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 كلمة العدد
نأمل أن نلقاكم، يف األعداد و تعود احلولية إىل الصدور،  بعد غياب قصري 

، وصرامة متكاتفني من أجل الدفع يف عمر يف املواعيد احملددة أكثر جدية  القادمة،
 هذه الدورية الفتية ذات األعداد السبعة.

تنوع؛ منها املعاصر ويف هذا العدد احلافل مبوضوعات تتسم باجلّدة واجلديّة، وال 
 احلداثي، ومنها الضارب جبذوره يف تاريخ اجلزائر خالل العصور الوسيطة.

جامعات م، فقد تنّوعوا يف انتساهبم إىل وكما تنوّع كتّاب العدد من حيث ختصصاهت
 خمتلفة من الشرق والغرب.

 إن شاء اهللانؤكد أن حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية ستمضي 
 خبطى ثابتة واثقة رصينة تتسم، دوما، بالعلمية واملنهجية.

وحنن نُِعّدها كي ترتقي إىل مصاّف الدوريات ذات املصداقية واالحرتافية يف جمال  
هيل يف جماالت ختّصصهم، نشر البحوث العلمية اليت متكِّن أصحاهبا من الرتقية والتأ

 وختّصص الدورية يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
واحلقيقة أن أساتذة جامعة قاملة، يف التخصص، يقفون وراء هذه الدورية للتمكني هلا 

قبل أن تُفتح  ،الدوريات املعتمدة يف عامل النشر العلمي، واملضي هبا إىل مصافّ 
ماي  8خابر اليت تنشأ وتتعّدد يف جامعة دوريات الكليات واملاألبواب لصدور 

 قاملة. 1945
نقول لُقرّاء احلولية، والباحثني الذين يرغبون يف النشر هبا، ثقوا حبوليات جامعة قاملة، 
فإ�ا عازمة على تلبية حاجتكم يف النشر، وتطلعاتكم يف بناء رصيد علمي راق، 

 وتشجيعكم على البحث العلمي الرصني.
 وإىل اللقاء يف العدد القادم إن شاء اهللا.              
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 حوليـات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية و اإلنسانية
ة و تعنى ـقالم 1945اي ـم 08جامعـة بة النشـر ـدر عن مديريـة محّكمة تصـة علميـمجل
 .ةـة و اإلنسانيـوم االجتماعيـات األصيلة في العلـاث و الدراسـر األبحـبنش
  :ةـر الحوليـمدي

 س جامعة قالمة)ـد نمامشة (رئيـأ.د/ محم

  :ر النشـرـمدي
 عبد الـرزاق بزازي /دأ.

 :س التحريـرـرئي
                                                                                                اديـإبراهيـم بلع /دأ.
                                                                                             ر:ـاء هيئة التحريـأعض
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 ونـعبد الحق العقد.  -
 د ـن  بوصيـأحس  -

    أعضـاء الهيئـة العلميـة:
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 املة جامعة ق      أ.د. عمر عسوس               
 جامعة قاملة           م بلعاديإبراهي د.أ.    
 جامعة عنابة          عبد اجمليـد حنونأ.د.    
 جامعة قاملة     أ.د. بلقاسم بلعرج              

 

 
 

 جامعة قسنطينة  وصفصاف ب الكرميع. أ.د.    
 جامعة بسكرة            خان حممد .أ.د

 جامعة بسكرةأ.د. نصر الدين جابر          
 أ.د. حممد ملياين               جامعة وهران
 أ.د. إمساعيل قرية            جامعة سكيكدة

 جامعة قاملة      . خري الدين معطى اهللا  أ.د
 جامعة قسنطينة   أ.د. حسني مخري         
 جامعة عنابة    أ.د. حممد كراكيب          

 جامعة اجلزائرعبد الرمحن بوقاف        أ.د.
 جامعة عنابة           أ.د. سعد بوفالقة 

 أ.د.عبد اجلليل هنوش جامعة القاضي عياض
 املغرب  -مراكش                             

                                       جامعة قاملة            د. صاحل فركوسأ.

 جامعة جباية            الند. نوارة قايد تليأ.
جامعة سيدي بلعباس      أ.د.حنيفي هاليلي   

 أ.د. جياليل عبد الرزاق         جامعة عنابة
 جامعة السانية وهران  أ.د لونيسي رابح         
 جامعة قاملة    د. وسيلة محداوي                

 

  الت:ـالمراس
 قالمـة  - 1945ماي  8جامعـة  ـر مدیریة النشجمیع المراسالت إلى:  ترسل

 الجزائـر  24000قالمـة   401العنـوان: ص.ب 
037.20.72.68 037.21.58.49           الفاكـس:   الھاتـف:      

Email: annalesguelmassh @ yahoo.fr 
    :guelma.dz-www.univالموقع اإللكتروني

http://www.univ-guelma.dz/


 قواعـد و شـروط النشـر في المجلة
 ز الموضوع باألصالة و الجدة.ـأن يتمي -1
 أن يكون الموضوع موثقـا علميا. -2
 أن ال يكون البحث قد نشر أو أرسل للنشـر في مجلة أخرى. -3
 ص إال إذا قسم البحث إلى حلقات. 20د عدد الصفحات عن ـأن ال يزي -4
 صحابها نشرت أو لم تنشر. البحوث و المقـاالت التي تصل المجلة ال ترد أل -5
ة و الفرنسية و اإلنجليزيـة مع ملخص باللغة ـر المجلة الموضوعات باللغة العربيـتنش -6

 كلمة.  100العربية فـي حدود 
 تخضع األعمـال المرسلة للتحكيم قبل النشـر. -7
 ر إال عن وجهات نظر أصحابها.ـع اآلراء الواردة في المقاالت المنشورة ال تعبـجمي -8
 ر ـالنش يـةمدير   ع المراسالت إلى ـميترسل ج -9

  حوليات جامعة قالمة للعلـوم اإلنسانية و االجتماعية مجلة                  
 الجزائر.  24000قالمة  1945ماي  8جامعة  401ص.ب  العنوان: -        
   Email:  annalesguelmassh@yahoo.fr             :البريـد اإللكتروني -          

                          Tel :  037- 21- 58- 49                    Fax :  037-20-72- 68  

 بالنسبة للغـة العربية        Simplified Arabic 14 ة بالخطـترسل المقـاالت مكتوب -    
 بالنسبة للغـات األخـرى.   Times New Roman 12 طـو خ      
     16x 24 :شكـل الورقـة •
 بالهوامش اآلتيـة:  •

 1 التجليد:     1.5 يسار:     1.5 يمين:     2.5 أسفل:     2.5 أعلى:          
 .مضغوطفـي نسختين مرفقة بقرص  •

 تذكـر الهوامش فـي آخر المقـال. -10
ــاحب المقــ  -11 ـــعلــى صـ ــا ـال أن يبيـ ــي إليهـ ــة التــي ينتمـ ــم و اللقــب و المؤسسـ ن بوضــوح: االسـ

   ف و البريد اإللكتروني.والعنوان الكامل و الهات
 قالمة الجزائر  401 قالمة، ص.ب 1945  ماي 8  ر لجامعةـمديرية النش
 037.20.72.68 الفاكس:        0.37.21.58.49 :الهاتف
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 تجّلي الخطاب السّیاسي اإلسالمّي في الّشعر الجزائرّي المعاصر
 و"          ؛ " أسرار الغربة " *(مجموعتا مصطفى محّمد الغماري

 ) مدّونة. بوٌح في موسم األسرار"

                                                                                            
 األستاذ: یحیى دّعاس                                                                 

    اللغة العربیة و آدابهاقسم                                                
      المركز الجامعّي سوق أهراس                                            

 
 

 ص: ـملخّ ال

بات السیاسیة في الشعر الجزائري المعاصر ظاهرة یمّثل تعّدد الخطا
 –   أسلوبیة قمینًة بأن ُتخّص بدراسات نقدیة في األشكال والمضامین، ومقالي

یندرج في هذا المسعى؛ فقد تناولُت فیه ظاهرة الخطاب  -المعنون أعاله 
اإلسالمّي السیاسّي في مجموعتین من مجموعات الّشاعر مصطفى محّمد 

ة: إذ تحّدى ـمواقَف سیاسیًة متنّوعاري ـالغم د أظهرت الّدراسةُ  اّتخاذالغماري. وق
ونّدد بأعداء فكرته وعارض األنظمة العربیة الحاكمة، منّددًا باستبدادها مستنكرًا 

رافضًا نه مع قضایا المسلمین في العالم، الواقع المفروض. ثّم أظهر تضام
التاریخیین... كّل ذلك في سالم التي یقف وراءها أعداُء اإل سیاسة الّتغریب

 قصائد تطفح واقعیة رومانسیة.
 

ــالتي هـــذه هـــدف  ــاولُ  مقــ ــابال ظـــانّ م تنــ فــــي المجمــــوعتین  یاســـيّ السّ  خطــ
اعر من خصومه وهم خذها الشّ اتّ  )1(مواقف نع كشفبالالمذكورتین في العنوان، 
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ق ب تحّقــه بقــر تفاؤلَـًا ظهــر مأعـداء فكرتــه التـي یحیــا لهـا، ومــن األنظمــة العربیـة، 
مــع قضــایا  اً تضــامنممرفــوض،  علــى واقــع متــرّد مفــروضٍ  اً ر ائ، ثّــیاســيّ حلمـه السّ 

ــالم ــــي العــ ــعفین فـ ــ ــلمین المستضـ ــذه .المســ ــ ــرّ  هـ ــــاك ،رتالمواقـــــف تكــ ــا وهنـ ــ  -   هنـ
 " ." وٕان في "بوح في موسم األسرار أسرار الغربة إن في " -ظواهر

ــ راســـة أنّ نـــت الدّ وقــد بیّ   هـــا علـــى مكــن توزیعُ یاســـیة ییاقات السّ مقــاطع الّسـ
   ة:ـخمس مواقفَ 

  .یوعیةندید بالشّ تحّدي األعداء والتّ  -1

  .ندید بهاالعربیة الحاكمة والتّ  معارضة األنظمة -2

 .واستنكار الواقع المفروض إلسالميّ  ي الحلّ تبنّ  -3

 .ضامن مع قضایا المسلمین في العالمالتّ  -4

 .اریخیینم التّ ندید بأعداء اإلسالغریب والتّ رفض سیاسة التّ  -5

 ه بفكرتهمیوعیین وتندیدُ ه الشّ اعر أعداءَ ي الشّ دّ ـ: تح الً أوّ 

ــالةً  إنّ   ــانیة  الغمــاري صـــاحب فكـــرة، وفكرتـــه هـــي خدمـــة اإلســـالم رسـ إنسـ
كمــا یقــول  -أبعادهــا االجتماعیــة والسیاســیة والفكریــة ق الحیــاة الیومیــة بكــلّ تتعّمـ

أولئـك الـذین یـراهم  ریح ضـدّ وهو یقف موقف العداء الّصـ -د ناصرمحمّ  األستاذ
 بأشــعار فیهــا عنــفٌ  ،یــةمادّ اللحادیــة و اإلمــذاهب الــّدعاة إلــى الأعـداء رســالته مــن 

   )2(.عاطفة وجیشانُ 
ي فـي فكـرهم المـادّ  هاً یوعیین مسفّ ى أعداءه الشّ دد یتحدّ وهو في هذا الصّ  

 :من المدّونة كثیرةمواطن 
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 ثالثة منها في " ؛ة مقاطعي ستّ ى هذا الموقف فیتبدّ  "ففي "أسرار الغربة -أ
ــ "  و" ار الحنـینـأزهــ " واألخـرى فــي " ثـورة اإلیمــان  ةـمعزوفــ" و" اهي أّمــاطمئّن

 ". األلم
اعر بتندیـده بأعـداء دینــه ل مـن "ثـورة اإلیمــان" یصـّرح الّشـفـي المقطـع األوّ       

في  فهو غّصةٌ  ‼هیهات ا. لكنوفكره ومذهبه، الذین یحاربونه، ویقولون فیه زورً 
ــارٌ  ــــوبهم حلــــوقهم، ونــ ــمائهم ازدراءً  فــــي ذلـــــك وهــــو .تشــــوي قلـ ــم ال یــــذكرهم بأســ ــ  لهـ
تعّمَده و  لما لم ُیسّم فاعله،ه الفعلین (ُیحارب، ُیرمى) بناءَ  . ولعلّ واستهانًة بفكرهم

فیــه داللـة علــى  ،قلـوبهم) (حلــوقهم،اإلشـارة إلـى خصــومه بضـمیر الغــائبین "هـم" 
   )3( :یقول ووها ه ة شأنهم وكره ذكرهم.قلّ 
 َمى بزوِر القوِل في كلِّ َمشعِب◌ِ وُأرْ   ُب في دیني وفكري ومذهبي  ُأحاَر◌َ  -1

 بذنِ داِر فِي صدِر مُ وحشرجَة أألْق  وما أنا إّال غّصًة في حـلوقهم      -2

 مي بأشالِء َغْیهبِ رْ وٕاّال الّضَحى یَ      تشوي قلوَبهم    ارُ وما أنا إّال النّ  -3
" والمقطع  أسرار الغربة " أولى قصائد "ثورة اإلیمان" ، أنّ والملحوظ هنا 

ــالمــــذكور مطلعُ  ــاني الّســ ــ ــة "ثــــورة" معـ ــ ــا وفــــي كلمـ ــ ــرّ هـ ــ ــدّ خط والـ ــأنّ  .يفض والتحــ ــ  فكـ
 سع عشـرةأولى مجموعاته التّ أسرار الغربة إذ  (سارع في باكورة باكورته  عراالشّ 

كره ومرميٌّ بالباطل في دینه وف بٌ محارَ  إّنهوأخطر همومه،  ) باإلعالن عن أهمّ 
 هم.من التّ 

 ؛عـن خصــومه غمــاريفصـح الالـث مــن القصـیدة ذاتهــا یُ وفـي المقطــع الثّ  
ال   الحـدیث عـن اهللا خرافـة قدیمـة أّن ن "أن ال إلـه" و یوعیون الـذین یـروْ هـم الّشـإنّ 

    )5( :ولـیق   )4 (،ین "مخّدر الشعوب"والدّ  ،تنفع
 كالٌم قدیٌم لیس یجدي ُمهَزأُ    ؟ وما الهدى؟ حمنُ یقولون: ما الرّ  -13

 وِل ومبدأُ ـجدیٌد ألبواب العق   وراُت فتٌح مقّدٌس   ومـا ذاك والثّ  -14
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 ولكّنها ُتدمي القلوَب وتظِمئُ     غلیَلهم    َتشفي شیوعیـٌة حمراءُ  -15

 !ّدرُ ـیُن إّال للشعوِب مخفما الدّ      ُیكّررُ  نــا من قدیمٍ دعْ  :یقولون -16
ینینین الذین یزعمون ب الماركسیین اللّ ادس منها یكذّ لمقطع السّ وهو في ا 

 كانوا أساتذة وبناةَ  ها تمّسك بها قومه عقیدة لمّ نّ َرهم أكّ مذ ،عوَّ ین خدعة الجُ الدّ  أنّ 
ــ خــذوا لهــم هم اتّ نّ فــإ -ینال شــأن لهــم بالــدّ  وٕان كــانوا یــّدعون أن -ا هــمحضــارة، أّم

مــن  اإللحـاديّ  مـا فـي فكـره اغرین أذلـة علـىصـ ،وهـو "لینـین"یعبدونـه  بشـریاً  إلهًـا
     )6( :یقول ، حیثزیف واضحٍ 

 حدُ لیم أوْ اعلق التّ و"ماركس" في خَ      الّرفیق وفكُره  ـوءاتُ تقول نب -27

 دُ ـٌة وتصیّ ن إال خدعیا الدّ ـوم  لجوعُ في بطن األعاریب قد غزا هو ا-28

 بها قوٌم فشادوا وشّیـدوا تحّلى  كذبتم .. فما اإلسالُم إال عقیـدةٌ    -29

 دُ ـفوضى هنالك ُتعبالَن و ـللینی  ُم   ـُن یا من ركعتـیوما أنتُم والدّ  -30

 َن مشهدُ ـیف في أوهام لینیوللزّ  ة    ـیدیه في َصغار وذلّ  مْ ـُوبستُ  -31
ــا یُ   ــذا المقطــــع أنّ ومـ ــ لحــــظ فـــي هــ ــٌم اعر خصـــومَ مواجهـــة الّشــ ــ ــا تهكُّ ه فیهــ

ئــون مـاركس ویعبــدون لینــین هم ینبّ لكـنّ  ،ةالنبوّ بــ رونكفـمــن الهجـاء فهــم ی وضـربٌ 
ــه،  ــتم یدیــ ــیاء. واألفعـــال الماضـــیة فـــي الجمـــل: كـــذبتم، ركعـــتم، ُبسـ وفوضـــى األشـ

ــــ ــــى، ذّل ــماء: الفوضـ ــــومه واألســ ــــعف خصـ ــــة علــــى ضـ ــا داللـ ــام، فیهــ ــ ة، زیـــــف، أوهـ
هـــم اس عبــادة خــالقهم و ون علــى الّنــر نكــفكیــف یُ  وٕاالّ  ،یوعیین وســفاهة فكــرهمالّشــ

 !؟ًا مثلهمبشر  یعبدون
ه الذین یعیبـون علیـه إسـالمه ى الغماري أعداءَ " یتحدّ أزهار الحنینوفي " 

یسري في  حيّ  باقٍ  ثابتٌ  فهو !نوا منه وهیهاتهم لن یتمكّ ویؤذونه بأحقادهم، لكنّ 
     )7( :، یقولنوُر الهدىویأخذ بیده  دمه اإلیمانُ 
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 . ال خجٌل وال استحیاءُ ویشیُخ.   ي   ـه لیٌل في الّسالم یلومنـویتی -24

 فراءُ اُده الصّ ـي أحقـفتشوكن     ره ـر فكـقتات منه الوهُم یعصیَ  -25

 راءُ ـأعماقَي الخض ففترفـر   وى أنا لن أموَت وفي دمي هتف اله -27

 في األجفان یا عذراءُ  واِك◌ِ ـوه  أنا لن أموت وفي یدي ضوُء الهدى  -28
رمــز فیــه لهــم  ،ســلوب رومانســيّ بأ -أعــداء إســالمه -أعــداءه  فقــد جابــهَ  

نــت منــه تمكّ  اً حقــود ،يیإذ جعلــه یتیــه ویلــوم ویشــیخ وال یســتح ؛لیــل وشّخصــهبالّ 
ــالغراب الّناعــبثــّم  .األهــواء فحفــرت قلبـــه اهم بتكـــرار یـــه إّیــتحدّ  مؤّكــداً  ،شــّبههم بـ

ــا لـــن أمــــوت جملـــة: " " رّد فعــــل الغمــــاري علـــى مــــن تشــــوكه  لــــن أمـــوت و" ." أنــ
ــ ،فكرتــه مــوَت◌َ  ونّنــإذ یتم ؛همأحقــادُ  "لــن" نفـــي  لكّنهــا حّیــة وســتبقى إلــى األبــد فـ

خــرج إلــى غــرض  . واالســتفهام غیــر حقیقــيّ )لــن أمــوت -ســیموت ( )8(المسـتقبل
اللـة علـى للدّ  هار "لن أموت" وقد كرّ  :والمعنى ،فيللنّ  فیهفهمزة االستفهام   )9(فيالنّ 

 .ءقهر األعدامهما أصابه من  ،كه بما آمن بهتمسّ 
ــا المقطــع األوّ  الّرومانســيألســلوب وبا  ـــل مــن "نفســه یلقانـ " اهي أّمـــاطمئّن

 نتماء القويّ االاعر وفي ذلك داللة على في عنوان القصیدة هي عقیدة الشّ  واألمّ 
ــ -بعالقــة الفــرع باألصــل -واالرتبـاط الوثیــق ینــاجي فهــو  .هإذ االبــن فــرع مــن أّم

مــوج  ةَ قـوّ  ثـائرٌ  أعـداءه، قـويٌّ  ىشـهــو ال یخف ،یا كبیـرینوتحـدّ  ا جلـداً ه مظهـرً إسـالمَ 
     )10(:ولـار العرب، یقالثوّ  إباءَ  أبيٌّ  ، ثابتٌ ُحزنٌ  عزیمته ، ال یثنيهدیرهو  البحر

 دویَّاو أنــا كالبحر ..موجًة         ـاً ي فلست أرهـب شیئاطمئنّ  -1

 ال .. ولن ُیرهَق األسى قدَمیَّا  وابي      ضُر الرّ خ لن تذوَق الظالَم◌َ  -2

 ..عربیَّا الُخطىلم أزل ثـائَر    ي .. یا َخصلَة الفجِر إّني     اطمئنّ  -3
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 شــبیهَ بیعـة لنقــل أحاسیســه متوّســال التّ بعــض مســمّیات الطّ  اعتمـد الغمــاري      
ه بالبحر في هیجانه یه خصومَ ه ثورته وتحدّ حیث شبّ  ؛لاألوّ  ل في البیتالمفصّ 

نقـل ثـّم إّنـه  .وتشبیهها بإنسان یذوق وابيبتشخیص الرّ  وهدیر موجه، واالستعارةَ 
ــ المعنـــويّ  ــاً  المَ إلـــى المحســـوس بجعلـــه الظّـ ــ مطعومـ ــیُـ رمـــز  األخضـــر ونَ ذاق، واللّـ
ــ .یوعیةلحمـرة الّشـ مقـابالً  ماإلسـال   )11(؛الـث مجـاز مرســلداء فـي البیـت الثّ وفـي الّن

ــــك أّن  ــــر) ذلـ ــــزء (الفجـ ــــذكر الجــ ــــالم بـ ــــي اإلسـ ــــر هــ ــلة الفجـ ــ ــمّ  -   خصـ ــ ــــو أهــ  وهـ
 (اإلسالم). :وٕارادة الكلّ  -لها یومیاً وأوّ  لواتالصّ 

ا إنشـائیا وهـو یریـد الخبـر مـن األمـر اعر أسـلوبً رافة في توظیف الّشـوالطّ  
ــ ا فـــظ أمـــرً ي) وهـــذا ممــا یخـــرج األمـــر فیــه عـــن حقیقتـــه فیكــون اللّ المكــرور (اطمئّنـ

ــرِ  تكـــرار هـــذا األمـــرِ  و .ســـتطمئنین :اللـــة إذن هـــيفالدّ   )12 (،والمعنـــى خبـــر  الخبــ
 بات في مواجهة المصاعب وأتعاب أعداء الفكرة.على الثّ  اللةٌ دل

یوعیین الّشـ الّشاعر أعداَءهي یبرز تحدّ  ،"وفي "بوح في موسم األسرار -ب   
فـي مقطـع مـن "مــري القلـب" وآخـر مـن "قــدر  فقــط؛ه بفكـرتهم فـي مـوطنین وتندیـدُ 

 ة.الحرف"، رأیت عدم ذكرهما لمشابهتهما ما ورد في المقاطع المذكور 
 ندید بهااألنظمة العربیة الحاكمة والتّ  ةـمعارض -ثانیاً 

العروبة في أمجادها وبطوالتها وانتصاراتها مما یعتز وُیفخـر بـه لكـّن  إنّ  
ومشرًقا وبخاّصة  شاعرنا اصطدم بضعف وفساد األنظمة العربیة الحاكمة مغرباً 

بة. ویــزداد لمتعّصـوُح العرقّیــة اضـیقة حیــث الـرّ  وقومیــةٍ  تلـك التـي تتغنــى بعروبـةٍ 
أكثـر هـذه األنظمـة خانـت القضـایا العربیـة وباعتهـا  األمر خطورة عنـدما یـرى أنّ 

بعضــها  بـل إنّ  .عوبالّشــ وانغمسـت فـي صــنع زعامـات وهمیــة علـى حســاب هـمّ 
فكـان أن أعلـن   )13( .الل وینشر الكفر والفسوق والعصیانمعجب بما یخدم الضّ 

 مـرآ وتقتـل كـلّ  نظمـة مادامـت تحـارب الحـقّ د بهـذه األافض والمنـدّ عن موقفه الـرّ 
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ــا فــي "أســرار الغربـــة"، ونجــد ذلــك فـــي تســعة مــواطن مـــن المدوّ بــه  ،نــة أربعــة منهـ
 األسرار".وخمسة في "بوح في موسم 

ــا یـــأتي -وســأكتفي  ــمّ  -فیمـ فـــي  مقـــاطع هــذا الموقـــف السیاســـيّ  بــإبراز أهـ
  المجموعتین:

ــا الّشــتـــي عْنــوهـــي القصــیدة ال ،"أســـرار الغربـــة" ففــي -       باكورتـــه اعرُ ون بهـ
ــا مقطعــان یعلــن ــةَ  عــن رفضــه فیهمـ ومغربـــا، وعــن تهّكمـــه  العربیــة مشــرقاً  األنظمـ

 عوبعلى الشّ  ام العرب الذین تسّلطوابالحكّ 
  )14(لیقول في المقطع األوّ  أفسدوا في األرض.و  العربیة

 َت الحدودُ ـَمواثقي .. أن     وألنت یا حّبي الخضیَل     -31

 دودُ ـالوادي تقاُم لها السُّ       وداُء في    ال الفریُة السّ  -32

 عیدُ ـضها الكنانُة والصّ فُ     ر      ـاعین تال صیحُة النّ  -33

 وُد"ـریها بحسنائي "الفه    ال فتكُة "اآلساُد" ُتغـ        -34

ِد والج     ُض قـاتَل      الّرمُل یرفُ  -35  دودُ ــاألَلِم المشرَّ
ات ثــالث مــرّ  المكــّررةفــي "ال" ن رفضــه األنظمــة العربیــة بــأداة النّ عّبـر عــ 

ــ !فــي أبیــات متتابعـــة: ال للقومیــة العربیــة وداء حیـــث ى عنهــا بالفریـــة الّســوقـــد كّن
ودعــاة القومیــة فــي مصــر وســوریا  .العـرب دویــالت تفصــل بینهــا حــدود (ســدود)

ــ ،ومــوت أداة شــرّ  ــ اعین وفكــرتهموصــفهم بالّن وال   لصــیحتهم  ة، والترفضــها األّم
لجـرائم حــاكم ســوریا حــافظ األســد الــذي فتــك بــآالف المســلمین فــي ســوریا بــإغراء 

ه جمــع "أسـد" و"فهــد" جمـع حیــوان وفـي ذلــك ریــف أّنـوالطّ  .عودي "فهـد"الملـك الّســ
ــة تهّكــــ ــداللــ ــ ــان الّشـ ــاً م وبغـــــض. وٕاذا كــ ــدّ  اعر رافضــ ــــة ومنــ ــة العربیـ ــم القومیــ ــ دا بظلـ

" حّبي      :ظام اإلسالميى البدیل عنهم وهو النّ ه یحیل إلفإنّ  یة،العرب نظمةاأل
ــ الخضـــیل ــ ــ" فهــــو قوانیُن ــو الّشــ ــالالّ والتّ  .ریعة (الحـــدود)ه (مـــواثقي) وهــ ــد بــ  )15(موكیــ
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فالبدیل  اً إذ ة االنتماء،فیه داللة قوّ  -في البیت -میر "أنت" ألنت" وتكرار الضّ "
ــامَ  -هــو اإلســـالم  ــاة نظـ ــ - حیـ عـــن واقـــع القومیـــة ة هـــذا البـــدیل ال غیـــره. وألهمّیـ

إذ  ابق وجـاء نفـي تلــك القومیـة بعــده،المرفـوض، اســتهّل بـه المقطـع الّســ العربیـة
وفــي ذلــك  .رْ فلتتــأخّ  یلّفهــا الغمـوض وفكــرة القومیـة مســتوردة، غریبــة لهـو األصــ

 -وداء ام العرب یریدون فرض فریتهم السّ فهؤالء الحكّ  قوّیة،ى فكرة االنتماء تتجلّ 
ــ ــاتم واد لـــونٌ والّسـ ــ -قـ  عوب معتــــزّ اعر مـــع هـــذه الّشـــعوب العربیـــة، والّشـــعلـــى الّشـ

 خیار آخر. أيّ  رافٌض  ،بانتمائه إلى عقیدته اإلسالمیة
ــبیهٌ     ــــيّ  وشــ ــذا الخطــــاب السیاسـ ــــاب"،  بهــ ــأواك فــــي الغـ ــــي "مــ ــده فـ ــا نجــ مــ

عیف، الضّ  یأكل القويّ  إْذ في الغابلم ش والظّ والعنوان فیه داللة الفوضى والتوحّ 
عقیــدَتهم ام خیـانتهم فقـد شـّنع علــى الحّكـ ،ع األنظمـة العربیــةوهـذا مـن صــمیم واقـ

  )16( :اإلسالم. یقول محاربتهمو  ،بارتمائهم في أحضان أعدائها

 ا نداماَناأضَحوْ  َخناباألمِس تاری َسِل المروءاِت من باعوا ومن ذبحوا  -18

 یانـاَ سكرنا من خطا انتخینا ثمّ    بعنا المروءاِت في أوزاِر ُغربِتـنا   -19

 ُجّالنـا ◌َ نا  واستحلُّوا ذبح◌َ ضیاء واسأل  وكم خجَل التاریُخ َمن طعنوا  -20

هـاُنوا ومـا  فـي وطنـي ◌َ والعـار ار فـي كبـدي  الّنـ ْوا یزرعـون◌َ اسـتو ثـمّ  -21
 هاَنا

ــا شـــّخص "المـــروءات" فبأســـلوب رومانســـيّ  ــّرةً  فجعلهـ ــاناً  مـ ــلعةً  إنسـ  ُیســـأل وسـ
وجعـل الخطایــا  .یبـاع ویـذبح فجلـه حیوانــاً اریخ ص التّـكمــا شـخّ  .ة أخـرىتبـاع مـرّ 

في األكبـاد  ار والعار مزروعاً جعل النّ  ثّم إّنهطعن، یُ  إنساناً  یاءَ ر والضّ سكِ ا یُ خمرً 
یاء في البیت العشرین والضّ  .امالحكّ  هؤالء جرائم شنیعت وفي الوطن، وفي ذلك

وهكــذا فقـــد . إذ المعنــى "اإلســالم" مــن بـــاب ذكــر الجــزء وٕارادة الكــلّ  مجــاز مرســلٌ 
اعر وتعبیــر الّشــ  )17 (،جنایـة بعــض أبنائــه كـان قــدر "اإلســالم" أن یكــون موضــعَ 
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اإلسالم  تعالیمَ  لحقفیه داللة على األذى الذي  ،ن" (طعنوا ضیاءنا)بالفعل "طعَ 
     ام العرب. من قبل هؤالء الحكّ 

وا تحلّ سـم "اتعـالیم اإلسـال قتـلبح أي عن وٕانمـا أجـازوا الـذّ وهم لم یكتفوا بالطّ       
اعر م، نقلها الشّ یب العظطْ دید والخَ ى في المعجم هي األمر الشّ نا" والُجلّ ذبح جالّ 

من إبعاد اإلسالم عن حیاة الناس بقتل تعالیمـه  ب أعظمُ خطْ  إلى "اإلسالم" وأيّ 
األنظمـة العربیـة  أنّ  ،والغریـب الـذي ینـّدد بـه الغمـاري ؟! واالنغماس في الخطایـا

ــ نة الــذیاء األّمــأصــبحت تــوالي أعــد  راث العربـــيّ فــوا الّتــوا الــبالد العربیــة وزیّ احتلّـ
ــادقُ  ــانوا أعـــداء،  وهـــؤالء ال النافعـــة:        هم فتســـتورد منـــاهجهم الّضـــارة وتصـ كـ

إذ هـم یسـامرون فـي الخمـر ال فـي   دامى صـالحٌ ولـیس فـي الّنـ .أصبحوا ندامىف
 !الخیر
 ألنظمــةلهــا رفـض یاسـیة كلّ انیــة خمسـة ســیاقات سوفـي المجموعـة الثّ  -ب      

ق إلى ثالثة منها الحاكمة وتندید وكره لها، سأكتفي تفادیا لإلطالة بالتطرّ  العربیة
 :عن هذا الموقف واألكثر تعبیراً  األوضح -في رأیي -هي 

ى بهــا ائفـة التـي یتغّنـاعر بالعروبـة الزّ د الّشـ" ینـدّ مـّدي مضـاءكفـي " -1 
ــاءَ  اً ام العـــرب أمــراء وملوكـــحّكــ ــلْ ویُ  ،دول اشــتراكیة ورؤسـ ــهُـ التـــي عوب ون بهــا الّشـ

    )18( :، یقولسحقها الفقر والجهل
 اــالعـربيَّ نحیاه سرابَ      ونظلُّ نمضغُ هّمنــا    -37

 ـاـوعبَّها "الملُك" احتسابَ       ا بها سكَر "األمیُر" كاسً  -38

 اـَ ِت یدیُرها الحزُب انتخاب      وعلى الجماهیر الموا   -39

  اـوٕاْن ترهََّب أو تصابَ  ِن"     لّلیل أوزاُر "األمیــ     -40
ــّبه العروبـــة بالّســ فقــد      ــاشـ وأكاذیـــب  راب وفـــي ذلـــك داللـــة علــى زیفهـــا وباطلهـ
ــبّ  !طـــبهم ومــا أكثرهـــاقون بـــه فــي خُ شـــعارها، یتشــدّ  رفعــوا ام الـــذینالحّكــ ها هكمــا شـ
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ــالخمرة ــوا  ،بــ ــدمنوها لیســ ــاع والّســــوقة؛ومــ ــ ــمإنّ  مــــن الّرعـ ــا هــ ــ ء األمــــراء والملــــوك وأمنـ
 خطابـاتهم وفي ذلك داللة علـى كثـرة اسـتعمالهم شـعار العروبـة فـي كـلّ  األحزاب،

   )19(.یخادعون به العواّم مستخّفینهم
ــ ثـمّ   فصــمتها وٕان كــان  علــیهم،عوب العربیــة ه یتوّعــدهم بقــرب ثــورة الّشـإّن

وا فـــي األرض ام الـــذین أفســدف هـــؤالء الحّكــجــرِ تَ  ل إلــى نـــارســوف یتحـــوّ  طــویالً 
التـي یحرســون علــى  هم القومیــة الجوفــاء، ولــم تكـن لهــم ســوى خطـبِ فكانـت خرابــاً 

    )20( :. یقولتزیینها
 ِع وهائمون به ضبابــَا    یـا       یا سادروَن على الضّ  -41

 وَل سوف یلتهُب التهابـاَ        عوب وٕان تطا    صمُت الشّ  -42

 ب تدكُّ من شادوا الخراَبا      رو   رًا على َخْضـِر الدّ ـنا -43

 طَب الِكذاَباعوا الخُ ِر ورصَّ      وا ِمَزَغ الفخــا    لمُ من لمْ  -44
ــابــت فــي رفـــض الّشــوالثّ   ه اعر هـــذه األنظمــة العربیــة الحاكمـــة الفاســدة أّنـ

الـذي تحاربـه، فهــو البـدیل الوحیـد الــذي سـوف یكــون  ظـام اإلســالميّ یواجههـا بالنّ 
األخضـر  قابـل اللـونروب" و رمـز لـه بــ "خضـر الـدّ فالعربیـة، عوب حین تثور الشّ 

ــ ،ألحمربـــا ــه الّشــ ــا ســــبق -یوعیین رمــــز فكـــرة أعدائــ ــ  - كمـ ــ ة علــــى فالخضـــرة داّل
قــد و  .هوانیةار والّشــم والّنــالحمــرة علــى الــدّ  حــین تــدلّ  مــاء والجمــال فــيالخیـر والنّ 

 هـــو عنهــا یلوالبــد جعــل األنظمــة العربیــة خرابــاً ف -وهــو یتوّســل المجــاز - أبــدع
ثورة على  إسالمه (خضر الّروابي) في تضاّد یبرز البدیل جمیًال صالحًا، إذ هو

    )21( .الفساد والخراب
ام العــرب الــذین یجتهــدون فــي للحّكــ موّجـهٌ  " خطــابٌ هــواك ألــمّ فـي " -2
    )22( :هداء، یقولعامة على حساب الجماهیر الجوعى ودماء الشّ صنع الزّ 

 ْت"الّ "ال ا من یصنعونـوی -35
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 اـحایمن خبز الضّ  -36

 داء ـهمن دم الشّ  -37
 .اةْ ـمن جرح المعان -38

علـى واقـع كثیــر  ت" وفــي ذلـك داللـةٌ "الـالّ  نم الجـاهليّ عامـة بالّصـرمـز للزّ  
ــمـــن الحّكـــ عب أن ام الــــذي اســـتطاعوا بجبــــروتهم واســـتخفاف كثیـــر مــــن أفـــراد الّشــ

ونهم إلى ما فوس والجهلة یعظمّ لنّ ا ضعافَ  تجعلمن الهیبة  نوا ألنفسهم هالةً یكوّ 
داللـة علـى كمـا فیـه  !ي بــ "معبـود الجمـاهیر"بعضـهم سـمّ  س حتى إنّ یقدیشبه التّ 

ــــؤالء "الزّ بغــــض الّشــــ ــاء"اعر هـ ــبّ  ،عمــ ــ ــد شـ ــــي فقــ ــده فـ ــــت تعبــ ــنم ثقیــــف كانـ ههم بصــ
 ام العرب.فكذلك هؤالء الحكّ  وال ینفعهم،اس النّ  ضلّ الجاهلیة، والّصنم یُ 

ــدٌ " اآلن هــــمُ فـــي " -3 ــ تندیــ ــوْ بالحّكــ ــذین ارتمــ ــان ام العـــرب الــ ا فــــي أحضــ
ــالمین الّشــ ــالتهم وبــداوتهم، مسـ هم حـــرب یوعیین لكـــنّ حضــارة الغـــرب متناســین أصـ

   )23(:على جیرانهم العرب، یقول
 یا أّیها البدويُّ  تحّضرَت◌َ  -65

 بین المحیطین  تجّزمَت◌َ  -66

 !ر الحدود الملّغمة للصدیقْ ـعب -67

     !قـقیللشّ  جةً مدجّ  -68
 !!غصن زیتونة للّرفیق وحاملَة◌ً  -69

 ارْ ـار للجـتجّزمت بالنّ  -70

 !رّویَت من دمه كّل ثارْ  -71
ــدّ   ــــي ینــ ــین"؛ المحــــیط األطلسـ ــ ــین المحیطـ ــا "بــ ــــة جمیعهــ ــة العربیـ د باألنظمــ

 هم فیمـا بیــنهم أعـداء متقـاتلون حیــث إنّ اإلسـالم لكـنّ  والهنـدي فـي مواالتهـا أعــداءَ 
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ــین الــــدویالت ال ــدود بــ ــة كلّ الحــ ــامٌ عربیــ ــا ألغــ ــاء  هــ ــلحة ودمــ ــین اإلخــــوة تُ وأســ ــفك بــ ســ
 األعداء، وفي ذلك داللة على فساد فكرة القومیة العربیة والتعّصب العروبّي.

 واستنكار الواقع المرفوض: اإلسالميّ  ي الحلّ ـ: تبنّ ثالثاً 
مـا یعـادي  ابقین رفضـه وبغضـه لكـلّ اعر في المـوقفین الّسـلقد أظهر الشّ  

ي أعــداء فض وتحــدّ وقیمــه التــي یحیــا بهــا ولهــا. وموقفــه فــي الــرّ مبــادئ اإلســالم 
دا لإلسـالم یـدعو مذهبه واضح، وهو في رفضه ذاك یعلن بوضوح انتماءه متجـرّ 

ــاة  فــي غیـــره مــن األنظمـــةالمــذاهب البشـــریة و  عــن كـــلّ  إلیــه بـــدیالً  تســتحیل الحیـ
    )24( .ةالكریمة والعدالة االجتماعیة الحقّ 

ــیّ   ــ نّ ن التقّصــــي أوقـــد بــ ــ ــتنكار الواقــــع  اإلســــالميّ  ي الحــــلّ موقــــف تبّن واســ
ــ .نــةالمفـروض مســّجل فــي أكثـر مــن عشــرین قصــیدة مـن المدوّ  ى ال أطیــل، وحّت

ع هذا الموقـف فـي مقـاطع مـن قصـائد المجموعـة بتتبّ  -يـفیما یأت - كتفٍ فإّني م
 انیة.أخرى من الثّ في األولى و 

ــةَ  ىـفـــــي المجموعـــــة األولـــــ -أ ــ ــیاقاً  أربعـ ــــر ســ ــ عشـ ــ ــــرز كلّ سیاسـ ــاءیا تبـ ــ ــا انتمـ ــ هـ
ــ ــالّشــ ــــكه بالّشــ ــــالمي وتمّسـ ــدیالً اعر اإلسـ ــ ــا  ریعة بـ ــ ــــر منهـ ــــر، أذكـ ــة البشـ ــــن أنظمــ عـ

 بعضها:

ــا فــي هــذا الموقــف مقطـــعٌ  -1     ": لــو قـــرأت كتـــابي مــن " لعــّل أقــوى مــا یلقانـ
اهم إلـى القـرآن الكـریم، إّیـ ة داعیـاً یخاطـب فیـه أصـحاب المـذاهب البشـریة الضـالّ 

   )25( :العصر مشاكل كلّ ل ففیه حلّ 
 ىـّد عن كتابي وولَّ ـإذا صلجاهلون .. ما أتفَه العقَل     أّیـُها ا -16

 الَ اهُ ..نارًا وُمهْ ـسقاكم أس كمْ یل ..واًها      اربون في اللّ ها الضّ أیّ  -17

 یورُق الطُّهُر في محّیاهُ حقالَ   ألُف ضیـاء     ضرُّ خي كتابي یـف -18

 ًا       كم سقتها شریعُة اِهللا ُنْبــالَ ـم نفوستـلكْن هدم… وَبَنیُتْم  -19
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 فیه لشّتى مشاكل العصِر حالَّ    وا   اقرأوا تجدُ  ..في یدي ُمْصحفي -20
ات فــي هــذا المقطــع ثــالث مـــرّ  إلیـــه ه أضــاف القــرآن الكــریمریــف أّنــوالطّ  

ــابي، (كتـــابي، ــافةَ  كتــ ــ مصــــحفي) إضـ ــ ــاتمّل ة . وفــــي هـــذا داللــــة علــــى قــــوّ قك وٕالحــ
أن تجّرب  ت وشقت، ولیس لها إالّ فضلّ البریة  ء إلى إسالمه الذي تركتهاالنتما

  لع على تعالیم اإلسالم لتجد حلول مشكالت العصر المختلفة.فتطّ 

 ائر غیـرالثّـ راعوفي القصیدة نفسها مقطع یخاطب فیه بـابلو نیـرودا الّشـ -2  
 اإلسـالم ى حقیقـةلـع علـه لـم یطّ ألّنـ ،یأسـف لـه كأّنـهة، و ثورتـه الشـیوعیة ضـالّ  أنّ 
    )26( :یقول .سبیل العدل والحقّ في  هامحمودة، ألنّ  لكانت ثورته وٕاالّ 

 الَ دْ ـي الــوجود یـنشُد عـف  ثائرًا   لو قرأت القرآَن ما كنَت إالّ  -12

 ضـلَّ من یجهـُل الحقیقَة ضالَّ  ینبــوعُ سّر      .العظیُم.فكتابي  -13

 جلَّ في الخافقیَن .. حكمًا .. جالَّ   ٌر  ــری. ال صراعٌ مالعدُل.ِملؤهُ  -14
تفضـیله علـى بفـي البیـت األخیـر  اإلسـالميّ  اعر الحـلّ ي الشّ ویظهر تبنّ  

یوعیة بعبــارة وأشـار إلــى الّشـ -ملـؤه العــدل وغیـره  ، إّنـه نظــامٌ نظـام فــي العـالم كـلّ 
 وجور. ضاللٌ  -"صراع مریر"

  ة ألمحـُت إلیهـا سـابقاً وبنزعـة صـوفی، "كرىعندما تـوقظني الـذّ وفـي " -3 
ــ تلفیقیــة أو شـــیوعیة  غیــر اإلســـالمیة عروبیــةً  روحَ عــن رفضـــه الّطــ ر الغمــاريعّب

الم، فالغلبــة بحتمیـة االنتصـار علـى قـوى الظّـ بـزاد اإلیمـان مؤمنـاً  عاً ملحـدة، متشـبّ 
    )28( وانظْر إلى قوله:  )27( .لخضرائه

 وى زادُ ـووجهك في اله      ـٌر     ـني سفإنّ  إلهي: -37

 ادُ ـلـّج إرغــاٌء وٕازب      ا     ـمهم فُض وٕاّني الرّ  -38

 ضرُّ أبعـــادُ تخْ  هِ ــب       ألـٌم     ونارك في دمي -39
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 ادُ ــعین" تلفیــٌق وٕالح      ا   وُیصلب یا صدى "النّ  -40

 الدُ ـك میـلیــصحَو فی      وأفنـى فیـك یا ألمي    -41

 ادُ ــر میعموس الخضْ شُ        الْش  للنـا یا رُب في ُمقَ  -42
اعر لفظة "الفناء" ذات ة وقد وظف الشّ ا بالقضیّ قویّ  إیماناً  تظهر األبیات 

عـه إلـى فجـر اإلنسـانیة فـي ح منتهـى وفائـه إلسـالمه وتطلّ وفیة لیوّضـاللـة الّصـالدّ 
فض رغــم علــى الــرّ  اني إلحــاحّ وفــي البیــت الثّــ .والمیعــاد قریــبٌ  ،عیدمسـتقبلها الّســ

األبعـاد بتعـالیم  ؛ فتخضرّ  راععلى ثباته وانتصاره في هذا الصّ  ا یدلّ ممّ  ،محنال
   )29(.قین والمالحدةالملفّ  اإلسالم وتكون نهایةُ 

نلفـي خمســة سـیاقات سیاسـیة تشـّف عــن  انیـةوفـي المجموعــة الثّ  -ب       
 هر مـن شــرّ ویحـذّ  ةٍ ضـه بحـدّ فیر  الواضـح فـي ثورتـه علـى واقــع مـرّ  غمـاريّ موقـف ال

لــى البــدیل عــن هــذا إ حــیالً معوب وعلــى اإلنســانیة جمعــاء، علــى الّشــ المسـتطیر
  محة.ریعة اإلسالمیة السّ الشّ  الّ إ هون الغریب. وما ظام المتعفّ النّ 

رومانســیا  مركبـاً  -كمـا فـي سـابقاتها -ات المحطّـوقـد ركـب الّشـاعر فـي هـذه     
 منها: اثنتین  عند -اإیجازً  -سأقف . وفاً متصوّ 

واسـتنكار  اإلسـالميّ  ي الحـلّ صـریح عـن تبّنـ " إعالنٌ یا حادي الغولفي " -1  
    )30( :یقول المستوردة،ورفض الجاهلیات 

ورِ  عیُن الشمِس واحُتها   ..هي الحبیبةُ  -6  إْن یسُكِن القوَم أوثاٌن ِمَن الصُّ

 رِ مذَ  ا یهوي علىرً فأصبحوا شذَ    ُتهم   م همّ في شطوط الوهْ  تسّكعتْ  -7

 هم یْغتلي بالخمرِة الُنُكـرِ ـشفاه  الجحیم على     دون وأكوابُ مـعربِ  -8 

 رِ ـمخّدرون بإغراء المدى األش  مـوّردًة        اتٍ ـمعّلبون بضاعـ -9
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ــة" فــــي البیــــت األوّ   ــ ــة "الحبیبـ ــعّبــــر بكلمــ ــــى مــــدى تمّســ ــــه ل علـ كه وارتباطـ
علـــى بســـاطتها  والجملــة "هـــي الحبیبـــة" .) باختیـــاره اإلســـالميّ (الروحـــيّ  العــاطفيّ 

. إذ الحلـول المسـتوردة جاه الغماري السیاسـيّ على اتّ  عنوانٌ  الّرومانسيّ وٕاشعاعها 
ــّنع علـــى أعدائـــه ســوء اختیـــارهم، كلّ  ــلوا  فقـــد       هــا وهـــم وجاهلیـــة، وقــد شـ فّضـ

ــلّ  الباطـــل علـــى الحـــقّ  ــاهوا وضـ ــّدوا عـــن نــــور الّشـــو  ؛وافتــ مس (نـــور اإلســــالم) صـ
ا یهوي على (أصبحوا شذرً والخسران المبین یاع الضّ  وثنیة، فكان أفكارّ  تمّلكتهمف

 مذر).
حیث شّخص  عاباعر على االستعارة والكنایة في البیت السّ وقد اتكأ الشّ  
ــانا یتســّكع الــوهم " و" الهّمــة "  زیـــغوفـــي هــذا داللـــة علــى  ،"، فجعـــل األولــى إنسـ

ــ ــة بحــــرً یاع، وجعــــل الثّ الفكــــر والّضــ ــــي صــــورة فنّ  .اانیــ ــة نقلــــت المعنــــو وهـ ــــى  يّ یــ إلـ
اس وأّي خیر في نظام یضّل فیه النّ هو یرى أعداء فكرته مخّدرین، و  .المحسوس

 !نیا واآلخرة ؟ویخسرن الدّ 
وخسـران  ظـام اإلسـالميّ اعر في تبنیه النّ إصابة الشّ  :هوداللة المقطع كلّ  

 ا غربیة غریبة فاسدة ُمفسدة.یهم أفكارً خصومه بتبنّ 
 رومانسیا ابق، فقد ركب متناً السّ " ما یشبه السیاق أضغاث حلم" في -2 

 وجوده وسرّ  هو ال یحید عنه. فاإلسالم ،كه باختیارهة تمسّ عن شدّ  صوفیا لیعلن
فكرتـــه فضــاعوا فــي ســراب المـــذاهب  الـــذي عمــى عنــه أعــداءُ  حیاتــه. هــذا الســرّ 

   )31(: البشریة، یقول
 داةْ وجودي وٕان یعُش عنِك الشُّ       ِرك األبدّي    ـّمسُت في عطلت -15

 ِك الخضُر كوٌن وذاتْ فأسرارُ       لئن یرفضوا فیك سّر الحیاة      -16

 وال خطرْت في دمي األغنیاتْ       ومن دون كرمِك ال أرتوي       -17

 یضیع الّندامى به والسُّقــاةْ      اُأللى هاجروِك سراٌب      شرابُ  -18



 تجّلي الخطاب السّياسي اإلسالمّي في الّشعر الجزائرّي المعاصر
 ) مدّونة الغربة " و" بوٌح في موسم األسرار" ؛ " أسرار*(مجموعتا مصطفى محّمد الغماري

 2013/   07حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية و اإلنسانية رقم  
16 

قاة) ســ، شــراب، نــدامى، الكلمــات (عطــر، أســرار، كــون، ذات، أرتــويإّن        
ــ رمـــزٌ  والعطــــر األبـــديّ  ،فةمـــن معجـــم المتصـــوّ   ریعة اإلســـالمیة لكــــلّ لصــــالح الّشـ

واالرتواء من كـرم العقیـدة  ،ماءاألزمنة وكذا "األسرار الخضر" فیها داللة على النّ 
  ه.اعر، إذ هي ساریة في كیانه كلّ فیه داللة على تمّكنها من قلب الشّ 

 اریخیینندید بأعداء اإلسالم التّ غریب والتّ رفض سیاسة التّ  رابعًا:

ــالفكرة اإلســالمیة وهــو فـــي ذلــك عـــاتي   یشــید الغمــاري فـــي أكثــر أشــعاره بـ
ام العــرب التـي اسـتوردوا أكثرهـا مــن الغـرب أعـدى أعــداء فض لسیاسـات الحّكـالـرّ 

حقـد وكراهیـة لمـا كـان بیـنهم مــن  یضـمرون لهـم كـلّ  ینالـذ ،المسـلمین التـاریخیین
ا قرون الوسطى، كانت الغلبة فیه في أكثر المواجهات للمسلمین. أمّ صراع في ال

 فهـم یعملـون بكـلّ  -هـم أصـحاب الحضـارة الغالبـةإذ  -وقد انقلبت المـوازین اآلن
وثقافیـا، عـاملین  اً ها وغزوها فكریّ ة على استلحاق البالد العربیة كلّ ما أوتوا من قوّ 
 اعر إالّ منها، وما علـى الّشـ اإلسالميّ  مظاهر االنتماء الحضاريّ  على محو كلّ 

رفـض ذلـك الغـزو الثقـافي وتطویقــه ولـیس لـه فـي ذلــك إال الكلمـة یـدافع بهـا عــن 
    )32( .قیمه التي التزم بها

غریـب موقـف الغمـاري فـي رفضـه سیاسـة التّ  وقد أفضى التقّصي إلى أنّ  
في المجمـوعتین، في خمسة سیاقات  وتندیده بأعداء اإلسالم التاریخیین، متبلورٌ 

 ي:ـا یأتـفیم منها ثالثةً   نتابع

ة هـذا ران عن رفض االستغراب وبخاصّ " مقطعان یعبّ م اآلنـهفي " -1 
ل فــي تقلیــد بعــض قشــور ثقافــة الغــرب، یقــول فــي المقطــع المتمثّــ الغــزو الثقــافيّ 

   )33(:األول
 !یا أّیها المتحّضُر لیس التحّضر كأَس طالءِ  -25

  ! ًا للعالءْ ر ز الشِّعَر مستشْ  وغانیًة تعقُص  -26
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 !دويُّ ـها البتحّضرَت یا أیّ  -27

 !األدعیاءْ  وكان التحّضُر في زمني موضةَ  -28

ورِ  والً ـبطُ  -31  !من الزَّار والزُّ

 !من الكلماِت الخواْء  جیشاً  -32
ر فهمهــم الحضــارة والتحّضــ علــى المســتلبین مــن العــرب ســوءَ  عیــبهـو ی 

ــــي ا ــــرب فـ ــد الغـ ــ ــاّدین تقلیـ ــ ــالمظهر والزّ عـ ــ ــام بـ ــ ــــات الهتمـ ــــن تقلیعـ ــّد مـ ــ ــا یجـ ــ ــة ومـ ــ ینـ
 !ما هو تقلید مسّطح أعمىوما هو منه إنّ  ،ر(موضات) من التحضّ 

للحــرب علــى اإلســالم واالرتمــاء فـــي  واضــحٌ  اني رفــٌض وفــي المقطــع الثّــ 
ــایا  ،أحضــان الغــرب والیهـــود ــا یفعلــه كثیــر مـــن حكــام العـــرب بــائعین قضـ وهــو مـ

    )34( :، یقولمط الغربيّ ر على النّ في التحضّ الخیر  زاعمین أنّ  ،شعوبهم
 !فكْم طاَب في الشَّقرِة االنتخاْب          !رِتنا: ارتحلــي وقلنا لسمْ  -5

 !إلى دورنا تحفًا ال ُتشـــاْب    ولو نستطیع حملنا الشَّمـاَل       -6

لیَب       -7  ! عابْ  -لوال التزّمتُ -وما فیه     ولو نستطیع حملنا الصَّ

 !وباسِم الحضارِة ینُمو استالْب     ونجمُة داوَد .. تُْزجى لنـا       -8

 !اْب ـویرفُض أن ُنستَرقَّ الكت     موُز الَوضاُء     وتأبى علینا الرّ  -9
ــفـــي البیــــت األوّ   ــذا المقطــــع رمــــز الّشــ ــ "الّســــل مــــن هــ ــ مرة" اعر لإلســــالم بـ

ــ "الّشـ ام العـرب تفضــیلهم نیع علـى الحّكــشـقرة" وهـو بصــدد التّ وللمـذاهب الغربیـة بـ
ریعة اإلسالمیة. وقد تصّرف في "سمراء" و"شقراء" مؤنث قوانین الغرب على الشّ 

ــالهمزة ولعـــلّ "أســمر" و"أشـــقر" علـــى التّـــ ــتبدل تـــاء التأنیـــث بـ  هذلـــك مـــردّ  والي، واسـ
بهـذه الخیانـة،  د بصنیعهم  كافرٌ هو مندّ  ضرورة الوزن (والبیت من المتقارب) ثمّ 

 سالم بتعالیمه یأبى االستذالل والهوان.إذ اإل
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بـین  یـر اإلسـالمیة مقـابالً غروح اعر الطّـ" یظهـر رفـض الّشـمناجیاتفي " -2   
    )35( :رق، وخیر اإلسالم یقولظام المستورد من الغرب والشّ متاعب النّ 

بوا أشرقت بالوع -29   حوا أزهرت في المواتْ     ود     إذا غرَّ  وٕان صوَّ

 اةـكن الزّ ى الجائعیـأفاءت عل اركوا الفقَر باسم الفقیر    ب وٕان -30  

 راتْ ـفمن حبِّنا السُّحُب الممطِ   وٕان ثّوروا األرَض حّتى تخّلت     -31

 "ــاتْ ـوٕان أبرقْت بالوعیِد "شت    وه    هو الحبُّ یجمع ما فرّقـ -32 
إلسالمیة. جارب" السیاسیة غیر ااعر "التّ الشّ  فهذا المقطع یشفُّ عن ردّ  

اعر. رط فیهـا أفعــال خصـوم الّشــوقـد اعتمــد فیـه أســالیب شـرط أربعــة، جملـة الّشــ
صــریح بأســمائهم (غّربـــوا، بــاركوا، ثــّوروا) بجماعـــة وقــد فّضــل إضــمارهم علـــى التّ 

ــ الغــائبین "هـــم"، داللـــةً  ام العـــرب، وجـــواب علـــى اســـتهانته واستصـــغاره شـــأن الحّكـ
هـا ) وهـي كلّ أمطـرتْ  ت، أزهـرت، أفـاءت،رقشـریعة اإلسـالمیة (أرط: خیر الشّ الشّ 

سواء أكانت  ،ماء في مقابل فساد الحلول المستوردةدالة على الخیر والجمال والنّ 
فهـــي حلــــول  ،روا األرض)غربیـــة (غّربـــوا) أم شــــرقیة شـــیوعیة (بـــاركوا الفقــــر، ثـــوّ 

انیة التـي تجمـع القلـوب قة ال بدیل عنها سوى اإلسالم في عدالته الربّ غریبة مفرّ 
 الحة.لى األعمال الصّ ع
نــا سـال عــن اإلسـالم: (مـن حبّ ا مرْ " مجـازً حــبّ ف كلمـة "ه وّظــریـف أّنـوالطّ  

 عالقتـــه الجزئیــة إذ المقصـــود فّرقــوه)،یجمـــع مــا  حب الممطــرات، هـــو الحــبّ الّســ
   )36( الّشریعة وقیمها كثیرة منها الحّب هو داللة على فكرة المتكّلم (الّشاعر).

