلسا  طية  لشيو " ستقر لا تحطيم  لقبيلة  على فرنسا  تقو بتفكيك 

" ما لإ إقر  لإسلامي  لقضا  لغا  لى  لوصو  لقانو (2)لعربية  لك من خلا   .
لى  لقبائل، تم تجزئتها  ضي  سم حد  لتقليدية بتحديد  لقبيلة  جو  لذ قضى على  لعقا 

خ ع في  من هنا نضع ير لتو لد  لذين يتألف منهم  لأشخا  لد على  لمطا   ر 
                                                 

 .344 جما خرشي، مرجع سابق،   1
لاستعما )  2 مة  ئر في مقا لجز لمجتمع  ،  بنى   لتا1900 – 1830لطاهر عمر لماجستير في  سالة لنيل شها  يخ (، 

، قسنطينة  لقا لأمير عبد  لمعاصر، جامعة   182- 181 ، 1999-1998لحديث 
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فقد  قد  لإسلامية،  لأحكا  لفرنسي مكا  يع  لتشر إحلا  ية  ئر لجز لقبائل  لنفو قا 
لقبيلة لك بسبب تغيير تسمية  لانتما  سا  لتي تعد  لاسمية  ية  لهو حد  لتفرقة هذ  ، (1)عملية 

لمثا فيفعلى  سم بن  سبيل  جبر قبيلة عن تخليها عن  لتابعة لعمالة قسنطينة  لا مخلو   
لي سم مكر لى  لعلمي  لاسم بينهم لشيخ  نتشا هد   .(2)ل كثر 

هذ ما لىكما يهد  لجماعة  لفر من سلطة  يق تحرير  يين عن طر ئر لجز تؤكد  ما 
لتي لم لقانو  لى نصو  لاختيا  تشر  لحق في  على صاحب  لعائلة  كز على  لقبيلة بل 

لسابقة نين  هو بمثابة تكملة للقو  ، لشأ كفر  . في 

لمحققة من جر تطبيق  لأهد  ية عن  لاستعما لشخصيا  فصحت بعض  لقد 
لأهلي لمجتمع  غست برنا "لقد حطمنا بني  جتماعيا، حيث قا  ل كولونيالية  فلم يعد  لسياسة 

ئر لجز لا بالجنو  جو  لالة سياسية فهي مجز  للقبائل  ليست لها   لا لتقسيماتها معنى 
 ." كثر فأكثر

لسكا حالة مدنية  لتعديلا حيث منحت  لعائلة فقد لحقتها بعض  ما فيما يخص 
لجميع على تبني فق قانو  جبر  عزعت  1882لقا عائلية  لمعايير  لعائلية فهذ  لمجموعة  بقو 

هو ما نلمحه في قو لفر  جا  حر  ل كن غبا  جه مجتمعا  لعا تيرما "نحن لانو لحاكم 
نينها" لفرنسية لقو لإ  يين تقريبا من قبل  ئر لجز خضاع كل   (3)حيث تم 

يق تنفيذ عملية ما يعر باسم قانو  يين عن طر ئر لجز ضي  قامت فرنسا بسلب 
يخ  ناتو كونسلتسي يل  22لصا بتا لاجتماعية للمجتمع 1863فر لبنية  ، تم بموجبه تفكيك 

ئر  . لجز

لمرسو في منطقة سيد بلعبا  لتفتيت بفعل  لتفكيك  لى  لتي تعرضت  ضي  لأ بر  من 
ضي غيرها . كانت لدينا  لحساسنة ...   ، هيم، حميا بر لا   ، لقريبة  لا سليما ضي  لأ
لتجمعا لتفتيت  من  لتفكيك  لأفضلية في عملية  لغابا تمنح لها  لقريبة من  لاستيطانية  

ضعا جل تحقيق هد  لا يشكلو   من  بالتالي يصبحو مسالمين  لمناطق  سكا تلك 
لى لمشتركة  لمل كية  لمعمرين. تحولت  ية، بعد صد  خطر على  لفر نييه في لمل كية   26قانو فا

                                                 
 185 نالمرجع نفسه،   1

2  Ernest mercier, op-cit p44. 
مولي، مرجع سابق،    3  40-39يسمينة 



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

84 

يلية  ضي1873جو لقاضية للأ لضربة  جه  لذ  لقانو   ، " يو ئر لجز  (1)لتي کا يمتل کها 
فر   لتضامن بين  لتعا  شكا  لإسلامية  نين  لقو لقضا على  لى  لأخير  لقانو  يهد 

لة إ لإسلامية   لقبيلة  يعة  لشر لمستمد من  لمل كية  عد  لتي تتعا مع قو لقبائل  تقاليد 
ية للقانو  لعقا لممتلكا  سيلة لإخضاع جميع  لأمر  لقانو في حقيقة  لفرنسية.  نين  لقو

لقانونية  لأحكا  لى  لنظر  لمنطقة لفرنسي   لسائد في  لمحلية   . لأعر 
لعر لا تز تحا ضي  لثالثة كانت  ية  لجمهو ية عهد  لجماعية  في بد فظ على صفتها 

لعا كامبو ) لحاكم  لمنطلق صر  لمتماسكة. من هذ  حدتها  لقبيلة محافظة على   1891بقيت 
لشيو في ما  1897 – ما مجلس  يلية  26قائلا :"  قانو  1893(  لى  1873جو يهد 

بق لقابلة للتجزئة  حالتها غير  لتي بطبيعتها  لأهلية  لمل كية  جه نشاطنا،  فتح  يت مغلقة في 
بية عامة لأ لأمو  جه   في  لفرنسي خاصة  لاستعما    (2)"جه 

لملك لا تتناسب  لا تتماشى  ضي  خالها في  لفرنسي  لاحتلا  لتي   ية  لفر لمل كية   
لتنظيم ضي جماعيا، ك مع  لأ لتي تستعمل  لاقتصا للقبائل  لمؤ ناصر لاجتماعي  ما قا 

كا ني .  لذ كا يميز  لدين سعيد لقبلي  لتضامن  على  لعائلية  لتجمعا  لقضا على  بذلك 
يف لر يين خاصة في  ئر  .(3)لجز

ية  لعقا لمعاملا  لإسلامي عن  لقضا  بعا  لى  لمدنية يهد  لحالة  فقانو 
هي  هم  يين على فرنسة عقو ئر لجز لمحاكم جبر  يجي لبعض  لتد لممهد للإلغا  لعملية 

لى  لإسلامية لمسلم  لقاضي  ختصاصا  يل  لك من خلا تحو لمسلم  لقاضي  تحديد  
لفرنسي " لتعامل بالقضا  يين مجبرين على  ئر لجز صبح  كذ  لفرنسي،  لصلح  للجو (4)قاضي   ،

لفرنسية سو في توثيق عقا لمحاكم  ، لى  لطلا لز  فياتهم  ليدهم  هم  تسجيل مو
لفرنسيين" عوضت بالموثقين  لتقليدية  لجماعة  لغيت فيه مجالس  لشي  شرفو على  (5)نفس  لذين 

                                                 
لقر   1 ئر خلا  لجز لاستيطاني في   70 ، 2005يسمبر  –، جو 7-6، ع مجلة عصو، 19لاستعما 
ئر   2 لجز ية في  لعقا لمل كية  لفرنسية تجا  لسياسة  ير،  يخ 1914 – 1830عيسى يز لتا لماجستير في  ، مذكر لنيل شها 

لجامعية  لسنة  ئر،  لجز  76 – 74 ،  2009/ 2008لمعاصر، جامعة 
لج  3 لعثمانية في  سا  لد ئد  ني  لدين سعيد لمؤ ناصر  ئر،  بوغفالة،  لجز  ، لرشا ئر، مكتبة   .549،  2014ز
لقر   4 ئر خلا  لجز لاستعما في  لعقا  يع  لتشر جا،  19محمد بليل،  ني نمو لوهر لبحث مجلة عصولقطاع  ، مخبر 

، ع  هر لاجتماعية،  لإنسانية  لعلو  يخي، كلية   .149،  2010، 16لتا
ئر   5 لجز ني،  لذين سعيد يخية، ط ناصر  مفاهيم تا ئر من خلا قضايا  لجز قع  با للو فا )مقا ،  1منطلقا 

 ، لإسلامي، بير  .89 ، 2000لغر 
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لمدنية لمهمة خاصة لحالة   .فيما يتعلق بتوثيق سجلا 

لنظ لخا بإشكالية  لملتقى  لرحما يحيا لد تدخله في  لقانوني كد عبد  ا 
ئر كهد  لاستعما لجز لمدنية في  لحالة  خا  لى  لفرنسية سعت  ية  لاستعما لسلطا   

ية   لقضا على لاستعما لسلطا  يضيف   ضيهم،  يين  ئر لجز سلب  لقبلي  لنظا 
لمل كية يضا من خا  إ لقبلي  ئر عن محيطه  لجز لمدنية عز  لحالة  لخاصة سيما تغيير  خلا 

لاسمية"  سس لشخصية  لقبلية بالمل كية   (.1)لمل كية 
لإحصا2  . . تسهيل عملية 

لفرنسية من معرفة  لإ  لتي مكنت  لأساسية  لطر  حد  لإحصا  تعتبر عملية 
ليد  لمو لمهمة بالنسبة لها كمعرفة نسبة  فية  لديمغر لمعدلا  حسا  ئر  لجز هذ سكا  لوفيا 

لسكا حسب معدلا تقريبية لعملية لم تكن لإ تحصى  إنما كانت  لسابق   . مبرمجة في 

قيقة  لى معرفة  لمدنية لأنه سيوصلها  لحالة  لفرنسية نظا  لإ  ستحدثت 
حل للإحصائيا لأعما  لجنس  لسكا من حيث  لمدنية خاصة معرفة  لحالة  يانا متعلقة بعقو 

لأصل يفي لحضر  خر   .(2)لر

علا  1875بتد من سنة  لفرنسية  كل تأخر عن تسجيل   لإ  عتبر 
لوفا لفرنسي لميلا  لقانو   . مخالفة يعاقب عليها 

سع قانو  لمسلمين  1882ما  23لقد  ئر ) لجز لعملية على كل سكا 
جدين في  لمتو بيين(  شملت عملية لأ لمدنية  لهم  لتصريح بأحو جب عليهم  ئر  لجز شما 

لا بعد  2/3لتل  لإحصا منطقة لم تتسع  ئر،  لجز لصحر سنة 1894من سكا   ،1901 ،
لا بعد سنة  ما فيما لإ من تسجيلهم  لرحل لم تتمكن  ضعت حالة  1952يخص  عندما 

 مدنية متنقلة.

لبيانا لا في سنة  يبد تنظيم  لمقاطعة  لجنس   تحديد عمر 1888لإحصائية حسب 
لدين بالضبط سنة  .1899 لو

لز في سجلا  1900 – 1897من  لطلا  لإحصا بوضع نتائج  ية  قامت مدير
                                                 

ضيهم،   1 لسكا  لمدنية لسلب  لحالة  قر  لاستعما   ، لاستعما لقانوني  لنظا  لخا بإشكالية  لوطني  لملتقى  عما 
ئر،   .22،  2008جو  17لجز

ئر ) -  2 لجز فية في  لديمغر ثة  لكا " ، لثقافة("، 1868 - 1867لجيلالي صا ئر، ع مجلة  لجز  ،76  ،1983  ،
110 
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لى مع لأ لعالمية  لحر  لا بعد  لعملية  لم تتوقف  لسن،  لوفيا حسب  يع  بين سنتي  .تو
،   صر 1913لى  1903 فا  ميلا ستما لكل حالة  ضع  تقر  لمدنية  بالأحو 

يع عد تم تو لإحصائيا  لى مركز  سالها  لمدنية  لحالة  على ضباط  عقو معنية   طلا 
 : بالإحصا متمثلة في

لأحيا – لميلا للأطفا   . عقو 

لمتوفين – ليد  لمو  .عقو 

لز –  . عقو 

 . لطلاعقو  –

لشرعيين .  – لمتعلقة بالأطفا غير   لعقو 
لوفا  -  ( 1)خير عقو 

ضافت ئب، فقد  لضر لإحصا من جمع  لك بفضل عملية  لفرنسية كذ لإ  لى هذ  ستتمكن 
ضيهم ستغلا  لمسلمين من  لسكا  حرما  خر كالسخر  عا  نو ئب  لك  لضر بما في 

 . لغابا

لفرنسية من فهم لإ  لمدنية فهي ستمكن  لإحصا مهمة بالنسبة للحالة  تغير  نعتبر عملية 
لى لإحصا  هي ترمي من خلا عملية   ، ئر لجز  : لمجتمع 

بي - لأ لجو للعنصر  ئر ليخلو  لجز لشعب   . با 

لفلاحية - ضي  لأ لاستحو على  ضيهم  يين من  ئر لجز  . لخصبة طر 

لتجنيس  - لفرنسية من خلا سياسة  لثقافة  بانه في  ئر  لجز لعنصر    (2)ما 

ئر في فتر  لمجا مهمة جد بالنسبة للجز لإحصا في هذ  نا  عملية  عتقا في 
لإ  لاحتلا ّنها ستمكن  ، عد عن  لسكا تناقص تعد  يد  كونها ستعطي معلوما عن تز
قد فهم  لفرنسية  ، لإجبا لتجنيد  تحضيرهم لقانو  لشبا  لسكا خاصة فئة  حصا  من 
يو ئر يتكتمو على  لجز لمدنية  لحالة  لعملية لذلك كانو في كل مر يرفضو قانو  لمغز من 

لممنوحة لهم بموجب قانو  لألقا  يتجاهلو  فياتهم  ليدهم   1882ما  23لتصريح بمو
لفوها. یتعمد لتي  لقديمة  هم  سما  لإبقا علی 

                                                 
1    ، كر ، مرجع سبق   .04لجيلالي صا
2   ، كر  .75محمد بليل، مرجع سبق 
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لطر في جمع م لفرنسية نفس  لإ  ثت عن  ئر  لجز ليه   لإشا  ما يجد 
لحالة لوطني للإحصائيا  بيانا  لديو  نشا  لى غاية  سها  بقيت تما  ، لسكا إحصا  لمدنية 

 (1).1982  سنة
 خاتمة :

لتالية :    ستنا للموضوع خلصنا للاستنتاجا   من خلا 

ئر 1     لجز لمجتمع  لاجتماعي محو ها للمساعد في فهم تطو  يخنا  لبحث في تا / يشكل لنا 
لخو في  لت فرنسا  لوطنية لذلك حا ية  لهو لامر بالشخصية  خصوصياته ، خاصة  تعلق 

لمجتمع لتتعر على  بولوجيين عما هذ  لانثر يين  لعسكر ية مع  لبد كانت  هنه  نقاط قوته 
لقبيلة لذلك فكر  لمجتمع في ظل توحد  لى مد تماسك  توصلو   ، لطر للذين جسد هذ 
تقسيم  ية  ئر لجز لعائلة  عا تنظيم  لى  لتوصل  جل  ماجية من  لا لا ضمن سياستها 

ل لنمط  فق مايتماشى مع   فرنسي .لا 

لمدنية 2   لحالة   لى : 1882ما  23/ سعت فرنسا من خلا قانو 

ية فيما بينهم . -  ئر لجز ير  لقبائل  حد   فك تماسك 

لقانو . -  لسابقة قبل  ية  لتقد لنسب  لدقيقة بد  لسكا  حصا   سهولة عملية 

ي -   ئر لجز لاسلامية في  لشخصية  ية  لهو  ة .لقضا على 

ئب . - لضر ضبط عملية جمع  لسكا   حصا 

ما .-  لا طا سياسة  ئر في  لجز لمجتمع         فرنسة 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                 

 .1لمرجع نفسه،    1
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ئر لجز لشبا  طنة لد  لمو لتطوعي  تنمية ثقافة   لعمل 

جا  - نمو ية  لخير  -لجمعيا 

 
 طالبي حفيظة  -   

ئر. -جامعة تلمسا  لجز

 
 ملخص:

يا   نسانيا حضا لتطوعي سلوكا  لعمل  لمجتمع  ,يشكِّل  هتما  يا تركيز  لى  مما  
علا سنة  لمتحد  لعامة للأمم  لجمعية  لتطوعي, فقر  لي بالعمل  لية  2001لد لد لسنة 

مة. لمستد لتنمية  لى تحقيق  تيجية تهد  ستر  للمتطوعين, باعتبا عنصر مهما في  
لة مع لى محا خلة  لمد تفعيل قيم نطلاقا مما سبق, تهد  لتطوعي في تنمية  لعمل  رفة  

كة من مستو  لمشا لانتقا بمفهو  ية,  لخير لجمعيا  ئر من خلا  لجز لشبا  طنة لد  لمو
كة  لمشا لاسها في ترسيخ تقاليد  بالتالي  لاجتماعية.  سا  لمما قع  لى  ية  لنظر لتصو 

لجمعو لعمل  لشبابية عبر  ية, بالانتقا من فئة لتطوعية  لبشر لمو  لاستثما في  للامبالين ,  
لمدنية   كة  لمشا لتفاعل مع  لضيقة, لقليلي  لايجابية لثقافة  لثقافة  كين   لمشا لى 

لتنمية. لتالي:  لمساهمين في عملية  لتسا  لى طر   مما  
لتطوعي في تنمية قيم لعمل  تحقيق تنمية  ما مد مساهمة   , ئر لجز لشبا  طنة لد  لمو

مة؟  مستد
لمفتاحية:  لتطوعيلكلما  طنة  -لعمل  لمو ية -قيم  لخير مة. -لجمعيا  لمستد  لتنمية 

 
Abstract: 

Volunteerism is an urbanized human behavior, which has led to a 

greater focus of the international community on volunteerism. The United 

Nations General Assembly decided to proclaim 2001 as the International 

Year of Volunteers as an important element of any strategy for sustainable 

development. 
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The aim of the intervention is to try to understand the role of 

volunteerism in the development and activation of the values of citizenship 

among Algerian youth through charitable societies, and to move from the 

concept of participation to the reality of social practices. Thus contributing 

to the consolidation of the traditions of volunteer youth participation 

through charitable work. And investment in human resources, moving from 

the category of indifferent and spectators with little interaction with civil 

participation with narrow culture, to participants with a positive culture 

contributing to the development process. This led to the following question: 

What is the contribution of volunteering to the development of the values of 

citizenship among young people and achieving sustainable development? 

Keywords: Voluntary Work - Values of Citizenship - Charitable Associations 

- Sustainable Development. 

 
 :  مدخل نظر

لد  جلها  نسانية ملحة تتسابق من  صبح حاجة  لتطوعي  لاهتما بالعمل   
بهذ لتنمية.  لتنمية على  لمنظما بهد خلق  لتطوعي في عملية  لاهتما بالعمل  يتضح  

لشعبية. كة  لمشا تبط بظهو  نه   سا 
( لإطا يعتبر كلا لقطاعCLARKفي هذ  سها  لتنمية يتوجّه غالبا  لتطوعي (   في عملية 

لتنظي بالتالي فإ  هذ  كة.  لمشا تطوير  لبيئة  حماية  لفقر  ما َتحو من منطق لى تقليص 
لا شك   لتنمية.  لتطوعية في عمليا  كة  لمشا لنا على  لى منطق مساعد  لخدما  تقديم 
لتغيير  ساسيتين تجعلا منه عملا مهما لا منا منه في عملية  لتطوعي يتميز بصفتين  لعمل 

هما:  لاجتماعي 
لاجتماعي - لمعنو   لمر  سا  لمتوقع منه, مع نفي  مر ما يمكن  قيامه على 

لفاعل.   يعو على 
لإنسانية. - ية  لمعنو لعمل بغايته   تباط قيمة 
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لمر  نخفا  جع مع  لثقافة لا تتر لتطوعي في حقل  لعمل  تير  لسبب يلاحظ   لهذ 
لقيم هي   , لتي تكمن  فز  لحو لقيم  جع  نما بتر لاخلاقية  لما له,  فز  لحو لدينية 

لإنسانية.   لاجتماعية 
كة  لمشا لحديث حيث يقو على  لمدني  لمجتمع  كائز  حد  لتطوعي هو  لعمل   
ثقافة  جتماعيا مستمد من قيم  لتطوعي يعتبر مسلكا  ية. فالعمل  لجمعو لتنظيما  لإيجابية لمختلف 

نه يعتبر مطلبا تنمو  هم بأنه لمجتمع, كما  لاجتماعيو لاعتقا لمصلحو  لباحثو  يا طالما نا به 
لمجتمع في تحقيق  فر  لفاعلة لكافة  سعة  لو كة  لمشا مة   لمستد لتنمية  لا يمكن تحقيق 
لتعا  غر قيم  لمحيط  يين  تز لقيا بحملا تطوعية كتنظيف  مة من خلا  لمستد لتنمية 

 , لخير .لعمل  ليومية للسكا لمتعلقة بالحيا  لأهد  لعديد  إنجا بعض  تجهت  نتيجة لذلك 
لجمعيا  لحكومية  لمنظما غير  عم  لتطوعي من خلا  لاهتما بالعمل  لى  لد  من 
لتنمية,  لفاعلة في  لعناصر  حد  هم  لتطوعي يشكل  لأهلي  لقطاع  صبح  بالتالي  لتطوعية. 

ئة عند حد بفضل قيامه بب لطا لمساعد  لاجتماعي) تقديم  لتكافل  لمها مثل:  عض 
لشعبية. كة  لمشا لاجتماعية,  لرعاية  ية...(,  لخير لجمعيا  لبيئة,  , حماية   ل كو

نسانية: -1  لتطوع ظاهر 
لإنسا  يقصد لذ يبذله  لما  لوقت   لجهد   لك  لاجتماعي:  لصعيد  طوع على  َّ بالت

نسانية  لمقابل. فالتطوع ظاهر  نتظا عائد ما في  في خدمة مجتمعه   يفر عليه,  
لحكومية, هنا  لرسمية  لمؤسسا  لإنسانية. فإلى جانب  لمجتمعا  غلب  يجابية منتشر في 
لقضايا  لمها في سبيل خدمة  لأنشطة  هلية تطوعية تقو بالعديد من  مؤسسا  منظما 
لحكومية  لهيئا غير  لمنظما  لثمانينا بلغ عد  حصائيا عقد  لاجتماعية, ففي  لإنسانية 

لي  ي  50حو لمختلفة,  لتنمية  ين  لنامية فقط. تعمل في ميا لبلد  هيئة في  قّد عد لف منظمة 
لي لمستفيدين من خدماتها حو لغربية بال كثير من  100لأفر  لمجتمعا  تعج  مليو نسمة. 

على  نها  خل بلد لإنسانية  لاجتماعية  لخدمة  لتي تعمل في مجالا  لهيئا  لمؤسسا 
( حدها هنا مريكا  لعالمي. ففي  ية بلغت ممتلكاتها عا 32000لمستو   1989( مؤسسة خير

لي)138كثر من ) لتطوعي حو لعمل  . كما شا في  لا مريكي يشكلو 93( مليا  ( مليو 
يا) % 30نسبة  لأمريكيين ينفقو سنو لتطوعي لصالح 20من مجمل  لعمل  ( بليو ساعة في 
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لتعليم لفقر  مريكي ب  )1لأطفا  لمالي لكل  لتبرع  لخ. كما يقّد معد  ل500... ا ( 
نر مؤسس قنا ) لأمريكي تيد تو يا. حيث تبرع  لإنسانية في CNNسنو ته للمنظما  ( بثلث ثر

لية للأمم  لد لمنظمة  نشئ عليها مبنى  لتي  كفلر قد تبرعت بالأ  كانت عائلة   , لمتحد لأمم 
.  لمتحد

لمجت ثر كبير في تقد  لجماعية  لتطوعية  لر  لأمريكي. فعندما ضح  لسيا هذ  مع 
لتاسع  لقر  لأمريكية في منتصف  لمتحد  لولايا  ل كسيس توكفيل  لفرنسي  لكاتب   
غر  لتي ينظمونها لخدمة  لجمعيا  كو في كثير من  لأمريكا يشا طنين  لمو عشر لاحظ  

جتماعية, بيئية, صحية... ينية,  عية, مالية,   لخ.مجتمعاتهم سو كانت 
لجمعيا تمثل خاصيتين جديدتين في  لاجتماعي معتبر   لفعل  علّق توكفيل على هذ 
لتطوعي. هاتا  لجماعي  لعمل  لرغبة في  لاجتماعي ,  لتنظيم  لأمريكي هما: فن  لمجتمع 

ل لتي كانت تسيطر على  با,  مريكا بسرعة متفوقا بذلك على  لى تقد  يا  عالم لخاصيتا ستؤ
لوقت لك   .2في 

لفرنسية   لاجتماعية  لشؤ  نصف  10ما في فرنسا فقد جا تقرير لجمعية  ملايين 
جتماعية مختلفة  كة في تقديم خدما  لأسبوع للمشا طن فرنسي يتطوعو في نهاية  لمليو مو

لترفيه  لبيئة,  لثقافة,  لصحة,  بية,  لتر  : ليومية في مجالا لحيا   غيرها.تخص 
عما  يمثل  %51تتر  لخمسين,  لتاسعة  لثلاثين  لخامسة  لمتطوعين ما بين  من 

لمتطوعين منهم ما بين  %21لطلبة نسبة عما  لتطوعية  25 18تتر  لأعما  تنطلق  عاما. 
من تقد مستو  , لإنسا عما  لموجو في  لخيّر  فع  لد لغربية من  لمجتمعا  لوعي في   

 لاجتماعي.
لمجتمع: -2 لتطوعي في خدمة   لعمل 

نه  ليهما لشؤ جهد قد يكو في حاجة  قتا  لإنسا  لتطوعي  يأخذ من  لعمل   
ستسهل  لإنسا  كها  لا  له نتائج عظيمة   ليا مرهقة,  مسؤ عبا  نه يحمِّله  تية,  لذ

لمكاسب منها: لتطوعي يحقق للإنسا جملة من  . فالعمل  لمشا ستعذ كل   , با لصعو  كل 
                                                 

,  حمد  1 لاجتماعية غير منشو لعلو  كتو في  سالة   , لسعو لشبا  طنة لد  لمو قيم  لتطوعي  لعمل  منة,  ير  لز
ية,  لسعو لعربية  لممل كة   , لملك سعو  . 08, 1436جامعة 

لعلو   2 سالة ماجستير في  لمجتمع,  علاقته بأمن  لتطوعي  لعمل   , ّ ه معلو لل ني بن عبد  , جامعة لشهر لاجتماعية غير منشو
ية-نايف لسعو لعربية   .16, 2006لممل كة 
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عما  لا: ية, ففي  سعا معنو حة نفسية  لنا  ئج  قضا حو لمجتمع   لسعي في خدمة  يحقق 
لإنسا  خدمة  نجز  . فإ ما  خلاقي حسا بين جنبيه ضمير   , ع خيّر نو لفر ميو 

ح ينعش  لك يسعد ضمير  عا ضعيفا,  ساعد مظلوما, فإ  نقذ بها محتاجا,   اسيسه تطوعية, 
حية لر للذ  لسعا  يشعر بال كثير من   .1لنفسية, 

مؤهلا سلوكية تزيد من نقاط  ثانيا: مها  هنية  لإنسا قد  لتطوعي ينمّي عند  لعمل 
لذ يعيش  لمجتمع  قع  إحاطة بو كثر معرفة  يجعله  لتجربة,  لخبر  قو شخصيته, حيث يكِسبه 

لتي ت لظر   كتنفه.ضمنه 
تتسع  ثالثا: لمجتمع,  سط  ينا مكانة في  جتماعي يأخذ موقفا  لإنسا من   بمقد ما يؤ 

ته. كفا هبه  يستثمر مو تباطاته,   ئر علاقاته 
لاجتماعي يوفر  بعا: لتكافل  لتعا  عد  سا قو إ لاجتماعية  لخدمة  جو مؤسسا   

لإ لضعف لاطمئنا في نفس  يه, حيث هو معر لحالا  مستقبل  نسا على مستقبله 
لأفر هو  تية, فالتكافل بين  لذ جهتها بإمكانياته  لتي لا يستطيع مو لمخاطر  ما  لأ حد 
تكريس  لمجتمع,  ئة لأبنا  لطا لحالا  لمساند عند  لدعم  لضمانا لتوفير  لذ يصنع 

. لحميد لسنن  يمة في قوله تعالى: لعا  ل كر لآية  ليه  لَّذِيَن لَو تَرَكو »لعل هذ ما تشير  َليَخَش 
َليَقولو قَولا َسدِيد  هَ  َّ لل قو  َّ َليَت َّة ِضعَافا خَافو عَلَيهِم ف ي ِ  «.2مِن خَلفِهِم 

,  خامسا: جز ّ ه  لل لخير ثو  لمتطوع من جر عمله  لدينية على يجني  لنصو  حيث تؤكد 
به,  لى  لإنسا   ِّ لتي تقر لأعما  فضل  ئجهم هو من  لسعي في قضا حو لنا   خدمة 

لنبي , عن  لرضو لثو  لمزيد من  :  توجب له  ّ ه له »نه قا لل من قضى لمؤمن حاجة قضى 
لجنة ناها  ئج كثير   «.3حو

لعبا تؤكد نصو كثير على  مساعد ّ ه تعالى من  لل جح فضلا عند  خدمتهم  لنا   
لنبي  لمر عن  فل, كالحديث  هر : »لنو ّ ه  لل لمؤمن حاجة كا كمن عبد  « من قضى لأخيه 

:  عنه  ّ ه»قا لل لمجاهد في سبيل  منفعته فله ثو  خيه   «.4من مشى في عو 
 

                                                 
لمجتمع", ط  1 لتطوعي في خدمة  لعمل  " , لصفا ية03حسن  لسعو لعربية  لممل كة  يع,  لتو طبا للنشر   ,2007 ,16. 
لآية  2  , لنسا  .09سو 
لشيعة", ط  3 سائل  لحسن, " لعاملي محمد بن  , بير, 01لحر  لتر لبيت لإحيا   .313 ,1993مؤسسة  
لمرجع,   4 لعاملي, نفس   .367لحر 
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طنة: -3 لمو  قيم 
همها: لأساسية لعل من  لقيم  طنة بمجموعة من  لمو  ترتبط 

ماكن لمدنية:  3-1 تجا مبا  لآخرين,  طنين  لمو لاحتر   لأمر بموقف من  يتعلق 
تسامح للأفر فيما بينهم عتر متبا  نها  لعمومي.  لشخص  لفضا  مة  حتر كر باسم 

لمصلحة  خلا  عا  لأمر  بمر لمجتمع. يتعلّق  نسجا كبير في  لذ يسمح بتناغم  لبشر 
: محلي,  يا متعد طنين يمكن تصو من منظو مستو لعامة عبر تنظيم فضا عمومي مشتر للمو

لر لعمومي يبتكر تجمعا جر من  لفضا  عالمي. هذ  كو فيه ضمن مسا طني  لنسا يشا جا 
لحقو  لمسا في  هذ  تي  نه مسا  : طنين ببعد خا لعمومي للمو لفضا  يتمتع هذ   . للحقو
لبعض.  طنين يتقيد بسلوكيا عامة يحترمو في ضوئها بعضهم  لمو مة تجمع بين جماعة من  ل كر

لى عملية طنة يحيل  لمعيا للمو لبعد  لمدنية هذ  طية   لديمقر لقيم  لمعايير  سطة  كة بو  .1لمشا
ة:  3-2 َّ طنِي لمو حتر ِحّسُ  لفر في  لمستو  لإخلا للوطن على  طنية   لمو يتمثل حسن 

بصفة عامة يرتبط حس  لمحتمع.  جبا تجا  لوعي بالو في  لمعمو بها,  عد  لقو نين  لقو
طنية بسلو نشط للم لعامة على لمو لمصلحة  جل ترجيح  لعمل من  نه  لعمومية.  لحيا  طن في  و

طنة. لمو بعا  ساسيا من  على هذ فهو يمثل بعد  لشخصية.   لمصالح 
 لتضامن: 3-3

جب  لإحسا بالو عن  لمجتمع  فر  فق  طنة عن تو لمو لتضامن كقيمة محّفِز لثقافة  يعبِّر 
لاجتماعي لأفر لأخلاقي  نه مهم من منطلق   لآخرين.  لمجتمع, تجا  لذ تقتضيه قيم   ,

ع معين يعز من حقوقهم  نجا مشر فر مرتبطو بالرغبة في  فر متساكنين بل  ليسو مجر 
لمبد  يجسد  لآخرين  نفتا على  نه يناسب موقف   . لمشتر لعيش  غبتهم في  يترجم  لجماعية, 

. قا تعالى لإسلامي للأ لتعا ِ »خو  َ لَعد  َ لِإثِم  نو عَلَى  َ لاَ تَعَا  َ قو َّ لت َ لَبِر  َنو علَى  َتَعَا
 ِ لعِقَا ّ هَ َشدِيد  لل  ِ ّ هَ  لل َّقو  ت َ2.» 

لعهد  لقائمة على مبد  لمشتر  لعيش  ثقافة  لتضامن  لتعا  نية مليئة بمعاني  لقر فالآيا 
لعامة. لمصلحة  تنمية سبل تحقق    لتعاقد 

 
                                                 

لديب  1 بية", ط, "سيد محمد  لعر طنة  لمو طنة قر في مفهو  لمو إشكالية  لة  لمعرفة, عما01لد , 2011لأ -, كنو 
60. 

لآية  2  , لمائد  .2سو 
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طنة: -4 لمو لمدني في ترسيخ قيم  لمجتمع    
لنسبة  لا   طي,  لديمقر لمجتمع  طن في  لسياسية حق للمو كة  لمشا لرغم من   على 
عى ميلبر  . هذ ما  منية لأخر من فتر  كة تختلف من مجتمع لآخر,  لحقيقية للمشا

(Milbrath كة قف بالنسبة للمشا هم يمثلو ثلا مو ( للقو  ثمة فئا ثلا يمكن تمييزهم, 
هم: ية  لاعتيا  لسياسية 

-  : لسياسية.للا مبالو لعملية  نسحبو من  لذين    , كو لذين لا يشا لئك   هم 
- : لسياسية. لمتفرجو لعمليا  لتفاعل مع  لأشخا قليلو   هم 
- : لو لسياسة. لمنا لمقاتلو في  لايجابيو    هم 

لنسبة  لثالثة فتمثل  لشريحة  ما  طنين,  لمو غلبية  ها  فر لثانية يشكل  لشريحة  ير  
فر يقومو بد  لى:  كة  لمشا جة  فقا لد لأفر يمكن تصنيفهم  ما فيبر فير   لأقل. 

لسياسية,  لحيا  لا يهتمو كامل في  كو  لذين لا يشا طنين  لمو لمبالين من  ثم هؤلا غير 
لعامة  .1بالمسائل 

لذ يرتبط  لسلو  جعلها نوع من  لسياسية,  لثقافة  با تحديد نمط  فير لموند  لا كلا من  حا
لذ يش طن,  لمو لإيجابي لد  لشعو  لتي تسعى لخلق نوع من  طية,  لديمقر لسياسية  جعه بالنظم 

نماط مختلفة  طية, لذلك حد ثلاثة  لديمقر لعملية  كة في  لمشا على  يأخذ  كاملا في 
لسياسية هي:   للثقافة 

لضيقة: - لأهد  لثقافة  لأفر ليس لديهم معرفة جيد عن  لثقافة  لنمط من  في هذ 
حكا صحيح لسياسية, لذلك فإنهم لا يستطيعو تقديم  لغايا لغايا  لأهد  ة على تلك 

لتأييد  لأفر لا يستطيعو تقديم  نوع من  لك   لموجو في مجتمعهم, يترتب عن  لسياسية 
ليها مجتمعهم. لتي يهد  لعامة  ضة للسياسا  لمعا   

لخضوع: - كو ما يجر حولهم في  ثقافة  لسياسية يد لثقافة  لنوع من  لأفر في هذ   
يقومو بإصد  لوعي,  لمشاعر  لإحسا  لسياسي, حيث يتشّكل لديهم نوع من  لنظا  طا 
لوقت  لعملية يكو سلبيا, في  لا  موقفهم من كل هذ  لسياسي,  لنظا  لأحكا تجا  نوع من 

يكو لعامة.  لإجر  لخدما  لعديد من  لنظا  يقّد لهم  في  لذ ينتظر فيه من 
ما  ية قيمة,  هم ليس لديه  هم   , لاعتقا لأفر لمسيطر على  لخو هو  لخضوع  طا ثقافة 

                                                 
لسياسي", ط مولو  1 لاجتماع  لطيب, "علم  لوطنية, ليبيا01يد  لكتا    ,2007 ,87. 
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لعملية  نتائج تأثيرها في  ضعة  لمتو تهم  لاعتر بقد كتهم,   لنظا بأهمية مشا عتر  لعد 
لذ لا يقّدمو خلاله  ش لسلبي  لموقف  نهم يخافو من  يئ بأ يحسب ضدهم لسياسية, كما 

.  كتجا للنظا
كة:  - لمشا كة في ثقافة  كثر للمشا طنو  لديهم فر  لمو لثقافة يعتقد  لنوع من  في هذ 

 , لمتاحة لديهم, كالانتخابا لوسائل  فق  تعديله  لنظا  نهم قا على تغيير  لسياسية,  لحيا 
لأفر في هذ  بذلك يكو موقف  لسياسي.  لضغط  جماعا  لأحز  يق  , عن طر لمظاهر

لسياسية.لنوع من  لعملية  لفر فيه نفسه جز مهما من  يجابي يجد   لثقافة 
لثقافة   با  لكل نمط ثقافي علاقة مع بنا سياسي, ففي حين   فير لموند  كد  قد 

لسياسي ترتبط بالبنا  لخضوع  , فإ ثقافة  لتقليد لاجتماعي  لضيقة ترتبط بالبنا  لدعائية  
م لتسلطي,  طية, حيث  عملية لسياسي  لديمقر لسياسية  لنظم  كة ترتبط ببنا  لمشا ا ثقافة 

طنة لمو إحلا  طية  لديمقر لعملية  طا  لسياسية تعد عنصر هاما في  كة   .1لمشا
لتطوعي:  -5 لعمل  لمدني في حقل   لجمعيا كتنظيما فاعلة للمجتمع 

لمجتمعا لحديثة  تطوير  سا  لد لحكومية ثبتت  لسياسا  يق   لا يتم عن طر
لتي تستطيع  لحكومية  لتنظيما غير  لحكومية  لأجهز  يق توليف بين  يضا عن طر إنما  حدها, 
لمشكلا  كهم في حل بعض  إشر لأفر  ستقطا  لتطوعية على  ية  لتعبو تها  بفضل قد

لإطا تع في هذ  ية.  لاقتصا لثقافية  لمجتمع لاجتماعية  حد تنظيما  لتطوعية  لجمعيا  تبر 
. حلو ئل  لى طابع تقديم بد لاحتجاجي  لطابع  نتقلت من  لمجتمع, حيث  لفاعلة في   لمدني 

لأمريكي  لنمو  لمنبثقة عن  طية لد  لديمقر شتهر به كتابه  كثر ما  ل كسيس  توكڤيل   :
ين صد ما بين لذ يقع في جز مريكا  مريكا، 1840  1835سنتي  في  طية في  لديمقر . كتا 

سمية للحكومة  طا مهمة  لمتحد في  لولايا  لى  حلته  لعلمية، بعد  عماله  هم  لذ يعتبر من 
لأعما في  كبر  ليو من  لكتا  يعتبر هذ  مريكا،  لسجو في  صلا  سة نظا  لفرنسية لد

لسياسية لعلو  لاجتماع   .علم 
لتي  لفر  لفرنسيين، يدعوهم لإ  بالذ  بيين  لأ كا توكفيل يخاطب 
, كا ضعف  لمدني على حد سو لمجتمع  لسياسة  بية على  لأ ية  لاقتصا لسياسة  طرحتها 
مريكا بأ  لميز بين  مريكا  شي يستوقف  توكفيل. فجا تفسير ليرسِيَ   لة في  لد

                                                 
طية", ط  1 لديمقر لسياسية  كة  لمشا بية01سامية خضر صالح, " لتر  .25, 2005مصر -جامعة عين شمس -, كلية 
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لذ  لتمييز  هو  لضعيف،  لمجتمع  ية،  لقو لة  لد با حيث  لتها ضعيفة،   ، مجتمعها قو
لمعاصر. لتنظير   تر تأثير فاعلا في 

بنائه  نة باهتمامه بتعليم  لعليا مقا هتمامه بالعلو  لفتر قلة  لمجتمع في تلك  لملاحظا على  من 
كثر لما  لتي تد عليهم  لجامعا لحر  هتمامه بتعليمهم في   .1من 

لة  لد لأمريكية بعيو كاتب فرنسي معاصر لتأسيس  لسياسية  لحيا  نب من ملامح  هذ جو
 لأمريكية.

ية: -6 لخير   لجمعيا 
ليا  لى نشأتها   لتطوعي  فيما يلي نتطر  لعمل  جه  حد  ية  لخير لجمعيا  تعتبر 

لتعر على  ئر.تفعيلها مع  لجز ية في  لجمعو  لحركة 
ها:  6-1 ية  تطو لخير لجمعيا   نشأ 
كت عالميا:  - لفر   شا لطابع  لخير تتخذ في غالبها  لإحسا   لبر   ية كانت جهو  لبد في 

ية   لبشر لمجتمعا  قعة  تسعت  لى   لحا كذلك  لمختلفة،  ظلت  لدينية  لهيئا  بها 
لان ية لا تفي تعرضت  لفر لجهو  جتماعية عنيفة فأصبحت هذ  ية   قتصا سانية لهز 

لى  ية  لأسر لاجتماعية   لعلاقا  لمرجو لا سيما  قد تعرضت  لنتائج  بالغر  لا تحقق 
كبر  لجهو  تجميعها  تنظيمها للتظافر  تحقق فعالية  لتفكير في توحيد هذ  لتفكك فبد  مل  عو

لقر  مر لك في  لإحسا  كا  ية للبر   نشا مؤسسا خير فضل، فبر فكر   
لتطوعية  من  لاجتماعية  لخدمة  ، حيث حدثت تطو هامة في ميد  لتاسع عشر ميلا

 همها ما يلي:
لعامة في عا  * لإيطالي 1863تأسيس جمعية جنيف للمنفعة  لى  لفضل في تأسيسها  ،  يرجع 

للجنة "هنر لك باسم  لحر ثم عرفت بعد  لجرحى في  "  هي جمعية تطوعية لخدمة  نا  
لأحمر. لية للصليب   لد

لتي بد عا  * لإحسا  نجلتر1869ظهو حركة جمعيا   .2 في مدينة لند  

                                                 
( علي حاكم صالح, حسن ناظم, ط  1 ( ," لنقد للفكر يخ  لتا لمدني  لمجتمع  " , هرنبر بية للترجمة, 01جو  لعر لمنظمة   ,
 .277, 2008لبنا  -بير
لإسلامية، غير  2 لعلو  سالة ماجستير في  لقائمين عليها،  بط  ية حكمها  ضو لخير لمؤسسا  لسكني,  عا عا قاسم 

, ، فلسطين منشو لاسلامية، غز  .07, 2012لجامعة 
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لأحي*  جتماعية تنشأ في  لاجتماعية هي مؤسسة  لمحلة  لاجتماعية   لمحلا  ا ظهو حركة 
لمحلا على فلسفة معينة تقتضي  لاجتماعية  تقو هذ  لآفا  لتي تنتشر فيها  لفقير  لشعبية 
لمحلا   لأغنيا ليقيمو في هذ  لمتعلمين   لاجتماعي من  لمهتمو بالإصلا   ينتقل 

لت يق  لنافعة عن طر يمة  ل كر لحيا  نتهم على  لأحيا لمعا هالي هذ  تهم  يعيشو مع  أثير في عا
لعالم عا  جتماعية في  كسفو  كمبر  محلة  نشأ جامعتا  ،  1884تجاهاتهم،  قد 

نجلتر  في مناطق عديد من  جز كثير من  لاجتماعية في  لمحلا  نتشر حركة  سرعا ما 
نحا ية في مختلف  لخير لمؤسسا  لجمعيا   نتشر  لك  لعالم،  مع  هذ لعالم  بعد   

لا  خدماتها  لعينية  لمالية   لمساعد  لأمر على تقديم  قتصر نشاطها في با  لجمعيا 
لخدما  تباينت،  نتيجة لظهو  لمساعد  تعد  سرعا ما تطو فتشبعت مجالا 

لمساعد تقد بعد صبحت  لاجتماعية  لخدمة  لاجتماعية  بر  لمشكلة من  لعلو  سة 
ية  لبشر ية   لما لامكانيا  سة  لفعلية،   لأسر  لى حاجا  لتعر  نبها   جميع جو
لفر   لسليمة للتغلب على ما يعتر  لوجهة  ستغلالها  توجيهها  لتي يمكن  لمتوفر لديها،  

لمجتمع   لسليم مع  لتكيف  لنمو  تؤخر  لأسر  لأسر من مشاكل تعيق  نظمه  تؤثر على  
 كيانها.

لاجتماعية  عربيا:  - لآ بالظر  ياته  حتى  لمؤسسي منذ بد لخير  لعمل  تأثر 
ثر على  مل  يخي،  هنا عو لتا لعربي في مسا  لثقافية للمجتمع  لسياسية   ية   لاقتصا

يخية م  حل تا لعمل في مر هد  حجم   لدينية  توجها   ختلفة، فمن ناحية كا للقيم 
ية   لخير لجمعيا  لمؤسسي، حيث تعتبر  لخير  لعمل  لعربية تأثير كبير على  لمنطقة  حية في  لر
لاسلا  لوقف في  لذ يشكل  ية  لجا لصدقة  لزكا  مفهو  متد لنظا  لأشكا  قد  هي 

نعكاسا لق لمسيحية،  لعشو في  ية بد  نظا  لخير لمنظما  لاجتماعي،  قد هذ  لتكافل  يم 
لاجتماعية، كما شهد  لمساعد  لخدما   لى جانب تقديم  لدينية  لثقافة  لتعليم   كبير في نشر 
ل كو  لحر   لأجنبي   لاستعما  لنضا ضد  ثنا فتر  لعربي تطو  لأهلي  لقطاع 

لمنطقة مم لوطنية ضد لتي شهدتها  ية  لهو لاستقلا   لحفا على  جل  لشعبي من  لتكاثف  ا عز 
لقر  يا  لى بد لعربي  لوطن  لجمعيا في  ية،  تعو نشأ  لاستعما لثقافية   لهيمنة  لا  محا

لعر  1973 في تونس  1867 في مصر  1871، عا 19 لأ  1912 في   في 
  في فلسطين.1920
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ين محليا  - لميا لجمعيا في شتى  ئر ظهر موجة كبير من  لجز لسياسي في  لانفتا  : بعد 
ية  عرفت  لجمعو صفت بالحركة  لبيئية  غيرها،  لصحية   ياضية   لر لثقافية   لاجتماعية  

لمجتمع  لى قضايا  قربها  لمدني   لمجتمع  هم مكونا  ها  لمختلفة   نطلاقة هائلة باعتبا ئحه  شر
طي  لديمقر لتحو  لاجتماعي  ية مصد للحر  لجمعو لحركة  صبحت  بذلك   ، لشبا خاصة 
لعد  صل  لوطن ككل،  قد  لمدينة  في  لحي  في  لاجتماعي في  لسياسي   يين  لمستو على 

لي 2001لإجمالي للجمعيا سنة  لى حو طنية  محلية،   75   بلغ 2005في سنة لف جمعية 
كثر من  ها  لإتكا  80عد لذ بد  لإعتما على  لرغبة في  يا  لف جمعية مما يد على 

لأمر  ئر فإ  لجز في للمجتمع  لديمغر لبنا  يضة في  لعر لقاعد  لشبا هم  لة،  بما   لد على 
ل ، مع  عايته باستمر لتكفل به   لمدني  لمجتمع  خطا يفر على  لوقاية من  ليا  تركيز على 

ته  ظر  لتطر  كذلك تنمية  تحسين قد لانحر   لعنف   لاجتماعية   لآفا 
ية صعبة  حاسمة  لشريحة تمر بفتر عمر لنفسية، لأ هذ  لاجتماعية   ية   لاقتصا حياته 

عايتها  يط في  لمجتمع ككل،   تفر لتكفل بإشباع حاجياتها تنقلب من  لمستقبلها  لمستقبل 
لتنمية، فالشبا له خصائصه  لتخلف  تعيق  لى  تزيد في  يجابي مرغو  قو بنا  تغيير 
عايته  لمجتمع  لمتميز تجعل منه سلاحا  حدين، فإ عر  لاجتماعية  لنفسية   لبيولوجية  

ستثما طاقاته  تحقيق مطالبه كا لتنمية  طليعة   توجيهه   لأساسية للإنتا   لمحركة  لقو 
لشبا هي  لمتاحة لرعاية  لآليا  يع،  من بين  لسر لتغير  من  لتجديد في  لابتكا   لتطو  
لجماعا بهد  لمساعد للأفر   لمنظمة لتقديم  لجهو  لاجتماعية،  هي تلك  لخدمة  مهنة 

قايتهم من ح لامهم   فع مستو معيشتهم  تنمية علا  ما  تحسين   د كو  
لجامعا   لشبا كالمد   جد  لمؤسسا حيث يتو لإنتاجية،  يتم في كل  تهم  قد
لشبانية،  لهذ تسعى هذ  لجمعيا  لأحيا  في مقر  لعمل   ماكن  لشبا  في  كز  مر

سس  مبا لثلاثة  لجمعيا لتفعيل  ترقية  لاجتماعية، من خلا تطبيق طرقها  لخدمة 
لمجتمع يقة تنظيم  لجماعة  طر يقة خدمة  لفر  طر يقة خدمة   .1لرئيسية: طر

 
 

                                                 
كتو   1 حة  طر  ، لشبا عاية  لاجتماعية في مجا  لخدمة  ها في طر  ئر   لجز ية في  لجمعو لحركة   ، ّ ه بوصنبو لل عبد 

ئر  لجز , جامعة  لاجتماع، غير منشو  .98، 2010في علم 
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ئر -7 لجز ية في  لجمعو  : لحركة 
ئر كما يلي:  لجز ية في  لجمعو لحركة   كا تطو 

لجمعيا من 1962لى  1901من  7-1 لنو   يين فقط : تأسست بعض  ئر لجز طر 
ياتها  لثقة بالنفس، فاهتمت في بد كتسا  تي بهمومهم   لذ لمبا بالتكفل  كخطو متقدمة في 
لحفا على  لسكا   لمساعد للمحتاجين من  لمعونة   لة تقديم  لاجتماعية  محا بالمسائل 

يو صد ئر لجز لوطنيو  ستغل  ية  غيرها، ثم  ئر لجز لفرنسي لسنة  لثقافة  لجمعيا  قانو 
لاحتلا بعد 1901 لنضا ضد  لتأسيس لشكل جديد من  ية لهم في  لحر تا بعض  لذ   

لوطنية فمنذ  لحركة  لمرحلة بفتر  لك هذ  لسابق عرفت خلا  لمسلحة في  ما  لمقا فشل 
لصالح با بق1902 لعاصمة،  حلقة  ئر  شدية بالجز لر  1907سنطينة سنة  تأسست جمعية 

لوطنية.  خلا  فع  لد لتقد بعنابة  غيرها، تحركها  يين بتلمسا  نا  ئر لجز لشبا  بطة 
ئر بظهو نو مهنية خاصة بالمحامين   لجز ية في  لجمعو لحركة  هر  لحربين  مرحلة ما بين 

لجمعيا  لتجا  غيرهم، كما لعبت  لمعلمين   لقد  لأطبا   ياضية ممثلة في فر كر  لر
لتضامن  لشبا منهم مشكلين نوعا من  يين خاصة  ئر لجز لملاكمة مثلا  هاما في تجميع  تأطير 
لوطنية  لحركة  لتي تأسست عليها  لفعلية  لقاعد  ياضية  لر لجمعيا  لوطني،  قد كانت هذ 

لتأثير  لأبر في قو  لمثا  ية،   ئر لحقبة هو جمعية لجز لأ للجمعيا في تلك  لفعالية في   
لتي تأسست سنة  يين  ئر لجز لمسلمين  يين  1931لعلما  ئر لجز لديني  تعليم  لإصلا  فع   بد

ية تحركها من  لجمعيا  يقيد من حر لتضييق على هذ  لاستعما بد في  ..ل كن  فا لخر بة  محا
ها  توجيهها ل حتو ية جل  لتحرير لثو  ية خلا  لجمعو لنضالي للحركة  لد  مصلحته،   

لمباشر  ل كشافة بالمساهمة غير  لطلبة   تحا  لمهنية   لثقافية   ياضية   لر لجمعيا  لمسلحة بقيا 
لثو لأمو لصالح  با  جمع  لدعو للإضر لتعبئة   سطة عمليا  لاستعما بو بة    في محا

لية. لد لمحافل  يف بها في   لتعر
عتمد على 1971لى  1962من  7-2 مة   ية صا لة سياسة مركز لد لفتر تبنت  : خلا هذ 

لاجتماعية  ية   لاقتصا يا  لمستو لوحيد في جميع  لتعبير  عتبر   لذ  حد  لو لحز  نظا 
ل لتعبير   شكا  لسياسية، فمنعت  شكل من  تي، لهذ كا تطبيق قانو   لذ  1901تنظيم 

ية، ثم جا  ير لتحر حه  فرغته من محتو  صا  لتي  ية للسلطة  لأحا ية  لر نتقائيا بحسب 
لثقافية  1964مرسو ما  لاجتماعية   لجمعيا  لذ منع  نشاط سياسي على   
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لة لهذ تعر لد لك مساسا بأمن  عتبر  ياضية،   لتمثيلية لر لقو  ية   لتعبير لأشكا  ضت جميع 
تجاها  غايا  ها لتأخذ نفس  عا بنا لة  لقمع  محا لة للمضايقا   لمرتبطة بالد غير 

لة  .1لد
لعمل 03/12/1971في  79/71صد قانو : 1980لى  1971من  7-3 نهى  لذ   

لفرنسي لعا  مة ف1901بالقانو  كثر صر صلا، فقد ،  كا  يلة  لهز ية  لجمعو لحركة  قبة  ي مر
جبر  لولاية معا، مما  خلية   لد لمز من طر   لاعتما  لقانو شرط  شترط هذ 
لجمعيا   لتحا  حد، كما تم  لو يا للحز  سمية تخضع عضو تحا  لعديد منها على  تشكل 

ل  ية  لاقتصا ياضية بالمؤسسا  لر ل كبير لنو  لنضالي  ها  غم  كبر مع حمل علاماتها، 
يديولوجية   فع  ية   لوطنية، ل كن مع هذ ضلت هنا جمعيا سر لحركة  خلا فتر 

لجمعيا لعا  لة  بالتالي فإ قانو  لمعز لمساجد  لجامعا    1971ينية تعمل خفية في 
لتأطير لحاكم في  لحز  لة   لد قبة  شكل   لمجتمع  مر لتحكم في مختلف فئا   

لشديد ل كنه هيأ عد تنظيما لمرحلة تالية  مته  غم صر لتنظيم  توجهاتهم،  كا نقلة نوعية في 
. لثمانينا لنظا  هي مرحلة  ما مع  جهة  صد  كثر مو

يديولوجية تمثلت: 1990لى  1980من  7-4 لمرحلة تغيير  لقيا  بد تظهر في هذ  في 
يجيا من بعض  لة تد لد نسحبت  لتسيير،   ية في  لمركز ية كالتخلي عن  قتصا صلاحا  خا  بإ
نفتحت نوعا ما على  ، كما  لثمانينا سط  ية  لاقتصا مة  لأ ، خاصة بعد  لاستثما ين  من  لميا

لك بع لأعبا   لتطوعي  سمحت لها بالقيا ببعض  لعمل  لوطني لعا لجمعيا   لميثا  د تبني 
لقانو 1986 يخ  15/87 ثم صد  طنين على تأسيس 21/07/1987بتا لمو لذ شجع   

لمهنية، حيث بلغ  ياضية   لر لثقافية   ية   لاقتصا لاجتماعية   لمجالا  هلية في  جمعيا 
لمجاهد  ها حسب جريد   لف جمعية. 11 12/05/1988عد

لتي : 2008لى  1990من  7-5 لتعبير  ية  لتنظيم  حر لتجمع   ية  لحزبية  حر ية  تميز بالتعد
صحا  لمثقفة  خاصة  لنخب  ندفعت  لفتية   لمستقلة،  لصحافة  يا قصو عبر  بلغت مستو
ين  لميا لجمعيا في شتى  حد  منظماته  غيرهم في تأسيس  لو لحز  لنضالية في  بق  لسو

ياضية   لانسا  غيرها، مما يد على لر لبيئية  حقو  لصحية   لثقافية   لاجتماعية  
                                                 

، مرجع سابق,   1 ّ ه بوصنبو لل  .99عبد 
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غبتهم  مالهم   يين  مد حاجاتهم للتعبير عن  ئر لجز لتي كانت كامنة في نفو  ل كبت  جة 
لتي تهمهم. لقر  تخا  كة في  لمشا   في 

ية:  -8 لجمعو لتنمو للحركة  لنشاط   ليا تفعيل 
لعديد من  لتنمية يتطلب توفير  يجابي في عملية  لجمعيا للمساهمة بشكل   تفعيل  

لتالية: لأساليب  لوسائل   لجمعيا من خلا  لرعاية  تشجيع    جه 
ية. * لخير ضي لإقامة منشآتها  لأ لجمعيا حاجاتها من   منح هذ 

لحكومية *  ية بالإعانا  لخير لجمعيا  لأطفا   شمو  عاية  خاصة  تولت 
لخاصة.  لاحتياجا 

ئب  *  لضر لما  من  با   ل كهر تير  لجمعيا سو من فو عفا  تخفيضا لهذ  تقديم 
لجمركية. يفة   لتعر

فر  شركا  عفا*  ئب سو كانو  لضر فعي  لتبرع بها للجمعيا من قبل  لتي يتم  لمبالغ 
لدخل. ئب على  لضر  من 

لأجهز *  للو   لأثا   لمعد   ل كتب   لحكومي للجمعيا في مجا توفير  لدعم  تقديم 
  غيرها.

لمتعلقة بالع*  يعا  لتشر نين   لقو لملائمة تحديث  تطوير  لتسهيلا  لخير بما يكفل تقديم  مل 
. لجمعيا لخاصة بإنشا  تطوير  توسيع مثل هذ  تينية  لر لإجر  لتخفيف من    

لإ *  لحديثة في  لأساليب  لخير لتمكينهم من تطبيق  لعمل  يب قا منظما  تأهيل  تد
ل لأهد  لخطط   لعمل لتنفيذ  لية   مرسومة. تطوير 

سة  *  لمد لأسر   لك من خلا قيا كل من  جتماعية سليمة   لأبنا تنشئة  تنشئة 
لعمل  لإيثا    لتضحية   ع قيم  نب من  لجو لإعلا بد منسق  متكامل  سائل 

لطفولة لناشئين منذ مرحلة    .1لجماعي في نفو 
لجم -9 سهاما  لجماعي نمو من  ية:لز  لخير  عيا 

لمجتمع,  لتعامل بين شقي  لحد في  بط  لضو لنو عن  ل كريم في سو  لقر  تحد 
لمجتمع, حيث  غر  خلا  , لصيانة   لاحتشا لعفة  جو  ضر توفير   , لنسا لرجا 

                                                 
لعد  1 لاجتماعية,  لبحو  سا  لد طنة", مجلة  لمو ها في تنمية قيم  ية  بو لتر لمناهج  لباسط, " , جامعة 15هويد عبد 

, ما -لشهيد حمة لخضر ئر, صص2016لو لجز  ,52-69. 
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 ّ يج لعز لتز لمؤمنين يأمرهم بالقيا بمهمة  لى  تعالى خطابه  ّ ه سبحانه  لل لذكو يوجه  بهم من 
لأخلاقية.  لتعاليم  بط  لالتز بالضو لعفة  لز في تكريس  لى   شا  لك  في   , لإنا

ّ ه مِن »يقو تعالى: لل َ يغنِهِم  ِ يَكونو فقَر َإمَائِكم  ِكم  اِلحينَ مِن عِبَا لّصَ َ لَأيَامَى مِنكم  نِكحو  َ َ
َ ِسع عَلِيم فَضلِهِ  َ ّ ه   «1لل

نِكحو» َ , حيث لم يخاطب « َ لعز ِّجو  هو خطا للمجتمع بأ يز  , ِّجو  
ية  لز ليس قضية فر لك   ِّجوهم.  لنا  يز إنما خاطب   , جو لعز هنا بأ يتز
لأمو من  لاجتماعية, كسائر  لتاثير  تباطا  لا بمعز عن  لمعنيا فقط,  لطرفا  يقو بها 

لمتأثر بأكثر من جانب  بيع لمؤثر  تباطاتها  ها  بعا ...بل هو مسألة لها  إجا شر 
عو  عم  لى  خاصة لأ مر قد يحتا  لعائلية,  جتماعي. كما  من يريد تأسيس حياته 
لمجتمع  لى  لخطا  إنجاحها. من هنا يتوجه  لمهمة  نجا هذ  معنو لمساعدته على  ما 

لَأيَامَىََ » , « نِكحو  مر جلا كا   لذ لا  له  لإنسا  تعني  ّيِم على  قيِّم,  جمع 
جها, ل كنها كما  لمر  ما  في  ته,  مر لرجل  ماتت  لكلمة في  ستعمل هذ  إ كا قد 

كر معها بكر  نثى لا  كل  نثى معه,  كر لا  : تشمل كل  يو للغو إ كا نص عليه   ثيِّبا. 
فعا لهم  جهم قد يكو  , فإ  لاقتصا لضعف  حر  عبيد يعانو من  لأشخا  بعض 
لعائلية  لياتهم  يوسع عليهم بتحملهم لمسؤ ّ ه تعالى سيبا لهم  لل , كما   لإنتا لعمل  للمزيد من 

ّ  »لاجتماعية  لل َ يغنِهِم  َ ِ ِ يَكونو فقَر  «.ه مِن فَضلِه
لز في: لمساعد على  ثا   تتجلى 

-  : لإعفا لعفا للنفس  للغير, كما جا في لسا تحقيق  لإعفا لغة: فعل ما يحقق 
لمحتا للز لتجنيبه  يج  : تز لفقها صطلاحا فيقصد به  ما   . لعر تا   , لمصبا  , لعر

. لحر  لوقوع في 
لف لتالي: هل قد ناقش  لوجه  لمسألة على  لإسلامية هذ  هب  لمذ لمسلمو من مختلف  قها 

, ممن تجب  لز لى  لز لمن يحتا  لإنسا  كا قا متمكنا,  يوفر تكاليف  يجب على 
لى مستو  ليه فقط,   يرقى  مند  لك مستحب  ؟    لا لديه  نفقته عليه, كو

 ؟لوجو

                                                 
لآية  1  , لنو  .32سو 
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لسنة حيث  هل  لمشهو» فقها  لأجد على  لأ  عفا  لولد   «.1يلز 
 , لأجد لأ  عفا  نثى  كر كا   لولد  لمشهو يلز  لزحيلي: على  لدكتو  قا 
لك   , لهلا لى  لمفضي  لئلا يعرضهم للزنا   , ل كسو لمهمة, كالنفقة  جو حاجاتهم  لأنه من 

لمأمو بها شرعا. قا تعالى: لا يليق بحر لمصاحبة بالمعر  ليس من  لأبو  ََصاِحبهمَا فِي »مة 
فا... نيَا مَعر  «.2لدُّ

نفسخ  جة,   لز لإعفا  ماتت  يجب تجديد  مر حر تعفه,  : بأ يعطيه مهر  لإعفا
لإعفا بش إنما يجب  لأصح.  كذ  طلّق بعذ في   ,  رطين:لنكا

لمهر بال كسب. لا: لأ قا على  لإعفا  كا  لا يلز  قع,  لو لمهر في   لمن كا فاقد 
لزنا. ثانيا: إ لم يخف   , لوط لى  لز بأ تتو نفسه  لى   للمحتا 

حتياط  كما هو  لاحتياط,  لك مطلو على سبيل  لشيعة: بأ  فتى فقها معاصر من 
جبت نفقته  لم تجب نه لا يلزمه سو  لحنفية  جح عند  لر  .3ستحبابي. ل كن 

لعنوسة: -  لتقليل من ظاهر 
لصدقة, لأنها تعالج حاجة م لبذ  فضل مو  لمحتاجين للز تعّدُ من  اسة مساعد 

لإلهي  ستجابة للحث  نهما  , كما  لانحر لفسا  سد ثغر  لمجتمع,  من  حقيقية تسهم في تعزيز 
ِ عن  جّل, فقد  ّ ه عز  لل لى  لأمو  حب  لك من  يج,   لتز لإنكا  لديني على 

:  لرسو يج»نه قا لتز جل من  ّ ه عز  لل لى  حب  لإسلا   .4»ما بنِي بنا في 
ية علاقة ؟  -10 طنة  لمو لتطوعي    لعمل 

لسياسية   عا  لصر ما   لأ ثر في تخفيف حد  طنة من  لمو لا يخفى للجميع ما لقيم 
لآخر  ما لذلك من  لاندما  قبو  سس سامية كالتعايش   جتماعية قائمة على  تحقيق حيا 

عا  لنز لتمييز   لتهميش   لسياسي حيث   لثقافي   لاجتماعي   لصعيد  يجابي على   ثر 
  ، ها لمجتمع   لاجتماعية  لتقد  لا معا هد للتنمية  طنة ما هي  لمو هي من معوقا 
لافكا  لمجتمع   لأفر في  ثر با في تطوير قد  لتطوعي من  يضا ما للعمل  لا يخفى 

لمشتركة،  ت لمدنية  ية  قيمة  لحضا لانسانية   لتطوع  بعا  عية  غر  ميّز بتقليص لإبد
                                                 

لعربي, ب لشربيني  1 لتر  حيا    ," لمحتا  .211, )بد سنة(, يرمحمد, "مغنِي 
لآية  2  ,  .15سو لقما
هبة,  3 لته", ط لزحيلي  لإسلامي  لفقه  مشق03" لفكر,    ,1989 ,34. 
لعاملي, مرجع سابق,   4  . 14لحر 
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لمجتمع  لشعبية مما ينتج عنه تطوير  لتفاعلية  لمشتركة   لمجا للأعما  لتقليدية يفتح  لانتما 
مة،  كل هذ من  لمستد لاجتماعية  لتنمية  فع عجلة  لاجتماعي   لرخا  بأكمله  تحقيق 

ثبت  لتطوعي بعد   لعمل  لذ حظي به  لي  لد لاهتما  ل كثير خلا  لبا في حل   
لنتائج  لى  لمجتمعا بالإضافة  لشبا   لثقافية  تنمية قد  لاجتماعية   لمشكلا  من 
همها  ية   لاقتصا لثقافية  لاجتماعية   يا  لمستو لتطوعية على  لأعما  لتي حققتها  لمبهر 

لوطني. لانتما   يا مستو 
لعمل  يز  لفعالة.   بالتالي فتعز لصالحة   طنة  لمو لسبل لتحقيق  حد   لتطوعي هو 

 خاتمة:
لتنمية  - تحقيق  لفقر  لحد من  لى  تجية تهد  ستر لتطوعي عنصر مهما في   لعمل  يعتبر 

لاجتماعي. لتكامل  مة   لمستد
لمت - لسلو  ئما جز من  نسانية, فقد كا  سة  لتطوعي مما لعمل  لعمل يشكل  حضر. فمعالجة 

هما  . للجميع. كما   لحيا تحسين نوعية   , لمو يا  سيلة لز تيجي يعد  ستر لتطوعي من منظو 
يض  تقو  , لبشر لمو  تعطيل  لى تجاهل  تنفيذها يؤ  لسياسا  سم  لتطوع في  عامل 

. لمجتمعا لقائم بين  لتعا   تقاليد 
ل - لتجربة على   فة تد  َ عليه فر ها يجابية جد عندما تعر يقة  شبا يستجيب بطر

لذ  إقامة نظم للاعتر بالتطوع  لتطوع,  لشبا على  مج محد لتشجيع  كة. فوضع بر للمشا
بة للعمل  سم صو جذ جل  لإعلا من  سائط  لتعا مع   , تقدير لشبا  يقدِ عليه 

ية. لتطوعي, يؤثر تأثير كبير  لبشر لمو  ستثما سليما في  يشكل  لشبا  سها   على مستو 
-  , لأفر طنة لد  لمو لحكومية  مهما في تشكيل ثقافة  لتنظيما غير  لجمعيا  تلعب 

لتمتع بمو  مة في  لقا لأجيا  مة تضمن حقو  لعمل لتحقيق تنمية مستد ية  لو لتحسيس بأ
لطبيع لمو  ستنز   , لتلو لبيئية) لمشكلا  ية, تآكل طبيعية مصانة, كالتحسيس بالأخطا 

لحاضر  حتياجا  ياتها تلبية  لو مة تضع في  لمستد لتنمية    .)... لخير لعمل   , لأ طبقة 
لا شك  تحقيق هذ   . لاحتياجا لتمتع بهذ  لمستقبل في  جيا  غفا متطلبا   

ل لمجتمع  تنظيما  فر  لاجتماعيين, من  لفاعلين  كة كافة  يق لتنمية يتطلب مشا مدني عن طر
لتطوعي.   لعمل 
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لمحلي  - لمستو  كة على  لمشا لك بدعم  ية,  لبشر لقد  لتطوعي على تنمية  لعمل  يعمل 
منظماته في  لتطوعي تتم عبر مختلف مؤسساته  لعمل  لمدني في  لمجتمع  كة  لوطني.  مشا

لمدني باعتبا لمجتمع  همية  بهذ تتضح  لتنمية.  يع  يا يساهم في  مشا قتصا جتماعيا  يكا  شر
ها, بحيث يعمل  لة عن  لد لتي قد تتخلى فيها  ليا  لمسؤ ل بعض  ُّ تحم  , لأفر تعظيم قد 

لمحلية. لمتعلقة بالتنمية  لناجحة للمشكلا  لحلو  يجا بعض   على 
جع: لمر  قائمة 

- . ية  ل كريم,   لقر 
منة,  - ير  لز لعلو حمد  كتو في  سالة   , لسعو لشبا  طنة لد  لمو قيم  لتطوعي  لعمل 

لملك سعو , جامعة  ية. 1436لاجتماعية, غير منشو لسعو لعربية  لممل كة   , 
يس - لعالمية"، با طنة  لمو بية على  لتر لثقافة, " لعلم   بية   لمتحد للتر لأمم    .2015فرنسا  -تقرير 

ل - لشيعة", طلحر  سائل  لحسن, " , 01عاملي محمد بن  لتر لبيت لإحيا  , مؤسسة  
 .1993بير
لته", ط - لإسلامي  لفقه  هبة, " مشق 03لزحيلي  لفكر,    ,1989. 
, )بد سنة(. - لعربي, بير لتر  حيا    ," لمحتا  لشربيني محمد, "مغنِي 
ّ ه معل - لل ني بن عبد  لعلو لشهر سالة ماجستير, في  لمجتمع,  علاقته بأمن  لتطوعي  لعمل   , و

, جامعة نايف  ية.2006لاجتماعية, غير منشو لسعو لعربية  لممل كة   , 
( علي حاكم صالح, حسن ناظم, ط - ( ," لنقد للفكر يخ  لتا لمدني  لمجتمع  " , هرنبر , 01جو 

لعربية للترجمة, بير  .2008البن -لمنظمة 
لمجتمع", ط - لتطوعي في خدمة  لعمل  " , لصفا لعربية 03حسن  لممل كة  يع,  لتو طبا للنشر   ,

ية  .2007لسعو
سالة ماجستير في  - لقائمين عليها،  بط  ية حكمها  ضو لخير لمؤسسا  لسكني،  عا عا قاسم 

لاسلامية، غز  لجامعة   , لإسلامية، غير منشو   , فلسطين.2012لعلو 
طية", ط - لديمقر لسياسية  كة  لمشا لتربية01سامية خضر صالح, "  -جامعة عين شمس -, كلية 

 .2005مصر



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

008 

لعربية", ط - طنة  لمو طنة قر في مفهو  لمو إشكالية  لة  لد لديب, " , كنو 01سيد محمد 
 . 2011لأ -لمعرفة, عما

لحركة  -  ، ّ ه بوصنبو لل لاجتماعية في مجا عبد  لخدمة  ها في طر  ئر   لجز ية في  لجمعو
ئر لجز , جامعة  لاجتماع، غير منشو كتو في علم  حة  طر  ، لشبا , 2010/2011عاية 

ئر.   لجز
كتو في علم  قصير -  سالة  سة,  لمما لتصو   ية بين  ئر لجز سة  لمد طنة في  لمو , مفهو  مهد

هر , جامعة  لاجتماعية، غير منشو لعلو  لسياسي، كلية  ئر. 22015/2016لاجتماع  لجز  , 
لسياسي", ط - لاجتماع  لطيب, "علم  يد  لوطنية, ليبيا01مولو  لكتا    ,2007. 
لبحو  - سا  لد طنة", مجلة  لمو ها في تنمية قيم  ية  بو لتر لمناهج  لباسط, " هويد عبد 

لعد لشهيد حمة لخضر15لاجتماعية,  ئر.2016ما -لو -, جامعة  لجز  , 
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لعربية  لمجتمعا  تيجية ثقافية محكمنة في   تصو مقتر لاستر
لمعاصر في  لمتغير   ظل 

 
شة      . حسين عمر 
 فلسطين -جامعة غز    

 
لبحث:   ملخص 

مكانا  ، فأنتجت  لمعاصر لحضا  لمت بالثقافا  لإنسانية متغير متلاحقة  تشهد 
ثر بصو   لمعاصر، مما  لبشر  لفكر  ماتيكية في  جد تحولا  تحديا متنوعة،  فريد 

ن لمعيشة بألو سبل  لتفكير  طر  لجماعا  لأفر  سلو  ية  لبشر لقيم  ها بأخر في منظومة 
، لذ جا  لمجتمعا يعها لخدمة  تطو لحديث،  لعصر  لحكمة في  متغير  كافة، فبر  
لعربية في ظل  لمجتمعا  قيمية محكمنة في  تيجية ثقافية  لبحث ليرسم تصو مقتر لاستر هذ 

ت  ، فلسفته من منظو لغو لحكمنة  لك من خلا  بيا مفهو   ، لمعاصر سليط لمتغير 
سم تصو مقتر  من ثم  لعربية،  لمجتمعا  ثرها في حكمنة  لمعاصر  لمتغير  لضو على 
لفر  لك على مستو   ، لمعاصر لمتغير  لعربية في ظل  لمجتمعا  تيجية محكمنة في  لاستر

طلا لك  بعد  لأهلية،  لرسمية  لاجتماعية  لتنشئة  مؤسسا  لحضا   لثقافا 
توضيح كل ما   ، لمعاصر لمتغير  لعربية في ظل  لمجتمعا  جل حكمنة فاعلة في  توصيا من 
لنتائج  فيها  لخاتمة  من ثم  تيجية ثقافية محكمنة،  ستر لبنا لرسم  لوصف  سبق بمنهج قائم على 

 .  لتوصيا
لد ، مجتمعا  لمعاصر  ، لمتغير لحوكمة،  لمفتاحية: )  لعربية(.  لكلما 

Abstract:  

Humanity has witnessed successive changes in contemporary cultures and 

civilizations. It has produced unique potentials and varied challenges. It has created 

dramatic transformations in modern human thought, which has affected the human 

values system and the behavior of individuals, groups, ways of thinking and ways of 

living in all its colors. The present research aims at drawing up a proposed 
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conception of a cultural and value-based strategy in the Arab societies in light of 

the contemporary changes, through the presentation of the concept of wisdom and 

its philosophy from a linguistic perspective, Contemporary changes and their 

impact on the wisdom of the Arab societies, and then draw a proposed vision for a 

strategy of empowerment in the Arab societies in the light of contemporary 

changes, at the level of the individual, cultures, civilizations and institutions of 

social upbringing formal and civil, and then the launch of recommendations for 

effective governance in Arab societies under contemporary variables , And to clarify 

all of the above in a descriptive and constructive approach to the development of a 

cultural strategy, and then the conclusion and conclusions and recommendations. 
(.Keywords: (governance, variables, contemporary, Arab societies 

 
 لمقدمة: 

سوبية  لحا قا  لتطبي ثر  ك ية  لمعلومات ثو  ل في  لمعر جا  حديث بالانف ل صر  لع سم  يت
نا  ه  ، عد ير مت متغ حديا  هر ت ظ يد  نا فر مكا نا  تا ل ية، فأ ن لإل كتر يا  لبرمج

ك ها ب ت إ ها  ستثما نا  لإمكا ستغلا  ية  في كيف حد  لت من  ية  يك كيف  ، ها م كة  ل حن
ها  ثا لتخفيف من  فكا تطبيقية للتكيف معها  لمتغير بأ منهجية  لتحديا  جهة  مو
لتطوير، فمن  مة  لمستد لتنمية  ها بما ينعكس على عملية  ستثما تها بشكل حكيم يساعد على  إ

لمستجد تيجية لإ  ستر لحكمنة كأ  همية  لتي هنا بر  نها،  لو لحيا   في كافة مجالا 
لمجتمعا  ثر على ثقافة  هذ بد   ، لتقد بالتطو  تسم  لذ  لعشرين،  لحا  لقر  ها  نتج

شعوبها.  لأ  مم   حضا 
تأثر  سانية  لإن عا  ية للمجتم لقيم مة  لمنظو ضه   ئ من فر لا  قو  ل فل  من نو عل  ل
قيم  يز  لى تعز حة  لمل جة  لحا بر  شرين، ف لع حا  ل قر  ل في  ستجد  ما  بأخر ب صو   ب
نا  في عالم عا  لمجتم فر  بين  ها  تثبيت  ، ضا لح قافي  لث صل  لتو عل  لتفا عايش  لت سامح  لت
لسؤ  لمتمثلة في  لبحث،  عالمي، فمن هنا بر مشكلة  ل لإنساني  لوضع  فق مع  ما يتو لمعاصر ب

لآتي:   لرئيس 
؟ لمعاصر لمتغير  لعربية في ظل  لمجتمعا  لتي نريدها في  لمحكمنة  لثقافية  تيجية  لاستر  ما 
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ل نة فاع فة محكم فا لثقا ضع  ية  طر  حث ل لب هذ  جا  عا لذ  لمجتم نا  ب بين  ة 
معانيها  لحكمنة  لك من خلا بيا مفهو  لحكمنة،  لضو على فلسفة  لك بتسليط  لعربية، 
لعالم  لحكمنة في  ثرها على نشر ثقافة  لمعاصر  لمتغير  بيا  بي،  لعر للغو  لتر  صولها في 

نة لحكم فة  جل تفعيل ثقا تيجيه من  ستر سم  بي،  بين  لعر ها  سبل تعزيز ية  لعرب عا  لمجتم بين 
سلو  ل ساني  لإن كر  شكلة للف لم سية  لأسا كز  لمرت عن  شف  لك بال ك بة،  لمتعاق يا  لأج
لوسط  لفر نفسه  لتي يقو بها  لرئيسية  لمها  لأ  لأساسية  لمنطلقا  توضيح   ، لبشر

لمجتمع فة  لثقا في  لا  يه متمث عيش ف ية لذ ي لاجتماع شئة  لتن سا  مؤس ية،  لقوم ضا  لح ية 
عر  سلوكيا  لطر على ما ينبغي  تعز من قيم   لتركيز في  لأهلية، مع  لرسمية 
من  صيا  لا تو إط مع،  لمجت فر  بين  نة  لحكم فة  ميم ثقا في تع قة  لخلا ساليب  لأ لأ 

يجا ثقافة محكمنة توضيح كل ما  شأنها  تعمل على   ، نسانية خالد فاعلة مبنية على قيم  ية  حيو
ية مقترحة  بنا  ته،  لتدخل في متغير قع   لو صف  لقائم على  لبنائي  لوصفي  سبق بالمنهج 

لحالي. تطبيقاتها  في عصرنا  لحكمنة  فا لنشر ثقافة   سم 
ل - لفرعية  لأسئلة  لسابق  لرئيس  لسؤ   آتية: ينبثق من 

لعربي؟  -1 للغو  لتر  فلسفته في  لحكمنة   ما مفهو 

؟  -2 لمعاصر لمتغير  لحكمنة في ظل  لمعاصر على نشر ثقافة  لمتغير  ثر   ما 

لعربية؟  -3 لمجتمعا  تها في  نشر  تيجية ثقافية محكمنة  ستر ضع   كيف يمكننا 

تيجية  -4 ستر جا  ي جل  من  عل  نا  نف جب علي ير ما ي لمتغ ظل  في  نة  ية محكم ثقاف
؟   لمعاصر

حث: - لب ية  تيجية ثقافية   هم ستر ية  سم  فا ثقافية لمنظومة قيمية،  ضع  لبحث في  سهم  ي
ير  لمتغ جل   من  كرين   لمف فين  لمثق لر  هل  قر  ل صحا  بة  لنخ ما  نة  محكم

م لق  ية تنط فكر ية  ية ثقاف من بن صر  ضا لمعا لح ية  لعرب فة  لثقا في  قيم  ل مة  حي حك ن 
 . لمعاصر لأصالة  نكو بذلك جمعنا بين   لإسلامية، 

حث: - لب ظل  هد  في  ية  لعرب عا  لمجتم في  نة  ية محكم تيجية ثقاف ستر تر لا صو مق طر ت
لثقافية  لقيم  ل كشف عن  لقومية،  لشخصية  بنا  لأفر  عد  ، تقو على  لمعاصر لمتغير 
ية  لاجتماع شئة  لتن سا  يا  مؤس ب سلامية،  لإ ية  لعرب ضا  لح ها  تي تكتنز ل ية  لفكر

سمية  تي لر ل لمتغير  في ظل  نة  لحكم فة  ثل ثقا تي تم ل فاهيم  لم با  لم قيم  ل يز  في تعز ية  لأهل
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فة  لثقا ئد  طا تدعيم  لى  مل ع شأنها  تع من  صيا  لا تو ط ثم  من  ية،  شر لب يا  مت بالح ل
لعربية.  لمجتمعا   لمحكمنة في 

حث - لب لوصفي منهج  منهج  ل ستخد  حث على  لب لموضوعي : يعتمد  لاستقر  قو على  لذ ي
ستنباط ما قد يوجد  لة تفسير  محا قع  لدقيق للو لوصف  ته   لتدخل في متغير قع   للو
لبحث  مبا يمكن تعميمها، لذ يقو  لى تعليما  لتوصل  ته  متغير قع  لو من علاقا حو 

لب سئلة  لإجابة عن  لة  قع ثم محا لو ستقر  قع، فمن خلا هذ على  لو حث، في ضو معرفة هذ 
 . لمعاصر لمتغير  تيجية ثقافية محكمنة في ظل  لبحث تصو مقترحا لاستر  لمنهج سيقد 

لبحث:  -  حد 
ضوعي: لمو حد  في  ل نة  ية محكم تيجية ثقاف ستر نا  ية لب طر  صو  سم ت لى  حث ع لب صر  يقت

لم ية في ضو  لبشر . لمجتمعا  لمعاصر  تغير 
لمكاني: لعربي. لحد  لوطن   لمجتمعا  في 
لزماني: لتي يشهدها عالمنا   لحد  لعشرين  لحا  لقر  تيجية في ضو  متغير  لاستر سم 

 لعربي.
: لبشر لعربي.   لحد  لوطن  لمجتمعا في   بنا 

لبحث:  - لموضوع خطة  لباحث في خطته لبحث هذ  لمحا عتمد  لى  لبحث  على تقسيم هذ 
 لآتية: 

: لأ صطلاحي.  لمبحث  فلسفته من منظو لغو  لحكمنة   مفهو 
لثاني: لعربية.  لمبحث  لمجتمعا  ثرها في حكمنة  لمعاصر   لمتغير 

لثالث: .  لمبحث  لمعاصر لمتغير  لعربية في ظل  لمجتمعا  تيجية محكمنة في   تصو مقتر لاستر
بع: لر .  لمبحث  لمعاصر لمتغير  لعربية في ظل  لمجتمعا  جل حكمنة فاعلة في   توصيا من 

جع.  لمر لمصا  من ثم فهر  توصياته،  لبحث   لخاتمة فيها نتائج 

ل لتركيز في بنا  لثقافة لكل مع  لفر  لعربية على  لمجتمعا  لمقتر في حكمنة  تصو 
 ، نسانية خالد لمبنية على قيم  لحكمنة  لرسمية في ترسيخ مبا  لأهلية  لمؤسسا  ثر  مجتمع 
توضيح  لحكمنة،  لثقافا في عملية  حتر خصوصيا  لإنسانية،  على تفكير جمعي يحمل هم 

لتصو  كل ما سبق بالمنهج فق  حكمنته  تطوير  تنميته  قع  لو صف  لقائم على  لبنائي  لوصفي 
. لمتغير لتدخل في هذ    ، لمعاصر لمتغير   لمطر في ظل 
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صو  سم  ت سلامية،  لإ ية  لعرب بة  يد للمكت جا جد سة  ضافة  لى  حث  لب سعى  ي
جل  تيجية ثقافية من  ية لاستر طر  لقر مقتر  لعربية في ظل متغير  لمجتمعا  حكمنة 

لباحثين.  سين  لد لقر  لبحث جمهو  ّ ه  ينفع بهذ  لل لعشرين، فأسأ   لحا 
 . فلسفتها من منظو لغو لحكمنة  : مفهو  لأ  لمبحث 

لكل لكامنة في ثنايا  لمعاني  ل كشف عن  لاصطلاحا  با في  للغة  ما تلعب 
لمصطلحا في  لمفاهيم  لذ تد حوله  لرئيس  لمعنى  لتي تجسد  لدلالا  تبين  كيب،  لتر

لآتية:  لمطالب  فلسفتها في  لحكمنة  يمكن بيا مفهو   ، لآ لمعا   مختلف 
لحكمنة لغة.  : لأ  لمطلب 

لحك  لصرفية لكلمة) لبنية  لى  لإشا  ها مصطلح با  بد لا بد من  منة( باعتبا
َلَة، على  لحكمنة( على  فَعلَنَة  فَعل ، فجا كلمة ) للغو ثنا  صو في تر بعا  جديد له 

لرهبنة لك قياسا على كلمة  تها،  يا لنو  صلية  ، (1)تقدير  لعر على  ما  عند  في ، 
 ِ لنا سم جَماعة مَِن  لصيغة (2)لحميرِ"قولهم :" جَرَنبَة  ة هذ  َّ لمصر قياسي للغة  َّ مجمع  قر قد   ،

َهبَنَة(،  )بَرهَنة( لقديم، كما في )  .  (3) لوجو نظائر لها في 
لثلاثي)حَكَمَ( معنى  لفعل  لتي تشتق من  للغو للحكمة  لمعنى  لحكمنة من  تقتر 

 ِ لع لعَد  للغة من  لحكمة في  َ لالة لها، فأصل  ِ  كا لتَجا حكَمَته   : يقا لحِلم.  لم 
لخَشيَة، (4)حكيما  لفَهِم،  لعَمَِل بِهِ،  لدِّين،  لفِقهِ فِي  ّ هِ،  لل يضا على طاعةِ  َ لحِكمَة  تطلَق   ،

ِباعِه ّ ت ّ هِ  لل مرِ  َ رِ فِي  ُّ فَك َّ لت لإصابَة،  َِع،  َ عظتك ، (5)لو لَى مكرمَة كل كلمة  ِ عتك  جرتك 
ِحكم َّه ، (6)َ نهتك عَن قَبِيح فَهَِي ِحكمَة  لحَِكيم، لَِأن َمِنه:   ، لمَنع للإصلا َ لصّر  لحَكم: 

لدين) (1)                                                  لأثير، مجد  لعلمية، 1979بن  لمكتبة  لطناحي،  محمو  لز  حمد  لأثر، تحقيق: طاهر  لحديث  لنهاية في غريب  :)
 ،  . 2/281بير

يه، عمر بن قنبر) (2) لخانجي، ط1988سيبو ، مكتبة  لسلا محمد ها ، تحقيق: عبد  لكتا لقاهر3(:  بن  4/270، ، 
 ، لرسالة، بير لفتلي، مؤسسة  لحسين  لنحو، تحقيق: عبد  لأصو في   :) . ، محمد)  . 3/206لسر

(3 )( حمد مختا ل كتب، ط2008عمر،  لعربي، عالم  لمثقف  ليل  للغو  لصو  ، 1(:معجم  لقاهر  ،2/973 . 
، علي) (4) لح2000بن سيد لأعظم، تحقيق: عبد  لمحيط  لمحكم  لعلمية، ط(:  ل كتب    ، ، 1ميد هند  . 3/50، بير
(5)  ، لقاهر ية،  لهد لمحققين،   ، تحقيق: مجموعة من  لقامو هر  لعر من جو (:تا  . ، مرتضى) بيد  . 31/513لز
يد، محمد)(6) للغة، (: 1987بن  لعلم للملايين، ط، مز منير بعلبكيتحقيق: جمهر   . 1/564، ، بير1 
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يضا َ لإتقا  لإحكا  هَا؛  يصرفها عَن هَو لعَالم َصاحب ، يمنَع نَفسه  يضا:  َ لحَِكيم  سم  َمِنه 
ل  . (1)متقن للأمولحِكمَة 

لذ يد  للغو  لمعنى  للغة نستد على  لحكمة في  ضنا لمعنى  ستعر يتضح من خلا 
لتفكر  لإصابة  ع  لو لخشية  لفهم  لحلم  لعلم  لعد  لذ يحمل معنى  لحكمنة  حوله مفهو 

لشنيعة، لذ تسعى  لقبيحة  لأعما  لابتعا عن   ، لإصلا لى تعزيز مبا لتدبر  لحكمنة 
لتي تقو في مجملها على  ية للحكمنة  للغو لفلسفة  من هنا تنطلق  لكامنة في ثناياها،  ية  للغو لمعاني 
لتدبر في   لتفكير  لعقل  تحكيم   ، لمجتمعا بنا  لخالد بين  لإنسانية  لمعاني  ترجمة 

ل ية  لبشر لمجتمعا  لتي تشهدها   عربية. لمتغير 
صطلاحا.  لحكمنة  لثاني:   لمطلب 

يفها:  لتي يمكن تعر لحكمة (  لاصطلاحي من ) لحكمنة في معناها   تقتر 
لَأفعَا   -1 ة على  امَّ َّ لت لمل كة  كتسا  ية  لنظر لعلو  لإنسانية باقتبا  َّفس  لن ستِعمَا 

 لفاضلة قد طاقتها. 
َمَا  معرفَة -2 لمعبر عَنه بِمَعرِفَة مَا لَهَا  لنافع  لعلم  َهِي  لِاستِطَاعَة،  َ بِقد  لحَقَائِق على مَا هِي

 . (2)عَلَيهَا

لعمل به -3 لخير لأصل  معرفة  ته،  لحّق لذ ،  معرفة  لعلو لأشيا بأفضل  فضل   .(3)معرفة 

ية  مجموعة ملاحظا  -4  .(4)تجاكلمة جامعة تلخص نظر

نها: لحكمنة على  ضه يمكن  نعر  ستعر لقيم  بنا على ما تم  كتسا  عملية 
لمبنية على  ها،  جو تثبيت  تدعيم مقوماتها  يما بها،  لإ لناقد  لفاحصة  لمعرفية  لمها 

ية تتماشى مع ط طر حضا لشي بأساليب  موضوعية حكيمة تقو على  فهم  بيعة سس علمية 
جل  لحديث، من  لعصر  لتي يشهدها  لمتغير  ية  لبشر لثقافية للمجتمعا  ية  لفكر لمكونا 

لحيا كافة.  لشذ في مختلف مجالا  لإنحر  نسانية خالية من   بنا حضا 
، مؤسسة (1)                                                  لمصر محمد  يش  ية، تحقيق: عدنا  للغو لفر  لمصطلحا  لكليا معجم في   :) . ( يو  ، ل كفو

 ،  . 382لرسالة ، بير
، مرجع سابق:  (2)  . 380ل كفو
(3)( حمد مختا  ، خر ل كتب، ط2008عمر  ، عالم  لمعاصر بية  لعر للغة  ، 1(: معجم  لقاهر  ،1/1071 . 
كامل) (4) ، مجد  لمهند ، ط1984هبة  ، مكتبة لبنا لأ للغة  لعربية في  لمصطلحا  ، 2(: معجم   . 153، بير

153 . 
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لمنهجي    لتطبيق  لفا بينهما في  ل كن  لحكمة،  لحكمنة معانيها من  لك تستمد  على 
لحكمة مع لأ لحقيقي لمضامين  لتطبيق  لحكمنة  ليها، بينما  تدعو  لى معاني  سلوبي ، فالحكمة تشير 

لتي  لحكمنة  لمتوخا من  لأهد  لى  لوصو  لة توظيفها في  محا قع  لو لاستفا من متغير 
لمجتمع ية  لثقافة  حي منابع  تيجية تنطلق من  ستر قع عا ما تنطلق من نظر  لو لى  ا 

لعربي.  لإنسا  لمت بحيا  لتي  لمعاصر   لمتغير 
يف   لمحكمنة فهي:ما بالنسبة لتعر لثقافية  تيجية  بط تشكل  لاستر لضو عد  لقو مجموعة من 

لمجتمعا لتحقيقها، بأساليب  لتي تسعى  لقيم  لسلوكيا  لأصو  حي  منهج متعمق تنطلق من 
لمستقبلية للمجتمعا في سائل تبلو  لتطلعا  هنة  لر لحاجا  لتي تلبي  تيجية  لاستر ية  لر

لحديث.  لعصر  لتي يشهدها  لمتغير   ظل 
بية. لعر لمجتمعا  ثرها في حكمنة  لعشرين  لحا  لقر  لثاني: متغير   لمبحث 

ل طو  لت ئة  لمفاج با  لتقل من  ير  حالي كث ل صرنا  شهد ع ية ي نا حتم فر علي قة، ت متلاح
كيف ندير  نستطيع  نستفيد منها،  لمتغير  لتبديل، ل كي نتكيف مع هذ  لتحو  لتغيير 
نة  لحكم فة  لى ثقا ؤثر ع شأنها  ت من  تي  ل ير  لمتغ يا  كن ب يم  ، يد لفر نا  لإمكا هذ  مو 

لتي تتمثل في:  ،  بصو  بأخر
لمت - لية  لد تقلباتها، لضغوط  لعظمى  جية للد  لخا لسياسا  لثمانينا مثلة في  يا  فمع بد

ية  لاقتصا لسياسية  تها  متغير مة  لعول يا  بي بإ متنا لت لعر عالم  ل لماضي بد  قر  ل من 
لخا لضغوط  لآثا  كثر  جة  معها بر بد لمعلوماتية،  لاتصالية  لتكنولوجية  جية لعلمية 

حد  لو طب  لق نة  في هيم لة  ية ، متمث لنام لد  لى  ية ع لعالم سمالية  لر صالح  يا –لم في  -مريك
لخا  تتحد ضغوط  لجديد،  لي  لد ظا  عولمي  –لن ل ظا  لن لمعلن عنه  –في سيا  ها  في جانب

عد لمت با  لم في  سية  ئي صو  صلا ب لإ لر  هة  موج حد  ضاغطة م قو  ية ك لمتتال  
لإسلامي، فهذ من شأنه  يؤثر على  بي  لعر عالم  ل مرتكز  سط حيث بؤ  لأ لمتعلقة بالشر 
بنا  نشرها بين  تنميتها  يمثل عائقا في تطويرها  تها  يحد من كفا  ، لحكمنة بصو  بأخر ثقافة 

صل  لتو سألة  ستغلا م ية  ن لد ظر  لن جو  ظر لو شر ن هد لب مة  جل خد من  لي  لد
. لحضا لحو بين  يعة فتح  لاستكبا بذ ليها   طماع تسعى  ية   ستعما

هد - سليم، ف ل كر  لف جا  ل يق  عن طر ضليلهم  له، لت ه سلا  لإ ضد  شبوهة  لم  لدعو 
سل كو طرقا  ئف متعد  هم طو  ، لإسلا لكافر بعقيد  لمبا  ستبد  متنوعة يقو  صحابها 



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

017 

بة  لى محا مى  لأخير تر نة  م لأ في  ثا  تي ت ل لحركا  ية   لبل من  " : لأستا مصطفي صبر
فر ... " ل ك فانين  بث  خ فر  ل ك نه  شك  تي لا ل له  ه يد  لا بأ في ب سلا  قو (1)لإ ي  ،

لى لدعو تسلك  مة: "كانت هذ  لهد فها مسالك  لدكتو محمد حسين بعد عرضه للدعو  هد
فو  لن في  سلا  لإ ثر  توهين  لى  لأمر  خر  في  مى  عا تر ها جمي ل كن فة  با مختل ثو لبس  ت نة  متباي

" لطو لقر  ستعصت على  لتي  حدته  بنا (2)تفتيت  لحكمنة لد  نعكس على ثقافة  هذ   ،
مو  ل صوبة  جو خ لك  في  من  سبب يك ل عل  ل ها،  سو سلامية   لإ ية  لعرب عا  لمجتم
بين  ع  لصر جج  هذ  هية له،  لإسلا بإلصا تهم  بة  لة محا محا بي،  لعر عالم  ل لطبيعية في  

ل بذلك تأثر  غيرها،   لإسلامية  لاحتلالية. لثقافا  ية  لاستعما لنعر   حو بهذ 

لمعرفة - قتصا  نمو  لمعرفي،  لعلمي  لقد لانفجا   ، سا لمعرفة جا على قد  ، فاقتصا 
ما ل لأ   لة  لعام يد  ل حل  حل م صبحت ت فة  لمعر لق  لى خ صر (3)ع لع مع  لمجت  ،

سر  ل فالتغير   ، جد طو مت ير مت مع متغ نو مجت لف لو  لع فة  في كا  ، عا لمجتم غز  تي  ل يعة 
، فهي  لمعرفة بلا حد صبحت  نتيجة لذلك   ، لأبحا في تطبيق نتائج   ، لاتجاها لأفكا 

عة متفر عة  متنو مة  ك متر ير  متغ طو  نتج (4)مت ما  نة، ك لحكم فة  شر ثقا لى ن ساعد ع هذ  ، ف
نتائج ك  ، معيقا عديد ها على تمكين تحديا كثير  مقد لحضا  لك مرتبطة بثقافة  ل 

لمتنوعة في  لطاقا  لجهو  لى كثير من  لحالي  قتنا  لتي تحتا في  بنائها  لحكمنة في نفو  ثقافة 
لمعرفة.  لثقافة   مجالا 

مة - لعول  ، كر لف قافي  لث تا  عالميلانف ل تا  لانف شرين  لع حا  ل قر  ل في  رَ  بين  ، َكث
 ، لمعلوما لثقافا  نها، فتلاقحت  لو لجديد بكل  لوسائل  لمبثوثة بين  لأفكا  تنوع  لثقافا 
نر سيل عر متدفق من  لثقافية ،  ية  لفكر لعلمية  لقضايا  نر تلاطم لأمو شتى من هذ 

لتي لآ  لسلوكيا  لو عديد من  لأفكا يحو في طياته   –حتما  –تنعكس  لثقافا 

سعد ) (1)                                                  بن  مد  ح ؛  مد سها 1405لغا س سلامية  لإ حد  لو نة (:  سلامية بالمدي لإ عة  لجام شو  ها، من سائل تحقيق
ية،  لسعو  ،  .  41لمنو

(2) ، ، بير شا لإ لمعاصر،   لأ  لوطنية في  لاتجاها   :) .  .  2/305حسين؛ محمد بن محمد)
بلنغر)(3) يانا  كاتز،  لح2006تشا   لجامعا للقر  لكليا  لإ تهيئة  لعربية (: تجديد  لى  لعشرين، نقله  ا 