 ، فیـه تحــدّ وعز الّنـ صــوفيّ  سیاسـيّ  " سـیاقٌ قــةلـن تمــوت الحقیوفـي " -3
ــ وأمـــلٌ  ،اإلســالم ألعــداء الــذي ینشـــر  ظــام اإلســـالميّ ق النّ عــریض فـــي قــرب تحقّـ

     )37( :األوطان، یقول كلّ  الخیر في

 هْ ا منك تسكُر أوتاریَ غدً            وُء ما متُّ لكنْ أجْل.. أّیها الضّ  -9
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 سُتزهر بالحّب أوطانیهْ        ائعون الحیارى     ها الضّ أیّ  غداً  -10

 وأحالمیهْ  ..لیدفن حّبي      وَر      ـها الحافرون القبأیّ  غداً  -11

 سابیَح ُوجدانیهْ ویهوى التّ      عشقي        ستسكر باهللا أزهارُ  -12  
ــ " )38(اعر عقیدتـــه بمجــاز مرســلیخاطــب الّشــ  وعالقتــه الجزئیـــة  " وءالّضـ

ــالیم اإلســالم فهــي تنیــر درب الّســد الظلمــة، وهــذا شــوء یبــدّ والّضــ الكین فـــال أن تعـ
 مـا مــّت" داللــةٌ  "أجــْل،رین. وفـي ئحــاوا ویضـیعوا ط عشـواء، وال یضــلّ یخبطـوا خــبْ 

فة في بات على الموقف. وقد استعان بكثیر من ألفاظ المتصوّ على اإلصرار والثّ 
ادة عبمعنـى الّسـ هـا تشـعّ الحّب، عشـق، تسـابیح، یهـوى). وكلّ ،هذا المقطع (تسـكر

ــة " ــ ــاء. وفــــي لفظـ ــ ــاء وصــــدق االنتمـ ــرّ اغـــــدً واالنتشــ ــــي ات، و " المكــــرورة ثـــــالث مــ فـ
ــنفّ  ــالمضـــارع المــ ــةٌ ستســــكر"و" ســــتزهرین فــــي "س بالّسـ ــ " داللـ ــ ق علــــى قـــرب تحّق

 المبتغى.
ة مقاطع أسلوبها هو أسلوب المقاطع نجد ستّ  ":بوح في موسم األسرارفي " -ب
ر فة، عّبـالكین المتصـوّ قاموس الّسـ اعر بألفاظ منرومانسیة طّعمها الشّ  ؛ابقةالسّ 

علــى  - بهـا عـن ثقتـه الكبیــرة فـي تغّیـر األوضـاع السیاســیة فـي العـالم اإلسـالميّ 
ــ -األقــــلّ  ــ ــة فــــي الّصـ ــ ــــون الغلبـ ــائم وتكـ ــ ــــاك-راع القـ ــا وهنـ ــــالمیة -هنــ ــــرة اإلسـ  .للفكـ

 ع بعض هذه المقاطع.بتتبّ  -ازاـإیج –وسأكتفي 

بعض سطورها وفي القصیدة  بة في عنوان" والمخاطَ ألّم هواكففي " -1 
فـــي  فهــو یأمــل اعر وجدانــه إلیهــا،هــي العقیــدة اإلســالمیة التــي ملكــت علـــى الّشــ

ــدٌ  ــّفین" جهــاد إســـالمي یقـــوده مجاهـ ــتلهم قتالـــه مـــن مجاهـــدي "صـ فتنتهـــي   )39( یسـ
اس أ الّنــبیــع ویتفّیـیــة فیكـون الرّ مأسـاة المســلمین بتحطیمـه صــخرة األنظمـة المتردّ 

    )40( :یقولإذ میة، ریعة اإلسالظالل الشّ 
 واِك..ـألّم ه -11
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 رأه صهیًال أخضَر القسماتِ ـأق -12

 ًراـوُمهْ  -13

 فارًسا یمتدُّ من "صّفیَن"  -14

 یحِطُم صخرَة المأساةِ  -15

 !ربیعیة  خريَّ أنفاساً ُیذیُب الحاضر الصّ  -16
 -كمــا ســـلف-علــى هــذا المقطــع وعلــى غیــره  طــاغٍ  الّرومانســيوالمجــاز  

اللـة فتكـون الدّ ، الواقع إلـى مـا وراءه یة. إذ تجاوزَ الغماري الفنّ  ختیاراتن اوهذا م
وحـــة فاللّ  .)41(اللـــة المعجمیــة البســـیطةمــن الدّ  أكثـــر تهـــویالً و  اذاً مزیــة جمـــاال أّخــالرّ 

ها فـي مشـهد فـارس مجاهـد انطلـق مها أسطر هذا المقطـع یمكـن تلخیُصـالتي تقدّ 
لیهــزم أعــداء اإلســالم  -وهــو قــرون - مــانى حــدود الزّ مـن معركــة صــّفین وتخّطــ

  .دة عن واقعهم المعیشبعَ ویعید المسلمین إلى شریعتهم الم

ــ -2  ــلوب مــــّدي مضــــاءكي "ـوفـ ــوّ  الّرومانســـي" وباألســ ــه، المتصــ ف ذاتــ
ــاد الــذي أراد االتّ  یوعيّ اعر جهــاد األفغــان، الــذین رفضــوا الواقــع الّشــیبــارك الّشــ حـ
ــانینمفرضـــه علـــیهم فـــي بدایـــة الثّ  الســـوفیتي ــتانبعـــد أن غـــزا  ،اتیـ أواخـــر  أفغانسـ
هم بعد صر حلیفَ عتادهم، فكان النّ و  عّدتهم ةوجاهدوا على قلّ   )42(،1979دیسمبر

   )43(:ذلك بسنوات في حرب ضروس، یقول
 یهیم بها انتشــــاءُ         فاصلتي   في عینیكِ  أفغاُن: -19

 ماءُ والنّ طُر في المواسم         ـ  مفكان الوعد یُ  ..رّقت -20

 سفري األغاریُد الِوضاءُ       نجواك فـي     ..أنا عاشق -21

 ِح .. وكم َیَعزُّ االنتمـاءُ    رَس الفتـو       ـیا أنِت یا ف -23

 واه هـواءُ ال "بالدّب" دعْ   ف" ِهْمـِت        ـى "ثقیـبفت -24
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ــ ومانســیین،ة الرّ ا مــن المعنویــات علـــى ســنّ اعر كثیـــرً شــّخص الّشــ   رلتظهـ
بــ        ل، كّنـى عـن اإلسـالم مثیـل. ففـي البیـت األوّ ها الخیال والتّ یلفّ  محسوسةً 

ة بإنسـان یهـیم، كنایـة عـن شــدّ  -وهـو أمـر معنـوي -" االنتشـاء "فاصـلتي" وشـّبه "
ــبّ ه إســالمَ حّبــ " بســحاب یمطــر فــي المواســـم  الوعــد ه "ه. وفــي البیــت العشــرین شـ

فیـه. فالمـاء  للخیـر وسـببٌ  المطـر رمـزٌ  وفي ذلك داللة على الخیـر والمباركـة؛ إذ
یلقانـا " و  كـذلك." فـي البیـت بعـده، كنایـة عـن اإلسـالم  األغارید "سبب الحیاة. و

" رمــز  الـدبّ  "و " كنایـة عـن العروبـة واإلســالم  فتــى ثقیــف البیـت األخیـر " فـي
هها بـالهواء "دعـواه یوعیة التـي شـبّ وس. فأفغانستان تحّب اإلسالم وترفض الشّ للرّ 

من كان  إالّ  یدركها ال تشّع بدالالت معنویة وألفاظ التصّوف في األبیات .هواء"
   )44( .عزائم األمور علىو  الكین إلى اهللا بحمل أنفسهم على المشاقّ في عداد السّ 

ــا  -3  ــ ــ ــــب دائمــ ــ ــا والمخاطــ ــ ــ ــیدة ذاتهــ ــ ــ ــــن القصــ ــ ــــر مــ ــ ــــع األخیــ ــ ــــي المقطــ ــ وفـ
ن هنـاك علـى القتـال، اعر عـن تشـجیعه وتحریضـه المسـلمی"أفغانسـتان" عّبـر الّشـ

أن كما هو الّشـ -عزائمهم، وهو تثبیط  إلى ّرامیةیوعیین الدعاوى الشّ  فال یرهبوا
    )45( :ولـفا، یقا رومانسیا متصوّ ینحو نحوً  -ابق وفي جّل القصائدفي المقطع السّ 

 !وى یضیق بها الفضاء          دعْ  من ال ترهبي أفغانُ  -25

 !المضــاءُ  اهللا یزدهرِ  دَ      ا  ـیجّدي مضاءك یا ـم -53

 !نــاُء عَ وال المواجدُ  ناةِ            افي سفر المع وألنتِ  -54
ــائیین  ــ ــلوبین إنشـ ــ ــد أســ ــ ــ :اعتمـ ــ ــ ــرً نهًی ــ ــدّ ا وأمـ ــ ــــي، مـ ــاءك)ا (ال ترهبــ ــ ، ي مضــ

ــــّض وغرضــــهما ال ــدً حـ ــ ــان بعیـ ــ ــــو وٕان كـ ــــبٌ ، فهـ ــما، قریـ ــ ــتان جسـ ــ ــــن أفغانسـ ــــن  ا عـ مـ
كما        شجیع. التّ و  اجبه في الّنصحنهم بو ع تأّخر، فلم یالمجاهدین هناك قلباً 

، معانــاة، مواجـــد، ر(ســف :فةمــن معجــم المتصــوّ  وّظــف فــي البیــت األخیــر ألفاظــاً 
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یهون إذا كان القصد طاعة اهللا  ذلك وكلّ  .ةعب والمشقّ ناء). وفیها دالالت التّ ع
 ب إلیه، والجهاد في سبیله أسمى العبادات كما هو معلوم.والتقرّ 

 ا المسلمین:ـن مع قضایضام: التّ خامساً 

ــ  ــا-اعرال یــــؤمن الّشــ ــا رأینــ ــ -كمــ ــالوالء للغــــرب أو للّشــ ــداقة بــ ــ رق، فــــال صـ
عوب ة اإلسالمیة یحاربان العقیـدة ویسـرقان أمـوال الّشـان لألمّ معهما. إذ هما عدوّ 
ه یدافع عن قیمه التي التزم نّ إه صادق الموقف من حیث أنّ  المستضعفة، والشكّ 

ومـن مبـادئ خضــرائه  .علیهـا جنانـه دضـرائه التــي عقـبهـا تحـت رایـة اإلسـالم، خ
ة بـین المسـلمین أینمـا كـانوا ومهمـا تباعـدت بیـنهم المسـافات، هـذه امیة: األخوّ السّ 

راسة نت الدّ وقد بیّ   )46( .األخوة نادى بها اإلسالم فریضة ترتقي إلى درجة العقیدة
ــاريّ  أنّ  ــدوا فــــي أ متعــــاطفٌ  الغمــ ــا وجــ ــلمین أینمــ ــامن مــــع المســ ــالم متضــ ــاء العــ نحــ

ق األمـر باألقلّیـات المسـلمة التـي تعـیش تعلّـمـا لّ ضـامن كالمختلفة. ویزداد هذا التّ 
 ین وفي الهند وفي بخارى وفي غیرها من بلدان العالموهناك: في الفلبّ  االقهر هن
 .اإلسالميّ 

ة في مقـاطع سـتّ  یاً أكثر تجلّ  هذا الموقف السیاسيّ  وقد أبرز التقّصي أنّ  
هـا انیـة، سـأعرض إلـى أهمّ األولى وثالثـة أخـرى مـن المجموعـة الثّ من المجموعة 

 ي:ـفیما یأت
 

  ":أسرار الغربة"في  -أ

ــألّ بـــین قــــیس ولیلـــىفـــي " -1  ــا یتعـــرّ  الّشـــاعر م" تعـــاطف وتــ ــه لمـ ض لــ
اقتحام إلى الحكومة المسیحیة  عمدتین من اضطهاد، حیث المسلمون في الفلبّ 

ــلمین فــــي جنــــوب الــــبالد وٕاحــــرا ــارهمق منـــاطق المســ ــاجددیــ ــدم المســ انتهــــاك و  ، وهــ
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 ســـرىاأل وتحریــر للجهــاد اً شـــعبی اً جیشــ ؤوانشــفأاألعــراض، حینهــا قــام المســـلمون 
     )47( :، یقوللیبيّ العدوان الصّ  وصدّ 

 حّبي حدودي..وما تهوى مروءاتي    لي حدٌّ ولي وطٌن  ..دى العقیدةـمَ  -38
 عُب زْهراتيالفلبین"..ُیدمي الرّ وفي"     فألُثمه  ..ر الورُد في أرضيـأیسكُ  -39

 يـي جراحاتـما قو ـفمن یضّمد ی   نّزت ُمهجتي بدمي  اك..في الغابـهن-40
 يـوارى ضوُء ِكْلماتـهناك..حیث ت     م  ى األسیرُة..یا أحباُب تنُشدكـلیل -42
 لیب.. وما تصحو بطوالتي؟ریُح الصّ        ا ى..أتصُلُبهـــاهللا في لیل اهللاَ  -43

ــ      ــ -بـــین محنـــة المســـلمین فـــي الفلّ  اعر أنّ یـــرى الّشـ هـــي  -عفونوهـــم مستَضـ
مـه لمــا ة تألّ ا، إذ ال حـدود بیـنهم. وهــو ُیظهـر تعاطفـه وشـدّ ة المسـلمین جمیًعـقضـیّ 

ــاً  ــمّ  (نـــّزت مهجتـــي، حـــدث لهـــم، فقـــد أصــــیب بجراحـــات فـــي قلبـــه حزنــ د مـــن یضــ
ــابهم لیكــجراحــاتي) وهــو یتمّنـــ الِعـــدى.  تشــوي ن نـــاراً و ى أن یكــون معهـــم فــي مصـ

ــ " ــ لیلــى وفــي األبیـــات األخیـــرة كّنــى عـــن اإلســـالم بــ ا همـــم المســـلمین " مستنهًضـ
 ین. لنصرة إخوانهم في الفلبّ 

الـث واألربعـین هو یحّرضهم على ذلك بأسلوب اإلغراء في البیـت الثّ ثّم  
علـى إخـوانهم وال  ) وُینكر علیهم أن یرضوا بالعـدوان المسـیحيّ اهللا في لیلى اهللاَ (
…" لیبالّصـ أتصـلُبها ریـح" واالستفهام فـي البیـت .میرخوة والضّ ك فیهم النّ تحرّ ت

 واالســتفهام فــي البیــت األربعــین، " )48( ؛اإلنكــار غــرض غیــر حقیقــي، خــرج إلــى
 " یفید التفّجع.فمن یضّمد جراحاتي

ه المسـلمین المضـطهدین فـي " حّبـمـّوال عاشـقفـي " یظهر الّشاعر -2 
ي والجهـاد ر اإلسالمي الكبیر، رمـز التحـدّ الكالم أزاد المفكّ الهند، وهو یناجي أبا 
ــه التّ  ــان ینـــافح عــــن اإلســـالم ویــــردّ فـــي ذكـــرى وفاتــ ــد  اســـعة عشــــرة وقـــد كــ عنـــه كیــ

     )49( :البوذیین والهندوس والمسیحیین، یقول
 َك ساعداهــــاـوِر أنّ      ـ   الهنُد تعلُم یا سلیَل النّ  -28
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 ـــَاـإذا ألّم بها ِعداهـ    ن أزاُد     الهنــُد تعلُم مَ  -29    

 ون الجباهـــَاُـ المَكبّ  إالّ       كانوا المسیَح ..وماُهُم    -31    

 وفي الدُّجى تاهوا وتاها !َم       صوا "بوذا" الحكیـ  وتقمّ  -32    

 ها فتاهــاـّلِهِب الوروِد ل     كانوا الخنوَع وكنَت في     -33    
ــ  ــكّنـ ــ "سـ ــ" فـــي البیـــت األوّ رو لیل الّنـــى بــ ــا اإلســـالم: نل عـ ــلم" وفــــي  "یـ مسـ

ــ األبیــات تعــدادٌ  : الشــعر القــدیمثــاء فــي ا یشــبه الرّ لــبعض مناقــب "أبــي الكــالم" مّم
ــتغلّ  ــ ــ ــ ــــاللهم وذلّ  اســ ــ ــ ــ ــــوذیین ضـ ــ ــ ــ ــیحیین والبـ ــ ــ ــ ــــى المســ ــ ــ ــ ــــى علـ ــ ــ ــ ــة لینعـ ــ ــ ــ ــ ــم: الفرصـ ــ ــ ــ ــ          هـ

المجــاز  مقطـع مـنهـذا ال لُ الخنـوع). ولـم یْخــ صـوا بــوذا، كـانوااه، تقمّ جبـو ال(مكّبـ
 " جى تــاهوا وتاهــافــي الــدّ  الثــین: "اني والثّ المرســل، ففـي البیــت الثّـ الّرومانسـي
یانــة البوذیـــة فجعلهــا دجـــى اســتعارة تصـــریحیة وفــي ذلـــك داللــة علـــى شــّخص الدّ 

 أتباعها فیتیهون. ضلّ باطل عقیدتهم، إذ ال خیر في عقیدة تُ 
 الهنـد، ك سـاعداهاتعلـم أّنـالهنـد  :لـینوالمجاز المرسل في البیتـین األوّ  

ــكّ  ى، فقـــد عنــتعلـــم مـــن أزاد ــا  مـــن المســـلمین، ان الهنــدسـ والعالقــة مكانیـــة إذ فیهـ
ل األمر، فجعل أبا الكالم ساعدي الهنود اعر بالغ وهوّ الشّ  أنّ  ّالفتُ یعیشون. وال

 :همى تعــدادُ أقلیـة فـي الهنـد ال یتعـدّ  -كمـا أسـلفت-المسـلمین  جمیعـا، والحـال أنّ 
فسیة. الموقف یختلف من حیث البواعث النّ  لكنّ  )50( ،انموع السكّ مج من 12%

 الهند، ذلـك أنّ  اعر كلّ هم في مشاعر الشّ في الهند، فإنّ  فإذا كان المسلمون أقلیةً 
 ومـــا ســواها مـــن هندوســیة وبوذیـــة ومســیحیة وغیرهـــا زیـــفٌ  ،عقیــدتهم هـــي الحــقّ 

 !وباطل وبهتان

ه وتضامن المسلمین الغماري حبّ أظهر فیه  تٌ " بیاهي أمّ اطمئنّ في " -3 
ان حیث أكثر السكّ  )51 (،الجزائریین مع إخوانهم في "بخارى": عاصمة أوزبكستان
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یضـــطهدهم  الّســوفیتيتــابع لالتحــاد  هم مبتلــون بنظــام شــیوعيّ فیهــا مســلمون لكــنّ 
     )52( :ویحارب عقیدتهم، یقول

 قریَّابوفیَّها العحّب  تناجي ص      ـالجزائر في ال ى"..أختِ في"بخارَ  -15
" في البیت هو الحبّ ضامني هذا بمسحة صوفیة، و"عّبر عن موقفه التّ  

اعر إلـى عراقـه " وقد لّمـح الّشـ الفریضة ین "ة الدّ ة، وأخوّ العقیدة اإلسالمیة واألخوّ 
رضــي اهللا  " كنایـة عـن اإلمــام البخـاريّ "بخـارى" فـي اإلســالم بــ "صـوفّیها العبقــريّ 

" جمـع فیـه أربعـة آالف صـحیح البخـاريالحـدیث " يب فـل كتـاعنـه، صـاحب أوّ 

وفي البیت داللة سیاسیة أخـرى وهـي اهتمـام  )53( )هـ256 :تحدیث صحیح (
 الّسـقوطاعر بهموم المسلمین أینمـا كـانوا ومهمـا اختلفـت أجناسـهم فینجـو مـن الشّ 

     )54( .الوطنیة أو القومیة الضّیقة العرقیة زعةفي مهاوي النّ 
ره بمأسـاة المسـلمین فـي ر عـن عمیـق تـأثّ عبّ  :"وى إلى إقبالنجفي " -4 

ودواوین،  فا النهزام العرب وانشغالهم عن القضیة بخطبفلسطین السلیبة، متأسّ 
     )55( :ولـیق لیس بعده عمل قوالً 

 واویَنامن الهزائَم..ُنهدیها الدّ   أمست بعَض قّصتنا   ..الّطهر مزارعُ  -22

 ماذا فعلنا؟ ابتلعناها سكاكینا  یِل ُأغنیـتي     اللّ وقبلها..ُسرقْت في  -23

 تحزُّ في رئتي ذكرى ِفلسطینا   تحِفُر في األعماق..في كبدي    َتظلّ  -24
ى الغماري عن فلسطین بمزارع الّطهر إذ هي أرض النبّوات، بقدسـها كنّ  

أرض هیوني الذي سرق الصّ  ل هي مع العدوّ ریف، و"الهزائم" في البیت األوّ الشّ 

 .)1948(آنـــذاك  ،فلســطین فـــي غفلـــة مــن المســـلمین المستضـــعفین هنــا وهنـــاك
 ،)!(مـاذا فعلنـا؟     قولـه:واالسـتفهام فـي  فكانت الهزیمة األولى ثم تلتها أخرى.

ــ ــــى التأّســ ــــة علـ ــار والنّ فیــــه داللـ ــ ــــعّ ف واإلنكـ ــــرة تشـ ــارات األخیـ ــــي. والعبــ ــــدالالت  فـ بـ
ــّز فــي رئتـــي)فــي كبـــد ..االنفعــال والحـــزن، (تحفــر فـــي األعمـــاق فروحـــه  .ي، تحـ



 تجّلي الخطاب السّياسي اإلسالمّي في الّشعر الجزائرّي المعاصر
 ) مدّونة الغربة " و" بوٌح في موسم األسرار" ؛ " أسرار*(مجموعتا مصطفى محّمد الغماري

 2013/   07حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية و اإلنسانية رقم  
26 

ة هاینة المسـتمرّ ها جریحة لعار المسلمین في سكوتهم على جرائم الصّ وعواطفه كلّ 
  فلسطین. في

ــم األســـرار" -ب      ــیاقاتها ال فـــي "بـــوح فـــي موســ ــة تشـــابهت سـ تــــي مقـــاطع قلیلــ
، لّ ى ال أطیــل فأَمــقضـایا المســلمین فـي العــالم، وحتّـ اعر مــعالّشـ تضــامنَ  تظهـر
ــ فٍ كتــفـإّني م منتهــى تعاطفــه مــع المســلمین  یبــرز وجــه لیلــى"ع مقطــع مــن "بتتّب

ن محنــتهم فــي نفســه، فملكـــت حا بــتمكّ ، مصـــرّ الســوفیتياألفغــان تحــت االحــتالل 
     )56( :علیه مشاعره، فإذا قصائده تلعن هؤالء الغزاة الكفرة، یقول

 !نُّمجفن الحقول التر  يفُیذبح ف    في محاجِر قریتي     یصّب شواظاً  -34

 ا وما أنفكُّ أشدو وأنـظمُ حنینً    القلب ملء وجیبـه      ملءَ  حملتكِ  -35

 ویعُذب فّني في هواك..ویكرمُ      قصیدة    یذوب وجودي في هواكِ  -36

 وكم باسمِك القْدسيِّ ُتغتاُل أنجمُ      ا  وألعن من یغتال نجمِك عاشقًـ  -37
ــ معلنـاً  -لإلسـالم زٌ وهـي كمـا سـبق رمـ -اعر "خضـراءه" یخاطـب الّشـ  ه أّن

فة: دائـب ن، فحالـه حـال المتصـوّ ة التمكّ ینت من قلبه غایحمل عقیدته التي تمكّ 
ــألّ فـــي حّبـــ اعتــــدى  نم لمبتلــــى األفغـــان، الـــذیه اهللا. وعقیدتـــه هــــي التـــي جعلتـــه یتـ

فمــا      .علـى حرمـاتهم وهـدموا قـراهم -" الجلیـدي الـدبّ  ورمـز لهـم بــ " -وسالـرّ 
ــ ــذین اعر التــــي هـــي لعنـــة "خضـــراء" متحدّ أجـــدرهم بلعنـــة الّشـ ــة إرهـــاب الكفـــرة الــ یــ

 !نوره  یریدون إطفاء نور اهللا، واهللا متمٌّ 
 مـع قضـایا المسـلمین فـي كـلّ  الّشاعر ابق، تعاطفرأینا في الموقف السّ  

ــدّ  ــم أخوتــــه وٕان تباعــــدت الــ ــالم، إذ هــ ــاء العــ ــــات جنــــاس واللّ یار واختلفــــت األأنحــ غـ
جاوز الحدود القطریـة واإلقلیمیـة والقاّریـة؛ تشـعر وأنـت واإلسالم عنده یت .واأللوان

مــا منتمـاه أرض اإلســالم، هــو ه إنســان ال ینتمــي إلـى أرض مــا وٕانّ تقـرأ أشــعاره أّنـ
  )57( …"ین وبخارى وفي باكستانفي القدس وفي الهند وفي الفلبّ 
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  خمسة:وفیما یأتي جدول المواقف السیاسیة ال       

ي ـواتره فت :يّ ـالموقف السیاس رقم
 :المجموعة األولى

ي ـتواتره ف
 :انیةالمجموعة الثّ 

 :نسبة تواتره

 % 11.59 .ناتمرّ   .اتمرّ  06 .یوعیةندید بالشّ ي األعداء والتّ تحدّ  01
 % 13.04 .اتمرّ  05 .اتمرّ  04 .رفض األنظمة العربیة الحاكمة 02
ي الحل اإلسالمي واستنكار الواقع تبنّ  03

 .المرفوض
 % 07.27 .اتمرّ  04 ة.واحد ةمرّ 

 ندید التّ التغریب و رفض سیاسة  04
 .اریخیینبأعداء اإلسالم التّ 

 %30.43 .اتمرّ  06 .ةمرّ  15

 % 13.04  واحدة. ةمرّ    .اتمرّ  08 .ضامن مع قضایا المسلمین في العالمالتّ  05

 أي % 56 الخامسو ابع الرّ و  ألّولنسبة المواقف ا یظهر هذا الجدول أنّ  
علــى مــدى إیمــان  نـة، وفــي ذلــك داللـةٌ مجمــوع مواقــف المدوّ د عــن نصـف مـا یزیــ

اعر الّشــ أنّ ولعـّل ذلــك مـرّده إلـى  ،إلیهـا اعر بفكرتـه اإلسـالمیة التــي هـو داعٍ الّشـ
ــّیق المعـــروف ــا الضـ ــالة عالمیـــة، والوطنیـــة والقومیــة بمفهومهمـ ــ ،صــاحب رسـ ا مّمـ

ه مشغول بُغربة اإلسالم ووطنه الجزائر، لكنّ  ر ألصله العربيّ یرفضه، غیر متنكّ 
اس العاّمـة، ویهّمـه أن تنتهـي هـذه الُغربـة وترتفـع الّرایـة الّنـ تـه وعـن حیـاةعـن حیا

 ى مناطق العالم، فتسعد البشرّیة.الخضراء في شتّ 
الغمـــاري شـــجاع الـــرأي جـــريء فـــي  أنّ  كـــذلك، الجـــدول ه هـــذایعكســـومــا  

ــیاء بأســـمائها، واضــــحُ  ــیُص  تمـــاء.المواقـــف واآلراء واالن تســـمیة األشـ ــا تلخــ ویمكننـ
 في  ابقةالمواقف السّ وجمع مضامین 

ــاّدة محـــور واحـــد                 ــٌر تعـــٌس مفــــروٌض فـــي ثنائیــــة متضـ ــاعر  هیثـــور علیـــ: حاضـ الشــ
              یكافح ألجله ویدعو إلیه. سعیدٌ  ، وآتٍ ویرفضه

                                        
 



 تجّلي الخطاب السّياسي اإلسالمّي في الّشعر الجزائرّي المعاصر
 ) مدّونة الغربة " و" بوٌح في موسم األسرار" ؛ " أسرار*(مجموعتا مصطفى محّمد الغماري

 2013/   07حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية و اإلنسانية رقم  
28 

 :عـوثبت المراج  االتـاإلح
من موالید سور الغزالن عام:  مصطفى محّمد الُغماريّ  :لّدكتورالّشاعر ا -*      

، خریج جامعة الجزائر. أستاذ " الّلغة العربیة وآدابها "بمتخّرجه، ثّم بجامعة 1948
. اتجاهه الفّني رومانسّي إسالمّي له غردایة في الّسنوات األخیرةامعة البلیدة فبج

لى ذاكرة الّزمن " " قصائد نقش ع ، "" أسرار الغربة شهرها: "مجموعات شعریة كثیرة أ
قراءة في زمن الجهاد"،  ، " ألٌم وثورة "، "مجاهدة "، "خضراء تشرق من طهران"

" الهجرتان "،  ،وا إسالماه "، "براءة "" ،لخضراء"  "عرٌس في مأتم الحّجاج""الفرحة ا
 ي الّنقد والّتحقیق.ـیٌة فو"بوٌح في موسم األسرار". وله أعماٌل أخرى نثر 

 .   و"1982، 2"، الّشركة الوطنیة للّنشر والتوزیع، الجزائر، ط: أسرار الغربة" : ةـالمدّون –
 .1985، 1"، ال فومیك، الجزائر، ط:بوح في موسم األسرار

ته وباآلخرین في ئببی ومعناه عالقة الكائن الحيّ  : "…الموقف ومـفي مفهمّما ورد  -1
دین، وبهذه العالقة یكشف اإلنسان عما یحیط به من أشیاء ومخلوقات وقت ومكان محدّ 

خاذ موقف إال بمشروع یقوم به الفرد بوصفها عوائق في سبیل حریته، وال سبیل التّ 
یر من عببما یحیط به من عوامل، یتجاوزها بمشروعه إلى غایة یحاول بها التّ  مرتبطاً 

 …" حالته الحاضرة 

 :ط         ، الل، دار العودة، بیروت، لبناند غنیمي همحمّ  ،"يـاألدبالموقف " ینظر:
       .119 :، ص1977

    ، د ناصر"أسرار الغربة"من تقدیم د.محمّ  وتقییماً  " دراسةً أسرار الغربة" ینظر: -2
 .16-12 :ص

  .31 :ص "،اإلیمانثورة " المصدر نفسه، -3
نحو نقد ": وردت في مقال له بعنوان  K.Marxجملة شهیرة لكارل ماركس  -4

 :ینظر ،1944 عام: ي الحولیة الفرنكو ألمانیةف، نشره "لدى هیجل ،الحقّ  نظریات
H.B. Acton: Ce que Marx a vraiment dit, traduit de l'anglais par Anne 

Laurens, collection Marabout Université, presses de Marabout S.A. Verriers 
(Belgique) 1973, p: 37. 

 .32، 32 :، ص" ثورة اإلیمان " الغربة،رار أس -5
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 .34 :ص المصدر نفسه والقصیدة، -6
 .68، 67 :، ص" أزهار الحنین " المصدر نفسه، -7
، عالم الكتب، بیروت، " المقتضب ، "د بن یزیدو العباس محمّ بد أینظر: المبرّ  -8

 .06: ، ص2: لبنان، ج
  .96 :صمرجع سابق،  "،علم المعاني، " ینظر: عبد العزیز عتیق -9

 .73 :"، ص اهي أمّ ئنّ ماط أسرار الغربة ، " -10
 .171-157 :صمرجع سابق،  "، البیان معل عتیق، "ینظر: عبد العزیز  -11
 .116 :ص مرجع سابق، "، علم المعاني ، "ینظر: عبدا لعزیز عتیق -12
"، مطبعة أومزیان،  شعراء ومالمح امي، "د توّ هر یحیاوي ومحمّ ینظر: الطاّ  -13

 .117 :، ص1: الجزائر، ط
  .116 :ص "، األلممعزوفة  " الغربة،أسرار  -14
  .164 :صالّسابق، المرجع  ،" علم البیان " عتیق،ینظر: عبد العزیز  -15
 .127 :"، صمأواك الغابأسرار الغربة ، " -16
"، دار مدني،  الغماري شاعر العقیدة اإلسالمیة اد، "عبود شرّ  غینظر: شلتا -17

  الجیم. باب " المعجم الوسیط و"، 233 :الجزائر، ص
  .35 :"، ص مدي مضاءك بوح في موسم األسرار، " -18
هاب، ، شركة الشّ " في میزان اإلسالم بحركات ومذاه "ینظر: فتحي یكن،  -19

 .108 :، ص1989الجزائر، 
 .35"، ص:  مّدي مضاءك بوح في موسم األسرار، " -20
، دیوان " يّ ر الطفولة الجزائشعر  الموضوعاتیة في "د مرتاض، ینظر: محمّ  -21

 .76 :، ص1993وعات الجامعیة، الجزائر، المطب
 .60 :"، ص هواك ألمّ  ، "بوح في موسم األسرار -22
 .124 :ص "، اآلنهم  " نفسه، -23
، " رياعر مصطفى الغماي والفكري عند الشّ البعد الفنّ  "اهر، ینظر: یحیاوي الطّ  -24

  .119 :ص  ،1983: سة الوطنیة للكتاب، طالمؤسّ 
 .71 :ص ،" لو قرأت كتابي أسرار الغربة، " -25
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 .70: ص المصدر نفسه والقصیدة، -26
، مرجع سابق، " الموضوعاتیة في شعر الطفولة الجزائريّ  ": محمد مرتاض، ینظر -27

  .02 :ص
 .170، 169: ، ص"كرىعندما توقظني الذّ "، أسرار الغربة -28
، منشورات "وقیاتخصائص األسلوب في الشّ  "رابلسي، د الهادي الطّ ینظر: محمّ  -29

  .438 :، ص1981ونسیة، سمیة للجمهوریة التّ المطبعة الرّ الجامعة التونسیة، 
  .09، 08 :، ص" یا حادي الغول "بوح في موسم األسرار،  -30
 .116 :، ص" أضغاث حلم "سرار، بوح في موسم األ -31
      ، مرجع سابق، " شعراء ومالمح "امي، اهر یحیاوي ومحمد توّ ینظر: الطّ  -32

 .119 :ص
 .121 :، ص" ناآل همُ  "بوح في موسم األسرار،  -33
  .126 :، ص"هم اآلن"بوح في موسم األسرار،  -34
 .126 :ص ،" اتـمناجی "، المصدر نفسه -35
 .83 :مرجع سابق، ص "، علم المعاني " عتیق، زعبد العزیینظر:  -36
 .78 :، ص"الحقیقةلن تموت "أسرار الغربة،  -37
  .96 :، مرجع سابق، ص"علم المعاني"ینظر: عبد العزیز عتیق،  -38
 40      :بن أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیان هیرة بین جیشي عليّ المعركة الشّ  -39
 . هـ
 .58 :، ص" ألّم هواك "بوح في موسم األسرار،  -40
    ،"، مرجع سابق الغماري شاعر العقیدة اإلسالمیة " ینظر: شلتاغ عبود شّراد، -41

 .93 :ص
حوث ، دار الب" أضواء على مشاكلهم، المسلمون في العالم ": عادل طه، ینظر -42

 .46، 45 :، ص1980: العلمیة، الكویت، ط
  .33 :، ص" مّدي مضاء "بوح في موسم األسرار،  -43
   ، مرجع سابق، " في األدب واألخالق ف اإلسالميّ التصوّ  ، "ینظر: زكي مبارك -44

 .198 :ص
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 .36 :ص "، مّدي مضاءك " بوح في موسم األسرار، -45
، مكتبة رحاب، " رورةفریضة وض يّ اإلسالم الحلّ  "ینظر: یوسف القرضاوي،  -46

 .154: ، ص1988، 13 :الجزائر، ط
  .50 :، ص" بین قیس ولیلى "سرار الغربة، أ -47
 .56 :ابق، ص، المرجع السّ " علم المعاني "، العزیز عتیق ینظر: عبد -48
  .191، 190 "، ص: عاشقمّوال  ، "أسرار الغربة -49
  .66 :، مرجع سابق، ص" ن في العالموالمسلم "ینظر: عادل طه،  -50
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 .74 :، ص" اهاطمئني أمّ  "أسرار الغربة، -52
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  .112 :، ص" نجوى إلى إقبال "، أسرار الغربة -55
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 (*)في " روایة الثالثة "  االستراتیجیة التضامنیة
 دراسة في الوظائف التداولیة 

 إبراهیم براهمي األستاذ:                                                   
  و األدب العربيقسم اللغة                                                   
 قالمة -1945ماي  8جامعة                                                 

 

 
  :صـملخَّ ال

بوصفها بنیة تضامنیة ال اإلستراتیجیةتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن      

التفاعل والتواصل بین خطابیة قصدیة لها حضورها في سیاق عملیة 

وي جتماعیة تقاالملفوظات باعتبارها أفعاال  إلى؛ لینظر من خاللها المتخاطبین

: ني التداولي فیها یمكن تقیـده في؛ المهیمن اللساالعرى الوثیقة بین المتخاطبین

 . التأثیر ،االجتماع ،االتحاد ،االتفاق ،التكافل

یصادف الدارس ثالثة متخاطبین یشكلون أنموذجا ِة " في نص " ِرَواَیُة الثَّالثَ 

بینهم عرى  ، تجمعخطابي واجتماعي واحد خطابیا مقتطعًا من نسیج ذي لون

المصیر المشترك  اإلحساس بوحدةف، أسبابها متینة تحكم العالقات وتقوي

عجیبا  ، ولیسشأنهم واحد في المسرات والمضرات ؛ ذلك أنیجعلهم متعاضدین

، وأن تجد السجل الخطابي واحدا من حیث أبنیته أن تجد اللحمة بینهم قویة

 .خطیطهوتتشكله  اللغویة وصور 

 



 (*)في " رواية الثالثة "  االستراتيجية التضامنية 
 التداوليةدراسة في الوظائف        
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Résume : Cette étude vise à dévoiler la stratégie de la solidarité que la 
structure discursive délibérée sa présence unique dans le contexte du 
processus d'interaction et de communication entre les interlocuteurs, 
pour examen à partir de laquelle Les énoncés agit comme un social 
renforcer les liens du document entre les interlocuteurs; dominante 
linguale délibérative qui peut être limitée dans: l'interdépendance, 
l'accord, Union, la réunion, l'engagement, de l'impact .   
Dans le texte " Riwayatte  Elthalthat " constituent un modèle de 
discursive  est tronquée du tissu avec la couleur de mon discours, et un 
problème social, pas surprenant que leurs liens communs et de 
documenter un fort contrôle, y compris les relations et à renforcer 
leurs causes, le sentiment de l'unité de la communauté de destin qui 
les rend renforcent mutuellement; cette stature à l'un des plaisirs 
Almdharat et, pas étonnant de trouver de la viande, y compris un 
tribunal fort, et trouver l'enregistrement et la rhétorique, où l'un des 
bâtiments de la formation du langage et de l'image et de la 

planification. 
 

І  – اد نظـريمهـ 

تفحص المادة اللغویة لكلمة  إن :التضامنیة مفهوم اإلستراتیجیة –1
؛ من الدالالت ذات المعطیات الهامةقدرا یعطي  (**) "Solidarité " ةـ"التضامنی
هذه الشبكة ) التأثیر. ،االلتزام ،االجتماع ،االتحاد، االتفاق ،التكافل ( من أهمها

ا حول معنى جوهري هو " تترابط فیما بینه ،ذات النسیج المتوحد من المعاني
 .االجتماعياللغوي التفاعل  وهو مظهر أساسي من مظاهر ،التعاون "
التضامن ممارسة حیاتیة یفرضها تنامي وتطور نمط الحیاة العصریة  القد غد

(            ة صغیرة ـات نوویـي یتشكل وفق جماعـالتي أصبح المجتمع اإلنسان
من         )ة تعلیمیة، شركة إنتاجیة، جماعة ثقافیة، نقابیة، حقوقیة ،،،مؤسس
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الضروري أن تتأسس بین أفرادها مشاعر االتفاق ونبذ أسباب الفرقة والخالف 
ف ویجد سنده من خالل هذا األساس المتین الذي یستمد مشروعیته من األعراو 

َتَعاَوُنوْا َعَلى  َوالَ  َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى [ ؛ قال تعالىفي العقائد السماویة
اللسانیة   وهذا ما تؤكده من الدراسات، 2اآلیة  سورة المائدة ] اِإلْثِم َواْلُعْدَوانِ 

 ،استكشاف أنماط التفاعل االجتماعيواالجتماعیة المعاصرة التي حاولت 
زیز والتي تدفعهم إلى تع ،عالقات بین أفراد المجتمع الواحدتثبیت ال وأسالیب

ألمتهم وجماعتهم اللغویة التي  ،واإلدانة بالوالء ،مظاهر التشارك والتآلف بینهم
 یحیون فیها. 

في المجال الخطابي یظهر في صورة حرص  للتضامنإن تنزیل هذا الفهم 
 فالتضامن في السیاق التخاطبي؛ بین على إنشاء تواصل حمیمي بینهمالمتخاط

یجسد اإلرادة الحسنة من الطرفین أو على األقل من طرف واحد في بناء جسور 
التضامن وعلى هذا فإن  .أغراض ومقاصد معینة المودة والمحبة بینهما ألجل

عاون مثمرة بین نهج ومسلك خطابي یقوم على إرساء عالقة ت" في الخطاب 
طرف منهما على تعمیق وزیادة هذا التعاون  ویعمل كل ،متخاطبین أو أكثر
إن ذلك ربما یسهل علینا إعطاء تصور عن "؛  الطرفین وٕاثماره لمصلحة

كیة توظف ضمن سلو  ابیة حركیةآلیة خط: بوصفها التضامنیة اإلستراتیجیة
ة وتهدف إلى توطید ؛ تقوم على المواءمة واالنسجام واأللفةالمواقف التواصلی

 .لغرض ما طرف ما ة مع عالق  وتثبیت
إن التعرف على االستراتیجیة التضامنیة : االستراتیجیة التضامنیة مبادئ -2

الوقوف على جملة من بیتم  یمكن أن ممارسة خطابیة عند المتخاطبین 
 :ي ترتكز علیها وتوصف بها ومن ذلكالمبادئ واألسس الت

منهج  ((وهو : مبدأ أساس ینطلق منه المخاطب مبدأ المصلحة المشتركة  -
ویكون ذلك بالتركیز  "اكسب واكسب " المصلحة المشتركة أو ما یعرف بمباراة



 (*)في " رواية الثالثة "  االستراتيجية التضامنية 
 التداوليةدراسة في الوظائف        

 2013/   07رقم  اإلنسانيةو  االجتماعيةحوليات جامعة قالمة للعلوم 
 

36 

وتطویر التعاون الراهن وتعمیق العالقة وتوسیع  ،یحقق صالح الطرفین اعلى م
 .)1()) نطاقها " وبشكل أوضح العمل على طبخ فطیرة كبیرة تشبع كل طرف 

لمرسل امخاطب على أن یشعر : وذلك بأن یعمل المبدأ التكامل واالنسجام -
وهو  ،بل یجعل من مسارهما ،كال منهما مكمال لآلخر في كل شيءإلیه بأن 

  .الرتبة االجتماعیة ونكران الذات یعتمد أساسا على التنازل على
: یؤسس المخاطب تفاعله الدونیة وعدم االستعالء مبدأ التساوي والتكافؤ أو -

وذلك ؛ التواصلكمبدأ مهم أیضا في عملیـة في الحوار  مفهومهذا الانطالقا من 
 .وهو السعي إلى انتفاء وٕالغاء محدد السلطة فیهاا همم ایوضح جانب

الترابط : یعمل المخاطب على تثبیت قرائن التشابه و مبدأ التشابه والتماثل  -
لعائلة أو روابط العمل أو ا :التي تجمعه بالمرسل إلیه؛ وقد تكون هذه الروابط

یة في ، مع التأكید على حاالت التماثل الشخصإلى سوى ذلكالدین وما 
 .، االجتماعیة وغیرها ،،،الجوانب الحیاتیة المتعددة؛ العلمیة، النفسیة، الثقافیة

، تتجاوز حدود خطابیا انطالقا من بواعث متعددة أفقاترتسم هذه االستراتیجیة 
ث التأثیر في السلوك التواصل الفعال بین المتخاطبین إلى إحدا تحقیق ایجابیة 

؛ الذي یباشره المخاطب من خالل اللغوي الفردي العام من منطلق السلوك
من الضروري إذًا أن یلجأ المخاطب  أسالیب التلطف والكیاسة واللین في الكالم

اللسانیات وهو من منظور خبراء  االجتماعي " بـ" التشحیم  ((إلى ما یسمى 
تزییت عجلة " لالذي یوظفه المتحاورون لحوارياالجتماعیة ذلك األسلوب ا

یمكن أن نتصورها في مثل: معذرة،  [ خالل تلك األدوات الحواریة من "الحوار
بعضها التي تمنع اصطدام كالم األطراف  ]،، ال اختلف معك ،،استسمحك

 .)2()) البعض مما یؤثر سلبا في الحوار وفي عالقة أطرافه 
حتى یحقق المخاطب تضامنه  :لتضامنیةآلیات ومكونات االستراتیجیة ا - 3

في خطابه ، فإنه یرتكز على جملة من العناصر اللغویة والعالمیة المصاحبة 
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إذا وضعنا في  التي تؤكد المكانة والحضور المتمیز المرسل إلیه في نفسه
الحسبان أن المحدد في هذه االستراتیجیة هو عالقة المتخاطبین التي یعمل 

ا وتثبیتها في تفاعله االجتماعي ألغراض ومقاصد المخاطب على تقویته
الجوانب والمعطیات من  ومن منظور تداولي یمكن أن تصنف جملة، متعددة

وهي كلمات وتعبیرات تعتمد اعتمادا  ((deixis " : " اإلشاریات تحت مسمى
رها بمعزل عنه ـاع إنتاجها أو تفسیـاق الذي تستخدم فیه وال یستطـتاما على السی

 :ا یعنینا منها على وجه التحدیدوم؛ )3()) 
:  وهي ألفاظ وتراكیب تشیر " social deictics" اإلشاریات االجتماعیة   - 1

من حیث هي عالقة ((إلى العالقة االجتماعیة بین المتكلمین والمخاطبین 
، والتي تشیر لتمثیل الفروق intimacyأو عالقة ألفة ومودة  formelرسمیة 

، وهي بذلك تشیر تتعلق بأطراف الخطاب، وبأدوارهم وعالقاتهم االجتماعیة التي
 Relational إلى هویات أطراف الخطاب االجتماعیة إذ تعد إشاریات العالقات

deictic (( )4( ؛ مباحث لغویة متعددة في االستعمال، وتحت هذا الباب ندرس
 :االستراتیجیة التضامنیة ومن ذلك توظف ضمن

: اسم اه مطلقا وینقسم إلى ثالثة أقسامم الذي یعین مسمهو االس :الـعـلم -أ 
 .)5( وكنیة ولقب

یتجه النظر فیه إلى ، تكمن داللته في مجاله العرفي االجتماعي :االسم -1
یختار االسم لیس هو صاحبه  ، والذيمعاً  هما تحقیق ُبْعٍد تذكري أو توقعي أو

ن إما إلحیاء ذكرى ، وفي اختیار االسم حاجة في نفس المتخیر، تكو أبداً 
إیجابیة أو سلبیة یرید أن ال ینساها، وهذا جانب تذكري، وقد ینبني االختیار 
على أساس توقعي تفاؤلي، في تحقیق أمنیة في الحیاة، ویصبح هذا االسم 

متفاوتة األثر والتأثیر على  منبهًا أو موجهًا لخواطر ومشاعر تكون لها أبعاد
الشدید لبعض المخاطبین  جد ذلك التعلقكل سامع. ولهذا السبب وغیره ت
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؛ عن غیرهم بل لما تعنیه في أنفسهمبأسماهم لیس فقط ألنها عالمة تفرقهم 
 .ك وفقه المخاطب ویراعیه في خطابهوهو وتٌر حساٌس یجب أن یتحر 

: الكنیة عند العربي عالمة األصل والتأصیل واالنتساب معًا. ةـالكنی –2
، ووظیفة الكنیة لیهم، فهو ابن فالن، أو أبو فالنع إفالعربي یتكنى ألهله بالرجو 

تذكر أو توقع أو هما معًا، وقد ال نجد عربیًا ال یحمل كنیة وال ینتسب إلى 
غیره، وما ینبغي اإلشارة إلیه باإلضافة إلى جمیع ما فات، أن الكنیة فیما تعنیه 

هي مفهوم الرقي ، ویستقى من هذا أن الكنیة )6(التخلي عن األنانیة إلى الجمعیة
المجتمعي. فالذي یتكنى هو مختار بین أمرین إما أن یتنازل عن ذاتیته 

ه ویقال له حینها ـألصوله فیقال له ابن فالن، وٕاما أن یتنازل عن ذاتیته لفروع
 أبو فالن.

ة التي نحقق بها التضامن في ـات االجتماعیـ: وهو من اإلشاریاللقب -3
، سمو س، األمام األكبر، جاللة الملكمة الرئی: فخامن هذه األلقابالخطاب و 

. ویدخل فیها یر، فضیلة الشیخ، كما تشمل أیضا: السید، السیدة، اآلنسةاألم
ضها على ؛ وقد یقتصر استعمال بعضا حضرتك وسیادتك وسعادتك وجنابكأی

. أن استخدام )7(، وبعضها على النساء مثل الهانم الرجال مثل معالي الباشا
، عل في ثقافتنا العربیة اإلسالمیةكل ظاهرة حیویة من ظواهر التفااأللقاب یش

؛ وهي هار االحترام ووصف الشخص بمكانتهوتوظف لعدة أهداف ومن ذلك إظ
لعامیة كم هائل من ألقاب ، وفي اب أساسي لمخاطبة من هم أعلى سلطةأسلو 

 ...التخاطب
لیها المخاطب : كلمات وتعبیرات یرتكز عاالسم المنصوب على المصدریة -ب

التي تظهر جانب في إظهار اهتمامه وتضامنه في خطابه مع مخاطبیه و 
 ، صبرا،حقا ،شكرا، أهال وسهال، هنیئا با،مرح ؛ ومن ذلك (التأدب في الحدیث

 .حنانیك ، سعدیك،،،)
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: یعتمد المخاطب في إظهار تودده وحسن تعامله وتأكید عمق التصغیر -ج 
صرف في بنیة الكلمة بالتصغیر ألغراض خطابیة التبعالقته مع المرسل إلیه 

ما       ، تحقیرجبیل، جبل :رهـكب  تصغیر ما یتوهم اة:ـره النحـمتعددة ومما ذك
ما   ، تقریبدریهمات، سبیع، تقلیل ما یتوهم كثرته: درهم، یتوهم عظمه: سبع

في  بیل العصر وٕاما في المكان: فویق الدار، وٕاماق :یتوهم بعده إما في الزمان
إن هذه الفوائد الخطابیة  )8(.الرتبة: أصیغر منك، التعظیم، التحقیر، التحبب

ى وغیرها تكشف السر في المیل إلى توظیفها من قبل المتخاطبین داللة عل
؛ وهو أمر یكثر شیوعه أیضا في اللهجات درجة العالقة التي تربط بینهما

 .ر في بنیة الكلمة بدافع التخفیفبالحذف والتحوی
: هو في اللغة ترقیق الصوت والعذب والسهل وفي االصطالح الترخیم -د

ال   الدواعي و  )9(حذف أواخر الكلم في النداء نحو یا سعا واألصل یا سعاد ،،،
فالتصرف في االسم داللة على درجة العالقة بین ، تتباین عما سبق

بهم ، وال یمكن أن نتصور بالنسبة لألشخاص الذین ال تربطنا بینالمتخاط
، م أو ننادیهم ونطلب منهم اإلقبالعالقة أن نرخم أسمائهم حینما نتحدث إلیه

. فهذا العنصر متعددة من الكلفة بین المتخاطبینفالترخیم معناه سقوط جوانب 
 .  ر التضامن في الخطاب تمام األداءاللغوي یوظف ضمن خیا

 :social deictics یةجتماعواال- "personal deictics  " اإلشاریات الشخصیة -هـ
وهي ما دلت على ذات واعیة مستقلة في إرادتها، بحیث تمتاز بصفات تمیزها 

هي     "  personى شخص ـر الدالة علـوأوضح العناص ،)10(عن غیرها
ده والمقصود بها الضمائر الشخصیة الدالة على المتكلم وح ضمائر الحاضر

هي عناصر إشاریة  ألن  ؛ وضمائر الحاضرمثل أنا أو المتكلم ومعه غیره
؛ والسیاق الزم لمعرفة من المتكلم أو د اعتمادا تاما على السیاقمرجعها یعتم

رها ركیزة ویعد دو  ؛الخطاب المخاطب الذي یحیل إلیه الضمیر أنا وأنت في
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نظهر بها تشاركنا وتضامننا في األقوال واألفعال ف؛ هامة في عملیة التخاطب
لغویة ترسم وجهة المخاطب الضمائر هي تشكیلة التي ننجزها وعلى هذا فإن 

ویمكن أن تصحب هذه العناصر اللغویة جوانب كثیرة من العالمات . والخطاب
ب ومن ذلك اإلعجاب، شدة اإلصغاء، التأدب في اإلشاریة المصاحبة للخطا

 social یة جتماعاالشاریات وبالنسبة لإل .وما إلى سوى ذلك ،،،الحدیث

deictics ف لتأكید طبیعة العالقة بین المتخاطبین  توظفإنهاformel عالقة  أو
، فوصفها بعضهم بـ یان أدوارهم وهویاتهم االجتماعیة، وبintimacyألفة ومودة 

اإلشاریات  " ونتوقف في باب هذه Relational deictic" إشاریات العالقات 
لتضامن ، والكنى التي اضطلعت باإلسهام في بناء اعند: األسماء، واأللقاب

 .)11(نهجا وسبیال خطابیا متمیزا من قبل األطراف الثالثة 

П –  انـب التـطبیقيالج   

یبدو من  :" طبیعـة البنیة الخطابیة التضامنیة في " روایـة الثالثـة - 4
الضروري التساؤل بدایة عن الداعي إلى وجود مثل هذه االستراتیجیة في هذه 

؟ وَمْن ِمْن المتخاطبین وفق إلى هورهاثة؟ ثم عن تجلیاتها وشكل ظالمحاد
وأيُّ  ؟هذا الدرب الخطابيوما األسباب التي دعته إلى سلوك ؟ استخدامها

؟ ثم ما هي اآللیات اللغویة واإلشاریة مقصٍد وغرٍض یرجو المخاطب تحقیقه
أكثر وغیرها  تجد هذه األسئلة؟  الموظفة لتجسید هذه االستراتیجیةالمصاحبة 

إذا ما ُأِخَذ بعین االعتبار القیمة التداولیة لطبیعة الملفوظات  منهجيسوغ من م
، مما جاء على ألسنة أطراف ص المدونة؛ في صیاغتها وتكوینهافي ن

  الخطاب.
في خطاب هذه المدونة یصادف الدارس ثالثة متخاطبین یشكلون أنموذجا 

تجمع  ، فال غرو أننسیج ذي لون خطابي واجتماعي واحدخطابیا مقتطعًا من 
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 ، فاإلحساس بوحدةأسبابهاوثیقة تحكم بینهم العالقات وتقوي بینهم عرى 
شأنهم واحد في المسرات  ؛ ذلك أنیجعلهم متعاضدینالمصیر المشترك 

، وأن تجد السجل أن تجد اللحمة بینهم محكمة قویة ، ولیس عجیباوالمضرات
أو من حیث  ،تشكله وتخطیطهالخطابي واحدا من حیث أبنیته اللغویة وصورة 

؛  غیر أن عمق هذا الترابط محكوم ومعزز سه المعرفیة واإلدراكیة المتوحدةأس
، والتي لم ر في سیرورة هذا التقارب والتآلفالتي تؤث )12(بـ" المكونات المقامیة "

یخف تأثیرها الواضح على نمط تفاعلهم وتواصلهم ویمكن أن نستكشف ذلك من 
التي أسهمت في بناء هذه االستراتیجیة خالل الوقوف على هذه المحددات 

 الخطابیة وتشكلها: 
، قد ي سیاق  توظیف هذا النهج الخطابي: یالحظ أن المدیر فالسـلطـة -أ 

، وغیر أمین  قوم السیاقي مسلك خطابي غیر صائبأدرك أن مراعاة هذا الم
ثیرة إلى من أغراض وذلك ما دفعه في أحیان ك هفي تحقیق ما یصبو إلی

الظهور أمام رفیقیه بمظهر وهو ما دعاه إلى عدم  ،ة تغیبه أو تناسیهمحاول
؛ وهذا ما فسح المجال لتوظیف المدیر؛ الذي هو أعلى رتبة، وأن ال تكفأ بینهم

؛ م، وعدم التأكید على الفروق الواضحة بینهلتقارب والتساويآلیات التضامن وا
واإلشاریة المصاحبة التي  وهذا ما یبدو جلیا في توظیف آلیات التضامن اللغویة

، ي خانة التأكید على رابطة األخوة، وسمو العالقة الجامعة بینهمتصب كلها ف
االستراتیجیة  فحضور مكون السلطة عند األطراف الثالثة یتنافى وتوظیف

، ولذلك ال یضطلع بدور بارز عند المتخاطبین ؛ فلم یظهر أثر هذا التضامنیة
، ویبدو أن صاحب السلطة األكثر تأثیرا لمحادثةلمكون في كثیر من مراحل اا

التصرف في عملیة التواصل قد تنبه إلى هذا الجانب فأحسن  -وهو المدیر -
نفوذهم وٕاحكامهم في سیر ، ولم یكن من المتسرعین إلى بیان قوة الخطابي
 . المحادثة
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ى المدیر رفیقیه وجمعهم في ألجل أي قصد وغرض استدع :دالمقاص -ب
وهل  ما عالقة هذا باالستراتیجیة التضامنیة لدى أطراف الخطاب؟؟ و مكتبه

للقصدیة أثر في تضامن أحدهما مع اآلخر دون سواه؟  فیما یبدو أن القصدیة 
هي التي أسست لهذا  عة من اإلحساس الجمعي لدى المدیر الفردیة الناب

یه إال الحوار، وكما قد تحقق فإنه لم یكن قصد المدیر من وراء استدعاء رفیق
التباحث حول أمر یعنیهم لثالثتهم وهو أمر التقصیر في تواصلهم مع شیخهم 

لهذه ، وٕایجاد الحل األمثل تصل الرسائل منه إلى غیرهم دونهمالمنفي الذي 
لقصدیة ، إذًا سنالحظ في مسار المحادثة كیف ستتحول هذه االمشكلة بمعیتهم

؛ كانت مضمرة في نفس المدیرة التي ، أي أن القضیجمعیةالفردیة إلى قصدیة 
؛ فالمدیر سعى إلى تحویل مطمح ذاتي دو هما یشغل بال األطراف الثالثةستغ

فردي إلى فعل جماعي بواسطة ملفوظات لغویة تحمل قدرا من القوة اإلنجازیة 
وذلك كله ضمن أنموذج  -للحمة المجتمعیة بین أفراده مثالوتسهم في تمتین ا

ووفق  -التكامل الخطابيعاون والتضامن و ة  التأو قالب خطابي عام هو آلی
في منظوره اللساني التداولي وتتأسس الرابطة  هذا التصور یبدو التفاعل الرمزي

معیة والعالم الخارجي السببیة العقلیة بین القصدیة الفردیة والقصدیة الج
 .االجتماعي

 
 

            -  المدیر  كـامنة في ذات -قصـدیة فردیـة             
  - الثالثةفعل جماعي عندي  -قصـدیة جمعیـة              
  -فعل كالمي انجازي مجتمعي -العـالم الخارجي              

لقد أملى هذا المكون السیاقي دورا مهًما في  :ابيـطبیعة الموقف الخط -ج 
؛ فهناك م آلیاته الخطابیةجعل المتخاطبین یسلكون هذا النهج ویوظفون أه
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ة الفاعلة والتعاون المثمر قضیة مطروحة وتتطلب االستجابة السریعة واالیجابی
؛ ثم إن هذه القضیة مل من المخاطب مع األطراف األخرى؛ وحسن التعابینهم

، التعاون والتكافل والتكامل بینهمتهم األطراف الثالثة وتتطلب إبراز مشاعر 
ة قف الخطابیة العادیة أو العامالمستبعد في الموا وٕاذا ما جئنا إلى المدیر فمن

في صیاغة ومشاغلها أن یتنزل عن موقعه أو تلك المتعلقة بشأن المدرسة 
؛ بل من وال االنسجام والتوافق مع رفیقیه، محا؛ مدیرا مسئوال على االثنینخطابه

أّن المدیرین  یتصفون بالعجرفة والشدة في الغالب باسم القانون المألوف 
هذا الوصف هو على األقل مما یعتقده مستخدموهم  -ام واإلدارة وحفظ النظ

، ثم إنه لوال الموقف الخطابي - مفیهم والصورة التي ترتسم في أذهانهم تجاهه
ما وجد  االظاهر في تحسیس المدیر بخطورة القضیة التي جمعهم ألجلها ربم

 .كد أهمیة هذا العامل السیاقيآذانا صاغیة له في كل األحوال وذلك كله یؤ 
یجسد هذا الجانب المعطى األساس في  :ینطبیعة العالقة بین المتخاطب -د

قیام عملیة التفاعل والتواصل بین األطراف المتخاطبة ولوال وجوده لما كان 
حیز اجتماعي  ؛ فالثالثة هم أبناءإحساس بالتضامن والتعاون من أصلههناك 

، لجامعة بینهمود نمط من الروابط ا، فالغرو من وجوثقافي ومعرفي واحد
ویمكن أن نتصور مجموع هذه الروابط بـوحدة لغویة تداولیة یفترض تسمیتها بـ 

كة، متكونة من جمع من العناصر من مثل:  المقاصد المشتر "بؤرة االنسجام " 
النظر،التأدب ،  ، التقارب في الرؤیة ووجهاتاالحترام والتقدیر، القبول، التكافؤ

ها تقوى مع طرف وتضعف مع طرف كونات قد نجد،،، هذه المالتكاتف والتآزر
، وینتج عن ذلك متانة العالقة وقوتها بین األطراف المتخاطبة أو ضعفها آخر

؛ ویمكن أن نتصور سیر التفاعل حسن التجاوب والتفاعل أو  نقیضه مما یعني
  :والتواصل بین الطرفین المتخاطبین
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   ؛ لتفاعلیة وایجابیتهاحسن العالقة اخط مستقیم مستمر بینهما یجسد  -أ
 مما یعني تحقق التضامن في الخطاب. 

    ؛فتور العالقة التفاعلیة وسلبیتها خط مستقیم متقطع بینهما یعكس -ب
 مما یعني عدم ضمان تعاون بینهما.  

 :بین المتخاطبین الثالثة ووفق هذا التصور لو نظرنا إلى مثلث العالقة الجامعة
من    ألمكننا تسجیل جملة  " ةِ ـُة الـثـَّالثَ ـِرَوایَ "  المدیر واألستاذین في

 : اتـملحوظال
في عالقة ؤثر یسإن عنصر المقاصد في بؤرة االنسجام والتكامل  -

وتكون سببا مباشرا فیما سیكون من تآزر وتحالف ، الشخصیات بعضها ببعض
في ة مسوغوخلفیة مباشرة أكیدا  اسببوتبعا لذلك سیظهر بین األطراف الثالثة 

وهكذا تشكل بینهما خط  والتآزر الضمني القائم بین المدیر والجنان التحالف
محور بـ "    انـالجن/ رـالمدیخطابي مستمر ودائم ؛ یمكن أن نسمیه محور 

؛ وقد یفسر المتحقق على األقل في ظاهر القول" ( هذا هو  االمقاصد والنوای
تماعیة وهو مسلك فیما یبدو من منطلق مبدأ التأدب والكیاسة واللباقة االج

 .كل بحسب موضعه ورتبته ومكانته) ،أحسن التحرك والتصرف به كل منهما
ست هي التي أس بلعابد/الجنانإن حالة التوافق والتقارب بین األستاذین  -

، وهكذا تشكل بینهما أیضا خط خطابي مستمر لعالقة التواد والتآخي بینهما
 " .   فؤ والتقاربمحور التكاودائم یمكن وصفه بـ "

هو الذي أسس لعالقة لیس فیها  الجاللي/المدیرول بین ـق والقبـدم التوافـإن ع -
 ، ویمكن أن نطلق على محوربارزین؛ إذ یشوبها الریب والشكام وتكامل ـانسج

وهكذا تشكل بینهما خط  ،" عدم التطابق والقبول ور" مح بـالمدیر/الجاللي 
أخرى ترصد باألخص في  تله استراتیجیاخطابي متقطع ( تأسست من خال
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ویمكن تجسید كل ما تقدم من خالل هذا  .، والتوجیهیة )یجیة الحجاجیةاالسترات
 .)- 1-رقم التمثیلي ( الحظ المخطط التمثیليالمخطط 

 

     
 

                                                  امحور المقاصد والنوای                                ور عدم التطابق والقبولمح
 
 
 
 
 

 
 قــاربمحـور التكافـؤ والت 

 

حضوره من وجود نمط خطابي معین مهیمن له ولعل أهم ما یظهر هو التحقق 
من خالل الكشف عن حالة  أال وهو " االستراتیجیة التضامنیة "، ومكانته

ان اللذان أسسا ـر والجنـ: المدیاـاالنسجام بین طرفین متخاطبین همالتماثل و 
. لشراكة وتعاون خطابي مثمر بینهما؛ بغض النظر عن الدوافع الكامنة وراءها

د ـتحكمها قواع ؛ والتيضامن في الملفوظات الصادرة عنهماظهرت هذا الت
 Maxims of         " ىـزام مبدأ " التأدب األقصـ، بالتاون في الخطابـالتع

politeness ")13(من ما یسعى إلى عدم خسارته بتطبیق جملة ؛ إذ كل منه
 : القواعد التداولیة االجتماعیة

ر أو ـ( المدیوتحت هذه القاعدة نجد المخاطب  :ةة واللباقـقاعـدة الكیاس -أ
 :    الجنان ) یخاطب نفسه

 الجـنـان  الجاللـي

: بؤرة االنسجام والتكامل
وایا، األغراض، المقاصد، الن

االحترام ، التقدیر، التأدب، 
 ،،،،، التكافؤ ،، التقاربالقبول

 المـدیـر
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دثة تسویق ذاتـه : یرید المدیر في هذه المحارینأقـلل من تكلفتي على اآلخ -1
، وهو الذي ید أن یشكل لهما عبأ ومضرةنه ال یرجو أو یر ؛ بأایجابیا لرفیقیه

 .      ال یجمعهم إال لمشقة تثقل كاهلهماعتاد أ
: حاول المدیر في لقائه برفیقیه أن یرسم أكثـر من إفـادة اآلخـرین ونفعهم -2

، وٕاال هم وٕافادتهم سلوكا عملیا وخطابیالنفسه صورة الشخص الحریص على نفع
الفطائر)) حضر إلى مكتبه، لیس ذلك (( صحن من  بما یمكن أن یفسر

))  كل ذلك استرضاء لهما وأمال في -ة شم -فحسب بل بـ (( قنینة من تبغ 
ك ؛ وذللم یألفا منه هذا السلوك  والنهج؛ وهما تفاقهما فیما نواه في قرارة نفسها

، وسعى هو إلى تبدیده في أحیان كثیرة ما أثار في نفسهما الریب والشك
فوظاته التي ُتظهره في صورة الصاحب والصدیق اللین الخنوع المستسلم لما بمل
 .     هان به ویبدیناه من أقوال وآراءیتفو 
ان ) تحت هذه القاعدة ( المدیر أو الجن م: نجد المتكلقـاعدة الجـود والبـذل -ب

 : یخاطب نفسه
تهما الجنان إلى بیان عدم أنانی: یسعى المدیر و أقلل من نفع ذاتي -1

؛ فما یعنیهما هو جمعهم الكریم هما على المصلحة الشخصیة الفردیةوحرص
 وهذا ما یعزز الشعور لدى األطراف المتخاطبة بعضهم مع بعض بتعاونهم

 .وتكاملهم فیما یسعون إلى انجازه
ثل : یسعى الجنان قهر أحاسیسه النفسیة مأكثـر من خسارة ذاتـي -2

تعلي ویسعلى عكس رفیقه الجاللي الذي یكابر  االستعالء والرفعة أمام مدیره،
ظهر معاكسا لمطامح ذاته ، أما الجنان فإنه ی-بهذه الصورة أو هكذا یبدو -

؛ لكنه یظهر في ر له أن یصبح هو رئیس الجمع مثال، والتي قد تخطورغباتها
مستلما لواقعه الجلسة الثانیة مسالما للمدیر لیس له من أمره أي بٍد أو حاجة 

 . له بالرئاسة قاضاً 
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سس وتحت هذه القاعدة التي تؤ  -أي المخاطب  -نجده  :قاعدة الموافقـة -ج
؛ والذي یشكل السلوك اللغوي للمخاطب جزءا لنمط من السلوك العام للمخاطب

 منه یخاطب نفسه: 
: یحاول الجنان أن أقـلل االختـالف بین ذاتـي وغیـري من المخاطبین -1

التي قد ال تجعله یتفق مع المدیر، والحال  ةة االجتماعییتجـاوز العوائق النفسی
، إذ یمكن أن نتصور أن كال منهما یضمر هذا نفسه بالنسبة إلى لمدیر

: ما الذي یمكن  أن أجنیه من وراء لخطاب في شكل تساؤل یدور في خلدها
؟ أو ما الضرر الذي یمكن أن وعدم االتفاق مع الطرف اآلخر إثارة االختالف

؟ فذلك ینمي الشعور بالتعاضد االیجابي ي إذا لم اتفق مع الطرف اآلخرق بیلح
ف في الخطاب التي قد تفصل ویعززه بین الطرفین ویساعد في ردم هوة االختال

 .بینهما
: یتغّي المدیر من خالل ملفوظاته إلى أكثـر التوافـق بین ذاتـي وغیـري -2

؛ الجاللي بأ كثیرا بردود الجالليراه ال یع، فنتجاوز ما قد یحول بینه مع رفیقیه
أما بالنسبة  ، بالسلب إذا  تعلق األمر بالمدیر الذي ال یتوان في الرفض والرد

؛ فین وعدم االختالف مع أيٍّ منهماللجنان فإنه یسعى جهده إلى إرضاء الطر 
، هم الفعال بین األطراف المتخاطبةولذلك یروم تأسیس أرضیات مشتركة للتفا

هو یعلم ، إذ الجاللي بلعابد من وقع قوله علیهالمدیر هون على  فإذا ما تكلم
ما تحدث  ، واألمر عینه بالنسبة إلى المدیر إذا أنه ال یطیق ما یصدر عنه

 . بلعابد
المخاطب مع غیره بهذه القاعدة التي تؤسس لتكامل  :قـاعدة  التجـانس -د

 : نجده یخاطب نفسه
إلى  -وعلى غیر المألوف -یسعى المدیر :أقـلل مـن كـراهیة الـذات للغیر -

ضغینة وٕان لم و والحكم علیهما أنهما یحمالن له حقدا رفیقیه سوء الظن بتجاوز 
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ه المشاعر المشتركة التي ، والسعي إلى أن ینمي في ذاتیظهرا له ذلك علناً 
 .   حتى یجني من فوائد التالحم معهم في بناء الثقة فیما بینهمتساعده 

: یالحظ من خالل كامل المحادثة أن نسجام ذاتي مع الغیـرأكثـر من ا -
الجنان یشكل حلقة جمع وربط ذلك أنه وفق إلى المحافظة على جسور 

؛ لم یخسرهمافي كل األحوال و واصل اإلیجابي مع الطرفین المدیر والجاللي الت
 .بدأ تحقیق االنسجام في كل الظروفوذلك من منطلق م

هذه القواعد الخطابیة التداولیة الممارسة اجتماعیا وانطالقا من تطبیق       
ال ینفك عن توظیفها واألخذ بها من قبل أبناء هذه الجماعة  )14(سلوكا لغویا

؛ ذات صبغة معینة اللغویة یتأسس في النص نمط من آلیات الخطاب وقواعده
؛ وعنصرا األطراف المتخاطبة بعضها مع بعض ووجهة محددة هي كسب

ن ا یعمالـ؛ ولقد وجدنهمالجنانو المدیر: اـهم أساسین  عند طرفینتواصلیا فاعال
، إلحساسهما بأن ما یحققانه جمعا ال على تقویة شعور التعاون الخالق

الفات والتباینات الحاصلة یستطیعان انجازه فرادى وعلى هذا یتجاوزان االخت
بنى الطرفان  ؛ ووفق سلمیة خطابیة متمیزةابینهم الثقة في ما یبنون ، وبینهما

انطالقا ، وقد تم تحققه یة للتحرك والتفاعل بها اجتماعیاإستراتیجیتهما الخطاب
، شكلت فیما  اللغویة واإلشاریة المصاحبة لها هائل من الوسائلمن توظیف كم 

    .ینها ترسانة خطابیة متكاملةب
لق إن استراتیجیة التضامن في الخطاب تتأسس لسانیا وتداولیا من منط      

اللغة في مختلف نظمها هذه الترسانة اللغویة التي تظهر من منطلق توظیف 
ي بصوغ األبنیة ، فكل من المدیر والجنان یسعى جهده  في التبار ومستویاتها

؛ ویمكن من إشاریات عالمیة غیر لغویة ا؛ مع ما یصاحبهاللغویة وأدواتها
 : يـیما یأتلغویة من منظور تداولي فحصر هذه األبنیة واألدوات ال
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توظف لتأكید طبیعة العالقة بین  :social deictics اجتماعـیة  إشـاریات -1
 ، وبیان أدوارهم وهویاتهمintimacyأو عالقة ألفة ومودة  formelالمتخاطبین 

 "Relational  deictic ات العالقاتـإشاریاالجتماعیة، فوصفها بعضهم بـ " 
، والكنى التي ألسماء، واأللقابونتوقف في باب هذه اإلشاریات عند: ا

متمیزا من قبل  اضطلعت باإلسهام في بناء التضامن نهجا وسبیال خطابیا
 .األطراف الثالثة

یفه : یتصدر هذا العنصر اإلشاري كل اآللیات الخطابیة ویعد توظاألسمـاء -أ
؛ انطالقا مما یمثله ذا خصوصیة مهمة في سیاق نهج التضامن في الخطاب

؛ فإحساس المرء بذاته المستقلة في وسطه ظ بالنسبة المرسل إلیههذا الملفو 
راف ـ، ومن هنا ألفینا أطمع ذكره ورغبته في أن ینادى  به االجتماعي یقترن

، وتأكیدا را عن اعتزازهم وتمسكهم  بهاـتعبیالخطاب في النص یتنادون بأسماهم 
أو لى النفس للباقة  والكیاسة واالحترام یصحبها عادة وصف جمیل محبب إ

 ؛ وهذا ما عمل المدیر به في سیاق خطابصیغة دعاء االمتنان والمباركة
، فقد رفعه إلیهما مصحوبا بنعوت تثیر الغبطة االستدعاء الذي وجهه إلى رفیقیه

 :هـإذ یفتتح خطابه إلى الجنان بقول؛ في نفوسهم وتعبر عن احترامه لهما
 انْ اْلَفَتى َعْبِد اْلَحِفیِظ اْلَجنَّ ِإلى 

 
َ◌انْ َأ   َداَمُه اْلَمْولى اْلَحِفیُظ اْلَمنَّ

، وذلك أردف ذلك بالدعاء بالدوام والحفظوقد قرن ذكر اسمه بالفتوة والشباب و  
جنان الشعور بالرضى حتى یشعره بمكانته في نفسه وقربه إلیه وهو ما یكسب ال

؛ بالتفصیل الجاللي كیف یورد اسمه ، ولنا أن ننظر في خطابه إلىواالمتنان له
ح بمقدار     االحترام  ؛ وقد اصبغ علیه بألقاب تبو أي بذكر جانب من نسبه

 : والتقدیر
ِد ْبِن اْلَعاِبْد   اْلٌمْرَتَضى ُمَحمَّ

 
 ...................................
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وفي خطابه إلى المحكم أحمد بوشمال ال یذكر اسمه تعریفا بل وصفا وهو 
 : 92ص  ر البریة ( من بحر الرجز ):اقترن اسمه بخی

ا اْسُمُه َفَخْیُر االْسَماِء اْسُمهُ   َأمَّ
 

 
 

 َوْسُمهُ َوُكلُّ َنْفٍع ِلْلِعَباِد 
ا تتردد أسماء المتخاطبین، سبیال تضامنیا في الخطاب، ولنستمع مرة وهكذ 
، مستعمال صیغة الجمع الدالة أخرى إلى المدیر؛ وهو یرید أن یكسب ود الجنان

  :لتعاون في انجاز الفعل؛ في قولهعلى ا
َنـا اْلَمنَّاِن       َفْلَنْسَتِعیـْن بِ   َوْلَنتَّبِـْع َنِصیَحـَة اْلَجنَّـانِ    َربِّ

وتعد بعض األسماء عالمة مشتركة في لغة جماعة لغویة واحدة مثال في 
غة العربیة العربیة نجد أن اسم " زید " أو " عمر " یرتسم شاهدا لغویا حیا في الل

 : لسان المدیر في خطابه إلى رفیقیهوهذا ما أتى على 
 ؟ـْرِب َزْیـٍد َألِخیِه َعْمـِروَوَأْیَن َما َضیَّْعتَُما ِمْن ُعْمـِر       في ضَ 

ولبعض األسماء داللة على سلطة أو وظیفة معینة لها حضورها بین أفراد 
" الذي یبدو "  عبد العالي  احدة ومن ذلك اسمالجماعة الخطابیة أو اللغویة الو 

 :، حیث نجد قولـهاحب سلطة القضاءأنه ص
ْیـِخ َعْبـِد الْـَعـالي ِر التُّْهَمـَة في َمقَـاِل    َواْذِهْب ِبَها ِللشَّ  َوَحـرِّ

بل إن ورود بعض أسماء یكتسي أهمیة بالغة في التواصل والتفاعل بین 
عود " هو اسم ممیز في ذاكرة ؛ فـ" مسخاطبین لما له من داللة اجتماعیةالمت

بل ربما كان مصدر اعتزاز وانتماء  - قریة قرب سطیفنسبة إلى  -القجالین 
ذه األسماء طابع القداسة ألنه ولي صالح یضاف إلیه لقب "سیدي " فتكتسي ه

؛ إن الملفوظ اللغوي هنا أدى دوره في التضامن مع مخاطب ینتمي الروحیة
؛ وربما وجدنا في كل قریة أو مدینة من كانیا إلى موضع هذا الولي الصالحم
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له سلطته على أهلها ( سیدي راشد، سیدي مبروك  ربوع الوطن اسم ولي صالح
 :  ولـ، سیدي إبراهیم في عنابة ،،،) یقفي قسنطینة، سیدي عاشور

اِل ِإذا َتَساَمْوا  َوَأْهُل َقجَّ
 

 .............................. 
 )15(وَن في َفَخاِرِهْم ِبَمْسُعوْد ـَیْأتُ  

 
 َكَمْن َأَتى اْلَوَغى..........  

في الضمیر له قیمته التداولیة  -على طرافتها  -كما أن ذكر بعض األسماء  
، وهذا ما نستشفه في قول الشاعر إشارة إلى علمین الجمعي عند المتخاطبین

یر وهما " الكسكسا "و " ن ینتسب إلیهم المدلهما مكانتهما عند القجالیین الذی
 :  أحمدوش "

 َوَفْخُرُهْم في َعْصِرَنا ِباْثَنْینِ 
 
 

 ِمْن ِخیَرِة الرَِّجاِل ُدوَن َمْینِ  
 مِ ـا ِباِإلسْ َـ َشاُنوُهمهُْم ـَلِكنَّ  

 
 )16(ِم ْـ اِل ِمْثُل اْلَوسـَواِإلْسُم ِللرِّجَ  

 ْسُكَساَفَفاِرُس اْلَخْیِل َدَعْوُه اْلكُ  
 

 َكَأنَُّه ُمَركٌَّب ِمْن ُكْس ُكَسا  
 َداـْوُه َعمْ ـاِرُس اْلِعْلم َنمَ ـَوفَ  

 
 )17(َدا ْـ َدْوُه اْلَحمَـ ِألَْحَمُدوَش َوع 

ما تحمل معاني التبجیل ؛ حین: تعد األلقاب مؤشر على التضامناأللقـاب -ب 
ترتبط بالموقع  ؛ هي تلك التيواالحترام، وأكثر األلقاب شیوعا واستعماال

إذ  خطاب استدعاء المدیر إلى رفیقیه  فيجده نوهذا ما ؛ االجتماعي للمخاطب
، ومدحهما بذكر موقعهما طابه لهما كل معاني الود والمحبةصبغ على خأ

، االجتماعیین الكبیرین التي لها قدسیتها واحترامها -وظیفتهما  -االجتماعي 
ذي أبرز تضامنه معه من خالل بیان ال ولك أن تنظر في خطابه إلى الجنان 

؛ التي  تغدو سلوكا خطابیا قة المهمة النبیلة التي یقوم بها، مع نكران الذاتمش
زل عن الرتبة ، والمعبرة عن الدنو و التناایجابیا في مثل هذه المواقف

وال ف بالشدة والغطرسة التي یمارسها    ، وذلك باالعترااالجتماعیة للمخاطب
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توددا لمستخدمه أو  اعترافه أو یتظاهر بذلك إال  را ما یقدمنتصور أن مدی
 :  یر، یقول المدافتخارا بذلك

 اْلَفَتى َعْبِد اْلَحِفیِظ اْلَجنَّانْ ِإلى 
 

َ◌انْ َأ   َداَمُه اْلَمْولى اْلَحِفیُظ اْلَمنَّ
ْبَیاِن في َمْدَرَسِتي   ُمَؤدِِّب الصِّ

 
 َوَحاِمِل اْألَثََقاِل ِمن َغْطَرَسِتي 

، فتعددت التوقیر واإلجاللوحین وجه خطابه إلى الجاللي ألبسه كل معاني  
، الشیخ: الدارس لیتحسس شدة المبالغة  فهواأللقاب التي ناداه بها حتى إن 

، هذه األلقاب التي تجعل من المرتضى، المفسر، المقرر ،الكاتب، األدیب
 :دیرموضع المبجل السامي یقول الم في -الجاللي  -المخاطب 

ْیِخ اْألَِدیِب اْلَكاِتبْ   ثَُم ِإلى الشَّ
 

 ................................. 
ِد ْبِن اْلَعاِبْد    اْلُمْرَتَضى ِمَحمَّ

 
 ................................. 

 الِ ـْرآِن ِلْألَْطفَ ـِر اْلقـُمَفسِّ  
 

 ِمْن ُسوَرِة الـرَّْعِد ِإلى اْألَْنـَفـالِ  
أیضا ما جاء على لسان الجنان في حدیثه إلى المدیر في معرض ومن ذلك  

ن ینادیه بلقبه الوظیفي حیث ، حیث لم یجد بدا من أمعهمتزكیته برئاسة ج
 : ولـیق

مدى عمق الروابط بر عن ونتجاوز في استعمال األلقاب إلى تلك التي تع
عن درجة  ، صدیق ،،،) وهي تنم في استخدامهااالجتماعیة ( أخ، زمیل
، ومن خطابهم ، فلفظة " أخي" هیمنت بصورة جلیة فيالعالقة بین المتخاطبین

  :اداة رفیقیه بـ"إخواني "في قولـهذلك ما جاء على لسان المدیر في من
 َواِنيـِر ِمْن  َأعْ ـَفَأْنتُُم ِفي اْلَخیْ    اِني وـَ اَم َیا ِإخْ ــِزُموا النِّظَ ـِاْلتَ 

 َقْد َوَضعُـوَك َأیُّـهَـا اْلُمـِدیـرُ 
 

 في ُرتْـَبٍة َأْنـَت ِبَها َجــِدیـُر   
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" زمیل " في سیاق ومن ذلك إبراز الجاللي لدرجة العالقة الودیة بینهما فناداه بـ
 : هرا شدة احترامه وتوقیره له یقول؛ مظرده على المدیر

ِمیلْ ْدِر َلْسُت ُأِریُد الَحطَّ ِمْن قَ   لْ َمْحُبوٌب َجِمیْيٍء ِمْنـهُ َوُكلُّ شَ        الزَّ
زمنیة     ویرتبط استخدام بعض األلقاب في سیاقه الخطابي االجتماعي بحقبة 

 -؛ ومن هذه األلقاب المعبرة عن اإلحساس المشترك بین المتخاطبین ما
الجزائري ، لقب " القائد " (  یأتي في االستعمال اللغوي -هنا  نالجزائریی

 : یقول المدیر إلى الحقبة االستعماریة  ؛ والذي یرمزباإلعالل " القایـد " )
 ............................................         ... َجْمِ◌عٌ ْحُن َونَ     

 ـَوائِـدْ َیقُـوُدهُ ِلَتْحُصـَل  اْلفَ     َقائِـْد َال بُـدَّ لَـهُ ِمـْن  َ◌اْلَجْمـعُ و
 :لتي كان بها، بقولهالمتداول في البلدة افیرد علیه الجاللي قاصدا المعنى 

 ُرونفي َماَءٍة ُتْنـَسُب ِلْلفَـكْ    ***)*(ْد ُكْنـُت ِعْنَد َقائِـٍد َمـأفُـونِ قَ 

التي تشیر إلى مهنة المتخاطبین الثالثة معبرة عن انتماء ومن األلقاب 
 : یقول -وهو قارئ القرآن باألجرة  -  صف مشترك " حّزابا "وٕاحساس وو 

 زَّاَبـا     ِمثْلـَي ُمـْذ ُكنَّـا َمًعا ُعزَّاًبـاهُ حَ َلَقْد َقَضـى َزَماَنـ
أسلوبا خطابیا لجأ ى ال تنفصل عن األسماء واأللقاب : الكنكنیـةال  -ج

؛ وقد برز عبیر عن توادهم واحترامهم لبعضهمالمتخاطبون إلیها في حوارهم  للت
رید أن ذلك في عدة مواقف ومن ذلك ما نجده في قول المدیر ثناءا ومدحا ی

 : الجاللي بلعابد یكسب به ود
 اصِ صَ خَ  نْ مِ  مِ ـهْ فَ الْ  رقَ ْـ بَ  یمُ شِ تَ     ياصِ صَ تِ اخْ  دِ ابِ العَ  نَ ا ابْ ت یَ نْ أَوَ 

وفي خطاب االستدعاء إلى الجنان نجده یداعبه بذكره كنیته " ابن الحافظ " 
 ول: ـیق

 (****) ) ظِ ـافِ حَ  نُ ي( ابْ تِ سَ فُ نْ ا خُ مَ نَّ إِ وَ    يظِ افِ حَ الْ تي كَ ـسَ فُ نْ خُ  لْ ـطِ أُ  مْ لَ وَ 
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"        وحتى یظهر الجنان إجالله وتوقیره لرفیقه الجاللي نجده ینادیه بكنیته 
 : أبا عمارة " في قولـه

 هْ ارَ ــمَ اإلِْ  لِ بَ  رَ ـیْ مَ الْ  دِ رِ ـیُ  مْ لَ ْه     ارَ ـمَ ا عُ بَ ا َأیَ  َس ـیرئِ ـَّ ال نَّ إِ 
في حال االختالف لمحكم بینهم وحینما یرید أن یطلعهم على العضو الجدید ا

لجاللي إلى ؛ نجد المدیر یذكره بأحسن الكنى وأجلها وهو ما یدفع افي أمرهم
 :   الموافقة والرضى یقول

َنـا اْلف ـاِل    َو َأبُـو اَألْعَمـاِل َواْلَكمَ ـهُ        ذُّ َأبُـو الشَِّمـالِ َـ َصِفیُّ
 َعْن ُرْتَبـِة اْلَفْضل َوَلِكْن َأْرَفُعهْ      ِنْعَم اْلَفتَـى ُهَو َوَلْسـُت َأْدَفُعْه 

" أحد رواد الغناء  وهناك الكنى التاریخیة ومن ذلك " أبو لهب " و" ابن عائشة
ج على األلسن ینمي اإلحساس الجماعي بالفخر واالبتها، وذكره والفن الخالد

 :  ان الجنانـلنالحظ ما ورد على لس
 َتْبـًا َلهُ ِفي الَغاِبِریـَن َوَذَهـبْ         و َلهَـبْ َأبُ َیا َقْولَـًة َقْد َقاَلَها 

 :   وأیضا الجاللي في قولـه
 َأْو َحَكِم الْـَواِدي َأْو اْبِن َعاِئَشـه     َیْلَعـُب ِباَألْلَباِب َفهْـَي َطاِئَشْه      

تشكیل هذا الخطاب وبناء  بهذه الصورة تضافرت هذه اإلشاریات االجتماعیة في
، ولعل الملحوظة غراضهمفي تفاعل أطراف الخطاب محققة مقاصدهم وأته آلیا

جتمعة غیر منفصلة عن بعضها أن هذه المكونات اللغویة استخدمت  مالبارزة 
، ومما یوجب ار االحترام والتواد فیما بینهم، لتعكس إرادتهم في إظهالبعض
لق بالوظائف التي ؛ فهذه تتعمها وفق حقول لغویة داللیة معینةتنظی أیضاالنظر 

ر عن العالقات االجتماعیة ، وتلك تعبیها األفراد ضمن جماعتهم اللغویةیؤد
یة تحقق الشعور بالوحدة ، وأخرى تعتبر رموز سیمیائیة اجتماعةاألسری

 . والتكامل
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هذا النمط من األبنیة اللغویة في بناء هذه اآللیة  : أسهمألـفـاظ المعجـم -د
، تین أواصر المودة بین المتخاطبینالل عمله على تمالخطابیة وتشكیلها من خ

وبتعبیر"أحمد المتوكل" فإن هذا المكون اللغوي نتصوره وظائفیا بأن یكون "بـؤرة" 
 حورالم "        ، أو بمثل دأ الذي یسند إلیه المعنى الواصفللكالم بمثل المبت

ویمكن بلورتها ضمن ، )18(" أو الخبر المسند إلى غیره لتحقیق الفائدة من الكالم
" هذا المفهوم اإلجرائي الراصد لظواهر  Les Implicitesمتضّمنات القول " 

 . )19(خفیة  الخطاب المتعلقة بجوانب ضمنیة
ومن هذه األلفاظ ما یدل على الثناء والحمـد وهو سلوك لغوي یعبر عن حالة 

  :هـقولمثل الرضى، ومن ذلك ما تردد على لسان المدیر في العدید من المرات 
 رُ َوْهَو ِبَما َتْنـُووَنهُ َخِبی        ُرو ) ِلَمْن َجَمَعُكْم ( في اْلِبیًدا َحْمـ

عن سعادته وامتنانه فالمتلقي یدرك أن المدیر من خالل لفظ " َحْمـًدا " یعبر 
ا الطمأنینة ـوهو ما یولد فیهم -" تنوونه مع ما یثیره  ملفوظ " - ،بلقاء رفیقیه

أن یفهمه الدارس دون عنت ركیب لغوي یتضمن كالما مضمرا یمكن ، وهو تله
 : عن الثناء والحمد نجد أیضا قولـه، ومن األلفاظ المعبرة أو مشقة

 ِإنِّـي َقْبـَل اِالْبتِـَدا ُأْنِبیـُكمْ     َأْهـًال ( ِبیُكْم )  َوانُ اِإلخْ ا َیا َأیُّهَ 
ي فعل خطابي ، ولذلك فهحسن الضیافةال " توحي بالترحیب و إن لفظة " أهـ

، وفي التلفظ به إضمار یمكن أن نتصوره في جملة اجتماعي محبب للنفوس
ومن  أو نزلت أهال .. "الم فیها " أتیت .. " أو " حللت فعلیة تقدیر الك
، وقد تأتي في صیغة جملة على المباركة واالبتهاج والفرحة العبارات ما دل

مة " توددا للجنان الذي ي الثناء على " الشفعلیة مثلما ورد على لسان المدیر ف
یا یمكن صیاغته مصدر ) 06(؛ حیث تكرر الفعل "بورك "ست مرات یتعاطاها

 :هـي قولـما ورد على لسان المدیر ف ، ومن مثلبلفظ  " مبارك " أو " مبروك "
 َلَدْیـكْ  اِئقًـا َلْم ُنْلِفهـا ِإالَّ (َباَرَك اهللاُ َعَلْیْك)    َحقَ  ،َوَقْد َشَرْحتَ   
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فعلیة أخرى في قوله في موضع ویمكن أن نضیف الدعاء بالمباركة في جملة 
 :آخر

َال    ُبوِرْكتُّـَمـا  ـالَ   َفاْنَصِرَفا َوَسجِّ  ِرَئاَستِـي َوَأْسِرَعـا َوَعجِّ
بالمكونات ویمكن الوقوف هنا عند ما أشار إلیه " أحمد المتوكل " وسماه 

جراءات التي تمكن المتكلم من ضمان بناء : ضمن مجموعة اإلالضواحي 
طابه وضمان تلقیه من لدن المخاطب، وهذه المكونات هي على التوالي: خ

إن المتتبع لخطاب أطراف الحدیث الثالثة یجد ؛ )20(،الفواتـح، النواقل، الخواتم
                 .       القیمة التداولیة واالجتماعیةأنهم یرتكزون على هذه التركیبات اللغویة ذات 

دة من خطاب مـا، ـب جدید أو قطعة جدیي تعبر عن استهالل خطاـالت فالفـواتح
 :مثل قـول المدیر
 لِ ـمَ اَأل وغُ ـلُ بُ  هللاِ  رُ ـكْ الشُّ وَ        لِ ـمَ عَ الْ  احُ ـتَ تِ افْ  هللاِ  دُ ـمْ حَ الْ 

 :    وفي قـول الجاللي
 ؟ و بالٍ ا ذُ ـنَ اعِ مَ تِ في اجْ  َس یْ لَ َأ    الِ ـبَ قْ في اإلِ  اهللاِ  مِ ـسْ بِ بِ  أْ دَ ـابْ وَ 

؛ لجمع المتخاطبین ببدایة المحادثةإن مثل هذه الملفوظات هي إشعار لغوي 
الرضى والمباركة  فالبسملة بصفتها سلوكا لغویا عند المتخاطب المسلم  تعني

وهي مكونات تؤشر إلى أن المتكلم یعتزم االنتقال  النواقـل. أما فیما سیشرع فیه
وهي أیضا تعبیر عن الرغبة في  ،إلى موضوع داخل نفس الخطاب موضوعمن 

في الخطاب؛ ونجد        اون " ـید لـ" مبدأ التعة في الخطاب وتجسـاالستمراری
 :     ذلك في قول  المدیر
 ٍل ُمَوفَّـٍق َسِدیـدِ ِبَنـا ِإلى اْلُمـِفیـِد     ِمْن َعمَ وا ِاْنَتِقـلُ 

ن نیة المتكلم في إنهاء الخطاب نجد ذلك فیما جاء فنجدها تعبیر ع واتمالخـ أما
 :  إنهاء الجلسة األولى على لسان المدیر في

 هْ َمَضْت َمَع ُطوِلَها َكاْلُخْلسَ  َفَقدْ       َواْلَحْمـُد هللا ِختَـاُم اْلَجْلَسهْ        
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 : خروفي مثل قوله في موضع آ
 دُ ـیعِ ا السَّ نَ َأفَ  تَ ـبْ جَ َأ نْ إِ وَ        دُ ـیعِ بَ  دٌ ـا غَ ـمَ وَ  دٍ ـى غَ لَ إِ     

ــٍد " ــاُم الَجْلَســْه " و " ِإَلــى َغـ إیــذان مـــن  فــالملفوظ/ المكــون اللغـــوي " الَحْمــُد هللا ِختَـ
ــاب ــة الخطــ ــتكلم بنهایــ ــة المــ ــ ــاء دون موافقـ ــة فــــي اإلنهــ ــعارا بالرغبــ ــــون إشــ ــد تكـ ، وقــ

 :         قول الجاللي والجنان معاالمخاطب ورضاه في 

 ِإْذنِـَك اْفتَـَرْقنـَا ْم قَـِد اتََّفْقَنـا           ثُمَّ بِـُدونِ َنَعْم َنَعْم َنعَ 
فالذي یستفاد أن هناك مكونات لغویة محددة یكون قد حصل اتفاق مضمر بین 

علــى متخـاطبي الجماعــة اللغویـة الواحــدة علــى توظیفهـا واســتعمالها وهـي مؤشــر 
 . تشاركهم وتوحدهم وتعاونهم

المكونات اللغویة هي من ":  personal deictics"   ةات الشخصیـاإلشاری - 2
ــاطبینالتــــي توظـــــف ضــــمن  ــ ــین المتخـ ــ ــتركة بـ ــیات المشــ ــ ــائل تكــــوین األرضـ ــ ؛ وسـ

ــتعمال اللغـــوي فالضـــ ــلي مائر فــــي دائـــرة االســ ــنیفها اللغـــوي األصــ تخــــرج عـــن تصــ
، وهـــذا باالعتمـــاد علـــى مثـــل التضـــامن والتعـــاون لتحقیـــق مقاصـــد خطابیـــة نبیلـــة

ــــة ــ ــ ــة الخطابیــ ــ ــ ــ ــة "  اآللیـ ــ ــ ــ ــــواريالتداولیــ ــ ــ ــتلزام الحــ ــ ــ ــ  L'implication    االســ

conversationnelle " ففهمهـا واسـتخدامها یتأسـس انطالقــا مـن قصـدیة المــتكلم ؛
 .ومن صور استخدامها عند المتخاطبین

ضمیر المتكلم یعبـر عـن الشـعور بالذاتیـة الفردیـة ؛ لكنـه یكـون سـبیال  :اأنـ  -أ 
لمخاطبــه  هلفــرد المــتكلم للتعبیــر عــن مؤازرتــخطابیــا للتضــامن حینمــا یســتخدمه ا

 :ن في سیاق تزكیته مدیره في قولـهومن ذلك ما ورد على لسان الجنا
 مْ َوَمـا َلَنـا ِإالَّ اْلُبكَ  هِ یَس قَـْد َحَكـْم     ِلَنْفِسـالَّرئِ  َأَنا َأَرى َأنَّ 

ــاندته لمـــدیره و  ــار مسـ ــتخدام ضـــمیر المـــتكلم أراد إظهــ ــه فالجنـــان مـــن خـــالل اســ فیــ
، وقــد یكــون توظیـف هــذا الملفــوظ اإلشــاري لزام بــأن یلــزم رفیقــه بلعابـد نهجــهاسـت
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مؤشرا إلى بیان المتكلم لحرصه وتعاونه مع جمع المخاطبین مثلما نجد في قول 
 : حرصه على مصلحة رفیقیه في قولـه المدیر مظهرا

 ْسَماَعُكْم ِلَصْیَحـتيَ◌َنا النَِّذیُر َفاْسَمُعوا َنِصیَحتِـي         َوَأْرِهُفوا َأأ
ل المنفعة الخاصة دون بقیة الجمـع؛ مثلمـا وقد یستخدم في معرض إنكار حصو 

 :  نجد في قول الجاللي
 هْ دَ ـائِ عَ  يَّ لِ عَ  مْ ـكُ نْ مِ  دْ عُ تَ  مْ لَ وَ        هْ دَ ـائِ فَ  لْ ـصِّ حَ أُ  مْ لَ ا فَ نَ ا َأمَّ َأ

التضــامن والتعــاون  إن ضـمیر المــتكلم قــد تــراوح فــي اسـتخدامه داال إشــاریا علــى
 .ا المسلك الخطابي في أحیان كثیرةحینا ،وقد خرج عن هذ

ــ  :ننحــــ -ب  تعمله للداللـــة علـــى الجمــــع یســـتعمل هـــذا الضـــمیر فــــي أصـــل اسـ
؛ إذ تتدخل عوامل سیاقیة قید، لكنه ال یتقید في االستعمال اللغوي بهذا التالمتكلم
ــدیتهفــــي  ــ ــم نهــــج الخطــــاب وقصـ ــه فیرســ ــتوظیفــ ــبل اســ ــــل ، ومــــن ســ تعماله مــــن قبـ

؛ فحینمـا یوظفـه المـتكلم إنمـا یریـد بـه بین داللته على التضامن والتعـاونالمتخاط
ــاطبین  ــــع المخــ ــذه فــــي صــــورته المضــــمرة ذاتــــه وجمـ ــ ویمكــــن أن نتصــــور ذلــــك بهـ

       :الكیفیة
 =  أنــا  +  أنـتـمنحـــن 

المـدیر ، ومـن ذلـك مـا وجدتـه عنـد ذا النهج عند المتخـاطبین الثالثـةوقد ألفیت ه
مــا یجعلهــم فـي حاجــة إلــى مــن حینمـا أراد أن یظهــر أنهــم بلغــوا نصـاب الجمــع م

اتــه ورفیقیـه بهــذه الصــورة ، فیســتخدم الـدال اإلشــاري " نحــن " إشـارة إلــى ذیرأسـهم
 :         المضمرة

 نحــن     =    المدیـــر + الجاللــي + الجنــان      
ــد ذوات ثــــالث ــذلوبـــذلك حقــــق توحــ ــامع ك عن؛ فهـــو بــ  -أي الضــــمیر  -صــــر جــ

 : یقـول
 َوَنــْحُن َجْمـعٌ..............      ..................................
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وظ یتجســـد بهـــذه وباالعتمــاد علـــى الســیاق فـــإن الضــمیر " نحـــن " فــي هـــذا الملفــ
 :الصورة المضمرة

 نحــن     =   المدیـــر + الجاللــي + الجنــان  + بوشمــال   
ة ألفیناه یعدد راد المدیر أن یجمل ذوات المتكلمین جمیعا في بوتقة واحدوحینما أ

ــاریة ــ ــمائر اإلشــ ــ ــدد الضـ ــ ــــدل أن یعــ ــة وبــ ــ ــــن ذوات متخاطبــ ــــرة عــ ــــات المعبــ ، المبهمــ
ــتكلم  ــ ــــمیر المـ ــــذكر ضـ ــدناه یـ ــ ــا وجـ ــ ــــورا وغیابـ ــــماء حضـ ــــع الماألسـ ــین أي وجمـ ــ تكلمــ

بـه إلــى  ، ویمیـز رفیقیـه بضـمیر المخاطـب والضـمیر الغائـب الـذي یشـیرأربعـتهم
  –الغائب هو مدار المحادثة  -شیخهم 

 :  وذلك في قولــه
 ..................................      بْ ـائِ الغَ ا وَ ـمَ تُ نْ َأ نُ ـحْ نَ ا وَ ـنَ َأ
؛ الذي یظهر وجود جمع من تماد على السیاق فإن هذا الملفوظوباالع

یتحقق في أصل ، ة إلى تعاون وتكامل وتشارك بینهمالمتخاطبین هم في حاج
 : لبناء اللغوي المضمر بهذه الصورةا

 ة )الجمع المتعاون  ( الجماعة الخطابی
= 

بوشمال ) + أنتمـا  -الجنان -الجاللي -أنـا (المدیر) + نحـن (المدیر
 الجنان ) + الغائب (شیخهـم )-(الجاللي

 
منه ا الدال اإلشاري كان بصورة مضمرة، أكثر ولعل األمر البارز أن شیوع هذ

المتصل  -الدال على الجمع المتكلم  -؛ أي یرد بصورة الضمیر" نـا "ظهورا
 باألفعال الماضیة والمضارعة. 

، المفرد بهذا الضمیر في أصل االستعمال للداللة على المخاط :أنــت -ج  
؛ وجهت توظیفه ولكنه في تداوله االجتماعي هو مقید بالعناصر المقامیة التي
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ا في محو ، إذا أدى دور على التعاون والتضامن في الخطاب فیكون داال إشاریا
، فالتقارب سبب قوي في تعمیق مشاعر التعاون المثمر الفوارق بین المتخاطبین

شكل مدح وثناء  ، ویكون سبیال متمیزا للتضامن حینما یتجلى فيبین المتكلمین
، دیر للرئاسةان في سیاق تزكیة الم، وهذا ما وجدناه عند الجنأو تزكیة ومباركة

  :فیقیه بكل جراءة  وصراحة قــائالوذلك حینما صاح معلنا أمام ر 
 قَـاِطَعـًة ِلَصاِحبـي ُمِریـَحةْ   ـِصیَحـًة َصِریَحـْه     َأُقولُهَـا فَ 

ــْه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ َئاَسـ ــُلُح ِللرِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُرٌؤ َتْصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَت اْمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  َأْن
 

ــهْ   ــ ــ ــ ــ ــ ــْذِق َواْلِكَیاَسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــُل اْلِحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــَت َأْهـ ــ ــ ــ ــ ــ  َوَأْن
ــْدِري ِبالقَ   ــ ــ ــ ــ ــَت تَـ ــ ــ ــ ــ ــلِ َوَأْن ــ ــ ــ ــ ــاِء اْلَفْصـ ــ ــ ــ  َضــ

 
 ِمـْن َأْیـَن ُیْؤَكــُل ( الـدَِّماغُ اْلَمْصــِلي )  

 
 

إن الدور الذي أداه الدال اإلشاري في الملفوظ هو بیان تحقق المؤازرة والسند 
یرجوه ویتمناه منه في ؛ وذلك ما كان المثمر بین المدیر ورفیقه الجناناالیجابي 

عبر له عن صدق دعواه في  ، وقد تكرر ذلك في موضع آخر إذواقع الحال
 : لة على االحترام والمباركة یقـولتزكیته باستخدام األلقاب الدا

 اـقَّ حَ ا الْ ذَ هَ  تَ ـیطِ عْ ا أُ َمـنَّ إِ وَ     اـقَّ حَ  یُس ئِ الرَّ  تَ نْ ي َأدِ ـیِّ ا سَ یَ 
والواضح أن توظیف الضمیر "أنت " الدال اإلشاري بصبغته االجتماعیة قد كان 

؛ لكن ن ملفوظات عن المتخاطبین الثالثةه فیما صدر مبشكل الفت لالنتبا
 ضمن أنماط خطابیة متعددة.

استخدم هذا الضمیر في التضامن محمال بداللة المدح والثناء  :أنتــم -د 
ما ورد   ، ومن صوره حضورا من الدوال اإلشاریة األخرى، وكان أقل والمباركة

ضمیر التثنیة، وظف هذا  قیه فبدل أن یستخدممدحا لرفیعلى لسان المدیر 
؛ المعبر عن اإلجالل واإلكبار وهو ما تضافرت في تحقیقه الدال اإلشاري
    :الواردة في البیت الحظ قولـه األلفاظ األخرى

 يانِ وَ عَ َأ  نْ مِ  رِ یْ خَ ي الْ فِ  ـمُ تُ نْ َأـي     فَ انِ وَ خْ ا إِ یَ  ــامَ ظَ النِّ وا مُ ـزِ تَ لْ اِ 
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عمال المجازي ، والحق أن االستأعمال الخیرهم جمعًا ُمعینًا في فقد جعل من
؛ اعلنا االجتماعي، فكثیرا ما یغني الفرد عن المجموع في تفمطابقا لواقع الحال

 :     د بها في التداول االجتماعي یعنيفالصورة التي ور 
 =      أنتـمـا ( الجاللــي + الجنــان  ) أنتــم  

التعاوني المعزز مط الخطاب ومن أشكال توظیفه هذا الدال اإلشاري في ن
، ما ورد على لسان الجنان الذي بدا لنا في كثیر من األحیان للشعور التشاركي

ال یتوان        فهو –في منظور التفاعل االجتماعي  -"صاحب لسان طیب" 
 : يـإلى قولـه متوجها به إلى الجاللعلى أصحاب مهنته ولننظر في الثناء 

ــَتْوَدعُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتُْم ُمْســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاِئلِ َوَأْن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اْلَفَضــ
 

ــلِ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِة اْألََوائِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاِمُلو َتِرَكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  َوَحـ
ــهْ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــِذي اْألُمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوُر ِلَهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتُْم النَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  َوَأْن

 
ــْه ؟  ــ ــ ــ ــ ــَرْتُكْم ظُْلَمـ ــ ــ ــ ــُر ِإْن َعــ ــ ــ ــ ــْن ُیِنیــ ــ ــ ــ  َفَمــ

ــا  ــ ــ ــــي َأْغَفاِلَهــ ــ ــ ــــقِّ ِف ــ ــَماُت اْلَحــ ــ ــ ــتُْم ِســ ــ ــ ــ  َأْن
 

ــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي َأْطَفاِلهَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاُء اِهللا ِف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  َوأَُمَن
ة اجتماعیة بحالها ، ومن هنا فالدال إن الجاللي هنا یبدو كمن یقوم مقام جماع 

صورة مخالفة للملفوظ السابق لیأخذ صورة  -اجتماعیا  -اإلشاري " أنتم " أخذ 
(          ضمیر المخاطب المفرد الذي ینوب في االستعمال عن المجموع

 : ) -أهل التربیة والتعلیم  -اعیة الجماعة االجتم
 تـم  = أنـت ( الجاللي )  أن   

أسهمت اإلشاریات الدالة على الزمان  :ة والزمانیـةشاریات المكانیاإل - 3
، فقد أوضحت بشكل في بناء هذا النمط الخطابي والمكان بقسط وافر  بدور

متمیز السیاق الخارجي للمتكلمین وهذا ما ال نتفاجأ به بدءا من االستدعاء 
، وهذا ما بّین تهفقد حدد لهما زمن اللقاء وطبیعالذي وجهه المدیر إلى رفیقیه 

یظهر حرصه على  لنا أن المدیر تكاد تكون مشغوال في أغلب أوقاتـه وحتى
 : حادثتهم ومخاطبتهم وذلك في قـولهم



 (*)في " رواية الثالثة "  االستراتيجية التضامنية 
 التداوليةدراسة في الوظائف        
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ــَباَط الَماِضــــي ــْن شُـ ــٍع ِمــ ــوِم ِتْسـ  ِفـــي َیــ
 

 
 

ــــي ) ــ ــِه ( َفاِضـ ــ ــ ــوُن ِفیـ ــ ــ ــــي َأكُـ ــ ِن  )21(ِألَنَّ
 
 

ت ضیق في بساعاوال یكتفي بذلك بل إنه یكشف لرفیقیه من أنه یمر أحیانا 
 ؛ جاءا یمكن أن نفهمه من سیاق الملفوظ؛ وهذا م-وهو كالم مضمر -المعاش

 : ذلك في قولـه
ــا ــ ــ ــ ــوُن ِفیَهــ ــ ــ ــ ــــي َأُكــ ــ ــ ــاَعِة التَّــ ــ ــ ــ ــ ــــي السَّ ــ ــ  فـ

 
ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِتي َتْرِفیهَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ِعیَشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ُمَرفًَّهــ

بة إن هذا الدال ؟ واإلجايقد یطرح التساؤل ما عالقة هذا بالتضامن الخطاب 
لعالقة بینهم بلور سیاق المتخاطبین وأوضح درجة ا قداإلشاري الزمني 
؛ إذ لیس جمیال أن یبوح اإلنسان بسوء حاله إلى من هو المتخاطبین الثالثة

أما الدال اإلشاري المكاني فقد وظف  .!!بعید عنه أو ال تربطه به صلة ..
لنا  حبإبعاده التداولیة االجتماعیة ؛ فإذا أراد المدیر أن یحدد موضع االلتقاء با

، وفي مكتبه الذي طارت شهرته في اآلفاقعن جوانب سیاقیة مهمة تتمثل في 
هن المخاطب التخاطب یورد الكالم بضرب المثل بأقصى مكان یعتقد في ذ

  :هـوهذا ما یبرز في قول
ــــاسِ  ــ ــَد النَّ ــ ــُهوِر ِعْنـ ــ ــــي اْلَمْشـ ــــي َمْكَتبـ  فـ

 
 

 
 

ــــاسِ  ــ ــ ــ ــــى َمْكَنـ ــ ــ ــاٍل ِإلــ ــ ــ ــ ــ ـ ــْن َأْرِض َقجَّ ــ ــ ــ  ِمــ
ــاطبینتــــب دال إفالمك  ــــدى المخــ ــد لـ ــال " شــــاري موحــ ــ ــا أن " مكنــــاس " و" قجـ ؛ كمــ

، یشــیر هـذا الــدال اإلشـاري إلــى المــوطن لمخـاطبینعنصـر مشــترك فـي مخیلــة ا
 :  ا به المتكلم الجاللي الذي یقـولالذي كان یحی

 قـَْد ُكْنـُت ِعْنَد َقائِـٍد َمـأفُـوِن     في َمـاَءٍة ُتْنـَسُب ِلْلفَـْكـُرون
ــبیاللقــــد وظفــــت   ــا ســ ــة یجعــــل منهــ ــ ــاریات بطریقـ ــذه اإلشــ ــــیس  هــ لتعمیــــق األحاسـ

ــنهم ــ ــتركة بیـ ــ ــــت المشـ ــد تراوحـ ــ ــــي تت، وقـ ــــك التـ ــین تلــ ــ ــــي بـ ــنهم العربــ ــ ــــى وطـ ــــى إلـ رامـ
  ، وتلك التي تتعلق بربوع وطنهم.واإلسالمي
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نمط ضـمن أســالیب لقـد وظــف هـذا الــ :ةالعالمــات غیــر اللغویــة المصــاحب - 4
، أخــذ قســطه ضـــمن هــذا الــنمط الخطـــابي ؛ فــاإلبالغ الحیـــزيالتخاطــب وقوانینــه

ــ وألجــــل ــد أحــ ــ ــدیر قـ ــدنا المــ ــ ــــورة رفیقیــــه وجـ ــفا بعـــــض  تقریــــب صـ ــــي واصــ اط المتلقـ
 :ذلك ما ذكره عن  الجنان في قـوله، ومن خصوصیتهما

ــــَرفُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــٍة ال تُْعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي َزْنقَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــَكُنهُ ِفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  َمْسـ
 

 
 
 
 

ــــُرفُ  ــا اَألَحــ ــ ــْن َجاِنِبیَهــ ــ ــْت ِمــ ــ  ِإَذ طُِمَسـ
 )22(الثور َوَوْسُمـُه ِإْمَسـاُك قْرنِ  

( ) َّ  ل
  
 
 
 
 

ــــورِ   ــ ــ ــ ــ ــــي الصُّ ــ ــ ــ ــاِفٍخ فــ ــ ــ ــ ــ ــِدِه َكنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي َی ــ ــ ــ  فـ
ما    ومن صور التضامن المتمیزة في الخطاب من خالل العالمات المصاحبة  

یوحي من سیكون  ؛ فوضع جلستهمه الجنان في معرض التزكیة للمدیرأشار إلی
 : رئیس جمعهم یقـول

ــــيُّ  ــ ــ ــ ــ ــُب َوالُكْرِســ ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ الَمْكتَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى َل ــ ــ ــ ــ  َأْوَحـ
 

ــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ِإْنِسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا َناَلَه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــًة َم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  َمْنِزَل
ــزُ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــآِل َیْرُمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاٍل ِلْلَم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلُّ َحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  َوُكــ

 
ــُز )   ــ ــُد ( اْلُمَقْعِمــ ــ ــَت الَقاِعـ ــ ــاْنُظْر َفَأْنـ ــ  فَـ

المـدیر جـالس  ....( مكتب المدیر : فجلستهم توحي بروابط معینة تجمع بینهم  
قعـدة  أي: قاعـد علـى قدمیـه فقـط، ابن العابـد مقعمـز ،الجنان واقف ،على كرسیه

ــا عـــن اقتـــراب الجنـــان مـــن )المســتوفز .  ومـــن صـــوره المعبـــرة كـــذلك مــا ورد تعلیقـ
فیقول له الجنان یتشاغل المدیر بقراءة أوراق مستعجلة فیتهامسان  هناالجاللي (

  :رـا بكالم ال یرید أن یسمعه المدیهمس
ــوَ  ــ ــ ــ ـــاك َهــ ــ ــ ــ ــ ــلْ ـي كَ ِمنِـ ــ ــ ــ ــــرك           ةً َمــ ــ ــ ــ ــ ــــي سـ ــ ــ ــ  فـ
 

 كَ رِّ ـبِ  نْ ي مِ نِ اتَ ا فَ ا مَ ي بهَ ــضِ قْ َأ 
 
 

ــدََّراِهمْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُز الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَث َیْكنِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ِإنَّ الَخِبیـ
 

ــــرَّاِهمْ   ــ ــ ــ ــُروِف الـ ــ ــ ــ ــ ــَل اْلَخـ ــ ــ ــ ــ ــَدا ِمثْـ ــ ــ ــ ــ ْن َبـ  َوإِ
وٕاجماال فإن االستراتیجیة التضامنیة بدت نمطا خطابیا متمیزا طوال المحادثة    

وظهرت جلیة في فحوى خطاب المدیر إلى بوشمال مظهرا له أحساس  
   :فیقیه  إذ یقولامن والتعاون مع ر التض
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 ا أَُكاِبدْ َـ ى َومـا َأَلقَ ـلُّ مَ ـَوجُ 
 

 ِمْن ُصْحَبِة الَجَناِن َواْبِن الَعاِبدِ  
 َهَما َصِدیَقاَي ِبَرْغِم َأْنِفي 

 
 َوَلْم َیُكْن ِصْنفُهَُما ِمْن ِصْنِفي 

 َوالرَّْهُط َمْهَما اْشَتَرُكوا في َعَملِ  
 

 َملِ َأْو َجَمَعْتهُْم َوْحدٌة في َأ 
 َفِمْن ُأُصوِل اَألَدِب التََّعاُونُ  

 
ْتُر َوالتََّصاونُ    َبْیَنهُْم َوالسِّ

ي حق شیخهم مذكرا وبرزت واضحة جلیة أیضا لحظة المكاشفة بالتقصیر ف 
 : ولـبشمائله یق

 رَّْه ـي مَ ـا فَـ ا َزاَرنـَكاَن ِإَذا مَ 
 

 ى َلَنا َهِذي الَحَیاَة اْلُمرَّهْ ـَأْحلَ  
 الَنا ِمْن َعْطِفِه َوَحَدِبهْ َونَ    

 
 َما َنالَنا ِمْن ِعْلِمِه َوَأَدِبهْ  

ــــْف   ــ ــ ــ ــ ــاهُ ِبَكَنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــْن ِحَمـ ــ ــ ــ ــ ــوُذ ِمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا َنلُـ ــ ــ ــ ــ ــ  ُكنَّ
 

ــــفْ   ــ ــ ــ ــ ــْعٍد ُمْؤَتَن ــ ــ ــ ــ ــنَّْحَس ِبَســ ــ ــ ــ ــ ــِدُل الــ ــ ــ ــ ــ ــ  َفُیْب
ِرَواَیـُة  حضور فعل التضامن في خطاب "أن والذي نخلص إلیه أخیرا         

مع لتعاون المثمر لیة خطابیة تحمل معنى التوافق وایتأسس بوصفه آ الـثـَّالثَـِة "
قیق جوانب التكامل واالنسجام معه، من ، وتسعى إلى تحاآلخر المخاَطب

؛ ومن هنا فإن الباعث الرئیس لوجود هذه منطلق المصلحة المشتركة
؛ هو هذا الهدف الخطابي النبیل جیة الخطابیة في أيِّ خطاب عمومااالستراتی

ین المخاِطب أو المخاَطب أو أحدهما على األقل مع وجود في منظور الطرف
 .  حكم هذا النهج الخطابي لكل منهمامقاصد وأغراض ت

 
  الهوامـش واإلحــاالت -* 

 الثة، محمد البشیر اإلبراهیمي، آثار محمد البشیر اإلبراهیمي، جمع وتقدیمة الثروای -* 
/ من  2، مج، بیروت، لبنان1997 ،1، طاإلبراهیمي، دار الغرب اإلسالميأحمد طالب 

 .102إلى   59ص 
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: أي ضمن بعضهم بعضا تجاه [ َتَضاَمَن ] الغرماء -: منجد الطالبجاء في  -** 
ق أن یطلب حقه كله ؛ یقال (( هم متكافلون متضامنون )) أي لصاحب الحقصاحب الح

: اجتمع َتَضامَّ] القوم لى أمر )) أي اتحدوا متفقین علیه. [. (( تضامن القوم عممن أراد منهم
 ،لبنان ،بیروت ،46ط ،دار المشرق ،فؤاد إفرام البستاني ،منجد الطالب: بعضهم إلى بعض

: ارتباط شیئین أو شخصین أحدهما "solidarité": تضامن المعجم الفلسفيوفي ، 08ص
ن بین (( الوراثة تضام        ؛ ومنه عل كل واحد منهما مؤثرا في صاحبهباآلخر ارتباطا یج

المعجم . ساسا للسیاسة واألخالق واالقتصاد: نظریة تجعل التضامن أتضامنیة و .األجیال))
 ،ة العامة لشئون المطابع األمیریةالهیئ مصر،مجمع اللغة العربیة ب من إصدارات ،الفلسفي

  .46ص  ،مصر ،1983 - 1403 ،د.ط
 ،عالم المعرفة ،وجیه حسن محمد ،علم التفاوض االجتماعي والسیاسي مقدمة في -) 1(

 .77ص  ،الكویت ،1994أكتوبر  ،190عدد 
 .189ص  المرجع نفسه، –) 2(
دار المعرفة الجامعیة،  ،محمود أحمد نحلة آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، -)3(

 .15 ص ،، اإلسكندریة، مصر.2002د.ط، 
)4(  - John .j .Gumperz  Engager la conversation, introduction à la  

Sociolinguistique interactionnelle, les EDITIONS DE MINUIT. Paris ; 
France, 1982 , p35     

دار إحیاء ,: محمد محي الدین عبد الحمید تح,شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  -)5(
 118ص  ،1مج ، لبنان ,بیروت ،د.ط .ت، التراث العربي

 ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،صفیة مطهري، لصیغة اإلفرادیةة اإلیحائیة في االدالل -)6(
 .133ص  ،سوریا ،دمشق ،2003 ،د.ط

  .26ص مرجع سابق، ،ق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرآفا -) 7(
، دار إحیاء لحمید: محمد محي الدین عبد ا، تحشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك - )8(

 .139/ 1ج   ،التراث العربي
 .287/  2ج   المرجع نفسه، - )9(

  -  )10( John .j . Gumperz  Engager la conversation, , p37.    