، ط لعبيكا ، مكتبة  جعة: حيد فريحا مر بو فا  ، 1: سميح  يا لر  ،418  . 
هيم) (4) بر ، 1996ناصر؛  منقحة، عما لثامنة مزيد  لطبعة   ، بية،  عما لتر  .166(: مقدمة في 
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حو  ل فة  شر ثقا في ن سهم  هذ  مع،   لمجت فر  ها  تأثر ب عي  ي لطبي من  مع  لمجت فر  لى  ع
 . لشعو لأمم   لحضا بين 

هد  هذ يت  ، حد ية  عالم قر ل عل  لى ج سعى  تي ت ل مة  لعول ضية  لك ق من  لأخطر  كن  ل 
لأ ينذ بأفكا قد تلحق  لمجتمعا  فا  لتعليمية ثقا ية  لفكر لثقافية  ية  بو لتر  بالمقوما 

كا  ف فد  لو كا  لأف كل  لك   نى  ليس مع نة،  لحكم فة  لى ثقا ينعكس ع ما  ؛ م عا للمجتم
ية  لفكر صو  تنا  عا يتماشى مع قيمنا  فقنا  مسمومة، ل كن يجب علينا  نأخذ ما يو مة  هد

عل لأساسية،  مقوماتها  لفعا لأيدلوجية  لأثر  لبا  لد  لمثقفين  يكو لهم  يين  بو لتر ى 
لمخاطر  لتي من شأنها  تدفع  لأفر  تنمية توجها  لشخصيا  إعد  لسلو  في مسألة توجيه 
ية   لاجتماع شئة  لتن سا  لى مؤس جب ع نا  من ه ته، ف مع برم لمجت لى  سلبا ع تنعكس  قد  تي  ل

عد جل  من  هد  سعى جا ية ت صو تنم ها  توجيه ها  تعميم نة  لحكم فة  صة بثقا شطة خا ن  
قيها.   لمجتمعا 

لمبثوثة عليها، - مج  لبر لعنكبوتية  لشبكة  لمتمثلة في  نية  لإل كتر هذ من شأنه  يعز  لتقنيا 
لأمم؛ لأ  فر  لعلمية بين  لفر  لهو  لشاسعة  لمسافا  يقر    ، لحو لتقنيا  

 ، لشعو لأمم  لشعب من  لحضا ليس حكر لأمة من  لمعرفي  لعلمي  لتطو  لانترنت 
لاستفا منه  ، لحضا لحو  شكا  إ  لمثقفين حمل ثقيل في تنظيم  ل كن يقع على كاهل 

يز ثق جل تعز يو عمل ما بوسعهم من  بو لتر ، فيستطيع  ها لا لتقد  لحو لد في تحقيق  افة 
ضحة من شأنها  تعمل  ية محكمنة  ية حو تيجية ثقافية فكر ستر فق خطة  لك  لمجتمع،  فر 
لكل  مة  لحضا لكل  لفكر  لتي تنطلق من عمق  لمنشو  فها  هد تحقيق  لمجتمعا  قي  على 

يساعد لجماعة،  لفر  ، مما يجعل هذ ينعكس على حيا  لشعو تطويرها  شعب من  قيها  على 
مين  لمعل ما  ، يفتح  لحضا لتطو  جل  لحكمنة من  بصو متنامية، فاستخد مكونا ثقافة 
لفعالة  لمساهمة  لمعلوماتي سبل  لمعرفي  لأخلاقي  لقيمي  لتطو  لباحثين في مجالا  لمتعلمين 

ية للمجتمعا من  لتطوير ية  لتنمو يع  لمشا عد  لقر في  لتي يشهدها  لتطو  كبة  جل مو
لعشرين.    لحا 

يد - لمتز لسكانية  ساسية لكثافة  ئيسة  ليد، يعتبر مشكلة  لمو يد في  لتز لسكا  يا عد    ،
ية لعرب لد  لب مالي (1)في  ل جز  لع صا  لاقت لنقص  قه  ف لذ ير يع،  سر ل سكاني  ل مو  لن لأ  ؛ 

، ط2005غنيمة، محمد) (1)                                                  لمسير بو ،   لتر لتخطيط  ، ، عم1(:   . 52ا
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ش لى م يريؤ  ية كب بو قد (1)كلة تر لى ت لك ع كس  نع ير  طو كب عالم ت ل لى   طر ع قد  ، ل
هذ  في  لة  لعام سا  لمؤس ثر  ك صحية  ل ية  لرعا فر  تو سبب  يا ب لوف عد  فا  نخ خدما  ل
لمختصة  لمؤسسا  لذ يؤثر على عمل  لسكاني  لانفجا  لى ظهو مشكلة  ، هذ بد   لمجا

لث ية  ب تها بالتر قد يا تع شكلة  لم هذ  ضخم  ظل ت في  سئولياته  مل م ما تح يع  لجم ضع  ي فة،  قا
ية  بو لتر سا  لمؤس هل  قل كا هذ يث مين  لمتعل عد  يد  لى تز ينعكس ع ما  ما، م عد يو ما ب يو
لمناسبة لمثل  لو  لح يجا  جل  مها من  خبر  لى كفا  تا  لتعليمية، مما يجعلها تح

جا هذ  لت بر  لخ من  ستفا  لك، بالا توفير  في  نة  لحكم فة  بر  ثقا نا ي شكلة، فه لم
حا  ل قر  ل ها  سم ب تي يت ل ير  لمتغ حديا  لت ظل  في  ضحا  حا  شكلت نجا تي  ل ية  لعالم
تذليل  ضلا  لمع هة  ج في مو عل  له  فا شعو  ل لأمم  بين  ضا  لح فالحو  شرين،  لع

با . لصعو يجعلهم يفكر بشكل جمعي لا فر لبشر  ما تطو بني  لعقبا    
- ، ما لمعلو يا  تكنولوج سو  لحا ية  في  م قع  ما ت بي عمو لعر عالم  ل في  عة  هى مرتف

( هذ 80حد  ، لانتشا لتغير  قيقة بسبب سرعة  قا  لحصو على  %(، مع ملاحظة صعوبة 
لعلمي  لبحث  لأمية يحد من قد  بي، فهذ  لعر لمجتمع  فر  لثقافي لد كثير من  لمعرفي 

هذ يعمق  ية على نفسها،  لعرب لمجتمعا  نغلا  تعمل على  لحو  نة  لحكم لنسبية تهد ثقافة 
 . لإنتا لاستقلالية  لاستهلا لا  لتبعية   مجالا 

لجديد - لإعلا  سائل  ينتشا  ثر  ها  لتي بد تحديد ثقافاتهم، ،  لنا  ما تأثير في توجيه  
يتر، فهنا هجر  لتو مشاهد  لفيس بو  شة مثلا على  لفر بالد قت  بي يستغل  لعر طن  فالمو
هذ  فة،  لثقا فة  لمعر قو  في ح ستجد  لم شو  لمن حا  لأب سا  لد صنفا  لم تب  لل ك

ير شكل كب نة ب لحكم فة  لى ثقا ثر ع يد  بد  لجد لا  لإع سائل  عب  سه تل قت نف لو في   ،
تعزيز مقوماتها.  تنميتها  لحكمنة  ها في نشر ثقافة  ستثما  فاعلا  تم 

- ، لقر لكتابة  لعز عن  لعمل  لسماع بدلا عن  لقو  لعربية نزهة  لمجتمعا  تغلب على 
لنسخ  لضئيل من  يتضح هذ بالعد  لتي لا تتعد لقر ،  لتي تباع من  كتا منشو 

عة على )3بالمتوسط) لا نسخة مو قع نسخة لكل )280(  لف من 90( مليو نسخة  بو  )
لى ) يا  مريك با  في  لرقم  هذ  صل  حين ي في  سكا  ثر )20ل ك ضعفا   ثر، 50(  ك   )

لعمل  ثية على عمو  قب كا عو خيم  ثر  بي، فالعز له  لعر لمعرفي  في عالمنا  لثقافي  بو  لتر
 .198ناصر، مرجع سابق:  (1)                                                 
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با  لمكت فو  نة  هي لت  ما  تي  ل صنفا  لم با  لكتا من  لايين  لم بل  لا  لآ نا   ه
لغبا مكسد على صفحاتنا تجد  لمؤسف حقا -لعربية،  لحكمنة  -نه لمن  هذ يضعف  ثقافة 

لمنت لأخر  لثقافا  لحضا مع  صل  لمعاصر. لتو  شر حولنا في عالمنا 

لعلمية، - لمنشو  لمعرفي بين  لتنوع  لمطبوعة من صحف  ضآلة  لمو  بي من  لعر لمجتمع  يعاني 
صحف  ل في  ضائيا   يا  ف ن ل كتر شو  لمن صة  خا حد  نوع م هي  ت تب  ك لا  مج
كوين  في ت غة  ية بال هم حا   ل عة  شو بطبي لمن عا  لمطبو في  فالتنوع  مج ،  بر ل لا  لمج

لمجتمعية ، فهنا غيا للمجلا  فة  لذ لثقا لأمر  صة،  لمتخص ية  لمهن ير  قا لت عا  لمطبو
ع  بد لإ للحا بالمها  لمستهلك  ثقافة سطحية غير قا على  ية  لد  لاقتصا لثقافة  يجعل 
لمعرفة  ساسية من سما مجتمع  لحكمنة سمة  تكنولوجي معاصر، بالطبع  لإتقا من مدخل علمي 

ية لعالم عا  لمجتم فر  لى بين  لأمم   بين  قو   عل  شكل متفا نة ب لحكم نت  ما كا ، فكل
لمعلوماتي.  لعلمي  لتنوع  لمعرفي   لتلاقح 

لكتابة،  - ية  غالبا ما محد  ، نسانية محد تنشر هي مو  لتي تكتب  ل كتب  لمو  فيظهر  
لتك لعلمية  لمعطيا  لتأسيس على  لربط  تخلو من  لعلم تكو مكر  سا ثقافة  هى  نولوجية 

تيح  لا ي لذ  لأمر   ، ستمر لا حد  م مق  لع حد  م شا  لانت حد  ها م فة فإن لمعر فة  ثقا
كثر  لفجو  هنا تتسع   ، لمطلو لتكنولوجي  لعلمي  تقا  لا لعمق  ية  لاقتصا لمستهلك  لثقافة 

لمجتمع ثقافة  لنخبة  هذ(1)فأكثر بين ثقافة  لتعايش ،  لتفاهم  ساسية في  لحكمنة كأ   يهد 
. لأخر لمجتمعا  فر  بين  لمجتمع نفسه،  فر   بين 

يب - لتعر لترجمة  تأليف  ل ية، ضعف حركة  يب ضعيفة للغا لتعر لترجمة  تأليف  ل ،  حركة 
كثر من) لى  لمؤلفة  ل كتب  لجديد في  ين  لعنا لا عنو في طو 3فلا يكا يصل مجموع   )

عرضه مقابل) بي  لعر لمثا في بلد مثل بلجيكا بعد سكانها 12لوطن  لف عنو على سبيل   )
( جا لا يت ما 10لذ  سمة،  يو ن عن)( مل يد  لا تز مة ف لمترج تب  في 2000ل ك يا  سنو تا  ( ك

بي مقابل ) لعر لوطن  لمجتمع لا تتا له 100كامل  هكذ فإ  لإسبانية،  للغة  لف كتا في   )
عا  ختر عا  بد إ جا  إن ضا  ح يا  تكنولوج فا  ثقا لو  لى ع لاع ع صة للاط لفر

شية حد هام في  لا  لي  لد مع  لمجت فا  شئة  ثقا لتن سا  لى مؤس جب ع لذ يتو ية،  للغا

هيم) (1)                                                  بر ؛  ، 2004بد ، عما لأجيا لمجتمعية، مطبعة  طنية للثقافة  تيجية  ستر  . 22(: نحو 
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لقيمي  لفكر  ية  لآخرين بما يسهم في حيو لانفتا على  قيمها  لحكمنة  لاجتماعية تشجيع ثقافة 
 . لشعو لأمم   بين 

سي،  - لسيا ستقر  لا يا  غ كم  لح با  فة تقل لثقا يز  في تحف با  يد   لج ية  لحاكم عب  تل
ل لر لمجتمعية نحو  تجا مع  لة  مسا يد من شفافية  لج لحاكمية  ما يستلز  لتعمق ل تقا  ا

لمجتمعية  فة  لثقا ما  فتح  لذ ي لأمر   ، لر ية  حر سيا للمعلوما  ن قانو  ل سيا  عا  ل
بي من تق لعر لعالم  لثقافية، فما يشهد  لفجو  سعة للغاية يستطيع من خلالها تجسير  لبا في فاقا 

فة  لى ثقا ثر ع هذ  كر،  لف شل  فة  لثقا ضعا حركة  لى  سي   ستقر سيا عد  كم  لح
موجا من  ية  خل لد لفتن  لنعر  ثا  إ صل  لتو لى قلة    ، لحكمنة بصو  بأخر

ظل  في  صا  ضا خصو لح حو  ل نة  لحكم فة  لى ثقا سي ع لسيا نب  لجا ثر  لذ   ، تا بر لاقت
لسلمي. لتعايش  لحضا  لحو  يدلوجيا معينة لها نظر خاصة في  ية تحمل   جماعا فكر

لبطالة(،  - لمر  لجوع  لفقر  لأمية  لعامة ) لحياتية  ما  لرقي في كافة لأ لتطو   
حو لت بد  لت ير  لتغ لى  كل،   عالم ك مت بال ل لذ  مة  لعا يا  لح ناحي  هو  ،(1)م ظ

يا  جز مجتمع بر ع ية تعت لأم سية،   سيا ية  ثقاف ية  فكر ية  صا قت صحية  ية  جتماع شكلا  م
لأمية  لى محو  لتكنولوجيا   يس  لتد سائل  لتخلف، فالتطو  في  لى  يا يؤ  فكر يا  حضا

لم مج  لى جانب بر لتي تتضمن  سية  لد لأفلا  لمسلسلا  عد  ين من من خلا  تابعة للمتحر
لك  من  تها،  مها لمعاصر  يا  لح لأساسية في مباشر متطلبا  يدهم بالمعلوما  تز لأمية ، 
يتصل بهذ  سية  لد مو  ل لمتخصصة في مختلف  لد  عا  ل لتعليم  حل  لتكميلية لمر مج  لبر

ي ستو لم لف  في مخت يا  لح مد  ستمر  لم ليم  مج للتع بر عا عد  لمجتم في  صة  خا لا  لمجا ا 
لشبا لنسا  ية من  لفئو لعناية بالمجموعا  لبعيد  لأماكن  يفية  هذ يعمل على نشر (2)لر  ،

لي.  لد لإقليمي  لمحلي  لمستو  لحضا على  صل  لتو لحو   ثقافة 
لد  بين  لف  ها تخت ية فإن لمال ية  صا لاقت ية  لبن صعيد  لى  من ما ع عد  ت ية ،  لعرب

لتي تنعكس  لمعضلا  كبر  لبطالة من  بو ، فالفقر  لتر لعلمي  لتقد  لتي تعو  لمشكلا 
مو  لى  تا  ير تح قا كث ما متعل ية له ب لتر فة  لمعر فالعلم   ، عا لم في  ية  لتنمو ية  لعمل لى  ع

عا لم في  ير  ل كب مو  لن يع  سر ل سكا  ل عد  يد  لك لتز ثة كل ضخمة  لحدي يا  لح با  متطل  
حمد) (1)                                                  لجامعية، ط2001لخطيب،  سا  ، مؤسسة حما للد بو لتر ير  لتطو  :)1 ، لأ  ،360 . 

(2) ( جما لزعانين؛ تيسير  لجامعي، ط2005نشو  لكتا  لتعلم، هيئة  لتعليم  ، 1(: تقنيا   . 17-16، غز
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ستعما  لمتقد  لتعليم  لحضا  للحا بركب  لد ،  لصعب على تلك  غير يجعل  من  لك 
لحديثة لعلمية  لحو (1)لتقنيا  عملية  لحكمنة  نها تؤثر على ثقافة  لأشيا يجد  لى هذ  ، فالناظر 

لثق ثي بين  لحد لاتصا  مكونا  لمختلفة. لحضا   افا 
لمشكلا حتما تنعكس على   ، هذ  لأمر لجوع  لفقر  نتشا  ما على مستو 
مفكر حاملا  نسانا مثقفا  لفر  لحو تجعل من  لقائمة على ثقافة  بية  لعالم، فالتر ية في  بو منظومة تر

لذين يكو لهم  لمعلمين  لرفع من مستو  تسهم في  مته،  لبحث عن لهمو  لة   فعا في محا
ناهج  لم لا  من خ لو  جا ح ي في  سها  لإ ها ،  معالجت ية  لاجتماع شكلا  لم حد  سبا 
جل  من  مو  ها كن تخا ية  لعالم بر  لخ جا  لت لى  ما ع بالاعت ية ،  لعلم ساليب  لأ

لحص يع  ستخدمت في  مشا تي  ل لسبل  لوسائل  لطر  لأسبا لاستفا من  تشخيص  ر 
صل  لتو ها  ية عما ضا سس ح لى  ية ع لمبن نة  لحكم فة  شر ثقا لى ن يز ع لترك  ، لا لع مج  بر

ممها.  لأ   لتعايش بين شعو 
حت  ند ت ي  ، صر لمعا يا  لح في  تي طر  ل لمتغير  هم  هذ  ما سبق   لاحظ م ي

ها  لتي نر لمفاجئة  لمتغير  ها كثير من  لعصر فهو طا هذ طبيعة هذ   ، لأخر لفينة  بين 
لزمن، فكل  جيز من  لك في فتر  كل  لتطو  كثر  يعة،  لسر لمتغير  يتسم بالتقلبا 
نما  ني  ، فالمسألة لا تحتا لحل  لحضا صل بين  لتو لحو  على  لحكمنة  لك يؤثر على ثقافة 

عد خطط  لى  لحاجة  مس  لحكمنة هي في  ية مستقبلية لطبيعة ثقافة  تيجية شاملة تكو  ستر
ني  مة لب ي ل كر يا  لح ضما  لى  مل ع شأنها  تع من  تي  ل عة،  لمتنو ها  مجتمعات شعو  ل لأمم  بين 
نا  في ب هم  ئ شي  لمعي هم  قع سين  تح هم،   سمو ل ل ها  لا يق  لى تحق مل ع لع شر  لب

يا لرفاهية. مجتمعاتهم، بما يكفل لهم  تحقيق  لإنتا    
يذ  لتنف هة  مرتبط بج نة  لحكم فة  في ثقا تؤثر  تي  ل ير  لمتغ يع  سبق  تطو ما  ضح م يت
نى   صر، بمع لمعا سا  لإن يا  مت بح ل تي  ل ير  لمتغ هة  ج عد لمو إ فر  ل ية  ب عن تر سئولة  لم

لجماهير يلعب  فاعلا ف لوعي بين  نشر  لتثقيف  قي عنصر  لمجتمعا من  ليه  ي تحقيق ما تصبو 
 .  تقد
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 . لمعاصر لمتغير  لعربية في ظل  لمجتمعا  تيجية محكمنة في  لثالث: تصو مقتر لاستر  لمبحث 
لمجتمعا  لفعا في  لبنا  ية في عملية  لز لفر باعتبا حجز  تيجية على  لاستر تقو هذ 
مقوماتها،  لحكمنة  يز قيم  لحضا في تعز لثقافا  تركز على   لخا به،  له كيانه  ية،  لبشر

نة  لحكم يل  في تفع ية  لاجتماع شئة  لتن سا  ها مؤس لى م ضو ع ل سليط  ثم ت صل، من  لتو
هذ  قا  يا  منطل كن ب يم  ، هد ل هذ  يق  جل تحق من  ها  تطبيقات ها  ت عن  شف  ل ك

لآتي:  لنحو  تها، على  مرتكز تيجية   لاستر
لفر نفسه.  : على مستو  لأ  لمطلب 

لتي تحو في طياتها كثير  ية لنشر ثقافة جديد تتسم بالحكمنة  فرها في  جب تو ثمة عناصر 
ل لخاصة بكل من  لثقافية  ل كينونة  فا على  لح لمتغير مع  لتي تلعب  با في   قيم 

فا  لثقا مع  سب  تي تتنا ل قيم  ل خذ  ية  كيف نة  لحكم ية  بر جدل نا ت ه  ، عا لمجتم من  مع  مجت
في سية  ئي قا  منطل سية  سا ما  به كمقو قو  جب  ي ما ي فر  ل ها  يا م فيمكن ب صة،   لخا

لمتمثلة فيما يأتي:  لحكمنة،   عملية 
نا   -1 ل لا يحب  ا،  نا عليها مذمو غالب لث مدحها  لنفس  لنفس، فالكلا عن  تهذيب 

به  فر  ي لك  عل  من يف بل   ته،  تقلبا له  حو سيرته  به  هم بمناق ن لأ  من يم سمعو م ي
بما فاسد في نيته  . يكثر منه يعد ناقصا في عقله،    قصد

يتنا مع  -2 لى  يتد  لمحا  طرقه فقد يحتا  ساليبه  لتمكن من  لحو  لتحلي بآ 
لأهم،  سألة  لم لأ  ضية  لق لى  صل  تى ي ا ح سليما مؤقت لأمو ت ببعض  له  سلم  ي صمه،  خ

لشر إبطا  لتوحيد  لى  هيم مع قومه ليصل بهم  بر عه  تب لأسلو ما  ما هذ  ، من ن
َبِّيكما قا سبحانه:  َ هَذَ  َ َكوكَبا قَا َ يل  َّ لل ا َجّنَ عَلَيهِ  َّ : فَلَم لأنعا جه 76] هذ على   ،]

بي  لخصم،   لآفِلِينَ  -بزعمكم-لتنز مع  ِحّبُ  ُ َ لَا  فََل قَا َ ا  َّ :  فَلَم لأنعا [، فبطلت 76]
لك لما  كب، ثم فعل مثل  ل كو لى حد  عبا  صل بهم  لشمس حتى  لما   لقمر 

لشر  .  (1)بطا ما هم عليه من 

ية،  (1)                                                  لسعو  ، قا لأ ، منشو   لاختلا عد  قو لحو    :) . (:  19كامل، عمر) . مزمي، يحيى)
ل بطه في  ضو به  (، لحو  . لسنة، )  .308-296كتا 
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لك  -3  ، سلو ية لل خل لد بط  ضو ل ية  تنم شاعرهم،  جريح م ت تهم  سا عد  لآخرين  تر  ح
لمعلوماتية،  لثو  لمعرفي  لانفجا  لمعرفة خصوصا في ظل  لثقافة  ئر  من خلا توسيع 

نشرها.  نتاجها  لتي يتم  لمعرفة   لتي تتطلب ثقافة محكمنة لإ 

حو -4 ل لى   يب ع تد عل ل لتفا من  ستفا  لا في  جا  ل مل  لع  ، ضا لح بين  قافي  لث  
حضا شعوبها.  لأ  لمحلي بين ثقافة مجتمعا  لإقليمي  لي  لد صل   لتو

هذ  -5 في  بيِّن  ل طأ  لخ من  يد: )  بن حم صالح  شيخ  ل قا  بالحق،  بل  بالنفس  تد  لاع عد 
ل غا عليه  لحق لا ي  ّ با  تظن  نت، ل لا  فع عنه  لا يد نت،  لا  به  لا يح نت،  ا 

لصا مع  لصد  لنبل،  غاية  لجميل،  من  نت،  لا  لا يخلص له  نت،  لا  لا يتبنا 
ير  قد تغ سك  جد نف حو   ل َِف  ؛  توق لا لإخ مق  ع  ، لإ قو  لنفس، 

ل مدخولا   ، صا لخ جج  لل سا  في م لت  خ ها  سا يا(م شأنه  (1) نو من  هذ  ، ف
لى تحقيقها.  لمجتمعية  لثقافا  لتي تسعى  ية  لحضا لفر بالقيم  يما في   لإ ع   يز

له:  -6 يل؛ بقو بن عق كد  ما  هذ  ثا،  مة عب لحك صبح  لا  إ فة،  لمختل ظر  لن ها  ج بو  ق
عو ع  ، نبل لقد لحجة؛ فإنه  حد منهما من صاحبه  ليقبل كل  سلو " لحق  لى  

لشافعي ) قا   ،" لصد لا سبيل  لا عظم في عيني،  ة  َّ لحج حد فقبل مني  (:" ما ناظر 
لا سقط في عيني" ها  َّ(2)  . 

فر  -7 بين  سا  لم صا  لإن عد  ل قق  ما يح ستها ب لى مما مل ع لع سانية  لإن قيم  ل يق  تطب
لبشر.   بنا   لمجتمع 

8-  ، لا للكلا   ، لزلل،  للسا سقطا صونه عن  للسا  ضبط   ، لأخطا لابتعا عن 
سكت  غنم،  ي ير في قو خ ،  ي لا لك يب  مأمو بط نه  ما  سانه، ك فظ ل مأمو بح سلم  لم
قد تهو   ، لمو للسا فتو صاحبها  مو قد يقع فيها  هنا  لآخر منه،  يسلم  فيسلم، 

لذلك ينبغي للمحا  بالحو شتائم،  لى جد عقيم،  تبا سبا  تعطل سير  تحوله 
ها.    يحذ

قامة  -9 لك:"  لآخرين، فمن  لتعامل مع  بها في  جملة  غايتها  مسال كها  لحكمنة  صو  معرفة 
لمتناظرين على معرف عا من  ، فهو ت لر لقو  لفاسد من  لشبهة  فع  جة،  لحقيقة لح ة 

ية، ( 1)                                                  لسعو  ، قا لأ ، منشو   لحو لى  عوته  لإسلا  سطية   :) . ( لر ، عبد   . 30 نو
، مرجع سابق:  (2)  .28 نو
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ستدلا  لا طر  سير ب ل ها،  صاحبه من لى  في ع ما خ طر  كل  شف  ها، ليك لي ل  وّصُ َّ لت
 ِ إفا لحّقِ،  لمناظر ل كشف  ضعت  نما  لذهبي: " لحافظ  لحق. يقو  لى  لصحيح للوصو 

لأضعَف" لأغفَل  تنبيهِ  نه،  لعلمَ لمن  كى  لأ  .(1)لعالِم 

لت -10 لبعد عن  لحق،  حببت  قصد  لا  حد قّط  لشافعي:" ما كلمت  لإما  عصب، فقا 
ّة على  لحج  ِ َ َظهَر َ ما ناظرني فبالَيت!  حفظه،  ّ ه  لل ية  عا تكو عليه   ، عا ي يسّد  يوفّق 

حد. (2)لسانه  لساني؟" لو لمجتمع  فر  لتآخي بين  لتماسك   لوحد   ، مما يعمق 

لا -11 لنفس، ف يه،  سماحة  لى  كل ع صر  لى  حو  ل هى  نت باغض   لت بر  تد ل غي  ينب
مل  طأ يحت نا خ طأ  غير لخ مل  صو يحت ينا  شهير:) ل بالقو  خذ  لأ مة  لحك ضى  مقت

) لحقد  (3) لصو لتجريح   لشتم   لسب   لبعد عن  يقتضي  لصد  سعة  لحلم   ،
لآ لطر  جهة نظر  ية من  تجنب لسخر لحسن،  لقو  لتز  يقتضي  لنفس،  كر  خر، 

تدعيم مقوماتها،  لى تعزيزها  لحكمة  بت  لتي  صلية  لتو لقيم  ، فهذ  لإفحا لتحد  منهج 
ية  مة بتنم لملتز مة  لأ نر  ، ف شعو ل لأمم  بين  ضا  لح قد  لت صير  لى  ست ع نعك

لت تهم  قد يز  تعز هم  ت يق  تحق ها  ستطيع فر نا ي لا محكم جت جي نت قد  ية  لحو صلية  و
لوطني  نتمائه  ية  لفكر لثقافية  هويته  لاستفا منها بما يتناسب  ية  لحضا لمتغير   

 لقومي. 
ية  في عمل ها  لى تحقيق سعي  ل ها  لي ب لتح فر  ل لى  غي ع تي ينب ل كز  لمرت من  لة  هذ جم

ي جل  لحكمنة، من  لتعا   مد جسو  لبشر،  لتفاعل بين بني  صل  جا بيئة مناسبة للتو
مه  قب قو ضا ثا كر ح ضلاتها بف حل مع لى  مل ع لع فة،  يا كا لح لا  في مجا في  لمعر قافي  لث

 . لمعمو بوع  لإحسا في  لحق  لإنصا  لعد  نشر  لخير   حب 
لحضا لثقافا  لثاني: على مستو   . لمطلب 

لحكمة  ها من قيم  توفر لأفر ما  طة ب ، مرتب فة  حضا ها لأية ثقا لا لتقد   َ َّ ميز
لمجتمع في  ية لأبنا  لبشر لتنمية  لتطوير  ، مما ينعكس على مسير  لبنا لحو  لتفاهم  صل  للتو

ّ ه) (1)                                                  لل ، عبد  ، 2005لشحا لمنها سلم،   له  ّ ه عليه  لل لرسو صلى  لى شمائل  لوصو  سائل  لسؤ على  (: منتهى 
، 3ط  . 3/269، جد

، محمد)( 2) ، ط1417بن حمد نية،  صا لحمد لتذكر   :)1 ،  . 1/211، بير
جي، غالب) (3) ب2001عو لإسلا  لى  لذهبية، ط(: فر معاصر تنتسب  ية  لعصر لمكتبة  لإسلا منها،  ، 4يا موقف 

 ،  . 1/54جد



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

026 

ل كشف  لخاصة، لذ نستطيع  لحفا على كينونتها  لية مع  لد لساحة  لتي تشهدها  لمتغير  ظل 
لك فيما يأتي:  يمكن بيا  لحضا لمجتمعاتها،  ها،  لثقافا لأفر  عن ما يجب  توفر 

كل  -1 ل صيته  مع خصو كل مجت ، فل عا لمجتم فر  بين  يا  لمعنو يا  لما نب  عا جا مر
لغاية من حضا لاعتبا يسهم في تحقيق  لأشيا في عين  ية، فأخذ هذ  لمعنو ية  لما  معالمها 

فاهم  لت لى  ني ع لمب عايش  لت عل  لتفا قق  يح شر،  لب نا  ب بين  شو  لمن نة  لحكم فة  شر ثقا ن
 .  لحو

هذ من شأنه -2  ، جو نفي  لآخر  لنظر، لا سحق  جها  لآخر    تعميم مبا تقبل 
في  شأ  لم ين تي  ل لأخر  ضا  لح فا  لثقا عة  متفهم لطبي قف  فر مث جا  ي في  سهم  ي
معرفية  سس علمية  لمبني على  لمهذ  لفر  لحضا بإنتاجها  تمايز  لثقافة  حضانها، فقو 

لمتغير  نسانا محكمنا يستطيع   تتماشى معه، مما ينتج  قع  لو لعاصر قية تتكيف مع 
ية.  لحضا لثقافية  ها  لقومية بأبعا مقوما هويته   ينهل من معينها بما يتناسب 

لاستماع -3 ناجح  يتقن فن  ل كيم  لح لاستماع، لا بد للمحا  لاستماع محو (1)حسن  ؛ لأ 
جو  فل  ما يك ية، م شر لب عا  لمجتم فر  بين  حو  ل صل  لتو فاهم  نا للت عو ب م هم  م

لمتنوعة في ظل متغير تع تطبيقاتها  لحكمنة  تحقيق قيم  لإنسانية،  لمجتمعا  ايش سلمي بين 
لحديث.  لعصر 

لتغير  -4 لعربية، في ظل  لمجتمعا  بنا  لتعايش بين  لتسامح  سس  بث  لاحتر  ضر 
لأيدلوج ية  لاجتماع ية  لبيئ حديا  لت سانية،  لإن عا  مت بالمجتم ل تي  جه ل تي تو ل ية 

يع  تطو لوجي،  لتكنو طو  لت ية  لمعلومات ثو  ل في  لمعر جا  لانف ظل  في  ية  لعرب عا  لمجتم
هاقهم  إ هابهم  جههم، لا  لتي تو با  لصعو لتذليل  لعربية  لمجتمعا  نا  ب لك لخدمة 

لهلع بين صفوفهم.   لذعر   نشر 

، فا -5 لعد ير  لخ لإيما بالحق  فحا تعميق  ليس غايتها  لحكمنة،  لحق هو غاية  لى  لوصو 
حق  ل جه  عن  شف  ل ك بل   ، حا من ي حه  لذ يطر بالر  سليم  لت لى  ته  جرجر لآخر 
يه  لحو  ظهر ضعف  على كل من يحا  يعد نفسه لقبو نتيجة    ، لعد لصحة 

ل لعنا  كثير من  حجته،  لخصم  لى عد حجته  قو   صله  لحو يرجع  ذ يعقب 

 .  246-236مزمي، مرجع سابق: ( 1)                                                 
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تز  ل كن  ل  صر،  لا منت هز  مة من ليس ث حق، ف ل بو  ها بق م ضع لإلز سه بالتو حا نف لم لي  تح
لحالي.  لتي يتطلبها عصرنا  لحكمة  ليه بر  نصر   بالحق 

تي  -6 ل قيم  ل كا  لأف بر  ،  ت عا جه  نة بو لحكم لى  فإ ع لي،  لد قافي  لث عا  شأنها لت من 
 ، لآ لتعبير عن  في  قف  لمو لعد في  ،  تستبعد جميع مظاهر  سلا قة  توفير منا صد

سه تي تما ل لأمم  يع  با لجم لمت فع  لن ضا،  ي نة  لحكم توخى  لى  ت هد (1)ع في ج سعى  ت  ،
لخا لمفاهيم  ، هي تصحيح  ية كبر لأطر جميعا، للقيا بعملية حضا لتي مشتر مع  طئة 

لمجا  لحكمنة  هكذ تفتح   ، لحو لتفاهم  لتقا  لتعا  تعو مسير  لمجتمعا  تسو 
 ، ضا لح لاقح  في ت يساهم   ، فا لثقا قا  لى ت يؤ   ، عا لمجتم فاهم  ما ت سعا 

لي على مو لد لتعا  لذ يجب  يدعم  لحضا  جهة هو ما نصطلح عليه هنا بالتفاعل 
لسعي لحلّها. مشكلاته  لعصر   تحديا 

يز  -7 تعز نة  لحكم فة  لى ثقا ينعكس ع ما  ية، م لعرب عا  لمجتم في  ية  لمجتمع قيم  ل لآ  يز  تعز
فها.  هد تسهيل مهماتها لتحقيق  ئها،   مبا

لسرعة تتطلب  -8 ؛ لأ سمة عصر  لتفكير بشكل جمعي لا فر لعربية،  لمجتمعا  حمل همو 
تحقيق لك، ف طن صالح  سهمت في بنا مو  ، لحضا تحا  لثقافا  صلت  كلما تو

 . لأخر ية  لبشر لمجتمعا  هذ يؤثر في بنا  يمة له،   حيا كر

ليها  -9 تسعى  لإسلامية،  لعربية  لحضا  لتي تنا بها  لخالد  لإنسانية  ما للقيم  لانت تعميق 
ية  هم بر  ما ي به، م تهذي مه  تقوي ته  تهتم بتربي سا  لإن فل حقو  تي تك ل ية،  لعرب لمجتمعا 

لحكمنة عنص باتها، فبث ثقافة  ضطر لمجتمعا   فق  فاعليتها في تو ئيس في بنا لحكمنة  ر 
 . لحضا تمايز  لثقافا  نشر   لمجتمعا 

من  -10 عة  سيلة ناج هو  ية،  ضا لح لمعركة  قافي  لث سجا  ل سلحة  من  سلا  قو  نة  لحكم
هتماماتها،  إبر  شر قضاياها،  لإسلامية،  لعربية  لعليا للأمة  لمصالح  لدفاع عن  سائل 

صوتها، سماع  إ سالتها،  يغ  ها،  تبل لي نافع  لم لب  ج ها،  صا ل لأن سب  ك ها،  ها حقيقت إظ
لمفاسد عنها.   

                                                 (1 )( لمتحد لعا للأمم  لأمم 1996مؤتمر  لعا لمنظمة  لمؤتمر  لصا عن  مشكلاته،  لي  لد لثقافي  لتعا  علا مبا   :)
لثقافة، نوفمبر، لعلم  بية   . 8-7 لمتحد للتر
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هذ يفتر  -11 ها،  نشر مبا لحكمنة  كة في تحقيق عملية  لمشا لأطر  لمتبا بين  لاحتر 
لا، ثم في  لدينية  لقيم  لنا في  ضية صلبة للحكمنة،  طا عاما  سم مشتركة تكو  جو قو

جها ل لآ  لاتجاها  لفرقا في  يع  َا لجم لقانونية ثانيا، غَن عد  لقو لإنسانية  با  م
تطبيقاتها في  لحكمنة  لتي تتعلق بنشر ثقافة  لمقترحا  لر  كو في بلو  لذين يشا لنظر 

مبا تحكم علاقا  هي جميعا قيم   ، لعربية  على  مستو كا لبشر بعضهم لمجتمعا 
بذلك  لثابتةَ للتعامل فيما بينهم،  عدَ  لقو تضع  سكناتهم،  تضبط مسا حركاتهم  مع بعض، 
كانتهم،  مّس بم ل  ، نا ل قد  طا على  لت قيم،  لع جا  نة ساحة لّلَ لحكم كو  لا ي نضمن 

لت ية في ظل  لحضا لحكمنة صبغتَها  لئلا تفقد  لإسا فيما بينهم،  عة تبا  لمتسا غير 
لحديث.  لعصر   لتي يشهدها 

12-  ، لأ في  ها  ثر كث  يم نا  ل فع  تي تن ل نة  لحكم سا  هو  عد  ، فال عد ل صا  لإن
لإقر  لب  يتط يه،  ضل لذ لاعتر بالف ستدعي  ي شر،  لب بين  سا  لم عد  ل ضي  يقت

 َّ ثم   ، لأطر يع  صالح جم في  كن  لم ت إ  تى  قة، ح يعة بالحقي شر ل هو   عد  ل
لي  لد لقانو  لذ يقو عليه  سخ  لر لأسا  هو  لوضعي،  لقانو  هو جوهر  لإسلامية، 
نا  في مفهوم صا  لإن عد  ل فإ  لذلك  ها،  َّ ية كل شر لب عا  لمجتم سو  جب  ي لذ ي

لح صو  قا ل كو منطل غي  ت تي ينب ل ية  ضا لح شرعية  ل هو  سلامي،  لإ بي  ّا لعر ي نة،  كم
لمتعاقبة.  لأجيا  لى بثها بين  لتي تسعى  لنبيلة  فها  هد مهما تكن  ها،   كا مستو

ُّ هو  -13 لبِر لعد جميعا،  هو  معاملتهم بالقسط  لبرُّ بالنا كافة،  نشر  هية،  ل كر لتعّصب  نبذ 
م لحك هد  من  هد  عد  لذ ي ية،  للغو ية  لأخلاق ته  لالا كل  سا ب توفر لإح تي  ل ة 

ئد  طا تدعيم  كر  لف لأمن  ما  يز مقو عا بتعز لمجتم نا  ب ببن  نة  لطمأني لأمن  فة  ثقا
لشخصية  ثية عتيد شكلت  صو تر لتي تنهل من  لعربية  لمجتمعا  بنا  لثقافي بين  لأمن 

لعربية.  لمجتمعا  ية لأبنا   لحضا

تي -14 ستر لا مي  لمر صد  لمقا هد  لأ صو سمو  لأ ية  لمحل فا  لثقا من  عث  تي تنب ل جية 
لتي  لحكمنة  لعربية، مما ينعكس على صير عملية  لمجتمعا  لقومية لأبنا  ية  لفلسفية للهو
صبة  ضية خ من  لا  ها للانط يز مقومات تعز سلامية  لإ ية  لعرب ضا  لح نا  لى ب هد  ت

لتي قد تعتر لعقبا  لتحديا  ية لتذليل  لأصالة قو نكو بذلك جمعنا بين  يقها،   طر
 .  لمعاصر
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نا    ما ب ها مقو مد توفير مرتبط ب ها  فر ها  ضا لأبنائ لح فا  لثقا قه  ما تحق  
عز  ي فة،  بها كا ضر يا ب لح لى  سلوكها ع كس  تي يع ل ية،  ضا لح صية  لشخ ية  لثقاف لذ 

لخ لسلوكيا  يقو  لإيجابية،  توجيهها. لسلوكيا  يعمل على علاجها   اطئة 
لأهلية.  لرسمية  لاجتماعية  لتنشئة  لثالث: على مستو مؤسسا   لمطلب 

يا  ثل خلا حل_ م ية ن لى خل لت  لا  تحو يد  لة ج في حا كو  لا ت سا  لمؤس ضاع   
ل لنافعة في  لمها  قائمة على   ية،  لحيو مل_ مفعمة بالطاقة  لن مجتمع لاضطلاع كل لنحل  

لثغو قوفه على ثغر من  لتي ، (1)فر فيها بد  لحكمنة،  يق نشر ثقافة  لا عن طر لك  لا يتم 
لعمل  تطويرها  لعربية  لمجتمعا  صينة تسهم في تحقيق تنمية  ثقافية  ية  لى بنا جبهة فكر تسعى 
ستو  لم لى  ها ع ية  لاجتماع ية  لتنم سا  ها مؤس يا م ستطيع ب ن ها،   ها ها  قي لى  ع

لأهلي، فيما يأتي:   لرسمي 
سا  -1 لعلم شرط  لحيا كافة؛ لأ  لمعرفة في مجالا  لعلم  لتركيز على  لحكمنة مع  نشر ثقافة 

هد، فيجب  لج يضيع  لوقت  يهد  لحكمنة،  نه لا تنجح  بد تحقيق غايتها،  لحكمنة  لنجا 
بذلك نه  ها، فإ نع ب لم يقت كر  عن ف فع  يد لا  فه،  لا يعر ضوع  في مو ناقش  لا ي كيم   لح لى   ع

 ، لاحتر لتقدير  عد  يعر نفسه للإحر  فع عنها،  لتي يد لقضية  لفكر  لى  يسي 
نة  لحكم فة  من يتصد لنشر ثقا هميته ل لعلم  لتأكيد على ضر  ية في  بن تيم لشيخ  يقو 

لشب جو  لعلم بالحجة  لمناظر ضعيف  ،  كا  لمناظر لة  لمجا قد ينهو عن  هة، قيمها:"
من  ا  ا قوي تل علج لة  يقا لمقات في  لضعيف  ما ينهى  ضل، ك لم لك  يه  يفسد  خا عل في

لمسلمين بلا منفعة" يضر  لك يضر  ، فإ  ل كفا  . (2)علو 

فر  -2 بين  ها  تفعيل ها  ية تعزيز كيف نة  لحكم فة  حو ثقا ية  ية  تطوير يب طر  تد
لثقافا بنا  لعربي  .  لمجتمع  لمتعد  لعالمية 

تر  -3 فو  لع لأ  ضب؛  لغ غيظ   ل ظم  من ك لغ  ب فو  لع صفح  ل تذ  لاع فة  ميم ثقا تع
كبر  لك  عظم من  مغفر خطيئته،   ، لمسي لسماحة عن  لقلب،  طها   ، خذ لمؤ
حة  لجا مة  لكل بالرفق،   شد  ل نه،  لا بلي لك حش  لة ف مقاب سنة،  سيئة بالح ل فع  هو 

يف، محمد بن  حسن) (1)                                                  ، ط2003لشر لخضر لأندلس  لإسلامي،   لعمل  هميته في  يب  لتد  :)4 ،  . 18، جد
 
حمد)( 2) لإسلامية، 1991بن تيمية،  لإما محمد بن سعو  شا سالم، جامعة  لنقل، تحقيق: محمد  لعقل  (:  تعا 

ية، 2ط لسعو  ،7/173. 
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ل لطيبة  لا بالكلمة  ليها  هذ منزلة لا يصل   ، لاحتر بالتوقير  لاحتقا  ية  لسخر عذبة، 
تعمل على نشرها  لحكمنة  لقيم من شأنها  تعز ثقافة  كا  حظ عظيم، فهذ  من صبر 

لعربية.  لمجتمعا  بنا   بين 

لذ يد نفسه -4 لك  لناجح هو  لحكيم    ، لأفكا لأفر على منهجة  يب  على منهجة  تد
ستخر  غر  يل ب ضع للتحل قدما تخ ستخر م لة،  لأ صو  لن يب  ترت كا  لأف
قتناع  تسليم من  لمنطقي قد لا يكو محل  لترتيب  لك  لنتائج بد  لنتائج منها، فإعطا 
لحكيم على  لسامعين،  لا من جمهو  سلوكياتها  قيمها  لحكمنة  لآخر في بث ثقافة   لطر 

عد  نة  لحكم شر  سه لن عد نف قي  ي لمنط يب  لترت ية  ف لو كر  مذ ضوعه بال هد مو  يتع
هينه   تنفرط بر هنه  يتشتت  كرته  لأ تخذله  لعالم فإنه معر للنسيا  ، فحتى  جيد
ية  كا جدل ف جت  نت صر  لمعا ير  لمتغ لأ  مة؛  لحك جب  كافي لو ل هد  لج بذ  قم ب لم ي

لعربية. ثقاف لمجتمعا  فد على   ا 

قافي  -5 لث حو  ل ها  ئ مبا نة  لحكم قيم  سة  صة بد ية متخص تعليم ية  يم كا مج  بر عد 
في  لبشر  كر  لف في تعميق  سهم  لك من شأنه  ي ، فكل  لشعو لأمم  بين  لحضا 

لح لمجتمعا مع  نا  ب لسلمي بين  عايش  لت لتفاهم  صل  لتو لثقافية ثقافة  ها  فا على هويت
ية.  لحضا  شخصيتها 

لعمل على  -6 جل  لي من  لد لمحلي  لمستو  لثقافية على  لملتقيا  سم  لمو لمهرجانا  قامة 
توحيد  لبشر  لفكر  ية  لتي تعمل على حيو ئها  نشر مبا يز قيمها  تعز لحكمنة  ساليب  تطوير 

لتغير  جهة  لإنساني في مو لعشرين. لجهد  لحا  لقر  لتي يشهدها   لتحديا 

لى  -7 حر ع صا ي ل لص  لمخ كيم  لح حا  لم  ّ شر،  لب نا  ب بين  شفقة  ل مة  لرح با  شر م ن
لإعر  من  يه  خا عل ي  ، ضلا ل من  ناظر  لذ ي صمه  لى خ شفق ع ي حق،  ل هو  ظ

هم جّدً لشفقة  م لحق، فالرحمة  عن  تولي  ل كابر  حا  لم لم ؛ لأ  لحو لحكمة  في 
ظة  لغل سو  لق عاني  كل م عن  عد  لذلك يبت ستقامتهم ف لآخرين  ية  سعى لهد كيم ي لح
فيس  سيلة لتن   ، قا لانت يد  صة لل ك حو فر ل مة  كو للحك لا ي ، ف شد ل ظة  لفظا

، فالحكمة  لبغضا لعد  نشر  لحسد،  لغل  يقة لإظها  طر  ، لرحمة جسر بين لأحقا
نتجت  لرحمة على  لحكمة  تضحت معالم  كلما  عقله،  مفتا لقلبه  لآخر،  لطر  لمحا 
لمناسب  لجو  تهيئة  لعربية،  لمجتمعا  فر  لتآخي بين  لوحد  بث   علاقا حميمة 
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لحق قد  لغوغائية؛ لأ  لجماعية  لأجو  لابتعا عن  يضيع في مثل هذ للحكمة، فلا بد من 
لمتنوعة. بها  ضر لحكمة  لزمن لنشر  إتاحة  لها  لمكا  ختيا  ، كما ينبغي   لأجو

بين  -8 صل  لتو فاهم  لت جل  من  تأثير  ل ناع  لإق هد  نة  ب لحكم ساليب  ستخد  يل  تفع
 . خر لحضا من جهة  لثقافا  بين  مجتمعاتهم من جهة   لأفر 

لتي يحا بها لمساهمة في ت -9 للغة  لحكيم، لا بد للمحا  يسيطر على  لثقافي  لحو  يد لغة  جو
في  لأقو  عابير  لت فا  لأل تا  له  يخ يد قو ما ير جوهر  عن  صا  لإف من  يتمكن  تى  ح
فكا مهما كانت صحيحة  عميقة  لمحا ضعيفة، فإ  ما  كانت لغة  لمعاني،  يصا تلك 

بد ها ت ستو فإن حد بم لمت لى  نا ع ل كم  ما يح ير  كث  ، لاهتز شديد  سطحية  ضعيفة   
هكذ كثير  لتحقيق فيه،  لتعمق  لعلم  لإفصا بها لا بمستو تمكنه من  للغة  تمكنه من 
جب  ، فو خائر ل ية  للغو كاتهم  خانتهم مل كن  ل  حق،  لى  كانو ع حا  م ما  هز حك ن ما 

فنونها.  لتركيز على لغة لحكمنة   ثقافة 

ية  -10 لفكر لند  إلقا  ية  شا لإ لمحاضر  لعلمية  لمؤتمر  تنظيم  سية  لد لأيا  عقد 
لقر  تطويرها في ظل متغير  تنميتها  لحكمنة  لتي تسهم في تدعيم ثقافة  ية  لتوعو لحملا 

لعشرين.   لحا 

ت -11 ئها  مبا قيمها  لحكمنة  ما ينتج جيلا مثقفا متسلحا نشر   لمجتمع، م فر  عميمها بين 
فد  لو فا  لثقا مع  لتعامل  ستطيع  ها، ي جز يا  لح مد  ير مع  لا تتغ مة  ية حكي بعقيد فكر
لتي تنبثق من ثقافة مجتمعه  لسلوكيا  لعا  لقيم  بما يتناسب مع   ، مها بكل حنكة 

لثقاف بما تسعى  لى تحقيقه. لذ يعيش فيه،  لعربية  لإسلامية   ة 

لمسئوليا من   لاجتماعية يقع على كاهلها كثير من  لتنشئة  يتضح مما سبق  مؤسسا 
حة  لمطر مج  بر ل طط  لخ يد  ها تجد جب علي لذ  يا؛   ضا ح يا  ثقاف يا  بو يا تر لأج عد  جل 