 (*)في " رواية الثالثة "  االستراتيجية التضامنية 
 التداوليةدراسة في الوظائف        

 2013/   07رقم  اإلنسانيةو  االجتماعيةحوليات جامعة قالمة للعلوم 
 

66 

 ،من منشورات اتحاد الكتاب العرب ،تر: قاسم المقداد ،جان سیرفوني ،الملفوظیة -) 11(
 .30ص ،سوریا  ،دمشق ،1998

عبد        ، ات الخطاب: استراتیجیالمقامیة السیاقیة للخطاب یراجع حول المكونات -)12(
،  ص ، لبنان،  بیروت2004، 1ط ،دار الكتاب الجدید المتحدة ،الهادي بن ظافر الشهري

224.     
ا في ـاالجتماعیة التداولیة في الخطاب التي استندت إلیه دة هذه القواعـیمكن مراجع -)13( 

   ،   :یحمل عنوان: الفصل الخامس الذي يـالمتخاطبین في روایة الثالثة ف تحلیل كالم
The Tact  Maxim       وان:ـادس الذي یحمل عنـوكذلك: الفصل الس         " The 

Maxims  of Politenes  : من كتاب "   
Leench ,G .N .(1983) Principles of Pragmatics, , Longman London,1997,  

p104,131 

جیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة استرات: لجانب النظري لهذه القواعد یراجعفي ا -)14(
    235، ص  مرجع سابق، بن ظافر  الشهري عبد الهادي

به من دون والقجالون یحلفون  ب إلیه الجامع األعظم بقریة قجال،سیدي مسعود ینس –)15(
 " حق سیدي مسعود قالع الفرسان ". اهللا ؛ ویقولون: 

 .: العالمةالوسم –)16(
ه الفترة األخیرة رجالن أحدهما اشتهر بالرئاسة والفروسیة نشأ في قجال في هذ –)17(

الشیخ بن الصدیق  . واآلخر بالفقه والخیر وهووالكرم، وهو الذوادي  بن الكسكسوالشجاعة 
[ التعلیق          .-یعني ابن العابد  -ولم أدركهما وٕانما أدركت أوالدهما  ،شبن حماد و 
 لإلبراهیمي]

: ضعیف الرأي. تنسب . المأفونیس البلدیة في النظام الحاليل رئالقائد مث - (****) 
 ،البیضاء: یرید قریة " عین الفكرون " الواقعة في الطریق ما بین قسنطینة وعین للفكرون الخ

 یعنون بها الماء ینزل الناس به للورد وتكون مباءة الستیطانهم . ،: ماءة العرب تسمى الماء
 [ التعلیق لإلبراهیمي]

األولى أراد بها نوعا من التوقیع المعقد. والثانیة هي تلك الدویبة  الخنفسة  - (****)
هو رئیس جمعیة  :. والشیخ الحافظياعبة البن حافظالسوداء الكریهة الرائحة وهذه مد

 [ التعلیق لإلبراهیمي]الطرقیین في الماضي . 
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دار األمان للنشر  ،لمتوكل، أحمد اتركیبات الوظیفیة قضایا ومقاربات: الینظر - )18(
  .79، ص، المغرب، الرباط2005، 1، طوالتوزیع

، محمد الشیباني -فوس، تر: سیف الدین دغة الیوم، آن روبل، جاك موشالرـالتداولی -)19(
 .60، ص، بیروت، لبنان1999، 1دار الطلیعة، ط

 80 ،79، ص تركیبات الوظیفیة قضایا ومقاربات، أحمد المتوكل، مرجع سابقال  - )20(
الذي ال شغل له أو ال شاغل : ي بالفاء ولیس بالقاف. في اللسان العامي معناهـقاض  -)21(
 .له
كان یستعمله بعض الناس في الماضي لوضع مسحوق التبغ الذي  :قرن الثور -)22(

 .یستنشق
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 خیایتطور مقولة القبح الفني تار 

 ة بن یحي  ـشادی األستاذة:                                               
 قسم اللغة العربیة، وآدابها                                                

 سوق أهراس    –المركز الجامعي محمد الشریف مساعدیة                     
 

 
  :صـملخَّ ال

ارتبط وجود اإلنسان بالجمال والفن، حیث قدس الكائن البشري كل ما هو 
جمیل، وجعله فردوسه المفقود، وبحث عنه حتى في تلك األشیاء المدنسة 

أشیاء تحمل في جوهرها درك بحدسه الفني الفطري أن هناك والقبیحة. فقد أ
 مسحة جمالیة رغم ظاهرها القبیح. 

مال إذن ثنائیة قائمة منذ فجر التاریخ، وتوحي بالنظرة تمثل جدلیة القبح والج
السطحیة لهذه الثنائیة بالتنافر والتضاد والتناقض والعكسیة، لكن هذه النظرة قد 
تجاوزها الناس عندما اضطروا إلى النظر إلى بعض الموضوعات على أنها 

 إستطیقیة في الوقت ذاته. قبیحة وذات قیمة
جمیلة بأي معنى مألوف، ومع ذلك فهي طریقة  حیث نجد بعض األشیاء لیست

وتجذب االنتباه. ولعل ابرز أمثلة لهذه الظاهرة یتجلى بوضوح في فن القرنین 
حیث اتسع نطاق اإلدراك الحسي اإلستطیقي، لكن یجدر بنا اإلشارة  األخیرین،

أن القدامى أیضا قد أدركوا ذلك، حیث نجد "أرسطو"، وهو من أقدم فالسفة 
قا، رأى أن القبح عنصر أساسي في الكومیدیا. وأیضا طول التاریخ االستطی

الفني، نجد فنانون الحظوا ذلك بدورهم، كالمصور "هیرو نیموس بوش 
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Hieronymous Bosh حیث قاموا عند تصویرهم شخصیة حیة، بتجسید ،"
 العنصر الشیطاني وجو الموت والمقابر في فنهم.

نحتفظ بالموقف االستطیقى تجاه موضوع  ویتبادر لدینا تساؤل: كیف یمكن أن
 معین ونجد فیه قیمة في الوقت الذي تكون تجربتنا عنه مؤلمة؟

إن القبح یشمل ما یثیر تأمله االستطیقي ألما أو كدرا، فالعمل الفني یجب أن 
یؤثر في نفس المتلقي، فالتراجیدیا مثال عبارة عن منظر من مناظر الشر، 

ذلك نستمتع بالتراجیدیا، وهنا تكمن المفارقة  ونحن ال نستمتع بالشر ومع
 التراجیدیة.                                                                       

من هذا المنطلق ارتأینا أن نرصد تطور مقولة القبح الفني تاریخیا ونتتبع 
  .منطلقاتها في النقد الغربي والعربي من خالل المقال المرفق

 :هیـدتم
، وقد تحول هذا االهتمام إلى هوس اإلنسان منذ بدایة وجوده  بالفناهتم 

ن دائم فقدس اإلنسان كل جمیل وسعى بذلك إلى بلوغ جمال األشیاء، وأحیانا كا
ألن األشیاء تتواجد في الطبیعة على نحو  ،هذا الجمال یشوبه شيء من القبح

، فإذا كانت جمیلة فجمالها نذلك المظهر البادي للعیایجسد مظهرها الخارجي 
، ولكن المتذوق الحقیقي للجمال هو ذا اتسمت بالقبح فإننا ننفر منهایأسرنا أما إ

، ذلك هر األشیاء لیدرك جمالها الحقیقيالذي یستطیع أن یغوص بحسه إلى جو 
ما نظرنا إلى    ، وٕاذا لعمق والمتخفي بقناع مشوه وقبیحالجمال النابع من ا

فنان،  ، واإلنسان المتحضراإلنسان المتوحش فنان "نجد أّن طبیعة اإلنسان 
، رمى علیه من ذات مارس عبادته فنا، نقش الصخر ،وكالهما مارس الجمال

ه، لونه، نضد قصیدة، توهم أسطورة، جعل من القماش معركة مصیر، نفس
تساءل، مجد، تأمل تمّرد،  .لخص في تلوینه ملهمة الكون، اإلنسان، القیم، اهللا
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زق تمّزق، فعل كل ذلك فنا، جعل من بحثه عن الحقیقة فّنا، من نشوان ذاته م
، هو الّذي یصور حّتى القبح تصویرا والفن توأم الجمال، والفنان الحق ،جماال
  )1(، لیكون واقعیا بفن "ى بذاته فوق معطیات الواقع الفجة، هو الّذي ینأجمیال

، والنظرة السطحیة نذ فجر التاریخال ثنائیة قائمة موتمثل جدلیة القبح والجم
وحي ، ولكن النظرة المتعمقة تلنا بالتناقض والتنافر والعكسیة لهذه الثنائیة توحي

، ولكن هناك طرأ تحول هائل على مقولة الجمال، فمع مرور الزمن بعكس ذلك
، أهمیته باعتباره مقولة استطیقیة، و  أعظما طرأ على معنى لفظ القبیحتحوال

ا أدرك الّناس  أّن هناك موضوعات قبیحة وذات قیمة استیطقیة في وذلك عندم
كیف یمكننا االحتفاظ بالموقف االستطیقي تجاه  :وبالتالي نتساءل الوقت نفسه،

 موضوع معین ونجد فیه قیمة في الوقت الّذي تكون تجربتنا عنه مؤلمة ؟
افیة للقیم نجد أّن القبیح في الطبیعة أو الواقع  بصفة عامة یجسد قیمة من

لیؤدي دورا في تحدید قیمة الجمالیة اإلجابیة كالجمیل مثال وهنا یتدخل شعورنا 
في جوهره من مؤثرات وما یحمله  ،تقویمه في الفن فیتعلق بماهیته ، أّماالقبیح

، أّما تمثله في العمل ود القبیح في الواقع هو أمر عرضي، فوجتثیر مشاعرنا
.                                                                                       كز على ذهنیة الفّنان أو المبدعترتالفني فهو یحمل غایة  مرصودة 

جهة ما هو مقولة من  ونجد في علم الجمال أّن "القبیح مقابل للجمیل من
كل ما یبعد الصورة الكاملة لنوعه، أو على كل ویطلق على  ،مقوالت الفن

، وكل فر للذوق، فكل شيء مشوه أو مكروه، أو باذ الهیئة ذمیم، فهو قبیحمنا
، وكل شيء صناعي منافر للذوق فهو قبیح بالطبعشيء طبیعي منافر للذوق 

قبیح تصیرا ، غیر أّنه في وسع الفنان أن یصور الشيء الفهو قبیح بالصناعة
: جمال بقولهم النفس هذا ما یعبرون عنه ، وتمیل إلیهجمیال یستحسنه الذوق

 )2( " Beautè de la laideur)(القبح 
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نسان حاول تسخیر الطبیعة ، نجد أّن اإلوٕاذا ما عدنا إلى العصر البدائي
، حیث حول الحجارة مثال من طبیعتها الخامة إلى أدوات للصید وبهذا لخدمته

   ، وهنا یحدثنا "فیشر" ، كما قام بنحت العظام أیضاالیةأعطاها مسحة جم
: "إّن صانع األدوات األول الّذي شكل الحجر ا أسماه بآباء الفن حیث یقولعمّ 

 )3(في صورة جدیدة حتى تخدم اإلنسان كان هو الفنان األول "
، أثرها الملموس في كل أطوار الفن ونجد بصفة عامة أّن العقیدة الدینیة لها 

حور أساسي تصبح كموبالنسبة للفن المصري القدیم فقد سیطرت عقیدة البعث  ل
، فقد صاغ الفن رموزها منذ وقت مبكر وحفل في المكان األول یدور حوله الفن

یظن بعودة الروح إلیها في  ، التي كانبور التي تدفن فیها أجساد الموتىبالق
صري القدیم، من أضرحة إلى ، وقد تطورت المقابر بتطور الفن المالقبر

، وتزین هذه من الصخر حت، ثم إلى أهرامات تشید أو إلى كهوف تنمصاطب
، وتؤنس ه الدینیةالمقابر بزخرفة داخلیة تتناول حیاة المیت وتصور معتقدات

 .    وحدته
إذن فالمصریون القدماء یهتمون بالفن الجنائزي رغبة في الحیاة المتجددة 

 وتمسكهم بالجو الدنیوي.
رة عن فرع من ل عباأما إذا عدنا إلى العهد الیوناني القدیم نجد أّن علم الجما

ته  ، وبحثوا في ماهید اهتم به سقراط وأفالطون وأرسطو، وقفروع الفلسفة
 .ووضعوا له الحدود والتقسیمات

ّذي یتغنى به فنانو فإذا ما تّبینا آراء سقراط نجده ال یأبه بالجمال الحسي ال
، ویتساءل  باحثا بجمال النفس والخلق الفاضل اهتمامه، قدر عصره وشعراؤه

الجمال الساحر على نفس تناسبه جماال  أیمكن أّال ینطوي هذا جمال "عن ال
 )4( وخیرا؟ "
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، ل الباطني أي جمال النفس الفاضلةسقراط بالجما اهتموعلى هذا األساس 
 حیث الصفاء والنقاء الروحي.

، ویكون ء في حقیقة جمالها شبیهة بالمثالأما عند أفالطون فتصبح األشیا
، والجمال ه األشیاء المشابهة لمثال الجمالمحاكاة لهذالعمل الفني نقال أو 
خالل محاورة   ، ویتضح منل ونسبي في األشیاءیكون مطلقا في المثا

األشیاء لیست  ،  حیث یرى أنّ Hippias major أفالطون المسماة  "هیبیاس" 
في موضعها وبالقبح في غیر ، فهي تتصف بالجمال جمیلة جماال مطلقا

أجمل من العاج  والعاج أجمل من الحجارة وبهذا " كان یلزم ، فالذهب موضعها
أن یصنع تمثال أثینا أو على   -بناء على ذلك - Phidias فنانا مثل فیداس

، من الذهب ولكّنه صنعهما من العاجاألقل عینیها وبقیة وجهها ویدیها وقدمیها 
الحوار على وهنا یجري  ،یال فقد صنع المقلتین من الحجارةوٕاذا كان العاج جم

 : هذا النمط
 ؟ : أفي الحجر الجمیل جمال كذلكراطـسق

 إذا كان في مكانه الصحیح وجب أن نوافق على ذلك. :اسـهیبی
أوافقه  ،ن قبیحا عندما یكون في غیر مكانه: وٕاذا سألنا السائل عما إذا كاراطـسق

 أم ال؟
 .: یجب أن توافقهاسـهیبی
والذهب تك :إلى تقریر أّن العاج بك حكم أبلغت : عندئذ سیقول "راطـسق

، وٕاّال فهي قبیحة ندما یكونان مناسبین للغرضیجعالن لألشیاء منظرا  جمیال ع
 )5(؟"

ونخرج من هذه المحاورة بأّن موافقة األشیاء ال یكسبها غیر جمال عارض 
، وقد استفاد بجمالها عن أي هدف كان واألشیاء الجمیلة حقا هي التي تستقل 

، والجمال عند أفالطون یكمن في فلسفة الحكمة عند سقراطالطون من أف
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، رحلة یفقد فیها الشيء صفة الجمالاألشیاء وهو یتفاوت إلى أن یصل إلى م
 .إلى المرحلة الدنیا مرحلة القبح ولكّنه ال ینتقل

، رسطو أكبر ممثل للفلسفة الواقعیةوٕاذا كان أفالطون هو فیلسوف المثالیة فإّن أ
ل عند أرسطو یعني التنسیق والعظمة حیث یقول في كتابه ونجد أن الجما

: "....الكائن أو الشيء المكون من أجزاء متباینة ال یتم )الفصل السابع(الشعر 
جماله ما لم تترتب أجزاؤه في نظام وتتخذ أبعادا لیست تعسفیة ذلك ألّن الجمال 

 )6(ما هو إّال التنسیق والعظمة "
تناسق التكوین لعالم یظهر في أسمى وأجمل  ویكمن الجمال عند أرسطو في

، وبهذا فهو لم یندفع إلى دراسة الواقع أو تصویره على ما یجب أن مظهر له
 . هیكون علی

دة عظیمة في ویرى أرسطو أّن لفن المأساة /التراجیدیا أهمیة كبیرة وفائ
، وتستدر الدموع فتعمل على ك أّن المأساة تثیر فینا المشاعرذل، التطهیر

، مرارة وعذابتطهیر النفس من آالمها حین استرجاعها ما تنطوي علیه من 
حاكاة بغض النظر عن الشيء ویرجع أرسطو جمال العمل الفني إلى نجاح الم

أّن الفن یصور ، وبقي متفقا علیه منذ أرسطو المحكي، إن كان جمیال أو قبیحا
قدم الفنان الطبیعة في ، والمحاكاة عند المعلم األول هي أن یاالحتمالي والممكن

لفنان یتمم ما في ، وأن تكون في الفن أكثر جماال و اكتماال  واأبهى صورة
ن في العناصر والمواد ، وعلى هذا فإّن الجمالي ال یكو الطبیعة من نقص

 .كّنه یتجلى من خالل السیاق الفني، ولالطبیعیة
أّن الجمیل هو  د، حیث نجفرقا شاسعا بین الجمیل والجمالي ونالحظ أّن هناك
لجمالي فله تأثیر یتركه في ، وربّما ال تترك أثرا في النفس أّما االصورة  الجمیلة

، سواء أكان جمیال أو قبیحا "فالجمالي صفة منبثقة من الفن ، فالقبح النفس
كّنه یظل قبیحا خارج ، ول)رسم جمیل لوجه قبیح ( داخل العمل الفني جمیل



   يـة بن يحـشادي .أ 
 

 2013/   07حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية و اإلنسانية رقم 
 

75 

، الصورةنفصل بین موضوع الصورة وجمالیات  ن، ولذلك علینا أالعمل الفني
ات ، أشیاء وموضوع،...الخاأللم، الموت، العواصف الهائجة، الرعب، الشر

كون عناصر ضروریة ، لكنها في الفن قد توٕاحساسات ال تشكل مستقلة متعة
متعة ترتبط بما هو ، ففي الطبیعة نوع من الجمال الراعب  وثمة للجمال والمتعة

نعه أودیب حین قام بقتل والده والزواج راعب وقبیح ن ولكن ، فما صقبیح
 )7( سوفوكلیس حول هذین الفعلین إلى مسرحیة خالدة"

تصوفه وكراهیته للعالم نجد أّن  Plotinوٕاذا ما بحثنا في فلسفة أفلوطین 
الباطني الّذي تستضيء به النفوس،  ، أدى به إلى تشبیه الجمال بالنورالمادي

من خالل الصورة  وقد یطل النور ویشع الضوء ،شيءثم تضيء به كل 
، فما یكون ب المحسوس الظاهري ال یكون جمیال، وقد نجد أّن التناسالمشوهة

ونلخص رأیه في ، یرمز إلى ما وراء الحّس من جمال في الحّس مشوها قد
 )8("إّن كل شيء جمیل بقدر ما فیه من وجود " :قوله

أرسطو طالیس  ، وعرفوها باسم "أنثولوجیا" قد نقل العرب "تساعیات أفلوطینو 
، من تمجید للعالم العقلي وانتهى بهم تأثروا بما ورد في هذه التساعیات، و "

 ، نأت بهم عن محاكاة الطبیعة ومالت إلىاألمر إلى نزعة تراجیدیة في الفن
 .الرمز الّذي یفسر العالم العقلي

توما  أوغسطین" و" "وٕاذا ما عرجنا على العصر الوسیط نجد القدیسین 
الیة المشبعة بالروح أوغسطین" ضمن ثنایا فكرته الجم حیث أشار " ،ني"اإلكوی

، ات تلك التي تكون مقربة إلى اهللا، إلى أّن الجمال هو إحدى الصفاألفالطونیة
في  األسودمثل اللون  ، أّما الشر فهو كما یرىكما أّن باألخالق مسحة جمالیة

  )9( .خدم بعنایة، ولكنه مستلوحة جمیلة
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، طو في التمییز بین الجمیل والخیرأما "توما االكویني "، فهو یتفق مع آراء أرس
، الردیئة تصوره، وقد رأى أن حتى األشیاء ویعرف الجمیل بأنه ما یتمتع بمجرد

 )10(.الجمال إذا هي حوكیت محاكاة حسنةتحتوي على مسحة من 
، ولكن غیر الجمیل هو ضادا للجمالیقة  أّن القبح لیس موما نلمسه في الحق

یر جمیل ولكننا ال نقول المضاد له فنحن نقول عن العمل الفني الفاشل إّنه غ
، قبیح هو الّذي یجعل منه غیر جمیل، ونجد بالتالي أّن الموقف من العنه قبیح

، وظّل حتى نهایة العصر كان في العصر األرستقراطي القدیموهذا ما 
، ثم إن تمام بالمظهر یتعدى ویفوق االهتمام بالجوهرالكالسیكي ألّن االه

یح عبارة عن ، ذهبوا مذاهب شتى فمنهم من رأى القبالفالسفة وعلماء الجمال
ناصر الفن ویقدم كذلك ، وهو عنصر ضروري من عنوع من أنواع الجمال

 .إضافة فنیة
سواء ، تضفي جمالیة على المواضیع فنیة إّن الجودة الفنیة هي الوحیدة التي

، فالفنان یعمل على البحث عن الجمال فهة أم نبیلة  ومهما یكن جنسهاكانت تا
أّن ، كما ا العمل من عناصر قبیحة في ذاتهافي عمله الفني وقد یتشكل هذ

 .المیل یرتبط بالحقیقة الفنیة
، وظّل عالم الجمال القدیمة ذات الطابع األرستقراطي وقد بقیت األسس الجمالیة

غریقیة القدیمة، منفصال عن عالم القبح، لكل منهما عالمه آلداب اإلفي الفكر وا
یحتویه من  ، فلكل مضماره الخاص به بكل ماغیر المسموح بتجاوزها ،وحدوده

 .،...الخومفردات ،عناصر وأسالیب، وصور
األخذ والعطاء بین هذین العالمین: عالم النبل والعظمة، والسمو وال یجوز 

تجلى ذلك في التراجیدیا والملحمة، وعالم ، ویوصنع األمجاد ،والجدیة والبطوالت
وال یقتصر   ، الكومیدیا، ویتجلى ذلك في الرعاع، والهزل، والتهریج، والدمامة
 وٕاّنما ،القبح على اآلداب اإلغریقیة فحسبهذا الفصل بین عالمي الجمال و 
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ي رعته ، ومنه الشعر العربي القدیم الذّ یصدق كذلك على كل أدب أرستقراطي
عن فللجمیل عالما منفصال  ،كانفصال المدیح والفخر عن الهجاءالبالطات، 

الن القیم الفاضلة ، فالمدیح والفخر یقتربان من الجمال المطلق ویحمالقبیح
، قوة األوزان وجزالتها، شجاعة ...)، وتوافق قوة الموضوع ورزانته ،والنبیلة (كرم

، فالموضوعات تكون تافهة هجاءم القبح في الوعلى عكس ذلك یكون عال
 .ئلواألبطال متمیزون بالخسة والشح لیكون المهجو أضحوكة بین الّناس والقبا

 ي في النقد الغربيـمقولة القبح الفن
 التراجیدیا والكومیدیامن خالل  :القبح الفني -1

، فعند إذ ال یكون ستطیقیة  یشتمل على الفن القبیحإذا كان مدلول القیمة اإل
وعان من أنواع یح مضادا للجمیل ن بل یشكل معه صنوان من حیث هما نالقب

لیس ثمة شيء قبیح  ، وهذا یصدق على القول الشائع بأّنه "القیمة اإلستطیقیة
 في جوهره ".

لموقف اإلستطیقي ویتبادر إلى الذهن إشكالیة ملحة :كیف یمكننا أن نحتفظ با
لّذي تكون فیه تجربتنا عنه ، ونجد فیه قیمة في الوقت اتجاه موضوع معین

 ؟مؤلمة
دیات الكبرى الّتي ، فجمیع التراجیال مثارا للتراجیدیا عبر التاریخكان هذا السؤ 

 ،بدس"، "یوری"أسخیلوس"، "سوفوكلیس" :عرفها اإلنسان، وخاصة الیونانیة منها
 ة الشامخة بحق فعمال الفنیة القلیل، هي من األوتراجیدیات شكسبیر الحدیثة

، هي و"ماكبث" ،و"هاملت" ،ثالثیة األورستیة ن والملك "لیر""، والملكا "أودیب
ر، والّشر بعینه أعمال رائعة في األدب ونجد"أّن التراجیدیا منظر من مناظر الشّ 

رقة ، وهنا تكمن المفا)11( ، ومع ذلك فنحن نستمتع بالتراجیدیا "ماال نستمتع به
یها من ألم فإّن لها قدرة  االستحواذ على ، فالتراجیدیا على الرغم مما فالتراجیدیة

، فهي إّال القلیل من ضروب الفن األخرىالمشاهد إلى حد ال یصل إلیه  انتباه
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ولیر حكایتان من العذاب ، فأودیب یمة القیمة على الرغم من إیالمهاعظ
ا التي نقرأها ونستخف ، أو الكومیدیوالكوارث، وهما لیستا من نوع المیلودراما

ما یحمالنه من إیالم فإّنهما من روائع األعمال    لى الرغم من كل ، وعبها
 الفنیة .

نجد أّن  ،)Hegel )1770-1831وٕاذا ما استطلعنا مفهوم الفن عند "هیجل"  
، اإلنسان للسمو فوق مستوى الواقع الفن الحقیقي بالنسبة له یكمن في محاولة

، ویلخص ة والواقعال التعالي فوق الطبیعحیث یقتضي التعبیر عن الجم
"برادلي" نظریة "هیجل " في التراجیدیا بقوله بأّن التراجیدیا هي قصة عذاب تثیر 
الشفقة والخوف ن وال یشترط فیها النهایة المحزنة غیر أّن العذاب في التراجیدیا 

عن الصراع الّذي  لیس في حد ذاته تراجیدیا ن وٕاّنما یكون تراجیدیا إذا ما ترتب
، وهو تي تتحكم في إرادة اإلنسان وفعلهإّنه صراع القوى ال ،وحیمس جوهر الر 
لكّنه لیس صراعا للخیر مع  ،راع یقع في مجال القوى األخالقیةعبارة عن ص

مثل عادات  ،الخیر، بین القوى والقیم العلیا الّشر بقدر ما صراع للخیر مع
عة ، ویرجع وقوع الصراع إلى طبیولةاألسرة التي تتعارض مع قیم الد

یستمد البطل التراجیدي  ، ومن خاللهشخصیات التي یكمن الصراع بباطنهاال
و"رومیو"  ،سر عظمته، ف"أنتیجونا " مثال تتحد شخصیتها بواجبها نحو أخیها

نتهي الصراع بین ، ویهو العاشق الّذي یمأل الحب كیانهلیس ابنا وال مواطنا بل 
وهر األخالقي إّنها قوة العدالة بفضل ما یسمیه "هیجل" قوة الجالقوى المختلفة 

 )12( .قةالمطل
، فإّن الكومیدیا حسب عتبر التراجیدیا أرقى أشكال الفنوٕاذا كان" هیجل " ی

ل یتطلب اهتمامات ، والمثابداخلها على تفسخ المثال الجماليتعریفه تنطوي 
 )13(.ال الجماليـالفردي أكثر تفسخ المثاس ـاألس، وكلما ترسخ ةـوٕارادات جوهری

، فاألول هو ین الجمال الطبیعي والجمال الفنيویعمل هیجل على التفریق ب
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، كانت األشیاء التي یحاكیها قبیحةمقصود بصورة واعیة أما العمل الفني فمهما 
فهذا ال یضفي صفة القبح على العمل نفسه حیث أّن العمل الفني یتمتع بقیمة 

 .نفصلة عن جمال أو قبح األشیاءجمالیة م
)، فال مجال Shopenhauer Arthur  )1788-1860"شوبنهور" أما مع

یجة الحتمیة والمنطقیة في ، وٕاّنما التشاؤم الّذي هوالنتللتفاؤل المیتافیزیقي
، حیث یرى أّن الحیاة اإلنسانیة ال تعدو كونها مأساة مضحكة حیث أن فلسفته

شوبنهور "   ، وقد بّین "على مستوى البطولة التراجیدیة العذاب حسبه ال یوجد
وهو وحده یتصف  أّن األلم وحده یمكن أن یكشف عن مظهر حقیقي للعالم

ة حیث تتضمن ، وهو بدوره مالزم للحاجباإلجابیة وأّن اللذة هي مجرد نفي لأللم
  )14( .إلمكان اعتبار اللّذة غیاب لأللموبا ،الحاجة غیاب الموضوع
، وبهذا فهي تعبر ن الحیاةي تصویر الجانب المرعب مویكمن هدف التراجیدیا ف

لشهوة حیث أّن إرادة الحیاة المحركة ل ،جوهر الحیاة كما یراها "شوبنهور"عن 
، وال تؤسس المتعة التي تمنحنا إیاها االتراجیدیا هي التي تشكل جوهر اإلنسان

یمثل مشاعر  باعتبارهعلى اإلحساس بالرائع وٕاّنما على اإلحساس بالسامي 
د ن تجاوز مصائب الحیاة العادیة بالنظر إلیها بهدوء وبرو اإلنسان القادر على 

، إن التجسید لهذا الموقف من الواقع یجده وكأّنها ال تعنیه بشكل مباشر
" أنت         :يـكما یل راشیو" الذي یصفه "هاملت"ة "هو ـي شخصیـ"شوبنهور" ف

خط وعطایا أیها اإلنسان الّذي ال تضعفه اآلالم والّذي یتقبل في وقت واحد الس
  )15( المصیر "

، وهما متقاربتان على نحو ال یدعو إلى المفارقة وبقابل التراجیدیا نجد الكومیدیا
وعلق على ذلك في العصر  ،"وقد تفطن إلى ذلك المعلم األول "سقراط
إّن  "  :بقوله James Thurber" المعاصر الفكاهي المشهور "جیمس تیربر

 )16( ساة (التراجیدیا)"أقرب شيء إلى الفكاهة هو المأ
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ولقد كان "أرسطو" هو الّذي قام بإدراج الكومیدیا صراحة في كتابه الشعر 
ة ولكن فالكومیدیا هي مكافأة ألشخاص أدنى مرتب ضمن مشكلة القبح الفني "
، حك ما هو إّال فرع من فروع القبح، إذ أّن المضلیس بالمعنى الكامل للسوء

ا... فالقناع الكومیدي قبیح بح لیس مؤلما أو هدامفقوامها نوع من النقص أو الق
 )17( ، ولكّنه ال ینطوي على ألم"مشوه

ك ، ولكن لماذا نضحشاعر الغضب أو السخط تجاه الجبانفنحن مثال تتملكنا م
 ؟منه عندما نصادفه في الكومیدیا

، فكثیرا مثال ما نجد تشویها یكون القبح الكومیدي جسمیا أیضا إّنه یمكن أن
، "یا لدى الشخصیات الكومیدیة ، ونذكر ذلك من خالل "كرش فولستاف جسم

، فكیف نضحك Ben Turpin"  وأنف "دورانتي"*، والحول في عیني "تیربن
 ؟صفاتها اإلیالم كالتعثر والوقوع ، وعلى حوادث منعلى هذه الغرائب

        ه "الضحك"ـي كتابـف ،رجسون"ة الفیلسوف "بـونجد في هذا الصدد نظری

Le Rire فیرى أّنه في حالة الكومیدیا  نكبت العواطف على عكس ما یحدث ،
، المؤقت للقلب إّن الموقف الكومیدي یقتضي نوعا من التخدیر في التراجیدیا "

 .)18(فهو یهیب بالعقل ال أكثر وال أقل "
، في حركته ویعتبر "برجسون" الضحك نوعا من أنواع تصلب الكائن اإلنساني

ارة ففي الكاریكاتیر یكون التشبیه عباألساس یفسر فن الكاریكاتیر هذا وعلى 
ونتها، ، ویرجع تصلب الحركة إلى فقدان مر عن نوع من التصلب یصیب الشكل

، وتسكن سكونا غیر نهائي فكأّنها الطبیعة قد إلى حد تتحول إلى تجعیده
في صورة تصلبت في أنف قد استطال إلى ما ال نهایة أو قد یبدو الكاریكاتیر 

، ویدلي "برجسون" بمالحظة مهمة حول )19(أحدب یبدو لرجل تقوس في وقفته.
طبیعة الشخصیة الهزلیة بالقیاس مع البطل التراجیدي حیث نجدها تعني نقصا 

صا یفسد من طبیعتها كما قال "أرسطو" ولكن "برجسون " یرى أّنه لیس نق
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الذي ظّل في " األولى لي" في كومیدیات "شابلن: شخصیة "تشار الكاملة مثال
وبالتالي فالعناصر المختلفة للشخصیة الكومیدیة ال یؤثر  ،صمیمه إنسانا طیبا

 .بعضهابعضها في بعض وال تتفاعل مع  
أما في التراجیدیا فنجد العكس حیث أن العیب الذي تتسم به الشخصیة یحمل 

 "  ریاءویحولها ومثال ذلك كب ،مختلف طاقات الرجل ویستوعبها اجتذابعلى 
توارى األلم خلف القناع "لیر"، وهكذا تبّینا كیف ی وطموح "ماكبث" وغور أودیب"

، ولكّنها ة الهزلیة في مواقف مشوهة ومؤلمة، فتتبدى لنا الشخصیالكومیدي
، فهي تماثل الهجاء أّنها مجرد تمثیل ساخر من الواقع العتقادناتضحكنا 

التي تطورت لتصبح أحدث صورها وبالتالي یقبع القبح تحت مظلة الكومیدیا 
، وهذا ما أدى إلى إفراغ المفردة تیر الّذي أصبح أهم مجاالت القبحفي الكاریكا

الرعب  من أهم خصائص القبح أي من معنى والمفهوم حسب رأي كایزر "
ّنه ال ، فالكاریكاتیر یعتمد على التشویه المسرف لكالّذي ینطوي علیه المفهوم

لضحك دون اإلحساس بالتوتر فإّن ردة الفعل تقتصر على ا، وبالتالي یثیر رعبا
، ودونما یفضي إلیه مثل هذا تجاور وتزامن األضداد المتنافرة ، الذي یثیرهوالقلق

التجاور من تأمل في قضایا الوجود و إشكالیاته وما یترتب علیه من رهبة أو 
  )20(رعب "

ه یبقى شدید الصلة بفن ومهما قمنا بعزل القبح في دائرة منظومة ممیزة فإنّ 
هكم إلى جانب ، وما یتبعه من أجناس فرعیة كالهجاء والمعارضة والتالكومیدیا

لمفارقة ، والصورة المریعة والحفل الغرائبي والكاریكاتیر واارتباطه بأدب العبث
، بوصفه األفضل القبح الجسديباختیني یستند إلى الوالهزلي، ولعّل الكرنفال 

والرعب في اللحظة والمكان .وننتهي إلى أّن نظریة القبح في للخلط بین المتعة 
غیر منفصل عن القرن التاسع عشر قد نمت وتضخمت وأصبحت جزءا 

، بل إّن ما یمیز النصف الثاني من القرن التاسع عشر هو النظریة اإلستطیقیة
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التغلب على مشكلة القبح واإلنتقال من المجرد إلى المحسوس، حیث كتب 
فرنسي "إمیل زوال" روایات عدة یفوح العطن والفساد منها ومع ذلك فقد الكاتب ال

أیضا رسم "موریللو" الكثیر من  ،نة جمالیة متفردة في تاریخ األدبإحتلت مكا
وأكد ومع ذلك فهي أعمال فنیة رائعة   اللوحات التي ال تتضمن أي جمال

بح والعكس صحیح الفیلسوف "كولنجوود" أّن الجمال دائما ما كان مختلطا بالق
كتاب بعنوان "جمالیات  1855سنة  K.RozenKranzوكتب "روز كرانز" 

إلى  Marinetti ، ووصل األمر بالشاعر اإلیطالي المستقبلي "مار نیتي"القبیح"
 "الجمیل لیست له عالقة بالفن".     :حد القول إنّ 

 :ر مقولة القبح الفنيالثورة الرومانسیة وتبلو -2
، والتوجه نحو الفئات النزوع إلى تأمل الذات اإلنسانیةإلى نحا الرومانسیون 

فوصلوا إلى قناعات جدیدة وأهمها أن ما أهمله  الكالسیكیون قد یكون  ،الشعبیة
له أثر جمالي أكثر مما أعطوه أهمیة وهذا ما نعثر علیه في حیاة الشعب 

ثورتهم على الموضوعات ، وقد شملت هزلي والقبیحالبائس نوفي التافه وال
أرجع اإلتجاه الرومانسي  ، فقدوكذلك األلفاظ واألجناس األدبیة واإلحساسات

، ولعّل دیوان وضیاع اإلنسان ،مات القدر، وأمراض الجسدإلى صداأللم 
فكتور هوجو یعد نموذجا للشعر الغنائي الرومانسي الذي یتخذ من ـ "التأمالت" ل

، وقد كتبه على أثر موت طهیر في الوقت نفسهیر الشجن والتاأللم مضمونا یث
 ابنته وزوجها أثناء نزهة على سطح النهر.

، أما م اإلنسان في دیوانه "األقدا ر""ألفرید دي فینیه" یجسد آال ونجد الشاعر 
"  " فقد كانت قصة حبه األبدیة "جورج صاند ألفرید دي موسیه الشاعر "

في نفس الوقت، فقد بكى بمرارة عندما ه الروحیة، وٕالهامه الشعري مصدر آلالم
ي" الذي نشره عام ـه فكتب دیوانه "اللیالـ، وكان شعره هو مودع آالمخانته

1835. 
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 ، وقد ارتبط ذلك األلمانسي في معالجته لأللم من الواقعوقد انتقل االتجاه الروم
رن وم" و"شیلر" في الق، ومن هنا كان سؤال "هیبالمتعة واللذة بطریقة أو بأخرى

الكالسیكیة  كیف تتأتى المتعة حیث یكثر األلم ؟ وهو من األسئلة :الثامن عشر
 . في النظریة الدرامیة

"البؤساء" حیث وصفهم  وقد كتب "فیكتور هوجو" روایات في هذا الصدد منها
، وتحرقوا على نیران مستعرة متلظیة، وال تعذبوا وقاسوا الشقاء"  :بأنهم أناس

 )21( لحقد من الحرمان "عرو أّنهم اكتسبوا ا
كان شخصه كله تكشیرة  " :یلي فجاء كما أّما في وصفه ألحدب نوتردام

، وبین الكتفین حدبة برز جانبها یه شعر أصهبرأس كبیر تكاثف ف ،بالذات
 ،لتشویه كله یملك الحیویة المرعبة، والخفةوهو مع هذا ا اآلخر من األمام ...

ء غریب من القاعدة الخالدة التي ترفض أن والشجاعة شیئا كثیرا إّنه استثنا
 )22(تكون القوة كالجمال نتاجا لالنسجام"

ویوجد كذلك الرغبة في تعذیب الذات أو الماسوشیة التي تدفع األبطال 
في المسرفین في الرومانسیة إلى التمتع باأللم في حد ذاته لدرجة االنتحار 

"جیته" كانت نموذجا لهذا لماني ولعّل روایة "آالم فیرتر " لألدیب األ ،األخیر
، ومحتقرا فسلطوا علیه الرومانسیون إلى كل ما كان مهمال، وتنبه االتجاه

، وكان ذلك بمثابة رد فعل على الفكر ینوا حقیقة المهمةب األضواء ن
الجمال، وكان األبطال و  ،، والخیرعلى الحقراطي الذي استحوذ لنفسه األرستق

ركز فجاء رد الرومانسیة قاسیا ف ،من الطبقة النبیلةوالتراجیدیات  ،في المالحم
ة ، حیث كانت عند الكالسیكیین هي المرأعلى موضوع "المومس الفاضلة "

، ولكن صورتها تغیرت مع الشریرة، البغي، التي علیهم التخلص من شرها
ال من أولئك الذین ، األكثر نبومانسي، فهي تلك المرأة الفاضلةاالتجاه الر 
یة من ضحایا الطبقة ، وما هذه المومس سوى ضحیة إنسانضائلیدعون الف
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، ومن ذلك مثال موضوع الجدید، وقد عج األدب الرومانسي بهذا الاألرستقراطیة
ـ "ماریون دي لورم" ل، ومسرحیة "ألكسندر دیماس اإلبن"ـ كامیلیا" لروایة "غادة ال

ها وسیه" التي كان ل"الفرید دي مـ والقصیدة الطویلة "روال" ل ،"فیكتور هوجو"
"جان بول  ـ، ومسرحیة "المومس الفاضلة" لوقعا على الشعر العربي الحدیث

، وقد قدمت الرومانسیة للشعر الحدیث في األدب الفرنسي، وغیرها رتر"سا
، وقد فاظ كانت مهملة إلى الحرم الشعريفي الرؤیا حیث تسللت أل اتساعا

، فجاءت دة من رحم أجناس منحطةأدبیة جدی سمحت الرومانسیة بوالدة أجناس
نمط من التألیف الشعري أو النثري  وهو Romanceالروایة كولید للرومانس 

ودغدغة الحواس وأحالم  ،قصص البطولة والمغامرات والعجائبالشعبي یهتم ب
 الیقظة.

، ) آخر الرومانسیین وأول الرمزیین1867-1821وقد كان "شارل بودلیر" (
، فاظ لم تتداول قبال في الشعر مثل: (الحالزینبح في الحیث اكتشف جمالیة الق

 : ولـلخ ) یق، القبور ...اتى، المو ان، العفونة، العواهر، العظامالدید
 دون أذن ودون عیون.أیتها الدیدان، أیتها الرفیقات السود ، 

 .أنظرن میتا وسعیدا یأتي إلیكن 

 .23( أیتها الفیلسوفات العواهر یا بنات العفونة( . 

د سمحت جمالیات القبح لبودلیر بأن یحول القصیدة الغنائیة ذات المستوى وق
، فاأللم ویات ضمن نزعة درامیة غیر مباشرةالواحد المباشر إلى عدة مست

 Les            ، فأزهار الشرقواه بحتمیة، والجید هو دائما مادة للفنیمارس 

fleurs du Mal تشكل عادة باقات  ، ال تجتمع مع تلك التيهي أزهار غریبة
دل على عنایته بالجمال ، ما یأزهار الشر" " سمیة بودلیر لدیوانهشعریة وفي ت

تكمن في ووظیفة الشاعر عند "بودلیر"  ،برغم الشر، بل وجود الجمال في الّشر
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ذل وبشع إلى مستوى ، والسمو بما هو عادي و مبتإستخراج الجمال من القبح
تي ، ولكّنه یخدم المباديء الن ال یجّمل القبیحهو یرى أّن الفو  ،الفن والجمال

لدى "بودلیر " هي مصدر كل ، والطبیعة یمكن أن یدرك بها معنى الجمیل
ولو كان  –، وسحر الفن م بتقلیدها  وال یستمد سحره منها، والفن ال یقو الشرور

، أو في إبراز معالم الّشر للتغلب علیه ینحصر في –شیطانیا مولعا بالكشف 
 .سان واإلنتقام له من نقص الطبیعةذات اإلن توكید

 :السریالیة والقبح الفني -3
و ثورة، وتمردا  ،ورفضا ،األكثر تطرفا، وتجاوزالیة المذهب األدبي تعتبر السریا
ما كان   ، فهي الخروج عن كل بدأ عقلي وكتابة جمالیة أو أدبیةعلى كل م

الّذي أدى إلى دمار عصر العقل  :لوفا إنها الخط الفاصل بین عصرینمأ
السوریالیون وعصر الالعقل الّذي بشر به  الثانیة نأوروبا في الحرب العالمیة 

، هي حركة نفسیة ، فقط ما یملیه الفكردون رقابة ، فهي الكتابةسلوكا وكتابة
 .الصة وبعیدة غن كل جمالیة وأخالقخ

 "بروتون":، حیث یقول سائد وفتح للجدید وكل ما هو نقیضإّنها تمرد على ال
"كنت اعتمد طوال سنوات على رواج الكتابة األتوماتكیة العارم في سبیل 

 )24(التنظیف النهائي لإلسطبل األدبي "
، وهذا یالیة هي جمالیة جدیدة كل الجّدة، منفلتة من كل القیودإّن الجمالیة السر 
الصدق ، ألّنها ال تتجرد من جمال الالشعور و ردة من الجمالیةال یعني أّنها مج
، حیث أخذ السریالیون لع إلى جمال موضوعي قابل للتجدیدن وٕاّنما هي تتط

، حیث الشهوة المكبوتة والصراخ والتشنجیتوقون إلى جمال القلق واالختناق و 
، ونجد من أهم )25( " الجمال سیكون تشنجیا أو ال یكون " :" بروتون یقول "

الخارقة هي لم الخارق فالصورة جمالیات السریالیة اتكاء العمل الفني على الح
 .الصورة األكثر جمالیة
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 ي في النقد العربي:ـمقولة القبح الفن
 :القبح الفني في العصر القدیم -1

، نسان العربي للجمال في الجاهلیة، معرفة ساذجة، أولیةتعتبر معرفة اإل
 ، وقد وصل هذا إلى أرقى مستویاته  معوتقترن بالبدائیة تكتسي طابع البساطة

نعكس فیه رؤاهم وأفكارهم ، تعري الذي كان دیوان العرب المقدساإلنتاج الش
، الذي یفضي إلى تذوق الجمیل أو القبیح  الكونیة، وقد ارتبط الجمال بالحس

، نجد أّنها تندرج ضمن الشعر الغزلي ذا ما التمسنا صور الجمال والقبحوإ 
اته على الجمال النسوي فبالنسبة لإلنسان العربي في الجاهلیة انصبت اهتمام

یقف على ، فكان الشاعر نظرته إلى المرأة بطابع النفعیة حیث اكتنفت
الجاهلي ، فیصف كل عضو منها لقد عاش الشاعر األوصاف الحسیة للمحبوبة

خرها كلماته ، قسوة الصحراء تلك البیئة التي نحت من صضمن محیط قاس
، هي ملهمته ي حلمهال والمرأة ه، كان هو اآلخر یعشق الجمولّون برملها أبیاته

 ، نشدها في عیون المها ورآها في جید الضبي.ولوحة ألوانه، هي جسر الحیاة
لتغزل بالمرأة منحى یكسوه ، نجده ینحو في اونحن نستطلع معلقة "امرؤ القیس "

ته بالمرأة في صورة الحب ، ولكّنه مع ذلك فقد كان یصور لنا عالقالتعهر
ونفي  ،للقیود والعادات انت خروج عن الذوق العام وكسر، فمعلقته كوالعطاء

یوم نقرأها فهي كالممنوع ، ولكّننا إلى الألخالق المقدسة في العصر الجاهليل
 :شخیصوقوة الت ،ح العبارة وروعة التصویر الجمالي، تمتزج فیها قبالمرغوب

 .فقالت : لك الویالت إّنك مرجليویوم دخلت الخدر خدر عنیزة****      
 تقول وقد مال الغبیط بنا معا****عقرت بعیري یا امرأ القیس فانزل.      
 فقلت لها سیري وأرخي زمامه ****وال تبعدیني عن جناك المعلل.      
 فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا****فألهیتها عن ذي تمائم مغیل.      
 )26( .إذا ما بكى من خلفها انحرفت له****بشق وشق عندنا لم یحول     
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، قبح جسدي :رج موضوع القبح في العالم العربي، تحت قسمین كبیرینویند
، وللشعراء صوالت وجوالت فیه وتجسد هذا باألخص في الشعر وقبح معنوي

 العباسي.
فقد یكون القبح في عّلة ظاهرة طبیعیة  ،ونجد القبح الجسدي متشعب األطراف

یكون في علة یستطیع المرء  وقد ،ال في قبح الجسد والسواد، والصلعهو الح
شعراء إلى التخلص منها كاللحیة الطویلة، ومن القبح الجسدي الذي حوله ال

 ، ومن ذلك میمیة المتنبي في وصف "إسحاق ابن كیغلغمادة جمالیة قبح الوجه
 ول:ـ" وهجائه حیث یق

 وجفونه ما تستقر كأّنها ****مطروفة أو فّت فیها حصرم.        
 )27( أشار محدثا فكأّنه****قرد یقهقه أو عجوز تلطم.وٕاذا         

فهو كائن غریب ، ا هذا الرجل، ویبین قبحه الجسدي" هن المتنبي ویصف "
، وقد استطاع بذلك أن یحیلنا عبر براعة التصویر إلى مسخ في صورة غریبة

كما نجد     .ل هنا هو قدرة المتنبي التصویریةإدراك صورة هذا الرجل فالجمی
" یهیم بوصف المرأة القبیحة وفي هذا خروج عن طریقة  دعبل " اعرالش

، وتعبدوا في محراب الجمال األنثويالشعراء العرب الذین هاموا بالمرأة الجمیلة 
حیث یعمد إلى تحیل القبح إلى لوحة غایة في الشعریة إلى درجة أّنه یهجوا 

 امرأته فیقول:   
 )28(زبیل كناس ورأس بعیر. یا ركبتي خزز و ساق نعامة ****و     

، وعلى األخص القبح القبح قد انطوى تحت مظلة الهجاء وكما أوردنا فموضوع
األعداء من خالل السخریة الالذعة، الجسدي وهو سالح موجع یهجوا 

، له قدرة فائقة ر "إبن الرومي"، ونجد في هذا الصدد الشاع(كومیدیا) المضحكة
صف ، فقد استطاع أن یة بالروح الساخرةالهزلیة الممزوجعلى رسم الصورة 
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وعین راصدة للحركة كعین  ،، ینم عن ذوق رفیعجاره األحدب وصفا كاریكاتوریا
 الكامیرا السینمائیة:

 فكأّنه متربص أن یصفعا. قصرت أخادعه وطال قذاله****           
 )29(فأحس ثانیة لها فتجمعا. **** رةـا صفعت قفاه مـوكأّنم           

 ،ة البخل، فمنه ما یعود لتقدیرات المجتمع كظاهر تتعدد مظاهر القبح المعنويو 
ما یعود إلى طبیعة الفرد  ، والنسب الوضیع والدر، ومنه، والجشع للطعاموالجبن

دمة العیوب ، ویأتي البخل في مقوالحذر، والطیرة وغیر ذلك ،كالخوف
وعلى هذا االساس ، خاصة في المجتمعات القبلیة في الصحراء، اإلجتماعیة

كان البخل مسبة عند العرب وتصبح هذه المسبة أكثر إیالما وٕایجاعا إذا أتت 
، وحفظتها تداولتها األلسن وشاعت في البالدفي صورة فنیة جمالیة راقیة و 

" في تصویره  بن بدر الزبرقان في هجاء ""  الحطیئة األجیال، ومن ذلك بیت "
 :البخل الفردي

 .كاسيوأقعد فأنت الطاعم ال ال ترحل لبغیتها **** دع المكارم       
، وهو أكثر " في تصویر البخل القبلي األخطل و""  جریر وقد تنافس كل من "

العرب شدیدة ، وقد كانت خل الفردي ألّنه یحمل سمة الشمولإیالما من الب
، ومن ذلك بائیة وكانت تعیب وضاعة النسب وتحتقره ،الفخر بالنسب العریق

حطت من  " في "الراعي النمیري" والتي سمیت بالفاضحة أو الدامغة التي"جریر
 :قیمة بني نمیر یقول فیها

 فغض الطرف إّنك من نمیر****فال كعبا بلغت وال كالبا.          
ارعا قادرا على خلق الصور الفنیة، إّنه فنان وبهذا كان الشاعر العربي مصورا ب

ضمن صور شعریة  الفن إلى جمال باهر، لیحوله عبر یسخر القبح الطبیعي
، الواسع أن یصل بین دقائق األشیاء، لقد إستطاع عبر خیاله غایة في الجمالیة

 فطوع العهر والقبح الجسدي والقبح المعني والنفسي لتكون مواد خامة لشعره. 
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الحیان  أبا علماء المسلمین بمسألة القبح والجمال حیث نجد أّن " اهتموقد 
ك نسبیة في ، حیث یرى أّن هناله موقفا خاصا من الجمال والقبح التوحیدي"

التي یقوم علیها الحكم الجمالي،  ویشیر إلى األسس ،القول بالجمال والقبح
: " فأما الحسن والقبیح فال بد له من البحث اللطیف فیقول في اإلمتاع والمؤانسة

القبیح على أّنه  یحا، فیأتيعنهما حتى ال یجور فیرى القبیح حسنا والحسن قب
لحسن والقبیح كثیرة: منها ، ومناشيء احسن، ویرفض الحسن على أّنه قبیح

 )30(" ا بالشهرةـ، ومنها بالعادة ومنها بالشرع ومنها بالعقل ومنهطبیعي
ل ما هو  موافق للقواعد " بأّنه لیس حتمیا أّن ك القاضي الجرجاني ویرى "
فقد یخلو الشيء من هذه  ،میالوالمقاییس الموضوعیة یكون ج ،الجمالیة
، تسحرنا، وتكبلنا، فیعلق في إّنه یمتلك مسحة جمالیة، ومع ذلك فالمقاییس

 )31( ، فالجمال یصل بین النفس وباطن األشیاء.قلوبنا، فجماله كامن في باطنه
 :ار الرومانسي وتوظیف القبح الفنيالتی -2

، جاءت ولیدة المهد الغربيحساس، وهي تأتي الرومانسیة كثورة في التفكیر واإل
معیدة النصاب إلى العواطف ، یكیة في أبرز مقوالتها وهي العقللدحر الكالس

لعرب بهذا ، وقد تأثر الشعراء امقولة التأمل في الذات اإلنسانیة، فكرست والذات
األصل والهروب من الواقع ، فكانت العودة إلى الذات إلى التیار الجدید

، أصبح العالم ي الغارق في وحل الحضارة الغربیةلعرب، ذلك الواقع االمزدري
، إّن الواقع ال یعالج تعبر عنه سوى قصیدة معتمة ضبابیةغریبا ومشوشا، ال 

تلك المواضیع المهمشة  إال من خالل تعریة آفات الواقع فكان االنطالق لكسح
ساویته على النص األدبي ، فانعكست معاناة الواقع المطموس ومأوالممنوعة
 .اإلبداعي

قد إنتقلت من األدب الفرنسي إلى الفرنسي  ،فنجد صورة "المومس الفاضلة "
: "نقوال لع القرن العشرین مع ثالثة شعراءإلى األدب العربي وترددت في في مط
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، حیث تحولت تلك المومس من و "طانیوس عبده" و "خلیل مطران" رزق اهللا "
یث أن والتقالید إلى صورة جمیلة حصورة البغي العاهرة المتملصة من األخالق 

ن: "إلى بغي" ، فكتب "نقوال رزق اهللا" قصیدتیهذه ضحیة لمجتمع حقیر غاصب
ففي  ،"ألفرید دي موسیه "ـ ل   ، وهو متأثر فیهما بقصیدة "روال"و"المرأة الساقطة"
تحول إلى بغي بحكم إلى بغي" یتحدث عن فتاة طامرة ت قصیدته األولى "

 :المجتمع فیقول
 كنت كالغصن نضرة واعتداال****صرت كالغصن رقة ونحوال

 أي ذنب جنیته فجزاك الناس عنه ذاك الجزاء الثقیال         
 )32( نحن منها فهم أضل سبیال. **** : براءهم أضلوك ثم قالوا

"خلیل مطران"، فهي األشهر  ـونجد في هذا الموضوع قصیدة "الجنین الشهید" ل 
، وهي تروي وقد تمتعت بالتماسك والنضج الفني، مخمسا) 115واألطول (

، لتعمل لها للخالص من الفقر فغیرت اسمهاقصة فتاة استغل والداها جما
 .الزبائنبإحدى الحانات وأصبحت تحسن الخداع والكذب الستدراج 

، ثم انتشرت اللایر المزیف " لـ "طانیوس عبده" ونجد في نفس الموضوع قصیدة "
 دة "، فنجد قصیفیما بعد مع جماعة أبولو في مصر لةصورة المومس الفاض

 و"دمعة بغي" لمحمود حسن إسماعیل، و" ،لصالح جودت الهیكل المستباح "
، إلى أن استقرت في حركة الحداثة في مطولة إبراهیم ناجيـ ل قلب راقصة "

 "بدر شاكر السیاب".ـ ل 1954"المومس العمیاء" 
من األشیاء الممقوتة  باعتباره"الموت"  الشعراء أیضا موضوع اكتسحكما قد 

إّنه خالص من العذاب  ،مع الرومانسیة لیصبح أداة للخالصولكّنه تحول 
، فنجد "خلیل مطران" یرحب بالموت الحتمي وانطالقة نحو حیاة جدیدة السیزیفي

، حیث یصبح " حكایة عاشقین "روعة النبأ" من " بعد وفاة محبوبته في قصیدة
 :ص الوحید من العذاب حیث یقوللخالالموت هو ا
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 ا.ـا ****سأرشفه منها شهیا مطیبـلئن كان موت في مقبل ثغره       
 خلقنا لكي نحیا ونقضي في الهوى ****ألیفین یأبى الحب أن نتشعبا.      