لفر بم إعد  لعصر  لأساليب لمساير   لتأثير في لمناهج  لحضا  نتا  ا يضمن فعاليته في 
لإنسانية،  لمجتمعا  تؤمن بها  لتي  لأخلا  لقيم  يز  تعز لرقي  لتقد  هذ يسهم في  ياتها،  مجر

 . لأ فاعلة بين شعو  جو ثقافة حكيمة متميز   يدعم 
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لعربية لمجتمعا  جل حكمنة فاعلة في  بع: توصيا من  لر .  لمبحث  لمعاصر لمتغير   في ظل 
لعصر  مة متغير  لمستمر لمو لتغير  لى  ية بحاجة  لحضا لمرتكز  لثقافية  لمنطلقا   
لسيولة  لتدفق   ، لمجالا صل في شتى  لتو بط  لتر لى مزيد من  مه، فالعالم يتجه  لو لحديث 

صبح سمة مميز لعالم  جا  كرها (1)بين مختلف  لتي لا بد من  لأساليب  لقيم  هذ مجموعة   ،
لنحو  لك على  فاعلة،  ية  إيجا ثقافة محكمنة حيو لتي تم عرضها،  تيجية  لاستر نجا  جل  من 

 لآتي: 
لعلم  -1 لحكمة،  لعقل  لإنسانية يعتمد على  لنفس  يما بالقيم  في  لإ لعمل على غر 

لم لآ  تبا  ينه،  ، مو لسعا توفير منا  لمصلحة،  إيثا  لحقيقة،  فيد لإظها 
لحكمنة.  لذ يعد   لعقيم  لجد  لسفسطة  لهرطقة   لابتعا عن 

لأمو  -2 عصابه ليثبت  لحكمة  يجهد نفسه لضبط  على من ينشر ثقافة  لزلل،  تقا  لتثبت 
لنا  ينافس  نه يريد  يقنع  لى خطأ لمجر  يجنح  لا يتسرع فيز  لا يجا بالقو 
لذ  لانتصا لأنفسهم، فيجب تجريد  لحكما بسبب  كثير ما يز  ينتصر عليه،  ضه  معا

متعلقاتها. من  لحكمنة  جل تنفيذ مبا  ، من  لأمو لعقل في شتى   تحكيم صو   لأهو 
لمتنوعة،  -3 لثقافا  لمجتمعا  لأفر  لآخر، بين  تقبل  لتعايش  لتسامح  لحو  نشر ثقافة 

لتي حو في طياتها كثير من  لعشرين  لحا  لقر  لحاجة لذلك في ظل متغير  تبر 
. لمت لحضا لثقافا  لتي تؤثر بصو  بأخر على   غير 

لمجتمعا  -4 لإنسا بين  لإحسا بحقو  لتي تسهم في تعميق  لأخلا  لقيم  لوعي بمفهو 
نتشا قيم  يعمل على   ، لمجتمعا خل  لأفر  لحكمة في  جو حس  ية، مما ينمي  لبشر

لتي ت سلوكياتها  تها  عا لتي تحويها في طياتها. لحكمنة  تمثل فلسفتها   ، تصالا مباشر  تصل بها 

، فالحكمة ليس معركة حربية غرضها  -5 لجما لخير  لإنصا  لعد  نشر  لحق  لتجر لطلب 
يسر في ظل ما  هم بكل عقلانية  مو تثقيفهم لإ  لآخرين بل توعيتهم  كسر  لانتصا 

. يشهد عالمنا من تغير مفاجئ لانتبا ليقظة  متلاحقة تحتم علينا ضر   ة 

لعربية، مثلما عبر  -6 لمجتمعا  فر  صل بين  لتو لصلة  إغنا   قيمها،  لحكمنة  خصوبة 
لحو  صل  لإجمالية للتو لرسالة    " : لاجتماعي سكو بيك حيث قا لمفكر  لك  عن 

، ج (1)                                                  سا 2014ما سند)لسويد لإما للد لجديد، مركز  لعالمي  لنظا  لنفو في  لسيا  لأمريكي  لعصر  فا   :)
بو ظبي،  تيجية،   . 578لاستر
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لب لحو لإنساني تتلخص ) ينبغي  تتلخص( في  صل  لتو لتصالح...  لى  لو 
لى سو  لتي تؤ  جز  لحو لجد  لة  لى تحقيق  لنهاية  ل كف يستطيع  يصل في 

لآخر " لبشر عن بعضهم  لذ يبعد  بنا (1)لتفاهم  لتماسك بين  لوحد  لى  هذ يؤ   ،
سم مشتر  لذين يوجد بينهم قو مجتمعاتها  لعربية  ، فمن با لأمة  لحيا كة في كثير من مجالا 

لغز  تشكيل جبهة ثقافية حصينة في ظل موجا  حد،  جل  لى  تجمع كلمتها على قلب 
 . لمعاصر لمتغير  لعربية في ظل  لمجتمعا  لذ يستهد مقد  لاستعما   لفكر 

لمؤسسا  -7 لأفر  ئم بين  لد لتنسيق  لمستمر  لتي تعنى لتعا  لجمعيا  لمجامع  لهيئا 
 ، لمجتمعا لأفر  ئها بين  مبا تعزيز قيمها  لحكمة  جل تحقيق  لإنسا من  بحقو 

لعربية.    لمجتمعا  لنا في  مجها في حيا  لى منهجتها   لسعي 

لح -8 تشتت من منجز حو ثقافة  ، تجمع ما تفر  كمنة، نشا مؤسسة عربية عالمية كبر
كبة  جل مو لعربية، من  لمجتمعا  تطويرها لد  لسلوكية  لعا  لقيم  لى تنمية  تسعى 

حاجاته.  لعصر  يفا بمتطلبا  لإ لحضا   لتطو 

هم  -9 إعد  ، لشبا لمتعاقبة من  لأجيا  لتسامح بين  لتفاهم  صل  لتو لحكمة  نشر ثقافة 
حضا سليم، يسهم حكمة.  عد ثقافي  تها بكلل حنكة  إ لمعرفة  نتا   في 

10-  ، لشبا لتي تشغل عقو  لإنسانية  لقضايا  ية تختص بالحديث عن  تطوير يبية  مج تد طر بر
لثقافية  لوصو للتنمية  جل  فة من  لها ية  لحضا لثقافية  لنشاطا  سم  لعمل على 

تها بالحكمة.  إ لمنشو  ية   لفكر

لحكمنة في ضو نشا مر -11 تحا تعنى بقضايا ثقافة  لجا  تشكيل هيئا  جمعيا  كز 
ثو  نفجا معرفي  لعشرين من  لحا  لقر  ما يشهد  لحديث  لعصر  مستجد 

لحيا كافة.   معلوماتية شملت مناحي 

ل -12 لمعرفية  لتطو  تطبيقاتها بما يتناسب  صولها  لحكمنة  تي شملت مناحي تدعيم ثقافة 
لعربي.  لإنسا  لتي تبيني شخصية  لمتكاملة  لتنمية  لي  لوصو  جل   لحيا كافة، من 

ما  -13 لسرعة  لاستفا من عصر   ، لعمل بشكل جماعي لا فر لإنسانية   لجهو  تضافر 
ية  إنجا حضا ثية  مبتكر حد برمجيا حاسوبية  نية  ل كتر من تطبيقا  فيه 

ية، ( 1)                                                  لسعو  ، قا لأ به، منشو   طه  شر عيته  يا مشر لأ صحا  لحو مع    :) . حمد) تركستاني، 
19. 
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ضحة تستفيد من معطيا مع فلسفة محكمنة  تيجية  ستر فق خطط  لك  كل  ا ثقافية، 
. لحضا تطو  لحديث   لعصر 

لقر  -14 لتوسع في  لك من خلا  تهم،  قد هبهم  صقل مو لأفر ثقافيا  لتركيز على تنمية 
لفنو  لعلو  لمعرفة  ع  نو ستجد من  لمستمر على ما  .لإطلاع   لآ

تميزها؛ لأ هذ يتيح لنا معرفة ما  -15 ستقلالها  لثقافية  لشخصية  ضو  لى  نحن بحاجة 
لمستقلة  لشخصية  ما لا يلائم، فالثقافا   ما يلائم  ما لا يمكن قبوله،  يمكن قبوله 

عندما تستفيد شيئا تهض  ، لأخر تفيد كل منها من  لآخر،  لبعض  مه يتجا بعضها مع 
ية  لحضا لثقافية  لحكمنة  لك يؤثر على عملية  كل  تها،  يصبح من مميز تصبغه بصبغتها هي 

 . لشعو لأمم   بين 

للجا  -16 لهيئا  لجمعيا  لمؤسسا  لاتحا  لتنسيق بين  لحكمة من خلا  تفعيل  
ل لك للنهل من  لأهلية،  لرسمية  ية  لحضا لثقافية  كز  لأخر لمر  -لا سحقها-ثقافا 

بها. فنونها   لاستفا من علومها 

لمجتمعا  -17 لإنسانية في  لقيم  سا مسحية ثقافية لأصو  إجر  سم خطط  مج  عد بر
خلاقياتها في ظل  لقيمية  تطبيقاتها  لحكمنة  لمؤثر في ثقافة  مل  لعو ية، للوقو على  لبشر

عل لمجالا  ية في كل  شا إ ية  توعو ية تثقيفية  تنظيم حملا حو  ، لمعاصر ى لمتغير 
لعربية.  لمجتمعا  تيجية محكمنة بين  ستر فق   ، يا لمستو  مختلف 

تهم، مما  -18 تبني قد لمجالا كافة،  ع في  لإبد لمعنو لأصحا  لتشجيع  لما  لدعم  توفير 
سم  لى  مبا تقو  عد  قو يا  يسهم في تحقيق حركة ثقافية حكيمة، تتولد من خلالها نظر

تيجية جدي ستر لعشرين. ملامح  لحا  لقر   د تتسم بالحكمة في ظل متغير 

تيجية ثقافية محكمنة في    سمه من تصو لإستر ما تم  لحديث عنه،  في ضو ما تم عرضه 
فتح  لتنسيق بينها  لجهو  قت مضى على  تكثيف  كثر من   لعربية، يحتم علينا  لمجتمعا 

حضا يحتم فا على جديد بأ ثقافية  حاجياته،  تفي بمتطلباته  لعصر  ية تعبر عن  
لقر  لمجتمعا مع متغير  لفر  ثي يعمل على تكيف  نساني حد لك صياغة فكر  علينا 
لحيا  جد ظر  ستقر في موضع  لجماعا   لجماعة من  لعشرين؛ لأ " لحا 

ستيقظت ف تغلبت على تحديا موقعها،  تية،  بت نفو مو شر ع  لاختر لابتكا  يها نزعة 
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لتوفيق" لمزيد من  لى  تها  تنمية  (1)قا لوجو  لحكمنة من تعزيز  ليه ثقافة  لك ما تصبو  لعل   ،
ع.  لاختر  لابتكا 

توصياته لبحث   نتائج 
لآتي:  لنحو  لك على   ، لتوصيا لنتائج  لى مجموعة من  لبحث   توصل هذ 

 لنتائج. لا: 
لتفاهم  -1 عية، تقو على مبد  خلاقية  قيم  نسانية سامية  فلسفتها تحمل معاني  لحكمنة  مفهو 

شعوبها.  لأ  ثقافا مجتمعا  لأمم  لتسامح بين حضا  صل   لتو

حا  -2 ل قر  ل ير  ظل متغ في  صا   ها خصو تعزيز نة  لحكم فة  لى ثقا حة  لمل جة  لحا بر  ت
جد تحديا متنوعة.لعشرين مكانا فريد  فر  لذ   ، 

جو في بيئة  -3 لحكيم في ظل  لسلو  ، يعز من  لفر لنفس لد  حقيقة  لوعي بالذ 
عد  في  هو  لج ضاعفة  صين م لمخت لى  حتم ع هذ ي ع،  سا شكل مت طو ب مت ية  نام ير  متغ

لعربية.  لمجتمعا  فر  تأهيل   لأجيا 

لثقا -4 عب  يوفر تل هذ  ية،  شر لب نا  ية لأب ضا لح صية  لشخ شكيل  في ت ير  ية  كب لمجتمع فة 
ئها.  مبا ساليبها  لحكمنة  تربة خصبة لنشر قيم   بيئة مناسبة 

لحو  -5 لحكمنة  لتي عز ثقافة  لعشرين، هي  لحا  لقر  لمتقدمة في  لحضا  نجد 
نفيهم،  لآخرين لا سحقهم  لخير، حتر  لحق  لإنصا  لعد  لتسامح  نشر مبا 

لتقد  ية، تحقق  لما من ثم  ية  لمعنو لحاجا  ها على  جتها لحضا تصب عظم  فمتى كانت 
لمتعاقبة.  لأجيا  قي  يعمل على  مة لأبنائها،  لمستد لتنمية  ها   لا

سئوليا  -6 ية م لاجتماع شئة  لتن سا  هل مؤس لى كا قع ع ها ي تعزيز حو  ل مة  لحك فة  شر ثقا ن
قا  ف هه،  توجي ضا  لح سلوكهم  ضبط  في  ساهمة  لم مع،  لمجت فر  بين  ها  تطوير ها  تنميت

لتنمية.  لتقد  لى تحقيق  تيجية متكاملة تهد  ستر  للخطط 

لتي يشهدها -7 لمتغير  جهة  جل مو لوسائل من  نجع  لفر من  لجمعي لا  لتفكير  لقر  يعد 
مد جسو  ية،  لعرب لمجتمعا  نا  ب ها بين  تفعيل لحكمة  لعشرين، فلا بد من نشر  لحا 
با  لتقل ية من  لبشر عا  لمجتم ية  جل حما ضا من  لح فا  لثقا بين  صل  لتو لحو 

 . لمتغير لأجو  لتكيف مع  مساعدتها على   لتي قد تؤثر عليها، 

ل كويت، 1978حسين)مؤنس، ( 1)                                                  لمعرفة،  ها، منشو عالم  تطو مل قيامها  عو صو  سة في  لحضا   :)217. 
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 . لتوصيا  ثانيا: 

عي  -1 تي تر ل قة،  لخلا ناهج  لم ساليب  لأ طر  ل سائل  لو كا  بت يا  لفعال يف  جب تكث ي
لأصالة  مع بين  لج هذ يحقق مبد  تفي بحاجاته،  لعصر  تتماشى مع    ، لمجتمعا فلسفة 

لسرعة.  لانحلا في ضو معطيا عصر  با  لذ  لمعاصر لا 

ل -2 يز مقوما نشا هيئة تهتم بنشر ثقافة  جل تعز لإسلامية، من  لعربية  لمجتمعا  حكمنة في 
. لمعاصر لمتغير  لتي نجمت عن  لعقبا  لتحديا  جهة  مو لتنمية،   لتقد 

ضما -3 مع   لأفر  بين  ضا  لح كر  لف يق  لأمم  ضر تعم لأفر  بين  سا  لإن قو  ح
لمعاصر. لمت بعالمنا  لتي  ية للمشكلا  لجذ لحلو  يجا  لك يسهم في  ؛ لأ   لشعو



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

037 

  



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

038 

لمتوسط لطو  لتعليمية لد معلم  ل كفا  ثر على  سي   لمد  لتقويم 
ط (  لسايح بالأغو لعمر  ساتذ  متوسطة  نية على مجموعة من  سة ميد  ( 

 
 . عويسي خير 

ط لاغو ئر .جامعة      لجز

 ملخص: 
لفر        لتي تكسب  ية  لعمر حل  لمر هم  سي من  لمد لتعلمية بالصف  لتعليمية  لعملية  تعتبر 

لقو مها  لتلميذ  صح  لفر   ها تسعى لإكسا  لاجتماعية  ، باعتبا لشخصية   ته  مميز
ية  عملية تساعد في لذلك  نظر لثقافية  ،  لاجتماعية   ته  جي  بنا  لخا تكيّفه مع محيطه 

لاجتماعي  لد  ستدما مها  قد  معا تؤهله لهذ  لعملية  لقائم بهذ  جب على 
لتعليم  هقة  مرحلة  لمر لتحكم فيها كسن  لتي يصعب   ية  لعمر حل  لمر لمميز ، خصوصا في تلك 

لعلمية  لمتوسط   لتمتع بالخلفية  لملقن   لمعلم   لقو ،  بالتالي فا هذ يستوجب من  صح 
لاخر  لتي تستلز هي  بة بال كفا ( ،   لمقا لمعاصر )  لتعليم  تيجيا  ستر لصلبة   لعملية 

لعملية باس لاهد في هذ  جل معرفة مستو تحقيق  لتقويمية من  تخد  لاهتما بالعملية 
قيقة  . تيجيا  ستر حل   مر سائل   عّد طر  

لتالي :   لاشكا  لمنطلق يستوجب علينا طر   من هذ 
  ل كفا نتا  ئر في  لتعليمية بالجز سي بالمؤسسة  لمد لتقويم  لذ يلعبه  لد  ما هو 

لتعلمية ؟  لتعليمية   لعملية   لقائمة على 

  لتقويم قع  ئر ؟ ما هو  لتعليمية بالجز سي بالمؤسسا   لمد

 
Study Summary: 

The éducationnel procès is considered to bé one of the Most important périodes in 

winch the individuel gains his personale and social advantages. As it seeks to make 

the individuel or student that it is true to say theoretical and practical skills to help 

in adapting to the external environment and building its social and cultural, 

Therefore, the initiator of this process must integrate skills, capabilities and 

knowledge to qualify for this distinctive social role, Especially in those age ranges 
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that are difficult to control, such as the age of adolescence or the average stage of 

education, , And therefore this requires the teacher or the learner to enjoy the 

scientific background and solid process and strategies of contemporary education 

(approach competencies), Which also requires attention to the process of 

evaluation in order to know the level of achieving the objectives in this process 

using several methods and means and stages and strategies accurate. From this 

point of view, we must present the following forms: 

• What is the role played by the school calendar in the educational institution in 
Algeria in the production of competencies based on the educational learning 

process? 

• What is the reality of the school calendar in educational institutions in Algeria? 

لمفتاحية  :  لكلما 
سي،لتقويم  لمستمر. لتعليمية،ل كفا  لمد لمنهج ، للتقويم  لتعليمية  ،    لعملية 

 مقدمة : 
لمؤسسا         لمعلم تساعد  لتلميذ   لتقويم سو  على مستو   لتعليمية على تحقيق  عملية 

لحكم على  فق معايير موضوعية   لتأخر  لتقد   لاهد من بينها قيا مد  مجموعة من 
لمعرفية   لنفسية   لمعلمين  خصائصهم  يس  مؤهلا  لتد ئمة بين متطلبا مهنة  لمو

لمعلم لضعف في   لقو   نب  ل كشف عن جو لى  لتلميذ مما يمكن   لاجتماعية ، بالإضافة   
ئه  تعز  ، حيث يمثل  لتي تكفل تطوير مستو  لاجر  تخا  لتعليمية من  لمؤسسة 
همية كبر في نجا  سية  لمد لا  سية   لمد مج  لبر لتربو ككل  في  لنظا  لتقويم في 

لحديثة لتط خل  لمد حد  لتقويم  لتعليمية ، حيث يمثل  لتعر لعملية  لتعليم ، فمن خلالها يتم  وير 
لتعلم  . لتعليم   لتخطيط له  تنفيذ من عمليا  ثر كل ما تم   على 
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ية بالموضوع : -1 لنظر  لاحاطة 
لمفاهيم :  لا: تحديد 

  : لتقويم  مفهو 
لتقويم لغة  يضا  لتوجيه ،  قد يستخد  لتحديد   لحسا   لتعيين   هو  يضا بمعنى لغة : 

 لقيمة .
صطلاحا يضا يأتي  ما  لتقويم  لى حا ،   عا توجيهه من حا  لشي  تعيينه   : فهو تحديد 

لحسا لعد     1بمعنى 
 بو لتر لتقويم  لحكم  مفهو  صد  سس علمية تستهد  :  هي عملية منهجية تقو على 

لضعف   نب  من ثمة تحديد جو بو ،  لتر لنظا  بدقة  موضوعية على مدخلا  مخرجا 
لمناسبة للإصلا  لقر   2لقو في كل منها تمهيد لاتخا 

ل  لكمي   لقيا  لتي تستخد فيها عملية  لعملية  كيفي ،  معلوما يحصل عليها  هو كذلك 
لمتعلم  على جانب معين  نب شخصية  صل حكم على جانب معين من جو خر مناسبة في  بوسائل 
لجانب من شخصية  لحكم بقصد تطوير  تحسين هذ  تخا قر بشا هذ  لمنهج   نب  من جو

لتعل نه يهتم بالعملية  لى  ضافة  لمنهج  نبها من متعلم  معلم   لمتعلم  عنصر  يمية في كافة جو
لخ  ية ...  3منهج  مشرفين  نظم 

لاختبا في مجالا قر معين موضع  ل كين يعر  )  لتحقيق بالتجربة   لتقويم بانه عملية    )
لى معلوما لتوصل  جل  لبيانا من  لمناسبة  جمع  تحليل هذ  لبيانا  نتقا   لاهتما  

ئل  لبد لاختيا بين  لقر في   .4تلخيصيه تفيد صانعي 
لمستمر :   لتقويم 

سي للطالب  هو يمثل        لد لتحصيل  صد حكم على  لى  ية مستمر تهد  بو  هو عملية تر
لتقويم  هكذ ، حتى يتأكد  لتعليم ثم  جعة  معا  لمر لتقويم   لتعليم    متعاقبة من 

لمرسومة لكل ما  لاساسية  لمها  لطلا لجميع   .1لمعلم من تحقيق كل 
                                                 

لتعلمايس بوخصيمي   1 لاساسية في تقييم  لمفاهيم  لتقييم ، جامعة لافا ، كند ،  ، مفسر  لقيا     1669، شعبة 
ية  تخطابية ماجد ،  2 لنظر لاسس  لعملية ،  بية  لا ،  طبيقاتهالتر لشر ، عما ،  لى ،   2002،   لا لطبعة   ،
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خر ،  3 هيم   بر لوسيطمصطفى  بعة ،   لمعجم  لر لطبعة  لدعو ،    ،39  
خر ،  4 يا هند   لمنهج  تطويرصالح  لفكر ،  تخطيط    ،1989  :  ،46  
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  : لتعليمية ل كفا   مفهو 
لمنشو منه باقل هد  لاهد  لتعليمي على تحقيق  لنظا  ،  هي كذلك  2هي مد قد 
لمدخلا  نى قد من  لمخرجا باستخد  كبر قد ممكن من   3لحصو على 

لمر في برنامج محد  هي مجم لاتجاها بعد  لمها   لمعا   لذ يتضمن  لمعلم  ل سلو 
لغر . لمعد لهذ  لخاصة  لقيا  لك من خلا   ئه  يظهر  ثر على   ينعكس 

تقا (  لقيا بعمله بمها  سرعة   لمعلم على  نها ) قد   4كما يعرفها خطابية على 
لتعليم (   ير جعفر لنوعية لجو  ل كيفية   لكمية   ل كفا تتعلق بالناحية  نن   يو : ) 

ستها من  لمعلم  يستطيع مما لتي يجب  يمل كها  لمهنية  لمها  لمعا   نها  )  كما تعر على 
لمعلم  يقد لتعليمية  متقنا ،  هي ما يلز  يعرفه  جباته  عليه ليؤ  جل  يؤ 

لتعليمية بكفا (   5جباته 
لمثلى  لعلو  هو في حالته  عمق  لفنو  صعب  يس هو  لتد حيث يقو هو ما )  

لتي تؤثر علي (  يس   لتد لصحيحة في  يقة   6يتطلب معرفة تامله بالد  بالطر
  : بة بال كفا لمقا  مفهو 

تية )  لمو ل كفا  لسلوكيا   لمها   لمعا   ل كفا ككل  ستغلا مو   هي 
بة بال كفا لا تلغي  لا تهمل  لمقا سة عمل ما  ،   لتي يمكن تجنيدها عند مما لانشطة (

لذ ي ل كف  لتلميذ   لى  ئية ، بل تثيرها  تركز عليها للوصو  لاجر لاهد  غوجيا  وظف بيد
ليومي  ته في سلوكه  ته  مها فه  قد ضعية مركبة كل معا  .7في 

 
 

                                                                                                                                        
بية ، 1 لتر لخامس ،  :  مجلة سلسلة علو    44لعد 
بيةعابدين محمو ،   2 لتر ياتها في  قتصا لجز  لجو   لسابع ،  لمجلد  ية ،  بو سا تر لقاهر  ،  44،  ،  1992، مصر ، 
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لجو ،لخضير خضير ،   3 لتعا مؤشر  لعربية ، مجلة  لخليج  لتعا لد  لعالي بد مجلس  لتعليم   ، مجلس مخرجا 

لعد  لعربية  ،  لخليج   147،   56لتعا لد 
لعمليةخطابية ماجد ،   4 بية    101، مرجع سابق ،  :  لتر
5   : خر ، مرجع سابق ،   هيم   بر  121مصطفى 
بو علا ،  6 سيجا محمو  لد لتحصيل  لقلم ،  قيا  تقويم  ل كويت ،   1987،    ،97  
يز ، هشا عامر عليا ، نا  7 لز بيةفهمي  لتر لتقويم في  لقيا   لفكر ،  مبا    ،1988   ،72  
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لتقويم :  ع  نو  ثانيا : 
ع  هي :  نو بعة  لى  لتقويم   يصنف 

لقبلي  -  لتقويم 

لتكويني  - لبنائي    لتقويم 

لتشخيصي  -  لتقويم 

لختامي  -  لبنا 
لتشخيصي : -1 ثنا  بعد  لتقويم  يس   لتد لتقويم يمكن  يحد قبل  ع  نو هو نوع من 

ية  لبد لمتعلمين ، فا جا في  لضعف لد  لقو   لهد منه هو تحديد نقاط  لانتها  منه ،  
يس لأنه يساعدهم على تحديد مالا  لتد ية في  لبد لمعلمين على تحديد نقطة  لى مساعد  فهو يهد 

لتعليمية ،   يعرفه لجيد للأنشطة  لتخطيط  لمعلمو  ما يعرفونه من مفاهيم حتى يستطيع  لتلاميذ 
لاخطا   لتعر على  لاهد   يس يكو هدفه تحديد مد تحقيق  لتد ثنا   حد 
لتقويم لتقويم  هما  لتشخيصي نوعين من  لتقويم  لتعليم ،  يتضمن  لتعلم   لضعف في   نقاط 

لتكويني  لبنائي  لتقويم   1لتمهيد  

لتمهيد  -  لقبلي   لمتعلم تمهيد للحكم على صلاحيته في  لتقويم  لى تحديد مستو  :  هو يهد 
لشخصية  لمقابلا  لاختبا   لقد   لعديد من  لك  باستخد  لمجالا    مجا من 

يا م  لمتعلمين على مستو يع  لك بغية تو لى   لمعلم  ختلفة حسب مستو تحصيلهم ،  قد يلجا 
تهم  لتعر على خبر لمعلوما للتلاميذ بهد  لخبر   لتقويم قبل تقديم  لنوع من  جر هذ 

لبنا عليها   لسابقة  من ثمة 

لتكويني :  . لبنائي   يةلتقويم  لمستمر ،  هو يبد مع بد لتعلم   هو ما يسمى كذلك بالتقويم 
لطالب ،  لصفية ، ملاحظا   لمناقشة  ساليب  هي :  لحصة ،  تستخد فيه عد  ثنا   

ية  لتقو شا ، حصص  لا لنصائح   لمنزلية  متابعتها ،  جبا   2لو

مو منهالا :  لمنهج  هو يحقق عد  لتقويم بالتنظيم في عملية بنا  لنوع من    يتميز هذ 
  لمرغو فيه .توجيه لاتجا  لتلميذ في   تعلم 

  لقو نب  ية جو لضعف  تقو نب  لتلميذ لعلا جو لضعف لد  لقو   نب   تحديد جو

                                                 
لسلا ،   1 ّ ه مند عبد  لل بوفتح  لتر يا ،   لتقويم  لر لي ،  لد لنشر    ،124  
يل هاني ،   2 لمنظميلطو لسلو  ية   بو لتر ئل للنشر ،  لا  لا ،   1998،     213، عما ، 
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 . لمستفا منها لمعلوما  سها بهد ترسيخ  لتي  لمو  لمتعلم في  جعة   مر

   لد بصيغ سلوكية هد  يس  تحديد  لتخطيط للتد لمتعلم على   على شكل نتاجا تحفيز 
 تعليمية ير تحقيقها .

لختامي - لنهائي   لتقويم في نهاية برنامج تعليمي معين بهد  لتقويم  لنوع من  :  يأتي هذ 
لمرحلة  سي ،  حتى  لد لعا  لفصل   نهاية  لتعر على ما تحقق من نتائج  يأتي في نهاية 

لتفاص سية  هو لا يركز على  نما يهتم بقيا لد لسابق   لفرعية كالتقويم  لاهد  يل  
سية معينة   يهد  سية معينة   مرحلة  لعامة كأهد مقر معين  فرقة  لاهد 
لعامة للمقر   لاهد  تهم في تحصيل ما تتضمنه  عطا تقدير للمتعلمين تبين مد كفا لى 

 .1عطائهم شها بذلك 
لتقويم :  ثالثا  لمستعملة في عملية  لوسائل   : 
 . جوبته  تعليقاته سئلته   لصف   نتباهه في  لصف  من حيث  خل  لطالب   ملاحظة نشاط 

  جهه ،  سبب لتي تو با  لصعو لبحث في  لطالب للتعر على مد  فهمه للد   مقابلة 
نه  قر  تخلفه  كا متخلفا عن 

  تية ية  بتكا عية   بد لطالب في ما بقو به من نشاطا    تحليل عمل 

  سيلة لك ،  يمكن  يكو  لتلميذ  مد نجاحه  فشله في  لتي يكلف بها  لمنزلية  جبا  لو
لتقويم . سائل   جيد من 

  تهم في ضو نفسهم في تقويم  لطلبة  لك بالاعتما على  تي ،   لذ ها لتقويم  سس معينة يحد
لطلبة نقاط ضعفهم  قوتهم  لمد ، يشخص في ضوئها   لهم 

 . لمد ستعماله في  لشائع  لاسلو   2لاختبا  هو 
لتقويمية :   لعملية  همية   بعا : 
  شا لا  لتوجيه  

 خر لى  سية  لتلميذ من مرحلة  فع   نقل  

 مقد معرف لتلاميذ  لتصميم  معرفة مستو  لك يفيد في عملية  سة ، حيث   لمد تهم للما 
ية بوجه عا  بو لتر لنشاطا  لتعليمية   لاهد   بنا 

                                                 
لطالبنو عقل ،   1 ير تقويم  لعربية ، بير ،  تطو لنهضة    ،2002 :  ،32  
لعاني ،   2 لتعليم كفلسفة  نظا  لقاهر  ،   تكنولوجيا  لعلو ،  لا ،   لجز   ،1996   ،4  
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  لتقييم هنا لتعليم ، حيث  مهمة  لمستعملة في عملية  يسية  لتد لطر  لمو   معرفة مد تأثير 
جعة بخصو ملائمة هذ  لمعلم بتغذية  لتلاميذ  تتمثل في تجهيز  لطر لمستو  لمو  

ساسها  ية ثم تعديل ما يلز على  لفر غباتهم  تهم    قد

  لصو بثقة نفسية عبا ،  نقل هذ  جبا   سة من  لمد ضحة عما تحققه  عطا صو 
لرسميين  لين  لمسؤ لمهنيين   لنا  لى جمهر  لمعلم   1كاملة من قبل 

جب علينا  لتقويمية  هي :   عيه  لعملي  مو فيما يخص  لاعتبا عد   نأخذ بعين 
لتقويم  - لقيا جز من  لقيا ، لا  لتقويم ليس هو    

لعملية  - لتنفيذ ، ل كنه عملية مستمر تصاحب  حل  خر مر لتقويم ليس عملية ختامية تأتي في 
 لتعليمية تخطيطا  تنفيذ  متابعة .

لتعليمية  لتقويم ليس غاية  - لعملية  لى تحسين  سيلة ترمي   2 ل كنه 
لتعليمية :   ل كفا  هد   خامسا : 
  تها لمتعلم من طاقا كامنة  قد لتظهر  تنفتح  تعبر عن  ما  لمجا   فسا 

  لفطر لتي تتناسب  ما تيسر له  لاتجاها  ية  توجيهها في  ستعد  بلو 

 لتفكي يب على  لمعرفة لحل لتد لبحث في  حد ،   لو لمجا  لمعا في  لربط بين  عمق   ر 
ضعية ما  جهة  لقضايا  مو  لمشاكل  

  قعية لتي يكتسبها من تعلمه في سياقا  لمتنوعة  ل كفا   تجسيد 

  لمختلفة لمعرفية  لحقو  لاندما بين  خل   لتبصر بالتد لمعرفة   لقد على  تكامل   يا 

  لاستنتا لبحث  حجة  لتحقيق  جو  قة  لحقائق    سبر 

  كتسابها ط  سها  شر لتي يد  ستخد  منهجية  مصا تعليمية متعد  مناسبة للمعرفة 

  لتي تحيط بالمعلم لمختلفة  هر  لظو  لقد على تكوين نظر شاملة للأمو  

  لى معرفة نفعية لنظر  لمعرفة من قالبها  يل   .3لعمل على تحو

 
 

                                                 
بية خطابية ماجد ،   1   147مرجع سابق ،  :  لعملية ،لتر
يز ،   2 لز بيةنا فهمي  لتر لتقويم في  لقيا    98، مرجع سابق ،  :  مبا 
حمد علي ،  3 يةمذكو  بو لتر لمناهج  يا  لعربي ،  نظر لفكر  لى ،   :  1997،   لا لطبعة   ،160  
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لمد :   لتعليمية لد  ل كفا  سا : مكونا   سا
لرسمي    -1 بو  لتر لمجتمع  لتي يؤمن بها  لاخلا  لقيم   مها في لعلم بالمعتقد   حتر لاهلي  

 شخصيته  سلوكه 

لعلمي للما  -2 لمحتو  لمنهج    معرفة 

لتلميذ  -3 لتعلم لد  عاية  لتقويم   قبة  يس  مر لتد  مها 

لعمل     -4 لانسانية في بيئة  لعلاقا  لصف     

تي -5 لذ لنقد  جعة   لمر   1لتأمل  

لانساني     -6 لسلو  لتعليم   ية حو  لنظر لمعلوما   لتمكن من 

لبعد  لمعرفي ،  لبعد  ني ،  لوجد لبعد  ئيسية  هي )  بعا  لمعلم ثلا  نه ل كفاية   نلخصها في 
لتلاميذ (  يس  نحو  لتد لخا بالاتجاها  نحو  ني   لوجد

لتعليمية :   ل كفا   سابعا : معايير 
متلا مها             لمد على  لمهن لذلك يجب  يحر  صعب  يس من  لتد تعتبر مهنة 

لحديثة لاستخر ما  لمعلوما  سائل تخزين  ستخد  لقد على  متلا  عالية جد  لا بد من 
لكافية يصعب عليه فهم  لمعلم بالمعلوما  يقها ، حيث  عد علم  يريد من معا عن طر

لنظا لت لذ يعتبر  لتعليمية برمتها   لمنظومة  لذ يتعامل معه ، كما يصعب عليه فهم  لميذ 
لبسيطة  حد مكوناتها  لصفي  يسي   ل كف يجب  تكو له  2لتد لمد  ، حيث  

 لقد على: 
ضعية   -  تحليل 

لمتعلمين   - فعا   لتنبؤ بر 

لضر  - لتعمق عند    لتعبير بوضو ، 

لتبليغ عما يقو به    -  لاتصا بالأخرين  

لقد   - ما هذ  لمد قا على  لا  كا  لمعنى  تقويم نوعية عمله  ليس لهذ 
لتعلم بالنسبة للمد تعد  ضعيا ، فمثلا تنظيم عملية  يا ،  كا ما يقو به  معنى لفئة  لمحتو

                                                 
يز ، مرجع سابق ،   1 لز   41نا فهمي 
بو علا  ، مرجع سابق ،   :    2   123جا محمو 
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يا على تحديد محتو ما  تبليغه خطو يقو بها ضعية عليه  يتعامل معها  تتط لب منه 
 مثل : 
  لمتعلم نه ينطلق من تصو  لقبلية ،   لمتعلم  قبة مكتسبا   مر

  لتعلم ساليب  يع   تنو

  لنفسية للمتعلم نب  لجو عا   مر

  لاعتبا ية بعين  لفر لفر   خذ 

  يل مكتسباته لمتعلم على تحو  1مساعد 

لصفي من حيث : كذل - لتفاعل  كتسا مها   ك ضر 

 لاثا لطلا ،  يمكن تحقيق ما  لتهيئة   لى تجا  سه  ية  لمعلم عند بد : حيث يحتا 
فعية للتعلم لديهم  لد لمعلم لابد من توفر جيد من  لطلا مع  هد ل كي يتجا  ليه من   يصبو 

 لاسئلة يس ناجح ل كونها  ستخد  لرئيسية لأ تد لمهمة   لمكونا  لاسئلة من  : حيث تعتبر 
لصفية بيئة نشطة مليئة  لبيئة   لفصل فضلا عن جعل  ية في  لفكر لاثا  سيلة فعالة للحفا على 

لبعض . لتلاميذ مع بعضهم  لتلاميذ  بين  لمعلم    بالتفاعل بين 

  لاجهز لمو   سائل  لتعليميةستخد  لتعليمية ،  هي  لما  لتعليمي يكمل  لجها  : لا 
عه  سر لى  لتعلم  تؤ   تساعد على عملية 

  ل كرسي  متابعة نشاطا لفصل لا يقتصر على جلوسه على  لمعلم في  لمعلم : حيث    ية  حيو
لامر مربي  قاضي  ممثل   ص لمعلم في حقيقة  لخ .لتلاميذ ، بل   ديق ... 

  محكم نها بنظا معين  يسي يقتضي  يكو  لتد لموقف  لد : حيث  تسلسل  نها 
لانها  لغلق   لمعلم ما يعر بمها   2يتطلب من 

 
 
 
 
 

                                                 
ني على  :  1 ل كتر  Rihab.dz.com / vb /showthread p h pموقع 
حمد علي  2 يةمذكو  بو لتر لمناهج  يا    98، مرجع سابق ،    ، نظر
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سة : -2 لد ني من  لميد  لجانب 

لتقني : لمنهجي   لجانب   لا  : 
  : لمستخد  لمنهج 

 : لوصفي جل  لمنهج  فه من  هد لذ يرسمه لبلو  لاطا  لباحث   لذ يتبعه  لأسلو  هو 
جتماعية   غر محد لوضعية  لى  لوصو  جل  لتفسير بشكل علمي  منظم من  لتحليل  
قع ،   لو لظاهر كما هي موجو في  سة  لعمو ، حيث يعتمد على  جه  نسانية على  مشكلة 

لتعبير عنه صف سما     1ا كميا  كيفيا، يتم  لتي تستهد  لبحو   يستخد في 
لمجتمع  لمسح على  لافر ممثلة لمجتمع ما بما يسمح بتعميم نتيجة  تجاها  سلوكيا عينا من 
نه يمكن   لا  صفيا  لمنهج يلعب   لرغم من  هذ  لعينة  ل كن على  لذ سحبت منه 

لتي تد يلعب  هر  لظو لاحد   يا يشر   .2 تفسير

لمستخدمة في  تيجيا  لاستر لطر   صف  لمنهج كا من خلا  مي لهذ  ستخد حيث  
ط (  قيا   لسايح بالأغو لعمر  سة ) متوسطة  لد لتعليمية محل  لتقويم  بالمؤسسة  سلو 

صف  لتعليمية للأستا من خلا  ل كفا  ضافة بعد  سي ،  لد لتلميذ في مسا  حل تتبع  مر
لميد . لتي قد تحصلنا عليها من  لكمية  لنتائج   لى تحليل  تفسير 

 : سة حالة صف تفصيلي للحالة موضوع  منهج  جر  لباحث من  لذ  يمكن  لمنهج   هو 
لتنفيذ  لتخطيط  لعناية بالتفصيل  لحالة  سة  تتطلب  قد يشتر في لبحث ، عناية تامة  

نما  لى تعميما    لوصو  لى  لحالة  سة  يق من تخصصا ،    لا تهد  لحالة فر سة 
لمماثلة . لحالا  قع بالتفصيل   من ثمة فهم  لو   3تفيد في نتائجها في فهم 

مل  ل كيفية عن عو لكمية  لباحث بالبيانا  لحالة  تز  سة  عديد تتعلق بفر  حيث  
لبيئية  لشخصية  نب  لجو لبيانا  لافر ، حيث تتضمن هذ  مؤسسة  عد قليل من 
سة  لمد لتقويم بالمؤسسة  لتعمق في ظاهر  سة حالة ساعدنا كثير في  لنفسية ،  بالتالي فا 

. لمد لظاهر بالمحل  لدقيق لحالة هذ  لوصف   من خلا 

                                                 
لاجتماعيةسامية محمد جابر ،  1 لعلو  لبحث في  ط منهجية  لا لجامعية ،  لمعرفة  ية ، ،   لاسكند ،  2001ية ، 

:49 
لدينا ،  2 لبحث (عما بوحو ،محمد محمو  عد  لعلمي )طر  لبحث  ئر ،  مناهج  لجز لجامعية ،  لمطبوعا  يو  

:46 
لاجتماعيةسامية محمد جابر ،  3 لعلو  لبحث في  كر ،  :  منهجية    45، مرجع سابق 
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:  ثانيا :  لبيانا  تقنيا جمع 
يق  عديد  متنوعة  يجب   سة عن طر لد لميد مجا  لعلمية في  لما  تتم عملية جمع 

سة لد لمنهجي على  تكو ممثلة لمجتمع  لشرط   ،  نطرحها باختصا : 1يتوفر فيها 
  : لملاحظة 

لدكتو  لنو  محمد طلعت عيسىحيث يقو  لمعلوما   هي  لية لجمع  لملاحظة هي     (
لعلمية( ، لمعرفة  لى   لاشيا 2لتي يعتمد عليها للوصو  لى   لنظر  ها هي  بسط صو لملاحظة في   

لتي هي عليها  يعرفها  لحالة  لتحقق من  لا جو   لتي من خلالها نستطيع  لا  نها   (
لافر  لمشاهد سلو  ليومية ، فهي   لحيا  قف  نفسهم في مختلف مو عندما يعبر عن 

لعلمي(  لبحث  غر  لحصو على معلوما تفيد في  لعقلية لوقائع محد بهد   .3لحسية  
لتلاميذ  سلوكياتهم   فعا  لتقنية من خلا ملاحظة بعض من   ستخدمنا هذ   قد 

ل لطر علاقتها بمستو  مد تبني  لتعامل  كذلك من خلا ملاحظة كيفية  لمعلم ،  د لد 
لاستا  لك كله ملاحظة مد تطبيق  لاهم من  لابتكا   ع   لابد غوجية من حيث  لبيد

ل كفا لديه . لتي تثبت مستو  لقد   لبعض 
  : ستما حيثلاستبيا لمبني في شكل    :  

لاستما على  جابا لتفسير تعر  لتي تعطينا  لبحث ،   فر عينة  سئلة تطر على  نها مجموعة 
لبحث .  4موضوع 

  لمبحو ،  هي محضّر  محد لتي يجيب عنها  سئلة عامة   نها مجموعة  كما تعر على 
ل لاسئلة ترسل  تسلم  لبيانا تعتمد على مجموعة من  سيلة لجمع  لباحث ،  هي  ى من طر 

تها  عا لو   لاسئلة  جاباتهم على  لبحث ليقومو بتسجيل  هم لموضوع  ختيا لذين تم  لافر 

                                                 
لدينا ،  1 لبحو عما بوحو ، محمد محمو  عد  لعلمي ) طر  لبحث  ئر ، ط مناهج  لجز لجامعية   لمطبوعا  يو   )
2  :  ،96  
حمد  2 لاجتماعيغريب سيد  لبحث  :  ،  تصميم  تنفيذ  ية ، مصر ،  لاسكند لجامعية ،  لمعرفة    ،27 
لدينا 3 ، محمد محمو  : عما بوحو كر ،   73، مرجع سابق 

4 André akoun et autres . op- eit 
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لتعليل  1للباحث  لتفسير   لتحليل   جابا قابلة للعر   لاستما تعطينا   ،   بالتالي فا 
لبحث  لاشكالية  فرضيا  لا  لى نتائج تجيب على تسا  2لتركيب للوصو 

 : سة لد  عينة 

ع  بسط  لصدفة ،  هي  لبسيطة  هي عينة قائمة على  ئية  لعشو لعينة  ستخدمنا  ننا  حيث 
لظهو ،  لمجتمع حظ  لمتمثلة في  تمثل مفر  فة   نها تتبع خطو معر غم  لعينا 

لاختيا لك حتمالا  لمسا بين  لعينا على  لنوع من  فر حيث يعتمد هذ  ل فر من 
لوحد تستخد بعض  ختيا  لنتائج متحيز بتأثير في  لباحث من جعل  لمنع  لاصلي ،  لمجتمع 
لوحد على بطاقا صغير  سما  يمكن  تكتب جميع  لعينة ،  لميكانيكية لانتقا  لاساليب 

لمرغو . لعد    خلطها ثم سحب 

 لمي لبيانا  نية بعا : عر  تحليل   د

قم  لسيطر على  1لجد  مكانية  ط حو  لسايح بالأغو لعمر  ساتذ متوسطة  تجا  : يمثل 
لقسم  خل  لتلميذ   سلو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

يف ،   1 لشر ّ ه محمد  لل لرسائلعبد  لابحا   لطالب في كتابة  ليل  لعلمي ،  لبحث  لفنية ،  مناهج  لاشعاع  ، مكتبة  مطبعة 
1996  :  ،133 

تي ،   2 لاجتماعيشيد  لعلو  لعلمي في  لبحث  يع ، عين مليلة ،   ةمناهج    لتو لنشر   لهد للطباعة     ،
لى ،  لا لطبعة  ئر ،    221،  220،  ،  :  2007لجز

لاحيا  لقسم في معظم  خل  لتلاميذ  لسيطر على سلو   لعبا ستطيع 

لانحر 
 لمعيا 

لمتوسط 
 لحسابي

لعا   لاتجا 

 

لنسبة 
ية   لمئو

 لاتجا  لتكر 

 

 

42164 

 

 

1,2000 

فق 8 %80 + موجب  مو

غير  2 20%
فق  مو

 محايد  0 00%

 لمجموع  10 100%
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لباحثين بنا على مخرجا  عد   spssمن 

نهم  فقو على  ط يو لسايح بالأغو لعمر  ساتذ  لجد  معظم  حيث تبين من هذ 
لي )  لقسم   هي  نسبة مثلت حو خل  لتلاميذ  لسيطر على سلو  ( من 80%يستطيعو 

لعبا قليلة  فقو على هذ  لذين لا يو لاساتذ  ننا نجد نسبة  سة  ، في حين  لد مجموع عينة 
نة م لي ) مقا فقة ، حيث بلغت حو لمو لاتجا نحو هذ 20%ع نسبة  بد  لحيا في  ما نسبة   ، )

 ( .%00لعبا فقد كانت منعدمة )
ية  بالتالي  بو لتر لمنظومة  نما تعكس بالضر قد  لمتعلم  لسيطر على سلو  لمعلم  في  فا قد 

لتي تركز ع لمو  لمتعلقة على متابعة  تبني مجموعة  لمشكلا  جهة  فعاله في مو لتلميذ    لى 
لسوسيولوجي لا يعتبر با حا  لتلميذ بالمنظو  لتعليمي ، حيث   غوجية للمسا  لبيد بالمتابعة 
جو في ظل  لتعليمية ( بل هو جز يتجسد  ل كينونة  لكل )  لاحو جز منفصلا عن  من 

قيق  مت سمي متناسق   لمعلم لا يستطيع بمفر صياغة  تنظيم  لتو ، لا  بط  ليحقق  ر
لتلميذ من مستو تو  لاخر مقوما تحكمه في سلو  سين لأنه يستمد هو  لمتمد تشكيل سلو 
بة بال كفا من  ية في ظل ما يعر بالمقا ئر لجز لة  لد لذ تتبنا  لحديث  بو  لتر لنظا 

لتعليمية  تنظيم  متابعة  تقويم   تحليل للوضعيا 
قم  لية  2جد  لمسؤ ط حو مد تحملهم  لسايح بالأغو لعمر  ساتذ متوسطة  تجا  : يمثل 

لتلاميذ  تجا تسر 
 
 

 

 
 

لباحث عد   spssبنا على مخرجا  ةمن 

لية نفسي حمل  لعبا سه تلميذ  تسر  سو مسؤ

لانحر 
 لمعيا 

لمتوسط 
 لحسابي

لعا   لاتجا 

 

لنسبة 
ية   لمئو

 لاتجا  لتكر 

 
 

 

47140 
 

 
 
 

2,0000 
 

فق 1 %10 سالب -   مو

غير  8 80%
فق   مو

 محايد 1 10%

 لمجموع 10 100%  



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

051 

لعمر         ستا متوسطة  ساتذ   فقة  لسابق  نسبة عد مو لجد  توضح من خلا 
ط كانت كبير ، حيث  ) لية 80لسايح بالأغو بد عد تحملهم لمسؤ سة  لد ( من مجموع عينة 

نفسهم  لذين يحملو  لاساتذ  نن نجد   لمؤسسة ، في حين  سو  تسر  تلميذ من 
لية  لي )لمسؤ لمحايد فقد كانت )10قد بلغت نسبتهم حو لنسبة  ما  لاخر من 10( ،  ( هي 

سة  لمد لكلي للعينة   لمجموع 
لمطلوبة        ل كفا  لك يفسر لنا  بوضو  هنا نقص في تحديد  معالجة  حيث  

لناتجة عنها ليا  لمسؤ سة  تحمل  لد لمؤسسة محل  خل  لمها  ، فالمعلم هنا هو من   لأ 
كما  لتلميذ ،  لتعليمي لد  صر  تتبعه للمسا  لتعليمية من خلا  لعملية  ية في  لز يشكل حجر 
سو  لية تجا ظاهر  لمسؤ لسابق هنا نقص كبير في تحمل  لجد  لاحظنا من خلا 