 م فقربا.ـفرعنا إلى قبر رحی   ة****ـا دهر أثیم بفرقـفإن ساءن        
 )33( ویا موت أنت المستغاث فمرحبا. نا****وأحبب بهذا الوصل بعد انفصال

، فأنطلق الشعراء ل الفن اإلحساس غیر الجمیل إلى إحساس محببلقد حوّ 
قادر على تحویل كل ، فالفنان هو الاضیع الدنیئةالرومانسیون لمعالجة جل المو 

، فالفن في الحقیقة Esthétique du laid، إّنها"إستطیقا القبح" قبیح إلى جمیل
 .ى تحویل كل قبیح طبیعیا إلى جمیلدرة علیحمل ق
، إحساس األلم حیث أّن الشاعر أصبح إلحساسات التي هرع إلیها األدباءومن ا

إّنه واقع سرمدي تخیم  ،تجاه هذا الواقع الذي خیب آماله ،اةیحس باأللم والمعان
أغاني  في دیوان " :القصائد تجلي لنا ذلك بوضوح مثالعلیه الهزیمة وعناوین 

(في الظالم، مأتم       ة:ـصادف األغاني اآلتی" ن ألبي القاسم الشابي لحیاة "ا
حزان، الدموع، أیها ، أغنیة األكآبة المجهولة، الزنبقة الذاویة، السآمة، الالحب
، صفحة من كتاب ، بقایا الخریف، نشید اآلسيزین، المساء الح، الذكرىاللیل

( الوحي الخالد، التمثال، :یوانه نجدند "علي محمود طه" في دالدموع ...)، وع
"إبراهیم ناجي " یستعمل (الحنین، الناي  ، وعندالشاعر، اعتراف، تحت الشارع)

أحمد رامي": (الوحدة، نعمة األلم، الماضي، شعر  ..)، وعند " ، اللیاليالمحترق
، حنین..)، وهذه العناوین تدل على انفتاح الشعراء على رؤى حیاتیة الدموع

إلى المعجم  والحقیرةانسیة وقد تسللت األلفاظ المهملة، بفضل الرومجدیدة 
غة الحیاة في شعر ، فغدت لغة الشعر قریبة من لالشعري وكسرت أصالته

 .و"نزار قباني " ،"إبراهیم ناجي"، وشعراء المهجر، و"أحمد رامي "
، وفي هذا الصدد نجد انسیة ثورة ضد األخالقي والبالغيوقد كانت الروم

 ، متأثرا فیها بأزهار الشربكة " في دیوانه "أفاعي الفردوس"اعر "إلیاس أبو شالش
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Les fleurs du malا في الدنس ویظل طاهرا كالقدیس، فهو یغوص أیض ،
 ،یصف لنا الواقع والطبیعي بكل وعي، حیث یستخلص من القبح الجمال
ینفذ ، حیث صدر للطهر ففي القبح یحیا الجمالوالدنس عند "إلیاس" هو م

 :ولـس ذلك الجمال القابع بداخله یقالشاعر إلیه مخترقا هذا الدنس والقبح فیلم
 رأیت المسخ المخیف على أكمل****حسن ، والقزم في العمالق.      
 راب الواقي.ـولسان الثعبان في قبلة الصدیق****والسم في الش      
 )34( میثاق.وسمعت الفحیح في النغم العذب**** وصوت العد في ال      

، م القبح في المیدان الفني النثريوكانت الروایة بالمقابل مسرحا خصبا الستلها
وره، ، وقد عكست الواقع بأصدق صاجتماعي واقعي حیث اهتمت بكل طارئ

ورسمت لنفسها مسارا حرا حریة الفن ن فأصبحت  ،وٕانعتقت من كافة الطابوهات
د الذع یعمل على التعریة ها نق، إنّ التنافرات الروایة تصور كل اآلفات و

كل  الروایة ، فمع الروایةالفاضحة، وتسلیط الضوء، على أشیاء كانت في الظل
األقنعة تنهار إّنها روایة كرنفالیة روایة متعددة األصوات، وقد برز في العالم 

، وتفضح آفات ي عدة أقالم روائیة قادت المسیرة، لتعبر عن واقع مطموسالعرب
دیث شبه ممنوع ، كان الحو آلخر ن وعالجت مواضیع بكل جرأةأمختبئة لسبب 

 .في العهود السابقة
فنجد كأمثلة على ذلك "نجیب محفوظ" الّذي حاول معالجة المشاكل االجتماعیة  

، كذلك "اللص والكالب" ،أوالد حارتنا" ،"بیت سيء الصمعة"من خالل رواته "
" في "لیلیات  رشید بوجدرة و" ،" ئحةتلك الرا هیم" في "اللجنة" و""صنع اهللا إبرا

ك وكذل ،" رمانة " في "الطاهر وطار امرأة آرق" و"الحلزون العنید"، كذلك "
ي : "أمال مختار "ف"محمد شكري" في "الخبز الحافي"، ومن الروائیات نجد

في "موت الرجل  ، أیضا "نوال السعداوي"الكرسي الهزاز" "نخب الحیاة" و"
"حنان الشیخ" في "حكایة زهرة" وغیرهن،  ، أیضافي امرأة"و"امرأتان  األخیر"
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الروایة وجّل هذه الروائیات اتخذت من القبیح موضوعا لها لتحوله عبر آلیات 
، إّنها تعكس الج عبرها مخلفات الواقع الدنیئة، تعالفنیة إلى صورة جمالیة

 وبصدق كل ما نعیشه.
 

 :ة المراجع المعتمدةـقائم

، 2ط ،علم الجمال، ترجمة: ظافر الحسن، منشورات عویدات، لبنان دنیس هویسمان: -1
 .11ص ،1975

ص  ،2، ج1978لبنان،  –، بیروت في، دار الكتاب اللبنانيالمعجم الفلس :جمیل صلیبا -2
 .186-185ص
ة المصریة العامة للتألیف والنشر، ، الهیئأسعد حلیم :أرنیست فیشر: ضرورة الفن، ترجمة -3

 .44ص ،1970 ،القاهرة، مصر
ع، ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیفلسفة الجمال(أعالمها ومذاهبها) :أمیرة حلمي مطر -4

 .33 -31ص   ،1998عبده غریب، شركة مساهمة مصریة، ت ن:
دار  ،نقد العربي، عرض وتفسیر ومقارنةاألسس الجمالیة في ال :عز الدین إسماعیل -5

 .33-32، ص ص2000الفكر العربي، القاهرة، مصر، ت ن:
 ،لبنان -، بیروتأرسطو طالیس: فن الشعر، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة -6

 .13د.ط ، ص
، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب4ت، سلسلة الدراساخلیل الموسى: جمالیات الشعریة -7

 .178-177، ص ص 2008، سوریا - دمشق
 .108فلسفة الجمال، ص  :أمیرة حلمي مطر -8
، صارة عبد المنعم :الحسن الجمالي وتاریخ التذوق  الفني عبر علي عبد المعطي -9
 .65، ص 2003، الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع ، دار المعرفةصورالع
 .42األسس الجمالیة في النقد العربي، ص  :عز الدین إسماعیل -10
دار الوفاء لدنیا الطباعة ، اة)، ترجمة: فؤاد زكریا (المحاك: النقد الفنيجیروم ستولنیتز -11

 .412، ص 2008 ،1والنشر، اإلسكندریة، ط



 اـيخيور مقولة القبح الفني تار ـتط 

 2013/   07حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية و اإلنسانية رقم 
 

94 

 .165-164، ص ص أمیرة حلمي مطر: فلسفة الجمال -12
 :، ترجمةرة إلى الدارس من هیجل إلى ماركسنظ –: تاریخ دراسة الدراما أنیكست -13

 .149، ص 2000ضیف اهللا مراد، دمشق، وزارة الثقافة 
 82-81ص،ص مطبعة التشفیر الفني،المعجم الفلسفي النقديزواري:السارة التونسي -14
 .244، ص أنیكست: تاریخ دراسة الدراما -15
 .430، ص جیروم ستولینتز: النقد الفني -16
 .431: ص المرجع نفسه -17
 .ي مشهور بضخامة أنفه غیر العادیة: ممثل هزلي أمریكجیمي دورانتي-*

شر المؤسسة الجامعیة للدراسات والن ،علي مقلد :هینري برجسون: الضحك، ترجمة -18
 .11، ص 1987، 1، طلبنان –، بیروت والتوزیع

 .226، ص : فلسفة الجمالأمیرة حلمي مطر -19
، دار افي العربي، المركز الثق: دلیل الناقد األدبيمیجان الرویلي، سعد البازغي -20

 .203، ص 2007 ،5المغرب، ط - البیضاء
 .137ص  ،دمشق ،اء، دار أسامةمجموعة من األدب :البؤساء، ترجمةفیكتور هوجو: -21
ص     ، دمشق ،فیكتور هوجو: أحدب نوتردام، ترجمة: نخبة من األدباء، دار أسامة -22
38. 

23 -Baudelaire : Les fleurs du Mal , le livre de poche ,Paris ,1972, p :109. 
 .222، ص خلیل الموسى: جمالیات الشعریة -24
 .223: ص المرجع نفسه -25
لحسن بن أحمد بي الحسیني الزوزني، شرح عبد اهللا ا ابناإلمام األدیب القاضي  -26

 .12-9، ص 2002 ،3لبنان، ط –، بیروت المعلقات السبع، دار الكتب العلمیة
 .185، ص خلیل الموسى: جمالیات الشعریة -27
اللغة العربیة، ، مطبوعات مجمع ترشعر دعبل بن علي الخزاعي: عبد الكریم األش -28

 .150-149ص ص  ،1983 ،2دمشق، صنعاء، ط
 .192-191: صصالمرجع نفسه -29
، أحمد أمین و أحمد الزین :أبو حیان التوحیدي: اإلمتاع والمؤانسة، ج األول، صححه -30
 .150، ص لبنان -نشورات مكتبة الحیاة بیروت م
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 .139، ص العربي في النقد : األسس الجمالیةعز الدین إسماعیل -31
 .205لموسى: جمالیات الشعریة، ص خلیل ا -32
 .215: ص  المرجع نفسه -33
ة بین أزهار الشر وأفاعي دراسة مقارن –: شارل بودلیر وٕالیاس أبو شبكة فاطمة شعبان -34

 .168، صالفردوس، (مخطوط )، جامعة الجزائر
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 األندلس عن الدفاع في تلمسان إسهام ملوك
 من خالل نماذج شعریة ونثریة

  بومهرة العزیز عبد: الدكتوراألستاذ                                         
  و األدب العربيقسم اللغة                                           

 قالمة - 1945 ماي 8 جامعة                                         
 
 

 :صـالملخ    

 خالل النصف الثاني من القرن الثامن للهجرة، ،اإلسالمي العالم أن یبدو   
 في األطراف وضرب السویداء، في القلب أصاب ،خطیر شلل من یعاني كان

 في الدم سریان فیه یسري الداء وأخذ .األوصال وفكك ،العظام فنخر  الصمیم،
 ذلك، بعد غرابة، الو  .فكاكا منه یستطیع وال حراكا، یبدي ادیك ال فبات العروق،

 .سعاتال القرن في لتضیع االحتضار مرحلة األندلس دخلت أن
لت عهدال هذا وفي    سالة سجَّ والقصیدة الشعریة  ،الرسمیة – الدیوانیة  الرِّ

 بین للتواصل وسیلة استثمارها خالل من ،السیاسیة الساحة في قویا حضورا
 جهة، من آنئذ، اإلسالمي العالم عرفه كاتب بأعظم المسنود غرناطة، صاحب

 .أخرى جهة من الزیانیة الدولة وسالطین
 من الممكنة المخارج عن بالبحث یتعلق المتبادل الحوار مضمونُ  وكان

 .األندلسیة الجزیرة بها تمرُّ  التي الضائقة
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 لـخمد     
 النصارى شدَّد إذ بئیسة، سیئة واألندلس المغرب مسلمي أحوال كانت   

 . مباغتة عنیفة لهجمات والمغرب إفریقیة شواطئ فتعرضت الخناق، حولهم من
 أكثر تسوء وأحوالها فشیئا، شیئا حولها من تضیق الحلقة فكانت األندلس أما   

 بل هناك، إخوانهم مساعدة بضرورة یشعرون المغرب مسلمو كان ولذلك فأكثر،
 في الدینیة الحوافز من ذلك وُیِعدُّون أخالقیة، قضیة رةالنُّصْ  وجوب یرون إنهم

 ملبیا ىوّ القُ  مستنفر المسلم ینهض أن اإلیمان أضعف من بل الدنیا، صَورها
 . البحر وراء من یستصرخه الذي المسلم أخیه نداء النداء؛

 العالم أرجاء جمیع في تدوِّي ظلت هناك المسلمین صرخة أن والحقّ 
 تلمسان، وعلى كالقطر، فاسٍ  على تهاطلت والنجدة الصریخ فرسائل اإلسالمي؛

 توجَّهوا كما فاس، أصحاب جیرانها یشنها متكررة هجمات من تعاني كانت التي
 إلى متضرِّعین وتقدَّموا المملوكیة، مصر وٕالى الحفصیة، تونس إلى برسائلهم

م حیث والمدینة، مكة  ن،القشتالیی جحافل طاردته مكروب، أندلسي كل یمَّ
 ویدعوه واألرض، السماوات لربِّ  شجونه یبث رحابتها، على الدنیا به وضاقت

ْدع، لیرأب  .ربالكَ  ویفرِّج األسر، ویُفكَّ  الصَّ
 تتضمن المغرب، وعواصم غرناطة، بین كثیرة مراسالت الدیواني النثر سجل   

 .األندلس مسلمي إلى مغربیة مساعدات األغلب في وهي هدایا، تبادل
 ولعلهم المجال، هذا في بإخوانهم كبیرة عنایة أبدوا المغاربة أن قیقةوالح   

 العدو مواجهة عن وتخاذلهم البحر، اجتیاز عن قصورهم تغطیة بذلك قصدوا
 .حقیقة مواجهة

 في أنهم األندلس مسلمو تأكد لقد : المغربیة بالمساعدات األندلسیین احتفال   
 إلى نعمد بل لذلك، تأكیدا التاریخ نستقصي ولن استقرار، دار ال غربة، دار
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 صورة في أوال ذلك لَ مثَّ تَ . مشاعرهم حقیقة لنرى الدیوانیة الرسالة من صورتین
 واإلعانة بالهدیة ترحیبهم في وثانیا المغرب، من إلیهم الواردة بالرسالة احتفالهم

 هابعد تلتمع ال تمیمة"...  صارت فالرسالة ؛أیضا المغاربة إلیهم یبعثها التي
 احتفال، أیما بقدومها یحتفلون )2(."زْین معها یحتاج ال ِقالدة".. و ،)1(.." عین

 فیقولون ومضمونا، شكال ویطرونها الَفعال، وحمیدِ  الصفات بأكمل وینعتونها
 بدر عن البیضاء غمامته السافرةُ  اإلفادة، الجمّ  الوفادة، البرّ  كتابكم وصل".. 

 حلل من الغض فاجتلینا العادة، حجاب خرق يالذ اهللا بصنع المتَحف السعادة،
 هذه. )3(" بمنشوره المشهود الحفل في وصدعنا بشذوره، اآلذان وقرطنا سطوره
 بالغربة األندلسیین إحساس تؤكد المغربیة الرسالة اكتسبتها التي األهمیة

 بین تربط التي األواصر عمق مدى أخرى، جهة من وتبین، جهة، من والضیاع
 القادم الحسد شر وتقیه المریض، تشفي تمیمة الرسالة تصبح بحیث الُعْدوتین،

 فیحاولون الجزیرة، بتلك عیشهم یبغضون الذینشمال حیث اإلسبان ال جهة من
 .برمتها األندلس یكون ربما هنا فالمریض ؛وتشریدهم طردهم

 كلِّ  عن بها ُیستغني الدةقِ  إلى ،أخرى صورة في ،الرسالة وتتحول  
 من القادمة الرسالة استقبال في الفرحة هذه تفوق فرحة من هنالك لفه الِحَلى،

 وأسلوبها، الرسالة مضمون بیان في واإلطراء المدح هذا تأمل ثم. الُعدوة برِّ 
 . المغربیة بالرسالة لالحتفاء نماذج إنها. المحتفلین على تُلقى وكیف

 أحد بلق منالرسالة  أسلوب به حظي الذي اإلطراء هذا أن في شك وال
 الرسالة بالغة على شاهدا ُیعدُّ  الخطیب، ابن وهو العهد، ذلك في الكتاب كبار

 .)4(لتقویمها تكفي مالمح أو خطوط على لها نعثر نكاد ال التي المغربیة
وقد أولوها عنایة فائقة،   لدیهم، خاص ثناء موضع فكانت الهدیة وأما  
 مطبوعة ِجِبلَّة تقرر فقد: " بالخطی بنن الدین الس یقول رفیعة قیمة أعطوهاو 
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 األضغان )5(}رِّحست{و وُتثبتها، المحبة َتغرس الهدیة أن متبوعة، وسنة
 للهدیة یعطونها التي األهمیة هذه تكن ولم )6(" وتنِزُعها السخائم وتسلُّ  وتوزِّعها،
 والجیرة، األخوةمن  ،روابط وألزمتها ظروف، أوجبتها وٕانما بمقدار، مرتبطة

 من تحابوا، تهادوا وسلم، علیه اهللا صلى قوله من حجة أبین"  ولیس :فقالوا
 )7(" .نضار وال      لجین بین تفرقة وال اعتبار، إعمال وال مقدار، تبیین غیر

 بدعا، وال ُنكرا له لیس الذي والذائعِ  وشرعا، عامة المعلوم"  ومن أیضا وقولهم
 ترحیب محل فهي )8(.. "اأفذاذ وحسناتها رذاذا، غیثها كان وٕان الهدیة أن

 یتطلع التي الدویالت هذه بین وتقدیر، محبة من علیه تنطوي لما واحتفال
 . األخرى تلو الواحدة التهامها إلى النصارى

 جعلتهم الدویالت هذه بین العالقة تنهش التي الفتن كثرة أن ویبدو
 إلى سعیا األندلس إلى المساعدات وٕارسال الهدایا، تبادل ُسنَّة على یحرصون

 عالقات من األدنى الحد على وحفاظا اآلخرین، أمام وتجمیلها النفس تزكیة
 . بینهم فیما األخوة

 األندلس مسلمي من كبیرة بحفاوة المغربیة المساعدات استُقبلت وقد
 الحمیدة، باألوصاف وُوصفوا علیهم، والثناء المغاربة، للسالطین المدائح فكیلت

 اتخذ هدیة من ویالها"  )9(ونجدة كرم، من وأوفرها تالنعو  أكبر علیهم وأسبغت
 كانت فقد ،)10(" قریبا العدو رآه وعزما سعیدا، وموسما عیدا، یومها الناس

 اإلعانة أخبار نشر األندلسي السلطان یتعمدف الهدیة، ورود عند تقام االحتفاالت
 ثم العون، ید مد في للبقیة تشجیعا وربما ،)11(األفراح تعمَّ  حتى ،الهدیة أو

 من تأكد بورودها العدوُّ  علم فإذا الهدیة، منها یستعرض خیمةٌ  للسلطان تنصب
 الید لهذه وَیحِسب المغاربة، إخوانهم إلى األندلسیین تشدُّ  التي األخوة أواصر

 .حساب ألف الُعْدوة، برِّ  من الممدودة،
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 تأخیر في سببا النهایة في كانت المساعدات هذه مثل أن في شك وال
 ما    غرناطة صاحب رسائل وفي. تنفیذها العدو یروم التي االعتداءات بعض
 مثل إلى ُمِصیخة أعدائها أسماعُ  اهللا، أیدكم البالد، وهذه" .. :یقول إذ ذلك یؤكد
) 12(."األعباء بأثقال محملة العال، بذلك الید اتصال من وقلوُبها األنباء، هذه

 ملوك من أعدائه على السلبي األثر اهذ بیان یتعمد غرناطة صاحب أن ویبدو
 بالمعونة، األندلس إمداد في االستمرار على المغاربة تحفیز قصد النصارى

 إخوانهم إزاء علیهم الواجب اإلیمان أضعف  شك، دون من هي، التي
 . الغریبة الجزیرة تلك في المنقطعین

 أرض علىتجري  التي المتسارعة األحداث كانت :ةـزیانی داتـمساع
 أیدیهم ولكن ،قلوبهم وتدمي بل وتحزنهم المغاربة تؤرق األندلس من تبقى ما

 یدهمها، الذي الخطر أمام كثیرة، أحیان في ،رةومقصِّ  ،حینا ،قصیرة كانت
 یأنفون ال    األندلسیون وكان ،العروق في مّ كالسّ  ،تماما ،وئیدا إلیها ویزحف

 .بخاصة ، منهم،ینیوالزیان ،المغاربة استصراخ من
 وٕارسال الجهد بذل إلى ،الغربي الجار عداوة رغم على تلمسان ملوك نهض   

 في صامدة تزال ما التي ،األندلسیة والمدن الثغور، أهل إلى ،والجند ،اإلعانة
 .المهاجمة قشتالة جحافل وجه
 ملوك تاریخ في والعقیان الدر نظم"  و ،خلدون بن لیحیى"  الرواد بغیة"  وفي  

 كثیرة رسائل ،للمقَّري الطیب ونفح ،الخطیب البن والریحانة، لتنسيل"  زیان بني
نیع وتمدح ،علیهما تشكر أو ،والعون النٌّصرة تطلب تلمسان إلى وردت  الصَّ
 .األندلس من تبقى ما إنقاذ إلى وتدعو الَفعال، وحسن
 ُوجِّهت الذین السَّالطین ومن: تلمسان ملوك ُودَّ  یخِطب غرناطة صاحب       

 . الثامن القرن منتصف الدولة أحیا الذي عثمان سعید أبو الدَّعوات هذه لیهمإ
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 تلمسان إلى تصل ،الغرناطي سلطانه عن ،الخطیب ابن رسائل كانت
 وصلت ثامنال القرن منتصف فعند ،زیان أبناء قبل من إحیائها إعادة بمجرد
  لتسجّ  فقد المجال، هذا في بجهوده تشید عثمان سعید ألبي تهنئة رسالة
 الذي الجدید تلمسان لصاحب السلطان تهنئة الغرناطي الدیوان من قادمة رسالة
 أن وبعد التلید، المجد واستأنف ،)13(..." انتثر ما الدولة عقود من نظم"... 
 مرین، بني قناة من یغمز عاد القبیل، لهذا واإلجالل المدیح، عبارات یكیل كان

 من شئت حیث فؤادك لنقّ "..  األوسط بالمغر  لسان على الشاعر قول مرددا
 كان بأن االستبشار، فعظم" ...  ذلك مقررا غرناطة صاحب ویقول"  الهوى
 بأربابها، لیس من بأسبابها یعلق أن غیر من اختبالها یدكم وفي لكها،مُ  إلیكم

 وجب، رثإ هو إنما وقلنا حسابها، في یكن لم من اكتسابها، في ویطمع
 وجید ،األفول بعد طلعت وشمس ول،فالق بعد جعا وركب ،حجب وعاصبٌ 

 .)14(..." العطل اشتكى ما بعد حلي
. وٕاعانتهم األندلسیین إرفاد في وأجداده آبائه فضل إلى أخرى رسالة وتشیر  

 في وأخلص ،درج الذي السَّلف ذلك قدَّم ما اهللا سبیل في مقدّ  ومن  : "یقول
 اهللا یقیل ال كیف عرج، القبول ىمرق إلى الذي العمل وٕارفاده اإلسالم إمداد
... ،درست بعدما أثارها ویحیى ،انتثرت إذا عقودها وینظم ،عثرت إذا دولته
  )15("  الرابحة التجارة وسوق الصالحة األعمال میدان هو الجهادي القطر فهذا

 ،غرناطة إلى هدیة فأرسل منها، بأحسن التحیَّة ردَّ  قد عثمان سعید أبا أن ویبدو
 الخطیب بن الدین لسان إنشاء من برسالة الرد صاحبها على بأوج مما

 بیننا مكاتبة عن إالَّ  ساعة تمر ال ،استطعنا فلو"  :ویقول )16(فیها یشكرهم
 الخیل صحبة كتابكم وصلنا األیام هذه وفي... ،یتأكد كریم وذمام ،تتردد وبینكم
 أصالة على الثناء ووصلنا ،وّدكم موقع عندنا فكرم,... بإهدائها تفضلتم التي

 من وصلت وٕاعانة, أهله من جاء وِبرّ  محلِّه عن صدر فضل وقلنا, مجدكم



 بومهرة العزيز عبد .دأ.

 2013/   07امعة قالمة للعلوم االجتماعية و اإلنسانية رقم حوليات ج

   
 

103 

 سلفه سبیل سلك وماجدٌ  الجهاد، سبیل في والمعاضدة ،واإلمداد اإلعانة مكان
 .     )17(" األمجاد

 ،األندلسیین إلى المساعدات إرسال في سعید أبو السلطان واستمر
 فیها یصرح )18(ثالثة رسالة وردت فقد ،والمدح رالشك في الدین لسان واستمر
السلطان أبي  رسول یعني( صحبته ووصل"  :لافق المساعدة على بالشكر
لتم ما) سعید  .)19( " األندلسیة البالد لهذه إغاثة الطعام من) السفینة( جفنه حمَّ

 على لهم إعانة المسومة والخیل باألطعمة محملة السفینة هذه وكانت
 غمام، من رشة"...  غرناطة من رسالة في كما وهي األعداء، ردِّ و  الجهاد،
 أجاب الذي غرناطة صاحب یتمنى هكذا أو )20(" .َلَهام جیش من وطلیعة
" قنیط" حصن فتح السفینة وصول صادف وقد. المزید إلى ومحفِّزا شاكرا،

  ،)21(السفینة طعام من هناك المنتصر الجیش فُأطعم مالقة، لمدینة المجاور
 اإلمداد سبیل على عتاق خیل )22(نفسه السلطان من األندلس وصلت كما

 . )23(األندلسیة األرض على الجهاد أمور وتسهیل ، والمعاضدة
 ذلك، بعد ،)24( الزیانیة الدولة أحیا الذي الثاني موسى وأبو حم أما

 وبین بینه المراسالت ظلت فقد ،الكتب ویؤلف الشعر ینظم كبیرا أدیبا وكان
 األندلسیین إرفاد في الصادقة رغبته أبدى ما وكثیرا ،مستمرة غرناطة صاحب
 مباشرة تولِّیه تهنئته عقبفي  )25(الدین لسان من رسالة وصلته وقد .وٕاغاثتهم

 ُزیِّن وجید ،محله إلى عاد وشيء ،أهله على الدهر ردَّه إرث وقلنا" : فیها یقول
 رجع وساكن ،سراره بعدمن  إبداره ىإل عاد وبدر ،غمده إلى أعید وسیف بعقده،

 .)26(، وفلك استقام على مداره " داره إلى
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ة، األموال فأرسل باألندلس، المسلمین نجدة إلى سارع وقد  یجند وأخذ الجمَّ
 سبیل لهم وسهل االستنفار، إلى المجاورة األمصار من الناس ویدعو مواطنیه،
      .الهدف النبیل لهذا اوٕاعداده األساطیل، بإنشاء األندلس إلى الوصول

 بابـا ( كبیـرهم مـن بتـدخل اإلسـبان علیهم وتكالب باألندلسیین األحوال وضاقت 
 ومعها الخطیب، ابن كتبها برسالة حمو أبا باهللا الغنيُّ  ملُكها فاستصرخ ،) الروم

 )الكامل( )27(: فیها یقول ،البلِِّفیقي إبراهیم البركات أبي نظم من قصیدة
 ردِ المفْ  بِ ـیرِ للغَ  یرجِ مُ  من أمْ          دِ ـجِ نْ تَ سْ المُ  ةوَ عْ دَ  یبٍ جِ مُ  من هلْ 

 دِ مَ أحْ  یفةَ نِ حَ  يمِ حْ یَ  ىمً حِ  يذِ  أوْ          ىدَ الهُ  نـیدِ  اصرنَ  ليوَ  من هلْ 
 جـدِ نْ مُ  أو دٍ ـشرْ مُ  أو سعدٍ مُ  أوْ           ىیْرتج مٍ ـیرِ كَ  أوْ  ینٍ عِ مُ  من هلْ 
 ـدِ ـالیَ بِ  دِ ـائدَ الشَّ  دَ نْ عِ  ذٍ آخِ  أوْ            مؤملٍ  انِ مَ الزَّ  يفِ  ادٍ وَ جَ  من هلْ 

 دِ ــمزبِ  رٍ حْ بَ  أوْ  اءدَ أعْ  نیْ بَ  امَ           ةٍ ـوعَ َمْقطُـ ةٍ ابَ صَ عِ لِ  راحم هلْ    
 دِ ـغَ  ِفي الشََّجاَعةِ  َنْیلَ  ِبَها َیْرُجو        َرْحَمة ِبَنْظَرة  ِفیـِهم َناظر هلْ    

 دِ حمم ٍدین َنْصرِ  ِفي ِلَصِریخهم         َسـاِمعٌ  وْ أ ِلذَمامهم َواصل هلْ 
 مجهدِ  حتف قبل الَجِزیَرة َرمقَ           مَتَدارك َماِهرٍ  َطِبیـبٍ  من هلْ 

  ،)هل.. هل..  هل( تتكرر واحدة أداة ذي باستفهام ستهّلهاا ،ثمانیة أبیات   
 عّما الّشاعر به عّبر هلًعا، و توّتًرا یعكس حاًدا، إیقاًعا منها بیت كل فیخّلف
 الذي المجهول، المصیر من األندلسیین والمواطنین األهل نفوس في یجیش

 .اإلسبان القشتالییین أیدي على ینتظرهم
 عن عبارة هي استفهامي بأسلوب یقيفِ البلِّ  یستهّلها التي األبیات هذه   

 ما و     حاضرهم في األندلسیون یعانیه عّما وتساؤالت، استصراخ،و   ،تأّوهات
 .أّیامهم مقبل في ینتظرهم

 :األندلسیة األّمة راهن ًراصوّ م یقول
 دِ ــُمْزبِ  بحرٍ  أو أعداءٍ  بین ما         مقطوعةٍ  لعصابةٍ  راحم هل      
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 الیوم الّشاعر رسمها التي الّصورة هذه أنّ  الغریبة المصادفات من لعّله و   
 طارق رسمها التي نفسها ورةالصّ  هي لمغیب،ل یتأهب المفقود الفردوس شمسو 
 ًناطِ موْ  هاجْعلِ  و لإلسالم، األندلس فتح ُیْزِمعُ  المغرب من القادم لجنده زیاد بنا

 ال لكنو  الّصورتین، بین ما قرون ثمانیة األقدار، لسخریة یا. إسالمی�ا عربًیا
 قوي إیمان و شدید، بأس و قّوة مساألب مس؛األ و الیوم بین یجمع شيء

 األرض، لكلّ  و القیم، لكلّ  المرّوع نهیاراال الیوم و المستقبل، في وثقة ،بالّرسالة
 . تغّیریَ  ال و غّیریُ  اّلذي فسبحان

 وبین من جهة،  ناألندلسیی بین جرت التي األحداث فتشرح الرسالة أما   
من  األندلسما تبقى من  لمهاجمة واستعداداتهممن القشتالیین،  الشمال نصارى

 علینا أفرغ ربنا العظیم، الخطب هذا على نستظهر وباهللا : " لیقو . جهة أخرى
 األمة لهذه اهللا بعد مفزع وال الكافرین، القوم على وانصرنا أقدامنا، وثبت صبرا

 التوحید، كلمة ثدي ورضائعهم ،الدین في إخوانهم المسلمین إلى إال الشدائد في
 العیش یتهنؤن ال        الذین والفضالء المحمدیة، الدعوة إرث في وشركائهم

 كنا وقد األحبة، بؤس مع النعیم یلتذون وال الملة، أخي وضیم ،الجار صراخ مع
 لضرورة وٕابالغا ،العهدة عن خروجا المرینیة الجهة وتعریف ،تعریفهم عّجلنا

 فصدر ،المسلمین من ربه لقاء یرجو من على اإلعانة بوجوب وتذكیرا ،اإلسالم
 والشروع ،والمساهمة واالمتعاض ،اإلعانة من لقلوبا یرضي بما منهم الجواب

 ،عمال أحسن من أجر یضیع ال       واهللا ،المعونة وتعیین ،المبادرة في
 وقبول ،الذكر بقاء في ویرغب ،البر في ویساجل ،الخیر في یتنافس من ومثلكم
 فلیتنافس ذلك وفي ،أمته في والرسول ،عباده في اهللا وٕارضاء ،القربة

 )28(".ونالمتنافس
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 وعطفه جاعة،الشّ  ةأریحیّ  تهواستفزّ  ،رخةالصّ  هذه على حمو أبو ردّ  وقد
 إلنجادهم العبور عن حجزه الزاخر البحرلكن و  دوة،بالعُ  المسلمین غرباء على

 إلیهم شحن و ،والجیاد ةوالفضّ  الذهب من ةالجمّ  باألحمال فأمدهم ،بنفسه
 إنشاء من شكر برسالة غرناطة صاحب علیه فردّ  ،واألطعمة باألغذیة المراكب

 ،أنهموكیف  والجهاد، الغزو ألخبار فیها عرض )29(الخطیب بن الدین لسان
 صاحب قبیل من جماعة تركوا الفتح، بجبل "أشرناني" حصن تحریر بعد

 وتمّ  العودة، حاول حین العدو على كبیرا نصرا لهم اهللا فهیأ به، مرابطین تلمسان
      . المجاورة المناطق على والسیطرة رى،النصا من كبیرٍ  زعیمٍ  قتل
 والمدیح الشكر، ألوان تقدیم في وأطنبت الثناء، بعبارات الرسالة حفلت وقد   

 .المعونة هذه على الزیاني موسى حمو ألبي
 كانت فقد الرسمي، الطابع عنه انتفى الدولتین بین اتصال آخر أن ویبدو   
 لتغیُّر مبناها فتغیر شخصیة، الخطیب بن الدین لسان كتبها التي الرسالة هذه

 : یقول ،)30( فیها مدحه طویلة بقصیدة استهلها داللتها،
 َفِریَسا الِهَزْبرَ  األسدَ  فتخلَّفَ        َسَطا قُُدًما خَطا إذا الِهیاجِ  أسدُ 

 بسوسا البینالحَ  يدِ بأیْ  مثلت        َحلوبةٌ  الَغَمامُ  إذا الّنَواِل◌ِ  غیث
  .)31(األندلس إلى حمو أبو أرسلها التي باإلعانات اً ر ذكّ م فیها وقال   

 ـایسَ لِ إبْ  َكرَّةً  ُتْبِلس اتـقَ دَ        ـالصَّ بِ  اهللا غرثَ  دتَ دَ أمْ  الذي أنتَ 
 ایسَ لِ دْ التَّ  تعرف ال ةٍ ومَ سُ وْ مَ         ةٍ ـبیكَ سَ  لِّ كُ بِ  اـسَ لُ دَ أنْ  تَ ـنْ وأعَ 
 ایسَ مِ خَ  الللنوَ  اهَ ـیفِ  جّهزت      امَ الَ طَ فَ  یسمِ الخَ  اـبهَ  ُتجرِ  مْ لَ  إن
 ایسَ لِ فْ التَّ  افهتشَ  اءِ ـضَ القَ  مكْ حُ       ىـلَ عَ  تادَ كَ  دقَ وَ  دیهاأیْ  مألتوَ 

 ملك حمو أبي من التقرب في مضمونها تمثل نثره، بدیع من برسالة أعقبها وقد
 بین العالقة إفساد في والحاسدون الوشاة أفلح بعدما إلیه، دوالتودّ  تلمسان،
 یعد ولم الفتق اتسعو  بینهما، الوحشة وعظمت غرناطة، ملك وصاحبه الوزیر
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 األمر وبات الجدّ  جدّ  إذا جدیدا وموطنا ،مأوى لنفسه نیؤمّ  فكأنه ممكنا، رقعه
 .    راددافع أو  بال

 الرغم على بأنفسهم، الجهاد مباشرة أنفوا قد عموما، المغاربة، أن ویبدو
 وذكر ،الجهاد إلى الدعوة من تخلو ال كثیرةال غرناطة صاحب رسائل أن من

 فقد جدوى، دون من لكن ،أجله نم البحر الجتیاز الهمم وتحفیز فضائله،
 وصدِّه، العدوِّ  على الردِّ  من یمكنها بما الجزیرة وٕامداد الهدایا، بإرسال اكتفوا

 .  لها والمقاومة الثبات أسباب وتیسیر
 لهم یحلو كما الغریبة، بالجزیرة نالمسلمی على تمرَّ  عصیبة أیاما ولكن

 منهم تطلب المغرب، سالطین وجه في ثائرة استصراخ رسائل حملتها تسمیتها،
لِ حَ وتَ  بالواجب، النهوض  . األندلس في المهدَّد ودینهم إخوانهم، إنقاذ مسؤولیة مُّ

 رآنـالق من القول ومأثور التحفیز، عبارات الخطیب ابن یستجدي وعبثا
 لكن. )32(المغربیة الُعدوة سالطین في اةـالحی لیبعث الصحابة، موكال والحدیث،

 .الرحى عرك وتعركها النهایة، إلى ،األندلسیة الجزیرة تعاِورُ  )33(خلدون ابن لعنة
 حین حروبهم، بعض في عصیبة بأوقات یمرون المسلمون كان لقد

 ركاب تمضي متى فإلى" معا كالهما أو ،)34(المال أو الطعام ینقصهم
 وقل بالدنیا، اآلخرة عن ُشغلوا قد ساهون، غفلة في المسلمونو  )35(.."الصبر

 .بصیرته اهللا أنار من
 عن المغاربة نكوص  بسبب یائس )36(بائس أندلسي صرخة هذه

 ویدمي النفس، في یحزُّ  ما ولعل الداخلیة، الفتن بافتعال تعلُِّلهم وطول ،نجدتهم
 طرحوا، ولذلك العرش، على الحفاظ في ورامحصُ  دائما، كان، همَّهم أن القلب،
 تماما فوقها، من تزحزحهم أو األریكة، على بطمأنینتهم تمس مغامرة أیة جانبا،

 الهوزني عمر حفص أبي أبیات جاءته حین  عبَّاد المعتضد تصرَّف كما
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.  للهجرة الخامس القرن منتصف الشهیرة )37(بربشتر واقعة عند إیاه مستصرخة
 .یعلمون ال الناس أكثر ولكن أمره لىع غالب واهللا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :شـالهوام
. عنان اهللا عبد محمد تحقیق الخطیب، بن الدین للسان الُمنتاب وُنْجعة الُكتَّاب َریحانة - 1

 .182/ 1. 1980 القاهرة الخانجي، مكتبة
 .182/ 1 نفسه المصدر -2
 . 250/ 1 نفسه المصدر -3
 :كثرتها لتأكید المثال، سبیل على انظر  -4
 .510-440-421-390-183-182/ 1 الریحانة -أ 
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 تحقیق ، الخطیب بن الدین لسان اهللا عبد ألبي االغتراب عاللة في الجراب نفاضة -ب 
 .247 ص)  ت.  د(  القاهرة والنشر، للطباعة العربي الكتاب دار العبادي، مختار أحمد

 الدین للسان السكان انتقال بعد الدكان اسةكن هو ما أثبتنا  كما جاء في: حصلعل األ  -5
. 57 ص :) ت. د(  القاهرة. العربي الكاتب دار شبانة، كمال محمد تحقیق الخطیب، بن

 تصرح ) كما جاء في المتن. ولیس ( و
 . 389/ 1 الریحانة -6
 .487/ 1 ،نفسه المصدر -7
 .1/398 نفسه، المصدر  -8
 .417 ، 414 ، 412 ،411 ،405 ، 394/ 1 ،نفسه المصدر -9

 . 405/  1 نفسه، المصدر -10
 .  410/ 1 السابق، المصدر -11
 .1/390 نفسه، المصدر -12
 .265-1 الریحانة -13

 .267-1 نفسه المصدر -14
 .268-1 نفسه المصدر-15
  .1/413 الریحانة -16
  .415-1/414 الریحانة -17
  .1/415 نفسه المصدر -18
  .1/417 السابق المصدر -19
 .01/417 الریحانة، -20
 .418/ 01 نفسه، المصدر -21
. القیروان في الحسن أبي هزیمة عقب الدولة أحیا ،)752-748( عثمان سعید أبو هو -22

 : عنه انظر
 عبد تحقیق خلدون، ابن یحیى زكریاء ألبي الواد عبد بني من الملوك ذكر في الرواد بغیةــــــــ 

 .  240/  01.  1980 الجزائر, والتوزیع للنشر یةالوطن الشركة, حاجیات المجید
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  .416/  01  الریحانة ــــــــ
  .415-414/ 01  نفسه المصدر -23
 . 177-176/ 02 الرواد بغیة -24
 .1/269 الریحانة -25
  1/271 الریحانة -26
 2/167 البغیة -27
 173-2/172نفسه  المصدر -28
حمو، وقد سجلها یحي بن خلدون في بغیة الرواد بي جاءت الرسالة جوابا على هدیة أ -29
02 /174-181. 

 العبر كتاب: تطورها ومراحل الدول، أعمار عن الشهیرة خلدون ابن مقولة هي هنا المقصود
01/300- 304. 
 .06/197 النفح -30
 .6/199 نفسه المصدر -31
 .381/ 1 الریحانة -32
      : تطورها ومراحل الدول، أعمار نع الشهیرة خلدون ابن مقولة هي هنا المقصود -33

 .304 -01/300 العبر كتاب        
  ..379-378/ 1 الریحانة -34
 .379/ 1 نفسه المصدر -35
 الُمبتلى: البائس -36
 الخامس القرن منتصف في) النورمان(  اإلسبان أیدي في تسقط أندلسیة مدینة أول -37

 :عنها انظر)  هـ 456(  للهجرة
. 1981, تونس/لیبیا, للكتاب العربیة الدار, عباس إحسان: تحقیق, بسام البن الذخیرة -

02/01/82-88، 03/01/179. 
, الثقافة دار. روفنسال لیفي. إ و كوالن.س ج: تحقیق, عذاري البن المـغرب البیـان  -

 . 03/253. 1980. 02 ط. بیروت
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. 1980, 3ط, المعارف دار, ضیف شوقي تحقیق, سعید البن المغرب حلى في المغرب -
01 /230،  02/21 . 

, بیروت, لبنان مكتبة,عباس إحسان تحقیق, للحمیري األقطار خبر في المعطار الروض - 
 .91-90 ص.1975

       .1968 بیروت ،الفكر دار ،عباس إحسان تحقیق .التلمساني للمقري الطیب نفح -
04 /449 . 
 .58 ص السامرائي إبراهیم لیللخ اإلسبانیة بالممالك المرابطین عالقات -
 للطباعة المغاربیة المطبعة ،شیخة لجمعة ،األندلسي الشعر في وأثرها والحروب الفتن -

 .22 ص. 1994 ،تونس ،واإلشهار والنشر

 :عـوالمراج ادرـالمص
 .1986. 07 ط. بیروت للمالیین العلم دار. الزركلي الدین لخیر األعالم -1
 الهاشمیة، المطبعة األشتر، صالح تحقیق، األبار، البن الُكتَّاب إعتاب -2

 .1961 دمشق،
 ابن یحیى زكریاء ألبي الواد عبد بني من الملوك ذكر في الرواد بغیة  -3

 .  1910طبعة الجزائر،  / 02الجزء  تحقیق الفرید بیل. خلدون،
 ابن یحیى زكریاء ألبي الواد عبد بني من الملوك ذكر في الرواد بغیة  -4

 ،والتوزیع للنشر الوطنیة الشركة/ 01 الجزء. حاجیات المجید عبد ن تحقیقخلدو 
 .1980 الجزائر

. بروفنسال لیفي. إ و كوالن .س ج: تحقیق, عذاري البن غربالم انیالب -5
 . 1980. 02 ط. بیروت ،الثقافة دار

 تحقیق الزركشي، محمد اهللا عبد ألبي والحفصیة الموحدیة الدولتین تاریخ -6
 . 1966 تونس، العتیقة، المكتبة ماضور، محمد
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 لیبیا ،     للكتاب العربیة الدار ،عباس إحسان: تحقیق ،بسام البن الذخیرة -7
 . 1981, تونس/
 رـللنش التونسیة الدار. الهراس السالم عبد تحقیق األبار، ابن دیوان -8

1985. 
، اسعب إحسان تحقیق ،للحمیري األقطار خبر في المعطار الروض  -9

 1975 ،بیروت ،لبنان مكتبة
 عبد        : قـتحقی. األحمر البن مرین بني دولة في نـالنسری روضة -10

 .2003. الرباط الملكیة، المطبعة منصور بن الوهاب
 محمد تحقیق الخطیب، بن الدین للسان الُمنتاب وُنْجعة الُكتَّاب َریحانة -11
 . 1980 القاهرة الخانجي، مكتبة. عنان اهللا عبد
 تحقیق الناصري، العباس ألبي األقصى المغرب دول ألخبار االستقصاء -12

 . 1997 البیضاء الدار الكتاب، دار. الناصري ومحمد الناصري جعفر
 إبراهیم لخلیل اإلسالمیة وبالدول اإلسبانیة بالممالك المرابطین عالقات -13

 .1985 ،بغداد للطباعة الحریة دار ،السامرائي
 المطبعة، شیخه لجمعة ،األندلسي الشعر في وأثرها والحروب نالفت -14

 .1994 ،تونس ،واإلشهار والنشر للطباعة المغاربیة
 ومن والبربر والعجم العرب أیام في والخبر المبتدأ ودیوان العبر كتاب -15

 خلدون ابن الرحمن عبد زید ألبي ،األكبر السلطان ذوي من عاصرهم
 .بیروت ،المدرسة مكتبة ،بنانيالل الكتاب دار). هـ808(

 الخطیب، بن الدین لسان اهللا عبد ألبي السكان انتقال بعد الدكان كناسة -16
  .) ت.  د(  القاهرة. العربي الكاتب دار شبانة، كمال محمد تحقیق

 منشورات ،الخطیب ابن الدین للسان ،النصریة الدولة في البدریة اللمحة -17
 .2ط 1979 ،تبیرو  ،الجدیدة اآلفاق دار
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 مرزوق ابن لمحمد الحسن أبي موالنا مآثر في الحسن الصحیح المسند  -18
 والتوزیع، للنشر الوطنیة الشركة. بیغیرا خیسوس ماریا: تحقیق التلمساني،

 . 1981الجزائر
 دار ،ضیف شوقي تحقیق ،سعید البن المغرب حلى في المغرب -19

 . 1980 ،3ط ،المعارف
 –  اللبناني الكتاب دار. كنون اهللا لعبد العربي األدب في المغربي النبوغ -20

 .03 ط 1975 بیروت،
 یوسف المحاسن أبي الدین لجمال والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم -21
 والطباعة والترجمة للتألیف العامة المصریة المؤسسة. األتابكي بدري تغري بن

 .مصر. والنشر
 بیروت ،الفكر دار ،عباس إحسان تحقیق. يالتلمسان للمقري الطیب نفح -22

1968. 
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 نحراف البنات ال  نفسیةالعوامل االجتماعیة، االقتصادیة وال
 في الجزائر

 أنیسة بریغت عسوس الدكتورة:                                 
  االجتماعقسم علم                                     

 عنابة - جامعة باجي مختار                                 
 
 

 

 :صـملخال

الصعوبات االقتصادیة واالجتماعیة التي تواجه المجتمع الجزائري في  إن   
المدن الحضریة، فضال عن التغیر االجتماعي والثقافي واالقتصادي والبیئي 
الذي صاحب التحضر والتحدیث والعولمة في البلدان العربیة عامة والجزائر 

 خاصة،  قد مَس األسرة في بنیتها ووظیفتها وتماسك أفرادها. 
وأمام تغیر بعض األسر في وظائفها وطبیعة نظامها، أصبحت هذه األخیرة    

عاجزة عن أداء وظیفتها التربویة سواء من الناحیة االقتصادیة أو من ناحیة 
صعوبات البیئة والحیاة الیومیة، األمر الذي أدى إلى انحراف سلوك أطفالها. 

جائر، الحبوب، المخدرات من شباب الیوم أصبحوا یتعاطون السحیث أن الكثیر 
والكحول في شوارع المدینة، ناهیك عن معاشرة البنات قبل الزواج دون االهتمام 

 بأحكام الغیر ومتجاهلین قیم، وأعراف ومعاییر المجتمع الجزائري المحافظ.
وأمام إهمال األسرة لواجباتها التربویة وتخلیها عن مسئولیتها في الرقابة، 

إذ  إلى حد كبیر في البیئة الحضریة. فإن األطفال قد تحررواوالتوجیه، والتقویم، 
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االجتماعیة، األمر الذي  في عملیة التنشئة أصبح الشارع یحمل العبء األكبر
 أدى إلي حدوث انحرافات كثیرة.

فجنوح األحداث في المدینة إنما هو ظاهرة مرتبطة بالتغیر االجتماعي الذي    
 واالجتماعي والتربوي لألسرة.  أحدث هزة في التماسك االقتصادي

ولتقدیر مدى اتساع وخطورة المشكلة وانتشار فساد األخالق في المجتمع 
الجزائري، انطلقنا من اإلحصائیات الدالة والمتباینة التي سجلت في الحقبة 
األخیرة و حاالت االنحراف السلوكي التي تم الحكم علیها والنظریات التي تفسر 

ونتائجها على البني األسریة واالجتماعیة. وكذلك عرض بعض مظاهر الظاهرة 
تفشي بعض العوامل واألسباب التي أدت بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى 

بعض األسالیب التربویة  اقتراحنافي الجزائر. وأخیرا،  ظاهرة انحراف البنات
 الصحیحة.

:Abstract 
The socio – economic problems that the Algerian city - 

dwellers face as well as the socio – economic, cultural and 
environmental changes that followed modernization, urbanization and 
globalization in the Arab countries in general and Algeria in 
particular, affected not only the family in its structure and function, 
but also reduced the social cohesion of its members. 

So, as the family became incapable of performing its functions 
of raising, supervising, controlling children, and dealing efficiently 
with economic and environmental difficulties, juvenile delinquency 
became wide spread. 
This article deals with the problem of female delinquency stressing on 
the socio - economic and psychological factors that may explain this 
phenomenon. 

 

 ة:ـمقدم
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إلى انتقلت األسرة الجزائریة في بدایة الخمسینات من الریف أو الصحراء    
المدینة حاملة معها القیم والعادات والتقالید واألخالق العالیة التي تتمیز بها 

 األسرة التقلیدیة المحافظة لعروبتها ودینها اإلسالمي الحنیف.
فبالرغم من تحّولها مع ظروف الحیاة الحضریة من أسرة ممتدة إلى أسرة نواة    

مع أفراد األسرة الممتدة أو نوویة، احتفظت بعالقات االلتزام االجتماعي 
واألقارب والجیران، كما حافظت على قیمة األسرة الممتدة التي تتحلى بمبادئ 
األخالق ومسؤولیة توجیه الصغار واإلشراف على تربیتهم تربیة سلیمة ومراقبة 
البنات على وجه الخصوص في اللباس والدخول والخروج من المنزل واختیار 

فساد في شتى أنواعه، إذ كان هذا التعاون والتعاطف الزوج المناسب ومحاربة ال
لألصول والقیم االجتماعیة من العوامل الفعالة التي ساعدت  لدائمةوالحمایة ا

على الحفاظ على استقرار الحیاة األسریة وتقویة الروابط االجتماعیة مما جعل 
األسرة في المدینة متكافئة ومتضامنة رغم العیش في أجواء تهدد دوما 

 باالغتراب والعزلة الخانقة.

-I ة البحث:ـإشكالی 
االجتماعیة التي تواجه المجتمع  -من الواضح أن الصعوبات االقتصادیة    

الجزائري في المدن الحضریة منذ الثمانینات تهیئ المناخ المشجع إلهمال 
الوالدین في التربیة والعنایة باألطفال بصفة عامة والمراهقین بصفة خاصة، 

الذي یؤدي إلى انحراف سلوكهم في ظل ضعف الرقابة والالمباالة  األمر
التي تعاني  المتصدعة یةاألسر  األوساطوضعف الضبط االجتماعي خاصة في 

وضعف الدخل وظروف  ،وضعف مستوى تعلیم الوالدین ،من كثرة األوالد
 السكن المزریة.



 نحراف البنات في الجزائرال نفسيةالعوامل االجتماعية، االقتصادية وال
 

 2013/   07حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية و اإلنسانية رقم 

 
118 

ا قویا إلظهار إن الضغوط الحیاتیة والحرمان المادي والمعنوي یمثل واقع   
سلوكات منحرفة عند الشباب عامة ألنهم یحسوا بأن أنماط حیاتهم المتدنیة 
تهدد قیمتهم االجتماعیة بصفة مستمرة، وهذا اإلحساس یؤدي بهم إلى اغتنام 

 وتحسین ظروفهم المادیةأي فرصة لفرض وجودهم في المجتمع الواسع 
 .والمعنویة

حت األسرة عاجزة عن أداء وظیفتها التربویة فأمام هذه المعاناة الشدیدة، أصب   
سواء من الناحیة االقتصادیة أو من ناحیة صعوبات البیئة أو من الناحیة 

االجتماعي الذي مس المجتمع ، في ضل التغیر صعوبات الحیاة الیومیة
. إذ صاحب هذا التغیر من جهة،  ضعف الرقابة الجزائري في اآلونة األخیرة

انشغال الوالدین بالعمل خارج المنزل وعدم وجود األب في األسریة الناتج عن 
البیت حتى ساعة متأخرة من النهار، وتدني دخل األسرة وانتشار البطالة بین 

 أعضائها. 
ومن جهة أخرى، فإن تخلي بعض اآلباء عن وظیفتهم التربویة وتركها    

توى التعلیمي لمسؤولیة األمهات، اللواتي تعانین بدورهن من ضغوط البیت والمس
الضعیف والضغوط المادیة والنفسیة التي تجعلهن غیر قادرات على تلبیة 
حاجات األبناء المادیة والمعنویة، كما ُیلهیهن عن تربیة ورعایة أبنائهن على 

 أكمل وجه.
األسر الذي  الكثیر منبینما نشاهد تجانس كبیر في أسالیب التأدیب عند و    

سر الحضریة ألهدافها التربویة واالجتماعیة والثقافیة عدم فقد األ یجد تفسیره في
المستمدة من العادات والتقالید العائلیة والدین اإلسالمي وما یرتبط بذلك من قیم 

من األسر تمضي معظم  عدد كبیرالتعلیم واألخالق الدینیة والحضریة، فإن 
الصعب وقتها بحثا عن سبیل الحیاة، وال تستطیع التغلب على ضغوط المحیط 
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مما یؤدي إلى   أو إیجاد سبل أمامها ألداء وظیفتها التربویة بكل فعالیة، 
 إهمالها لواجباتها التربویة وتحرر الطفل إلى حد كبیر في بیئته الحضریة.

إذ أصبح الشارع یحمل العبء األكبر في عملیة التنشئة االجتماعیة،    
نشطتهم الیومیة، حدوث ویترتب عن ضعف رقابة األبناء وعدم متابعتهم في أ

انحرافات كثیرة تتمثل في قضاء البنات قسط كبیر من الوقت في تجمعات خارج 
البیت وتسكعهن في الصالونات وشوارع المدینة مع أصدقاء السوء، وتفشي 
عادات تعاطي السجائر بین اإلناث في المدارس والجامعات واإلدمان على 

الرجال میسوري الحال خارج المدینة  الخمور والمخدرات، وتفسح المراهقات مع
وأدوات تجمیل الموضة مثال، لربح قسط من المال یغطي حاجاتهن من لباس 

 .وغیر ذلك
إن البنیة االجتماعیة االقتصادیة لهذه األسر التي تعیش نوع من التصدع تتمثل 

 ي:ـفیما یل
 ضعف الروابط االجتماعیة والدینیة. -1
 جتماعیة المتمثلة في الرقابة االجتماعیة.اختالل نظام القیم والمعاییر اال -2
 عدم احترام العادات والتقالید واألعراف وتبني قیم أجنبیة بطریقة عمیاء. -3
 الجري وراء الربح السریع بطرق غیر شرعیة للعیش في رفاهیة مزیفة. -4
 ضعف الوازع الدیني. -5

على  فهذه العوامل االجتماعیة االقتصادیة تمثل في الواقع حاالت نفسیة تدل
اختالل التوازن الشخصي الذي من شأنه أن یعرض المراهق للسلوك المنحرف. 

تتسم فهذه األسر التي تعیش في ظروف اقتصادیة واجتماعیة عسیرة، 
وفشل إشباع الحاجات األساسیة، یوفر ألبنائها الظروف باضطراب القیم. 
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غالبا  المساعدة على االنحراف تحت ضغط المغریات. و یتمثل جنوح البنات
 في السرقة، والعنق، والخروج عن طاعة الوالدین، أو سوء الخلق.

وفي نفس السیاق، تحدد الدراسات المیدانیة ثالثة اتجاهات رئیسیة النحراف 
 البنات:

o الذي یعتبر دور التربیة األسریة من أهم العوامل اه االجتماعيـاالتج :
الجانح على أنه نتاج الدافعة إلى انحراف البنات. حیث ینظر الى السلوك 

أحوال األسرة المزریة بسبب البطالة، وفاة أو عجز أحد الوالدین أو بسبب 
اضطراب التنشئة األسریة، أو ضعف الرقابة األسریة، أو غیاب دور األب في 

 تربیة األبناء، أو انحراف أحد أفراد األسرة أو مخالطة رفاق السوء.
o ألحوال االقتصادیة، العامل : الذي یعتبر سوء ااه االقتصاديـاالتج

الرئیسي للسلوك المنحرف. حیث أن أي تغیر في االقتصاد أو الدخل الفردي 
 یمكن أن یؤثر في األنماط األسریة. 

o الذي یرى أن الحرمان هو العامل المتسبب في اختالف اه النفسيـاالتج :
مرور توازن الشخصیة الذي یؤدي إلى السلوك المنحرف. ومن األسباب النفسیة 

الحدث بسن المراهقة، وما قد یتعرض له من صراع بین الدوافع وسوء تكیف 
مع النفس ومع من یحیط به، وضعف الوازع الدیني والخلقي، وضعف في الثقة 
في النفس، وفي روح المقاومة للمغریات التي تواجهه، والشعور بالفشل، والقلق، 

 والیأس واضطراب العقیدة.
حضریة وظیفة تقویم سلوك االبن وتسامحها وتعاطفها إن إهمال األسرة ال   

السلبي لما یقترفه من أخطاء، قد یؤثر حتما في سلوكاته، إذ نالحظ انتشار 
شوارع  واسع لأللفاظ والعبارات البذیئة والتصرفات التي تخدش الحیاة في 

 .المدینة
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لذي هو فجنوح األحداث في مدینة یبدو ظاهرة مرتبطة بضعف الرقابة األسریة ا
ناتج عن انشغال الوالدین بالعمل خارج المنزل وعدم وجود األب في البیت حتى 

ار البطالة بین أعضاء ساعة متأخرة من النهار وتدني دخل األسرة وانتش
أن ضعف الرقابة األسریة قد ینعكس سلبا على تحصیل األبناء  األسرة، ثم

ي لتغطیة حاجات الدراسي. فضال عن كون دخل األسرة محدود أو ال یكف
األبناء لدروس خصوصیة في المواد األساسیة، فضال عن ارتفاع األمیة بین 
 أعضاء األسرة الفقیرة األمر الذي یؤدي بهم إلى التسرب أو الرسوب المدرسي.