لحا ليس بالأمر هذ بطبيعة  لاساتذ ،  لتلاميذ من طر  لجيد ، لا مستو  تسر 
ية  بو لتر لمنظومة  لمعلم جز من مهم من  لاستا   لاستا ،باعتبا   لتلميذ يترجم مد كفا 
نتا  لة ، فر فعالا  معطا  ليس مجر ملقنا عقيما في   لذلك يجب  يكو حاملا للمسؤ

لتلاميذ بالمؤسسة ،  لنوعي لل كفا لد  لانتا  ليا  مقوما  لمسؤ لتهر من  لا 
لمؤسسة قيمتها  لتعليمية سيفقد  لعملية  لتدقيق في جزئيا  لمتابعة   لاكتفا بالتلقين  

ئه . جز ظيفي بين   لعملية عبا عن بنا متكامل  لوقت لا  نها مع مر   لانتاجية  تو
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قم  ليتهم في  3جد  ط حو مد مسؤ لسايح بالأغو لعمر  ساتذ متوسطة  تجا  : يمثل 
لتلميذ  معالجتها لد  ضعف  لقو   طن   تحديد مو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لباحث عد    spss)بنا على مخرجا برنامج ) ةمن 

ساتذ        فقة  لجد  نسبة مو ط يتبين لنا من خلا هذ  لسايح بالأغو لعمر  متوسطة 
لسعي لمعالجتها   لتلميذ   لضعف لد  لقو   طن  لمو لية تحديد  كبير حو تحملهم مسؤ

فقة  فقد كانت )  40لاهتما به ، حيث بلغت ) لمو ما نسبة عد  لكلي ،  لمجموع  ( 30( من 
لاخ لحيا ، حيث بلغت هي  ية مع نسبة  نها كانت متسا لي ) حيث  لاخر  30ر حو ( هي 

سة . لد لكلي لعينة  لمجموع   من 
شا ستعمل        لتلميذ   لضعف  توجيه  لقو   طن   هذ يفسر لنا  عملية تحديد مو

لانشطة  لتقييمية   جبا  لو على  ، فالاختبا   يا  لى مستو لتلميذ  بشكل كبير على نقل 
لقصو من خلا لمتكر ستعطي صو  لك  تخطي  ثر  لمعلم من جهو  ضحة عما يبذله 

لمجا لفتح  هذ ما يتيح  لتعلم  لحصو على مؤشر  بيانا  معلوما عن صير  نتائج 
لسو . لمتعلم على حد  لمعلم   لتعديل سو على مستو  لتصحيح    لمبا للتقويم  

 

 

طن تحديد  تعتقد ليتك من معالجتها  لتلميذ لد لضعف مو  لعبا مسؤ

لانحر 
 لمعيا 

لمتوسط 
 لحسابي

لعا   لاتجا 

 

لنسبة 
ية   لمئو

 لاتجا  لتكر 

 

 

 

 ,87560 

 

 

 

1,9000 

فق 4 40%           مو

غير  3 %30
فق  مو

 

%30 3  

 لمجموع  10 %100 + موجب
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قم  ت 4جد  تهم على : يمثل  ط حو مد قد لسايح بالأغو لعمر  ساتذ متوسطة  جا 
لقسم  خل  تهم  لتلاميذ لمجهو  ستجابة 

 
لباحث عد   spssبنا على مخرجا  ةمن 

ط         لسايح بالأغو لعمر  سي متوسطة  تجاها مد لجد  حيث يتوضح لنا من خلا هذ 
لتلاميذ  ستجابة  لقسم ، حيث  حو مد  خل  لنشاط  لحما   ثا  جل  تهم من  لمجهو

سة لمجهو  لمد لتلاميذ بالمؤسسة  ستجابة  فقة كانت كبير حو مد  لمو  نسبة عد 
لي )  سين كانت كبير فقد مثلت حو ما نسبة  50لمد سي ،  لد لكلي لمجتمع  لمجموع  ( من 

لعبا فقد  فقة على هذ  لاخر  حولي ) لمو ما  40بلغت هي  بة نوعا ما    (  هي نسب متقا
لحيا فقد بلغت )  سة .10نسبة  لد لكلي لعينة  لمجموع   ( فقد من 

لتعزيز        لقد على  لمعلم تعكس بالضر فقد  لتلميذ لمجهو  ستجابة  بالتالي فا عد 
ته  بالمؤسسة  لمعلم في حد  هذ   على شي فانه يد على   لمعلم ،  فعية عند  لد ثا   

همه لتي من  لتعليمية   فه  هد جل تحقيق  لى مساعد من  سة بحاجة ماسة  لحما لمد ثا  ا 
لى  لذ من شانه  يدفع بالمعلم  تي   لذ لى ما يعر بالتقويم  لتلميذ ، فالمعلم هنا بحاجة  لد 

ئه .  فع  فع مستو  لتعليمية  عليه  ساليبه  تحسين طرقه   تطوير 

 

 

تك يستجيبو لتلاميذ معظم  لعبا فيهم لنشاط  لحما ثا جل من لمجهو

لمعيا  لمتوسط  لانحر 
 لحسابي

لعا   لاتجا 

 

لنسبة 
ية   لمئو

 لاتجا  لتكر 

 

 

 ,67495 

 

 

1,7000 

فق 4 %40 سالب -  مو

غير  5 50%
فق  مو

 

10% 1  

 لمجموع  10 100% 
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سة : لد  نتائج 
لعملي       لاهد في  غوجيا  لى بيد لموجهة  ضا هذ نظر للانتقا  لتعليمية بسبب ما  ة 

لتكر  لى سلو تعو   فعل شرطي يكر  غوجي  لبيد يل للفعل  نغلا  تحو لاخير من 
سة  لد سي بالمؤسسة محل  لمد لتقويم  ستنا لأهمية  لابتكا فا  ع   لابد لمعا  يلغي   

لجز سة  لمد لاخير في  لى مستو هذ  لوصو  سة تحا  لد ننا توصلنا من خلا  ية حيث  ئر
لى :  نية   لميد

  لتعليمية لعملية  لتلميذ سيجعل من  لضعف لد  لقو   طن  لاستا على تحديد مو  قد 
لضعف هو نصف عملية  طن  لالي للمعا ، لا تحديد مو لشحن  لتلميذ من  صلة تقي  عملية متو

لمما لمشكلا  تحقيق  لناجحة ،  هذ ما يعر  ) معالجة  ية  بو لتر قةسة  لفا غوجيا  (  لبيد
تة للتلاميذ حسب  لمتفا لامكانيا  لمختلفة مع  ية   بو لتر لوضعيا  يا تكيف  بو لتي تعني تر  

ية لكل تلميذ . لفر لمها  لعقلية    لقد 

  لصو لبد  لغة  ستخد لغة  لمعلم في  لى  تفنن  يع ضافة  لتنو لمها   ستخد هذ   
لتعليمية  لعملية  لصف بينهم لتكو  لة قسم  لاسئلة  محا لتلاميذ في  ستد  في تعليمها  
لاحيا بالمؤسسة  لاستا في غالب  ليها  لتي لا يلجا  لامو  هم  كثر فيما بينهم ، من  تنافسية 

سة . لد  محل 
   لك توصلنا كذلك لاستا يترجم هشاشة  في مقابل  لتلميذ لمجهو  ستجابة  لى  عد 

لة عن  لتعليمية ليست معز لعملية  لمعلم ، باعتبا   لاستا   لتي يستخدمها  غوجية  لبيد لطر 
لتلميذ   نتبا  لتي تجذ  تيجيا  لاستر لطر   لاجتها في خلق  لابتكا   ع   لابد نشطة 

ق فع لعمل على  لد لاستجابة   ليه ، حيث  عملية توليد  نشطة  معنى بالنسبة  حامه في 
لمستمر   مستو عالي  تي   لذ غوجية  طر للتقويم  ستخد طر بيد للتعلم تستوجب 

بة بال كفا . لمقا  ئما في 

  لاستا بالمؤسسة محل نية   لميد سة  لد لتمسنا كذلك من  ننا  لمكانة ل كنه حيث  سة يحتل  لد
ته   لتلميذ في حد  لى  لتلميذ يمكن  يرجع  ستجابة  لكامل ، حيث  عد  لد  يفتقد 
ل كفا  لى نقص  بما كذلك يعو  لرفا  غيرها ،   لمحيطة به كالأسر   جية  لخا لظر 

لم ستيعا  نتبا   لمد في جذ  مة لد  للا لمها  لى تهر  بعض   ضافة  تعلم ، 
لتلميذ لا يعي كو  لطلا ، ستجعل  لياتهم في تشجيع  تحفيز   توعية  لمعلمين من مسؤ
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لتلميذ عن  لنقص يمكن   يبعد  سة بصفة عامة ، حيث   هذ   لمد لانحر من  لتسر  
لمعلم  لتركيز لد  لقد على  ل كفا  لمضامين ،  بالتالي فقد   لقد   لعجز عن تنمية 

من  لتعليمي ككل من جهة ،  لنسق  لثقافي    لاجتماعي   لبنا  لوظيفي في  لد   فقد 
ئم بمبد  لد لتقيد  لمتمد ،  عليه يجب  لتكيف مع قد  لقد على  خر فقد  جهة 

لاف سترجاع  ستيعا   لتلميذ على  جل لبنا  مساعد  لمتأصلة لديه من  لمعلوما  كا  
بط  لتر ما   لا لتكامل  مبد  لتطابق   لجديد بنا على ما هو موجو بمبد  لمعا  صقل 

. 

 خاتمة : 
لمتابعة            لتركيز   لتي تستوجب  لصعبة  لمهن  يس من  لتد لقو با مهنة  خير يمكن   

من ج غبة طبيعية لاهتما باستمر  ية   لوصية بذلك لأنها تتطلب  قو لمعنية   لجها  ميع 
لتجا   صيد من  لمساعد   لتكنولوجيا  لعلو   سعا ل كثير من  طلاعا  ستها   لمما
لتقويمية  لعملية  يجابية  جل  لما هو   من  عية لما هو قائم  سة مستمر  مما لمكتسبة  لخبر 

يس .في ظ لتد لتقليد لمفهو  لمفهو  لابتعا عن  بة بال كفا   يس بالمقا لتد  ل 
 لتوصيا :

  ية لتفكير ل كفا  جل بنا  لصف من  لتحليل في  لمتابعة   لاستا على مفهومي  ضر تكوين 
لتلميذ .  لد 

 لظر لمعلم  تهيئة  لاستجابة من طر  لمثير   لعمل بمبد  لمناسبة لإثا حما  ضر 
لانتبا .  لتلميذ للتعلم  

  لطالب ستجابة  لاستا  مستو  لمعلم   ضر تكوين لجا متخصصة في لمتابعة  مستو  
لتقليدية . بو  لتر لمفتش   تفو مها 

  ئه لفعا في  لمقو  لمقيم   لمحلل   لملقن   حتلا   لمعلم على  يب  لعملية تد لمهامه في 
لمتعلم . لمعرفة   لوساطة بين  حتلا    لتعليمية  

  صل لتو لحسية  مها  لنفسية   نب  لجو يد بالقد على تطوير  لتكوين للمعلم  تز تكثيف 
يقة مرنة  فعالة  لطالب بطر ية لد  لفكر لوجية   لأيد  لاجتماعي ،  حتى 

 يس ب لتد تقا من  لتقويم لا لهد من خلا  لى  لوصو  لى فكر  لانتقا  لقديم   الأهد 
بة بال كفا  لمقا لتوجيه في ظل  لتكوين     
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جع  لمر  قائمة 
لتقييم ،  -1 لقيا   لتعلما ، شعبة  لاساسية في تقييم  لمفاهيم  يس بوخصيمي ، مفسر 
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لعربية ، بير ،  -2 لنهضة  لطالب ،     32،  : 2002نو عقل ، تطوير تقويم 
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لعد لعربي لعربية  ،  لخليج  لتعا لد  لتعا ، مجلس    56ة ، مجلة 
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لعاني ،  -7 لتعليم كفلسفة  نظا  لقاهر  ،   تكنولوجيا  لعلو ،  لا ،   لجز   ،
1996  . 

تي ،  -8 لاجتماعيةشيد  لعلو  لعلمي في  لبحث  لهد للطباعة    مناهج      ،
لط ئر ،  لجز يع ، عين مليلة ،  لتو لى ، لنشر   لا  . 2007بعة 

لاجتماعيةسامية محمد جابر ،  -9 لعلو  لبحث في  طية ،  منهجية  لا لجامعية   لمعرفة    ،
ية ،    2001لاسكند

خر ،   -10 يا هند   لمنهج  تطويرصالح  لفكر ،  تخطيط    ،1989 
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لدينا ،  -12 لبحث (عما بوحو ،محمد محمو  عد  لعلمي )طر  لبحث  يو   مناهج 

ئر . لجز لجامعية ،   لمطبوعا 

يف ،  -13 لشر ّ ه محمد  لل لرسائلعبد  لابحا   لطالب في كتابة  ليل  لعلمي ،  لبحث  ،  مناهج 
لفنية ، مكتبة   لاشعاع   . 1996مطبعة 

حمد  -14 لاجتماعيغريب سيد  لبحث  ية ،  ،  تصميم  تنفيذ  لاسكند لجامعية   لمعرفة    ،
 مصر .
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لسلا ،  -15 ّ ه مند عبد  لل بوفتح  لتر يا . لتقويم  لر لي ،  لد لنشر    ، 
خر ،  -16 هيم   بر لوسيطمصطفى  ل لمعجم  لطبعة  لدعو ،  بعة .،    ر

حمد علي ،  -17 يةمذكو  بو لتر لمناهج  يا  لعربي ،  نظر لفكر  لى 1997،   لا لطبعة   ، 

يز ، هشا عامر عليا ،  -18 لز بيةنا فهمي  لتر لتقويم في  لقيا   لفكر ،  مبا    ،
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ئي لقر يل  لتّأ شظايا  لّصوفية   للّغة 

 ليخة ياحي -                                                                                 

ئر                                                                                        لجز  02جامعة 
 

 ملّخص:

لحلو فالتّأمل     لفنا  لقو بالمحبّة  لى  لتّنّسك  لزّهد،  لتّصوّ من سلو  لقد تطوّ 
لا شتّى تنبثق  لى طر تسا فعت  ؛  لتّقسيم تجربة صوفية متميّز لفلسفي؛ حيث خلق كّل هذ 

لمت لعابد  لّتي يستشعرها  خلية  لدّ جد  لمو حد مفا كيف للتّعبير عن  صوّ  تبلّغ من جوهر 
لتّصوّ  لغو في عالم   ّ لك  ؛  لا نقصا يا  لمتعا عليها،   حقيقتها للمتلقي باللّغة 
لّتي تسلك  لّصوفية  ية  ّ لر لى صعوبة  ّ منبعه يرجع  كتشا معالمه لا يتأتى بسهولة؛ لأ فهمه 

لغو في تي،  لذّ لاستبطا   ، لمشاهد لذّ  لنّفس، فكّل هذ يجعل  با يعتمد  عما 
تعّج   ، لإبها لغمو  تها يكتنفها  لّصوفية معرّضة لأ تحمل على غير محملها، فعبا للّغة 

فو بها. لعا لاّ  لّتي لا يستوعبها  يلا   بالتّأ
Abstract: 

  Souphis has developed from a behaviour of asceticism to a behaviour to say 

words like love and mortality and pondering philosophical, as all these divisons 

have created a special and a particular souphism experience that has pushed man to 

ask different qustions from one inner, how can a souphist express his inner feelings 

to a receiver us truth with language that every one knows, that is diving in the 

world of souphism.                                                                                         

Is not easy at all, tho understand it’s meaning, discover it’s land marks 
because it’s sources come from soufi vision that takes a path depends on taste and 
observation and self introspection as well as diving in our proper inner.               

All these can expose soufi language to mis jugdement as it uses ambiguity, 

vagueness which is hard to discern. At the end soufi is ful of mis understanding 

interpretation that can not be well understood.                                                        
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 تمهيد: 
جية ثنائية تربط       لنّظر في  لإنسا  ضر  لّتي يعايشها  لحياتيّة  لمعطيا  فر 

لاسترسا  لى حقائق ظاهر يستطيع ملاحظتها،  نتج توجيه بصر  جي، ما  خلي بالخا لدّ كيانه 
لى حقائق باطنية لا يتأتى له بسهولة  يقف عند تشظّ  ّمعن في جوهرها، بالإضافة  لت ياتها في 

هو يرتكز على علاقاتها بالحّق  ساسي لا غنى عنه في فهمه،  لك لأّنها تتمحو حو لّب  لمختلفة؛ 
لحقب  خذ بيد عبر  حا  لّطر مختلف هذ  ليه،  لّذ ينتمي  لوجو  سرّ  علا  جّل 

ل مع تعاقب  ، من خلا نظر فلسفي تأملي،  لدّنيو لتّقّشف  لزّهد  لى  لية  زّمن تبلو فيما لمتو
لمنقطع عن كّل ما كا سائد قبلا.  يعر بالتّصوّ 

عة حو ماهية     سئلة متصا  ، فكا متناثر لمنطلق تتدحر في عقولنا  من هذ 
لتّعبير  هله في  ليها  لّتي يلجأ  للّغة  ليها  لى له، مضافا  لأ لانطلاقة  لمتنوّعة،  شتقاقاته   ، لتّصوّ

جس لاستطاعة لقر كّل خطا صوفي عن هو لّتي تتجلّى من خلالها  ل كيفية  جدهم،  مو هم 
.  على حد

1- : لاصطلا للّغة  لتّصوّ في   مفهو 
لمشتغلين بهذ  لباحثين،  ّ بين  لر لأخذ  لى كثير من  لتّصو  لقد تعرّضت مفر 

قف شتّى ّتجا  لك مو نشأ عن  ختلافهم،  لأفق لميد على  لإنسانية   لّصوفية  لتّجربة 
لّطاقة حصر ماهية  لت قد  يف حا لفي تعر كثر من  لّصد  مي؛ حيث قّد في هذ  لمتر

لالاته.  لتّصوّ 
لقفا، تسمّى صوفة  غبا  شبهه،   ، لّصو للّضأ حمد:  لخليل بن  لرّحمن  بو عبد  قا 

سم حي من تميم،  صوف صوفة  بن لقفا... قا   ، لحجّا من عرفا لّذين كانو  يجيز  ا 
صوفة: قو  لّسائل في نقرته،  خذ بالّشعر  ؛   خذ بصوفة قفا  : لّصو معر يقا يد: 
حكي   ، لمعر لّصو  يا: هو  كر بن  قا   ، لحا يجيز  ل كعبة  لجاهلية يخدمو  كانو في 

لقبائ فنا  ّنهم  بي عبيد  لّصوعن   .1ل تجمّعو فتشبّكو كما يتشبّك 
لمجر      لدلالة، فالمنابع تختلف ل كن  لعا في  لاتفا  للّغو ليس على سبيل  لمعنى  هذ 

من قبيل   ، لمتناثر لكلمة  لالة هذ  حد يحا جمع  في نهر   ، حد لعا يصب حو كتيفة 
لدلالة متناثر  كثر حتى يتضح   يا  لطوسي لز شتقاقها، قا  لتّسمية  غير مجموعة في سبب 

                                                 
1 :  ،) ط(، ) ية، ) لّسعو لعربية  لممل كة   ، لتّصوّ لتّشيّع  لعلاقة بين  حمد،  سماعيل بن   .62فلا بن 
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بي  لك نقل عن  مثل  لك فقيل صوفي،  لأصل صفو فاستثقل  :" كا في  لسر بو نصر 
" لصفا لكنا هو مأخو من  لّصوفية ، 1لحسن  نّما سميت  :" قالت طائفة  لكلابا كذلك قا 

ها" ثا نقا  ها  سر لصوفي من صفت ، 2صوفية لصفا   ": لحا معه  يقو يشتر بشر بن 
مته" جّل كر ّ ه عّز  لل ّ ه معاملته، فصفت له من   .3لل

لصف  نّما سمّو صوفية لأّنهم في   ": ؛ حيث قالو لمفر شتقا هذ  خر  صل قو 
قوفهم بسائرهم بي إقبالهم عليه، ليه  تفاع هممهم  جل، با ّ ه عز  لل  .4ن يديه"لأ بين يد 

ّ لباسهم كا صوفا  لك  ؛  لّصو شتقاقها من  لتّسمية هي  جماع في سبب هذ  جح 
؛ حيث  لتّصوّ هل  لّتي نعت بها  صا  لأ لك  غر من   ، غير شتا كلّه في شتا 
من سياحتهم في  هم سمّو سياحين، سفا ل كثر   ، طا سمّو غربا لأ جهم عن  قيل:"لخر

 ، لّشكفت لبر لدّيا شكفتية،  هل  لضّر سمّاهم بعض  ل كهو عند  لى  ئهم  إيو
لّطعا قد ما يقيم  نّما ينالو من  لّشا سمّوهم جوعية؛ لأّنهم  هل  ل كهف،  لغا  بلغتهم:

"  . 5لّصلب للضّر
لّصو لكلمة؛ هل هي مشتّقة من  لموضوع في هذ  ختلف من كتبو عن هذ   عموما 

لّصفا لّصفة  من  مر  6 من  لمسجد  لّصفة مقعد مغّطى خا   ": ّ كثر  لّذ حّد   ،
لمسلمين ممّن لم تكن لهم  ليه بعض فقر  لمسجد، كا يأ  سلّم ببنائه في  ّ ه عليه  لل لرّسو صّل 

لنّا مجيئا   ّ لصوفية كانو   ّ لقو بأ لى  ستنا  لّصف:  ، من  لمسجد فيشكّلو بيو لى 
ّ ه، من  لل لى  لأقر  لصف  لآخر في  هم في   ، لّصلا لمؤمنين في  ّ من بين  لأ لّصف 
ليونانية  تها، من  شهو لدّنيا  كد  لشّر  هله من  حي؛ حيث صفا  ّ لر لّطهر  لصفا  

 . 7سوفس"
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، ط 7 بي، بير لفر   ، لتّصوّ لمشائية  لكلا  لإسلامية،  لعربية  لفلسفة   ، ، 2000، 2ثو سعدييف، توفيق سلو

 :275. 
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يضا عد  لكلمة بلغ  صل  لاّتحا في  عد   ، لاضطر يف هذ  لاتّفا حو تعر
إ  لنّظر،  يا  ختلا  حة منبعها  جها نظر جمّة متر ّ هنا  ؛ لأ لتّصو حد لمصطلح 

 . قة في سبل حصر لفا لموضوع،  لإجماع حاصلا في جوهر   كا 
لّشخص     لتّصوّ حتّى" عن  يف  لتّعّد في تعر لاضطر  لقشير هذ  لإما  يرجع 

ّ ك حد بأ لحا تكلّم بحكم لو لوقت  لّذ هو فيه، فإ تغيّر  لحا  لوقت،  حد يتكلّم بحكم  ّل 
لجديد" حاله  لفتح  1قته  بو  لمفر حتّى قا  لآفا حو معاني هذ  لنّا بلغ  ع  تنا  ،

 لبستي: 
لبعض مشتّقا                        ظنّه  ختلفو    لّصوفي  لنّا في  ع  لصوتنا  من 
لصوفي                         لاسم غير فتى   َصافَى فصوفي حتّى سمي  منح هذ   لست 

ع     لتّنا لتّعبير  -هذ   ّ لّسبب  - صح يف جامع مانع،  نّه ليس هنا تعر لى  لنّظر  يلفت 
كا يمكن به جمعها لتّصوّ كلّها  نب  ستحالة  جو لبعض هو:"  في لفظ قليل  حسب 

لعلم  خر؛ من حيث  نسا  كه  نسا  غير ما يد كه كّل  ّ ما يد نب،  لجو  على تلك 
" لتّصوّ فا  لك من  غير   ، لمقا لحا  لذّ  يف  2لعمل  لتّعا عليه ند جملة من   ،

لحكم   ّ لمجا على  تهم،  من بحث في هذ  لمتصوّفة  يف عا غير لّتي قا بها  لمطلق بتعر
.  موجو

ّ ه"    لّصوفي من صفا قلبه لل لحا بقوله:"  لتّصوّ 3يعرّفه بشر بن  يفه:"  بن عطا في تعر قا   ،
لحّق" لعبد4لاسترسا مع  لحّق يلبسها  : صفة  ؟ قا لتّصوّ لبسطامي ما  بو يزيد  سئل   ،5. 

لّصوفي من     ": لتّستر ّ ه  لل لى  قا سهل بن عبد  نقطع  لفكر،  متلأ من   ، ل كد صفا من 
" لمد لذّهب  ستو عند  ّ ه،  ّ ه 6لل لل لتّصوّ هو   تكو مع  لجنيد بن محمد:"  كذلك قا   ،

 .7تعالى بلا علاقة"
                                                 

1 : لّسابق،  لمرجع  لّصوفية،  لتّصوّ  بن تيمية من  لإما   .73حمد بن محمد بناني، موقف 
، ط 2 ، لبنا لجيل، بير لنّابلسي،   لاقتبا في عصر  لأصالة  لإسلامي بين  لتّصوّ  حمد عّطا،  لقا  ، 1عبد 

1987 :  ،184. 
،ط 3 لمغر  ، لبيضا لد  ،للنشر، لّصوفي، توبقا لخطا  نيس  : 1،2000خالد بلقاسم،  ،102. 
4  :  .102لمرجع نفسه، 
 .102: لمرجع نفسه،  5
6 : لّصوفية، مرجع سابق،  لتّصوّ  بن تيمية من  لإما   .73حمد بن محمد بناني، موقف 
7 :  .74لمرجع نفسه، 
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تّباع"  عمل مع  ستماع،  جد مع  جتماع،  كر مع  لتّصوّ  يضا:"  يضا:   " 1عنه قا  قا   ،
لقلب ع مجانبة تصفية  يّة،  لبشر لّصفا  إخما  لّطبيعية،  لإخلا  قة  مفا ية،  لبر قف  ن مو

لى على  ستعما ما هو  لحقيقية، لتّعلّق بالعلو  حانية،  ّ لر لّصفا  لة  منا لنّفسانية،  عي  لدّ
ي لشّر لرّسو في  تّباع  لحقيقة،  ّ ه على  لوفا لل لأمّة، لنّصح لجميع   .2عة"لأبدية، 

صا     لدّنيا،  هيم من حّب  بر لّذ سلم قلبه كقلب  لّصوفي هو   ": لجنيد قا لعّطا عن  نقل 
صبر صبر  فقر فقر عيسى  حزنه حز   سماعيل،  تسليمه تسليم  ّ ه،  لل مر  لحامل لأ بمنزلة 

خلا محمد" إخلاصه   ، لمناجا قت  شوقه شو موسى   ،  .3يو
لإيثا لى سف     ، لعد لّسكو عند  لّصوفي   ": ؛  قا لمقا يضا بدلو في هذ  لثو  يا 

" لوجو "4عند  لأكو ية  لعصمة عند  لتّصوّ هو   ": لشبلي يقو ل كرخي 5،  معر   ،
لخلائق" يد  ليأ ممّا في  لأخذ بالحقائق  لتّصوّ هو   "  :  .6يقو

لى جملة هذ     ية بالنّظر  لانفر جها مختلفة تميّزها  ّنها مجموع   مامنا  يف يتحّد  لتّعا
نب  حد منها بجانب فقط من جو مسا كّل  ليها  ، مضا  خر حدية من جهة  لو من جهة، 

 . خر نب  هما جو ، مع  لنّطا لمحد  غير  سعة،  لو  لتّصوّ 
لدّيني حين تتدخّل     لفكر  حل تطوّ  قية من مر "جوهر فكر يمثّل مرحلة  عموما فالتّصوّ

يقا للقد  ّنها حركة  لدّيني،  لنّص  لى جانب  لإ  تها على  ثبا قد لعقلية في  لقو 
لخ حقيقة  لإنسا  خفايا   ، ل كو جهة مجاهيل  لإنساني في مو يلية للتّفكير  جّل، لتّأ الق عّز 

ليه" لوصو   .7سبيل 
2- : لتّصوّ  نطلاقة 

لجو     بن  سبقه  بن تيمية،  كر  ستعمالها؛ حيث  لكلمة،  لنّا في بد ظهو هذ  ختلف 
لتّكلّم  شتهر  إنّما  لى،  لأ لثلاثة  لقر  لّصوفية لم يكن مشهو في  ّ لفظ  بن خلد في هذ 

                                                 
1:   .74لمرجع نفسه، 
2:    .74لمرجع نفسه، 
3 : ، مرجع سابق،  لمصا لمنشأ  لتّصوّ  لهي ظهير،   39حسا 
لتّصوّ  4 حمد عطا،  لقا  :عبد   185لإسلامي، مرجع سابق، 
5 :  185لمرجع نفسه، 
6 :  185لمرجع نفسه، 
يا،  7 ، سو لعر لكتّا  ّتحا   ، لتّقنيا لوظائف  لمكوّنا  لّصوفي،  لقصص  لسّر في  ، بنية  ، 2003ناهضة ستا

:20 
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عل لك،  ؛ حيث به بعد  لى للتّصوّ لأ لانطلاقة  لبحث عن  ّ في  لأ لأسا  نبنى  ى هذ 
لّتي نشأ على  لحضا  فدين  ّ لر لى بقولها:" في بلا   لأ ية  لبد ترجع ناهضة ستا 

ية" شو ية  كا لقديم من سومريّة،  لعر   1 ، لفتر لّضو على هذ  ، حيث سلّطت 
لى بلا  عتقا نتقلت  يّا كا  ّ للتّصوّ  لأ لمحتضن  لدّين هو   ّ لهند لتجمع على  ليونا ثمّ 

فه. هد لبلا في معطياته،   هل تلك 
تجمع حو      ، لإسلا  بعد مّا قبل  لتّيا  نصّب حو ظهو هذ  سعا  ّ هنا جدلا  كما 

سهم  ّ على  لأ يق  لفر يقين؛  لى فر نشطر  ية يين  ّ لر يّد  لّذ يؤ ؛  لجو لفر بن  بو 
مّه حيث لم يكن قد عا لها  لغو بن عامر نذ  لجاهلية كا يدعى  جلا في   ّ لقائلة:" بأ

" لولد من بعد ل كعبة، ففعلت فقيل له صوفة،  بيط  سه صوفة  تجعله  مّا 2لد  تعلّق بر  ،
 ّ  : لثّاني فوقف عند  مفا يق  لهجر لفر لثّاني  لقر  ية  للّفظ ظهر في بد  .3هذ 

ضا خصبة في     ّ له  لنّا  ّ عند جميع  نساني عا لتّصوّ شعو   " ّ لمطلق يقو بأ لإجماع 
لأمم  لتّلاقح بين  لتّأثير   ّ لعربية ليست فقير في بابه،  لجاهلية   ّ  ، لغر لشر  ثقافا 

طر" لخو ئق  لطر إنّماهو في  لجوهر   .4في مضما لا يكو في 
هم تر    هيم بن  بر لى  لبعض للتّصوّ  لحاسمة عند  ية  لبد لثّاني  -جع  كا قد  –لقر 

لإسلا هد ظهر مع  ، 5سبقه مسالك  لمسلمين جابر بن حيّا لاسم عند  ّ من سمي بهذ   ،
لصّ  بو هاشم  ّ من سمي بالّصوفي   ّ جح  لأ يقا على  لّصوفي،  لّصوفي، عبد  وفي، بو هاشم 

لّصوفي بو حمز  لّصوفية   .6ّ من تكلّم ببغد في مذهب 
سماته:/ 1 -2    عد  قو لتّصوّ   مبا 
، حكم     لاستمد ضع،  لو لنّسبة،  لفضل،   ، ّمر لث لموضوع،  لحّد،  لتّصوّ مبا هي:  لعلم 

لاسم. لمسائل،  ع،   لّشا

                                                 
1 :  21لمرجع نفسه، 
بن تيمية من  2 لإما  :حمد بن محمد بناني، موقف  لّصوفية، مرجع سابق،   81لتّصو 
3 :  84لمرجع نفسه، 
4 : لإسلامي، مرجع سابق،  لتصوّ  حمد،  لقا   .198عبد 
مشق، ط 5  ، لجديد لّطليعة    ، ّ لحلا خبا   ، لبغد لساعي  نجب  : 2،1997علي بن  ،05 . 
لصوفي، مكتبة غ 6 لتر  لأ في  لمنعم خفاجي،  :محمد عبد   ،) ط(، ) ( ، لقاهر  .14ريب، 
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يفه فهو علم لحّد، هو تعر موضوعه:  لمقصو بها   ، لحو سائر  لقلب  بأصو يعر بها صلا 
لعقبى،  تب في  لمر لفو بأعلى  ثمرته هي  لشّرعية،  لعلو  فضله مستمّد من  لمحمديّة،  لأخلا 
ضعه هم   ، لوجو حكمه  لّسنة،  لكتا  ستمد من  لتّوحيد،  نسبته هو فرع علم 

لنّبي صل لآخذ له عن  فو  قبة  لعا مسائله هي قضايا كالمر سلم،  ّ ه عليه  لل
لخ ...  .1لمشاهد

   : عد  من قو
  .محاسبتها لنّفس   صفا 
 ه تعالى ّ لل جه   قصد 

 لافتقا ّمّسك بالفقر   لت

 لمحبّة لرّحمة  لقلب على   توطين 

 ... لأخلا  .2لتّجمّل بمكا 

لمعرفة    لذّ  ل كشف  يل على  لتّعو لزّهد فيه،  لعالم،  نّه يتميّز " بالتّخلّي عن  من سماته 
لتّصوّ   ّ قد تطو لمباشر بالإله،  لحقيقة للاتّصا  لتّكريس للدّخو في مسالك  عتما  لباطنيّة، 

، فا لحلو لفنا  لقو بالحبّة  لى  لتّنّسك  لزّهد  لفلسفي"من سلو  لأمر 3لتّأمّل  ،بل يذهب 
تهم في مقا  ؛ حيث " يتّفقو حو تلاشي  لفنا لتّصوّ  لك فمن مميّز  بعد من  لى 
لّتي  يد؛  لاّ  يد  هذ ما تؤكّدع عبا  ّ ه  يتّصلو بالل نسيّتهم ،  لّذ ينسلخو فيه عن   ، لفنا

حد منهم" ّ على لسا غير   .4تر
لفلسفة:/ 2-2    لفقه  لزّهد  لتّصوّ   لفر بين 

لفلسفة فهنا علائق       لفقه  لتّصوّ يرتبط بالزّهد  لّذ ينصهر عند معالجة  لالتبا   ّ
لجنينيّة لحركة  يا  لبد لزّهد؛ حيث "تعو  لتّصوّ  ننطلق من  ستبيانها؛  لى  جامعة بينها نسعى 

لزّهد" لى حركة  ّ ه 5لتّصوّ  لل ضا  لدّنيا ل كسب  هد في  لتّصوّ   ّ لموجو بينهما  لفر   ،
                                                 

، ط  1 لجيل ،بير   ، لتّصوّ حمد عيسى، مفهو  : 1992، 1عبد غالب   ،27 . 
2 : لسابق،  لمرجع  لّصوفي،  لتّر  لأ في  لمنعم خفاجي،   15محمد عبد 
3  : لإسلامية، مرجع سابق،  لعربية  لفلسفة   ، توفيق سلو  . 275ثو سعدييف 
4 : لّصوفي، مرجع سابق،  لخطا  نيس   .70خالد بلقاسم، 
5 : لسابق،  لمرجع   ، توفيق سلو  .277ثو سعدييف 
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لأعلى  لملأ  خو في مجا  لتّصوّ  لآخر ،  لدّنيا ل كسب ثو  لزّهد بعد عن  تعالى، 
لتّصوّ  ته،  جبر نقمته  ّ ه  لل لتّقو خوفا من عذ  خو في مجا  لزّهد  حمته،  حه 

حيّة في  لزّهد منهج عملي.فلسفة   ،  لإسلا
لتّصوّ عمل     يعة  لشّر لفقه علم بأحكا   ّ لفقه فتنحصر في  بين  لموجو بينه  لفر  مّا 

لباطن. لتّصوّ من علو  مّا  لّظاهر،  لفقه من علو   بها، 
لفلس     ّ لّذ يكمن في  لفلسفة،  بين  لحاصل بينه  لاختلا  لك  لى  لة نضيف  فة محا

لتّصوّ فهو  مّا  لمعرفة،  نب  سر في مختلف جو ّ ه  لل لفهم حكمة  لعلم  ميس  ل كشف نو
لعقل هو   ّ ه تعالى،  لل حمة  للحيا مع  لحيا  نب  ّ ه في شتّى جو لل لة ل كشف حكمة  محا

لّصوفي لفهم  لقلب هي    ّ لر لفلسفي،   .1لتّفكير 

لّصوف -3     ية:للّغة 
لك صعوبة      ّ مر يسر،  لتّصوّ لا يتأتى بسهولة  هر علم  جو ّ تحصيل   ممّا لاشّك فيه 

ّ "تجربتهم  لمتصوّفة  تها؛ حيث يّدعي  لّصوفية في حّد  لتّجربة  ستعصا  لّصوفية،  ية  ّ لر
لتّفصيل لشّر  لوصف   عصيّة على 

يذ عليه  يشعر  ّ فمن   يصّد  لتّجربة؛ بمعنى  ّ بنفسه؛ فالتّعبير لا يغني عن   يجر
عما  لّذ يلج في  لاستبطاني  لمعجز من فيضها  لهائلة  للّغة، تستمّد طاقتها  لتّجربة فو 

 . 2لنّفس"
لاستبطا      ، لمشاهد لذّ  لمعتمد على  لّصوفية  ية  ّ لر لّتي تبلو  لباطنية هي  لج  لخو تلك 

ّ بعد  لا لك  لا يتـحـّصل  لنّفس لاستجلا خباياها،  عـما  لــغو في  تي  لذّ
خر تجعلها تتميّز  ، بل يستوجب لغة  معتمد ّ بلغة معتا  غه للعيا لا يتم ستفر  ، عنا جهد 

. لبيا كثر من تميّزها بالوضو   بالرّمزيّة 
لّصوفية ليست من    للّغة  ؛ لأنها تعرّضها لأ  بهذ  لتّحّد عنه هكذ صفه   قبيل ما يمكن 

لّتي لا حصر  يلا  تعّج بالتّأ لإبها   ، لغمو تها يكتنفها  لّصحيح فعبا جهها  تحمل على غير 
 لها.

                                                 
1 : لّصوفي، مرجع سابق،  لتّر  لأ في  لمنعم خفاجي،   .09، 08، 07محمد عبد 
2 : لصوفي، مرجع سابق،  لقصص  لسر في  ، بنية   32،33ناهضة ستا
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لتّعبير عن غير     لى  صل  لتّو لمتصوّفة مخاضا عسير يتجا بها حد  للّغة لد  بذلك تصبح 
صل؛" لأّنها لا تستجيب  لمألو لتّو لتّد  من خلا هذ تختر لغة  لمطلق،  للاّمحد 

لى خلق لغة  تها حجابا لذ سعت  للّغة تصبح هي  ّ هذ  لأ لّتي تعيشها،  لأحو  للمقاما 
" لإشا لرّمز  لى هي لغة  لأ للّغة  خل   .1ثانية 

ّ خطا صو    يّة لأ لعصر ؛ لأنّه لا يستطيع  لقر  لقا هن  لجّم في  يل  في ستعّج بالتّأ
إيثا للتّلويح،  لتّصريح  لدّ عندهم بعد عن  ية فالمقصو على  لحصر لدّلالة  لمر   يقف عند 
نشوته،  لوصل  لخمر على لذّ  طلاقهم  لك  من  لخفيّة،  لعلاقا  لإشا   عتما على 

ل حدهم:إطلاقهم سعد  لأعلى كقو  لمحبو   بنى على 
نـة لـيـلى                     نة سـعـد   سمّيك لبـنى في نـبـي تا     
من ليلى                     إلاّ فمن لبنى؟ فد  شين  يفطنو بنا      لو  2حذ من 

لحّسية للدّلالة   لمعاني  ستعمالهم  لى مفاهيم  على غر  لّتي يرمز بها  حيّة؛  ّ لر لمعاني  على 
لحسي كقولهم مثلا: لغز  لحسّي  لّذ تبد فيه كالوصف  لما   ّ لر لرّغم من  نية على   جد

لمأمو حجّتنا                          لنّا بالحجج  جهك   يو يأتي 
يّة تنحت مصطلحاتها من     لّصوفية فقد تميّز بكونها حدسيّة تصوّ للّغة  مع كّل ما يحيط 

قع  إلاّ  لالاتها،  ستعمالاتها  لمقصو من  ليقين  لّصوفي يجب  يعلم علم  لنّص  ظيفتها فمتلّقي 
يلا خاطئة.  في تأ

إنّما تحتا     لتّصوّ لا تؤخذ بظاهرها،  لّسحيقة فمعرفة لغة  لالاتها  يل  تأ ها،  مو لى فّك 
 ّ لمجر فين بها فهي تنطلق من  لاّ للعا لى لغة تكا تكو مجهولة  فة  لمعر للّغة  ؛ حيث قلبت  لبعيد

لحسّي.  لى 
حانيّة،    يّة  قية حو لإيحا فهي لغة  لّذ طبعها بالتّجريد  خلي  لدّ كما تختّص بالحو 

فهامية، يسعى فيها ظيفتها لا ترت يّة  ظيفة نفسيّة تأثير لانطباع فحسب، بل هي  لإبلا  كز على 
. لمألو لى ما   توتّر كي يصل  لتّعبير عن خلجاته  لى   لمتصوّ 

لّتي     لعلميّة  لمصطلحا  لى  قر  لفاظا جديد لهم هي  بتكر  لصوفيين "   ّ لأهّم  لحصر 
لأخّص لا يقف على معاني لى على  لأ مصا  لتّصوّ  ّ كتب  صلو منهم على  لو  ّ لا ها 

                                                 
:خالد بلقاسم،  1 لصوفي، مرجع سابق،  لخطا   .77نيس 
2 : لّصوفي، مرجع سابق،  لتّر  لأ في  لمنعم خفاجي،   .181ينظر محمد عبد 
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لّسفر،   : لمصطلحا من مثل هذ  تحا تقريبها للفهم،  لاصطلاحا  تشر كثير من هذ 
لك" غير  ليقين  لبقا   ، لفنا لوجد،  لجلا  لأنس   ، لحا  ، لمقا يق،   .1لطر

سيّة3-1   لّصوفية: / نما  للّغة   لتحليل 
بية،فالمتصّفح لحيثيا هذ  لأ ساط  لأ سعة في  جلبة  حدثت جدلا  لّصوفية  للّغة   ّ نلاحظ 

لك: من   ، لنّصو لعديد من  لغمو في  لّصعوبة   للّغة يجدها تشتمل على نوع من 
لرّمزيّة: يقته  لفا في طر بن   قو 

لتّصريح للمـتـعنـّتعنّي با                    غني عن  ئـق      ي ح يـفهم   لتّلو
لعبا حد                    لإشا معنى ما  في     مه   بها لم يَبح من لم يبح 

بـوع  مـغا كـّل ما كـر من طـلـل       بن عربي:  كـ ّل ما   يقو 
ما كذ                     لا  جا فـي    قلت ها  قـلت يا     
 كذ  قلت هي  قلت هو     قلت همو  من جمعا  هما                  

كـر  م ث ل ه  تفهما                  كـر مـمّا جر        كـّل ما 
ع                   نـو س ر  لّسما مـنـه   ّ  .2جلت       علنت جا به 

جد في محبّتكم    فآ من طو شوقي  من كمد     قوله كذلك:  شتياقا   هبت 
ضعت على قلبي مخافة      ينشّق صد لما خانني جلد                           يد 

كر لساني يقو لذّكر  يسر ما في  نـي نسـيـتـك لمحة    كـرتـك لا  لّصوفيين:    بعض 
لـقـلب بالخفقا                           ها على  لهو    مو من  جد   كد بلا 
نّك حاضـر    شهدتك موجو بكـّل مكا                           لوجد  ني    فلمّا 
لاحظت معلوما بغير عيا       فخاطبت موجو بغير تكلّم        

جد بـه    فحـبّـه هـي مـنى فرّ من  لّصوفي:    لنّو   يقو 
لدّمن                           سكن قفر   ص يّـرنّي كما تـر    

طني    كأنّـنـي لـ                    ني عن  ّ كنشـر  م 
فـقـنـي خالفني       فـقتـه حـتـّى      
إ بـد غـيّـبني      .3 تغيّـبـت بـد      

                                                 
1 : لسابق،  لمرجع  لّصوفي،  لتّر  لأ في  لمنعم خفاجي،   .183ينظر محمد عبد 
2 : لسابق،  لمرجع  لّصوفي،  لتّر  لأ في  لمنعم خفاجي،   .183ينظر محمد عبد 
3 :  .183لمرجع نفسه، 
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  : لفا بن  صحت  يقو  لغين بالّصحو  عين  فقت  لّسكر مـنـه قـد      لعين  ين بعد   فلا 
لعـ يـن نـحـو      يقظة عين  ّمحت    لغين عن صحو  فنقطة عين 

 .1لـ فت
نفي نقطة   ، لصفا لعين هي  نقطة  لإلهية،  لذّ  لعين هي  لحّب،  لمعرفة  لّسكر  فالخمر 

 . لذّ لصفا عن   لغين هي نفي 
بي كر  لبسطامي :  عجبت لمن يقو  بويز يزيد  كر مانـسيت   قو  نسى فأ  هل 

يت  ما  لشّر  لحّب كأسا بعد كأ   فما نفد   .2شربت 
يمانها فقالت:" ما عبدته خوفا من  ية عن حقيقة  لعد بعة  لثّو  لّسيا سأ سفيا  في هذ 

ليه ثمّ قالت: شوقا  لّسو بل عبدته حبّا له  لا حبّا لجنّته فأكو كالأجير   ،  نا
هـل لـذ                      حـبّا لأنّـك  لهو         حبّك حبّـيـن حّب 
لهو       فشـغـلـنـي بـذكـر عـمّا سو                     لّـذ هو حّب   فأمّا 

هـل لـه       فكشف                     نـت  لّـذ  كامّا  لحجب حتّى   ك لي 
لحمد في                       ل كن لك  لا  لي        لحمد في    .3فلا 

: ّ لحلا  يقو 
ئي                   هو لعين  تك  هـو مـفـرّقـة     فاستجمعت مذ   كان ت لـقل بـي 

لو مذ صر مولائي                   صر مولى  حسد      فصا يحسدني من كنت 
ئـي                  لاّ لـغ ف ل تـهـم عـن ع ظـم بـلـو ئي     عـد حبابي   ما لامني فـيك 
يـنـهم     شـغـلا بـحـبّـك يا                 نـياهـم  يـن ي تـركـت لـلـنّا   

 نـيائي
حـشائـي                 خر بـيـن  لّضلوع  حد      بين  ين   .4شعلت في كبد نا

فكر        قوله:  تلاشت بها همومي  بع بها ها قـلبـي         حر 
لـمـلا               لا عـلّـة  لخلائق بالّصنع         مـة ت جرلف تألّف 
تـد              هـيـم بـها  لـمـعان ي        ثمّ ها  يا فـي   ثمّ لا 

                                                 
مشق، ط 1 لمعرفة،    ، لتّصوّ ، مقّدمة في  :1989، 1صهيب سعر  ،29. 
لنّشر، ط 2 لمد للثّقافة    ، لكاملة، تحقيق قاسم محمد عبّا لّصوفية  لمجموعة  لبسطامي،  :2004، 1بو يزيد   ،116 . 
3 : ، مرجع سابق،  لتّصوّ لتّشيّع  لعلاقة بين  حمد،  سماعيل بن   .96فلا بن 
4 ،) ط(، ) ( ، لفرنسي لويس ماسينيو لمستشر  ، جمع  ّ لحلا  . 14: يو 
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لأنا غضا ليتك ترضى  لحيا مرير           بعة:  فليتك تحلو   قو 
لعالمين خـ              بـيـن  بـيـن ي  بينك عامر      لّذ بيني   ـرليت 
لتّر تر               لّذ فو  كّل  ّ فالكلذ هيّن     لو   صحّ منك 

إلــه قـلـبـي   قولها:   بي  شاهد حسنة     فـهـو م ح ر  حيث ما كنت 
شقوتي             لـو  عـنانـي في  ضا       ج د ثمّ  مـت    

لمنى       جد بوصل منك يشفي مهجتي           لقلب يا كّل   .1يا طبيب 
ئي:2 -3    لقر يل  لتّأ إجابة عن جدلية  ستنتاجا عامّة   / 
لمكين بسهولتها،     لإقر  عد  لّصوفية  للّغة  لمستعرضة للتّمثيل حو  ّما  لن نطلاقا من 

لى صعوبة  لك   ّ ّ مر لنّا سيرها يتّضح جليا  لّتي لا تنطر في   لّصوفية  لتّجربة 
لمعد  ضفت على  سة؛ لأّنها  عليه طبعت لغتها بالقد لخاّصة،  خاّصة  لخاّصة،  عامّة بل لأهل 
حيّة سامية للوقو عند  لمستو بخصائص  لمكنو  باحت عن   ، لأسر فضحت   ، جو

لقر لتجا لباطنيّة، فتجلّيا  فو بها حّقا، لحقائق  لعا لاّ  لا يستطيعها   ، لّصوفية تتضا  
 بمصطلحاتها.