إن تخلي بعض اآلباء عن وظیفتهم التربویة وتركها لمسؤولیة األمهات    
 ،ضعیف ومستوى تعلیمي ،البیت اللواتي یعانین بدورهن من ضغوط، وحدهن

تجعلهن غیر قادرات على تلبیة حاجات األبناء المادیة  ،وضغوط مادیة ونفسیة
 كما تلهیهن عن تربیتهم ورعایتهم. ،والمعنویة

إذ یفقد الطفل مكانته وذاته في األسرة، األمر الذي یدفعه للبحث عنها في 
أین  ،ي أحضان الشارعجهات أخرى. وفي كثیر من األحیان یجد الطفل نفسه ف

. وبهذا الصدد، إنه بأهمیة تصطاده جماعة منحرفة یتعلم منها السلوك المنحرف
بمكان تحدید مفهوم االنحراف، وكذا المنهج المستخدم ومجتمع الدراسة، حتى 

 یتسنى لنا تحدید موضوع البحث. 
 :رافـد مفهوم االنحـتحدی  

أي فعل أو نوع  لقانونیة بأنه: "االنحراف من الناحیة ا Paul W. Tappanیعرف 
حكم المحكمة ویصدر فیه  من السلوك أو موقف یمكن أن یعرض أمره على

 ). 21، ص1985قضائي" (سلیم نعامة، 
أما سلیم نعامة، فیعرف االنحراف من الناحیة النفسیة بأنه: "سلوك خاطئ للفرد 

ز أثناء محاولته شق طریقه في الحیاة طمعا في تحقیق عمل أو مرك
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 اجتماعي...أو اندماج مع جماعة معینة". 
" الخروج عن  ه، بأنه:1410ومن الناحیة الشرعیة، یعرفه سمیر إسماعیل، 

 ". النمط الذي نصت علیه مصادر التشري اإلسالمي الرئیسة منها والفرعیة
ه، فیعرفه من الناحیة االجتماعیة بأنه: "انتهاك للتوقعات 1406أما غباري، 
". وبما أن مفهوم االنحراف یتغیر وفق ثقافة كل مجتمع  جتماعیةوالمعاییر اال

، الذي Mitchell ،1986 ومنطلقاته العقدیة والثقافیة، فإننا نتبنى تعریف میتشیل
یعتبر االنحراف السلوك "الذي ال یتماشى مع القیم والعادات والتقالید االجتماعیة 

ولالنحراف أشكال متعددة،  التي یعتمدها المجتمع في تحدید سلوكیة أفراده".
یأتي في مقدمتها السرقة، والتزویر، والنصب واالحتیال، والتشرد، واالنحراف 

 الجنسي ویصل أحیانا إلى القتل.  
 :المنهج المستخدم ومجتمع الدراسة 

نظرا لكون موضوع الدراسة المطروح هنا یتناول قضیة اجتماعیة ملحوظة، فإن 
لدى البنات كأداة ومنهج،  ج للسلوك المنحرفبعض النماذذلك یفرض استخدام 

االجتماعیة  –العوامل النفسیة  التي تعتبر أنسب الطرق لمعالجة موضوع: "و 
انحراف  بما أن موضوع الدراسة یدور حول ". النحراف البنات في الجزائر"

یقطن بمدینة عنابة، بنات عینة من ال"، فإن مجتمع الدراسة أشتمل على  البنات
بعد تحدید و . وصدر فیهن حكم قضائي من مشكالت انحراف السلوكیعانین 

المجتمع في  السلوك المنحرفأحسن دلیل النتشار مجتمع الدراسة، فإن 
 اإلحصائیات الدالة والمتباینة التي نشرت في الحقبة األخیرة. ،الجزائري

-II ي:ـتمثل الواقع االجتماع اتـإحصائی 
 3167الجنسي، حسب مصادر أمنیة  بلغ عدد األطفال ضحایا االعتداء  .1

. وفي هذا الصدد، صرحت السیدة 2004و 2002حالة في الفترة ما بین 
مسعودان، المشرفة على مكتب الطفولة بالشرطة القضائیة بشوفالي، 
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لهذه الظاهرة،  الحقیقیةبالجزائر العاصمة، أن هذا الرقم ال یعكس الحصیلة 
خبرون السلطات المعنیة خوفا من نظرا لعدد الضحایا الهائل الذین ال ی

دیسمبر،  23إلى  17، من 149الفضیحة والعار.(الخبر حوادث، العدد 
2007.( 

أن حاالت الطالق ترتفع بشكل الفت من سنة ألخرى، فقد وصل الطالق   .2
آالف حالة، بینما بلغ الطالق بإرادة منفردة  10إلى  2005بالتراضي عام 

حالة سنویا،  2600و 2500ق تتراوح بین ألف حالة، أما حاالت التطلی 17
حالة  813إذ ارتفع من  2005-2003في حین تضاعف الخلع بین سنتي 

دیسمبر،  16  ىـإل 10، من 148(الخبر حوادث، العدد  حالة 3500إلى 
2007.( 

ألف حالة  80أن هناك حوالي  ،أفاد تحقیق لمصالح الدرك الوطني  .3
والدة خارج  7000ا أكثر من حالة والدة منه 77500 إجهاض سنویا،
إن ارتفاع عدد حاالت اإلجهاض یرجع إلى تزاید  مؤسسة الزواج.

 االعتداءات الجنسیة واالغتصاب وكذلك انتشار زنا المحارم.
   توفیت  ،2006أشهر من سنة  8إلى أنه في فترة  ،كما أشار التحقیق

 وفي نفس السنة امرأة حامل بطرق غیر شرعیة خضعت إلجهاض. 78
جثة لرضع حدیثي  66أشهر عثرت مصالح األمن الوطني على  6وخالل 

(الخبر  العمومیة والمزبلة ةالوالدة أغلبهم قتلوا خنقا ورمي بهم في القمام
 .)2007 نوفمبر، 25إلى  19من  ،145حوادث، العدد 

قضیة تتعلق  800ما یزید عن  ،أحصت مصالح الدرك الوطني  .4
ا ضد البنات القصر وأغلبها في وهران بغرب ال سیم ،باالعتداءات الجنسیة
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تم توقیف  ،. في حین2007البالد خالل األشهر التسعة األولى من عام 
 شخص بین ذكور وٕاناث في قضایا االغتصاب. 900أكثر من 

 شخص ألقي علیهم القبض، 963أن من خالل  ،كما سجلت ذات المصالح
د النساء خالل أنثى، فیما عرف االغتصاب والعنف ض 42ذكر و 921

منهم تتراوح أعمارهم  157 شخص، 255 األشهر التسعة من هذه السنة،
 255سنة، في حین وصل عدد الموقوفین بدون عمل  28و 18بین 

 ).2007أكتوبر  22 االثنین ،2128(الشروق الیومیة، العدد  شخص
رضیع حدیثي الوالدة، رمي بهم في الشوارع  109 ،أحصت مصالح األمن  .5

 22على المستوى الوطني، من بینهم  2007شهر األخیرة من سنة خالل األ
رضیعة، وخالل الفترة الممتدة بین الفاتح جانفي إلى غایة شهر أكتوبر من 

جثة لرضع حدیثي الوالدة، وجدوا  35نفس السنة، أحصت مصالح األمن 
رضیعا على قید الحیاة تم التخلي عنهم،  74متوفین، في حین تم إحصاء 

لف األماكن العمومیة، وذلك حسب اإلحصائیات الصادرة عن في مخت
األحداث على مستوى مدیریة  كتب الوطني لحمایة الطفولة وجنوحالم

دیسمبر  23إلى  17، من149الشرطة القضائیة (الخبر حوادث،العدد 
2007.( 

قضیة  1938 ،لقد أحصى مجلس قضاء معسكر خالل السنة الفارطة  .6
تصدرت هذه القضایا جرائم عدم دفع النفقة اعتداء ضد المرأة، حیث 

 370قضیة وتلتها قضایا الضرب والجرح العمدي بإحصاء  972بتسجیل 
 قضیة. 345ـ قضیة، ثم قضایا السب والشتم ب

 238فقد أحصى المجلس خالل نفس السنة  ،أما قضایا اإلهمال العائلي
صاب، قضیة تتعلق باالغت 11قضیة وقضیتین تتعلق بالتحرش الجنسي و
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 25متهم بسبب ارتكابهم لهذه الجرائم (الشروق،  1762حیث تمت إدانة 
 ).2008مارس، 

وبشأن ترویج المخدرات، فقد سجلت مصلحة الدرك الوطني بالجزائر   .7
 3468قضیة أسفرت عن توقیف  2207، 2007العاصمة، منذ بدایة عام 

في الحبس المؤقت، بینما بلغت كمیة المخدرات  2769شخص ووضع 
قرص مهلوس،  64900م حجز كلغ، في حین  ت 4.562.456المحجوزة 
حسب السلطات األمنیة الوطنیة تحولت من بلد عبور لهذه السموم  فالجزائر

من المغرب باتجاه أوروبا إلى بلد مستهلك ثم إلى بلد منتج حیث تم حجز 
فساد األخالق العدد  (الخبر حوادث، 2007نبتة منذ بدایة العام  91089

 ).2007دیسمبر 16إلى  10من  148
 ،باإلضافة إلى انتشار الدعارة واالغتصاب في المدن الجزائریة الكبرى

وما یترتب عنها من جرائم الحمل غیر  العازبات،وارتفاع عدد األمهات 
الشرعي وقتل النفس، فإن ظاهرة الجزائریات اللواتي یتخذن جمالهن 

وتحقیق غرضهن في الكسب  ،وبراءتهن وحیلتهن وسیلة إلیقاع بالضحایا
 السریع تزداد خطورة وانتشارا في الحقبة األخیرة.

إن الشهادات المباشرة حول انحراف السلوك في المجتمع الجزائري، تعطي 
صورة حقیقة عن أشكال االنحراف المنتشرة في مجتمعنا. حیث اخترنا بعض 

 ن.أخطاء مختلفة وصدر حكم قضائي ضده اقترفتنالنماذج لفتیات، 
-III اذج للسلوك المنحرفـنم: 
 . حفیظة وعملیات النصب واالحتیال:1
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سنة لما تمكنت من إسقاط ثالثة من الضحایا في  24ال یتعدى سن حفیظة   
فخها. لقد احترفت مهنة اللصوصیة والتزویر واالحتیال مستغلة براءتها 

 المصطنعة تارة وذكائها وحیلتها تارة أخرى.
لذي یعمل طبیبا لمصالح األمن أنه وقع ضحیة نصب أكد المدعو "جمال" ا

واحتیال من طرف حفیظة، حیث اشترى منها شقة بعقود مزورة واحضر مبلغا 
مالیین سنیتم وسلمته وكالة خاصة للتصرف في  10مقدما عن ثمن الشقة قدره 

 الشقة وأوهمته أنها ستحضر له عقد اإلیجار الحقا.
استهدفتها حفیظة بعد أن قدمت نفسها على  أما الضحیة الثانیة "ن.م" فقد   

فاقترحت  أساس أنها سیدة أعمال تنحدر من عائلة ثریة تملك أراضي وعقارات،
علیه شقة هي ملك أحد أقاربها فقبل دون تردد، وبعد أن تسلمت المبلغ 

ملیون سنتیم على ثالث دفعات، سلمت له  165اإلجمالي المتفق للشقة وقدره 
لة في عقد اإلیجار ووكاالت خاصة، أكدت حفیظة أن وثائق مزورة متمث

استهداف الشقق یتم بعد مراقبة الشقق الفارغة الخاصة بسكنات عدل، حیث 
 .یقوم شریكاها بكسر الباب وتدبیر المفاتیح لتمكن زیارتها من قبل الضحایا

وفیما یخص عملیة النصب واالحتیال الثالثة فقد استهدفت الضحیة المدعو    
. إذ قامت حفیظة بإیهام الضحیة بأن الشقة ملكها وتود بیعها في أقرب "ط.م"

ملیون  175اآلجال ألنها بحاجة إلى سیولة، وبعد أن تسلمت مبلغا مالیا قدره 
مالیین سنتیم لصاحب الوكالة العقاریة التي اتصلت بها  10سنتیم، سلمت 

نفس المبلغ عارضة بیع الشقة واحتفظت بنصیبها في العملیة الذي یقدر ب
أما المفاتیح والوثائق المزورة فقد سلمتها للضحیة، وسلمت الباقي لشریكیها، 

 لیثبت دیوان الترقیة والتسییر العقاري بأنها مزورة.
 ة والوعود الكاذبة:ـ. ملیك2
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استغلت ملیكة منصبها كعون إداري بأحد البنوك وأیضا معرفة الناس لها    
انت تعد ضحایاها بالحصول على سكنات كصانعة حلویات تقلیدیة، حیث ك

اجتماعیة تساهمیة أو سكنات عدل، وكذلك سیارات بالتقسیط أو تأشیرة سفر 
 خارج الوطن.

ظلت ملیكة تمتهن النصب واالحتیال طیلة مدة سنتین، حیث جمعت ما یفوق 
مقابل  إسترلینيجنیه  400أورو و 64000ملیون سنتیم و 500ملیار و 2

 وعود وهمیة.
ملیكة أنها عاشت مع أهلها في ظروف معیشیة صعبة للغایة حتى سن  تصرح

الثامنة عشر، وأن الدولة الجزائریة لم تهتم إطالقا بنوع السكن الذي كانت تقطن 
فیه أسرتها رغم حجمها الكبیر. ورغم الشكاوى أال متناهیة التي قدمتها ملیكة 

شت ملیكة مقهورة، بنفسها للحصول على سكن، لم تحرك السلطات ساكنا. وعا
ال تفكر إال في االنتقام من المواطنین میسوري الحال، لتشفي غلیلها وتسترجع 

 سكینتها.
تضیف ملیكة وهي تشعر بالحزن الشدید، أن الفتاة الفقیرة هي إنسانة مستغلة 
من قبل أهلها قبل أن تقع فریسة بین أیدي الرجال، الذین ال یرون فیها إال 

النسبة لهم، لیس للمرأة مشاعر، إذ خلقت فقط لخدمة الرجل المتعة الجنسیة. فب
 وأفراد أسرتها.  

 
  
 . فاطمة تقتل والدها:3
بدأت معاناة فاطمة بعد انفصال والدیها وزیادة الضغوط النفسیة علیها، حیث   

صارت فاطمة مكلفة بأعباء المنزل من غسیل وطهي، فأنخفض تحصیلها 
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وفیق بین طلبات والدها المتعددة ومسؤولیات الدراسي، لم تستطیع فاطمة الت
المنزل والواجبات المدرسیة الصعبة فانتهى بها األمر إلى االنفصال عن 

 أصبحت بمثابة "كانت فاطمة في الخامسة عشر من عمرها لما  الدراسة.
الذي كان  ،ن كاف إلرضاء والدهالكن هذا الوضع لم یك ." في البیت الخادمة

حاولت  وقات ویقارنها بوالدتها الفاشلة وعدیمة الشخصیة.یستفزها في كل األ
فاطمة بطرق مختلفة االقتراب من والدها والتودد إلیه حتى یتفهم وضعها 

 ، لكن بدون جدوى.ئالسی
قررت التخلص أصیبت فاطمة بالیأس، ثم نفذ صبرها. وعند تفاقم األوضاع، 

یوما،  15فطوره لمدة  ، فوضعت سم الفئران فينهائیا ها القاسي معهادمن وال
قررت ابنته  ولما تفاقم الوضع علیه، .فأصیب باإلرهاق والمرض وألزم الفراش

وبما أن  .لمراجعة الطبیب والقیام ببعض التحالیل ،الكبرى نقله إلى المستشفى
 السّم ّعم كامل جسمه، أصبح احتمال إنقاذه مستحیال.

 . ذهبیة تنتقم من عمها:4
تكون ضحیة عمها الذي تكفل بتربیتها ورعایتها بعد وفاة  لم تتوقع ذهبیة أن   

والدیها في حادث مرور، أصبحت ذهبیة مراهقة جمیلة وجذابة، فخطط العم 
لینال من شرفها، فدفعته غریزته الحیوانیة إلى استعمال القوة والتهدید الغتصاب 

نان ابنة أخیه التي كانت تّكن له كل الحب واالحترام لكونه عوضها حب وح
والدیها، حینما مارس علیها الجنس بالقوة وبعد فعلته الشنیعة، هددها بالقتل في 

لم تتقبل ذهبیة الصدمة فانهار عالمها وفقدت راحتها  حالة إفشاء الخبر.
النفسیة، فقررت االنتقام منه قتال بواسطة مقص، حیث طعنته ثالثین طعنة، 

، ظلت ذهبیة بجانب الجثة سقط على إثرها جثة هامدة وسط بركة من الدماء
مدة طویلة وشعرت بالسكینة والراحة النفسیة، فكیف یمكن لها أن تشعر بالندم 
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لما أعّز شخص في حیاتها عوضا من حمایتها من األذى، قام بهتك عرضها 
 وسلب منه أثمن شيء تكتسبه وهو براءتها واإلحساس باألمان في بیت والدیها.

انحراف البنات، الحظنا أن األسباب والعوامل  بعد أن تعرفنا على بعض أشكال
التي تدفعنهن لالنحراف والجریمة متعددة ومثیرة للشفقة. ومهما كانت هذه 
األسباب مرتبطة بالوضع االقتصادي أو أوضاع األسرة السكنیة أو التحرش 

طرف الوالدین،  الجنسي أو غیر ذلك من شعور بالنقص واالستغالل من
كل بنت رغم كونها الضحیة، فإنها تعیش في مجتمع تغیر  أنفالنتیجة واحدة. 

في ظل التغیر االجتماعي والبیئة االجتماعیة  هقیمفي بنیته ووظائفه و 
  .الحضریة، لیصبح قاسیا وال یرحم

IV- ي والبیئة الحضریةـالتغیر االجتماع: 
ر بمرحلة تغی 2007-1962لقد مّر المجتمع الجزائري خالل الفترة ما بین      

اجتماعي واسعة النطاق وشملت جمیع مظاهر الحیاة المادیة وغیر المادیة، 
حیث اهتمت الدولة بتطویر وتغییر المجتمع الجزائري، فأقدمت على تنفیذ برامج 

(لكال الجنسین         للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة تمثلت في نشر التعلیم
(مع توفیر       الوعي الصحي والنقل واألكل) و  ةمع توفیر اإلقامة الجامعی

مجانیة العالج داخل مستشفیات الدولة ومجانیة عالج األمراض المزمنة) وٕاقامة 
(توفیر السكن ألغلبیة العمال ومساعدة الكثیر من  المنشآت الحدیثة كالمساكن

 السكان المعوزین) والطرق ووسائل االتصال...الخ
لتحدیث والتحضر والعولمة بالتجربة كما تأثر المجتمع الجزائري في مجال ا     

األوروبیة، فشرع في استیراد الكثیر من األنظمة والقوانین والنماذج الجاهزة 
وبما أن هذه الوسائل والنماذج المادیة  والمعدات واألدویة ووسائل اإلنتاج.

والتعلیمیة ترتبط بها قیم ومعاییر الدول المتقدمة المصدرة لها، فإن هذه القیم 
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فیة المستوردة التي تخالف أحیانا قیم وعادات وتقالید المجتمع الجزائري الثقا
العربي المسلم أدت إلى إحداث تغیرات معتبرة في بناء األسرة ووظائفها. 
فأصبحت الحاجة المادیة والعزو من أهم الضغوط التي تؤثر في الحیاة األسریة 

من جهة بمطالب األبناء واالنسجام الداخلي بین أفرادها، ذلك أن األمر یتعلق 
المتزایدة وتقلید المودة والمیل إلى االستهالك وٕارادتهم في التحرر أكثر فأكثر 

بقضاء وقت فراغهم أمام شاشة اإلنترنیت أو التلفاز أو في  ،ةالوالدیمن السلطة 
  .مما یوّلد التوتر في العالقات األسریة ،الشارع

ة تؤدي بهم إلى الجري المستمر فإن قدرات اآلباء المحدود ،ومن جهة أخرى
متناهیة وتوفیر معیشة كریمة  وراء لقمة العیش لتغطیة مطالب أفراد األسرة الال

والمؤسسات البدیلة تحمل العبء األثقل من عملیة  علهم، حیث أصبح الشار 
 تربیة وتنشئة األبناء بنین وبنات على التوالي.

"، "التقدم Changeغیر "الت "،Evolutionإن مفاهیم مثل "التطور     
Progress" ،" النمو Development،"  تبدو مفاهیم متقاربة ومتشابهة لذلك

تستخدم في كثیر من المیادین بطریقة متبادلة، إال أن الكثیر من العلماء یشیروا 
إلى استخدام الحذر في توظیفها، ومن ثمة فقد تبنى علماء االجتماع مصطلح 

ة إلى كل صور التباین التاریخي في المجتمعات "التغیر االجتماعي" لإلشار 
 اإلنسانیة.

تعد الوظیفة التربویة من أكثر الوظائف تأثیرا بالتغیرات التي تتعرض لها    
األسرة في نمط معیشتها في الوسط الحضري، حیث تفرض البیئة الحضریة 

في عالقات اجتماعیة إضافة إلى تغیر األنساق االجتماعیة للتربیة المتمثلة 
األسرة الممتدة وعالقات القرابة والقیم والعادات المشتركة التي تتحكم في عملیة 

 التنشئة االجتماعیة.
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یتجلى تغیر األطر األولیة للتربیة فیما یوفر المحیط الحضري الواسع النطاق 
وكذلك ما یوفر  ،والصعب السیطرة علیه من حریة واستقاللیة ألفراد األسرة

وفرص العمل خارج  ،عالقات ومؤسسات بدیلة من جهةالفضاء الخارجي من 
البیت من جهة أخرى، مما یؤدي إلى خلق ضغوط كبیرة على الوظیفة التربویة 

 لألسرة.
تفرض نفسها كبدائل لألطر األولیة  ،كما أصبحت التكنولوجیات الحدیثة   

فالتحضر والتحدیث والعولمة ثالث  سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.
لذلك یجدر  انعكست سلبا وٕایجابا في بناء األسرة ووظیفتها، ،ات مترابطةعملی

بنا استعراض أهم النظریات ذات عالقة بالتغیر االجتماعي حتى یتسنى لنا 
تقدیر مدى تأثیر هذا األخیر على وظائف األسرة التربویة ومدى تأثیره على 

 القیم االجتماعیة عامة.
-V ي:ـاالجتماعات المتعلقة بالتغیر ـالنظری 
 راع:ـة الصّ ـنظری -1
تعتبر نظریة الصراع العوامل الخارجیة قوى تغییر رئیسیة، فالظروف    

االقتصادیة المتدنیة وتغیّر البني االجتماعیة وعالقات السلطة في المجتمع هي 
من أهم عوامل التغیر األسري، فالتغیر داخل األسرة غالبا ما یتعلق بتوزیع 

والسلطة بین أفرادها، كما یمكن أن تكون له عالقة بعدم  الموارد واألدوار
 ,Karl Marx & Frederick Engels, 1845)المساواة في العالقات الزوجیة 

1846, 1848(. 

بعض لك تمأفما أن  ،ن تحرر الفرد االقتصادي هو الذي یحرره اجتماعیاأ   
حرر تجاه القیود أصبحوا یشعرون بنوع من الت ،موارد اقتصادیة حقیقیة داألفرا

األسریة: مثل اقتناء بعض األغراض دون استشارة األهل أو أخذ قرارات 
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فإن العالقة بین  ،وهكذا مصیریة أو رفض اإلقامة مع الوالدین بعد الزواج.
التحرر المادي واالجتماعي هي عالقة تبادلیة، ونظریة المصادر تؤكد بأن كلما 

 مصادر قوة وسلطة. امتلكوا دیة،مصادر مادیة اقتصا دبعض األفراأمتلك 
ویمكن هنا تطبیق نظریة المصادر على األسرة، فحین یوفر األبناء مصادر    

اقتصادیة لألسرة، یتحصل مقابل ذلك على بعض من الحریة، فتصبح لدیهم 
 بحاجة ماسة إلي م، وذلك ألنهمعلى التنازل على سلطته أهلهم الجرأة إلرغام
الجزائریة على الدخل الذي یجلبه األبناء وتصبح  وتعتمد األسرة مساعدتهم.

  .العالقات بینهم متساویة بسبب امتالكهم مصادر اقتصادیة مستقلة
حتى ولو أن نظریة الصراع ساعدت على فهم جانب مهم من موضوع ف    

إال أنه تم نقدها من طرف المنظرین االنتقالیین مؤكدین على  انحراف البنات،
دراسة موضوعیة تتطلب عدم االقتصار على الجانب المادي أن دراسة المجتمع 

بل تحتاج إلى االهتمام بالمجال الثقافي بما فیه التحلیل النفسي  ،االقتصادي
 لالستغالل والسیطرة.

 ي:ـة التحلیل النفسـنظری-  2
بمثابة تكملة  )Wilhelm Reich,1972(خدعة األخالق الجنسیة،  كانت دراسة:  

) حیث تتبع تطور بنى األسرة ثم 1884 نجلز (أصل األسرة،تحلیلیة لكتاب ا
ربطه بتغّیر األنظمة االقتصادیة، وتوصل إلى أنه باإلضافة إلى العامل 
االقتصادي، فإن العامل النفسي المتمثل في الكبت الجنسي خالل مرحلة 

 الطفولة یؤدي إلى تكوین شخصیة خانعة.
حاجاته العاطفیة في صغره یشعر بالعجز  فالطفل الذي  تشّوه أسرته البطركیة

 والضعف في الكبر، مما یدفعه إلخضاع حریته لنظام حكم مستبد.
ولذلك تعرضت  ،مقنعة W. Reich التحلیل النفسي لولیام رایش لم تكون نظریة

 هي كذلك النتقادات عدیدة.
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 :ثـاه التحدیـاتج 3- 
ن ـعن آراء العلماء الذی Talcott Parsonتختلف وجهة نظر تالكوت بارسونز    

 -(اوجبرن دان وظائفها األساسیة ـة وفقـار األسرة الغربیـیشیرون إلى انهی
Ogburn، 1953؛ هربارت- Herbert ،1963: 405-402 واألسرة برأي .(

وخطوة أخرى في عملیة التفرع والتباین البنائي  عملیة تغیّر، " بارسونز هي:
مقتضاها متباینة وممیزة عن بعضها، التي تصبح المؤسسات االجتماعیة ب

 ،2004 " (أحمد سالم األحمر، وتتمتع بقدر من االستقاللیة عن المجتمع ككلّ 
 ).148ص

وعندما أصبحت الوحدات المتخصصة كالمصانع والمؤسسات التعلیمیة 
والترفیهیة تقوم ببعض وظائف األسرة الحضریة، تركز جل اهتمام األسرة 

صغار وتقدیم الدعم واالستقرار النفسي للراشدین من النوویة حینما تنشئة ال
منه  أن یكون عائال جیدا وله   فالزوج یتوقع ) "Parsons & Bales)أفرادها 

دور مهني، ومهمته هي التي تحدد المكانة االجتماعیة لألسرة ككل، وهذا الدور 
مرأة في تصّور بارسونز، هو دور أدائي یربط األسرة بالعالم الخارجي، أما ال

فتلعب دورا تعبیریا هاما، فهي مسئولة عن المحافظة على الوحدة الداخلیة 
 " (أحمد سالم األحمر، لألسرة، ورعایة أطفالها، والدعم العاطفي لزوجها

 ).150ص ،2004
تتمتع األسرة النوّویة األمریكیة بالتوازن والتكامل الدقیقین  ،وفي نظر بارسونز

فقد اعتبرها  ،اعي، أما العالقات المتوفرة داخل األسرةمع بقیة أفراد البناء االجتم
 مؤشرا لعملیة التباین المستمرة ولیس مؤشرا لتفككها أو انهیارها (رودمان،

1965(. 
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لكون نظریته لم تكن  ،وقد تعرضت أفكار بارسونز أیضا إلى بعض االنتقادات 
 قائمة على أساس أیة دراسة إمبیریقیة.

 :ة ولیام جودـنظری  4-
، أحد مشاهیر علم االجتماع العائلي  William Goodeلقد تتبع ولیام جود   

المعاصرین، التغیرات األسریة وتطّوراتها في مختلف أنحاء العالم، وقّدم قائمة 
ومنح المكانة االجتماعیة  اإلنجاب، للوظائف األساسیة لألسرة تشمل:

، واالستقرار النفسي والمحافظة على البقاء الفیزیقي، والتنشئة االجتماعیة
 والضبط االجتماعي (بما في ذلك الضبط الجنسي).

واتخذ جود من اإلیدیولوجیا مصدرا هاما للتغّیر، سواء كانت إیدیولوجیا التقدم 
االقتصادي أو إیدیولوجیا األسرة الزواجیة أو النوویة، وخاصة بالنسبة 

 للمجتمعات النامیة.
من القرن الماضي،  بعد الخمسینات مثال،جود إن تغّیر األسرة العربیة  فحسب

 حدث كثورة سیاسیة وٕایدیولوجیة ولم یتأثر كثیرا بعملیة التقدم الصناعي (جود،
 ).162-19 ؛1970

ار ـألخذنا بعین االعتب ،وٕاذا حاولنا تطبیق نظریة جود على األسرة الجزائریة   
)، 2000 -1990(      ء الحرب األهلیة ارـ من ج ارات التي طرأت علیهـالتغی

وتأثیر األحزاب السیاسیة المختلفة ببرامجها السیاسیة والدینیة على عقول 
حیث ظهرت تیارات مذهبیة دینیة دخیلة على المجتمع الجزائري مثل:  الشباب.

السلفیة والمذهب الشیعي. حیث أصبح النقاب أو الجلباب الشرعي منتشرا 
لعمل خارج البیت، واستغاللها ومصحوبا بأفكار مثل: عدم السماح للمرأة با

كزوجة وربة بیت دون مراعاة حاجتها إلى المال، أو الترویح عن النفس أو 
 زیارة األهل.

  :ة الحضریةـالنظری -5
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یعتبر المدخل اإلیكولوجي المدخل األنسب لتفسیر الظواهر التربویة لألسرة    
هي نتیجة تفاعل في المدینة باعتبار أن الضغوطات التي تعاني منها األسرة 

فالظروف  أفراد األسرة مع البیئة الحضریة وما یترتب عنه من تأثیر كبیر.
الثقافیة المحیطة وعناصر الثقافة الفرعیة بالذات التي ینتمي إلیها الحدث والتي 
تتعارض مع الثقافة السائدة في المجتمع في قواعدها وقیمها قد تؤثر سلبا في 

 شخصیة الحدث.
 :ةـلنسقیة اـالنظری 6-
یرى أصحاب هذه النظریة أن النسق التربوي تعرض لتغیرات عمیقة مست    

البناء والوظیفة، وظهرت مؤسسات حضریة وتنظیمات حدیثة لتغطیة عجز 
 التربویة. تهااألسرة وتكملة وظیف

الممكنة لتفسیر تأثیر التغیر نفسیة  -بعد استعراض المقاربات النظریة السوسیو
ظیفة األسرة التربویة، یتبین لنا أن كل من المقاربة االجتماعي على و 

اإلیكولوجیة والمقاربة النسقیة واالتجاه التفاعلي والنظریة التربویة ونظریة 
الصراع متكاملة وهي األقرب لتفسیر تأثیر البیئة الحضریة على وظیفة األسرة 

 .بناتالتربویة وجنوح ال
 ،ر التغیر االجتماعي على األسرةهتم العدید من الباحثین بمشكلة تأثیألقد 

لواقع  میدانیةوسنستعرض أهم نتائج دراسة  ،فأجریت دراسات في عدة مجاالت
 األسرة الجزائریة.

VI- 2008ة محمد بومخلوف لواقع األسرة الجزائریة (ـدراس:( 
قام الباحث بدراسة میدانیة في الوسط الحضري للعاصمة والمناطق المجاورة    

ظیفة األسرة الجزائریة التربویة وكانت عیّنة الدراسة تتألف من لها لمعالجة و 
 أسرة لدیها أطفال یزاولون دراستهم النظامیة. 754
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اختار الباحث خمس مناطق من الجزائر العاصمة، كما اعتمد على أربع 
متوسطات وست ثانویات، أما اختیار األطفال على مستوى السنة الثانیة من 

نة الثانیة من التعلیم الثانوي، فكان على أساس أن لهذه التعلیم المتوسط والس
األسر الخبرة التربویة كما أن المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانویة تضما جیلین 

 مختلفین فیما یتعلق بأنماط األسر التربویة.
لقد اختیرت عیّنة الّدراسة بطریقة طبقیة عشوائیة منتظمة حیث تم تقسیم    

ق جغرافیة واستخراج المؤسسات التعلیمیة لكل منطقة المدینة إلى مناط
 واستخراج عیّنة منتظمة من التالمیذ في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانویة.

وبخصوص فروض البحث، فإنها تتعلق بالضغوط المادیة المعنویة المتعلقة 
  :بالمحیط وأثرها على أداء األسرة وظیفتها التربویة

 األسر وفي تعاملها مع هذه الضغوط أن هناك تنّوع في وضع 
 .وأن العالقات االجتماعیة األولیة تعوض ضعف عالقات األسرة الحدیثة 
  وأخیرا أن تنوع األسرة في وضعها وفي طرق تعاملها مع ضغوط الحیاة

أما أهم نتائج هذا  الحضریة لم یفقدها مرجعیاتها وال أهدافها التربویة.
 یلي:فنلخصها فیما  ،البحث المیداني

  أن واقع األسرة الجزائریة شدید التعقید، كما ال یوجد نموذج أسري محدد
أكثر تحكما في المجال التربوي من نموذج آخر، وٕانما توجد وضعیات أسریة 
متباینة ومتفاوتة في المجال المادي، االجتماعي ودرجة تماسكها الداخلي 

 ألسر.یالحظ درجة عالیة من الوعي التربوي لدى او  والخارجي.
 ة ـة األسریـات المدعمة للتربیـج عن قلة المؤسسـكما كشفت النتائ     

وأن تمتع األسرة بشبكة قویة من  ،مما یخلق فجوة كبیرة في النسق التربوي العام
ویحمي األسرة ویعزز  ،العالقات االجتماعیة األولیة یقوي الروابط االجتماعیة

بمرجعیاتها  ت األسرة تمسكهار قوة االنتماء والضبط االجتماعي، كما أظه
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 ،والثقافیة المستمدة من الدین اإلسالمي وتقالید وعادات المجتمع ،االجتماعیة
 واألخالق الدینیة والمدنیة. ،وقیم العلم

عن قلة المؤسسات المدعمة العدید من الدراسات كشفت نتائج  ورغم ذلك، فقد
هناك وأن  ،تربوي العاممما یخلق فجوة كبیرة في النسق ال ،للتربیة األسریة

 .عولمة ثقافة الغرب في بعض الدول العربیةل انتشار واسع
VII- ةـعولمة ثقافة الغرب في بعض الدول العربی: 
إن الدراسات في تاریخ األسرة الغربیة تشیر إلى انهیار األسرة الغربیة في    

حدیث. وما مطلع القرن التاسع عشر، كاستجابة مباشرة للتغیرات التي جلبها الت
إن حلت فترة منتصف السبعینات من القرن الماضي حتى انتشرت ممارسات 

أخالقیة في الوالیات المتحدة وأوروبا وذلك بدعم وسائل اإلعالم واإلعالن  الال
شرعیین الالمتمثلة في المعاشرة بدون زواج، وارتفاع معدالت األطفال الغیر 

الجنسي وزواج الشواذ وارتفاع عدد وأسر بدون أبا وأمهات بدون زواج والشذوذ 
حاالت االغتصاب واستغالل األطفال جنسیا، وتضاعفت معدالت الخلع 

 والطالق واالنحراف والجریمة
(Skolnick,1986; Macklin,1986; Harris,1983; Bernard,1975; Coleman 

& Cressey, 1987…. ).  
ماعیة والعلوم حاول الكثیر من العلماء المتخصصین في العلوم االجت    

اإلنسانیة تفسیر ما ُعرف بالتسامح أو التساهل الجنسي في أمریكا وما تترتب 
عنه من انهیار القیم السامیة التي كانت تنظم عالقات أفرادها وعالقتهم 
باآلخرین، ومن بین العوامل التي ورد ذكرها: التغیرات التقنیة، وزوال الهوّیة، 

ة بین الرجل والمرأة وحرّیة الشباب المتزایدة وٕاهمال وظائف األسرة، والمساوا
 وانتشار استقاللیة الفرد المادیة والمعنویة في ّسن مبّكرة
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Eisenstadt, 1966;  Edwards,1969; (Duvall,1976; Eshleman,1978; 
Macklin,1986…(. 

فبینما كانت هذه التغیرات االجتماعیة تقتصر على الدول الغربیة في بدایة    
نات، فقد نالحظ الیوم ظاهرة عولمة الثقافة الغربیة في بعض الدول السبعی

العربیة، حیث نسجل مثال زیادة مذهلة في حاالت االنفصال والطالق في 
الجزائر خالل العشریة الفارطة وانتشار ظاهرة التساهل الجنسي والزنا في 

األسر المناطق الحضریة، كما نالحظ انخفاض معدالت الزواج وزیادة في عدد 
التي یتولى أمرها أحد الوالدین فقط وذلك داخل حرم األسرة، علما أن معظم 
األمهات غیر المتزوجات اللواتي یعشن تحت رعایة الوالدین في سن المراهقة 

 یعانین من الفقر وتدّني الحالة الصحیة.
لقد جاءت نتائج الباحثین العرب حول مسألة الضعف الذي أصاب التربیة    

 االنحرافيواألسباب االجتماعیة الكامنة وراء انتشار السلوك  من جهة، األسریة
 لدى الشباب في المجتمع العربي من جهة أخرى.
؛ مصطفى عمر التیر، 1996إن بعض الدراسات الحدیثة (عمر عسوس 

ربط جنوح األحداث وانتشار الفساد ت ...) 1994؛ ناثر سارة، 1990، 1996
 ،وانتشار التسامح نحو السلوك المنحرف ،سریةاألخالقي بضعف الرقابة األ

وكثرة غیاب األب وتحلیه بالالمباالة  ،وانشغال الوالدین بالعمل خارج المنزل
تجاه تربیة األبناء، فضال عن عدم احترام األبناء ألعراف وتقالید المجتمع 

وضعف الرقابة الذي ینعكس سلبا على تحصیلهم الدراسي،  ،المتعارف علیها
دي بهم إلى التسرب أو الرسوب المدرسي واالختالط برفاق السوء في مما یؤ 

 وقت فراغهم.
إلى جانب ذلك، تشیر بعض الدراسات إلى تدني دخل األسرة وانتشار    

البطالة وتخلي بعض األسر عن أداء الواجبات التربویة مما یدفعها لغض 
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م محمد النظر عن أفعال الفحشاء والمنكر خاصة عند الشباب. (إبراهی
، الرفاعي؛ نعیم 1972؛ سعد حالل، 1973 ؛ سید عثمان،1978الشافعي، 

؛ أحمد عكاشة، 2007؛ الطاهر سعد اهللا،2004 ؛ أحمد ثابت،1969
1976(... 

فقد تربط التغیرات التي طرأت على نسق القیم االجتماعیة بتعدد سبل الربح 
في شوارع المدینة،  ، وانتشار العنفاءالسریع عند الذكور واإلناث على حد سو 

وتعاطي المخدرات في المدارس والجامعات، واالعتداء على الغیر، وتالشي 
قوانین الدولة العقابیة، باإلضافة إلى ذلك تشیر الدراسات إلى غیاب فعل  
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانتشار ثقافة الثأر عند الشباب، واختالط 

جز بعض النساء العربیات عن كیفیة التعاطي الحالل والحرام داخل البیوت وع
 مع تحررهن االقتصادي االجتماعي.

 

VIII- تحرر المرأة االقتصادي االجتماعي: 
یعتبر التعلیم من أهم عوامل تحرر المرأة االجتماعي الذي یتناسب طردا     

ة أو ذات مستوى تعلیمي ممع تحسین ظروفها االقتصادیة، فالمرأة غیر المتعل
جد صعوبة في التحرر اقتصادیا ما دامت غیر مؤهلة علمیا للحصول ضعیف ت

على مكانة اقتصادیة بارزة في الوقت الحاضر والمجتمع الجزائري یعاني من 
 أزمات اقتصادیة خانقة.

ویبقى التحرر االجتماعي بوابة دخول المرأة العالم االقتصادي، وتوجد أمثلة 
حة من التحرر االجتماعي منها األستاذة كثیرة للمرأة الجزائریة المتمتعة بمسا

والمحامیة والوزیرة والطبیبة..الخ فمعظم النساء الجزائریات المتعلمات أو ذات 
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مستوى تعلیمي عالي تجاوزن الصعوبات التي تعترض طریق المرأة المتحضرة 
 عموما، إذ تحررت من القیود االجتماعیة الواقفة بینها وبین تحررها االقتصادي.

نجاح المرأة االقتصادي مرهون بمدى تحررها االجتماعي، فالمرأة العاطلة  إن   
إذ أن حالتها النفسیة  ،عن العمل تشكو من القلق والكبت ونقص الثقة بالنفس

المزریة تعوق تقدمها، فیصبح همها الشاغل كیفیة الحصول على المال لتحقیق 
 أهدافها.

ة التي تواجهها المرأة للتحرر فاألسرة هي المنطلق األساسي والقوة الشرعی
اجتماعیا، فاألب أو األخ والزوج بعد الزواج قد یسهل أو یعرقل الظروف 
االجتماعیة المتعلقة بوجودها وكیانها، وبعد ذلك تلعب الدولة دورا هاما في 
منحها الفرصة لتوظیف طاقتها واستغالل مؤهالتها في منصب مأجور لتتحرر 

 ا في المجتمع.اقتصادیا وتصبح فردا ناجح
إن تأهیل المرأة علمیا ومعرفیا خطوة أساسیة لتقدمها، لكن بدون انفتاح    

المجتمع عامة واألسرة بصفة خاصة كنواة هذا المجتمع لما استطاعت المرأة 
إلى أن المرأة العربیة في كثیر  ،ومن هنا یجب لفت االنتباه التحرر اقتصادیا.

یة التعاطي مع تحررها االقتصادي من األحیان ال تزال عاجزة عن كیف
مصادرها االقتصادیة  تستغلفكثیر من النساء الجزائریات مثال  االجتماعي.

التجربة التي قیودها. فلتحرر من المصیریة واأسرتها قرارات ستغناء عن لال
تعیشها المرأة الجزائریة في الوقت الراهن من خالل محاوالتها نیل استقاللها 

قد جاءها بمتاعب ال حدود لها على حساب مسؤولیة  ،ادياالجتماعي االقتص
األطفال ما بعد الطالق أو أنواع كثیرة من االنحرافات ما بعد التحرر من سلطة 

 األب أو الزوج.
إن الكثیر من نساء الیوم أصبحن یحملن الفكرة أن التحرر االجتماعي هو    

ة تكفل لهن التمتع المخرج الوحید للوصول إلى ما تنشدهن من نجاحات مهنی
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بمزایا اقتصادیة، إذ أصبح النجاح في المجتمع الجزائري هدفا رئیسیا سواء أكان 
النجاح في الدراسة، أو في الحصول على وظیفة، أو إقامة عالقة مع رجل 
میسور الحال أو له عالقات متینة مع كبار المسئولین وقادر على التكفل بهن 

 بتحقیق غایتهن المستقبلیة.
لنسبة للنجاح المادي الفردي مثال، فإن حدوث تغییرات معتبرة في القیم ذاتها فبا

أو توظیفات جدیدة للقیم القدیمة، جعلت بعض األولیاء یغضون الطرف عن 
الوسائل التي تحقق بها البنات نجاحاتهم المتمثلة في تبني قواعد الالمعیاریة 

ف عن طریق الرشوة وغیرها مثل التحایل على القوانین أو استغالل بعض المعار 
 من األنشطة التي تنحرف تماما عما تنص علیه القیم واألخالق المتفق علیها.

فكلما زاد مستوى الطموح لتحقیق األهداف الثقافیة والمادیة وكلما توفرت 
وتكاثرت سبل تحقیق هذه األهداف، أدى ذلك بكل تأكید إلى تبني الشباب 

المعتقدات القدیمة في المجتمع الجزائري عادات جدیدة أو باألحرى تعدیل 
 لبعضها عالقة بأنماط السلوك المنحرف.

ومن آثار التنشئة الخاطئة والتغّیر السریع للقیم والعادات والتقالید المستمدة    
من الثقافة العربیة والدین اإلسالمي، شعور شباب الیوم بصفة عامة والبنات 

لذي یبرز في محاوالتهم جذب االنتباه على وجه الخصوص بالوحدة واالغتراب ا
بطرق تكون أحیانا متنافیة تماما والقیم االجتماعیة القدیمة أو الشعور العدائي 
والتمرد، وعدم الحیاء والتحلي أكثر فأكثر بالجرأة والوقاحة المتزایدة وتجاوز 

 واقتصادیا. حت لهم الفرصة لالرتقاء اجتماعیاالخطوط الحمراء كلما أتی
إلضافة إلى التنشئة الخاطئة وتمتع شباب الیوم بحریة مفرطة تؤدي بهم وبا   

إلى المیول المضادة للمجتمع، تلعب سمات الشخصیة الفردیة دورا هاما في 
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سلوك الفرد، إذ نمیز بین ثالث أنماط أساسیة من الشخصیة التي تقابل ثالث 
 :آلیات للتطبع االجتماعي

التقالید في نشاطه الیومي، وهذا النمط یوجد الفرد الذي تحكمه العادات و  
یحاول االمتثال للتقالید في شؤون حیاته والتصرف وفق ما تعلمه من تربیة 

 .والدیه ومبادئ دینیة وأخالقیة
أما النمط الثاني، فهو الفرد الذي یتسم بالشخصیة المستقلة، وهذا النمط  

یره یكون قّوي الشخصیة ویتسم بالنضج، حیث یسیر حسب وعیه وضم
ومبادئه األخالقیة المكتسبة منذ الصغر، ویتصرف مع الغیر حسب 

 األعراف والقیم التي جسدها المجتمع.
أما النمط الثالث، فهو یتمیز بالشخصیة التابعة للغیر، حیث یتصرف تبعا  

 .لما ینتظره منه الغیر
وهكذا، فإنه من الواضح أنه مهما كانت سمات شخصیة الفرد، تضل خدمة 

فمن  األسریة لألهداف االجتماعیة العامة للمجتمع ذات قیمة جوهریة. التربیة
یالحظ العدید من  ،خالل متابعة الواقع االجتماعي للمجتمع الجزائري مثال

 ، نذكر منها:األسالیب الخاطئة السائدة في الوسط التربوي لألسرة
  ملالتي  -أن بعض اآلباء یحاولون تحقیق الكثیر من طموحاتهم وأحالمهم 

في شخص أبنهم، وٕاذا كان هذا النوع من  -كنوا من تحقیقها في الصغرمیت
ن إأو قد ال یسایر میوله ورغباته، ف ،الطموح ال یتفق مع إمكانیاته وقدراته

هذا الشعور فقد ینتابه الشعور بالفشل والنقص وخیبة األمل.  أخیر،هذا 
حاالت االضطراب  له نتائجه الوخیمة وأضراره الكبیرة من أبرزها ،المحبط

 ومن ثم االنحراف السلوكي والجنوح. ،النفسي والقلق الشدید
  اإلفراط في التسامح والتدلیل مع الطفل: حیث یستثیر هذا األسلوب التربوي

ویدفعه إلى هاویة التمادي  ،لدي الطفل الشعور بعدم المسؤولیة والالمباالة
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و سوء  نرجسیةصیة في الخطأ. أما آثاره الوخیمة، فتكمن في تكوین شخ
 نحراف.الالسلوكي مع المجتمع وا تكیفال
  استخدام القوة والعنف في تربیة الطفل: حیث یعتقد بعض اآلباء بأن العقاب

وبأسرع وقت وبأقل  ،نوع من األسالیب التربویة الذي یحقق أكثر من هدف
ال جهد. إن العقاب غیر العادل والقاسي یعدُّ عامًال مهمًا في انحراف األطف

ه في أهلوجنوحهم، وغالبًا ما یصبح الطفل شخصا عدوانیًا وقاسیا مع 
 شارع.أقرانه في الو البیت 

  إن إهمال أحد الوالدین أو كلیهما للطفل یستفحل لدى الطفل اإلحساس بأنه
النفسي السیما في  هوعلیه یزداد اضطراب ،منبوذ أو غیر مرغوب فیه

 ةمعاملة الو الدیذا اللون من الالمراحل األولى من عمره. وأخطر آثار ه
 .والحقد والجنوح ،على سلوك الطفل هو التمرد

ن الحیاة والعالقات السائدة في األسرة المبنیة أحیانا على أسس غیر سلیمة إ
تكون معرقلة إلشباع حاجات الفرد ونموه النفسي ومطامحه مما ینعكس سلبا 

الرغم من تباین وتعدد وب على صحته الجسمیة والنفسیة والعقلیة السویة.
األسالیب التربویة في العائلة الجزائریة، فإن هناك اتفاقا على العدید من 

 األسالیب التربویة الصحیحة منها:
 .توفر المستوى المعیشي المناسب من حیث المأوى والدخل واألمن 
 كال الوالدین بعض الساعات في  األسرة بوجود االحتفاظ بوحدة وتكامل

 الیوم.
 على تطبیق السلوكات الحسنة من قبل جمیع أفراد األسرة لتكوین  زیالترك

 شخصیة الفرد في صورتها الصحیحة وتحلیه بأخالق عالیة.
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  استخدام أسلوب النصح والتوجیه في تربیة الطفل وتقویم السلوك غیر
السوي مع محاربة العادات الضارة واالنحرافات الشاذة، ومظاهر السلوك 

 داب العامة وقواعد العرف.التي تتنافى مع اآل
  استخدام أسلوب الحوار في الجلسات العائلیة المتداولة والهادفة التي

 یسودها جو األلفة والمحبة والنقاش الدیمقراطي واحترام الذات واآلخرین.
  قیام األسرة بوظیفتها الثقافیة لتربیة النشء على الحذق والفطنة والقدرة

 الحضریة.على التكیف مع صعوبات الحیاة 
  وأخیرا ضرورة أداء العائلة لوظیفتها االقتصادیة المتمثلة في التقشف

وتهیئة الطفل إلدراك المعطیات الحقیقیة للواقع االقتصادي وضرورة تعامل 
الشاب مع اإلنتاج واالستهالك بفعالیة وتمییزه بین الضرورات والكمالیات 

 والتصدي لتیارات الموضة المدمرة.
ض في درجة انحراف السلوك بین المراهقین في المجتمع إن محاولة تخفی

الجزائري تقودنا إلى معالجة األسالیب التربویة الحدیثة وكذلك العوامل 
یقترح الدكتور عمر حیث  والظروف االجتماعیة التي تساهم في انتشارها.

زالة عوارض الخطر الذي یهدد إل) القیام بعملیتین متكاملتین 1996عسوس (
وتتمثل هاتان  .ومن ثم تهیئة الظروف المناسبة للتربیة السلیمة ،سرةكیان األ

 العملیتان في:
التغلب على العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة المهددة لتكامل  .أ 

 وسالمة األسر.
 .)226ص ،1996 اإلجراءات التوعویة والتثقیفیة (عسوس،  .ب 

اعیة واالقتصادیة المؤدیة فبالنسبة لموضوع بحثنا، من بین العوامل االجتم   
إلى الشّدة والقلق االجتماعي والتي تخلق نوع من التوتر في العالقات األسریة، 

ونقص األماكن  ،والظروف السكانیة المزریة ،وضعف الدخل ،مشكلة البطالة
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ملقاة على عاتق األمهات وتعدد المسؤولیات ال ،الترفیهیة والمساحات الخضراء
لتوفیق بین األشغال المنزلیة وتربیة األبناء إلى جانب یصعب علیهن االلواتي 

 القیام بعمل مأجور طیلة النهار.
متابعة األبناء في  ،ومن األمور التي تساعد على توطید العالقات األسریة   

ومراقبة تصرفاتهم داخل وخارج المنزل، إلى جانب عدم إلقاء مسؤولیة  ،دراستهم
عامة والبنات على وجه الخصوص وذلك على إعالة األسرة على األبناء بصفة 

 حساب دراستهم وصحتهم البدنیة والنفسیة.
وفي إطار اإلجراءات التوعویة والتثقیفیة، یمكن فتح مراكز استشاریة تقدم 
 دروسا للشباب حول الصحة الجنسیة وعملیة استخدام الحبوب المانعة للحمل

ن العمل باإلرشاد األسري ، كما یمكبالنسبة للبنات والواقي الذكري للذكور
وذلك  ،التربوي عن طریق إلحاق المرشدین االجتماعیین بالمتوسطات والثانویات

لتقدیم دروسا حول خطورة العالقات الجنسیة بدون حمایة سواء أكانت من 
الجانب الصحي أو الوقوع في الحمل بطریقة غیر شرعیة، ومن األمور األخرى 

لنوع من اإلجراءات، توعیة البنات بخطورة التي یمكن أن تندرج تحت هذا ا
إقامة عالقة جنسیة خارج الزواج أو الخوض في الزواج الّسري أو الزواج 

 مشروع.     العرفي الال
الجنس بدون  مخاطرإن نشر التعلیم الجنسي مفاده من جهة التوعیة الصحیة ب

البنات  حمایة على األفراد، ومن جهة أخرى التقلیل من حوادث اإلجهاض بین
اللواتي یهربن من الفضیحة بالتخلص من الجنین في األشهر األولى من الحمل 

 عمدیهعلى حساب صحتهن، كما أنه یقلل من عدد المولودین القتلى بطریقة 
 مباشرة بعد والدتهم خوفا من رد فعل األسرة أو المجتمع.

 خالصـة:
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 ،السنوات األخیرةإن التغیر الذي طرأ على بني المجتمع الجزائري خالل    
عضها عالقة وطیدة بأنماط السلوك لصاحبه عدد هائل من العادات الجدیدة 

 .للبنات الجزائریات أخالقي المنحرف والال
األسر الجزائریة بشبكة متینة من العالقات العاطفیة  الكثیر منوبینما تحیط 

الطفل وتأمین  حیث تتمیز األسر الحالیة باهتماماتها لتنشئة ،والمعیشیة واألمنیة
من األسر تأثرت  عدد كبیرمستقبله وتوفیر السعادة له، فإنه جدیر بالذكر أن 

سلبا بالتغیر االجتماعي، حیث ضعفت وظائفها التربویة، مما أدى إلى تالشي 
لدى الشباب ذكور وٕاناث على حد  االنحرافيالقیم األخالقیة وانتشار السلوك 

 السواء.
ترجع في معظمها إلى األسرة والبیئة  ،عوامل كثیرة ولید بناتن انحراف الأ   

، انحالل الروابط نالتي یعشن فیها، ومن بین أهم العوامل المؤثرة في سلوكه
الرقابة والضبط العائلي، وانخفاض المعاییر األخالقیة  األسریة، وضعف

 للوالدین، وغیاب أحدهما مدة طویلة واالختالط برفاق السوء.
تحرر فیها تبأنها المرحلة التي  بنات،حاالت انحراف ال ویمكن تفسیر زیادة

إلى حد كبیر من رقابة المنزل والمدرسة إلى حد سواء، وهذه الحریة  بنتال
إلى الجنوح نظرا  االمفرطة في البیئة الحضریة الصعب التحكم فیها، تؤدي به

إذ        المادیة والمعنویة،  اإلى إرضاء حاجاته اوسهولة اندفاعه القلة خبرته
السیما وأن التغیرات  ،عرضة لالنحراف بنتصبح التباالختالط بأجواء مختلفة 

على  اوالغریزي والعقلي تساعده ،والبیولوجي ،الجسمي اوالتحوالت في تكوینه
 ذلك.

 
 ع:ـالمراج
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ــار  - ــة قــ ــة، منشــــورات جامعــ ــافعي، المرجــــع فــــي علــــوم التربیــ ــد الشــ إبـــراهیم محمــ
 .1978یونس، بنغازي: لیبیا، 

ــافي أحمـــد ثابــــت، " - ــیط الثقــ ــة شــــؤون  العــــرب والعولمــــة ومخــــاطر التنمــ "، مجلــ
 .2004، سنة 120عربیة"، عدد 

 .1976أحمد عكاشة: الطب النفسي المعاصر، االنجلو المصریة، القاهرة،  -
القلق في األوساط الشبابیة، مجلة الجامعة المغربیة،  الطاهر سعد اهللا، " -

  .2007طرابلس، 
 بین التنظیر والواقع المتغیر، دار -الم األحمر، علم اجتماع األسرة أحمد س -

 .2004الكتاب الجدید المتحدة، یونیو، 
، 235مشـــكالت التشـــغیل والبطالـــة فـــي الـــوطن العربــــي، ص إســـماعیل قیـــرة، -

2000 . 
ــی-  ــة األســــریة حســ ــ ــاهر، "تحــــوالت البنیـ ــــرة، ن طــ ــة األسـ ــــر"، فــــي مجلــ فــــي الجزائـ

لمنتدبة لدى رئیس الحكومـة المكلفـة باألسـرة وقضـایا المـرأة، الصادرة عن الوزارة ا
 .2004العدد صفر، جانفي 

األسرة وجناح األحداث، المجلـة التونسـیة للعلـوم طاهر أحمد وفهمي العزوي،  -
 .1988، 92االجتماعیة، العدد 

بین علم االجتماع البرجـوازي وعلـم   -محمد أحمد الزعبي، التغیر االجتماعي -
 .1982الطبعة الثالثة، بیروت،  -ع االشتراكياالجتما

ــة فــــي  - ــدیات التربویــ ــة والتحــ محمـــد بومخلــــوف وآخــــرون، واقــــع األســـرة الجزائریــ
الوسط الحضري" القطیعة المستحیلة"، الطبعة األولى، جامعة الجزائر، أكتوبر 

2008. 
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مصـطفى عمــر التیــر، الوجــه اآلخــر للسـلوك: قــراءات فــي مظــاهر االنحــراف  -
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 اإلجهاد المهني لدى العاملین بمصلحتي االستعجاالت والتولید
 (المصادر، األعراض، واستراتیجیات المواجهة)

 دراسة میدانیة بالقطاعات االستشفائیة لوالیة أم البواقي

 األستاذة: فتیحة بن زروال                                               
 شعبة علم النفس العلوم االجتماعیة/قسم                                      

 أم البواقي –العربي بن مهیدي جامعة                                       
 

 
  :صـملخَّ ال

تھ��دف ھ��ذه الدراس��ة االستكش��افیة إل��ى دراس��ة اإلجھ��اد المھن��ي ل��دى الع��املین   

والیة أم البواقي، بمصلحتي االستعجاالت و التولید عبر القطاعات االستشفائیة ل

من خالل قیاس مس�تواه، تش�خیص أعراض�ھ األكث�ر ظھ�ورا، ومص�ادره األكث�ر 

 تأثیرا، إضافة إلى التعرف على استراتیجیات مواجھتھ األكثر استخداما.

 وأظھرت النتائج:   

عامال توقیت العمل و غیاب الدعم االجتماعي ھما أكثر العوامل تأثیرا  -

 في الشعور باإلجھاد. 

م�ن أف�راد % 72.70 عرضا للظھور المتوسط أو المرتفع لدى 50 میل -

 العینة.

ارتب���اط الش���عور باإلجھ����اد بظھ���ور األع���راض النفس����یة أكث���ر، تلیھ����ا  -

 .األعراض الجسدیة، فالسلوكیة
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أكث����ر م����ن  م����یال لتوظی����ف االس����تراتیجیات المرك����زة عل����ى المش����كلة -

 .االستراتیجیات المركزة على االنفعال

 

 
Abstract: 

   This exploratory study aims to study occupational stress among 

emergency and maternity staff across Oum El Bouaghi wilaya, by 

measuring its level ,diagnosing the most visible symptoms, and the 

most influential sources, in addition to identifying the most widely 

used strategies of coping. 

    The main results showed that : 

- The timing of the work and the absence of social support were the 

most influential sources of stress. 

- 50 symptoms tended to appear moderate or high among 72.70% of 

the sample. 

- The most visible symptoms were: psychological symptoms, followed 

by physical, symptoms, then behavior symptoms. 

- Problem Focus strategies of coping were more used than Emotional 

Focus strategies. 

 
 

 مقدمـة: 
وع أسبابها قد ال یمكن ألحدنا أن ینكر حقیقة أن المعاناة النفسیة بتن      

أصبحت جزءا من الواقع الذي یعیشه األفراد في بیئة العمل. فقد أشار في هذا 
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لجامعة  (CGSST)  الصحة والسالمة في العمل بالمنظمات إدارةالصدد كرسي 
 2001الغیابات طویلة المدى خالل سنة  من ٪50إلى  30إلى أن ، Laval الفال

المترتبة  التكالیف المالیةغت مجموع . وبلالنفسیة الصحة بمشاكلقد ارتبطت 
ملیار  1.4       ، وهو ما یكافئكندا في الرواتب من  17٪هذا الغیاب على
 .)1(دوالر
) OCDE( االقتصادي والتنمیة التعاونوأظهرت نتائج دراسة أجرتها منظمة     

السكان في سن  من ٪20حوالي أن  2011سنة حول المعاناة النفسیة في العمل 
نفسیة كاالكتئاب والقلق.  منظمة یعانون من اضطراباتال بمنطقة هذه  العمل

 ن العمل ألسبابیغیبون ع وأن العمال الذین یعانون من هذه االضطرابات
 أیام 6أطول ()، كما أن فترة غیابهم  19٪مقابل ٪32( من اآلخرین أكثر صحیة
 اضطرابات الذین یعانون من العدید من العمال). إضافة إلى أن 4.8مقابل 
أقل  كونون، ویستمرون في العمل لكنهم يطال مرضیةع ال یأخذون نفسیة

الذین یعانون اضطرابات نفسیة، أنهم  من مجموع العمال 74٪ فعالیة، حیث عبر
، مقابل فقط األسابیع األربعة األخیرةلدیهم خالل  اإلنتاجیة الحظوا انخفاض

 .)2(صحة جیدة  من الذین هم في 26٪
من أهم مظاهر المعاناة النفسیة لألفراد في بیئة عملهم  stressإلجهاد ویعد ا   

على اإلطالق؛ فعلى الرغم من كونه صیرورة مرتبطة ارتباطا وثیقا بحیاة 
اإلنسان، زود اهللا اإلنسان بها لتمده بالطاقة التي یحتاجها في سعیه الدائم 

ى، األمر الذي جعل للتكیف مع متغیرات بیئته إقباال تارة، وتجنبا تارة أخر 
؛ إال أن عواقبه السلبیة وخیمة على األفراد " البعض یسمیه " ملح الحیاة

خسائر النوعیة،  BITكتب العمل الدولي والمنظمات على حد السواء. فقد قدر م
 %4و  %3      والتغیب، ودوران العمل الناتجة عن اإلجهاد بأنها تشكل بین

؛ حیث تتكبد المنظمات )3(عیةدول الصنامن الناتج المحلي اإلجمالي في ال
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 %2.5من ن.م.إ، وتتراوح هذه األخیرة بین  %10بالمملكة المتحدة خسائر تعادل

بالنرویج، أما بالوالیات المتحدة األمریكیة فقد قاربت تكلفة  %10بالدانمرك و
 1656 و  830 ما بین، وقدرت في فرنسا )4(ملیار دوالر سنویا 200 اإلجهاد

 الحوادث واألمراض المهنیة فرع نفقات من  ٪ 20- 10 ، وهو ما یمثلروملیون یو 
 .)5(الضمان االجتماعي في

) إلى أن AESSTوتشیر الوكالة األوروبیة للسالمة والصحة في العمل (    
. وفي )6(ملیون من العمال األوروبیین 41أي  %28على  راإلجهاد المهني یؤث
 إلى أننقابات االسترالي لل االتحاد من قبل دراسة أجریتأسترالیا خلصت 

 (               المهنیة في مجال الصحة والسالمة صار اآلن أهم قضیة اإلجهاد

ACTU،2000 .(  كما أن العمال التایوانیین یعانون من اإلجهاد أكثر من
. ونفس الحال (Lu et al, 1994, 1999)نظرائهم البریطانیین والهونغ كونغیون 

 أعلىالذین أظهرت عینة منهم  برازیلیین ذوي الیاقات البیضاءمع العمال ال
 البریطانیة بالعینة مقارنة أكثر ومعایشة مصادر إجهاد من اإلجهاد، مستویات

)1993Moraes et al.,()7(.  
أما في الجزائر فخالل مؤتمر دولي نظمته الجمعیة الجزائریة للطب النفسي    

من  %10 ت بالجزائر أن ماال یقل عن، كشفت دراسة أجری2007 في نوفمبر
 الجزائریین في الحاجة إلى رعایة نفسیة، فیما وصل عدد حاالت االكتئاب إلى

و تم التأكید على عالقة هذه االضطرابات النفسیة بالمحیط االجتماعي، %. 26
. )8(واألمني واالقتصادي المتردي الذي عاشته البالد خالل السنوات الماضیة

إحدى الصحف الوطنیة صرح المختص الجزائري الشهیر في  وفي مقابلة مع
 في سیاسة للصحة العقلیة لیست هناكأنه  فرید كاشااألمراض العقلیة 

. وفي ظل مثل هذه المعطیات، یصیر البحث في مجال الصحة )9(الجزائر
 النفسیة عموما وفي مجال اإلجهاد المهني خصوصا في بالدنا ضرورة ملحة.
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المهن التي تشتمل على كثـرة المطالـب مـن أكثـر المهـن عرضـة وباعتبار أن    
ستكشـاف حیثیـات ظـاهرة اإلجهـاد ال، فقد هدفت هـذه الدراسـة )10(لإلجهاد المهني

من حیث مصادره، ومستویاته، وأعراضـه، واسـتراتیجیات مواجهتـه لـدى العـاملین 
ــا، ــان كثافـــة فــــي الحـــاالت الــــواردة إلیهــ ــلحتین تعرفــ  بمجـــال الصــــحة، ضـــمن مصــ
وتتسمان بطبیعتها الطارئة، األمر الذي یؤهل العاملین بهما لیكونوا أكثر عرضة 

 للشعور باإلجهاد، واإلصابة بتأثیراته السلبیة، وهما االستعجاالت والتولید.
 

 ة:ـاؤالت الدراسـتس
 یمكن تحدیدها في التساؤالت التالیة:   

ــلحتي - ــ ــ ــاملین بمصـ ــ ــ ــــدى العـ ــ ــــي لـ ــ ــاد المهنـ ــ ــ ــادر اإلجهـ ــ ــ ــــم مصـ ــ ــــي أهـ ــ ــا هـ ــ  مــ
 االستعجاالت والتولید؟

مـا هـو مســتوى اإلجهـاد المهنــي لـدى العــاملین بمصـلحتي االســتعجاالت  -
 والتولید؟

ــلحتي  - ــ ــ ــاملین بمصـ ــ ــ ــــدى العـ ــ ــــي لـ ــ ــاد المهنـ ــ ــــراض اإلجهــ ــ ــم أعـ ــ ــ ــــي أهـ ــ ــا هـ ــ مــ
 االستعجاالت والتولید؟

ــاملین  - ــتخداما مـــن طـــرف العــ ــتراتیجیات المواجهـــة األكثـــر اســ ــا هـــي اســ مـ
  بمصلحتي االستعجاالت والتولید؟ 

 

 ة:ـة الدراسـأهمی
تظهـر أهمیـة هــذه الدراسـة مــن خـالل كونهــا تتنـاول ظــاهرة تكلـف المنظمــات    

واألفــراد الكثیــر كــل یـــوم. كمــا تظهــر مــن خـــالل أهمیــة دور الفئــة المهنیــة محـــل 
الدراســة فــي مجتمعنــا، ومــا تقدمــه لكــل أفــراده مــن خــدمات ومــا تحدثــه غالبــا مــن 

مكان هـذا النـوع مـن الدراسـات تـوفیر معطیـات فرق بین الحیاة والموت، وعلیه فإ
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مفیدة یمكن االعتماد علیها في بناء برامج إرشادیة جزائریة تهـدف إلـى التخفیـف 
مـن التــأثیرات الســلبیة لإلجهــاد الــذي یعانیــه أهــل هــذه المهــن، أو اســتثمارها فــي 
 تحدید متطلبات علمیة لمثل هذه المهن والوظائف وبالتالي تحسین عملیة انتقاء

ــا أو ــیات  العـــاملین بهـ ــأدائهم مـــن خـــالل بـــرامج تدریبیـــة تراعـــي خصوصــ الرقـــي بـ
 هؤالء األفراد وبیئته المهنیة. 

 ة:ـري للدراسـار النظـاإلط
 اد:ـاإلجه
عرف العلماء اإلجهاد من زوایا مختلفة، إلى درجة جعلت البعض منهم مثل    

یــــه یوضـــحون صـــعوبة وضـــع تعریـــف مناســـب لـــه یتفـــق عل Lobson لوبســـون
الجمیع؛ وعلى الرغم من ذلك فإن المالحظة المتفحصة تجعل بإمكاننـا تصـنیف 

 هذه التعاریف في ثالثة اتجاهات:
ارس على جسـم مـا، ـاد عبارة عن قوة (عامل طبیعي أو نفسي) تمـاإلجه .1

أي تعـاریف           فتؤدي إلى ظهور تـوتر وتشـوه علـى هـذا األخیـر.
ــــه ــ ــــاس المنبــ ــ ــــى أســ ــ ــــوم علــ ــ ، Mandler 1984 ،Szilagyi&Wallace 1987( تقــ

Meichenbaum  1991.( 

اإلجهـاد هـو نتیجـة تـأثیر عامـل (طبیعـي أو نفسـي أو اجتمـاعي) تظهــر   .2
في تعابیر متنوعة (مظهـر عقلـي، نفسـي، بیولـوجي)، فـي وجـود عوامـل 

...)، أي التعــاریف التــي تقــوم علــى يمسـاعدة (الــزمن، االســتعداد الــوراث
 Selye1949 ،Ivancevich & Mattesson  1980 ،Mills (أسـاس االسـتجابة 

1982،Gerenberg  1984(. 
اإلجهاد عبارة عن تفاعل دینامیكي بین العامل الخارجي یواجه الفرد في   .3

زمان ومكان معینین، فیستخدم دفاعاتـه الذهنیـة و البدنیـة فـي مواجهتـه، 
ــا لحالـــة بنیتـــه النفســـیة، وللســـیاق  ــا لمخـــاطر جســـدیة تبعـ فیصـــیر معرضـ
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ــاعلي ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاس تفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــاریف علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاعي، أي تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدي واالجتمــ ــ ــ ــ ــ ــ جســ
)MacGrath1970،Cox & Mackay 1976 ،Mason 1975 ،Lazarus & 

Folkman  1984،1991()11(. 
 

 اد:ـادر اإلجهـمص
تتعدد مصادر اإلجهاد بتعدد البیئات التي یتفاعل معها الفرد، فهذا األخیر      

یعتـري مجتمعـه مـن تغیـرات، لـذلك یتأثر بما یحدث في عائلته وفي عملـه، وبمـا 
 شكلت هذه البیئات الثالث منبعا لمصادر تسبب اإلجهاد لدى الفرد.

ــاء     ــ ــام علمـ ــة، قــ ــة المهنیــ ــددها فــــي البیئــ ــاد وتعــ ــادر اإلجهــ وعلــــى اخــــتالف مصــ
كثیــرون بتصــنیفها تصــنیفات تشــترك فــي معظــم النقــاط األساســیة رغــم اختالفهــا 

 الظاهري.
  C.Cooper&J.Marshallجـــودي مارشـــال  ور كـــاري كـــوبحیــث ذكـــر كــل مـــن   

 ى: ـأن مصادر اإلجهاد المهني یمكن تصنیفها إل 1978
عوامل تتعلق بالعمل ذاته من حیث قلة أو كثرة المهـام، الظـروف الفیزیقیـة،  -

 حمل الوقت...الخ. 
ــــراع،  - ــــث الغمــــوض، الصـ ــة مــــن حیـ ــ ــــرد فــــي المنظمـ ــة بــــدور الفـ ــ عوامــــل مرتبطـ

 تخاذ القرارات.المسؤولیة على اآلخرین ا
ــدان  - ــادة أو نقصـــان الترقیـــة، فقــ ــالنمو الـــوظیفي مـــن حیـــث زیـ عوامـــل متعلقـــة بـ

 الشعور باألمن الوظیفي إعاقة الطموح ...الخ.   
عوامل مرتبطة ببنیـة المنظمـة والمنـاخ السـائد فیهـا مـن حیـث فقـدان المشـاركة  -

 خ.الفعلیة في اتخاذ القرارات، تحفظات حول سیاسات المنظمة...ال
ــا - ــیئة مـــع الرؤســـاء أو  تعوامــل مرتبطـــة بالعالقـــات داخـــل المنظمــة، كعالقـ سـ

 المرؤوسین، صعوبات في تفویض المسؤولیات...الخ. والزمالء أ
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ـــعوامــ - ه فیهــا مطالـــب ـل متعلقـــة بتشــابك حـــدود المنظمــة بحـــدود خارجیــة تتواجـ
ــــرد  ــ ــــات الفـ ــة باهتمامــ ــ ــــات المنظمــ ــــرد، واهتمامــ ــة الفــ ــ ــــب عائلــ ــة بمطالــ ــ المنظمــ

 .)12(..الخ.
مصـادر اإلجهـاد فـي القطـاع  Canouï&al 2004 كانوي و زمـالؤهو قد حدد    

 االستشفائي في بعدین:
مصادر تتعلق تنظیم العمل، تشمل المقاطعات المتكـررة للمهـام المخطـط لهـا،  -

 وغموض األدوار.
مصـادر تتعلـق بظـروف العمـل، تتضـمن عالقـة المسـاعدة، والمسـافة المناسـبة  -

ــین ال ــ ــــدعم بـ ــــوت، نقـــــص الــ ــم والمـ ــ ــتمرة لأللـ ــ ــة المســ ــ ــالج، والمواجهـ ــ ــــریض و المعـ مـ
ــــمت،  ــ ــانون الصــ ــ ــ ــــزام بقـ ــ ــــرورة االلتـ ــ ــام، ضـ ــ ــ ــتعجالي للمهـ ــ ــ ــابع االسـ ــ ــ ــــرتبط بالطـ ــ (المـ

ــ ــــل الهرمــــي...)، الصــــراعات، نقــ ــــة ص التواصــــل، التسلسـ ــا، و طبیعـ والتكنولوجیــ
 األمراض.

یقیــة بـــه، مصــادر بیئیــة تشـــمل التصــمیم اإلرغنـــومي للمكــان و الظـــروف الفیز  -
  . )13(لة، وطرق العمل، وعدد المستخدمینوالمواد المستعم

 

 اد:ـراض اإلجهـأع
اإلجهـاد ظـاهرة طبیعیــة ال یمكـن لإلنســان أن یتجنبهـا، فوجــود مسـتوى معــین    

منه ضروري لالستمرار في حالة تـیقظ و نشـاط، حیـث توضـح تجـارب الحرمـان 
ل قـد یـؤدي إلـى ظهـور الهـالوس الحسي أن غیاب التنبیه ال یمثل خبرة سـارة، بـ

ــذاتي ــه الــ ــیلة للتنبیــ ــاة " أو )14(كوسـ ــة " بملــــح الحیــ ــذه الحالــ ــه فـــي هــ . و یعبــــر عنــ
نظـرا للــدور الهــام الـذي یلعبــه فــي ، l'eustress /le bon stress  المفیــداإلجهـاد 

تنشیط النسق الفزیولوجي للعضویة، التي تستجیب عن طریقه للمواقف المهـددة 
شكال بذلك محركا فعاال على مستوى الفرد أو التنظـیم، خاصـة ، مالتي تعترضها
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ــــل  ــــرین، لحـ ــة اآلخـ ــ ــتقمص معرفـ ــــى بــ ــم و حتـ ــ ــالتعلم و الفهـ ــــر بــ ــــق األمـ ــا تعلـ إذا مــ
 ةالمشـكالت الشخصــیة أو التنظیمیــة. كمـا أنــه یثیــر الدافعیـة واإلبــداع والمردودیــ

ــا مــــن التشــــویق والتحــــدي علــــى العمــــل،  لـــدى األفــــراد؛ فهــــو صــــحي یضــــفي نوعــ
اهما في رفع مستوى الرضا عن العمل و تقدیر الذات، كما یؤثر إیجابیا في مس

 .)15(العالقات بین األفراد، و ذلك من خالل إفراز طاقة تكیفیة إیجابیة
أما إذا فاق اإلجهاد قدرة الفرد التكیفیة، فإنه یتحول إلى تأثیر سـلبي علیـه و    

صدر خطر، قد یكون مدمرا ) فیصبح بذلك م01 على بیئته، (انظر الجدول رقم
ــاد المضــــر  le            للتـــوازن الطبیعـــي و یســـمى فــــي هـــذه الحالـــة باإلجهـ

distress /le mauvaise stress   ال یظهـر إال إذا كانـت االسـتجابة مفرطــة الـذي
  .)16(أو نسبة التكیف أو مؤلمة أو في حالة التعرض المتكررة لمجهدات بسیطة

 
 
 

 )17(بین اإلجهاد اإلیجابي واإلجهاد السلبي مقارنة: 01 الجدول رقم
 اإلجهاد السلبي اإلجهاد االیجابي

 یمنح دافعا للعمل -1
 یساعد على التفكیر -2
 یحافظ على التركیز على النتائج -3
 یجعل الفرد ینظر إلى العمل بتحد -4
 یحافظ على التركیز على العمل -5
 

 النوم الجید -6
 النفعاالت و المشاعرالقدرة على التعبیر عن ا -7
 یمنح اإلحساس بالمتعة -8
 یمنح الشعور باإلنجاز -9

 یمد الفرد بالقوة و الثقة -10
 التفاؤل بالمستقبل -11

 یسبب انخفاضا في الروح المعنویة -1
 یولد ارتباكا -2
 لتفكیر في الجهد المبذولیدعو ل -3
 یجعل الفرد یشعر بتراكم العمل علیه -4
 یشعر الفرد بأن كل شيء ممكن أن یقاطعه -5

 و یشوش علیه

 الشعور باألرق -6
 ظهور االنفعاالت و عدم القدرة على التعبیر عنها -7
 اإلحساس بالقلق -8
 یؤدي إلى الشعور بالفشل -9

 یسبب للفرد الضعف -10
 من المستقبلالتشاؤم  -11
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 القدرة على الرجوع إلى الحالة النفسیة -12
 الطبیعیة، عند المرور بتجربة غیر سارة

 عدم القدرة على الرجوع، عند المرور بتجربة -12
 غیر سارة

 

أن الفـرد یسـتجیب للمواقـف المجهـدة عبـر  إلـى D.Hoareau هـوارو و یشـیر   
 خمسة سبل ممكنة هي:

 التكیف وتحقیق مطالب البیئة:  /1
حیث یتغیر الفرد و یشارك في التغییـر، فتكـون المواقـف المجهـدة فرصـا لـه     

 لنمو والتطور تصاحبها اضطرابات جسمیة و نفسیة بسیطة تشمل: ل
تنشیط الدورة الدمویة على مستوى الجهاز العصبي و الجهاز العضلي، مـع  •

ظهـور عرضــي ألعــراض كالخفقـان، ارتفــاع ضــغط الـدم الشــریاني، تشــنج و 
 توتر عضلي، اضطراب النوم، قلق معتدل...

(اضــطرابات هضــمیة متنوعــة)،  تثبـیط النشــاط الجنســي، والنشــاط الهضـمي •
ــال الفــــرد علــــى  والـــدفاعات المناعیــــة ــیة بســــیطة...). و بإقبــ (التهابــــات تنفســ

 التغییر، یمر بمرحلة تعلم قد تطول أو تقصر.
ــــطرابات     ــــي االضـ ــــرد و تختفـ ــدأ الفـ ــ ــــوتر، فیهـ ــــنخفض التـ ــــدف یـ ــــق الهـ و بتحقیـ

ــه أن یضــــعف الفــــرد علــــى ال ــذه المواقــــف بإمكانــ ــة. لكــــن تكــــرار هــ ــــدى المالحظــ مـ
ــبیة ــاد العصــ ــأثیرات اإلجهـ ــا مـــن أثــــر تراكمـــي لتــ ــا ینـــتج عنهــ - البعیـــد، بســـبب مــ

 الهرمونیة والنفسیة.

 تشمل:و تثبیت دون تكیف و ال نمو: /2 
علـــى رأســها التعــب غیـــر المصــرح بـــه دائمــا أو حتـــى  اضــطرابات جســـمیة: •

المستتر خلف نشاط تعویضي مبالغ فیه، آالم متنوعة تصیب أي جـزء مـن 
 م هضمیة، آالم بین األضالع، صداع، زكام...الجسم، آال
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كالعدوانیـة والعصــبیة، واضـطرابات النـوم، اضــطرابات  اضـطرابات ســلوكیة: •
غذائیة مع ما یتبعها مـن زیـادة أو فقـدان فـي الـوزن، زیـادة اسـتهالك التبـغ و 

 الكحول، و الشكوالطة... و أحیانا مواد أخطر(المخدرات).
 ة و كذا القدرة الجنسیة.نقص الشهو ة: ـات جنسیـاضطراب •

 روب:ـ/ اله3
حیث ال یتوافق تكیف الفرد مع المطلب، سواء لكون هذا األخیر أكبـر مـن     

ــــدات؛  ــا للمجهــ ــ ــاك تراكمـ ــ ــیئة، أو ألن هنــ ــ ــــت سـ ــاد كانــ ــ ــه، أو ألن إدارة اإلجهـ ــ قدراتـ
فیختار الفرد حینها الهروب. لیس الهروب من المسؤولیات وٕانما اختیـار التوجـه 

 خرى، حیث یمكنه استعمال إمكاناته و تطویرها. إلى بیئة أ
 
 
 اه ضد مصدر اإلجهاد:ـاالتج /4

 –في الوقت نفسه –ال یستطیع الفرد أن یتكیف مع المطلب، لكنه ال یجد     
مخرجـا بنــاء، فیقــرر الـتخلص ممــا یعتبــره سـببا لمشــكلته، كــأن یقطـع خــط هاتفــه 

 ن شخص ما.حتى ال یزعجه، و قد یصل به األمر إلى التخلص م
 ي:ـراف المرضـاالنح /5

ــاد، ولـــم یــتمكن الفـــرد مـــن تحقیــق المطلـــب أو الهـــروب أو  فــي حالـــة اشــتد اإلجهـ
الـتخلص مـن مصــدره تظهـر لدیــه أمـراض كـاألمراض الوظیفیــة (التعـب المــزمن، 

ــــري،  ــ ــــود الفقــ ــ ــداعآالم العمـ ــ ــ ــــواع الصــ ــ ــــوماتیةأو  ...)،أنـ ــ ــــراض السیكوســ ــ ، أو األمـ
  ).02 الجدول رقم (انظر )18(األمراض النفسیة

 

 )19(ات الناجمة عن اإلجهاد المهنيـ: االضطراب 02 الجدول رقم
 % ةـات النفسیـاالضطراب % ةـات الجسدیـاالضطراب

 69.6 التعب 27.4 الصداع النصفي
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 irritation   60عدم التعقل 09.6 ارتفاع ضغط الدم

 54.4 القلق 08.1 النقرس

 42.2 التوتر 05.9 اإلكزیما

 35.6 الغضب 04.4 حةقر 

 34.8 اإلحباط 02.2 الربو

 

 34.1 األرق

 34.1 عدم الرضا عن العمل و الحیاة

 25.9 انخفاض تقدیر الذات

 23.7 االكتئاب

    
وتتأثر المنظمة أیضا بما ینجز عن اإلجهاد من نتائج، إیجابیة كانت أم سلبیة، 

تتكبـدها المنظمــة كمـا یتضــح  حیـث تسـاهم هــذه األخیـرة فــي ارتفـاع التكلفـة التــي
 ي:ـمن خالل الجدول التال

 )20(: التأثیرات السلبیة لإلجهاد على مستوى المنظمة03 الجدول رقم
 التكلفة غیر المباشرة التكلفة المباشرة

 أ. المشاركة و العضویة:
ارتفاع  الغیاب، التأخیر، اإلضرابات و التوقفات،

 .معدل دوران العمل
 ضویة:ب. المشاركة و الع

 إنتاجیة أقل كما و كیفا، معدل الشكاوى مرتفع،
سوء  نسبة الحوادث مرتفعة، أعطال اآلالت كثیرة،

 استخدام المواد، ضیاع الوقت

 أ. فقدان الحماس في األداء:
انخفاض المعنویات،ضعف التحفیز، عدم الرضا 

 عن العمل
 ب. جودة العالقات في العمل:

 عدم ثقة، عدم احترام، كراهیة
 انهیار خطوط االتصال:ج. 

 تدنى معدالت اللقاءات، تحریف الرسائل المتبادلة
 د. قرارات تنظیمیة خاطئة
 هـ. تكلفة الفرص الضائعة

 
 :coping ات المواجهةـاستراتیجی

وهـي تلــك " المجهــودات الموجهـة نحــو األحــداث أو نحـو االنفعــاالت لتــدبر     
حكم أو التقلیــل أو التحمـــل أو مطالــب البیئــة والصـــراعات بیــنهم، مـــن خــالل الـــت
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ال یمكــن أن یكــون تنــاول اإلجهــاد متكــامال دون  )،1966 الزاروسالتقلــیص " (

أنهــا تشــكل عــامال ، Rijk&al 1998 ریجــك و زمــالؤه دراسـتها، حیــث  أثبــت
، و لتــأثیرات اإلجهــاد مــن خــالل التــأثیر )21(لمتطلبــات العمــل moderator معـدال

 .)22(االستجابات الكیمیائیة للمجهدات على تواتر، شدة، مدة، و نمط
 تصــــــــنیف الزاروس R.Lazarus )84 ،91 ،93 ،1997(  الســـــــــتراتیجیات

 المواجهة:
، انطالقا منه 1984 قام الزاروس بوضع نموذج یوضح به سیرورة المواجهة    

 ى:ـتنقسم خیارات المواجهة لدیه إل
 
 

 Emotional Focus مواجهة مركزة على االنفعال .1°
تتمحـور حـول العمـل علـى تنظــیم االنفعـاالت المصـاحبة للموقـف المجهــد،      

بحیـث ال تعیـق مسـعى الفـرد لحـل المشـكلة، حتـى و إن كانـت هـذه األخیـرة غیـر 
قابلــة للـــتحكم فیهــا. وتتضـــمن هـــذه األخیــرة نـــوعین مــن االســـتراتیجیات: ســـلوكیة 

 .)23(انفعالیة، ومعرفیة انفعالیة
 Problem  Focus شكلةمواجهة مركزة على الم°. 2

یكــون التركیــز فیهــا علــى المشـــكلة ذاتهــا، و مــن اســتراتیجیات هــذا النـــوع:      
 .)24(استراتیجیات سلوكیة في حل المشكلة، استراتیجیات معرفیة في حل المشكلة

    

 ة:ـج الدراسـمنه
ــــذي     ــفي، الـ ــ ــنهج الوصـ ــ ــتخدام المـ ــ ــافیة اسـ ــ ــــوع االستكشـ ــة الموضـ ــ تتطلـــــب طبیعـ

 إلحاطة بالظاهرة إحاطة شاملة.سیمكننا من ا
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 عینة الدراسة:
تكـون المجتمـع األصــلي للدراسـة مـن فئــات: األطبـاء، الممرضـین، القــابالت،    

ــد  ــتعجاالت و التولیــ ــاملین بمصـــلحتي االســ ــین، وأعـــوان األمــــن العــ األمنـــاء الطبیــ
ــفائیة لوالیـــة أم البــواقي(انظر الجـــدول رقـــم )، 04 التابعــة لكـــل القطاعــات االستشـ

 . 2007 ل الفترة الممتدة بین شهري أفریل و جویلیةخال
 
 
 
 

 : توزیع المجتمع األصلي للبحث وفق مؤشري المهنة 04 الجدول رقم
 والحیز الجغرافي

 

وتكونــت عینــة الدراســـة مــن األفــراد الـــذي وافقــوا علــى المشـــاركة فــي الدراســـة     
ــــددهم  ــان عــ ــ ــبة 151وكــ ــ ــــكلون نســ ــــردا یشــ ــ%  37.87 فــ ــ ــــن المجتمــ ــلي  عمــ ــ    األصــ

 ).05 (انظر الجدول رقم
 : خصائص عینة البحث05الجدول رقم

 المجموع % العـدد الفئـات
 150 51.33 77 االستعجاالت

 مسكیانة ةـالفئ
عین 
 البیضاء

أم 
 البواقي

عین 
 فكرون

عین 
 ملیلة

 المجموع

 198 56 29 40 52 21 االستعجاالت
 198 50 15 56 51 26 التولید
 396 106 44 96 103 47 المجموع
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 48.67 73 التولید

 

 ة:ـأدوات الدراس
ــــن    ــ ــــالث أدوات مــ ــ ــة ثـ ــ ــ ــــتخدمت الباحثـ ــ ــة، اسـ ــ ــ ــة للدراســ ــ ــ ــــات الالزمـ ــ ــــع البیانـ ــ لجمـ

 تصمیمها:
لقیـاس مصـادر اإلجهـاد الناجمـة  یهـدف ي:ـادر اإلجهـاد المهنــاسـتبیان مصـ /1

، حسـب صــدقه بطریقتــي التحلیــل العــاملي، بنــدا 34عـن البیئــة المهنیــة، یحــوي 
تحلیل البنود و كشفت عن صدق مقبول؛ أما ثباته فقد قیس بطریقتي التجزئة و 

 . ، و ذلك بعد تطبیق واحد لصیغة واحدة)0.91)، و معامل ألفا (0.77( النصفیة
یهـــدف إلــى قیــاس مســـتوى اإلجهــاد مـــن خــالل أعراضـــه،  مقیــاس اإلجهـــاد:/ 2

لنفسیة، والسلوكیة)؛ بندا تمثل ثالثة أبعاد (األعراض الجسدیة، وا 50 یتكون من
، constract validity اعتمدت الباحثـة فـي حسـاب صـدقه علـى صـدق التكـوین

تحلیل البنود، التحلیل العاملي، و االرتباطات مع مقاییس أخرى، وأكدت بطرق: 
: التجزئة أما ثباته فقد تم حساب معامله بطریقتي كلها أن معامل صدقه مقبول.

)، و معامـل ألفـا 0.87( سبیرمان و بـراوندلة النصفیة بعد تصحیح الطول بمعا
 )، و ذلك بعد تطبیق واحد لصیغة واحدة.0.96( كرونباخ

یهــدف إلــى قیــاس االســـتراتیجیات مقیــاس اســتراتیجیات مواجهــة اإلجهــاد: / 3
وفق نموذج الزاروس  –بندا تتوزع  36الموظفة في مواجهة اإلجهاد، یتكون من 

ة مركزة على المشكلة، ومواجهة مركزة علـى مواجه على بعدین أساسیین هما: –
   االنفعال.

 

 األسالیب اإلحصائیة:
لتحلیل نتائج هذه الدراسة استخدمت الباحثة برنامج التحلیل اإلحصائي للعلوم   

ــة ــ ــ ــــخة  SPSS االجتماعیـ ــ ــة،15النسـ ــ ــ ــــب المئویـ ــ ــــى النسـ ــ ــدة علـ ــ ــ ــــط  ، معتمـ ــ المتوســ
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قــة المكونــات األساســـیة، الحســابي، واالنحــراف المعیــاري، التحلیــل العــاملي بطری
 تدویر العوامل بطرقة الفاریماكس.

    

 ا:ـج الدراسة ومناقشتهـنتائ
 اد:ـادر اإلجهـ/ مص1

لتحدیـد أهــم العوامــل المهنیـة المســؤولة عــن شــعور أفـراد العینــة باإلجهــاد، تــم    
ــتبیان المصـــادر، الـــذي تـــتم االســـتجابة علیـــه مـــن خـــالل خمســـة  تحلیـــل بنـــود اسـ

ــ ــ ــــن (أبـ ــارات مـ ــــات خیــ ــة المكونـ ــ ــتخدام طریقـ ــ ــا باسـ ــ ــــیال عاملیـ ــا) تحلـ ــ ــــى (دائمـ دا) إلـ
األساسیة، و تدویرها بطریقة الفریماكس؛ فتبین تمركزها في ثمانیة عوامل (انظر 

فیمــا ترجحــت  4.92 و 1.69 ) تـراوح جــذرها الكــامن بـین07 ،06 الجـدولین رقــم
 4.98 ، ولعامــل الحــوافز والعالقــة بالرؤســـاء 14.46 نســبة التبــاین المفســر بـــین

 0.45 لعامل مختلط المكونات؛ و تراوحت معامالت ارتبـاط كـل بنـد بعاملـه بـین
 . 0.82 و

أمـا علــى مســتوى المتوســطات الحســابیة فـإن عــاملي توقیــت العمــل و غیــاب    
باإلجهـاد، فـي  الـدعم االجتمـاعي همـا أكثـر العوامـل تـأثیرا فـي شـعور أفـراد العینـة

 ء و العامل المختلط أقلها تأثیرا. العالقة بالزمال حین اعتبر عامال
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 : العوامل المستخرجة و البنود التي تنتمي إلیها06الجدول رقم 

 ـــلالعوامــ ــودـالبنــــــــــــ العامل
1 2 3 4 5 6 7 8 

  
اء

ؤس
لر

 با
قة

عال
 ال

 و
فز

حوا
ال

 

 األعمال اإلداریة -13
(االجتماعات، األعمال 

 المكتبیة...)
,671 

       

        741, تدخل الرؤساء في مهامي -16

عدم توفر الدعم أو التوجیه  -17
 من الرؤساء

,725 
       

تلقي تعلیمات متناقضة من  -18
 جهات مختلفة

,620 
       

العالقة مع الرؤساء تقوم  -19
 على أساس المراقبة

,614 
       

تحیز الرؤساء عند التقییم  -20
 لتقاریرووضع ا

,631 
       

تدني الراتب مقارنة بحجم  -21
 المهام

,577 
       

تدني الراتب مقارنة بمن لهم  -22
نفس مستوى التأهیل في قطاعات 

 أخرى
,552 

       

        620, صعوبة الترقیة -23

الء
زم

بال
ة 

الق
الع

 

كثرة الخالفات و النزاعات  -24
 مع الزمالء

  ,692 
      

       829,   االفتقار إلى روح الجماعة -25
التنافس غیر الالئق بین  -26

 الزمالء
  ,708 
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عدم توفر الدعم من طرف  -27
 الزمالء

  ,684 
      

عدم معرفة مهامي  -31
 (مسؤولیاتي) بدقة

  ,528 
      

عي
ما

جت
 اال

عم
الد

 

التعرض للنقد المتكرر من  -6
 طرف الناس

    ,714 
     

التعامل مع أشخاص ال  -7
 یلتزمون بتعلیماتنا ونصائحنا

    ,659 
     

تفكیر الناس بأننا ال نقوم  -8
 بمهامنا كما یجب

   ,521 
     

عدم القدرة على الموازنة بین  -9
 العمل و الحیاة الخاصة

    ,704 
     

ني
مه

 ال
یل

أه
الت

 

 بالقیام بمهام لم یتم التدری -32
 لعلیها من قب

      ,520 
    

عدم توفر فرص الكتساب  -33
 مهارات جدیدة

      ,796 
    

صعوبة متابعة المستجدات  -34
 في مجال التخصص

      ,724 
    

دة
اع

مس
 ال

ات
كان

إلم
و ا

ل 
عم

 ال
عة

طبی
 

الشعور بالمسؤولیة عن حیاة  -1
 األفراد

        ,616 
   

احتمال التعرض للخطر أو  -2
 اإلصابة

        ,693 
   

    554,        العمل تحت ضغط الوقت -3
عدم توفر األجهزة و  -28

 الوسائل الالزمة للعمل
     ,474 

   

عدم مالءمة األجهزة و  -29
 المستخدمة في العمل الوسائل

     ,504 
   

عدم مالءمة الظروف  -30
الفیزیقیة (التهویة، التبرید، 

داخل مكان   التدفئة، النظافة...)
 العمل

     ,541 

   

ء 
عب مل
الع

 

اتخاذ قرارات یترتب على  -4
 الخطأ فیها نتائج خطیرة

          ,665 
  

   727,           كثرة األعباء (األعمال) -10

ت 
وقی

ت
مل

الع
 

  785,             العمل لساعات طویلة -11
  765,             العمل لیال -12

لط
خت

 م
مل

عا
 

عدم تقدیر المجتمع للجهود  -5
 التي نقوم بها

             ,511 

 720,               قلة األعمال -14



 فتيحة بن زروال .أ 

 2013/   07عية و اإلنسانية رقم حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتما
 

169 

 459,             التوقیت غیر المنتظم للعمل -15

الجذر                             
 الكامن

4,92 3,58 2,88 2,45 2,36 2,23 1,85 1,69 

 4,98 5,46 6,56 6,96 7,21 8,48 10,55 14,46 نسبة التباین المفسر للعامل

                               
تباین الكلي   

64,70 

 
 : اإلحصاءات الوصفیة للعوامل07الجدول رقم

 ـاملالعـ
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 الجذر
 الكامن

 نسبة التباین
 المفسر

 14,469 4,920 1,010 3,6644 الحوافز و العالقة بالرؤساء

 10,554 3,588 1,043 2,8067 العالقة بالزمالء 

 8,482 2,884 899, 3,9333 الدعم االجتماعي

 7,216 2,454 1,083 3,3667 التأهیل المهني

طبیعة العمل و اإلمكانات 
 المساعدة

3,7711 ,832 2,369 6,967 

 6,565 2,232 1,131 3,2300 عبء العمل

 5,467 1,859 950, 4,0900 توقیت العمل

 4,986 1,695 983, 2,6222 عامل مختلط

    

ــا هـــي     ــاد لـــدى أفـــراد العینـــة، مرتبـــة حســـب أهمیتهـ وعلیــه فـــإن مصـــادر اإلجهـ
 كالتالي: 

الحــوافز التـــي تتعلـــق أساســا بعـــدم كفایـــة الراتــب الحـــالي، وصـــعوبة الترقیـــة،  1°
-أبعـاده الــنفسمـن حیــث افتقارهـا إلـى الـدعم بكـل  إضـافة إلـى العالقـة بالرؤسـاء

 اجتماعیة و المهنیة.
 العالقة بالزمالء التي یشوبها الصراع.  2°
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الدعم االجتماعي نتیجة التعرض للنقد من طـرف النـاس، واعتبـار أصـحاب  3°
هـذه الفئـة المهنیـة غیـر أكفـاء، إلـى جانـب صـعوبة التوفیـق بـین العمـل و الحیــاة 

 الخاصة. 
ــ التأهیـــل المهنـــي 4° ــا بـ األداء مـــن حیــــث مســـتواه، وصــــعوبة الــــذي یتعلـــق أساســ

 تحسینه.
طبیعـة العمــل مــن حیــث احتواءهــا علــى المســؤولیة عــن الحیــاة، واحتمــاالت  5°

ــاعدة  ــ ــــات المســ ــــى اإلمكانـ ــافة إلــ ــ ــداء؛ إضـ ــ ــــدوى أو التعـــــرض لالعتــ ــابة بالعــ ــ اإلصـ
والوسـائل الالزمـة ألداء العمــل مـن حیـث توفرهـا أو مالءمتهــا،  كمختلـف األجهـزة

 لمكان العمل. والظروف الفیزیقیة
من حیث كثـرة األعمـال، واالضـطرار إلـى اتخـاذ قـرارات یترتـب  عبء العمل 6°

على الخطأ فیها نتائج خطیرة سواء على مستوى حیاة و صحة األفراد، أو على 
مستوى المسؤولیة القانونیة للمهني ذاتـه نتیجـة المالحقـات القضـائیة التـي بـدأت 

 تمس القطاع الصحي عموما.
 من حیث حجم المناوبات، وتوقیتها خاصة لیال.      العملتوقیت  7°

اإلنسانیة تصدرت مصادر  تانطالقا مما سبق نالحظ أن الحوافز والعالقا     
الشـعور باإلجهــاد لـدى العــاملین بمصـالح االســتعجاالت والتولیـد، وهــي نتیجــة ال 

 :   أهم مصادر لدى الممرضات هيتتوافق كثیرا مع ما أورده ستورا من أن 
 وطأة العمل نتیجة نقص عددهن. -
طبیعة العمل ذاته مزعجة باعتبار الممرضة تتعامل مع أجساد المرضى: من  -

 دم، وفضالت، وقيء وروائح...
 جو الكآبة الذي یسود مكان العمل. -
 ساعات العمل التي تعزلهن عن وتیرة الحیاة االجتماعیة. -
 العمل بنظام الدوریات. -
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 .األجر الضئیل -
 االفتقار إلى الحیاة الخاصة في مركز العمل. -
 غموض المواقف الطارئة. -
 .)25(العالقة بالهیئة الطبیة وما یرافقها من كبت و حرمان  -

ــة الدولیـــة للعمــــل      ــا المنظمــ ــائج دراســـة أوردتهـ ــائج عـــن نتــ و تختلـــف هـــذه النتــ
)OITدیهم ) خصـت مـوظفي االسـتعجاالت الطبیــة وبینـت أن مصـادر اإلجهـاد لــ

تشـمل دوران المناصــب، اضــطرابات الحیــاة العائلیـة والخــوف مــن التقــاط عــدوى 
 .)hépatite )26أمراض كالسیدا والتهاب الكبد 

 Canouï & al كانوي و زمـالؤهكما أنها ال تشترك كثیرا مع نتائج دراسـة      
ــاة  2004 ــ ــة المعطـ ــفائي إال فــــي األهمیــ ــاع االستشــ ــاد بالقطــ ــادر اإلجهــ حــــول مصــ
ــة )27(للـــدعم ــائج دراســ ــا مــــع نتــ ــا أیضـ ــائج المتوصــــل إلیهــ حنــــان . وال تتوافــــق النتــ

حـول مصــادر وأعـراض ضـغوط العمــل لـدى األطبــاء  2002 األحمـدي وفریقهــا
أهمیة للعوامل اآلتیة  382بمستشفیات مدینة الریاض، حیث أولى أفراد العینة الـ 

لمســؤولیة، علــى التــوالي كمصــادر مهمــة لشــعورهم باإلجهــاد: خصــائص الــدور (ا
ــــات  ــــوفر اإلمكانـ ــدم تـ ــ ــــرین)، عـ ــة اآلخـ ــــدور، ثقــ ــــة، غمـــــوض الـ ــتقاللیة المهنیـ االســ
ــــز  ــة (تعزیـ ــــة و التنظیمیــ ــة)، العوامــــل المهنیـ ــ ــة والبشــــریة واإلداریـ ــ ــاندة (التقنیـ المســ
ــاذ القــرارات)، الـــدعم االجتمــاعي (مـــن  المكانــة، التقـــدم المهنــي المشـــاركة فــي اتخـ

لنواحي المالیة، العبء النفسي، صراع داخل و خارج المنظمة)، عبء العمل، ا
ــــدعم  ــاة للـ ــة المعطــ ــة العمــــل؛ إال فــــي األهمیــ ــ ــة مــــع الــــزمالء، طبیعـ الــــدور، العالقــ

. فعینــة الدراسـة الحالیـة تــرى أنهـا مازالـت تفتقــر إلـى أبســط )28(االجتمـاعي أیضـا
ــــات  ــاوزت عینــ ــ ــین تجـ ــ ــــي حـ ــة، فـ ــ ــوافز المادیـ ــ ــــي الحـ ــــي وهـ ــا المهنـ ــ ــــات الرضـ مقومـ

هــذا العامــل إلــى االهتمـام بجزئیــات طبیعــة العمــل والعالقــات الدراسـات المــذكورة 
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ــاد هـــذه  ــا اعتبـــار مصـــادر اإلجهـ ــاد المهنیـــة، وعلیـــه یمكننـ مؤشـــرات یمكـــن االعتمـ
 علیها في وضع برامج لتحسین أداء هذه الفئة ورضاها المهني.

 

 اد:ـراض اإلجهـ/ أع2
تم توزیع درجـات انطالقا من عدد البنود و البدائل الخاصة بمقیاس اإلجهاد    

) 01) و المخطـط رقــم(08أفـراد العینـة علـى ثالثــة مسـتویات؛ یبـین الجــدول رقـم(
أن مستوى اإلجهاد لدى أفراد العینة یمیل لالرتفاع، حیث یمیل خمسـون عرضـا 

 من أفراد العینة.% 72.70 للظهور المتوسط أو المرتفع لدى
 

 هاد: توزع أفراد العینة على مستویات اإلج08الجدول رقم

 % التكرار مستوى اإلجهاد

 27,3 41  50 – 116 منخفض

 64,7 97  117 – 182 متوسط

 8,0 12  184 – 250 مرتفع

 100,0 150 المجموع

 : توزع أفراد العینة على مستویات اإلجهاد01المخطط رقم
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ــاد لـــدى أفــــراد  09و مـــن خـــالل مالحظـــة الجـــدول رقـــم    ــا تبـــین أن اإلجهـ یمكننـ
ــالعینـة ی  3.05 میــل لالرتبــاط بــاألعراض النفســیة أكثـر بمتوســط حســابي یقــدر بـ

 .)2.54)، فالسلوكیة (2.69تلیها األعراض الجسدیة (
  

 : إحصاءات وصفیة ألعراض اإلجهاد حسب المتوسطات09الجدول رقم
نوع 

 األعراض
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 االلتواء التباین
خطأه 
 المعیاري

 التفلطح
ه خطأ

 المعیاري

 394, 416,- 198, 094,- 611, 78187, 3,0500 نفسیة

 394, 282,- 198, 322, 524, 72393, 2,6958 جسدیة

 394, 150, 198, 347, 537, 73286, 2,5498 سلوكیة

 
و لتحدیـد أهــم األعــراض ظهــورا، تــم دمـج فئــات مقیــاس اإلجهــاد فــي ثــالث     

"درجة منخفضة" تشمل فئتي "أبدا، و فئات بدال من خمسة؛ حیث تكون األولى 
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نــادرا"، و الثانیـــة "درجـــة متوســطة" تشـــمل فئـــة "أحیانــا" و الثالثـــة "درجـــة مرتفعـــة" 
النســب  تشـمل فئتــي "غالبــا، و دائمــا". ثــم رتبــت األعــراض ترتیبــا تنازلیــا حســب

 المئویة لدرجتها المرتفعة في الظهور.
هي:  النفسیة لإلجهاد ظهورا أهم األعراض) أن 10یظهر الجدول رقم(وعلیه    

من أفراد العینة و بدرجة  %22 سرعة الغضب الذي یظهر بدرجة متوسطة لدى
ــتقبل (%63.30 عالیـــة لـــدى )، الشـــعور %49.30%، 18.70، القلـــق بشـــأن المسـ

) الشـعور %45.30%، 34)، الشـعور بقلـة الحیلـة (%48.70%، 27.30بالملـل (
ــــرین ( ــم اآلخـ ــ ــدم تفهـ ــ ــ%42%، 29.30بعـ ــ ــة ()، الشـ ــ ــــنقص الطاقـ %، 37.30عور بـ

  ).%41.30%، 25.30)، والشعور بالخطر (41.30%
                                         

 : ترتیب األعراض النفسیة حسب درجة الظهور المرتفعة10الجدول رقم

ــ ــ ــدالبنـ  
 درجة

 % منخفضة
 درجة

 % متوسطة
 درجة
 المتوسط % مرتفعة

 االنحراف
 

 المعیاري
 

 739, 2,49 63,3 95 22,0 33 14,7 22 سرعة الغضب 20

 888, 2,17 49,3 74 18,7 28 32,0 48 القلق بشأن المستقبل 32

 819, 2,25 48,7 73 27,3 41 24,0 36 الشعور بالملل 34

 777, 2,25 45,3 68 34,0 51 20,7 31 الشعور بقلة الحیلة 21

 833, 2,13 42,0 63 29,3 44 28,7 43 الشعور بأن اآلخرین ال یفهمونني 31

 769, 2,20 41,3 62 37,3 56 21,3 32 الشعور بنقص الطاقة 23

 863, 2,08 41,3 62 25,3 38 33,3 50 الشعور بالخطر 22

33 
فقدان الرغبة في أشیاء (أنشطة) 

 كانت ممتعة
44 29,3 50 33,3 56 37,3 2,08 ,815 

25 
القلق بشأن تصرفات حدثت في 

 الماضي
42 28,0 54 36,0 54 36,0 2,08 ,799 

 797, 2,05 34,0 51 36,7 55 29,3 44 الشعور بالكآبة 30

 818, 1,96 31,3 47 33,3 50 35,3 53 الشعور بالحساسیة اتجاه النقد 27

 789, 1,95 28,7 43 38,0 57 33,3 50 فقدان الحماس 26

 844, 1,84 28,7 43 26,7 40 44,7 67 الشعور بالوحدة 28



 فتيحة بن زروال .أ 

 2013/   07عية و اإلنسانية رقم حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتما
 

175 

 812, 1,72 22,7 34 26,7 40 50,7 76 زیادة الشك في اآلخرین 35

29 
الشعور بفقدان السیطرة على 

 األمور
63 42,0 56 37,3 31 20,7 1,79 ,765 

 720, 1,53 13,3 20 26,7 40 60,0 90 فقدان الثقة بالنفس 24

) الذي یوجد بدرجة 11في حین یعتبر اإلحساس بالتعب (انظر الجدول رقم     
مـنهم، آالم  %78 من أفراد العینـة وبدرجـة مرتفعـة لـدى %20.70 وسطة لدىمت

ــــالت ( ــ ــــجیج (%62.70%، 19.30العضـ ــ ــــن الضــ ــ ــیة مــ ــ ــ ــد الحساســ ــ ــ %، 28)، تزایــ

ــیة (50% ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطرابات الجنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــداع (%46.70%، 24.70)، االضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ % 36)، الصـ

 ) أهم األعراض الجسدیة ظهورا.%33.30%، 27.30)، والدوار(35.30%

 األعراض الجسدیة حسب درجة الظهور المرتفعة : ترتیب11الجدول رقم

 درجة ـــدالبنــ
 منخفضة

 درجة %
 متوسطة

 درجة %
 مرتفعة

 المتوسط %
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 455, 2,77 78,0 117 20,7 31 1,3 2 اإلحساس بالتعب 01

 782, 2,45 62,7 94 19,3 29 18,0 27 آالم في العضالت 03

ضجیجحساسیة متزایدة لل 02  33 22,0 42 28,0 75 50,0 2,28 ,804 

 852, 2,18 46,7 70 24,7 37 28,7 43 اضطرابات جنسیة 15

 800, 2,07 35,3 53 36,0 54 28,7 43 صداع 05

 853, 1,94 33,3 50 27,3 41 39,3 59 الدوخة (الدوار) 09

 851, 1,75 26,7 40 22,0 33 51,3 77 آالم في الظهر 04

التارتجاف العض 12  57 38,0 54 36,0 39 26,0 1,88 ,794 

 835, 1,69 24,0 36 21,3 32 54,7 82 جفاف الفم و الحنجرة 14

 805, 1,68 21,3 32 25,3 38 53,3 80 ضعف مقاومة المرض 10

 821, 1,59 21,3 32 16,0 24 62,7 94 اإلحساس بغصة في الحلق 19

11 
تسارع نبضات القلب حتى في 

 حالة الراحة
86 57,3 35 23,3 29 19,3 1,62 ,791 

 771, 1,58 17,3 26 23,3 35 59,3 89 اضطرابات معویة 06

 753, 1,64 16,7 25 30,7 46 52,7 79 الحاجة الملحة للتبول 08

 757, 1,51 16,0 24 19,3 29 64,7 97 قصر النفس 16

 749, 1,49 15,3 23 18,7 28 66,0 99 غثیان (رغبة في القيء) 18

طرابات معدیةاض 07  79 52,7 49 32,7 22 14,7 1,62 ,730 

 717, 1,57 13,3 20 30,7 46 56,0 84 برودة في األطراف 13
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 685, 1,40 11,3 17 17,3 26 71,3 107 عسر الهضم 17

ــم       ــ ــــدول رقـ ــــر الجـ ــلوكیة (انظـ ــ ــــراض السـ ــــتوى األعـ ــــى مسـ ــــل 12 و علـ ) یحتـ
 د العینة و بدرجة عالیـة لـدىمن أفرا% 28 النسیان بظهوره بدرجة متوسطة لدى

%، 14)، التصـرفات قهریــة (%40% 21.30مـنهم، صـعوبات النــوم ( 43.30%

ــاذ القـــرارات (37.30% ) الصـــعوبات فــــي %35.30%، 31.30)، التـــردد فـــي اتخــ
ــــت ( ــ ــیم الوقـ ــ ــ ــابع %32.70%، 26تنظـ ــ ــ ــــدق باألصـ ــ ــبیة كالـ ــ ــ ــــات العصـ ــ )، و الحركـ

 . ) أهم أعراض اإلجهاد السلوكیة ظهورا%32% 16.70(

 : ترتیب األعراض السلوكیة حسب درجة الظهور المرتفعة12الجدول رقم

 ـدالبنــ
 درجة

 منخفضة
% 

 درجة
 متوسطة

% 
 درجة
 مرتفعة

 المتوسط %
 االنحراف

المعیاري   
 839, 2,15 43,3 65 28,0 42 28,7 43 النسیان 45

 890, 2,01 40,0 60 21,3 32 38,7 58 صعوبات في النوم 40

ریةتصرفات قه 37  73 48,7 21 14,0 56 37,3 1,89 ,923 

 831, 2,02 35,3 53 31,3 47 33,3 50 التردد في اتخاذ القرارات 46

 859, 1,91 32,7 49 26,0 39 41,3 62 صعوبات في تنظیم الوقت 47

 895, 1,81 32,0 48 16,7 25 51,3 77 حركات عصبیة كالدق باألصابع 41

 817, 1,95 30,7 46 33,3 50 36,0 54 صعوبة في التركیز 38

 889, 1,78 30,7 46 16,7 25 52,7 79 زیادة استهالك المنبهات 43

عن اآلخرین لاالنعزا 39  76 50,7 36 24,0 38 25,3 1,75 ,837 

 793, 1,78 22,7 34 32,7 49 44,7 67 فقدان الشهیة 42

 787, 1,59 18,7 28 22,0 33 59,3 89 إهمال المظهر 49

مخیفةأحالم  36  97 64,7 31 20,7 22 14,7 1,50 ,740 

 654, 1,39 9,3 14 20,7 31 70,0 105 تصرفات عدوانیة 44

 601, 1,27 8,0 12 11,3 17 80,7 121 أخطاء متكررة في العمل 50

 590, 1,25 8,0 12 8,7 13 83,3 125 استخدام المهدئات 48

د مـع مــا توصــلت إلیــه وتتوافـق نتــائج هــذه الدراســة مـن حیــث مســتوى اإلجهــا   
حــول " االحتـراق، االكتئـاب، الرضــا  Lloyd&al 1994 لویــد و زمالئـهدراسـة 

، حیـث وجــدوا أن أفــراد العینــة یفي بــین أطبـاء الطــوارئ الكنــدیین"الحیـاتي والــوظ
لم یصلوا إلـى حـد اإلنهـاك العـاطفي، ولكـن ظهـرت لـدیهم بعـض السـمات  395الـ
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. وكـذلك )29(إلنسانیة وعدم الشعور باالنجازا األخرى لالحتراق، وهي التجرد من
حـول نمـاذج ضـغوط العمـل  Deary&al 1996 دیـري وفریقـهمع نتائج دراسة 

 طبیبا استشاریا اسكتلندیا، والتي أظهرت أن مستوى 333والشعور باالنجاز لدى 
نـورة الــرویس . فـي حـین أظهـرت دراسـة )30(اإلجهـاد یرتفـع لیصـل حـد االحتـراق

ى الضــغوط والتكیــف لـــدى األطبــاء فــي مستشـــفى الملــك خالـــد تقیــیم مســـتو  حــول
 165انتشار ظاهرة االحتراق بدرجة متوسـطة بـین أفـراد العینـة ( 1996الجامعي 

 .)31(فرد)
أما من حیث أعراض اإلجهاد األكثر میال للظهور فإن نتائج الدراسة الحالیة    

، حیث كانت 2002 وفریقها حنان األحمديال تتفق مع ما توصلت إلیه دراسة 
الجســدیة أكثــر مـیال للظهــور لــدى أفــراد العینـة مــن األعــراض النفســیة  ضاألعـرا

 .)32(التي شملت في تصنیفها األعراض السلوكیة أیضا
 

 / استراتیجیات مواجهة اإلجهاد:3
اعتمادا على المتوسطات الحسابیة الستخدام مختلف استراتیجیات المواجهة،     

أفـراد العینــة یمیلــون لتوظیـف االســتراتیجیات المركــزة  أن )13یبـین الجــدول رقــم(
أكثر من االستراتیجیات المركزة على االنفعال  2.07 على المشكلة بمتوسط قدرة

 . 1.84 التي قدر متوسطها بـ
 

: إحصاءات وصفیة الستراتیجیات مواجهة اإلجهاد حسب 13الجدول رقم
 المتوسطات

 نوع االستراتیجیات
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
 المعیاري

 االلتواء التباین
خطأه 
 المعیاري

 التفلطح
خطأه 
 المعیاري

 394, 376, 198, 381,- 099, 31487, 2,0758 مركزة على المشكلة



 اإلجهاد المهني لدى العاملين بمصلحتي االستعجاالت والتوليد 
 األعراض، واستراتيجيات المواجهة)(المصادر،         

 2013/   07حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية و اإلنسانية رقم 
 

178 

 394, 131,- 198, 084,- 075, 27449, 1,8478 مركزة على االنفعال

 

ــا ســـتراتیجیات المركـــزة علـــى المشـــكلة اســـتخداما تـــم تر و لتحدیـــد أكثـــر اال    تیبهـ
ــا للنســـب المئویـــة لدرجـــة اســتخدامها المرتفعـــة ؛ حیـــث یظهـــر الجـــدول تنازلیــا وفقـ

) أن اإلفادة من الخبرات السابقة في حل المشكلة الحالیة التي یستخدمها 14رقم(
مــن أفـراد العینــة، اإلفــادة مـن مناقشــة اآلخــرین فــي اإلدراك  %54 بدرجـة مرتفعــة

ــكلة ( ــ ــ ــ ــــع للمشـ ــ ــــود %50األوســ ــ ــاعفة الجهــ ــ ــ ــ ــعبة )، مضـ ــ ــ ــ ــــداف الصـ ــ ــ ــــق األهـ ــ ــ لتحقیـ
)، دراسـة عواقــب و %40.70)، تحلیـل الموقـف المجهــد لفهمـه جیــدا (47.30%(

ــارة ( ــ ــــول المختــ ــائج الحلــ ــ ــاد %40نتــ ــ ــ ــببة لإلجهـ ــ ــكلة المســ ــ ــــل المشــ ــادرة بحــ ــ )، والمبــ
 ) تشكل أهم االستراتیجیات التي یفضل أفراد العینة استخدامها.36.70%(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 توظیفهاة المركزة على المشكلة حسب مستوى المواجه : استراتیجیات14الجدول رقم
ــد          /         مستوى  البنــ

 االستخدام
 المتوسط % مرتفع % متوسط % منخفض

 االنحراف
المعیار   

07 
أستفید من خبراتي السابقة لحل 

 المشكلة الحالیة
12 8,0 57 38,0 81 54,0 2,46 ,641 

17 
راك تفیدني مناقشة اآلخرین في إد

 أوسع للمشكلة
24 16,0 51 34,0 75 50,0 2,34 ,740 

32 
أبذل جهدا مضاعفا كي أحقق 

 األهداف الصعبة
29 19,3 50 33,3 71 47,3 2,28 ,770 
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02 
أقوم بتحلیل الموقف الضاغط 

 لفهمه جیدا
28 18,7 61 40,7 61 40,7 2,22 ,741 

10 
أدرس عواقب و نتائج الحل الذي 

 سأنفذه
30 20,0 60 40,0 60 40,0 2,20 ,751 

12 
أبادر فورا بحل المشكلة المسببة 

 للضغط
15 10,0 80 53,3 55 36,7 36,7 ,631 

03 
أواجه الشخص الذي سبب لي 

 للمشكلة
40 26,7 55 36,7 55 36,7 2,10 ,792 

36 
أتجنب االختالط مع اآلخرین أثناء 

 المشكلة
33 22,0 63 42,0 54 36,0 2,14 ,751 

34 
سي ألسوأ ما یمكن أن أحضر نف

 یحدث
43 28,7 59 39,3 48 32,0 2,03 ,781 

29 
أشغل نفسي بمشاهدة التلفاز كي 

 أنسى المشكلة
45 30,0 58 38,7 47 31,3 2,01 ,786 

 669, 2,15 30,7 46 53,3 80 16,0 24 أضع بدائل مختلفة لحل المشكلة 21

 744, 2,06 30,7 46 44,7 67 24,7 37 أستعرض خطوات الحل قبل تنفیذه 24

 710, 2,08 29,3 44 49,3 74 21,3 32 أضع خطة لحل المشكلة و أنفذها 06

 722, 2,04 28,0 42 48,0 72 24,0 36 أتنبأ بالنتائج المحتملة للمشكلة 28

 812, 1,84 26,0 39 32,0 48 42,0 63 ألجا إلى النوم 26

 742, 1,86 21,3 32 43,3 65 35,3 53 أتجنب الحلول الوسط 15

19 
ال أترك شیئا یقف في طریقي 

 لتحقیق ما أرید
53 35,3 66 44,0 31 20,7 1,85 ,736 

30 
أغیر خططي لتتوافق مع 

 المشكالت الجدیدة
49 32,7 75 50,0 26 17,3 1,85 ,693 

 703, 1,66 13,3 20 39,3 59 47,3 71 أتجنب التفكیر بالمشكلة 08
 

ــــزة      ــتراتیجیات المركـ ــ ــا االسـ ــــدول أمــ ــإن الجـ ــ ــا، فـ ــــر توظیفــ ــال األكثـ ــ علــــى االنفعـ
ــا ) 15رقــم( حســب النســـب المئویـــة لدرجـــة اســـتخدامها الـــذي یشـــملها مرتبـــة تنازلیـ

ــاال  ــ ــه الفــــرد أحســــن حـ ــان فیــ ــین أن اللجــــوء لتــــذكر الماضــــي الــــذي كــ ــة یبــ المرتفعــ
من أفراد العینة، البوح بمشاعر الخوف والقلق لشخص  %51.30 الموظف لدى

)، %38.70یـف مـن الشــعور باإلجهـاد عـن طریـق البكــاء (التخف)، %46مقـرب (
ــاه %36البحـــث عـــن الــــدعم األســـري ( ــا العمـــل تجــ ــنفس لعـــدم معرفـــة مــ )، لـــوم الــ
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االستراتیجیات ) أهم %30.70)، و ممارسة بعض الهوایات (%34.70المشكلة (
 من حیث االستخدام. المركزة على االنفعال

 

ركزة على االنفعال حسب مستوى : استراتیجیات المواجهة الم15الجدول رقم
 توظیفها

 

ــد     /          مستوى االستخدامالبنــ  المتوسط % مرتفع % متوسط % منخفض 
 االنحراف
 المعیاري

 735, 2,36 51,3 77 33,3 50 15,3 23 أتذكر الماضي الذي كنت فیه أحسن حاال 35

 772, 2,26 46,0 69 34,0 51 20,0 30 أبوح بخوفي و قلقي لشخص مقرب لي 05

13 
أخفف من شعوري بالضغط عن طریق 

 البكاء
52 34,7 40 26,7 58 38,7 2,04 ,858 

 822, 2,05 36,0 54 32,7 49 31,3 47 ألجأ إلى الدعم األسري 11

09 
ألوم نفسي لعدم معرفتي ما سأفعله تجاه 

 المشكلة
39 26,0 59 39,3 52 34,7 2,09 ,777 

لة ليألوم نفسي لحصول المشك 23  33 22,0 70 46,7 47 31,3 2,09 ,727 

 806, 30,7 30,7 46 35,3 53 34,0 51 أمارس بعض الهوایات  25

 723, 1,99 25,3 38 48,0 72 26,7 40 أخضع و أسلم باألمر الواقع 20

 749, 1,99 23,3 35 43,3 65 33,3 50 أستخدم وسائل الدعابة و الضحك 22

33 
قة له أفرغ غضبي بموضوع ال عال

 بالمشكلة
75 50,0 43 28,7 32 21,3 1,71 ,797 

01 
ألوم نفسي ألني أتعامل بانفعال مع 

 المشكلة
25 16,7 94 62,7 31 20,7 2,04 ,612 

 785, 1,73 20,7 31 31,3 47 48,0 72 أكثر من الشكوى 27

و الشاي ةأفرط في استهالك القهو  14  88 58,7 36 24,0 26 17,3 1,59 ,770 

04 
د متعة كبیرة في تناول الطعام مع أج

 وجود المشكلة
110 73,3 22 14,7 18 12,0 1,39 ,693 

 692, 1,53 11,3 17 30,0 45 58,7 88 أمارس بعض تقنیات االسترخاء 31

 690, 1,44 11,3 17 21,3 32 67,3 101 ألجا إلى النقد و السخریة 16

 587, 1,24 8,0 12 8,0 12 84,0 126 أمارس التمارین الریاضیة 18
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و على الرغم من أن دراسة تأثیر المواجهة على صحة الفـرد تعتبـر صـعبة      
دراسـات التنبؤیـة والفحـوص البیوطبیـة)؛ إال أن تكلفـة الالتقییم ألسباب منهجیـة (

الزاروس و فولكمان یریان أن بإمكانها التأثیر على صحة الفرد من خالل ثالث 
 طرق مختلفة:

الكیمیائیـة المرتبطـة  -مـدة االسـتجابات الفزیولوجیـة، والعصـبیةتكرار، شدة، و   
 باإلجهاد في حالة: 

لــم یســتطع الفــرد تحســین الظــروف البیئیــة المجهــدة أو عــدم مالءمـــة   -
 االستراتیجیات المركزة على المشكلة.