خيّة     ، فهي لحظة بر ّ لّصوفي خا لخطا  يين خاّصة فكذلك  لعا با  لأ لكتابة عند   ّ كما 
لّشعر؟  :" كيف عملك حين تريد  تصنع  لّسكر؛ حيث قيل لأبي نوّ لّصحو  بما هي تما بين 

شر  : خلني قا قد  لّسكر صنعت،  لّصاحي  كو نفسا بين  طيب ما   حتّى  كنت 
يحية" لأ هزّتني   .2لنّشاط 

لسّر     سّطر  لعلم  لقلم، فقا كتبت  قا لي جا   ": لّذ قا لنّفر  لحا مع  كذلك 
كني" سلّم لي فلن تد ني،  لصّ 3فاسمع لي فلن تجا لتّجربة  ّ ه، ، فالكتابة في  لل وفية عند سماع لكلا 

لى. لأ للّغة  لاّ من خلا لغة ثانية منبتها  تمكين   لتّعبير عنها لن يجّسد بيسر 
ما يميّز من     لّصوفي،  لخطا  لقا منطلقا من  لّتي يقو بها  يل  لتّأ عليه تتجلّى صعوبة 

جز فيا لها من تج لحو يا له من عالم حقيق بأ تسبر تشّظي لا حصر له؛ لأنّه يعتلي كّل  ربة، 
 ّ لمجر لقصو  لحسّي لتكو غايتها  لّتي تبد من  ية من عتباته  غو للوقو عند حقائقه بد

لمستحضر.  لغائب 
                                                 

، ط 1 لقاهر لعربي،  لفكر    ، لإسلا حية في  ّ لر لحيا  ية  لعد بعة   ، لباقي سر :3طه عبد   ،) ( ،58 . 
2 : لّصوفي، مرجع سابق،  لخطا  نيس   .111خالد بلقاسم، 
3 :  .112لمرجع نفسه، 
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جع:  لمر لمصا   قائمة 
ية، 1   لّسعو لعربية  لممل كة   ، لتّصوّ لتّشيّع  لعلاقة بين  حمد،  سماعيل بن  / فلا بن 
(.)  ط(، )
لّسنة، ط2 ،  ترجما  لمصا لمنشأ   ، لتّصوّ لهي ظهير،  حسا   /1 ،1986. 
، ط3 لقر لّصوفية، جامعة   لتّصوّ  بن تيمية من  لإما  حمد بن محمد بناني، موقف   /1 ،

1986. 
لمشائية 4 لكلا  لإسلامية،  لعربية  لفلسفة   ، ثو سعدييف، توفيق سلو  /  ، لتّصوّ

، ط بي، بير  .2000، 2لفر
لنّابلسي،  5 لاقتبا في عصر  لأصالة  لإسلامي بين  لتّصوّ  حمد عّطا،  لقا  / عبد 

، ط ، لبنا  .1987، 1لجيل، بير
،ط6 لمغر ، لبيضا لد  لّصوفي، توبقا للنشر، لخطا  نيس   .2000، 1/ خالد بلقاسم،
لكتّا / ناهضة ست7 ّتحا   ، لتّقنيا لوظائف  لمكوّنا  لّصوفي،  لقصص  لسّر في  ، بنية  ا

يا،  ، سو  .2003لعر
مشق، ط8 ، لجديد لّطليعة    ، ّ لحلا خبا   ، لبغد لساعي  نجب   .1997، 2/ علي بن 
9( ، لقاهر لصوفي، مكتبة غريب،  لتر  لأ في  لمنعم خفاجي،  ط(، / محمد عبد 

.) ( 
، ط10 لجيل ،بير   ، لتّصوّ حمد عيسى، مفهو   .1992، 1/ عبد غالب 
مشق، ط11 لمعرفة،    ، لتّصوّ ، مقّدمة في   .1989، 1/ صهيب سعر
لمد للثّقافة 12   ، لكاملة، تحقيق قاسم محمد عبّا لّصوفية  لمجموعة  لبسطامي،  يد  بو يز  /

 . 116:، 2004، 1لنّشر، ط
13.) ط(، ) ( ، لفرنسي لويس ماسينيو لمستشر  ، جمع  ّ لحلا يو   / 
14 ، لقاهر لعربي،  لفكر    ، لإسلا حية في  ّ لر لحيا  ية  لعد بعة   ، لباقي سر / طه عبد 
(.3ط ( ، 
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لاجتماعية من خلا بعض  لعلاقا  لذمة في مجا  هل  لمسلمين  مع  لنصو تسامح 

لية  لنو
سة تحليلية    لإسلامي     بالغر 

 
لد -                                                      محمد 

لمغر        كش  لقاضي عيا مر  جامعة 
 

لبحث  ملخص 
 ": لموسومة  سة  لد لعلاقا تتكو هذ  لذمة في مجا  هل  لمسلمين  مع  تسامح 

لإسلامي لية بالغر  لنو لنصو  بعة مباحث:لاجتماعية من خلا بعض   " من مقدمة 
لعلاقا  لذمة ـ  هل  لتسامح ـ  هي:   لبحث  لمقدمة فقد عرفت فيها بأهم مفر  ما 

. لنو  لاجتماعية ـ 
لفتو لفقه  هل  بعة فقد خصصتها لإبر بعض مظاهر تسامح  لأ لمباحث  هل ما   مع 

لاجتماعية كالإنفا  لمجالا  لك في بعض  لية،  لنو لنصو  لذمة من خلا بعض 
ما يترتب عليهما  لمصاهر  لز  فق،  لمر غيرها من  لأسو  لمخالطة في  لتجا  لتساكن 

غيرها. لحضانة   من 
لباحثين مجالا جديد ما  كو قد فتحت  لخطو   لمكتبة حسبي بهذ   للبحث في 

لتي تعنى  لقضايا  لبحو فيها منحصر في  غلب  لتي ظلت  لإسلامي،  لمال كية  بالغر  لية  لنو
لمصا يقف على   لباحث في ثنايا تلك  لبعض، في حين   بالمسلمين في علاقاتهم مع بعضهم 

حض شبه  منطلقا في  ها كقاعد  لية غزير تصلح لاعتما لإسلا ما نو كثير  عن 
لمسلمين. لتعصب ضد غير  لاستبد   لمسلمين، خاصة ما يتعلق منها بقضايا 

Abstract 

This research paper, entitled "Tolerance of Muslims toward the Community 

of non-Muslim subjects in the field of social relationships through some 

jurisprudential texts in the Islamic Maghreb," is made up of an introduction and 

four research chapters: 
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Regarding the introduction, I defined the main research terms; namely, 

tolerance, the community of non-Muslim subjects, social relationships, and 

jurisprudence.  

With respect to the four research chapters, they revolve around some aspects 

of tolerance showed by the scholars of jurisprudence toward the community of 

non-Muslim subjects using some jurisprudential texts in some social fields like 

expenditure, cohabitation, neighborhood, association in markets and facilities, 

marriage, child custody, etc.  

My intent is to open a new sphere of research for researchers to examine the 

Malki jurisprudential heritage in the Islamic Maghreb, because most of the 

researches undertaken in this regard have been restricted to issues concerning 

inter-Muslim relationships. However, upon examining such sources, one can find 

abundant jurisprudential materials that can serve as a basis to refute several stigmas 

on Islam and Muslims, notably the issues relating to tyranny and extremism against 

non-Muslims. 
 

 تمهيد
لباحثين،  لإسلامي باهتما كبير من قبل  لغر  لي" عند مال كية  لنو لفقه  لقد حظي "
ين  لد منذ  خرجت تلك  لتأصيل؛  لتحليل  لتحقيق،   سة  لد سو على مستو 
يد  لها  لمكتبا مطبوعة مرتبة، بد تتنا فو  خذ مكانها في  ؛  لوجو لى  لية  لنو

ية تخصصه. لتحليل، كل من  سة  لمختصين بالد  لباحثين 
لفقه غالبا ما  لمتخصصين متنوعة، فإ هذ  لباحثين  هتماما هؤلا  مهما كانت 

لساحة بأبحا يسعفهم في بلو  بحثية، ينطلقو من غنا  لعلمية، بهد  يعهم  ها في مشا
  ، ظر حياتية مغاير منية مختلفة،  ها من حقب  ستدعا نية ل كن منطلقاتها يتم  سا 
كيف  حركيته...  هتماماته  قضايا  لمسلم  لمجتمع  حو  لبحث في  لك كله؛  لغاية من 

لر لوقت  لك كله في  لاستفا من   هن.   يمكن 
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لفقهي  لتر  سة من  لد نطلق في هذ  ثر   لباحثين؛ فقد  على غر هؤلا 
هل  لذ عاشه  لاجتماعي  لديني  لتسامح  بر صو من  لإسلامي، لأجل  لي بالغر  لنو

لإسلامي.  لمجتمع    لذمة في ظل 
لموضوع -1 ختيا   سبا 

لى عتني  لتي  لأسبا  همها: لقد تعد  من  لموضوع   ختيا هذ 
لبحث فيها حسب علمي .1 لبحث جديد لم يتم    قضية 
لانطلا منها في  بعض  .2 لباحث لجمعها  لتسامح يغر  لية في با  لنو لما  فر 

لتعامل معه لآخر  لعلاقة مع  لمسلمين، خاصة في مجا  لمثا حو   لشبها 
لى جانب من  .3 لأنظا  مد لفت  لإسلامي،  لغر  لذمة في مجتمع  هل  ضاع 

لذ حظو به  لتسامح 
سة -2 لد  هد 

همها: لأهد  لى تحقيق جملة من  سة  لد  ترمي هذ 
لأخر .1 ئع  لشر تباع  لديني للمسلمين مع  لتسامح  بر جانب من مظاهر  لى   لسعي 
حض  .2 لثر، في  لي  لنو لتر  لمثا حو لاستفا من  لأباطيل  لشبه  بعض 

لاسلامي. لغر  لدينية في مجتمع  لأقليا  لمسلمين لغيرهم من   ضطها 
لمتبع -3  لمنهج 

لية متعلقة  قع في يد من نصو نو لى جمع كل ما  سة عمد  لد نني في هذ 
عملت على لاجتماعية،  لعلاقا  لذمة في مجا  هل  لتسامح مع  لتعليق عليها  بموضوع  تحليلها 

لذمة.  هل  لتسامح مع  بر قيمة  ، بهد  لعلما قو  يته مناسبا من   بما 
سة.لا لد يف بمصطلحا  لتعر  : مقدمة في 

تحديد  تصنيفها  تها،  سة؛ يتحقق من خلا معرفة مفر لسليم لأ  لمدخل   
لباحثين فإنني سأخ يا على عا  جر لمصطلحا لالاتها،  يف بأهم   لمقدمة للتعر صص هذ 

هي كالآتي: قة  لو  لو في عنو هذ 
سموحة لا ؛ سَمَح سَماحَة  لجو ماحة:  لّسَ ما  لّسَ  : لعر لتسامح.  في لسا   :

سَمَح َسخا   َ عطى عَن كَر َ  َ سمََح ِ جَا َ : سَمََح  َ يقَا عطاني؛  سَماحا: جَا َ  َ لِي فلَا 
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: تَساهَلو تَسامحو لمساهَلة؛  لمساَمحة:  لمَطلو  فَقَني عَلَى  َفِي 1سَمَح لِي بِذَلَِك يَسمَح سَماحة:  ؛ 
َبا  ما  لّسَ  :ِ لمَشهو  2لحَدِيِث 

لقبو  لى  ، تؤ في مجموعها  يف كثير ؛ فقد عر بتعا لاصطلا لتسامح في  ما 
ضما حقوقه،  لتعامل معه،  لإقصا في  لعنف  نبذ  لتعايش معه،  لانفتا عليه،  بالآخر، 

 منها: 
. فالتسامح عند هو:  با لعر يف ماجد  ؛ » تعر لأفكا لعقائد  يجابي متفهم من  موقف 

سا شرعية يسمح  ، على  لإقصا لاحتر  لمختلفة، بعيد عن  لاتجاها  لر  بتعايش 
ينيا لمختلف سياسيا   «.  3لآخر 

لتسامح بقوله:  لقرضا فقد عر  لشيخ  لا » ما  عقيدته،  ينه  ية   تدع لمخالفك حر
بى حكمت عليه با ينك  مذهبك، بحيث   عتنا  لعذ  تجبر بالقو على  لمو  

لاضطها  ، لعقوبا لو  لك من  لنفي،  غير   «.4لمصا  
لأما ثانيا لعهد  هما بمعنى  لذِّما  لذِّمة   : لعر لذمة لغة جا في لسا  لذمة.  هل   :

لحق لحرمة   5لضما 
لمسلمي لذين تعاقد مع  لكتا  هل  لمعاهد من  ية صطلاحا هم  لجز فع  ن على 

لمجو  يلحق بهم  لحماية لهم  توفير  ينهم  لإسلامية في مقابل بقائهم على  لة  لد نين  لالتز بقو
 ِ َا لكِت هِل  َ ةَ  َّ و بِهِم سن ُّ سلم" سن ّ ه عليه  لل لنبي صلى   " 6لقو 

                                                 
، ، ما ) سمح (  صا  1 لعر ، لسا  بن منظو   –  ، لثالثة بير /  1414 -ط/  يضا: 489:  2ه    . ينظر  

لعلم للملايين    ، لغفو عطا حمد عبد  بي، ما ) سمح ( تح:  لفا بو نصر   ، بعة  –لصحا لر ، ط/:  ه  ،  1407بير
لتر في376:  1/  لسين، ما سمح ( تح: مكتب تحقيق  ، ) فصل  با لفير  لمحيط،  لقامو  لرسالة  .   مؤسسة 

يع، بير  لتو لنشر  لرسالة للطباعة  لعرقسوسي، مؤسسة  : محمد نعيم  لثامنة،  –بإشر ، ط/  :  1426لبنا  .225ه  
لمسند ،2 لقضاعي،  لشها       : لرسالة با لسلفي، مؤسسة  لمجيد  . تح: حمد بن عبد  لعسر شؤ با   –لسما 

قم: ه  ، 1407، 2بير   ط/  / 23حديث   ،1 :  ،48. 
( ، مؤسسة عا للطباعة      3 لثقافا يا  لأ لتعايش بين  للاتسامح، ) فر  منابع  لتسامح   ، لغربا   ماجد 

: 2008، 1بغد    ط/   .20. 
لى،  4 لا لرسالة، ط/  لإسلامي، ، مؤسسة  لحل  لدينية  لأقليا   ، لقرضا /  2000  يوسف   ،32 
5 ، لعر  . 221/  12  لسا 
لإنسانية  6 ية  لخير يد بن سلطا  نهيا للأعما  لأعظمي، مؤسسة  لموطأ ، تحقيق: محمد مصطفى  لإما مالك،  بو  -ـ 

قم:  -ظبي  ، حديث  لكتا هل  ية  ، با جز لزكا : 2/  968كتا   ،395. 
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لاجتماعية. ثالثا لعلاقا  لصلا:  بط  لر ؛ تلك  لعلاقا لة بين نقصد بهذ  لمتبا  
لبعض،  حتكاكهم مع بعضهم  لتي نشأ عن  لإسلامي،  لمجتمع  خل  غيرهم   لمسلمين 
 ، لإنسا لى خدمة  ، يسعى  نساني متو قامة مجتمع  جل  لمنافع، من  طا تبا  تفاعلهم في 

لأساسية.  ضما حاجاته 
. جمعبعا لنو صبح  :  قد   . سم فاعل من نز ينز  حّلَ للغة:  لة في  لنا لة،  نا

لدهر ئد  لشد من شد ية 1سما على  لدنيو لدينية  لقضايا  لمسائل  لاصطلا هي تلك   في   .
لعلما ّ ه فيها بسؤ  لل يريد  يعر حكم  لعبا بأنها: "  2لتي تحد للمسلم  لحسن  عرفها 

لشرعية لهالحو  لحلو  لفقها للبحث عن  لى  ، فيتجهو  لتي تنز بالنا ليومية   ".3لوقائع 
لإسلامي. :ثانيا لغر  تطبيقاته من خلا نو  لمسلمين  لاجتماعي مع غير   لتسامح 

: لأ لسعي في قضا  لمبحث  لفقر،  لشيخوخة  لعجز  لذمة عند  هل  لإنفا على 
ئجهم.  حو

لمجتمع، مسلمين  فر  ل كريم لكل  لعيش  جتماعي يكفل  لإسلامية بنظا  يعة  لشر تتميز 
ية من  لضر نسا محر من حاجياته  لا يليق بالمسلمين   يبقى  في مجتمعهم  غيرهم، 
يني،  لا  جب  نسانية،  لك ضر  فع   . فإ  لعلا   ، لمأ   ، ل كسو   ، لطعا

.فر في غير  ه بين مسلم 
مر  ين، هو  لاجتماعية للمعو لرعاية  لحديثة من توفير  لد  ليو بعض   ما تفخر به 
لإسلامية، بحيث يأثم  لة  لد جبا على  جعله  بعة عشر قرنا، بل  قر قبل  لإسلا  ليه  سبق 

سل ّ ه عليه  لل لحق لأهله، لقوله صلى  يصا هذ  لأمر لو قصر في  كم لي  َكلّ ُ ع  َ كم  لاَ كلّ ُ َ م: ] 
 ِ تِه َّ َعِي َهوَ مَسئو عَن  ع  َ  ِ ا َّ لن ِ عَلَى  لَّذ تِهِ، فَالِإمَا  َّ َعِي  [. 4مَسئو عَن 

                                                 
لعر )1 ، لسا  بن منظو   11/656   659.) 
لنشر، ط/    2 لترجمة  لمغربية للتأليف  لجمعية  لفقهية، منشو  لنو  : 1999، 1محمد حج ي، ظر في   .11 .

 بتصر بسير.
3 ، لبيضا  ، لجديد لنجا  ير، مطبعة  يعة بأكا لشر ، منشو كلية  علا لنو في سو قضايا  ، فقه  لعبا لحسن    

: 1999، 1ط/ .53. 
ّ ه تعالى   متف 4 لل ، با قو  لأحكا : كتا  لبخا :  ق عليه.  لنسا لَأمرِ مِنكم  ) لِي  ُ َ  َ سو َّ لر طِيعو  َ َ هَ  َّ لل طِيعو  َ

قم: 58 قم:  .مسلم:62:  9/  7138( حديث  لجائر، حديث  عقوبة  لعا  لإما  ، با فضيلة  لإما  1829كتا 
 /3  :1459. 
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لمسلمين،  سو  لحق لغير  يصين على ضما هذ  لمختلفة حر هم  لمسلمو عبر عصو لا  
  ، لولا لخلفا  ، من قبل  لك كثير هد على  لشو لأمثلة  لمفتين،  لفقها  لعلم من  هل 

هبا  ، فقد سئل عن  َ حمد بن محمد بن  لقاسم  بي  لونشريسي عن  لك ما   من 
لموقوفة على  لأحبا  لعيش  سو غلة  ليس لهم من   ، لمغر لى عد  نتقلو  لذين  لنصا 

 كنائسهم بالأندلس؟
 : عجز »  فأجا فتقر منهم مفتقر،  نهم   ، من  لذمة في هذ هل  قيل:  لهم ما لسائر 

يق  لإنعا  على طر يق  لما على طر ،  ينفق عليه من بيت  لاكتسا هر عن  لزمانة 
 « 1لاحتسا

لك  لفقر، لأ  لذمة عرضة للضياع  هل  لحاجا من  لإسلا لم يكن ليتر    
لَّذِيَن لَم يتنافى مع  ه عَِن  َّ لل ليهم قا تعالى:  لَا يَنهَاكم  لإحسا  لبر بهم  لى  لقر  عو 

 ِ هَ يح َّ لل  َّ ِ لَيهِم  ِ َتقِسطو  هم  َ تَبَرُّ ِكم  ِيَا َلَم يخرِجوكم مِن  لدِّيِن  لمقِسطِينَ يقَاتِلوكم فِي     2ّبُ 
لة، فسنجد عاما، لا يميز إ ما حا لنا حد في نص هذ  لإحسا  لنا تلمس معالم 

لدينية في  ينهم، لمنزلتهم  جا  لنصا  هبا  ، بحيث يقتصر على  لكتا هل  ئف  بين طو
لذمة، لهم من  هل  لرهبا بمنزلة سائر  بها جعل هؤلا  جو لمسألة  مهم بل  منطو هذ  قو

ل كفالة من مر به  حق  لذ  لقسط  هذ مقتضى  لما ما لأهل ملتهم جميعا  تمييز،  بيت 
سلم. ّ ه عليه  لل لنبي صلى  حث عليه  ل كريم،   لقر 

لتي  لما بالحاجة  لذمة في بيت  هل  لة قد قيد حق  لنا لمفتي في هذ  لملاحظ  
ئب ،  غيرها من نو ،  عجز،  هر هي من  تلحقهم، بسب ظر طا لتي تنز بهم،   لدهر 

لئن تركو  لأساسية،  لى من يغنيه في تلبية حاجاته  يحتا    ، لإنسا لتي يضعف فيها  لأحو 
مر    ، لإسلا لتي جا بها  لرحمة  لك مع صفة  عاية  نفقة لتنافى  حاجتهم   مع ضعفهم 

َ يَر  سلم في قوله: ] لا ّ ه عليه  لل سوله صلى  َ بها  ا َّ لن َ يَرَحم  ه مَن لا َّ لل لنا في  3َحم  كلمة   ]
. لعر للغة   لدين   لنظر عن  ، بغض  لأقو لأجنا   لحديث عامة تشمل كل 

                                                 
لو 1 لفقها بإشر    ، خرجه مجموعة من  لمغر لأندلس  يقية  فر هل  لمغر عن فتا  لجامع  لمعر  لمعيا  نشريسي، 

لإسلامي   بير    لغر  لمغربية،   قا  لأ / 1401محمد حجي، منشو   :8ه  ،    ،61   62. 
لممتحنة:  2  ( .8) 
لصحيح، كتا 3 لجامع   ، لبخا تعالى:     ّ ه تبا  لل :  لتوحيد، با قو  لإسر حمََٰن  ) َّ لر عو   ِ َ هَ  َّ لل عو  قِل 

قم: (109 / 7376 حديث   .9  :115. 
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عطائهم من  فقة على  لفقها من مو بد بعض  يضا؛ ما  لتسامح  مما يكشف لنا عمق هذ 
لخدمة،  ضة  ضعفو عن  لمفر لك ما علق به لزكا  من  لم يجد ما يسد به خلتهم، 

لي لبر لزكا بقوله:  لإما  حد مسائل صر  له على  بن عبد » في نو بن ها عن  نقل 
لخدمة ها لذمي ضعف عن  عطا  «1لحكم 

فها في قوله تعالى:   حد مصا لدين،   كا  كنا من  لزكا  يضة  لإسلا فر لقد جعل 
 َ م َّ ن لغَاِ َ  ِ لرِّقَا َفِي  َّفَةِ قلوبهم  لمؤَل َ لعَامِلِينَ عَلَيهَا  َ لمَسَاِكينِ  َ  ِ َ دَقَا لِلفقَر لّصَ َفِي َسبِيِل ا  ِمِينَ 

ه عَلِيم حَِكيم  َّ لل َ هِ  َّ لل يَضة مَِن  بِيِل فَرِ لّسَ بِن  َ هِ  َّ    2لل
لقرطبي:  لفق» قا  لذمةمطلق لفظ  هل  لاختصا بالمسلمين   « 3ر لا يقتضي 
لكتا»  نَقل عن عِكرمة قوله: هل  لمساكين فقر  لمسلمين،   «4لفقر فقر 

ضة، فإ   لمفر لزكا  مو  لذمة من  هل  لمنع من بر  لفقها هو  لئن كا  جمهو 
ل كفاية في جعلت لهم حد  لك،  لخدمة فئة منهم تساهلت  في  لزكا  ضعفو عن  ، 5مو 

كر غير  لقر حينما  مر به  لذ  لبر  هذ مقتضى  لتطوعية بحاجاتهم،  لصدقا  لم تف 
ّ ه عن  لل :  لا ينهاكم  هم فقا يا لم يخرجوهم من  لمسلمين  بو  لذين لم يحا لمسالمين  لمسلمين 

ي لم يخرجوكم من  لدين  لمقسطينلذين لم يقاتلوكم في  ّ ه يحب  لل ليهم   تقسطو  هم  كم  تبر  6ا
لمسلمين   لمأمو بهما في معاملة غير  لعد  لبر  في في بيا معنى  لقر لإما  لقد فصل    

 : سد خلة  »لمسالمين فيقو من غير مو باطنية، فالرفق بضعيفِهم،  مر به من برهم  ما ما 
إكسا إطعا جائعهم،  يهمفقيرهم،   « 7 عا

 ، لزكا مو  لذمة من  هل  مكانية صلة  علا حو  لي  لبر على كل حا فإ ما نقله 
 . لأخر لتطوعية  لإنفا  لذ لا يمكن جبر بوسائل  لشديد  لضعف   يبقى خاصا بحالا 

                                                 
لغر  1 لهيلة،   لحبيب  تحقيق: محمد  ، تقديم  لحكا لقضايا بالمفتين  لأحكا لما نز من  لي، جامع مسائل  لبر   

/ 2002، 1ط/لإسلامي،    ،1  :566. 
لتوبة:  . 2  (60) 
لقاهر    ط/  لقرطبي، 3 ية    لمصر ل كتب  طفيش،   هيم  إبر ني  لبر حمد  ، تح:  لقر / 1384. 2لجامع لأحكا  ه  
8  :174. 
 .174/  8   نفسه،  4
، مرجع سابق،  5 لأحكا لي، جامع مسائل  لبر   1  /566. 
لممتحنة: 6 ( . 8 ) 
7 / يخ،  بد تا ل كتب، بد طبعة  لناشر: عالم   ، لفر في،  لقر   3 :15. 
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ل لي عن  لبر لونشريسي   يضا في ما نقله كل من  لتسامح نجد  لمنحى من  إما كما  هذ 
بما  قضا حاجاته، فقد سئل عن جا  يهو  خدمته،  لذمي،  لجا  عانة  لقابسي من جو 

؟  لك من حر يقضو له بعض حاجاته. هل في  ئجهم   يستقضونه بعض حو
لذمة فيستقضيك حاجة لا مأثم فيها فتقضيها له فلا » ... فأجا :  هل  ما جا من 

 «1بأ
لذمة باستعر محتو هذ  هل  ضع  لة، نقف على جانب مهم مما كا عليه  لنا

هو في موضع قو يسعى في قضا  لمسلم  لإسلامي،  نجد  لمجتمع  خل  ينية  قليا  هم  باعتبا
تفاعل  خلاقي،  قي  هو سلو ينم عن  يستقضيه هو بعض حاجاته،  لمسلم، بل  ئج جا غير  حو

لت جو  ، يعكس  حضا ئع نساني  لشر تباع  غيرهم من  لمسلمين  لتي سا بين  سامح 
.  لأخر

 . لتجا لتساكن  لثاني: في   لمبحث 
لمسلمين مع   تجا  هد كثير تد على تساكن  لنو على شو شتملت كتب  لقد 

لفتو  هد تلك  لشو من هذ   ، يا لأ لمد  في  خل  لمختلفة، سو  لعقائد  لتي لملل 
سي. فقد  لعبد ّ ه  لل ، فطلبو من »  على  سيد عبد  ليهو سئل عن مسجد ملاصق لد 

يس  بيا بصحنه مقد خمسة قو هم بعد حفر  لمسجد لد لما فيخر من  لناظر  يجر لهم 
لمذكو  لا لصحن   ؟«2 ما يخر منها. فهل يجو هذ  يحفر في 

لنظر عن جو ه لذ بغض  لمد  لى  لة يشير  لنا لمفتي؛ فإ نص سؤ هذ  ذ 
لك من  ؛ يظهر  خر ليهو من جهة  بعض  لمسلمين من جهة،  لمباشر بين  لاحتكا  ليه  صل 

 خلا ما يلي:
لمسلمين لم يمنعو لا ملاصقا لها، ما يعني     ، ليهو يا لد بعض  لمسجد كا محا   :

هم.ليهو من مساكن بجو حيائهم، بل عاشو بالقر منهم،  خل   تهم 
فة في  لذمة كانت معر هل  لمساجد من   ، ظاهر قر  لظاهر لا شك  هذ 
لة على  لد يخية  لتا ية  لأثر هد  لشو لعديد من  ليو  لى  لت  لا  غربا،  لإسلامي شرقا  لمجتمع 

                                                 
1  / ، مرجع سابق،  لمعيا لونشريسي،    11 :300  / ، مرجع سابق،  لأحكا لي، جامع مسائل  لبر  .6  :233. 
2 /  .52:  7  نفسه 
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بن عساكر في حديثه كر  جد  لك، منها: ما  لمتو مشق، فذكر منها مسجد كَليلة  عن مساجد 
ليهو يضا: 1بحا  لمساجد  من هذ  لملاصق ل كنيسة مريم» .   «2مسجد صدقة، 
لى غير ثانيا ،  بل تجا  لأحيا خل  لمشتر  لعيش  ؛ على  لتفاعل هذ : لم يقتصر جو 

ليهو يل جة جعلت بعض  لنفعي، لد لبعد  لأمو   لمسجد   يجر من  تمسو من ناظر 
ليهو لم  يكن ليطمعو  لا شك  هؤلا    ، لاستئجا جه  لمجا لهم على  لمسجد  لما  من  لهم 

لإسلامي.  لمجتمع  خل  لعيش في كنفه  لفو  عتا عليه،  لذ  لتسامح  لك؛ لولا جو   في 
ّ ه  لل لفقيه عبد  لة؛   لنا للافت في هذ  لفتو بجو نقل من  ع في   سي لم يتو لعبد

لتي  لموضوعية  ط  لشر لجو ببعض  بط هذ  نه  لا  ين له،  لمجا ليهو  لمسجد لهؤلا  ما 
لو  لطالب،  ط لم تكن لتتغير مهما كا  لشر لظاهر  هذ   . لمسجد  ضر لا يلحق  تضمن 

ها هو ضما  ير لغاية من  لنظر عن كا مسلما، لأ  ظيفته، بغض  لمسجد في   ية  ستمر
 . لما لمنتفعة من هذ   لجهة 

لعقائد  لملل  ها مع    تجا لمسلمين  خل   لة على تد لد لفتا  من هذ 
؛ عه فيه  لأخر نا عى مل كيته مسلم،  مر جد  بن سهل، يستفتي صاحبها في  فتو في نو 

نصها  ، ّ ه تعالى، معتمدين : » يهو لل بقاهم  من   ، لمعظمين عند  ، كابر عد تي،  يا سا
خل مدينة قرطبة، بحومة  ّ ه، فذكر  له  بد لل . قا عند حسا بن عبد  تسديد بتوفيقه 

خر موقوفة على شنوغة ، تلاصق   لد بيت صغير  3مسجد صو نه كا في   ، ليهو
تهد بتهد  ، غفل بنيانهتهد لشنوغة،  بين   لذ كا حاجز بينه  لجد  لى  .مه  هب  فلما 

لى  ظهر  لشنوغة،  لمتهد من حقو   لبيت    : قا  ، ليهو سحا  عترضه  قامته، 
ستين... بع  جب من سنة  يخه  ، تا سترعا  «4حسا عقد 

                                                 
لعمر 1 مة  مشق ، تح: عمر بن غر يخ  بن عساكر، تا  ،   ، يع، بير لتو لنشر  لفكر للطباعة  ه  ،   1415،  

 / : 2طبعة،   .297. 
لعلمية، ط/  2 ل كتب  لدين،   هيم شمس  بر لمد ، تح:  يخ  لد في تا لدمشقي،  لنعيمي  لقا  ه  ،  1410 1  عبد 

 /2 :  ،243. 
لم 3 نظر: تكملة   ، ليهو هي معبد  د َسليم   جمعه شنائغ،  َّ علق عليه: محم لعربية  لى  ، نقله  ِ ينها بيتر   لعربية،  عاجم 

قية، ط/  لعر ية  لجمهو  ، لإعلا لثقافة  لناشر،   / 1979. 1لنعَيمي،   6 :365 
4 ، لقاهر لحديث،    ، لأحكا ، تح: يحيي مر لإعلا بنو  بن سهل،  لن    :  1428شر: بد طبعة، سنة  ه  ،

493. 
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لة في ظاهرها تد على تساك لنا خل لئن كانت هذ  حد  ليهو في حي  لمسلمين مع  ن 
لذ يظهر من خلا توقيف  لديني  لتعايش  خر من  يضا جانبا  مدينة قرطبة؛ فإنها تكشف 
لدينية  لصبغة  لرغم من  على  لمسلمين على كنائسهم،  ية لد  لمحا صولهم  ليهو بعضا من  هؤلا 

عتر عليه،   لوقف؛ فإننا لم نلحظ   لمتفحص في مضمو لهذ  لعل  ته،  غبة في مصا
. هل تعو للمسلم؟   لمتهد لجد  لة يد بأ موضوعها  يد حو مل كية هذ  لنا هذ 
لانتفاع به ؟  هل لهم  هل يقَر عليه  لا؟  عتبا ؟  هل له  لوقف،  ما حكم هذ  لليهو ؟ 

علة صلا،  لسؤ  لك لم  يكن  في  لمسلمين لم يكن لهم  يعترضو على  فإ  لك  
لمسلمين. قا  لحرمة ما لأ لذمة، بل جعلو لها من  هل   قا 

نه:  لجماعة بقرطبة. من  لحا قاضي  بن  يضا، ما جا في نو  هد  لشو  » من هذ 
لد لفى تلك  ها، ثم  لتي تجا لد  جل  بها بئر مشتركة مع  لمجا ليهو   شتر 

با لنا طعامهم ّ ه  لل ني، فإنه ليس بعيب، لأ   « 1نصر
مر ، يستفتي صاحبها في  لسيو خر للإما  شتر  في »  فتو  يهو  

لجير بشر    ، لد ليهو  لخير، فسكن  لعافية  هل  لا مسلمو من   ليس فيه 
حلبه ... فهل يجو  ، فصا يملأ معهم بدلو  لد للد بئر بإ هذ   ، فعل ما لا يجو لخمر 

إ بقي هل يملأ معهم  لا بقا  ؟«2 تباع عليه؟ 
لمسلمين،  ليهو  طر من   بعا هذ  لة ما يد على  لنا لم ير في جو هذ 
بهم،  لمسلمين في  نه، فإ فعل فلا بأ ببقائه مع  لفتو بدفع  عن جير بل جا 

صر على  إ  لاستقا معهم،  كريت عليهمخالطته لهم،    ، جر تعذ   ،3 . 
ستوطنو  لذمة  هل  ،  جماعة من يهو  لمر لقاضي محمد مر بن عظو  جوبة  في 
لة  لد بعين عاما في عهد  لأ لك مد تزيد على  لصالحين،  ية لأحد  لحا  قر   ، حا

لمد حد طو هذ  لك  عهم في  لم ينا  .4لأحمدية بتونس، 
                                                 

، مرجع سابق،  /   1 لمعيا  .208:  5الونشريسي، 
2   / / 437:  8  نفسه،  ، مرجع سابق،  لأحكا ني، 391:  4.   جامع مسائل  ، للو ل كبر لجديد  لنو   .

بية لمغر قا  لأ ، منشو   : عمر بن عبا لأستا لأصلية  لنسخة  صححه على  /  1418، قابله   . 163:  7ه  ، 
3 . لصفحا نفس  لأجز  لأخير نفس  لثلاثة  لمصا     
،   قرطا    4 لفنو لآ  لتونسي للعلو  لمجمع  لهيلة،  لحبيب  بة ، تح: محمد  لأجو ، كتا  لمر   محمد مر بن عظو 

2006  /  .328:  6.  طبعة، 
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نه سئل: ف لقير محمد بن سحنو  لأجوبة لعالم  كا له جا » ي كتا  جل مسلم،  عن 
لك لحكم في  لمسلم، ما  ضعها عجل  شا  عند خنزير يحلبها، ثم  ني،    ؟«1نصر

لذمة كما نقلتها بعض  هل  غيرهم من  لمسلمين  لمشتر بين  لعيش  هذ بعض صو 
هي ص لية،  لنو ين  لملللد لمسلمين مع   عينا سابقا من تساكن  لفر  و تقر ما 

لاختلاط قد عز من فر  لا شك  هذ  ليومية،  ختلاطهم بهم في حياتهم  لمختلفة، 
لى  من يرجع  لقضايا،  لشؤ  في كل  لخاصة،  لعامة  لحيا  كة هؤلا في كل مجالا  مشا

لتي عنيت يخية  لتا لإسلامي، سيقف على حقيقة هذ  لمصا  لغر  لذمة في  هل  ضاع  بأ
لمجتمع.  لنا  لذ طا كل قضايا  لمشتر   لتعايش 
فق. لمر غيرها من  لأسو  لمخالطة في  لثالث:   لمبحث 

  ، لإسلامي؛ لم يكن سلوكا عابر غيرهم بالغر  لمسلمين  لسكن بين  لاختلاط في   
لحضا لقر  حدثا ظرفيا، بل لتفاعل  لاجتماعي،  لتعايش  ختز حجم   ، قعا ممتد ل  َّ مث

لمسلمين  قامو مع  نهم  لأندلس، تد على  لمسيحين بالمغر  قامة  يطة  لعل تفحص خر  ، عد
 ، تلمسا  ، مكنا  ، فا  ، بطليو قرطبة،  بلنسية،  شبيلية،  لهامة مثل:  ضر  لحو لمد  في 

ل كبرغيرها من  لإسلامية  ضر    2لحو
، ما  لحيا فق  ، همت مختلف مر لى تفاعلا جديد فضى  لوضع  لطبيعي  هذ  من 
لمشتركة بين   لقضايا  عة غطت كل  لمجتمع في حركية متسا متز جل عناصر  لى   

لخصوصية  لتي تعبر عن  لقضايا  لحركية سو  لم تستثن هذ  لمختلفة،  لعقدية لملل  لدينية 
لمتعايشة.   للأطيا 

لمكونا  لحاصل بين مختلف  لتفاعل  لتي عكست مد  فق  لمر هم  لأكيد   من 
سة مختلف  ني لمما لنصر ليهو  لمسلم  ، باعتبا فضا مشتركا، يلتقي فيه  لسو لمجتمعية هو: 

من  ، قصا ،   تمييز   شر ليومية بيعا  لمغر  لأنشطة  لفقهي في  لى ترثنا  يرجع 
لمسلمين،  سو  لو  لفتو نصو على حق هؤلا في  لفقه  هل  لأندلس، سيجد  
بو سعيد  لأستا  ية، فقد سئل  لتجا لمعاملا  لعقو  لتعامل معهم بسائر  لاختلاط بهم، 

                                                 
، كتا  1 بن حز   بير   ط /   محمد بن سحنو لعلوني،   :  1432، 1لأجوبة، تح: حامد   .274ه  
لاجتماعي  2 يخ  لتا : مباحث في  بطين صمن كتا لمر لأندلس في عصر  لمغر  لمسيحيين في  ستيطا  كز  يطة مر نظر خر   

لطلي لقا بوتشيش،   هيم  بر  . بطين،  لمر لأندلس خلا عصر  :  1998عة ـ بير ـ للمغر  .  طبعة، 
254 . 
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لعلم  جميع معاملتهم » عن حكم  بن لب ، مع  ليهو : معاملة  با.. فأجا لر جه   غالبها على 
لعمل  جب  لخصم، فالو عا  لا   ، لمعاملة، فإ لم يكن في ظاهرها فسا لمسألة  ينظر في  حكم 

لصحة  «.1على 
يه قولَه:  حد فتا شد في  بن  لمسلم للذمي جائز فيما يجو » نقل عن  معاملة 

 «. 2للمسلمين
غيرها من  لتجا  لبيوع  لمسلمين في  لتعامل مع غير  يين؛  لفتو لملاحظ في هاتين 
لمتضمنة لبعض  لعقو  لك سو  لا يستثنى من  لأصل،  لمعاملا مبا من حيث  صو 
با  لبعض، كالر لمسلمين مع بعضهم  لتعامل بها محظو حتى بين  لتي تجعل  لشرعية،  لمخالفا 

عه  لمختلفة.  بأنو
لك  ليلا على  يكفي  مر شائعا،  غيرهم كا  لمسلمين  لأسو بين  لاختلاط في   
لغر  لنو لد مال كية  حتفظت لنا بها بعض كتب  لتي  ئة  لطا لمسائل  لى بعض   نشير 
جل يهو يجلس في حانوته لعربي عن  بي بكر بن  لإما  صحا   لإسلامي، فقد سئل بعض 

 من غير 
لهيئة لأسو بهذ  لمسلمين في  يخالط   ، نا لا   3غيا 

خل  ليومي للمسلمين مع غيرهم  لاختلاط  لالتها على  لى  لمسألة، بالإضافة   هذ 
لمختلفة،  ية يعرضو فيها بضائعهم  لى  تملك هؤلا لمحلا تجا ؛ فهي تشير كذلك  سو موحد

بن حز ما يف لك بقوله: قد نقل لنا  سماعيل بن » يد  كا  ية قاعد في  لقد كنت يوما بالمر
ئيلي لإسر لطبيب   «.4يونس 

سماعيل بن  ليهو  ، في سيا حديثه عن  ينها  لألماني  لمستشر  كما يشير 
يلة،  بأنه كا يشتغل في حانو عطا في مدينة قرطبة، ثم في مدينة مالقة لاحقا  5لنغر

                                                 
1 / . مرجع سابق،  لمعيا لونشريسي،     6  :433. 
لإسلامي، بير   لبنا   ط:  2 لغر  لتليلي،   لطاهر  لمختا بن   . ، تح:  لفتا لجد،  شد  بن    1 .1407  /  1ه  ، 

 :973  / ، مرجع سابق،  لأحكا  . 218 :  3. جامع مسائل 
3  / ، مرجع سابق،  لمعيا   2  :254. 
لنشر  4 سا  بية للد لعر لمؤسسة   ، حسا عبا  . لحمامة، تح:  ، طو  بن حز ، ط/  -   :  1987. 2بير / لبنا  

114. 
لقاهر ـ  5 لمعا ـ  سبانيا، تعريب: حسن حبشي،   يخ مسلمي  ، تا ينها   . 21:  1. ط /  1963  
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ية فقط، بل بد يبد  لتجا لمحا  لأسو  ليومي، لم يبق محصو في  لاختلاط   هذ 
لى  فع  بالبعض  فق، ما  لمر غيرها من  لحماما  في   ، لمنا عتا  على   ، لطرقا يضا  في 

هل تجيز  لا؟ لك.  يعة في  لشر حكا  لفقها عن  لة   مسا
بن سر   لجماعة  لذمة، » لأندلسي عن: فقد سئل قاضي  هل  من  لمسلمين  لرجا من 

غير لمغز  ئج. مثل:  لحو ،  لتعديل  لد لنسا في  لسلع من  كما  مجالسة « 1يتصد لبيع 
لر لم يمنع هذ  بن عبد  لك لأ  مر مألوفا،  هم، كا  بو  ليهو للمسلمين على 

ه  ، حد لا في حالة  ليهو متهمين لاختلاط  يض » ي:  يكو هؤلا  لخمر، لأنه تعر ببيع 
 «2لأنفسهم بذلك

يدخلونها لبعض   لنصا  ليهو  لمسلمين كانو يأتو   يضا على   لفتا  لت 
له بقوله:  لي في نو لبر لإما  لك  ، نص على شي من  ضي » لأغر لإما    كا شيخنا 

ّ ه عنه   يحكي  لى  لل بما كا يأتي  هم ممن يقتد بهم    نيت    لحو لجالسين في  لشهو  بعض 
معاملاتهم نكحتهم  يشهد في   ، ليهو لذمة يخالطو « 3  هل  جا  لمقابل نجد بعضا من  في 

يبيتو عندهم. فقد  هم،  كو » لمسلمين في  لمسنا عن فرقة من  لشيخ  لعلامة  سئل 
لذمة، ، يبيتو معهم   هل  لمسلمين قصد  مو جا  يديهم للبعض من  يأتو بالأطعمة في 

، من غير باعث يضطرهم للمبيت عندهم لحاضر  « 4في 
لجمو  شكا  ينامية نفت كل  ثمر  فق قد  لمر خل هذ  لتفاعل هذ  عموما فإ جو 

لآ لم يعد بالإمكا  يعيش  مكو بمعز عن  لآخر لعزلة،  لانفتا على  صبح  خر، بل 
لذ طبع   ، لمشتر لعيش  ملته ضر  يا،  سلوكا حضا جتماعيا،  صل معه مطلبا  لتو

يلة. نا طو غيرهم قر لمسلمين   لعلاقة بين 
لى فضا  نه تخطاها  كرها، بل  لتي مر  فق  لمر لمخالطة على  لأمر في  ليس يقف 

 ، سع كالآبا هم  لمسلمو خر  لتي يتز منها  لمو  غيرها من   ، لأنها  ، لميا منابع 
                                                 

1  ، بن حز   ، لأجفا بو  . محمد  لأندلسي، تح:  لقاسم بن سر  بي  لجماعة  لأندلسي، فتا قاضي  لقاسم بن سر  بي    
. ط /  :  1426.  2بير   لبنا  . 226ه  ، 

2 . ، تح:  لر لثانية، لابن عبد  لرسالة  لمحتسب،  لحسبة  ندلسية في   سائل  ، مطبوعا    ثلا  فنسا ليفي بر
لقاهر ـ  لشرقية ـ  لفرنسي للآثا  لعلمي  : 1955لمعهد   .114.  طبعة، 

3  / ، مرجع سابق،  لأحكا لي، جامع مسائل  لبر   2  :294. 
4  / ل كبر ، مرجع سابق،   لجديد  لنو  ني،  لو   2  :332 . 
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. فقد  لما سط بلد » بحاجاتهم من  لاستسقا من نهر في  ، هل يمنعو من  ليهو للخمي عن  سئل 
يغسلو ثيابهم؟ يتطهر  لذين يتوضؤ فيه   لمسلمين 

لنهر  لاستسقا من  ليهو من  علم لمنع  : لا  تبه  يكو لعلة  فأجا على مر جها، لأ 
لمسلمو يغسلو فيه نجاساتهم لا ينجسه  يكو ثوبه نجسا،  لنهر  لا يفسد  يه نجاسة،   « 1جر

 : بين جا فأجا لمشتركة بينه  لبئر  شد عمن باع  من يهو بحظه من  بن  سئل 
لمشتر »  لبئر  لذ باع  من يهو بحظه من  ، فلا كلا لجا في ما  بين جا كة  بينه 

ليهو منها ستقا  لبئر    «2لك،  لا يفسد عليه ما 
لسيو  لإما  عندهم بئر يسقو منها. هل » سئل  لمسلمين،  يا  مي سكن بين  عن 

لبئر فخفيف لاستقا من  ما   :  «. 3يسقي معهم  لا؟ فقا
نه  شد:  بن  لي عن  لبر بين نَقل  مي  فيها بئر مشتر بينه  لمسلم(  من   باع) 

لمسلم. لأنه:  لمسلم، فلا شفعة لجا  لذمي في مائه ل كثرته»جا   « 4لا تضر شركة 
لخو  ، كانت قمينة بأ تبد مشاعر  لتشا لانفتا  لأجو من  عموما فإ هذ 

لمسلمين، كما كانت قمينة لثقة عند غير  لقو في  عد  يمكن   . لانغلا لتعصب  بدحر شبهة 
لمجتمع، بل  لمختلفة، لم يعيشو على هامش  ئع  لشر لملل  تباع  هد بأ  ظل ما مر معنا من شو
هو    ، لمستمر لمتجد  يتفاعلو مع مختلف قضايا  كو في نشاطاته،  عاشو في  قلبه، يشا

ل نشطته  لانفتا على  تا لهم  لإسلا لمَن ضع   لتي يكفلها  ية  لحر ُّ على  في هذ ما يد مختلفة، 
لته. تحت ظلا  ضه،   يعيشو فو 

غيرها. لحضانة  ما يترتب عليهما من  لمصاهر  لز  بع:  لر  لمبحث 
لتي تصو لنا  ئة،  لطا لأقضية  ثة،  لحا لمسائل  لنو حفلت بالعديد من  كما  كتب 

لذمة بفعل جانبا  هل  لمسلمين  لتي تمت بين  ية  لأسر بط  لر لاجتماعية  لصلا  مهما من 
لذين تم  لأبنا  جية،   لز لعلاقة  طا  لأ في  لتي تهم  ، سو تلك  لز لمصاهر 

. لز  نجابهم في ظل هذ 
لمسائل: من فيما يلي نما  لأقضية   هذ 

                                                 
، مرجع 1 لمعيا     /  .434   433:  8سابق، 
2  / لفتا مرجع سابق،  شد،  بن    1  :605. 
3    / ، مرجع سابق،  ل كبر لجديد  لنو  ني،   . 270:  8لو
4  / ، مرجع سابق،  لاحكا لي، جامع مسائل  لبر   5  :105. 
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برلا بو  تركها في حجر : سئل  باها كا مسلما فتوفي  لقاضي   لى  فع  نية  هيم عن نصر
نية لنصر  1مها 

نية بد على  تسلم، فأسلمت ثانيا لنصر جته  جل تصد على  لحا عن  بن  : سئل 
سلامها. لقبض، فهي حيا للد لأنها ثمن   2ماتت قبل 

لعلامة سيد محمد بن عبد ثالثا لسلا بناني عن كتابية تحت مسلم طلبت قابلة من : سئل 
لقو لها  له طلب مسلمة فهل  لز  خالف  تها،  لا  ؟3جنسها عند 

ستنتا ما يلي:   مثيلاتها تحيلنا على  لمسائل    قر قصير في هذ 
لأندلس، لا لمغر  لمسلمين بالكتابيا في  نتشا   ضع طبيعي ما :   هو 

سهمت في توثيق عر  ها  نتشا لزيجا بفضل  لحنيف لا ير مانعا منه، بل  هذ  لشرع 
هو مقصد سعى   ، لأخر ية  لسما لديانا  صحا  غيرهم من  لمسلمين  لإنساني بين  صل  لتو

لى  تحقيقه في قوله تعالى:  َ لقر  َك ا خَلَقنَاكم مِن  َّ ن ِ ا  َّ لن هَا  ّيُ َ ََجعَلنَاكم شعوبا  يَا  نثَى  ُ َ ر 
هَ عَلِيم َخبِير  َّ لل  َّ ِ تقَاكم  َ هِ  َّ لل كرَمَكم عِندَ  َ  َّ ِ َفو    .4َقَبَائَِل لِتَعَا

،ثانيا لإسلا لكتابية على  جته  لز لز كر  لز بالكتابية  : عد  لسما لها » لأ  يستلز 
ينها  ،  لا بالبقا على  لدين   ئها لشعائر هذ  جه  لوقو في  عد   ،  شا

، لا يما فيه  لدين ضر لمعلو من  هذ من  لا برضاها،  لا تدخل فيه   ، لإسلا تجبَر على 
 «.5لا جاهل

لنو من   ، ما نجد في بعض  لإسلا جاتهم على  لأ لز كر  من مظاهر عد 
ينهالز  لبقا على  ختا  لتي  لكتابية  جته  عاية  طفالا في  يتر   6لمسلم قد يمو 

ختيا ثالثا: غبتها في  جة  حتر  لز ختا  ، فإ  لمر  نحو نها في  من يقو على شؤ
لعلامة م لاعتر عليها. لذلك لما سئل  جها منعها   مر من بني جلدتها ليس لز حمد لكتابية 

                                                 
1  /  ..347:  2  نفسه، 
، مرجع  2 لأحكا لي، جامع مسائل  لبر    /  .470.  : 5سابق، 
لمغربية،  3 قا  لأ ، منشو   لصغر لنو  ني،  لو   1412 ، /  .168:  2ه  ، 
4 : لحجر (  13) 
لآخرين،    5 حقو  لمسلم  ني،  لبد :  بو فيصل  لنشر  لا سنة   65 طبعة 
لقاضي  »   فقد  6 لى  فع  نية   هيم عن نصر بر بو  نيةسئل  لنصر مها  تركها في حجر  ، «. باها كا مسلما، فتوفي  لمعيا

 /  .347:  2مرجع سابق، 
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: تها. فأجا لا لسلا بناني عن كتابية تحت مسلم طلبت قابلة من جنسها عند   »  بن عبد 
لك لمسلمة فلها  لوضع   فق بها في مباشرتها عند  لتي من جنسها   «.1عت  

؛ ما نتج عنها من توسيع نطا  لمصاهر لمترتبة على هذ  لتعايش  بر صو  لعل 
لاجتم لى: من لعلاقا  لأ بة من جهتين.  طفا يدلو بصلا قر نجا  ية بفعل  لأسر اعية 

لز  صها  هذ يعني  يكو  لمسيحية،  لأ  لهم » جهة  خو تهم،  جد لا  جد 
لتي  لقربى  لرحم   هؤلا لهم حقو صلة   ، لكتا هل  خالاتهم من  لهم  خو لا 

لا ن  . لإسلا لأفق يفرضها  على من هذ  لا  حب  لدين  لمخالف في  لسماحة مع  جد من 
لاسلا يعة  جدنا في شر عمامهم «. 2لذ  لا  عمامهم  لا  جد  لمقابل يكو  في 

لمختلفين في  لمشتر بين  لعيش  ثا في ترسيخ قيم  لا يخفى ما لذلك من  لمسلمين.  عماتِهم من 
. لعقيد  لدين 

لمختلط بين  لز  نتشا  لوضع من  لنو لا تقتصر فقط على تصوير ما كا عليه   هذ 
خر من مظاهر  بر جانبا  لتسامح بينهم، بل  لك من صو  ما ترتب على   ، لكتابيا لمسلمين 

لرعاية ما نصت عل بر مظاهر هذ  لعل  لذمية،  لمر  لتي نالتها  لاجتماعية  حد لرعاية  يه 
. فقد  لز لكتابية   منعها قومها من  لظلم عن  لمسلم يجب عليه  يرفع  لحاكم  لنو من  
لسلطا يجبرهم  : بأ  ينها، فأجا هل  منعها   ، لنكا لذمية    َ عن  بن  سئل 

يجب  يمنع من ظلم بعضهم » على  لظلم،  لى نكاحها، لأ منعهم لها من  هبت  لو  لبعض، 
لعقد عليها  «.3نكا مسلم  لم يجبرهم على 

جها  لكتابية في  لظلم عن  لمسلم عليه  يرفع  لحاكم    ، بن  لملاحظ في جو 
جها بالمسلم فلا جبر  ما في  ليه،  مرها  َفعت   ، لحقها ضر لك،  بكتابي مثلها  منعت من 

صبغ:  لك هو)   »له عليهم. قا  بى  ليته هذ نكا مسلم  لقاسم: فإ   قلت لابن 

                                                 
1  / ، مرجع سابق،  لصغر لنو  ني،  لو   2  :168. 
2  : لإسلامي، مرجع سابق،  لحل  لدينية  لأقليا   ، لقرضا  .27  يوسف 
3 / ، مرجع سابق،  لأحكا لي، جامع مسائل  لبر    2  :294 ، بن حز لريسوني،   بن بشتغير، تح: قطب  . نو 

، ط/  :  1429. 1بير  .  376ه ، 
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: لا  : لا  للمسلمين؟ فقا يقو لك  هو يأبى  لك، بكر كانت  ثيبا؟  يجبر على  ليها( 
حكامهم ينهم  حكا  لى  لير  لك،   «.1  يَعر لهم في 

لكتا هل  نسا  لمسلمين  لز بين  لأندلس كا شائعا، فقد تلقى حيث    بالمغر 
طها،  شر  ، لأبنا ، كحضانة  لز لمسائل حو بعض تبعا هذ  لأقضية  لفقها كثير من 
لحضانة  لفتا لم تكن تقتصر على مشاكل  لملاحظ  هذ  ليها،  لتي تسند  لجها  مدتها، 

حدهما، بل ش جين  مو  لز حد لناشئة عن طلا  سلا  خر ترتبت على  ملت قضايا 
ينهما. لديه على  لأبنا مع بقا  حد  سلا  لآخر،   جين    لز

لي  لبر لونشريسي  لديه، ما  كل من  لأبنا   حد  لمتعلقة بإسلا  لمسائل  فمن 
َ فقد سئل عن:  بن  عو هل ي» عن  بن ثمانية  هو  سلم  مه يهو صبي  بين  حا بينه 

ختلا : فيه  بيه  كا حاضنا له؟ فأجا لذ   لا يحا بينه 2لتي تحضنه،     ،
ما با كا    «.3بين من يحضنه 

لمهد  حمد بن  جة، ما نقل عن  محمد بن  لز لز   لمتعلقة بإسلا  لمسائل  من 
سلم عن يه» لبقالي، فقد سئل عن:  نثى صغا  يهو  كر  لا ثلاثة:  له منها  ية  و

لحق للأ  ين شرعا، فهل  لمذكو لا  لأ لأ  فيمن يستحق حضانة  لأ  ع  تنا  ، لبلو
سلم  لو  مهم  كانت غير مسلمة،  لصغا لا ينزعو من  لا  لأ : بأ  ؟ فأجا لإسلامه  للأ

ل لحضانة لها حتى يبلغ  تبقى  جهابوهم،  يدخل بها  لأنثى،  تنكح   ،  «. 4ذكر

لبقالي بقوله:   لمهد  حمد بن  لفقيه  لحسني على جو  ني  لعمر حمد بن محمد  » قد علق 
لحضانة لإسلا غير شرط في  علا صحيح،     «.5لجو 

                                                 
لإسلامي، بير  1 لغر    ، خر لتحصيل، تح: محمد حجي  لبيا  شد،  بن  ، ط/  –   / 1408. 2لبنا :  5ه  

81. 
لحضا 2 لكتا في  هل  لمال كي   لمذهب  لمشهو في  لذ     هب  بن  لك سو  لم يخالف في   ، لإسلا هل  نة بمنزلة 

نة .  لمد لجامع لمسائل  نظر  لحضانة.  لإسلا في من يتولى  لمسلم على  520/  9شترط  لشافعي لا حضانة لغير  في مذهب 
 . لمجموع للنو نظر   لاية له عليه.   لاي 324/  18لمسلم لأنه لا  حمد لأ  ، فلا مثله عند  لما لنكا  لحضانة كولاية  ة 

مة.  بن قد ل كبير.  لشر  نظر  لإسلا   . 471/  24بد فيهما من 
3  / ، مرجع سابق،  لمعيا : 2الونشريسي،   ،354  / ، مرجع سابق،  لأحكا لي، جامع مسائل  لبر   .2 :  ،405. 
لإهما في شفشا 4 هبي، فتا تتحد  لمو لهبطي  شر     محمد  تنظيم طبع تحت  ، جمع  لجبا ما حولها من 

لمغربية سنة:  قا  /1419لأ  .62  61:  1ه  
5  / :1  نفسه،   ،63. 
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جت بقا  لز  سلا  ينه،   حدهما على  لديه   بقا  لمحضو  سلا  ه على  
لمحضو  كانو مسلمين،   قا  لحق، سو من  ينها، لا يترتب عليه  حكم سالب لهذ 
يها حتى في حا  لكتابية  من يقو مقامها من  لحق يبقى ثابتا للأ  هذ   ، خر من  جهة 

لخ بو على عقيدتها،  تغذيهم بما هو محر في شرعنا كالخمر  قد نبه  لشبهة من  يتر   ، نحو نزير 
لسابقة بقوله: لفتو  لمسألة في  لبقالي على هذ  لمهد  حمد بن  نعم  خيف »  لفقيه محمد بن 

، فإنها تضم  نحو ينها  تغذيهم بالخمر  ، كأ تربيهم على  لفسا مهم  لا من  لأ على هؤلا 
لا  قبا عليها،  لى جير مسلمين  ليكونو  ها  لا لى مسلمة بأ لو  يكفي ضمها  ينزعو منها، 

 «.1حد
لمفتين لنزع  يعة كافية لد هؤلا  لكتابية؛ لم يكن  مه  عاية  لمحضو من  لخو على   
لإبقا عليهم في حجرها، لأ  لسهر على خدمتهم،  ها منها، بل سمحو لها برعايتهم،  لا حضانة  

قتها لهم. لذلك  مفا ها عنهم،  بتعا لما يلحقها من  جر  لك مصلحتهم،   عن عمر في 
لدها»قوله  لأ  لا  « 2لا تفرقو بين  لبيع؛  لأثر في با  لفقها تحدثو على هذ  غم  

. حد تين في علة  لصو لمقا له ما يبر لاشتر   ير في هذ 
نية في حضانة  لنصر لجد لأ  له، تفيد تقديم  بن سهل في نو ها  هنا مسألة ثالثة 

ها نصها:   حفا إ كانت مسلمة.  لجد لأ  يا» على  بن  حكا  ّ ه  -فهمنا  :في  لل  -فقك 
للصبيتين جد  نية،  ما نصر تركت  مهما  للتين توفيت  لمسلمتين  لصبيتين  مر  ما كشفت عنه في 

إ لجد للأ  حق من  هي  نية،  لنصر لحضانة للجد للأ  نية، فالذ يجب فيه:    لأ نصر
 « 3كانت مسلمة

ضة عليه  لمعر لمسألة  به على بيا حكم  لمفتي لم يقتصر في جو لة   لنا لملاحظ في هذ 
نيتين؟ بل  لنصر لجد لأ  لجد لأ   ، هل  لأ لأحق بالحضانة بعد مو  هي: من  فقط، 

لجد لأ  هو تقديم  صلا،  لسؤ  خر غير  في  لجد ستطر في بيا حكم  نية على  لنصر
لأخير مسلمة.  إ كانت هذ   لأ 

                                                 
1 ،/ لأخير،  لمصد  لتبصر للخمي، 62:  1   يضا:  نظر  نة، 2570/  6.  لمد لجامع لمسائل  نة 520/  9.  لمد  .2  /

260. 
لرشد    2 ، مكتبة  لحو لمصنف، تح: كما يوسف  بي شيبة،   يا ط/  –بن  قم: 1409. 1لر  4/ 22809 ه   حديث 

:526 
3  : ، مرجع سابق،  لأحكا لإعلا بنو  بن سهل،    227 . 
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نية  بنة نصر تتعلق بوفا  مسلم عن   ، لمعيا لونشريسي في  ها  خر  هنا مسألة 
نصها:  نية،  لنصر مها  عاية  هيم» تركها في  بر بو  باها  سئل  لقاضي   لى  فع  نية   عن نصر

تركها في  نيةكا مسلما، فتوفي  لنصر مها   «1حجر 
بنته  حين  سلم،   نيا  لأ كا نصر لة، نجد   لنا لى تفاصيل هذ  بالرجوع 

جت لى  تز بقيت في حجرها  مها،  ين  ينها، فنشأ على   .2سلامه كانت تعقل 
لأ سنا حضانة  تفقو على  لمفتين  بع، نجد  هؤلا  لأ لمسائل  لتأمل في هذ  بنا عند 

فاته،  عند  لمسلم،   جها  ، سو في حا طلاقها  من  لأحو لكتابية في جميع  مهم  لى 
لجد  لتي تقد على  لأ  لجد من جهة  لى  فاتها  فإنها تنتقل  ما عند  بنائها،  حد من  سلا 

ه بن  بد  لذ  لخلا  لرغم من  على  لجد لأ كتابية.  إ كانت   ، لمسألة   لأ ب في 
لكتابية كالمسلمة في حضانة  لمر  فتو بأ  لأعلا  لمال كي؛ فإ هؤلا  لمذهب  علا  حد  هو 
لحقوقهم  فقهائهم في ضما  لمسلمين  لحر لد قضا  هذ يؤكد لنا مبلغ  لمسلمين،  بنائها 

لاختلا معهم في  لنظر عن  لذمة بغض  لاجتماعية لأهل  ية  .لأسر لعقيد  لدين 
لبحث:  خاتمة 

لى ما يلي: خلص  لبحث نهايته،  بعد  بلغ  لعلمية،  لجولة   بعد هذ 
ضما كافة  .1 لتلطف به،  لآخر،  طلق فإنه يقصد به: قبو  لتسامح    مفهو 

لاستعد للتعايش معه.    حقوقه، 
هم   .2 لمسلمو في علاقاتهم بالآخر عبر عصو سلامية تمثلها  لمعنى قيمة  لتسامح بهذ 
 لمختلفة.

لعصر،  .3 همية بالغة خاصة في هذ  لي له  لنو لتر  لتسامح في ضو   تأصيل قضايا 
لذمة  هل  لقضا بالتعصب في قضايا كا  لفقها  لتي تتهم  لمشككة  لأصو  تفعت  حيث 

 فا فيها.طر

                                                 
1   / ، مرجع سابق،  لمعيا  .347:  2الونشريسي، 
2 / لأخير،  لمصد  لة في  لنا نظر تفاصيل    2 :347   348. 
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لم تبق مقتصر   ، لمجالا لإسلامي غطى كل  لذمة بالغر  هل  لمسلمين مع   تسامح 
مة تسمح بالبحث في بعض  لقا لأيا  لعل   ، لأسر لاجتماعي  لبعد  لقضايا   على 

لأخر  لمجالا 
جع لمر لمصا   لائحة 

1.  ، بن سهل، تح: يحيي مر  ، لأحكا ، بد طبعة، سنة لإعلا بنو  لقاهر لحديث،   
  ه  1428لنشر: 

لى،  .2 لا لرسالة، ط/  ، مؤسسة  لقرضا لإسلامي،  لحل  لدينية   ،  2000لأقليا 
لإسلامي، بير  .3 لغر    ، خر شد، تح: محمد حجي  بن  لتحصيل،  ،  –لبيا  لبنا

  ه  1408. 2ط/ 
بن عساكر، تح:  .4 مشق،  يخ  يع، تا لتو لنشر  لفكر للطباعة    ، لعمر مة  عمر بن غر

 ،  ه  ،  طبعة، 1415بير
لقاهر ـ  .5 لمعا ـ  ، تعريب: حسن حبشي،   ينها   سبانيا،  يخ مسلمي  تا

1963 . 
، مؤسسة  .6 لغربا ( ماجد  لثقافا يا  لأ لتعايش بين  للاتسامح، ) فر  منابع  لتسامح 

 . 2008، 1عا للطباعة    بغد    ط/ 
د َسليم  .7 َّ علق عليه: محم لعربية  لى  ، نقله  ِ ينها بيتر   لعربية،  لمعاجم  تكملة 

قية، ط/  لعر ية  لجمهو  ، لإعلا لثقافة  لناشر،    . 1979. 1لنعَيمي، 
لرسالة  .8 لمحتسب،  لحسبة  ندلسية في   سائل  . ثلا  ، تح:  لر لثانية، لابن عبد 

لقاهر ـ  لشرقية ـ  لفرنسي للآثا  لعلمي  لمعهد  ، مطبوعا  فنسا .  1955ليفي بر
 .طبعة

ية    .9 لمصر ل كتب  طفيش،   هيم  إبر ني  لبر حمد  لقرطبي، تح:   ، لقر لجامع لأحكا 
 .ه 1384. 2لقاهر    ط/ 

لأحكا لما ن .10 تحقيق: محمد جامع مسائل  لي، تقديم  لبر  ، لحكا لقضايا بالمفتين  ز من 
لإسلامي، ط/ لغر  لهيلة،    . 2002، 1لحبيب 



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

112 

لدين،   .11 هيم شمس  بر لدمشقي، تح:  لنعيمي  لقا  ، عبد  لمد يخ  لد في تا
لعلمية، ط/   .ه  1410 1ل كتب 

حمد عبد .12 بي، تح:  لفا بو نصر   ، لعلم للملايين  لصحا   ، ، ط/:  –لغفو عطا بير
بعة   . ه  1407لر

لى،  .13 لأ لطبعة:   ، لنجا لناصر،  طو  هير بن ناصر  ، تح: محمد  لبخا  .ه 1422صحيح 
لنشر  .14 سا  لعربية للد لمؤسسة   ، حسا عبا  . ، تح:  بن حز لحمامة،  بير /  -طو 

، ط/   .  1987. 2لبنا
لإسلامي، فتا .15 لغر  لتليلي،   لطاهر  لمختا بن   . لجد، تح:  شد  بن  شد،  بن   

 .ه  1407. 1بير   لبنا   ط: 
لهبطي  .16 . محمد  تنظيم  ، جمع  لجبا ما حولها من  لإهما في شفشا  فتا تتحد 

لمغربية سنة:  قا  لأ شر   هبي، طبع تحت   .ه 1419لمو
، فتا قا .17 بن حز   ، لأجفا بو  . محمد  لأندلسي، تح:  لقاسم بن سر  بي  لجماعة،  ضي 

. ط /    .ه  1426.  2بير   لبنا
يخ .18 بد تا ل كتب، بد طبعة  لناشر: عالم  في،  لقر  ،  .لفر
ير،  .19 يعة بأكا لشر ، منشو كلية  لعبا لحسن   ، علا لنو في سو قضايا  فقه 

، ط/مطبعة  لبيضا  ، لجديد  .1999، 1لنجا 
: محمد  .20 لرسالة بإشر لتر في مؤسسة  ، تح: مكتب تحقيق  با لفير  لمحيط،  لقامو 

يع، بير  لتو لنشر  لرسالة للطباعة  لعرقسوسي، مؤسسة  لثامنة،  –نعيم  ، ط/  لبنا
  ه  1426

لعلون .21 ، تح: حامد  لأجوبة، محمد بن سحنو بن حز   بير   ط / كتا   1432، 1ي،  
  ه 

لتونسي للعلو  .22 لمجمع  لهيلة،  لحبيب  ، تح: محمد  لمر لأجوبة، محمد مر بن عظو  كتا 
،   قرطا    لفنو  ..  طبعة 2006لآ 
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،  صا  .23 بن منظو  ، لعر لثالثة  –لسا  ، ط/     ه  1414 -بير
يخ  .24 لتا لقا مباحث في  هيم  بر  . بطين،  لمر لأندلس خلا عصر  لاجتماعي للمغر 

لطليعة ـ بير ـ    .  طبعة 1998بوتشيش،  
لنشر .25 لا سنة  ني،  طبعة  لبد بو فيصل  لآخرين،  حقو    لمسلم 
لرسالة  .26 لسلفي، مؤسسة  لمجيد  لقضاعي، تح: حمد بن عبد  لشها  ط/ بير    –مسند 

  ه 1407، 2
لرشد  .27 ، مكتبة  لحو بي شيبة، تح: كما يوسف  بن  يا ط/  –لمصنف،    ه  1409. 1لر
لونشريسي،  .28  ، لمغر لأندلس  يقية  فر هل  لمغر عن فتا  لجامع  لمعر  لمعيا 

لغر  لمغربية،   قا  لأ لفقها بإشر محمد حجي، منشو   خرجه مجموعة من 
  ه 1401لإسلامي   بير   

يد بن سلطا  نهيا للأعما  .29 لأعظمي، مؤسسة  موطأ مالك، تحقيق: محمد مصطفى 
لإنسانية  ية  لى،  -لخير لأ لطبعة:     2004 -ه   1425بو ظبي 

لنشر،  .30 لترجمة  لمغربية للتأليف  لجمعية  لفقهية، محمد حجي، منشو  لنو  نظر في 
  .1999، 1ط/ 

، ط/  .31 ، بير بن حز لريسوني،   بن بشتغير، تح: قطب   ه ،  1429. 1نو 
32.  ، : عمر بن عبا لأستا لأصلية  لنسخة  صححه على  ني، قابله  ، للو ل كبر لجديد  لنو 

لمغربية،  قا  لأ   ه  1418منشو  
ل .33 قا  لأ ني،  منشو   لصغر للو  ه  1412مغربية، لنو 
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لعلمي لبحث  مؤسسا  لعلمي   لبحث 
 

 .غريبي علي                                                   .   طيبي حسين
ط لأغو ئر .جامعة   ط                                       لجز لأغو ئر .جامعة          لجز

                                 
 

 ملخص:
لمؤسسا  يلاحظ نقص   ، لبحو كز  لجامعا  مر لتطوير في  لبحث  تتركز جهو 
لعربي يتصف  لعلمي  يلها، فالبحث  ير  في تمو لتطو لبحث  لبحثية( في عملية  لفر  لبحثية )

ل لعلمي  لبحث  لإنفا على  لإنفا عليه حيث يتدنى حجم  لحد بانخفا حجم  تطوير  
مة 1%لمقبو عالميا ) للا لتحتية  لبنية  لى عد توفر  هذ يؤ  لإجمالي،  لقومي  لدخل  ( من 

لسياسا  جع لغيا  هذ  لعربي،  لوطن  لعلمية في  لإنتاجية  نخفا  للبحث، 
ضحة.  لو لعلمية  تيجيا   لاستر

لمنطلق لمطر من هذ  لفر   لإشكا  لمؤسسي) لبحث  ماهو  لعلمي؟  لبحث  ماهو 
لمؤسسي؟ماهي  لبحثية(؟ لبحث  خصائص  ظيفة بحثية كيف  هد  لباحث  يعد 
 مؤسسية؟

لبحثية. لمؤسسة  لعلمي ،  لمنهج  لعلمي،  لبحث  لمفتاحية:   لكلما 
Summary:         

Research and development efforts are concentrated in universities and research 

centres. The lack of searching institutions (searching teams) in the process of 

research and development, and in funding it. Arabic scientific research is 

characterised with low expense where it goes under the international average  (1%) 

of the global national income. That leads to the absence of the necessary 

infrastructure for research and the reduction of scientific productivity in the Arab 

world. This is due to the absence if clear scientific strategies and policies.         
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In this vein, what is Scientific Research? What is institutional research (research 

teams)? What are the goal and characteristics of institutional research? And how 

does a researcher make a research institutional function ?      

                                                                                    

 مقدمة :
ته  لمجتمع من بنا  لتي تمكن  لوسيلة  لتطو  لنهضة  سا  لعلمي  لبحث  يعتبر 

ها سر لمعرفة  عما  لغو في  عاته ، فلا يمكن  إبد ته  لعلمي  بعطا لبحث  يق  لا عن طر
لعلمي  لبحث  لتخلف،  لتقد  لفاصل بين  لعنصر  ين هو  لميا تطبيقاته في شتى  لعلم  صبح  فقد 

غيرها. لسياسية  لثقافية  ية  لاقتصا لمؤسسا  ساسي في جميع   عنصر 
لم لبحث  لتالية: ماهي موضوعا  لا  لتسا لضر نطر  لتمهيد  ؤسسي بعد هذ 

ماهي  لمؤسسي؟  لبحث  لفر مع  لبحث  هل يتناقض  لإنسانية؟  لعلو  لطبيعية  لعلو  بين 
ظيفة  لعلمي  لباحث  عد  ساليب  ماهي  فه؟  هد خصائصه  لمؤسسي  لبحث  معايير 

خير ما لتكنولوجيا؟ مؤسسية؟  لعلمي في توطين  لبحث  كز  مر لعالي  لتعليم   مؤسسا 
لمفاهيم: -لا  تحديد 

َّ بعيد عن  سة موضوعه مجر لد َّ  كانت  لا لصحيح  لبحث علميّا بالمعنى  لا يكو 
حل، بد  مر مّرَ بخطو  عد،  قو صو  مناهج  سس  فق  نجز  ز  ُّ لتحي لمبالغة 

َّصف  ت نجا لعقل  بعد  هي قبل هذ  نتهت بحلِّها  لبحث بمشكلة  سع، فما  لو بالأفق  نة  بالمر
حله؟ مر ته  في خطو خصائصه  ته  في ميز في مناهجه  يفه   لعلمّيُ في تعر

لعلمّي: -1 لبحث  يف   تعر
يفا تتشابه فيما بينها برغم  مناهجه تعر لعلمّيِ  لبحث  صو  لباحثين في   لد 

ختل برغم  ة لأصحابها  َّ لثقافي لمشا  هم، فمنها: ختلا  بلا ِ لغاتهم   ا

عدَ  Whitney تنيفي مفهو  - قو كتشا حقائَق  لى  قيق يهد  ستقصا  لعلمّيُ  لبحث  ":
ق منها مستقبلا". لتحّقُ ة يمكن    1عامَّ

ق من صحتها - لتحّقُ ضافة معا يمكن توصيلها  لى  م يهد  ستقصا منّظَ لعلمّيَ  لبحَث   َّ كما 
ها علميّا.باختب  ا

                                                 
1 -Whitney , F, Elements of Research, New York1946. p.18     
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لى حّلِ  Hallway : قا هيل  - لوصو  سطتها  سة يمكن بو سيلة للد لعلمّيُ  لبحث  "يعّدُ 
ق  لتحّقُ لتي يمكن  لَّة  لأ هد  لشو لدقيق لجميع  لشامل  لتقصِّي  ي ق  لك عن طر مشكلة محّدَ 

." لمحّدَ لمشكلة  صل بها  َّ لتي تت   2منها 
ل يف  لعلمّيِ في مفهو تعر َّه توكمابحث  جابا  حلو للأسئلة  :"بأن لى  مة للوصو  لة منّظَ محا

مناحي حياتهم".  قعهم  لجماعا في مو لأفر   جه  لتي تو لمشكلا   1 
لعلميَّ  ئي للبحَث  لإجر لمفهو  تحليلها  * لمعلوما  لبيانا   مة لجمع  ة منّظَ َّ َّه :"عملي لغر بأن

 معيَّن".
2- : لعلمّيُ  لمنهج 
". ينشتاين ير - ليوميِّ لعلمّيَ هو:"مجر تهذيب للتفكير  لمنهج(  لتفكيَر )  َّ2 
 -  َّ لى كي جما  يعَر لحقيقة   لى  لوصو  يقها  لتي يمكن عن طر لوسيلة  َّه:"  لعلمي بأن لمنهج 

قف لمو ِ موقف من  ّ لحقائق في  د من مجموعة  ها للتأكُّ ختبا لة  قَف  محا تها في مو َّ صلاحي
هي هد كّلِ بحث علمّي". َّة،  ي لنظر صطلا  لى ما يطلق عليه  تعميمها للوصو بها    3خر 

ئي لإجر يف  لتعر سطة طائفة من * لعلو بو لحقيقة في  ل كشف عن  لى   ِّ لمؤ يق  لطر :"هو 
لمهيمنة على  ة  لعامَّ عد  لى نتيجة معلومة".لقو اته حتى يصَل  َّ تحديد عملي لعقل   سير 

لبحثية: -3  لمؤسسة 
لاستا "يعرفها  تا . . لية"هو لد لعلاقا  جيا -ستا في مجا  مريكا -جامعة جو

سية، بل هي مؤسسا غير  نهالاتقد مساقا  لبحث، كما  كز  مر لجامعا  بأنها:"تتمثل في 
منهج ".بحية،  لسياسا لها تأثير فعا لمناقشة تلك  لة  لعامة للد لسياسا  لأبحا   ها 

4- : لعلمّيِ لمنهج   ميز 
لآتي ة: لين  بالميز  ليها فا  شا  كما  لسابقة  يفاته  لعلمّيُ كما  في تعر لمنهج   4يمتا 

                                                 
2 -Hillway, Tyrus, Lntroduction to Research, 2nd ed. Boston, Houghton Mifflin Company1964 ،p.5. 

1 - ، خر ، حمد سليما  ، لتحليل  عو مناهجه  لبحث  ة: عناصر  َّ لإنساني لعلو  بية  لتر لعلمّيِ في  لبحث  ا  َّ ساسي
بد،لإحصائيُّ لبياناته لثالثة،  لطبعة   ،1992 ،9. 

لمرجع، -2 ، نفس  ، ملكا حمد سليما  ،  .13عو
لسيِّد،  -3 لاجتماعيِّ كي، جما يس،  لبحث  ، سس  لعربيِّ لفكر    ،،  .1962،8لقاهر
يوبولد،  -4 لين،  لنفسفا  علم  بية  لتر لبحث في  ة ، مناهج  َّ ي لمصر لأنجلو  خرين، مكتبة  د نبيل نوفل  َّ ، ترجمة محم

،  .35، 1969لقاهر
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خر  - بعبا   ، لشخصّيِ ز  ُّ لتحي لبعد عن  ة  َّ لى نفس بالموضوعي لو  لباحثين يتوّصَ َّ جميع  فإ
لتاليين: عليٌّ  لك بالمثالين  يبد  لبحث،  لظاهر موضوع  سة  لمنهج عند  ِباع نفس  ّ لنتائج بات
ها  ة لأّنَ َّ لى عبا موضوعي لأ ، فالعبا  ٌ طالب خلو ، عليّ سّيِ لمد مه  ظب على  طالب مو

لعبا  لتي تعتمد حقيقة يمكن قياسها، فيما  ة  َّ لشخصي لنظر  ر بوجهة  َّ ة تتأث َّ لثانية عبا غير موضوعي
خر. لى  لذ يختلف من شخص  تيِّ  لذ لحكم   على 

حكمةِ  - ة  َّ لشخصي لخبر  لتقاليد  لعا  بد تر على  جة كبير  َ لد لاعتما برفضه 
لوصو سائل  هر كوسيلة من  تِهم للظو تفسير ئل  َ بالتر لأ لاسترشا ل كّنَ  لحقيقة،  لى   

. لاجتماعيِّ  ِ لركو لى   ِّ لاعتما عليه فقط سيؤ لقر له قيمته،  كم عبر   لذ تر
لظاهر  - هذ يعني  تكو  قا  لأ قت من   ِ ّ لعلمّيِ في  لبحث  ُّت من نتائج  لت ثب ة  َّ بإمكاني

 قابلة للملاحظة.
لبحث على مفر مجتمعها بتعميم نتائج  - لعيِّنة موضوع  يقصد بذلك تعميم نتائج  لعلمي،  لبحث 

لتعميم في  خر مشابهة،  هر  عد عامَة يستفا منها في تفسير ظو لخر بقو ِخذَ منه  ُ لذ 
لى  لك   ُّ مر ة،  َّ لإنساني ة  َّ لاجتماعي لعلو  ه صعب في  َّ ة سهل، ل كن َّ لطبيعي جو تجانس لعلو 

ة فالبشر  َّ لاجتماعي ل كّنَ هذ يختلف بالنسبة للعلو  ة،  َّ لطبيعي هر  ة للظو َّ لأساسي لصفا  في 
لحصو على  ا يصعب معه  َّ لمختلفة مم ستجاباتهم للمؤثِّر  مد  طفهم  عو اتهم  َّ يختلفو في شخصي

قة قابلة للتعميم.  نتائج صا
لاستقر - لاستنباط  ليِّ بجمعه بين  لتأمُّ هما عنصر ما يعر بالتفكير  لملاحظة  لفكر  ،  بين 

ا  مَّ لى تعميما حولها،  ل  لتوّصُ لبيانا عنها بهد  تجميع  هر  لظو فالاستقر يعني ملاحظة 
قع  بحث لو لى عالم  لباحث  َّ ينتقل بها  ا ثم َّ لفرضي لتي تستنبط منها  ا  َّ ي ا لاستنباط فيبد بالنظر

لكّلِ يصد على  َّ ما يصد على  لاستنباط فإ في   ، ا َّ لفرضي ة هذ  َّ لبيانا لاختبا صح عن 
تستخد لهذ  لكّلِ  طا  لجز يقع منطقيّا في  لك   َّ لذ فالباحث يحا  يبرهَن على  ، لجز

لقيا لإثبا صد نتيجة  حقيقة يستخد   ، سيلة تعر بالقيا إ  لغر  نة،  َّ معي
ة كبر في  َّ لممكن  تستخد كقضي لاستقر فمن  يق  ة عن طر لى نتيجة عامَّ لباحث  ل  توّصَ

ستنباطّي.  ستدلا 
ة. - َّ لبحثي لمشكلا  لعلو  ع  تنوُّ ع ليتلائمَ  لتنوُّ ته للتعّدُ  َّ قابلي نته   بمر
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5- : لعلمّيِ لمنهج   خصائص 
لعلم َّ للمنهج  لآت يكما  ها  بر لتي من  تِ ه فله خصائصه،    :1ّيِ ميز

لملاحظة.1 هر  لظو َّ هنا تفسير طبيعيّا لكّلِ  عتقا بأ لعلمّيُ على  لمنهج   ( يعتمد 
م  لا توجد فيه نتيجة بلا سبب.2 لعالمَ كو منّظَ  َّ لعلمّيُ  لمنهج   ( يفتر 
لنتائج لا  ( يرفض3  َّ لقائلة بأ لفكر  ه يعتمد على  َّ ل كن لثقة،  لاعتما على مصد  لعلمّيُ  لمنهج 

لدليل. مها  عَّ   َّ لا  تعّدُ صحيحة 
6- : لعلمّيِ لبحث   2خطو 

لخطو يعالجها  هذ  َّة،  ي جوهر ة  َّ ساسي لناجح بخطو  لكامل  لعلمّيُ  لبحث   َّ يمر
لا لكّلِ خطو من تلك لباحثو تقر  لمبذ لجهد  لزمن  يختلف  لمتعا عليه،  يبا بالتسلسل 

لبحث  تتشابك خطو  خل  تتد خر،  لى  حد من بحث  لو ، كما يختلفا للخطو  لخطو
َ مرحلة  ة منفصلة تنتهي مرحلة لتبد َّ مني حل  لى مر لبحث  لكامل بحيث لا يمكن تقسيم  لعلمّيِ 

حل ينبغي  تالي مر ما بينهما توجد خطو  خر،  له  ة عمل له   َّ لعلمي لبحو  ة، فإجر 
يبه في هذ  على تد ستعد  ساسا على  لباحث تعتمد  مها   ، مها ة  َّ لباحث بدق يقطعها 

لترتيبَ  بع  َّ حله غالبا ما تت مر لعلمّيِ  لبحث  َّة حا فخطو  ي على   2لآت ي: لمجا ،
لبحث. -1  لشعو بمشكلة 
لبحث. -2  تحديد مشكلة 
فه. -3 هد لبحث  بعا   تحديد 
لسابقة. -4 سا  لد  ستطلاع 
لبحث. -5 ا  َّ  صياغة فرضي
لبحث. -6  تصميم 
7- . لمعلوما لبيانا   جمع 
تصنيفها. -8 لمعلوما  لبيانا   تجهيز 

                                                 
حمد،  -1 مناهجه، 1989بد  لعلمّيِ  لبحث  ، صو  لقاهر لمعا بمصر،  لخامسة،   لطبعة   ،1989  ،42-43. 

لعليا،  - 2 سا  لد ةلجنة  َّ لجامعي لرسائل  طا  لمخّطَ عد  يا ليل  لر ة،  َّ لاجتماعي لعلو  ة  َّ ، كلي ليل غير منشو  ،
 .04ه  ،1416،
سونز،  -2 ةبا َّ لجامعي لرسائل  لبحو  كتابة  عد  لقاهرفّنُ  لشر ، ، مكتبة نهضة  مصر حنو لنكلا  حمد  ، ، ترجمة 

1996 ،03. 
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لنتائج. تحليل -9 لى  ل  لتوّصُ ا  َّ لفرضي ختبا  لمعلوما   لبيانا 
فها. -10 هد تحقيق  سة  لد سئلة  لإجابة عن  لبحث   كتابة 

قيق بحيث يستطيع قا  ضح  لخطو بشكل  لباحث تلك   َ عموما لا بدَّ من  يبرِ
لبد لتي مّرَ بها من  لخطو  ة  َّ لقا في بحثه معرفة كاف هذ من شأنه  يساعد  لنهاية،  ية حتى 

ي ة  سا مو جر  خرين  يتيح لباحثين  تقويمه بشكل موضوعيّ  لبحث  بعا  ُّ على  لتعر
لنتائج.  نة   لمقا

لعلمي: -ثانيا لبحث   2مؤسسا 
لن لعلمي  لنشاط  لعلمي يساعد على سلامة  لبحث  طا مؤسسي لنظا  جو  مط  

هد محد مسبقا  يعا  تعليما  معايير   مه بتشر لك بالتز لبحث  لتنظيمي لهذ 
 لالتز بسياسا بحثية 

يل كا لعمليا  تمو ية  فكر مد علمية  يمية  كا ية  يا فكر حر جو منا علمي   
لعلمي طا لبحث  فعالة في مؤسسة  لعلمي ساعد مساعد مباشر  لإنتا لبحث  لما كا عالم 

. سع  نتائج  لى بحو   لخدما يحتا 
لإنسانية:-1 لعلو  لطبيعية  لعلو  لمؤسسي بين   لبحث 

لاجتماعية  نة بالعلو  لطبيعية متقدمة تقدما نوعيا كبير مقا لعلو  لا شك في  
لتي  لطبيعة  نين  لك لأنها علو تخضع لقو نين لانسانية  هي قو ساسية  لما بصفة  تتعامل مع 

يديولوجية لأنها مرتبطة  لأخر فهي علو  لعلو  ما  لأمكنة،  منة  لأ لا تختلف باختلا 
عا على  ع في نطاقها يكو صر مصالح متباينة، فالصر فكا مختلفة  هي  مصالحهم  لبشر  بأفكا 

عة لمشر غير  عة  لمشر  1.لمصالح 
لعلمي في   لتنبؤ  يسهل  لحتمية  نضباطا تاما لأنها تخضع لقانو  لطبيعية منضبطة  فالعلو 

لمصالح  لمتناقضة  لأفكا  ية  لبشر لإ  لإنسانية تتحكم فيها  لاجتماعية  لعلو  نطاقها بينما 
ل لعلمي  لبحث  لعلمية   لحقيقة  لذ يترتب على هذ  لأمر  بة  مؤسس يجر  لمتضا

ية لا تؤثر على مصالحهم  لباحثين يتعاملو مع حقائق ما لأعم    لأغلب  عقبا كؤ في 
لبحث  لمؤسسية في  ية  يذكر في نطاقها بينما  لبشر لا يمكن  يكو للعاطفة  تهم،   

                                                 
2 -  ، يكنسو  . لحديثجو  لمجتمع  لعلمي في  لبحث  لمشتغلو في  ل كويت، عالم لعلم  لترجمة باليونسكو ، ، ترجمة شعبة 

 .371(، 1987نيسا  -112لمعرفة )عد 
، مرجع سابق،  - 1 يكنسو  .  .376جو 



لااامي لولسحضتاةلالأغوسطل–لراسات لستعية لةجللللللللللللل للل-مركزلسلبحثليلسلعلو  ل7102ريسمرلل–سلعدرلسلأو

 

100 

إ جر فيخشى  تكو مؤسسية مقننة  صعب  لإنساني تكو   مسيسة  لاجتماعي  
ليها فعلا.                                                          لوصو  لى صياغة نتائج معينة قبل  فة   ها

لمؤسسية: -2 ية   لفر
عد  كا لقو لباحث مد لعلمي طالما كا  لبحث  لمؤسسية في  ية لا تتعا مع  لفر  

فها، فهو س مستوعبا لأهد لحالا لمؤسسية  يمكن في غير قليل من  لبحثي،  يجسدها في سلوكه 
لتي تتسم بتفا  لجماعية  لبحو  ل كثير من  نتا بحث علمي فر  نتائج علمية باهر تفو 

                           . ته بشكل عا لفسيفسائي للمبحث  لطابع  لنتائج  ستخر  ختلا طر   لأساليب 
لقو لمؤسسا صفو  لسائد هو عصر  لعصر  لذ    لعلمي  لباحث  لشأ    في هذ 

لبحثي   لمؤسساتية في عمله  لر   حياتنا مؤسسة طبقا لأهد محد فإنه يتآلف مع 
لخطأ في  ستنتاجاته موضوعية فلا يبقى من  بط نظامية تجعل من تفير منهجيا  يخضع لضو

لعلمي  .                                                                           جتها  لمقبو لمستو  نى   لأ لحد   سو 
لمؤسسي: -3 لبحث  معايير  فيما يلي بيا موجز لها:مبا  لعلمي  لبحث  فر معايير تنظم   2تتو
لعلمي   - لإنسانية  -كقاعد عامة –لبحث  هو  فعالة لتقد  ية  لبشر نشاط مخصص لصالح 

.  لمعاصر
يا في تكوين  - لعلمي  يشكل عنصر جوهر لبحث  سا مؤسسية  لعلمي؟  لبحث  لم مؤسسة 

لخدما لسلع  هذ ينعكس على تقديم  لما  لعمل   نتاجية  لتي  لثر لأنه يزيد من 
لحقيقة فإ  لسياسي هذ  لقر  إ تفهم صانعو   ، لخا على حد سو لقطاع  لة  لد توفرها 

بّا حثيثا. مناهج   لعلمي، باحثين  لبحث  لمؤسسية ستد في مفاصل   لنزعة 
لمؤسسية: - لبحثية  لتقاليد   تكوين 

لم لطابع  طا  لضر بلو تقاليد بحثية في  لك تعزيز تعا من  من  لعلمي  ؤسسي للبحث 
يق: لعلمي عن طر لباحث   1لمؤسسا مع 

لحقائق.   - لبيانا  لمعلوما   توفير 
لبحثية.   - لتنفيذية لعملياته  ئية  لإجر لتسهيلا   تقديم 
لعلمية.   - لضر  شا في حالة  لإ لنصح  جه   تقدمي 

                                                 
ّ ه خشيم،  - 2 لل لسياسةمصطفى عبد  ية، موسوعة علم  لجماهير لد  بلس،   . 85، 1994،  طر
1-  ، كر ّ ه خشيم، مرجع سبق  لل   .101مصطفى عبد 
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لعو    - يل   لتمو .تقديم   لما
لمؤسسي: -4 قى للبحث  لأ لشكل  لبحثي هي  لعمل   فر 

لجماعي  لبحثي  لعمل  لعلمي  تضع نظما مرنة لفر  لبحث  لضر لمؤسسا  من 
لة حيث تخصص لكل  مركز بحث علمي  لد لجامعا   لمؤسسا هي  سو كانت هذ 

هنة  لر فها  هد لو  طا طبيعة عمل   لمستقبلية.                                                                    في 
لعلاقة  لباحثين،  شكل  لتفاعل بين  نب  لاتصا يعطيا جانبين من جو لتعا   
لمها على  لفكر  شتر في  ، فالتعا  لمطلو لتعا  بعد ما يكو عن  لباحث  لأستا  بين 

ساليب قد  ختيا  لى  لباحثين  لعلمي تدفع  لبحث  ، فإ  لمسا لتحقيق هد مشتر
لباحثو في  يميل  لأنشطة بغية تحقيق هد جماعي  لتعا  توحيد  عم  لى  للعمل ترمي 

ليين.                                                   نعز حدهم فيكونو  ية للعمل  لنظر                              لحقو 
لى   لمشتركة  عا  لمشر يد في  هنا ميل متز سلة  لمر يق  لعلما عن طر من بينها تعا 

إ كانت مختلفة بالضر  ية  سهاما متسا ( على  لهم  يق )فنيين  علما لفر معاملة كل  
يسي لتد مج  لمفصل للبر لتخطيط  لعاملين في  كة   ة.                                         إلى مشا

لمجموع  يتر  ثمانية بصفة عامة،  بعة  ليونسكو يتر بين  لبحث بر  يق  صبح فر
بعة عشر  ثني عشر  غير بما يتر بين  لتقنيو  لك  لصناعية بما في  لبحو  يق  لأمثل لفر

حد  يتعامل معه لو لوقت نفسه.                                                          شخصا، يمكن للفر   م في 
لآ علانية  صبح ما يشاهد  نه   ّ لا يق  لفر عضا  لتنافس بين  جو  لرغم من  على 
لسطح عد شخصية قد  جد تحت  إ  ياضية  لر لذ يتسم بالر  لتنافس  يقتصر على 

ية يمكن  تؤث لشخصية  تكو ضا ع متعلقا بالعز  لصر صبح  إ  لعلمية  لأحكا  ر على 
لعلم فيقلل من شأنه.                                                      لى  إنما يمتد  لباحثين  لضر على        لوطنية فلا يقتصر 

يد لبحثي يساعد في تز يق  لفر لشأ  نظا  لقو في هذ  لأعضا بخبر  خلاصة 
يق هو  لفر ، فإ نظا  خر ليس  خير   ، لحقئا لمعلوما  لتبا بين  لى  ضافة  فنية مكتسبة 
لمفرطة  يتهم  لأفر من فر لعلمي فهو يساعد في تشذيب  لبحث  لمؤسسي في  لعمل  محو 

لمؤسسي لعمل  عد  لآخرين برحابة صد بصفة عامة،  قو لعلمي هي  لانفتا على  لبحث  في 
لعمل  عد  هي قو لبحث  عد  عد كفية في  لعلمي فهي قو لبحث  عد مرتبطة مباشر بطبيعة  قو
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هذ  لأفعا بالعلم كمنظومة متكاملة،  لمتجسد في  لصا  يما  لإ لك  يتطلب  لإجر 
لطبيعية.       لعلو  لاجتماعية من  لإنسانية  لعلو                                                                                   يعني تقريب 

لخا  لجدلية بين  لعلاقة  لا   لعلمي  لتقد  يقة من طر  لتخصص طر صحيح  
لعلو  لاغتر من  لعلم كما   تقد  لتخصص  لتي تثر  لد هي  لتنا في  ضر  لعا 

حقائق تعينه على  لمجا  لباحث بمعا  لتي تمد  هي   ) لو كانت مباشر لصلة )  
لاهد  لبحثي يساعد على تحقيق هذ  يق  لفر لا شك  نظا  لمعرفي  لعلمي   تطوير تخصصه 

                 .  بشكل مباشر
لعم تخوفهم من  لباحثين  لتعا بين  فقد  لفر للبحث  لطابع  لجماعي   ل 

فض  لمظاهر على  بر  لجماعي هي من  لعمل  لإ بأهمية  تدني  كة بينهم  لمشا ضعف 
بلو مؤسسية  لذ ينجم عنه تأخر نمو  لأمر  لعلمي،  لمؤسسية للبحث  لأهد  لسياسا 

لعلمي.                  لبحث 
لبحثية  لعمليا  تنفيذ  لباحثين من بعضهم  ستشا للزملا  تخو   تنسيق  

لمؤسسية  لقيمة  لمؤسسة مما يؤثر ليس على  تتعا تماما مع نزعة  هي سياسة تقليدية مرجوحة 
ع، فالمؤسسية كمنظومة مفتوحة تشجع على  لابد لتفكير  ية  يضا على حر لعلمي فحسب بل  للبحث 

لمؤسسية منظومة مغلق صبحت  ما   لمتغيرين،  نتها هذين  تين  لر تباع  يق  ة )عن طر
خفا هذين  لى  من ثم تؤ  لعلمي  لبحث  لحكومي( فهي تهد  لعمل  محاكا  طية  قر لبير

ع(. لإبد لتفكير  ية   لمتغيرين )حر
5- : هد لمؤسسي  لبحث   خصائص 
لمؤسسي: - لبحث   خصائص 

لخ بر  يق عمل بحثي فإ  لمؤسسي فر لبحث   1صائص هي: نفذ 
يق جماعي.       -1      فر
 تعا كامل.        -2
لحقيقة.      -3 لأعضا بحب   لتز 
لعملية. -4  لأمانة 
يقة. -5 لعر لعملية  لفنية  لخبر  لعلمية  لباحثين بال كفاية   تسا 

                                                 
لشيخلي،  -1 لقا  لقانونيعبد  لبحث  عد  لثقافة، قو   ،   .222، 1999، عما
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لمؤسسي: - لبحث   هد 
هي: لأهد  بر   يمكن بلو 

لبحث محد  -1 قيقا.هد   تحديد 
مثل. -2 ما  ستخد لتقنية للبحث  ية  لما لمالية  ية  لبشر لمو   ستخد 
لتعا  -3 خلق نوع فعا من  حد  لو لبحث  لباحثين في نطا  لفعا بين جهو  لتنسيق 

فضل نحو نوعي ممكن. على  منية  بأقصر مد  لبحث بأقل كلفة  لك لإنجا   لكامل 
ظيفة مؤسسية:عد -6 لباحث    

جر  لبحثي بعد  لحقل  لمرشحين للعمل في  يب  لى تد لعلمي  لبحث  تلجأ مؤسسا 
كية. لإ تهم  لك للتحقق من طبيعة قد مقابلة معهم  ية  ير  ختبا تحر

ها:  بر من  لباحث يتوقف على جملة متغير تكو بمثابة سياسة مؤسسية،    تكوين 
ل - لعليا.حصو  سا  لد كه في برنامج  إشر نى   مرشح على شها جامعية كحد 
فه. - حتر لعلمية في  لمهنية  لمرشح لقضا حياته   لتخصص في حقل علمي  معرفي يرغب 
- . لمتطو لجديد  خصوصا  لعلمي  لبحث  ليا   لتد على مناهج 
ياضيا- لعلو كالر لتعمق ببعض  لى  لأخر  لحاجة  لعلمية  لتخصصا  بعض  لإحصا 

 لتي يحتاجها.
لانترنت. -  ) لحاسو لكمبيوتر ) لممتا لأجهز   لاستخد 
ثة. - محا كتابة  ية: قر  لانجليز لأقل كاللغة  حد على  جنبية  لتا بلغة   لإلما 
لتحليل  - لاستقصا  لوقت بحيث يتفر للقر  نة كتفكير يومي منتظم تطبيق   لمقا

نى.  بحيث يخصص ثما عشر ساعا يوميا كحد 
- .) لحالا لمحاضر )في بعض  لقا   تنمية مها 
- . يق بحثي متقد لعمل مع عالم محتر  مع فر لعلما  فهم مسالك كبا  لعلو   سة فلسفة 
لب - لخبر  كم  يق تر لبحثية عن طر لقد  لأصلية تنمية  لبحو  سة  نوعا  حثية كما 

جدتها. عها  بد جه  لمبتركة لغر فهم   لمعمقة 
لتكنولوجيا: لعلمي في توطين  لبحث  كز  مر لعالي  لتعليم   ثالثا:  مؤسسا 

لتعليم  كنا  مؤسسا  همية   كثر  ها بشكل  يبر  لجامعا  لية  تز مسؤ
لعلمي ليس جهد لعالي تعتبر  لبحث  إ عرفنا   لعلمية،  لأبحا  كز  مركز متقدما من مر
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لعلما في حل  لباحثين   لمشتركة لمجموعة من  لجهو  لباحث، بل هو محصلة  يا للعالم   فر
لمناسب لمكا  بما هي  لبحو  كز  مر لجامعا  لمجتمع،  لتي يعاني منها  لمشاكل   مشكلة من 

لإسها في حل هذ   لباحثين على  لعلما  لقا من  لمؤهلة  لمجموعا  لوجو مثل هذ 
لمجتمع  لتي تتفاعل مع  لمؤسسا  لمفيد هي تلك  لبحو  كز  مر لناجحة  ، فالجامعة  لمشكلا

لقائم ف لى تطوير  تهد  لمناسبة له،  لحلو  يجا  مشاكله فتعمل على  تنمي بتحديد قضايا  يه، 
كز  مر لعالي  لتعليم  لفعا لمؤسسا  لد  من هنا يتضح  لابنائه،  لمتاحه له  لإمكانا 
توطينها  لتكنولوجيا  لخصبه لاستيعا  بة  لتر تهيئة  لمناسبة  لتكنولوجيا  لبحو في عملية نقل 

:  1لك من خلا

لأفضل  1- ختيا  لمختلفة  لتكنولوجيا  ع  نو ئل:تحديد  لبد حيث يمكن لمؤسسا  2ستنتا 
لمتقدمة  لتكنولوجيا  لكافية عن  لمعلوما  عطا  لوطنية  لعلمي  لبحث  كز  مر لعالي  لتعليم 
لمعلوما  بتقديم هذ  لمختلفة،  لتكنولوجيا  يمكن  تتبع تطو  ئدها،  فو تقدمها  ها  تطو

لى  لتوجه    ، لقر مها بأنجح يمكن مساعد متخذ  ستخد لملائمة  لتكنولوجيا  ستير 
توطينها.  ستيعابها   لأساليب مما يساعد على 

لصالحة للتوطين  2- لوطنية  بة  لتر لعلمي في مهمة تهيئة  لبحث  لتعليم  يتعاظم  مؤسسا 
ي لتد لعالي  لتعليم  لأ  على  هذ   ، ها لا عمة للنمو  لد بة  لمستمر، نظر لجا ب 

لك  لتكنولوجيا بما في  لعلو  لتعامل مع  لتي يمكنها  لوطنية  لقد  لبالغة في بنا  لأهميتها 
يب جز لايتجز من  لتد لى   لإشا  هنا تجد  لصيانه،  لتشغيل  مها  لبحث  لابتكا 

لمستمر ئم  لد لتكنولوجيا فالاعتما  توطين  لى تقليل  عملية نقل  لأجنبية يؤ  لتكنولوجيا  على 
لية  لأ لمو  لآلا  ستير  لمقبو  لمحلية، لأنه قد يكو من  لظر  مكا تكييفها مع 

لفنية لعاملة  ليد  ستير  جتماعيا  يا  قتصا لمقبو  لقو  ،لمعرفة، ل كنه من غير  يستلز تنمية 
لتعليم  يضا  مؤسسا  هنا يبر  يب،  لتد لتعليم  تجاهين متكاملين هما  لسير في  لعاملة 
يب  لتد لها في  ها  لتكنولوجيا من خلا  توطين  لعلمي في عملية نقل  لبحث  لعالي 

 لتعليم. 
لتكنولوج 3- لتنمية  يع  نجا من مشا . تقييم ماتم  لأخير تحديد مد نجا هذ  لمنقولة   يا 

                                                 
1 -  ، خر سامة،   . لعلميلخولي،  لعربي للعطا  لإنسا  لوحد لعربية،تهيئة  سا  ،  ، مركز  ،  1985بير

269. 
لحو - 2 لنامية،علي  لبلا  سة في  لمجتمع:  لتكنولوجيا  بلس،  ، نقل  لفاتح ، ليبيا، طر  .67،  1981جامعة 
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يعة  لسر لتطو  لاطلاع على  لتطوير  لبحث  صلة  لمؤسسا في مو لى  هذ  بالإضافة 
لاستفا منها.  كيفية  لتكنولوجيا  لتي تحد في مجا  ئمة   لد

لوطنية  4- ل كفا  لتي تسهم في تحقيق لقا  لعلمية  لند  لصناعية قامة  لد  بالخبر في 
لاستفا من  لتي تمت في مجا معين  لأبحا  لإطلاع على  لند تساعد في  هذ  لمتقدمة، 

تطويرها. لمستو  لاستيعا للتكنولوجيا  لأبحا لتحقيق   هذ 
كز  مر لعالي  لتعليم  لذ يمكن  تلعبه مؤسسا  لها  لد  كر يلاحظ  لبحو في مما سبق 

تها  جه تحديا مختلفه تهد قد لعالي ، تو لتعليم  لا  مؤسسا  لتكنولوجيا،  توطين  عملية نقل 
من تلك  جلها،  نشئت من  لتي  لأهد  نجا ماهو مطلو منها  عد تحقيق جميع  على 

:  1لتحديا
  لتفكير تباع منهجية  عد  لشاملة،  تيجية  لاستر ية  لر تيجي للعمل من خلا فتقا  لاستر

قع. لو سة  تيجية تقو على  ستر مج  بر  ضع خطط 

  ،لعلمية لوحد  لأقسا  يس  لتد عضا هيئة  تهميش   لتنظيمية،  لأطر  تقا 
سا  لذين يعد  يميين  لأكا ية تفر سيطرتها على  جهز  لصلاحيا في  تركز 

لب يسية  لتد  حثية.لعمليا 

  جهز سيطر  يمية،  لأكا لقر  تخا  ية  حر لكاملة  لمؤسسا للصلاحيا  فتقا 
ها. مو  حكومية فوقية على 

  لطاقا ية  لفكر لقد  لتلقين،  تنمية  لاعتما على  تقنياته،  لتعليم  تقا نظم 
 لذهنية للطلبة.

  لتقليد للأبحا لسائد بالمفهو  لبحته.لاعتما  يمية   لأكا

  لمجتمع ، عن مشكلا  لجامعا لعلمية في  لأبحا  لعاملين في  يب  لكلي، في تد لابتعا 
 حتياجاته بصفه عامة.

  لبلد نفسه لجامعا من  لتنسيق بين  غيا  لمختلفة  لأبحا  كز  لتنسيق بين مر لى  لافتقا 
لجا كذلك فيما بين  لعلمية،  لبحو  لى تكر في مجا  لذ يؤ  لأمر  لعربية،  معا 

غيرها. ية  لما لإمكانا  لطاقا  هد  لعلمي   لبحث 

                                                 
1 -  ، خر  ، (،نايفة عدنا لطمو قع  لو لعربي ) لوطن  لتكنولوجيا في  ، مؤسسة عبد  لعلو  لعربية، بير لمؤسسة 

، ،  لحميد شوفا  .306، 2002عما
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  لوقت لجامعا  عد توفر  لتي تجريها  لأبحا  مها  لتعليم  جو تو بين مها  عد 
عطا ساسي   يس كهد  لتد ليو على  لجامعا  ،  تركز   لكافي للقيا بالأبحا

لعلمي. لمطلو للبحث  لتركيز  لكافي   لاهتما 

  لجامعة نة  لقليل من مو ،  يخصص  للا يل  لتمو  -لتي هي قليلة بالأصل –عد توفر 
لعلمي. لبحث   لأغر 

لتطو  لأخص  على  لعالم  لتي نشهدها في  ل كبر  لتحولا  طا  في  قع  لو نطلاقا من هذ 
ل تنمية مستديمة تقو على لهائل في مجا  حد تغيير جذ  لتكنولوجيا لابد لنا من  علو 

لعلم  نفسنا في مجا  لذ لتطوير  لوطنيين بالاعتما على  لتكنولوجيا  لعلم  سا من 
تهما.  لاستفا من كل منجز  لتكنولوجيا 

لتكنولوجية  لتنمية  لاعتما على  لا من خلا  لك  نشطة لن يأتي  تطوير  لعلمي  لبحث 
لمستديمة لن يحد   لتنمية  لمنقولة، لابل  تحقيق  لتكنولوجيا  هذ يسهم في توطين  لتعليم ،

إنتاجها محليا.  لى تطويرها  لوصو  لمنقولة حتى  لتكنولوجيا   لعمل على توطين 
مؤ ية قا  لتكنولوجيا تتطلب تهيئة قو بشر ماهر في مجالا  عملية توطين  هلة 

لتكنولوجيا في  لعلم  مؤمنا بقد  تكنولوجيا  مثقفا علميا  مجتمعا متعلما  لتكنولوجيا،  لعلم 
لاعتما بشكل كبير على  لابد من  لتنمية،  لتقد  لذ يسهم في تحقيق  لجذ  لتغيير  تحقيق 

لتكنولوجيا.  تطوير  تية في توطين  لذ  لقد 
لبحث تلعب  مهما في تنمية  كز  مر لعلمي  لبحث  لعالي  لتعليم   مؤسسا 
ع  لإبد ير  لتطو لبحث  تأهيلها لأعما  يبها  تد لوطنية  لخبر  لمها  لقد 

لتكنولوجيا. توطين  لمجتمع ليصبح تربة خصبة لاستقبا  تهيئة   ،  لابتكا
لابد  للا لها،  لما  لدعم  تقديم  لعالي  لتعليم  لاهتما بمؤسسا  لذلك لابد من 
لك  لأهم من  سة،  يا مد لو ضحة  فا  هد لتكنولوجيا تحد فيها  من صياغة سياسة للعلم 

لسياسة.  ليا لتنفيذ هذ  تيجية  ستر  ضع 
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 خاتمة:

لمعتر لعلمي  لبحث  لى هكذ يسير  لملاحظا  لحاضر للعلم من  لتطو   به في ضو 
خر  هذ  لا بد  نؤكد مر   ، خر لتجا مر  لى  لعقلي  لاستنتا  لتجا ثم 
ما يتطلبه من  هنة،  لر لمرحلة  لعلم في  نما هو يمثل حالة  ليه ليس ثابتا،  شرنا  لذ  لبحث 

لبحثية  لمؤسسا  لمخابر  لعلمي.جهو  لبحث  هد  جل تحقيق  لتعا من   تكثيف 
:  لتوصيا

نب  فاعلا في مختلف جو لعلمي مؤثر  لبحث  لتي تجعل  لتوصيا  لأخير نقتر  في 
لآتي: لنحو   لحيا على 

لمتبعة. 1- لتنمية  تيجية  ستر لتطوير تتلائم مع  لعلمي  تيجية للبحث  ستر  ضع 
خر حصر عملية  2- لتطوير  بعبا  لبحث  لإشر على عملية  نشا    مهمتها 

. لآ لحا  لمشرفه كما هو  لجها  حد بدلا من تعد  لبحث بجهه   لإشر على مؤسسا 
لقومي  3- لدخل  لمخصصة من  لنسبة  يا  يق  لك عن طر لعلمي،  لبحث  عم مؤسسا 

لمتقدمة.للبحث  لد  لغر في  لمخصصة لهذ  لنسبة  جعلها تقا  لتطوير   لعلمي 
مستو معيشته ل كي يتفر بشكل  4- لما  ضعه  تحسين  لعربي  لاهتما بالباحث  يا 

لعلمي.  كامل للبحث 
لجامعا من جهه  5- لبحو  كز  لفعا فيما بين مر لربط  لتعا  لتركيز على تحقيق 

ماكن  لى  لتطبيقية  لبحو  يصا  لك بهد   ، خر لإنتاجية من جهه  لمؤسسا 
لمشكلا  لبحو بحل  كز  لوقت نفسه تقو مر في   ) لاقتصا لتطبيق  لاستفا منها )حيز 
لإنتاجية  لمؤسسا  سنا حل مشاكل  لإنتاجية، لذلك يجب منع  لمؤسسا  لتي تعتر 

جية  لخا لأخير عن حلها، مما للمؤسسا  تعجز هذ  لبحثية  لمؤسسا  لا بعد  تكلف بها 
يوفر لنا مبالغ هائله كانت تدفع  لبحثية  لمؤسسا  لإنتاجية  لمؤسسا  تباط بين  لا يزيد من 

لمشاكل. جية لحل هذ  لخا  للمؤسسا 
يا 6- لعلمي  لبحث  يل  تمو عم  لخا للمساهمة في  لقطاع  لاستثما فيه بسبب تشجيع   

لتي تعتمد عليه. لربح للمؤسسا  ل كبير في تحقيق    
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لجامعا  7- تهم،  مما لاشك فيه   قد لاستفا من طاقاتهم  لجامعا  لاهتما بخريجي 
هي مفتا  لتنمية،  هم   لعلمي هي من  لبحث  مؤسسا  لبحثي  لبشر  نتاجها 

لمؤهلة لمجتمع. لتنمية  تقد   لتطوير 
لعربية،  8- للغة  لى  لأجنبية  لعلمية  لمصا  لترجمة للابحا  تنشيط  لاهتما بالتأليف 

بحاثهم.   عمالهم  جل تعريب  لخا من  لعر في  لعلما   لتعا مع 
لل 9- تأمين مستلزماتهم  ضاعهم  لخا بتحسين  لى  لعربية  مغة  لأ يف  مة لإنجا قف نز ا

 بحثهم في بلدهم. 
لجهد  10- لوقت  لعربية حتى لايتم هد  لبحو  كز  مر لجامعا  لتنسيق فيما بين 

لبحو  حد  لمعلوما حو  لخبر  بهد تبا  لإمكانا على بحو متشابهة 
 لتكنولوجيا. 
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خلية  لد لسياحة  ئر )تجا عالمية(سبل تشجيع  لجز  في 
 

 . قميتي عفا       . بوفاتح فريحة 
ط جامعة ئر . لأغو ط جامعة      لجز ئر .لأغو  لجز

 

 :ملخص

ئر مع عر       لجز خلية في  لد لسياحة  لضو على سبل تشجيع  سة تسليط  لد تحا هاته 
لعالم لما تّشكله من  لسياحة في  ل كبير بصناعة  لإهتما  هذ في ظل  لك  ئد في  لية  تجا 

يتها تّشكل ستمر  ّ ، حيث  لأخر لصناعا  لى جانب مختلف  ها  مو لا  همية في تنمية مو
بر  لإيجابية في  ها  ثا لى  ضافة  لباطنية،  لأخر  لثر  لمعا  بقية  ينضب، خلافا للنفط 
خلية في  لد لسياحة  همية  ية  نا بد بر لأسا  على هذ  يخية،  لتا ية  لأثر ية  لحضا نب  لجو

ئر،  لجز لسياحي في  قع  لو لة لتشخيص  من ثم محا ئر،  لبنية لجز لى  لتطر  لك من خلا 
لى عر  لأخير  ، لنصل في  ئر لجز لسائح  غبا  تجاها  لسياحية،  لوجها  لتحتية، 

فرنسا.   لمجا كإسبانيا  لناجحة في هذ  لعالمية  لتجا   مختلف 
لمفتاحية خليةلكلما  لد لسياحة  لإجتماعية ،:  ئر ،لسياحة  لجز   لإقتصا 

Abstract: 

    This study attempts to shed light on the ways to encourage internal tourism in 

Algeria with successful international experiences' presentation. This is in light of the 

great interest in the tourism industry in the world, because it is important to create 

resources in addition to the various other industries, as its continuity is an 

inexhaustible resource. As well as its positive effects in highlighting the cultural, 

archaeological and historical aspects, and on this basis we first highlighted internal 

tourism's importance in Algeria and then we trying to diagnose the tourist reality in 

Algeria by addressing the infrastructure, Tourist destinations, trends and desires of 

Algerian tourists. And finally we arrive to present various successful international 

experiences, such as Spain and France. 

Key Words: Internal tourism, Social tourism, Algerian economy. 
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 :تمهيـد
 

ّنها     خلية على  لد لسياحة  لسياسية،  عرفّت  لسياحية  لة  لد خل حد  لسيا  حركة 
خل حد طنو  لمو لتي يقو بها  لتنقلا  يا   لك في  لز لتهم،  يشترط  يكو 

همية كبر للسياحة  24من لا يّقل عن  لسياحة يولو  لباحثو في مجا  ساعة،  قد ظّل 
عتبر    ، لمدفوعا لأجنبي  تعزيز مو ميز  لنقد  ها مو من مو  جية   باعتبا لخا

 ّ خلية مجر لد لوطآلسياحة  لدخل  يع  لعكس  لية لإعا تو ثبت  قع  لو  ّ لا  ني فحسب، 
لاستثما من  لاستهلا  لمز لمضاعف  لأثر  لوطني، بفعل  لدخل  يا  ّنها تساهم في 

. خر لمعجل  من جهة   جهة،  
لسياحي، فهي تسهم بجز لا      لآخر للنشاط  فد  لر خلية من كونها  لد لسياحة  همية    تظهر 

فتر  بأ به من مدخو لمنخفضة  سم  لمو لسياحية لا سيما في  لحركة  تنشط  لسياحة، 
فد في ظّل  لو لسياحة  نخفا نشاط  قتصا جيّد في حا  ّنها تشكل مر  ، كما  لركو
غير  لما  لتر  حو  كيفية حمايتها،  لسياحية  قع  لمو لوعي حو  ، كما  تسهم بنشر  ما لأ

همية لهوّ  لما   لى تقليص  فدين ممّا يؤ  لو لسيا  لتعامل مع  كيفية  لحفا عليه، 
لمحليين لسكا  مين  لقا لسيا  لإجتماعية بين  لطبقية   قا   .لفر

تر ثقافي ما  غير        مكانيا سياحية غنيّة،  ئر كبلد سياحي بامتيا لما يزخر به من  لجز
ية،  ما مصنّف عالميا لصحر : كالمنتوجا  يطر منتوجا سياحية متعّد للإستهلا

لصحية  لمنتو  ية،  لأثر يخية   لتا ية   لحضا لمنتو  ية،  لبحر لمنتوجا  لجبلية،  لمنتوجا 
لخا كما  خلي  لد لناتج  خلية بنسبة عالية جّد في  لد لسياحة  ية، تساهم  فيه  لحمو لعلاجية  

حصائيا لّت  لنهو 2016عليه  يا  لو خلية من  لد لسياحة  تشجيع  ، لذلك فتطوير 
لتالية:  لإشكالية  لبحثية للإجابة عن  قة  لو لوطني. من هنا كانت هذ   بالإقتصا 

لعالمية  ية  لإقتصا لتغيّر  ليا في ظل  طنيا  خلية  لد لسياحة  ل كفيلة لتشجيع  لسبل  ما هي 
هنة؟.  لر

: لى ثلاثة محا لبحث    لذلك قّسمنا هذ 
 : لأ . لمحو  ئر لجز لإقتصا  خلية في  لد لسياحة   همية 
لثاني:  .لمحو  لرغبا لإتجاها   لوطني   لعر  ئر بين  لجز   لسائح 
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لثالث:  خلية.لمحو  لد لسياحة  لية في تشجيع    تجا 
ئر  لجز لاقتصا  خلية في  لد لسياحة  همية    لا: 

لمرتبة      ئر في  لجز لمنتد  136من مجموع  118صنّفت  لصا عن  لتقرير  لة، في 
لعالمي  لسياحة، حيث تحصلت على 1لإقتصا  لأسفا   لتنافسية في قطاع  لقد  في مجا 

لمرتبة  3.1 ئر  لجز حتلت  لمرتبة  131نقطة،  قد  لقاعدية،   لهياكل  فيما  124فيما يخص 
لمرتبة    ، لأسعا بعة من حيث تنافسية  لر لطبيعية،   لثقافية   ية   لبشر لمو  من  81يخص 

يين  ئر لجز ئر لاسيما  لجز لى  فدين  لو لمساهمة في تطو عد  لك كا من شأنه  لأمن، كل  حيث 
 منهم.

لد -1 لسياحة  ئرحجم  لجز   :خلية في 

لمقيمين(      لخا )غير  فدين من  لو ، سو  يين تطو مستمر ئر لجز لسيا  عر عد 
لمستو  لبطالة،  تحّسن  نخفا  لأمني    لوطني، نظر للإستقر  لتر  خل  لمقيمين 

قم  لجد  لي: 01لمعيشي، كما يبينه   لمو
قم ) لممتد )(: 01لجد  ئر للفتر  لجز لإقليم  لسياحي على  لتّدفق   (2010-2003حصائيا 

اعات السياحة اإقليم، هيئة وزارة: امصدر  .11/2012/ 22 بتاريخالتقليدية، أطلع علي  والص
(http://www.matta.gov.dz) 

بة ثلاثة     هم قر لمقيمين  ليصل عد يين غير  ئر لجز فدين من  لو ئر عد  لجز  يتوّقع  تضاعف 
لمقيمين سنة 2، 2025( في 03ملايين ) يين  ئر لجز لسيا  لى  2025كما يتوّقع  يرفع عد 

. 1(04بعة ملايين) لخا خلي  لد لناتج  نة مع تطو   سائح مقا
                                                 

1 World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, Paving the way for 

a more sustainable and inclusive future, Geneva Switzerland, p81. 
لسياحية   2 لوطني للتهيئة  لتوجيهي  لكتا2025فا آلمخطط  لإقليم، 1 ،  ية،  تهيئة  ئر لجز لسياحة  : تشخيص  فحص 

لسياحة،   .75، 2008لبيئة  

 الجنسيات 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3 286 234 

 

3 140 594 

 

2 985 293 

 

2 857 274 

 

2 731 645 

 

2 577 967 

 

2 523 761 

 

2 476 395 

 

 الجزائريون) من داخل
 و خارج الوطن( 

3 527 977 3 347 934 3 167 626 3 023 100 
2 887 184 

 

2 726 562 
 

2 649 010 
 

2 576 348 
 

 مجموع السياح
 ) جزائريون و أجانب(  

93% 94% 94% 95% 95% 
95% 
 

95% 
 

96% 
 

نسبة السياح الجزائريون 
 الى مجموع السياح 

http://www.matta.gov.dz/
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لحد بنسبة   تشكّل     لذين يسافر خا  يين  ئر لرئيسي للجز لسياحي  لمقصد  %  47تونس 

لى  25(، ثم تليها فرنسا بنسبة 2006)سنة  هم  ئر  11%،  يتوقّع  يصل عد مليو سائح جز
 .2025سنة 

2-  : لخا خلي  لد لناتج   لمساهمة في 
لخا  سنة      خلي  لد لناتج  لسياحي في  لقطاع  لى 3.2ب   2007قّد نسبة ساهمة   ، لتنتقل 

لي  ئر 2016% سنة  3.6  2009% سنة  3.7حو لجز لسياحي في  لقطاع  ّ نسبة مساهمة  لا   ،
لإجمالي لم يتعد  لمحلي  لناتج  لفتر )4في  هي نسبة ضئيلة جد2017-2007٪ خلا   ،) ،

لعالمي لسنة  نة بالمعد  لمقّد  2016مقا  .19.1ب  

قم ) لخا :(02لشكل  خلي  لد لناتج  لسياحة في  لمباشر لقطاع  لمساهمة   مكوّنا 
   
 
 
 

Source: Rochelle TURNER and Evelyne FREIERMUTH, op.cit, p6 
   

                                                                                                                                        
لسابق،   1 لمرجع   .77نفس 

قم ) لخا01لشكل  لى  لذين يسافر  لمقيمين  يين  ئر لجز يد عد   (: تز

، ص  74امصدر: امخطط التوجيهي الوطي للتهئية السياحية، مرجع سبق ذكر
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خلية مثلّت نسبة  من   لد لسياحة   ّ ، نلاحظ  علا لشكل  لى 2016% في سنة  95.9خلا   ،
خلي مقابل نسبة  لد لناتج  لسياحة في  لمباشر  لقطاع  لمساهمة  جية  4.4جمالي   لخا % للسياحة 

خلي. لد لسياحي  كبر للتدفق  لى تشجيع  لمستقبلة.  هي نسبة معتبر تدعونا    
خلية: ي -3 لد لسياحة   ر 

خلية لسنة      لد لسياحة  ير  مريكي مقابل  7.7: 2016بلغت  لا  بليو  0.3بليو 
خلية لسنة  لد لسياحة  ير  جية،  يتوقع  تصل  لخا لمستقبلة   مريكي للسياحة  لا 

لي  2027 مريكي مقابل  9لحو لا  م 0.5بليو  لا  جية، كما يبينه بليو  لخا ريكي للسياحة 
قم   :02لجد 

قم ) خلية لسنة 02لجد  لد لسياحة  خيل    2016(: مد

 امريكيأالوحدة: بليون دوار 
Source: Rochelle TURNER and Evelyne FREIERMUTH, op.cit, p11. 

لسيا      كبر من حركة  يين  ئر لجز لسيا  ّ حركة  لى  خلية  لد لسياحة  ير  تفاع  يرجع  
لى 93لأجانب،  تتر من  لسيا كما لاحظنا سابقا. %96  جمالي عد   % من 

لرغبا لإتجاها   لوطني   لعر  ئر بين  لجز لسائح   ثانيا: 
ئر بلد سياحي بامت     لسياحية  لمقتنيها، منها gammeيا تقد تشكيلة )لجز لمنتجا  ( من 

لعلاجية،  ياضية،  لر لبيئية،  لثقافية،  حية،  لر ية  لأثر يخية   لتا لجبلية،  لمناخية،  لطبيعية، 
يا ) لمشتر ية، سياحة  لفندقية shoppingلحمو لخدما  لتحتية   لبنى  (...،كما توفر ما يلز من 

لأجنبي. خدما ئر  لجز مل جذ للسائح  لتي تشكّل عو   ، لإطعا لنقل   لأسفا     
1-  : ئر لجز لسياحي   لعر 

يقية،  تتربع على  مساحة  كبير مقّد ب       لإفر لقا  ئر  شما  لجز ، ²كم 2,381،741تقع 
يط ساحلي طوله  تتمتّع بشر لمساحة،  يقيا من حيث  فر لثاني في  لبلد  مناخها  كلم، 1200تجعلها 

، توجد بها  ية   200معتد لسياحي 172محطة حمو لتوسع  لأسو كما تتميز بالقر . منطقة  من 
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،  بها  خلي(،  35 لموفد للسيا يعية  75مليو مستهلك )سائح  ، نصو تشر %  منهم شبا
لية. لد لمتطلبا  لسياحي، مكيّفة حسب   تنظيمية منّظمة للقطاع 

ية: 1-1 ئر لجز لسياحية   لوجها 
لمخطط     قطا سياحية بامتيا بموجب  لى سبعة  ئر  لجز لإقليم  لتوجيهي للتهيئة قسّم  لوطني 

لتي توفرها، فنجد 2030فا آلسياحية  لسياحة  لتي تشكّل مقاصد سياحية متنوعة بنوع    ،
لشاسعة نسبة   ية   ئر لجز لصحر  ية، حيث تمثل  لصحر لإجمالية،  85لسياحة  لمساحة  % من 

ل يه من مقوّما سياحية،  تشكّل مصد هاما للسياحة  لسياحة  ما تحو ية، كما نجد  شتو
ئر على تر ما  غير ما منه ما هو مصنف عالميا لجز لسياحة 1لثقافية  تحتو  ،  كذ 

لسياحة   ، لأعما لترفيه   لعلاجية، سياحة  ية،  لحمو لشاطئية،  لمناخية،  لجبلية،  حية،  لر
لخ. يا .... لمشتر ياضية   سياحة   2لر

لسياحي:لبنية  1-2 لمجا    لتحتية في 
لك بوجو شبكة هياكل هامة:      لي،  15  ،  06مطا  نئ، سكك حديدية، سد مو

لي: لمو لشكل  ، كما يبيّنه  لإعلا ، تكنولوجيا  لميا  محولا 
قم ) ئر :(03لشكل  لجز لنقل في  يطة شبكة   خر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هيئة وزارة اجزائرية، السياحة فحص و صيتشخ: 1 الكتاب ،0202 فاقآ السياحية للتهيئة الوطي التوجيهي امخطط امصدر:

 .64ص ،0222 والسياحة، البيئة ااقليم،

                                                 
1 UNESCO,  World Heritage List, consulté le 29/11/2017 (http://whc.unesco.org/en/list ). 
2  Présentation de l'Algérie - ONT, consulté le 29/11/2017 

(http://ont.dz/decouvrir-lalgerie/presentation-de-lalgerie/) 

 

http://whc.unesco.org/en/list
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD95yGg8vYAhXCtBQKHRIaBbcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Font.dz%2Fdecouvrir-lalgerie%2Fpresentation-de-lalgerie%2F&usg=AOvVaw3l7F_O9PkseiRUj7Y3HTlw
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لايو 2-3  :   هياكل 
ية في نهاية      ئر لجز لفنا  ستقبا مقّد 1مؤسسة فندقية 1182ب  2014قّد عد  ، بسعة 

لى: 99.141ب  عة   سرير، مو
 طبيعتها:حسب  -

نية:  ستقبا مقّد  850عمر  سرير(.59.811ب مؤسسة فندقية )بسعة 
ستقبا مقّد  211شاطئية:   سرير(. 28.370ب مؤسسة فندقية  فند )بسعة 

ية:  ستقبا مقّد  60صحر  سرير(. 4547ب مؤسسة فندقية  )بسعة 
ية:  ستقبا مقّد  43حمو  سرير(. 4588ب مؤسسة فندقية  )بسعة 

ستقبا مقّد  18مناخية:   سرير(. 1825ب مؤسسة فندقية  )بسعة 
 حسب مل كيتها: -

 : لعا ستقبا مقّد  69لقطاع   سرير(.19858ب مؤسسة فندقية  )بسعة 
 : لخا ستقبا مقّد  1053لقطاع   سرير(. 73035ب مؤسسة فندقية  )بسعة 

ستقبا  06مختلط:   سرير(. 3114ب مقّد مؤسسة فندقية  )بسعة 
لمحلية:  ستقبا مقّد  54لجماعا   سرير(.3134ب مؤسسة فندقية  )بسعة 

 حسب تصنيفها:   -
لتالي: لجد  لك من خلا    يمكن توضيح 

قم ) ية ) نهاية  :(03لجد  ئر لجز لفندقية   لمؤسسا   (2014تصنيف 

) ي ال ) س ناد سع ااستق  التصنيف عدد ال
4242 08 5* 
1600 05 4* 
5775 38 3* 
4605 46 2* 
10639 149 1* 
ة 156 8406  دو نج
 *2 ااقامة السياحية  2 384
 *1 ااقامة السياحية 01 313
 *2موتيل / نزل الطريق 02 93
 *1موتيل / نزل الطريق 01 30

                                                 
قم   1 لتنفيذ  لمرسو  لى  ع  46-2000جع  نو ّ على  سيرها، للتعر يحد تنظيمها  لفندقية  لمؤسسا  يعر 

. ئر لجز يع  لتشر لفندقية في   لمؤسسا 
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 *2نزل ريفي 01 16
 *1نزل ريفي 01 20
حيد 9 05 91 ت ال شال ل السياحي الم  المنا
ل العائلي 10 426 حيد 9الن ت ال  ال

ندق  196 9381 ج لل  1هياكل أخ م
اح 06 170 حيد 9محطا است ت ال  ال

 (*) مؤجلة  130 17551
ناد المصن 757 63.742  عدد ال

ر التصنيف 325 24.399 ناد ط  عدد ال
ع 1.182 99.141  المجم

لتقليدية ) تقرير لصناعا  لسياحة  لإقليم،  :  تهيئة   (.2014لمصد
1-4 : لأسفا   خدما 

لسياحية في نهاية       لوكالا  كالة  1215، منها 2كالة سياحية 1361: 2014بلغ عد 
  ، سفا ، منها  146سياحة  كالا ع  ،   497فر لصنف  كالة مصنف في  كالة  فرع 

لصنف  864 كالة مصنّفة في   .كالة  فرع 
1-5 : شا لإ لسياحية  لترقية    خدما 

ئر        لجز لسياحية لمقصد  لوطني للسياحية بالترقية  لديو  لوطني، يقو  لمستو  على 
لمحلي فتوجد في كل  لمستو  ما على  لتي تند ضمنه،  لمعتبر  لمتنوعة   لسياحية  لإمكانيا 
كز للإعلا   لسياحية، كما توجد مر لترقية  ية للسياحة، تقو على  ئر مدير لجز لقطر  لاية من 
علا   ية في  لجمعو لفعا للحركة  لد  لوطن، كما يظهر  لايا  غلب  لسياحيين في  لتوجيه 

لسياحي  لمجا  لناشطة في  لجمعيا  ، حيث بلغ عد  لسيا ين بين جمعيا3 1086توجيه    
لسياحيين 2016سياحية  في نهاية  لمرشدين  طني،   26مرشد، منهم  54.كما بلغ عد  مرشد 

 4.مرشد محلي 28
 
 

                                                 
لمؤ في   1 لقر  لى  خر معد للفندقة.2009سبتمبر  10جع  ستغلا هياكل  ط  كيفيا  معايير  ّ شر  ، يعر
لتقليدية لسنة   2 لصناعة  لسياحة   ير    .2014تقر
    لصنف لإستقبالية،   لسياحة  ساسا في مجا  لتي تعمل  لسياحية  لوكالا   : لتي يقصد بالصنف  لسياحية  لوكالا 

. لموفد لسياحة  ساسا في مجا   تعمل 
3 Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales, consulté le 05/06/2017. 

( http://www.interieur.gov.dz/index.php/fr/vie-associative.html#faqnoanchor) 
لسابق.  4 لمرجع   نفس 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfqsGGhMvYAhWFwBQKHbGFBLAQFgg7MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.interieur.gov.dz%2Findex.php%2Ffr%2F24-le-citoyen-et-l-administration%2Fdocuments-d-identite-et-de-voyage%2F131-carte-d-identite-biometrique.html&usg=AOvVaw0Xf-jsIxRTLpJoFDtT-Tdb
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2- : ئر لجز لسائح   تجاها 

قم     لشكل  لتحاليل للسكا  04يأتي  سا   لوطني للد لمركز  سة قا بها  نا ، كنتيجة لد
لتنمية )  CENEAP لمحتملين لعشر سنو 2010( سنة لوطنيين  لسيا  تجاها  سة  ، لد

مة ، كما يلي:10)  1( قا
قم ) لمحتملين 04لشكل  لوطنيين  لسيا  تجاها   .2020فا آ(: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: CENEAP, Le Tourisme des nationaux: Configuration et attentes, 
2010,  p7. 

لشكل      ساسا في سياحة من خلا   ّ يين تتركز ئر لجز لسيا  ّ تطلعا  ، نلاحظ  علا
يا ) لعطل ضمن shoppingلمشتر لإجتماعية )قضا  لسياحة  لترفيهية   ية،   لحمو لسياحة   ،)

 لعائلة(.
بة: 2-1 لمطلو لعطل    نوع 

     ّ سة  لد لصيف،  90سفر نتيجة  ّنهم يرغبو في قضا عطلة  قّر  لمستجوبين،  % من 
لعطلة للعائلة  بين  نية  . 50000لى  30000حيث تتر ميز ئر  ينا جز

قم ) ئر :(05لشكل  لجز لسائح  بة لد  لمطلو لعطل   نوع 
 

 
 
 
 

Source: CENEAP, opcit, p6. 

                                                 
1 CENEAP, Le Tourisme des nationaux : Configuration et attentes, 2010. p3. 
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قم      لشكل  يو يفضلو قضا 05من خلا  ئر لجز لسيا  ، نلاحظ  ّعد كبير من  
لك لأ  ية بنسب قليلة  يرجع  لصحر ية   لحمو لجبلية   لسياحة  لشاطئ، ثم تأتي  عطلتهم في 
بعة مليو  ها  لمحتمل  لعطل، من  لصيف لقضا  يين يختا فصل  ئر لجز عد كبير من 

ئر  محتمل في عطلة في سائح  .2025جز لخا للفر خلي  لد لناتج  نة بتطو  كما يوضح 1، مقا
سة، كما يلي: لد ئر من خلا نفس  لجز لسائح  لذ يفضله  لإيو  لي نوعية  لمو  لشكل 

ئر 2-2 لجز لسائح  لذ يفضله  لإيو    :نوعية 
قم) ئر نوعية :(10لشكل  لجز لسائح  لذ يفضله   لإيو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: CENEAP, opcit, p6. 

قم     لشكل  ئر 10من خلا  لجز لسائح  لمفضلة لد  لإيو  يجا Y، نلاحظ  ّ هياكل 
لخو بنسة  لفنا 40من  نة مع  لإيجا  25%، بالمقا سعا  لك لإنخفا  %،  يرجع 

نسب  بالنسبة للفنا  لمنز  لعائلة، فيكو  لعطلة يكو ضمن  ّ قضا  من جهة،  كذلك لا
لأمن  لنقل  نقص  تفاع تكلفة   ّ سة سجّل  لد من خلا نفس   . لفند للإقامة من 

خلية. لد لسياحة  ( من مثبطا   )خاصة بالنسبة للنسا
خلية لد لسياحة   ثالثا: تجا عالمية في تشجيع 

خلية  خصوصا       لد لسياحة  لسياحي على تشجيع  لمجا  ئد في  لر لد  لعديد من  عمد 
لهشة من  لفئا  لإجتماعي مع  لتضامني    لجانب  لتي يظهر فيها  لإجتماعية،   لسياحة 

لعطل، فتبنّت هذ نية لقضا  لذين يتعذ عليها توفير ميز لضعيفة  لدخو  لد لمجتمع من    

                                                 
1 CNERU )Centre National d'Etudes et de Recherche appliquée en Urbanisme ( , 2010. 
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لسياحي  بالتالي  لإقتصا  خليين  تشجيع  لد لسيا  لى تحسين حركة  مج  سياسا   بر
سبانيا. لبلد نجد فرنسا    لوطني، من بين هاته 

 

لعطل في فرنسا " -1 خلية: صك  لد لسياحة  لفرنسية في تشجيع   le chèque  desلتجربة 

vacances en France : ANCV" 
لعطل: ) 1-1   (Agence nationale des chèques des vacancesكالة صكو 

لعطل بفرنسا     لوطنية لصكو  لوكالة  عم  -ANCV -تعد  لرئيسيين في مجا  لمتعاملين  من 
هي مؤسسة عمومية  طابع صناعي  تجا لإجتماعية،  ، مهمتها  -EPIC -لسياحة 

لإستفا من قضا لموجهة للسياحة لأساسية تسهيل  لسياحية  لتجهيز  تجديد  لعطل للجميع،   
لك عبر" لعطللإجتماعية.  يتم  لجمهو  صكو  لتضامنية لفائد  لعمليا  "  بعض 

لضعيفة.  1لدخو 
لمنظما      لإجتماعيين:  لفاعليين  كة مع  لشر يق  لوكالة بتنفيذ مهمتها عن طر تقو هذ 

لخدما لنقابية،   ،  لجا  لمؤسسا لمصلحة من لجا  لأطر   لعمل،  مجموع  با 
لحركة  لاقلمية   لجماعا  لسياحي،  لمجا  لمتعاملين في  لإجتماعي،  لعمل  لإجتماعية،  لجا 

ية.  لجمعو
عم      تي، حيث لا تتلقى  مساعد    لذ يل  لتمو لنمو يعتمد على  حكومي قو هذ 

لتضامنية  لعمليا  يل  جل تمو لعطل من  ما فائض تسيير صكو  تكريس  سة مهمتها،  لمما
لذ يمثل جز ها  لعطل   يض صكو  يلها يعتمد على تعو . تمو لجمهو لهشة من  لموجهة للفئا 

لإجتماعية للمؤسس لخدما  نيا لجنا  لتي تشغل مكانة هامة في ميز نية   لميز  ة.من 
لعطل: 1-2 يعه على مجموع  صك  جل تو لإجتماعية، من  لسياسة  لعطل هو  لخدمة  صك 

لصغير عاملين   لمؤسسا  ،  قد يستفيد منه كذلك موظفو  لقطاعا لإجر في جميع 
لإستشفائية(. لإقليمية  لحكومية   لثلا ) لعمومية  لوظائف   متقاعدين من 

                                                 
1 Dossier De Presse Agence Nationale Pour Les Chèques-Vacances (ANCV)  Au Service Des 

Vacances Pour Tous, Mai 2015, France, p3. 
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لعطل هو قيمة  ، صالحة لسنتين بعد  50، 25، 20، 10ل سمية في شكل قسيمة صك 
لضعيفة  لدخو  لترفيه للأجر   لسياحة   لعديد من خدما  ، تسمح تعر  لإصد

لعطل. نية لقضا   لذين يريد توفير ميز
هم  ANCVتقو      لذين يصل عد لتضامني للمستفيدين  يل   مستفيد في كل  130000بتمو

مج 4سنة، عبر  لمناطق،  بر ية في جميع  لإقتصا لأنشطة  لعمل   لتمية   لوكالة  فعا في  لهذ 
لسياحي،  تعتمد على شبكة بها  1.5ب حيث تساهم  لإقتصا  من  170000مليا  في 

لترفيهي   لسياحي   لقطاع  لإجتماعيين.  3500لمهنيين  في  لشركا   من 
لوك : 2014الة مساعدتها لسنة سجّلت  لجمهو  حسب 
 43 .لعطل خولهم لقضا  لذين لا تسمح لهم  ل كهو  لشبا    % من 
 26 .لهشة لوضعية  ل كبير   لعائلا   % من 
 23 .لمّسنين  %  من 
 8 .لمعاقين  % من 

لسنة ممثّلة في: قاما لنفس   كما سجّلت 
لعطل تم تنفيذ سن  .2014ة كثر من مليو برنامج 

 229000  لإجتماعي للوكالة لعمل  مج   .ANCVمستفيد من بر
  كثر من 2007منذ لّسن قد مستفيد. 175000،   شخص كبير في 
 28.4  .لإجتماعي للوكالة لعمل  لمساعد   مليو  من 
 31 . لإجتماعية تم تنفيذ  تجهيز سياحي موجه للسياحة 

لإسبانية: برنامج " -2  .turismo senior"1 لتجربة 
لإسبانية سنة      لحكومة  ،  يسيّر من قبل UGT، باقتر نقابة 1985هو برنامج قامت بإنشائه 

IMSERSO  لحفا على لى  لبرنامج  لعمل، يهد  هذ  لإجتماعية   لشؤ  معهد  
لمتقاعدين  لسياحي من جهة،  للسما لمزيد من  لموسم  لسياحية من خلا توسيع  لعمالة 

. خر سبوعين،  لإسبا للذها في عطلة من جهة  سبوع   هو يقو على عر سياحي لمد 
                                                 

1 Jean Marc Mignon, Le tourisme domestique, outil de développement économique et de progrès 

social, Séminaire International sur l’encouragement du Tourisme des Nationaux ,Alger, 9 décembre 

2010, p12. 
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ها في بإقامة كاملة، يتم  فند كبير، في موسم سياحي منخفض  متوسط، بسعر  180ختيا
فقا  لمتقاعد بدفعها  لآخر فيقو   لثلثا  ما  لإقامة.  لة ثلث  لد ، حيث تدفع  منخفض جد

لبرنامج ما يلي: .  قد ميّز هذ  لمو  لظر 
  لآ من كل عا لبرنامج  لبلد، باستثنا شخص للإقامة  1 100 000يستفيد هذ  في 

لتي لديها برنامج مماثل(. 5 000 لبرتغا )  تبا مع 
  نشا  .2011منصب شغل  لسنة  12000ستطاع 
  لة لد قيقا جد لما تعيد  50تدفع  جر تقييما  لبرنامج، حيث   يا لهذ  مليو  سنو

ئب ...( ، لضر لإجتماعية  لرسو  عو  لبطالة  عانا  قتصا  نه  ) لاحظت  
 .1.70 مدفوعة فإنه يوفر  مكاسب،  1مقابل 

ية  لحمو لمنتجعا  لة، فأطلقت برنامجا مماثلا لدعم عر  لد لبرنامج  ّ نجا هذ   قد حفز
« termalismo social .» 

  :خاتم ة
، تبيّن ما يلي:  من خلا ما تقّد

لإقتصا - ية في  ئر لجز خلية  لد لسياحة   جمالي  95.9لوطني، لأنها تمثل نسبة  همية  %من 
لمتوسط(  ، لأّنها تمثّل )على  لخا لإجمالي  لناتج  لمباشر للسياحة في  % من حجم  94لمساهمة 
لوطني . ها للنهو بالإقتصا  ئر،  تطويرها يعتبر  لجز لإجمالية في   لسياحة 

لتي ت - يو  ئر ها من هياكل  لهياكل جو عر سياحي جز خلية ) لد وّجه للسياحة 
لنوعية: فنا  لمصنّفة، 1لمتوسطة  لفنا غير    ، خر معّد للإيو *، بد نجمة، هياكل 

ها  لتي يقد عد  926 : يو لمتنوعة،  63825هيكل بقد  لنقل  سرير(،  كذ شبكة 
لجم لحركة  لسياحي،   شا  لإ لسياحية،  خدما  ين لوكالا  لد ية،  خاصة  عو

لإجتماعية، يبقى  تكو  لسياحة  خاصة  لسياحة  لتي تعمل على تطوير  ترقية  لسياحية 
يين . ئر لجز خيل  سا مد سة على  لأسعا مد  فقط 

لوطن سنة  11بالنسبة لتوقّع  - ئر للسفر خا حد   03، مقابل 2025مليو سائح جز
يين غير  ئر لجز ئر،  ملايين من  لجز يين لنفس  04مقيمين يدخلو  ئر لجز لمقيمين  ملايين من 

تيجية محكمة لجذ  07مليو مقابل  11لسنة،   ستر ضع  لى  قا تدعونا   11ملايين، 
خلي. لد لسو  لى   مليو 
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لوظيفية   - لعمو بمدخوله  بالعطل،  ئر على  لجز لسائح  لتي يقيمها  لرحلا  تباط 
سية،لم  د
لسياحة   لعطلة،  بالتالي  لصيفية، نظر لطو فتر  لعطلة  حلا تقا تكو في  كبر   

 لشاطئية.

ئر: نقتر ما يلي: لجز خلية في  لد لسياحة  جل تطوير    من 
لإجتماعيين ) - لمهنيين  (، كسيّا catégorie socioprofessionnellesستهد فئة 

لعمل،  طنيين حاليين  محتملي لإجتماعية في  لخدما  لك من خلا نظا  ن،  
لعائلية. لعطل  لإجتماعية،  قضا  لسياحة  شكا تشجيع  ،  غيرها من   لتعاضديا

سية - لمد لعطل  لاطفا ) لمجتمع:  ئح  مج سياحية تستهد كافة شر    ضع بر
لعائ  ، لشبا سي  لد  ّ لمقر ستكشافية ضمن   لا ،...(خرجا 

لعامة. - لآ  حتر  لسياحية،   لأماكن  لأمن في   توفير 
يين، خاصة خفض  - ئر لجز طنين  لمو خيل  لنقل حسب متوسط مد لإيو   سعا  تكييف 

. ست، جانت،  لجنو كتمنر قصى  لطائر بالنسبة لولايا  كر   تذ
يا( ،  - لز لوطن ) حية عبر  لر لسياحية  لوطنيين.تثمين  لسيا   لأنها تستقطب عد ها من 
لعطل   - لمفضلة لقضا  لمقاصد  لعلاجية، لأنها تدخل في  لسياحة  ية   لحمو لسياحة  تثمين 

لصيف. لثلا ماعد  لفصو  ية، خاصة في  ئر لجز  بالنسبة للعائلة 
ق - لمو لتي تخلو من  لأماكن  يا في  لمشتر لسياحة  لحد   لسياحية، تشجيع سياحة  ع 

لسياحية. لوجها   لإحد تو في 
لسياحية ) - لغر  لإستثما في  شة  les chambres d’hôtesتشجيع  لمفر لمنا   ،)

لوطني. لسياحي  لطلب   لسياحية، لتناسبها مع  سم  لمو  خاصة في 
لسياحة - لتركيز على  ئر مع  لجز يقية لوجهة  تيجية تسو ستر خلية: لدخو في تنفيذ   لد
- : لما لما  غير  لتر بنوعيه  لثقافية   لسياحة   تثمين 

لسياحي  - لموسم  لشاطئية   لسياحة  لسياحية، موسم  سم  لمو لسياحية عبر  لترقية  تأطير 
لي للسياحة   لد لية كالمعر  لد لمعا   ، لتظاهر لمحلية،  لأعيا    ، لصحر

 (.SITEVلأسفا )
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لسياحة   - لسياحية بصفة عامة في ترقية  لجمعيا  لمحلية للسياحة  ين  لد تفعيل  
. ئر لجز لمجتمع  لسياحية في  لثقافة  تنمية  خلية   لد

مج سياحية،  بأسعا تنافسية. - لموضوعة في شكل بر لمكيّفة   لمنتجا  فقة ترقية   مر
ي - عائم ترقو عد  لسياحية. تصميم   لمتاحا   ة لتثمين  عر 

لوطنية. - يو بالتظاهر  لر لبصر  موجا  لسمعي  يق   لتحسيس عن طر
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