لم یتمكن الفرد من تعدیل اإلجھ�اد االنفع�الي ف�ي مواجھ�ة ح�دث غی�ر   -
 متحكم بھ.

ــیة، انتهـــاج أســـلوب   - ــا یفعـــل الـــنمط أ: تنافســ مواجهــــة خطیـــر (مثـــل مــ
 عدائیة، إدراك المواقف المجهدة كتحدي).

التـأثیر المباشـر والسـلبي علـى الصـحة، عنـدما تتضـمن اإلفـراط فـي اســتهالك   
ــالتبغ الكحـــول، والمخـــدرات... أو حــین تجـــر الفـــرد إلـــى ممارســـة  مــواد ســـامة كـ

 أنشطة خطیرة كالقیادة السریعة مثال. 
ن أشكال المواجهة المركزة على االنفعال أن تهـدد الصـحة، ألنهـا تعرقـل بإمكا  

تبني سلوكات متوافقة فاإلنكار أو التجنب قـد یجعـالن الفـرد ال یـدرك أعراضـه 
 .)33(أو یتأخر كثیرا في اللجوء لالستشارة 

أظهرت دراسات عـدة وجـود ارتبـاط دال بـین نمـط المواجهـة المسـتخدمة وقد     
؛ حیـــث ارتبطـــت psychological outcomes ت الســـیكولوجیةوبــین المخرجـــا

اسـتجابة المواجهـة المركـزة علـى المشــكلة التـي تسـتدعي مجابهـة المجهـد وتعدیلــه 
بأحسـن المخرجــات، خاصــة فــي حالــة إمكانیـة الــتحكم فــي الموقــف المجهــد. فــي 
حین استخدمت استراتیجیات كقبول المجهد أو إعادة تقییمه في حالة العجز عن 
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لتحكم أو السیطرة على الموقف خاصة. وارتبط توظیف تجنب أو إنكار المجهد ا
 .)34(بمخرجات متواضعة

حـول اسـتراتیجیات  Wade & al  2001وایـد و زمالؤهـاو توصـلت دراسـة     
أطفــال أجـروا عملیـات جراحیـة علـى الــدماغ  103مواجهـة اإلجهـاد لـدى عـائالت 

السـنة التـي تلـت إجـراء الجراحـة إلـى  طفال على العظام، تـم تتـبعهم خـالل 71و 
 ارتباط:
بمســتوى أقــل مــن الشــعور بالعــبء، واإلنكــار بإجهــاد  acceptance التقبـل -

 أكبر لدى الفریقین. 
المواجهـة النشـطة بمسـتوى أكبـر مـن الشـعور باإلجهـاد لـدى فریـق عملیــات  -

 الدماغ فقط. 
ـــدام الدعابـــة بتخفـــیض مستـــاستخــ - عملیـــات الـــدماغ اد لـــدى فریــق ـوى اإلجهـ

 .  )35( فقط
عبـر عـدة دراســات  Holahan&Moos  1990هولهـان و مــوسكمـا وجـد     

ــاد، یــــزداد  طولیـــة أنـــه مـــن بـــین األفـــراد الـــذین یواجهـــون مســـتوى عـــال مـــن اإلجهـ
احتمــال اإلصــابة باالكتئــاب أو األمـــراض الجســدیة لــدى الفئـــة التــي تمیــل أكثـــر 

مقارنة بالذین یمیل�ون الس�تخدام   avoidanceالستخدام استراتیجیات التجنب
 .approachالمجابھة  تاستراتیجیا

وجـود ارتبـاط دال بـین االحتـراق  1996 مازالش و زمالؤهـاو أكدت أبحاث     
النفسـي وأسـالیب المواجهـة؛ حیـث یــرتبط االنجـاز الشخصـي بأسـلوب المواجهــة؛ 

ــ ــ ــلبیا باالســ ــ ــا سـ ــ ــه الخصـــــوص ارتباطـ ــ ــــى وجــ ــالتحكم علـ ــ ــة بـ ــ ــــرتبط المواجهـ تنفاذ وتـ
 .)36(االنفعالي

ــــي      ــة كثیــــرة أجریــــت فـ ــــدت دراســــات تنبؤیــ ــاد المهنــــي، أكـ ــال اإلجهــ و فــــي مجــ
ــناعیة (مثــــل: ــ ــــورة Israel&al, 1989; Ashford,1988منظمــــات صـ ) خطـ
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المواجهـة المركـزة علــى االنفعـال أو المواجهــة بالتجنـب، حیـث تــؤدي إلـى ارتفــاع 
بــل تبــین مـن خــالل دراســات مسـتوى االكتئــاب أو عـدم الرضــا المهنــي. فـي المقا

) أن المواجهــة المركــزة علـــى Bhagat&al, 1991; Rijk&al, 1998أخــرى (
المشكل تشكل عموما عامل وقایة، یخفـف مـن األثـر السـلبي للمجهـدات المهنیـة 

 .     )37(على الصحة الجسدیة و العقلیة مثال لدى المدرسین، والممرضات 
 ات:ـة والتوصیـالخالص

ــ    ــ ــــرتبط اإلجهــ ــد یـ ــ ــتعجاالت والتولیــ ــ ــلحتي االسـ ــ ــاملین بمصــ ــ ــــدى العـ ــــي لــ اد المهنـ
ــالحوافز  ــا یتعلـــق بــ ــا مـ ــة أم البـــواقي بمصـــادر أهمهــ ــفائیة لوالیــ بالقطاعـــات االستشـ

 كالراتب والترقیة، وبالعالقات اإلنسانیة كالرؤساء والزمالء والمواطنین.
یة یظهـر مسـتوى اإلجهــاد الـذي یمیـل لالرتفــاع لـدیهم مـن خــالل أعـراض نفســ   

سرعة الغضب، القلق بشأن المستقبل، الشعور بالملل، وبقلة الحیلة أهمها تشكل 
عضـالت، تزایـد الحساسـیة مـن اإلحساس بالتعـب، آالم ال وأعراض جسدیة یعتبر

 أهمها.، االضطرابات الجنسیة الضجیج
ــــذي     ــاد الـ ــة اإلجهــ ــ ــد مقاومـ ــتعجاالت والتولیــ ــلحتي االســ ــ ــاملون بمصـ ــاول العــ یحــ

؛ ســـتراتیجیات المركــزة علـــى المشـــكلة أكثـــراالمیـــل إلــى اســـتخدام یشــعرون بـــه بال
اإلفادة من الخبرات السابقة في حل المشكلة الحالیة، اإلفادة من بینها: مفضلین 

مـــن مناقشـــة اآلخـــرین فـــي اإلدراك األوســــع للمشـــكلة، مضـــاعفة الجهـــود لتحقیــــق 
ب ونتــائج األهـداف الصــعبة، تحلیـل الموقــف المجهــد لفهمـه جیــدا، ودراسـة عواقــ

 الحلول المختارة.
 و من خالل من هذه النتائج، تظهر ضرورة:   
اعتماد برامج إرشادیة، على مستوى مثل هذه المنظمات، تهدف إلى مسـاعدة  -

یمكـن  العاملین بها على مقاومة ظاهرة اإلجهاد، والتخفیف من تأثیراتهـا السـلبیة.
 یة من مؤشرات.بناؤها انطالقا مما توفره دراسات كالدراسة الحال
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العمـل علـى تحسـین العالقـات التنظیمیـة داخـل مثـل هـذه المنظمـات، اعتمــادا  -
 على تحسین أنساق االتصال التنظیمي، على وجه الخصوص.

ــا،  - اعتمــاد نتــائج البحــث العلمــي كأســـاس ألي بــرامج تحســینیة یزمــع القیــام بهـ
الكامنـة وراءهــا،  باعتبـاره أقــدر علـى تحدیــد بـؤر المشــكالت و األسـباب الحقیقیــة

 موفرین بذلك الكثیر من الجهد والوقت والمال.
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 ة الطفلاجتماعیالتفاعالت الوالدیة وتأثیراتها على 
 نقدیة من خالل دراسة میدانیة لألسرة الجزائریةتحلیلیة  قراءة

 ملیكة عرعور :الدكتورة                                 
 العلوم االجتماعیةقسم                                                     

 بسكرة -جامعة محمد خیضر                                               
 
 
 

 الملخـص:
 

 األسرة استقرارالعالقة الزواجیة آلیة اجتماعیة عالیة األثر في تعد 
بناء شخصیتهم وتنمیط تفاعالت فاعلیها على اختالف مكاناتهم وأدوارهم فیها و 

 اوأهمه، كذلك وتشكیل عالقاتهم داخل األسرة وخارجها وبلورة سلوكاتهم
إذ یعد الوالدین القدوة في كل شيء وخاصة في السنوات السبع ، فالطاأل

ومن ثمة نسخ أفكارهم األبناء باحتكاك الوالدین األولى، نتیجة قوة وشدة 
ومعتقداتهم وبالتالي محاكاة هؤالء لهم في طرائق مشیهم، كالمهم، لبسهم، 

لدین فیما العالقة الوا عالتلذا فإن وجود خلل في سیرورة تفاسلوكاتهم...الخ، 
بالضرورة عند األطفال، مما یجعلهم ذوو مكاسب اجتماعیة یحدث خلل  بینهم

، وذات سلیمةمما یدل على اجتماعیة غیر مفاهیم، أفكار ومعطیات غیر سویة 
 مجتمع.في الفعال سلبي وغیر  أثر
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العالقة  جتماع واإلنسان بأنه تعدااللقد أجمع العلماء  :مقـدمة وٕاشكالـیة
اآللیة االجتماعیة النوعیة واألساسیة لوجود األسرة بالتحدید الزواجیة األسریة و 

برمتها في أي مجتمع إنساني وفي مختلف األزمنة، كما اعتبروا الحالة 
التفاعلیة السلیمة المتناغمة لها تحقق مختلف اإلشباعات لكل من الزوجة 

التفاعالت األسریة األخرى بین والزوج معًا قضیة محوریة في تنمیط سیرورة 
جمیع أفرادها باختالف جنسهم وأعمارهم وقربهم من العالقة، كما أن لها 
انعكاساته على بناء شخصیة الطفل بدرجة كبیرة جدًا تبعًا إلثباتات علم النفس 

بنـاًء علیه جاءت هذه الدراسة المعنونة لتقدم معرفة نظریة مدعمة  الشخصیة،
االجتماعي المیداني لألسرة الجزائریة للعثور على اإلجابة على بالتأكید الواقعي 

للتساؤل التـالي: ما هي آثـار التفاعالت الوالدیة على اجتماعیة األطفال في 
   األسرة الجـزائـریة؟

تهدف هذه الدراسة السوسیولوجیة إلى رصد عملیة ة: ـداف الدراسـأه
اعالت االجتماعیة الوالدیة التي تنمیط السلوك المجتمعي عند الطفل تبعًا للتف

   تتبلور في الواقع األسري. 
استندت هذه الدراسة لألدوات العلمیة . اإلجراءات المنهجیة للدراسة: 1
في المالحظة البسیطة دون مشاركة، المقابلة نصف المقننة،  )01(المتمثلة

لمنهجیة ، لكن األسئلة اللمقاالت القیاس السوسیومتري وأخیرًا تحلیل المضمون
 )04(" كما جرت الدراسة على العینة "عشوائیة بسیطة، المطروحة بإلحاح مفادها

 وتتمیز العینة بما یلي: وحدة،  91یقدر حجمها 
الجـنس: أما بالنسبة لجنس یقدر عدد اإلناث فیها بـ بینما یقدر عدد  -أ
ني أن مفردة، وهذا یع 45 بینما عدد اإلناث یقدر عددهم بـ مفردة، 46الذكور 

 األزواج في العینة یوجد من بینهم رجل متزوج اثنین. 
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السن: تتوزع عینة الدراسة على النحو التالي بالنسبة للوالدین، حیث  -ب
یقدر عدد  [40,30[بمفردة واحدة، بینما الفئة  [30, 20[یقدر عدد أفراد الفئة 

عدد أفراد  مفردة، أما 37بــ  [50,40[مفردة، كما یقدر حجم فئة  40أفرادها 
 مفردة. 13سنة یقدر بــ  50العینة أكبر من 

یقدر المهـنة الممارسة: تتوزع عینة الدراسة على النحو التالي، حیث  -ج
 34 تقدر بـ عـملتمارس  وحدة، بینما المفردات التي ال 42 بـ موظـفعدد ال

ة مفردات، والذین یمارسون أعمال حـر  6 یقدرون بـمفردة، في حین المتقاعـد 
 مفردات. 9 یقدر عددهم بـ

یتوزعون فردة  143 بـالبحث في العینة هم دد األوالد: یقدر عددع -د
 مفردة. 84أما الذكور یقدر عددهم بـ  79 یقدر عددهم بـ على فئتین األنثى

عدیدة هي مفاهیم الدراسة لكن في هذا المقام نحدد . مفاهیم الدراسة: 2
 أكثرها أهمیة في الدراسة، وهي:

عملیة یعرف العالم األمریكي تالكوت بارسونز  :عةتعریف المجتم .1.2
جتمعة بأنها " عملیة تعلیم تعتمد على التلقین والمحاكاة والتوحد مع األنماط مال

إن قیام الفرد معًا، حیث  )08(العقلیة والعاطفیة واألخالقیة عند الطفل والراشد " 
إلیاب، الرفع أو الوضع، الذهاب أو امن حسیة الحركات البنشاط عضوي ك

الخ أو نشاط ذهني كالتفكیر، …الجلوس أو الوقوف، حدیث أو إنصات
الفعل  إال إذا اكتسب" ،الخ ال تعد أفعاال اجتماعیة…الشعور، البكاء، الضحك

ما ذات داللة اجتماعیة وبالتـالي تأثر في آخر، بمعنى أخر، حیث  )09(قیمة"
الحسبان أبعاد الوسط االجتماعي البشري  تبرز تلك القیمة عادة عند أخذها في

نا فإن هناك نوعین من السلوكات أو افي والتأثر بهم على األخص، من هوالثق
في تركیب معًا ، إذ یدخالن )10(" االجتماعیة والفردیة"يالممارسات اإلنسانیة وه

شخصیة الفرد وبالتالي في بلورة ردود أفعاله وتوقعاته وصدور الفعل االجتماعي 
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الذي یحض بقبول الوسط شریطة أن یحقق التوازن بین نمطي  ،لسويا
الممارسات، ومن هنا فإن الغرض من مجتمعیة الفرد منذ نعومة أظافره" إدماج 

 )11(عناصر الثقافة في نسق الشخصیة، هي عملیة مستمرة وال نهایة لها "
ر اجتماعي تضمن للفرد مكانة في المجتمع كما أنها تزوده بالقدرة على أداء دو 

أنه تبعا لمعنى الممارسة أو النشاط عند ، أو عدة منها وبنـاءًا علیه یمكن القول
 الفرد.

النشاطات التي تعتمد على  "زمرة من ة تلك ییشیر مفهوم المجتمع
التي حین تأتي للبحث عن خصائصها بوجه عام ، الحركات العضلیة لإلنسان

تي تكتسب معنى ما عند متلقیها، ال ،)06( تعتبر كعناصر للسلوك االجتماعي"
ات الفرد المختلفة، هذا بمعنى أن تلك ـوالغرض عند هذه األخیرة إشباع حاج

األنشطة قد تأخذ شكل عملیات بسیطة أو مركبة، إیحائیة أو تصریحیة، 
حركات یدویة، ومن هنا فـإن زمرة األفعال اإلنسانیة التي یقوم بها الفرد في 

ه االجتماعي، إلضافة إلى تأثیر الحاجات اإلنسانیة الحیاة الیومیة في واقع
یفرز زاویة عبر  ،المتنوعة وأیضا آلـیات المستخدمة في ذاك السلوك وطبیعتها

"مقدار ما یدخل في الحسبان سلوك اآلخرین وبمقدار ما یتأثر بهم في مجراه 
فعل علیه القائم بال )07(قها "ـوذلك من جراء واقع الداللة الذاتیة التي یعل

 .في وسطه االجتماعي في آن واحدالتطبیعي أي الوالدین والمتفاعلین معه 
موقف المما یجعل تلك النشاطات ذات معنى عند كل المتفاعلین في 

التفاعلي بذاته، نتیجة التأثیر المتبادل بینهم في عالقتهم ببعض، كما أن 
جتماعیة والقائم لطبیعة العالقة القائمة بین المتلقي أي الولد للمدلوالت اال

بالسلوك التطبیعي أي الوالدین تأثیر على المدلوالت المنقولة، مضامینها، 
استخداماتها، المواقف الواجب تفعیلها فیها، واألطراف التي یتفاعلون معها، 
وبذلك یكتسب مضمون األفكار الصفة االجتماعیة عند األنا واآلخر معا في 
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س الداللة، مما یعكس بالضرورة نمط موقف محدد في ذات الوقت واألهم بنف
معیشي معین للجماعة األولیة األسریة ومصالحها بالدرجة األولى بما فیها من 
أفراد، من هنا فإن الجماعة األسریة تمارس سلطة القهر االجتماعي على 
أعضاءها لتحویلهم إلى كائنات اجتماعیة، إذ تفرض علیهم ترتیبًا معینًا من 

ت، رجوعًا إلى قدرتها في إمدادهم بالطرائق التفاعلیة المتاحة الحاجات واألولویا
اجتماعیًا وكیفیات مختلفة، لكن هل كل نشاط، ممارسات یقوم به فاعل في 

 سلوكًا وتوقعا؟  خرموقف اجتماعي ما یتأثر به األ
تبعًا لتحدید مفهوم المجتمعیة عند الفرد یتبین : عنـاصر المجتمعة. 2.2

یة مكونة من عنصرین، أحداها متعلقة بالفرد والثانیة أن عملیات المجتمع
بالمجتمع برمته، والمهم أن تمام العملیات التطبیعیة للمجتمعیة تلك ال تتم 

 شریطة وجود الفئتین معًا.
في الوسط االجتماعي وبالتحدید نسان یولد اإل . متعلقة بالفـرد:1.2.2

یة األولى التي تتكلف األسرة، حیث أن هذه األخیرة هي الهیئة االجتماع
اجتماعیًا برعایة الطفل، كونه لیس على وعي ودرایة بالوضع الذي هو فیه وال 
بالحالة التي هو علیها، مع توفر المعطیات األساسیة التي تیسر المهمة 

 " االجتماعیة لألسرة في عملیة التنمیة االجتماعیة، حیث أن أهم تلك المعطیات
 )13("والحاجات اإلنسانیةراث الحیوي، الدوافع االجتماعیة قابلیة الفرد للتعلم، المی

ألنها قاعة ضروریة الستیعاب الموجودات االجتماعیة، مدلوالتها  للكائن
ومعانیها وكیفیات استخدامها، هذا یعني أنه یجب أن یكون الكائن البشري سلیم 

 بدنیًا، ذهنیًا وعصبیًا.
ة هي تحویل السلوك أو یمعجتمعملیة التعد . متعلقة بالمجتمع: 2.2.2

االجتماعیة إلى سلوكات وممارسات  هالممارسات اإلنسانیة للفرد في جماعت
لضبط العام لزمرة القیم والمعاییر الثقافیة االجتماعیة للمجتمع اتتماشى وفقًا 
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مشروطة بوجود الكائن البیولوجي في الة یجتمعملیة ممارسة المذاته، فـإن فع
ة یجتمعمات الوقت، یجب تحصر تلك عملیات الوسط اجتماعي له وفي ذ

، مستمدة من المجتمعومراحلها االجتماعیة بمنطلقات معینة تعتبر كأساسیات 
" الطابع المرغوب فیه وتتمثل فيوفق ة یجتمعمإذ على إثرها تتخذ عملیة ال

الضبط االجتماعي ومعاییره وآلیاته، األدوار االجتماعیة وأخیرا المؤسسات 
حیث المختلفة التأثیر والدور في عملیة اإلنماء االجتماعي،  )14(" االجتماعیة

مجتمع ألخر تتبین مالمح الشخصیة العام المتباینة من أن هذه األساسیات 
البیولوجي من وضع الخطوط البشري ، ومن ثمة یتمكن الكائن اتلمجتمعتلك ال

جتمعیة وما مالقیام به في إطار الضوابط الالذي یجب العریضة لسلوكاته بین 
 ال یجب القیام به.   

رفت األسرة بأنها " الوسط اإلنساني األول ـ: عُ المجتمعةنماط األ .3.2
الذي ینشأ فیه الفرد ویكتسب في نطاقها أول أسالیبه السلوكیة، التي تمكنه من 

نتیجة صقلها وتطویعها لقواه  )15(إشباع حاجاته وتحقیق التوافق مع المجتمع"
لبیولوجیة، النفسیة الفیزیولوجیة عبر مراحل عمریة مختلفة واستعداداته ا

والمتباینة األبنیة واإلجراءات  )16(العملیات المعقدة من التعلیم" باالستناد إلى "
وعادات، إذ أن الفاعل یصدر  ة الطفلالتأثیر في شخصیمن ثمة واألسالیب و 

در والسن، الجنجملة من األفعال االجتماعیة في مواقف مختلفة باختالف 
 .كذا باختالف موضوعات الموقفوالمستوى التعلیمي، 

 ،اجتماعیة صرف إرادي ذا داللة اً إنسانـی اً نشاطالتنشئة االجتماعیة تعد 
الذي یرید  ،إنه قـابل للتنمیط تبعا إلرادة الفاعل في اكتسابه المعنىوبالتالي ف

فإذا  ،ي ذاك الموقفله ف )18(ر"ـییسر له إشباع حاجاته واستجابة اآلخ والذي "
الذي رسمته قواعد الضبط االجتماعي  ق،ایاتجهت إرادة الفاعل في ذات الس

هي تلك  ،ن الممارسة المقبولة اجتماعیافإوعلیه  ،األسریة والمجتمعیة



مليكة عرعور د .  

 
 

 2013/   07جامعة قالمة للعلوم االجتماعية و اإلنسانية رقم  حوليات
195 

من الممارسات االجتماعیة التربویة التي تتم ضمن إطار التصورات المتوقعة 
ما إذا رافقت االستجابة استنكارا بین، بقواعد الضبط االجتماعيطرف المجتمع 

جماعیا لما صدر عن األنا الفاعل من نشاطات خالفت القواعد الضبطیة ألن 
إرادته سلكت المسار غیر ذاك الذي وضعته، حتى وٕان تمكن الفعل من تحقیق 
إشباعا عند األنا واآلخر معا، كأن تساءل األم االبن أیك كنت؟ فهو یتوقع 

كنت عند سبق بإجابة " التأنیب فیوالذي یترتب عنه  "  عفي الشار "  اإلجابة
، ثم أن هذه اإلجابة تحقق له غایة كما " وهي النموذج المقبولصدیقي أدرس

، تحقق لها إشباعا في نفس الوقت، وبهذه الوتیرة یحدث الفعل غیر المقبول
ة في ألسالیب نظامی )الوالدین( التنشئة االجتماعیةإذا لجأ القائم وبالتالي ف

فعال مقبوال وٕان  ذا األخیره الفعل عند الطفل صدر عناالجتماعي تأطیر 
، غیر مقبوالً  صدر عن الطفل فعالً یكانت األسالیب المعتمدة متوترة ومتضاربة 

حیث ینعكس تأثیر األسالیب المتضاربة إما على إرادة الطفل أو على قدرته 
 أثناء انتقاء الوسائل المناسبة.

یملك الطفل عند خروجه : ة األطفـالیجتمـعمعلى الدي الو  التأثیر. 3
طاقات حیویة واستعداد كبیر تمكنه من استیعاب االجتماعي الكبیر إلى العالم 

صقل بالتوجیه من طرف شخص أكثر الحتاج إلى ت ا، إال أنهوتفاعالته المحیط
والوسیلة  الحق االجتماعيوجود منه، إضافة إلى  وقرب خبرة ووعي وٕادراك

الطفل ذا  مناسبة على ذلك وبالتالي تطوع تلك الطاقات إلى الحد الذي یجعلال
معطیات ت و تفاعاله االجتماعي بما فیها من وسطالتكیف مع قدرة على 

 "ه اجتماعیا هلوأول من یؤ یتلقى الطفل من األسرة أول ، وعلیه فالمتنوعة
كیفیة  مساعدته على أن یعمل بنفسه ویعني بوجه خاص إرشاد الشخص إلىب

 تحدید المشكالت ووسائل التخطیط والتنظیم والتعبیر والتقویم فیما یتعلق بنفسه
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لتي ها ا، إذا ماهي میكانیزماتاالجتماعیةتفاعالت الفعال و عبر جملة األ )19("
 في توجیه األبناء؟ن یلجأ إلیها الوالدی

شیر إلى إعطاء مسار سلوكي ی المقصود:الوعي یه ـتوج. ال1.3
اإلنسانیة االعتیادیة الیومیة، وذلك عن طریق اللفظ من كلمات دالة للممارسة 

التي یستند  )20("العبارات والكلمات اللغویة  " على األولى أو الثانیة وتعكس كل
تفصح عن مضمونات اجتماعیة ثقافیة ي توالإلیها األب واألم في توجیه الطفل، 

ة، سواء یهیجو سلطة تب كما أنها تعزز ،ذات داللة عند كل فرد في الجماعة
التزام وعلیه فإن باشر، الالممباشر أو بشكل  بأمره للقیام بنشاط ما أو نهیه عنه

الوالدان بقول الصدق فیما بینهما أمام أوالدهما، على األقـل وفي كل تعاملهما  "
السلوكیة  )21(لتعوید األبناء على قول الصدق مهما كانت النتائج" …معهم

 .الصفة االجتماعیة المالئمة للجماعةالطفل یكسب بذلك المترتبة، و 
تتجلى هذه اآللیة في قیام األسرة  :)الموقفي(. التوجیه التلقـائي 2.3

وانتقاله والتصاقه في ، یةحلقة التفاعل ضمنالطفل كعنصر وجود ما بسلوك ب
الوسائل المسموح ته، طریقته و وعي الطفل بما فیها صیغة التفاعل، غای

على وجهین أحدهما  )الموقفي(یحدث التوجیه التلقائي ومن ثمة، ، استعمالهاب
 :مباشر والثاني الالمباشر

نماذج سلوكیة  -الطفل–مشاهدة  فاألسلوب المباشر الذاتي یتجلى في "
یقوم بها الوالدین معًا أثناء تفاعلهما معا على  )22(" في موقف الحیاة الحقیقیة

حتكاكهما به دائم، إذ تعبر تلك المشاهد اعتبارهما محال للثقة بالنسبة له وا
ة لمختلف الطبائع، الكیفیات وأسالیب یجتمعمالعینیة للطفل من صمیم عملیة ال

دالالتها فتكون بتوجیه النماذج السلوكیة، معانیها و  التعامل، أما مضمونات
تفسیرات تشرح له فیها المسببات هذا األخیر بالوالدین عزز اللفظي حین ی

ألنه  ،ومن هنا یصبح ذاك السلوك ذا معنى وداللة عند الطفل ،والمبررات
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یكشف عن فعال اجتماعیا واقعیا یتدرج ضمن دائرة تأطیره االجتماعي، أما 
وهما الثواب ویعني تلقي  ،یتضمن عملیتین جزئیتین األسلوب غیر المباشر

 ،الضم، التقبیلكالطفل اإلطراء بعبارات المدح والثناء أو المكافئات المادیة 
سلوكا قام به الطفل اتجاه نفسه أو  – النظام –نتیجة استحسانه  ...الخالمداعبة

وبهذا یزداد الدعم للتصورات والقراءات نقلت سابقا ذاتیا، أمـا بالنسبة  ،غیره
یشیر إلى تلقي الطفل عبارات التوبیخ  )، إذالجزاء(العقاب هي للعملیة الثانیة 

المعبرة عن استیاء الوالدین مما صدر عنه، وقد  والتأنیب والنظرات واإلیماءات
یتعدى الجزاء المادي كالضرب، الحبس في غرف النوم أو المنع من اللعب 

 الخ.…والخروج من البیت
العالقة بین عملیتي التوجیه: إن التالحق الزمني الحاصل بین  .3.3

كس عالقة الثواب یعو العقاب المتمثل في التوجیه، الفعـل الموجه إلیه  تيآلی
مداومة الطفل على ، إضافة لمدركات الطفل ووعیهعلى ترابطیة عمیقة األثـر 

فعل ما وٕاصراره علیه، وهنا یصبح الفعل صفة لصیقة به، وعلـیه فإن التناغم 
بین التوجیه المقصود (اللفظي) والتلقـائي (الحركي) ضرورة تقتضیها ضرورة 

 le savoir-d'étre le    ةـاإلنسانی التناغم بین نمطي المعرفة

savoir-faire et  عند الطفل، وبالتالي یدرك هذا األخیر السلوك
في جماعاته األولیة، أما في حالة  المرغوب فیه والمرغوب عنه على نحو موحد

فیتولد عند الطفل ارتباك  ؛؛ ألسباب تتعلق الزوجینالوجیه الالتناغم بین آلیتي
ي وتشابكات العالقات فیه وصراع في استیعاب تناقضات الواقع الموضوع

الوالدین ، وعلى هذه الوتیرة قد یفتقد الطفل الشعور بالثقة في واألهداف المصالح
لتعادل التقریبي بین الفعل لوالقضیة نفسها بالنسبة ه، یوتقل وطأة تأثیرهما عل

حیث أن اإلفـراط أو التفـریط في مكافئة ، والعقاب أو الثوابالصادر عن الطفل 
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قد الشعور باألمان والحمایة والشعور ففل أو معاقبته عما بدر منه یجعله یالط
 . هابالقهر في مرحلة عمریة مازال الطفل یعتمد على والدیه فی

في هذه الدراسة تم الطفل: ة یجتمعالسلبیة على ماالنعكاسات . 4
، عصیانالتمرد و  ،السرقة الكذباستخدام عدة نماذج سلوكیة، أهمها سلوك 

  ًا الستخدام مقیاس السوسیومتري، فقد تم التوصل للنتائج التالیة:وتبع
یشیر مفهوم السرقة إلى النشاط الذي یمارسه الفرد : السرقةسلوك . 1.4 

، ذاتیة )36(في جماعته االجتماعیة " بأخذ شيء من الغیر خفیة لغایة نفعیة "
ة برغبة من الفاعل اعتداء على الملكیة الغیری نهع یترتبمما  ،مادیة أو معنویة

وٕارادة لتحقیق تلك المنفعة، إذ یكتسب وعي الطفل مفهوم السرقة كمعنى, 
تقلید " أفعال أحد الوالدین ممارسة وٕامكانیة الممارسة من محاولته المستمرة ل

ممارسة السرقة والرجوع للعقاب  اتور ظعن مح )37(مما یسمع تنبیهاته " أكثر
یشاهد أحد الوالدین ال یستأذن في قد  كونه، ورظالمحالفعل عند ممارسة الطفل 

ترى أنها ضروریة، فیصبح القائم  ،لقضاء حاجة متعلقات األخراستخدام 
للطفل مصدر ثقته واعتماده بالدرجة الثانیة، وأیضا  )38(بالسرقة " نموذج سیئ "

لواقع الموضوعي أوًال، وبالتالي كل ما یصدر عنه ایعتبره مصدرًا إلستعابه 
ومنقول ومحفوظ في وعیه الخاص به، أما إذا تلقى القائم بالسرقة التوبیخ مقبول 

بحضور الطفل سیفقد القائم بالسرقة ثقة هذا األخیر وبالتالي تفقد المناسب 
سلطته علیه القوة والتأثیر عند ممارسته لعملیتي العقاب والثواب وتنقلب العملیة 

م الوالدین، وهكذا ممارسة في حیاته مع لكن لماذا یقو ، التأثیریة بین الوالد والولد
 األخر مما یفتح للطفل مجال ممارساتي محظور؟ 

هي طریقة إلثبات الوجود فالفعل  ةوریظبمح ارغم وعیه ةزوجسرقة الإن 
في مقابل إلى أبعد حد،  تالشيه متأثیر ، في حین في نسق هو نصفه وجودا

إلى  وءد والموزع له في اللج، التي قد تلزم المالك للمور ضعف مكتسباته الذاتیة
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 ،كیفیة مالزمة لوجوده في النسق كطرف ثاني وٕالحاح حاجاته اإلنسانیة الفطریة
" استشعار شيء ، وبالتاليلرد على التسلطقة لیالسرقة كطـر وبهذا فهو یستعمل 

 إضافة إلى غیاب تأثیر بعض القیم، بأسلوبهفي النسق  )40(" وةـمن الق
حیث تلزم تلك القیم كل طرف من العالقة  ،ة الزواجیةاالجتماعیة في الممارس

إلشباع حاجة الطرف الثاني المادیة والمعنویة وٕاحداث التوازن التفاعلي كمبدأ 
، المساواة بین الزوجین المسؤولیةفي المشاركة و الشعور ، التشاور، االحترام

ات الفاعل دوافع والمبرر الیدرك الطفل  القد وهنا ، والعدالة في توزیع المورد
فقط یدرك أن السرقة فعل ممكن إذا ما ُحصر ولم تشبع  للسرقة من الوالدین

بین  ةهذا یعني أن مجال القیم المشتركة والفعال ،عند الضرورة الموقفیة رغباته
وقد تكون ممارسة السرقة من أحد ، الوجود والتأثیر كذلك ةین ضعیفزوجال

ما برز تأثیر الوعي الفردي على مسار  إذا فقط بل دائمة، واردة لیست األزواج 
أكثر داللة في توجیه الفاعل مما یجعل أثر رواسب األنا ، التفاعل الزواجي

عند الزوجین، إذ أحدهما مسیطر والثاني خاضع، فیزود  أفعال الطفل من النحن
هذا األخیر الطفل عن طریق التوجیه اللفظي غیر المقصود بالمبررات الدافعة 

أي یمكنه من البدائل االختیاریة السلوكیة والدافعیة، والتي قد  هكذا ممارسة،
إحباط عاطفي عند یكون الطفل تحت وطأة نفس الوسط، إضافة إلى الشعور ب

ما استمرار وضع على ما هو  ذإقد تتحول إلى كراهیة والتي ، أحد األزواج
 .علیه

ارسة إلى لسرقة انتقال إمكانیة الممل ممارسة الوالدیةالاألهم في لكن 
كون الطفل  ،واكتسابه مجاالت ممارستها مدركات الطفل تلقائیا دون قصد منه

في  جسدستشعار ما یحدث حوله باللجؤ إلى وسیلة حسیة تتاسماع و  یعتمد على
 قد یفتقد الطفل الشعور باألمانفي الوسط وبهذه الممارسة  ،)41("مبدأ المالحظة"

وبذلك تبرز ، كما تفقد األسرة ثقتها الوالدین ،)42(ویتولد عنده" الشعور بالحرمان"
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، وعلیه فإن الطفل سیلجأ إلى حل مالمح االنحراف عنده بمعناه الواسع
إذ على نحو غیر سوي تحقیق متطلباته و المختلفة مشكالته وٕاشباع حاجاته 

على مدى الترابط الفكري والتناغم للوسط ینعكس الوضع السالف الذكر 
الحدیث  األطراف األكثر مصداقیة عنده،سبقا ممارستها م ، نتیجةاإلدراكي عنده

قضیة العقاب الوالدي وفقدانه المصداقیة مناقشة یوصل إلى في هذا المسار 
اضبط وریة السرقة ال داللة له على ظمما یجعل إلحاحهم على مح، عند الطفل

إذا ما غابت السلطة الضروریة  ،هذه الحالة عند الطفل سر كوتت ،اإللزامو 
حیث تمثل " السلطة األبویة محور قوام  ،والمتمثلة في سلطة األب ضبطلل

كأم أو األخ  أو مستقطبة من طرف من ال یجب ممارستها )43(التناغم األسري"
 .األكبر

النابعة  بالمصداقیة اإلمبیریقیةالنظري حاولت الدراسة إمداد المعطى  لقـد
مع البیانات على عینة من المعطى الواقعي المكتسب من استخدام أدوات ج

) سنة، إضافة 14 -07مفردة تتراوح أعمارهم بین ( 143البحث الثانیة المقدرة 
ولقد أكدت ، لما تقدم به الوالدین لما الحظوه من أفعال صادرة عن األطفال

فعل السرقة عند لرة تأخعدم ممارسة الطفل في فترة الطفولة المالدراسة المیدانیة 
حیث جاءت هذه النسبة في شكل إجماع أدلت  مفردة، 67 یةالبحثغالبیة العینة 

"عادة ما أكلف أبنائي ذكور وإناث بشراء لوازم  به أحد المستجوبات قائلة
أضعھ حتى أني باقي المال،  سرقی البیت, فما الحظت على أي واحد منھم

عند أطفال العینة السرقة ویرجع غیاب فعل  (*)كما ھو"ه أجدعلى الطاولة ف
وفق ما أدلت  التفاعالت الوالدیةمسار سیطرة الوعي الجمعي على إلى  یةالبحث

به مستجوبة أخرى" ال یجب على المرأة أن تسرق زوجها ألنها تسرق بیتها، فإن 

 ).26: المقـابلة رقم ( (*)
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ان العكس یتواله اهللا كأعطاها الزوج ما تقضي به حاجتها، فهذا من أصله وٕان 
اهللا، كما أن تقشفه وهي لها رب یرزقها من باب أخر... ألن السرقة تغضب 

(**)، وبالتالي فتأثیر القیم القدریة على كل یعود إلى خوفه على مال األسرة "
ممارسات الزوجة الیومیة، كذلك قیم البتریركا تلزمها بأن تكن أمینة على مال 

حیث تدلي مبحوثة ثالثة في ذات السیاق " هكذا تربینا، ال یجب أن  ،الزوج
وأعطیه لغیره وٕان كان والدي، المرأة تحتاج سوى  تأخذ الزوجة من زوجها شيء

(***) وألهم هنا أن كل األمهات الستر، والذي تملكه هي أو زوجها لألوالد"
  استلمن أو سلمهن أزواجهن قضیة تدبیر شؤون البیت.

أما عن المفردات الخمسة المتبقیة الحظ الوالدین أنها تمارس السرقة، 
) 07" الحظت مرات عدیدة ابني األوسط یبلغ من العمر (قال أحد اآلباء  حیث

) أشھر یفتش جیوب سترتي خلسة، ولما أمسكھ یضحك ویطلب 08سنوات و(
مني ماال لشراء بعض األغراض المدرسیة، بعض األحیان أصفعھ على یدیھ 
والبعض األخر أعطیھ، الحق لقد أخبرتني أمھ عن ھذا السلوك، لكن لم أھول 

، بالنسبة لهذا الولد فقد أخبرتنا األم بأنه ال یعید (****)تھ لي"األمر كما وصف
المال المتبقي عندما تكلفه بشراء أشیاء للبیت، واألمر ذاته بالنسبة للنماذج 
األخرى، والسبب في هذه الممارسة یعود إلى تذبذب الضبط األبوي، في مقابل 

إضافة إلى ازدراء الوالد  عدم قدرة األم القـیام بأدوارها وأدوار األب النوعیة،
بتقدیراتها وٕامكاناتها في السیطرة، وبالتالي ممارسة العقاب على األبناء، إذ 
الحظت أثناء إجراء المقابلة مع هذه األخیرة أنه تتحدث بطریقة ممیعة مع ذاك 

" ھذا ھو مصدر تعبي إنھ یشبھ أباه دماغھ كالحجر الولد، قائلة مخاطبه إیاه 

 )06: المقـابلة رقم (  (**)
 ).20: المقـابلة رقم (  (***)

  ).43: المقـابلة رقم (  (****)
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، وبهذا الشكل فإن األم وضعت له نموذج سلوكي توحي *)(*یفعل ما یرید"
للطفل إمكانیة اإلقتداء به تلقائیًا، إضافة إلى تلك المیوعة أفقدت العقاب 
الصادر عنها ال یجد نفعًا، ألن الطبیعة الفطریة الموجودة في اإلطار الوالداتي 

الذاتیة، الحاوي للحنان، العطف والرقة؛ من جهة ومن أخرى؛ ضعف مكتسباتها 
وبالتالي یفقد توجیهها بما له من آلیات وأسالیب الحزم والشدة، وال ینطوي على 

 القدر الكافي من التأثیر. 
لما تعمقت الدراسة في طبیعة العالقة بین الزوجین لهذه الحالة تبین أن 

مخالفة معظم المشكالت التي تم عرضها في المعالجة النظریة واردة بدءًا من 
لزوجین لبعضهم البعض، االختالف الفكري والثقافي فج وأخیرًا غیاب التوقعات ا

العاطفة الودودة بینهم فإن أغالب تعامالتهم تتخللها القسوة في الكالم والوصف 
                                          الجارح أیضا المتبادل كل بطریقته. 

قف ما مع الكذب: یدلل الكذب على وصف الطفل لمو سلوك . 2.4
بعض التعدیل في حقائقه التفصیلیة أو تغییره كلیا تبعا للضرورة الغائیة له أو 
مصلحة مترتبة عن ذاك الفعل في " خضم تفاعالت موقفیة بذاتها... حیث أن 

وعلیه فإن هذه الدراسة ال تقصد ، )44(كل فاعل یدافع على مصلحة معینة "
ل لقصر الفهم أو غیاب الرغبة بالكذب ذاك الجانب من الوصف الساذج للفاع

واإلرادة الفاعلة عنده, بل یقصد به ذاك الجانب من الوصف الذي یخلع علیه 
الفاعل إرادة ورغبة في تقدیم وصفا معدال أو مغایرا, وللبحث في أساس هذا 

 الفعل یطرح السؤال التالي لماذا یكذب الوالدین؟ 
ب عندما یعي أن سلوكه یلجأ أحد الوالدین في الغالب إلى ممارسة الكذ

الحقیقي سوف یتلقى توبیخا وغضبا من الطرف األخر, ولیس ألن سلوكه غیر 
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سوي بالضرورة، فقد یضطر الزوج للكذب على زوجه في سلوكات طبیعیة جدا، 
لكن ما هو الدافع وراء هذا السلوك بمرجعیة محددات الدراسة األربع وذلك 

زوجة، إذ في الغالب یلجأ الرجل إلى حسب طبیعة القائم به، إن كان زوج أو 
الكذب في المواقف السلوكیة العادیة عندما یسیطر الوعي الفردي على وتیرة 
التفاعل الزواجي من طرف الزوجة فتمیل هذه األخیرة إلى التمادي في الغیرة 
والخوف على وجودها في النسق، إضافة إلى شعورها بملكیة الزوج نتیجة حبها 

عف مكتسباتها الذاتیة، التي تجعل الزوجة ترتبط به أكثر الشدید له أو ض
عاطفیا، في الوقت الذي یشعر الرجل بإحباط عاطفي حیالها، وكذا قوة تأثیر 
وعیه الجمعي الذي یمنعه من قول الصدق تفادیا لحدوث مشكالت، في مقابل 

 .اإللحاح الشدید إلشباع حاجاته عند سواه كونه رجل وٕانسان
ي مواقفها الزواجیة للكذب في القضیة نفسها، غیر أن تلجأ الزوجة ف

الدوافع إلى لیست ذاتها تبعًا لمحددات الدراسة، من المؤكد أن تختلف باختالف 
طبیعة المرأة عن الرجل وتأطیرهم االجتماعي، كما أنه عادة ما تقدم الزوجة 
لزوجها وصف عن سلوك ما قامت به وصفا غیر صحیحا،  نتیجة معرفـتها 

عما  )45(مسبقة بردة فعله لو كانت العملیة عكسیة وتحـاول" االستشهاد بالطفل"ال
ترید تأكیده للزوج، في الوقت الذي یدرك فیه الطفل أن القضیة عكسیة تمامًا 
ویرجع هذا لتقلص مجال حركتها في وسطها األسري، في مقابل بالرجوع 

ة، في مقابل تفاعلها معه استقطاب الزوج السلطة التأثیریة في الفعالیات األسری
بتأثیر من الوعي الجمعي، إضافة إلى العاطفة المحبطة من الطرفین حیال 
بعض، في الوقت الذي یتعامل معها الزوج بتأثیر من قیمه البتریركیا والوعي 
الجمعي كذلك، من هذا المنطلق، یتراكم عند الطفل معنى مفهوم الكذب واألهم 

األنا من اآلخر وتحقیق إشباعات من حقه  إمكانیة ممارسته ألجل حمایة
تحقیقها بأسلوب یتوافق مع الوسط المعیش كأكل الحلوة مثال أو هو أسلوب 
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لتحقیق إشباعات لحاجات محظورة عنه ألي سبب كان كاالعتداء على الجار، 
مشاهدة األفالم، مشاهدة التلفاز في أوقات الدراسة...الخ، إذ في حالة إشباعها 

لقى الطفل العقاب، وقد یكون عقابًا ال یعادل الفعل الصادر عن دون كذب سیت
الولد، بالتـالي یصبح الكذب مسلكا لحل المشكالت ووسیلة دفاعیة تقابل قوة 

قل الطفل هذه الممارسة عن وسلطة الوالدین، السؤال المطروح هنا لماذا ین
 ؟ والدیه

محیط واعتمادهم إن األطفال قد منحوا الوالدین شطر كبیر من ثقتهم بال
له  )46(علیهم كلیا في اشباعاتهم المختلفة لذا فهم " یقلدون ما فعله اآلباء أكثر"

 عالیةوحثهم على القیام به أو العكس، إذا حاول البحث إعطاء مصداقیة 
فعل بروز للمعطیات النظریة الواردة سلفا فإنه من الدراسة المیدانیة، تبین 

"يف عینة، إذ صرحت إحدى المستجوبات قائلة المفردة من  29عند الكذب برزة 
، وبما (*)مرات كثرية تقول يل ابنيت الصغرية لقد حضر والدي أو خايل فال أجد أحد بالباب"

أن األب یعمل في مكان بعید یقلل من حضوره فیفي المنزل إال قلیًال وبالتالي 
زدواجیة غیاب سلطته، هذا یعني أن تأثیره ضعیف، في مقابل رفض الزوجة ال

أدوارها التي في الغالب تتناقض، الذي یجعل من الصعب أداءها من طرف 
شخص واحد وفي وقت واحد، فإذا كان الحنان على األطفال على حساب الشدة 
واإلكراه فقد الطفل اإلشباع العاطفي، وٕان كان العكس تغلبت المیوعة في 

ازنة بین القضیتین تركیبیة شخصیته؛ إضافة إلى فقد األم القدرة على المو 
وبالتالي عجز األسرة على إلزام األطفال بنمط قیمي محدد، وفي نفس اإلطار 

 -سنة  12 –الحظت في أسرة أخرى وأثناء إجراء المقابلة مع الزوجة ناد الولد 
ولما ذهبت لترى ما یرید الزوج بینما هذا األخیر لم  (*)" أيب يريدك "أمه قائًال 

 ) 19لة رقم( المقـاب:   (*)
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عندما یراني  –الطفل-هذا السلوك قائلة " هذه عادته بالبیت وقد علقت على 
، قد یكون السبب عند هذه الحالة هو (**)مع الغیر ویرید معرفة األمر ما"

الخجل، لكن القضیة لیس كذلك، إذ عندما رَن الهاتف رد نفس الولد وأخبر 
المتكلم أن األم لیست بالبیت، وبهذا الشكل یخرج السبب من دائرة الخجل ویدل 
في دائرة ممارسة الكذب، وفي هذا السیاق ذكرت حنان عبد الصمد أسباب كثرة 

المفرطة من الوالدین حیال األبناء،  )47(لكذب األطفال من بینها "عدم الثقة "
 لكن ما هو المصدر الحقیقي لعدم الثقة عند الوالدین؟ 

دافع تنشأ عدم الثقة عند اآلباء اتجاه األبناء من الخوف المفرط علیهم ب
حمایتهم، نتیجة فظاظة األدوار الوالدیة وتداخلها، وحرصهم على بلوغ قدر كبیر 
من الكفاءة في األداء، وبالتالي یترسب عندهم هاجس الخوف من الالضبط، 
والذي قد یتولد من استشعار لالكفایة مكتسباته الذاتیة للقیام بتلك األدوار، فیلجأ 

االبن بالحقیقة، حیث یعلم هذا األخـیر إلى ممارسة الضغط اللفظي الستنطاق 
أن القول الكاذب وسیلة للحمایة من الغیر في هكذا مواقف، إضافة إلى فقد 

 – خاصة –العقاب الوالدي التوازن الذي یبلوره هاجـس الخوف ولمعرفة األم 
ة ـوقناعتها بأن غیاب السلطة األبویة یمنح للطفل مجال ممارساتي أوسع، إضاف

الالمن والالمؤنسة وما یترتب عنها، وبالتالي استشعار صعوبة إلى الشعور 
التربیة والقیام بالفعل المرغوب فیه والمرغوب عنه، ومن هنا نصل إلى أن 
السلطة األبویة ضروریة لتطویق مجاالت األبناء وتنمیطها، نتیجة االختالف 

األم في  الجذري في طبیعتها، قوتها، تأثیرها وكذا ممارستها عن مثیلتها عند
التوجیه من حیث " النوع وتتغیر حسب سن الطفل...إذ بعد السنة السبعة تقریبًا 

في إلزام الطفل بأطر سلوكیة معینة، أما  )48(أدوار الزوجین لها نفس األهمیة "

 ).   86: المقابلة رقم (  (**)
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" عرفت أن ابنتي الصغرى تكذب لما   عن الحالة الحالیة یقول عنها األب
باسمة مع حسان، و في مرة أخرى قالت أخبرتني ذات مرة قائلة، لقد تشاجرت 

لقد كنت أمي تبكي و في كل مرة أسأل عن الحقیقیة أجد األمر غیر صحیح، 
الحق لقد تعبت معا لقد جربت الضرب، التخویف، ولما مللت قلت فترة وتذهب 

مع الزوجة تبین إن هذه األخیرة عادة  )***((**) ومن خالل المقابلة" لحالها
لبنت عدم إخبار األب بما یحدث في البیت ألنها قضایا ما كانت تطلب من ا

بسیطة، لكن الرجل یهولها وتصبح مشكلة وهي مستغنیة عن وجودها، في هذه 
الحالة، الزوج مستقطب لكل القوى التأثیریة على الفعالیات األسریة، بینما ال 

ا یر للزوجة في أي شيء، حتى في المواقف الذاتیة فال تستخدم مكتسباتهـتأث
الذاتیة وال تستثمرها ضعفها، إضافة إلى المعاملة الخشنة التي تصدر عن 
الزوج حیال جمیع أعضاء األسرة بما فیها الزوجـة، وعلى هذا النحو فإن الطفل 
یضطر إلى ممارسة الكذب لحمایة نفسه، من جهة ومن أخرى، نقل إمكانیة 

 ممارسة الكذب، كیفیة ممارسته والمواقف. 
عصیان: یدلل مفهوم عدم طاعة الطفل للوالدین لتمرد و اسلوك . 3.4 

لألوامر والنواهي  )49(على" العصیان غیر السوي بشكل أكثر تكرار وأكثر شدة "
الوالدیة لرغبة من الطفل وٕارادة و یتجسد هذه العصیان في ثالث صور سلوكیة 

یام بعكس أولها التأخر في االمتثال، أو الرفض المعلن عنه بالقول، وأخیرًا الق
األمر أو إصراره عما نهي عنه، والسبب اإلجمالي في هذا الوضع عند الطفل 

عمومًا المتجسدة  )50(یرجع إلى فقد الوالدین" االعتدال في التنشئة االجتماعیة "
في جملة من األسباب المباشرة تتمثل في مواقف الشدة من طرف الوالدین أو قد 

 ). 83: المقابلة رقم (  (**)
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دم اكتساب الوالدین القوة الكافیة التي ـإلى ع ترجع هذه الممارسة عند الطفل أوال
تشعر الطفل بضرورة االلتزام والتطبیق لما یصدر عنهما, أو عدم تلقیه العقاب 

یا لماذا هذا التصور عند ـالمناسب شدة, كیفیة وتأثیر من طرف المعاقب ثان
تالل الطفل؟ هل یرجع الهتزاز ثقته بوالدیه وبالتالي ضعف قوته التأثیریة؟ أم اخ

التوزیع الوظیفي ألحد المیكانیزمات المستعملة في التوجیه، وبالتـالي اختالل 
 التوازن الوظیفي للنسق الزواجي؟ 

إذا عادت الدراسة إلى قضیة مصدر التعلیمات األمر والنهي فإن  
تتوصل إلشكالیة نمط توزیع السلطة الساري التأثیر في األسرة، فإن تعود الطفل 

في تلقي األوامر و النواهي من األب وتوجیه قوى النسق بما على سلطة األب 
فیه األم، التي عادة ما یمنعها الزوج من الخروج أو الزیارات أو منعها من 
التصرف في أي قضیة من قضایا البیت دون الرجوع إلیه...الخ، وعند غیابه 

هامشیة  ، وبالتـالي)51(تفعل العكس وبذلك یدراك الطفل " تبعیة األم للزوج "
قراراتها في النسق وضعف تأثیر قوتها على الفعالیات األسریة، وعلیة فالتعلیمة 
اآلمرة أو الناهیة الصادرة عن األم للطـفل ألي ظرف طفري نتیجة غیاب األب 
باعتباره القوة الفاعلة المعتاد على وجودها، فال تُأخذ تعلیمات األم مأخذ الجد 

أثیر المتناقض؛ حنان وشدة؛ التي تتضمنها من طرف األوالد إلزدواجیة الت
مما یدفع األم " إلى عقاب الطفل الذي یؤدي غالبا مشاكل في  ،توجیهات األم

كممارسة الضرب أو الصراخ...الخ، في المقابل غیاب  )52(السلوك وٕالى التمرد "
التوجیه اللفظي المبني على اإلقناع والحزم وهیبة، قد ال یرجع ذات السلوك إلى 

مط العقاب الممارس بقدر ما یرجع إلى مصدر العقاب بالدرجة األولى, هذا ن
، في إطار النسق الزواجي )65(یعني أن " التغیر المفاجئ في األدوار وتوزیعها "

توجیه توفر العاطفة المحبطة عند الزوجین أو أحدهم، إضافة إلى إضافة ل
قیم المتناقضة المقبولة الوعي الفردي لكل أفكار وتفاعالت الزوجین وسیطرة ال
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التوافق المرفوض قد یتجسد في الالطاعة عند الطفل في مواقف بسیطة ساذجة 
تتمثل في أكل الحلوة المفرطة أو دون غسل األیدي، عدم تغییر لباس النوم، 

الخ، أما المعقدة منها ما یتعلق …االلتزام بوقت مشاهدة التلفاز ومواقیت الدراسة
ذاته كاحترام الجار، قضاء حاجات بیت لألم، مساعدة بمواقف تتعدى الفاعل 

الخ، وهذه هي المواقف التي حاولت الدراسة …األخ األصغر واالنصیاع لألكبر
رصدها عند مجموعة أفراد البحث، حیث كشف البحث عن عدم الطاعة عند 

 .  عینة الدراسةطفـل من  47 معظم األطفال
عدم اكتراث األطفال لما یقول  لقـد الحظ الباحث أثناء إجراء المقابلة

عبارات تتخلله خ اصر جاءت على شكل اآلباء خاصة األم، رغم أن أوامرهن 
بحضور األب والوعید بالعقاب إذا ما نهضت من مكانها؛ وهذا والوعید التهدید 

عند معظم مفردات العینة الثانیة؛ حیث یقول أحد األزواج " لم أعرف ماذا أفعل 
م یمین یذهبون شمال، أقول لهم ال تفعلوا كذا یفعلونه، لقد مع أبنائي، أقول له

تعبت معهم ضربتهم، تركتهم فلم تجدي معهم أیة وسیلة والكارثة أن أمهم دائما 
تخالف طریقة تربیتي لهم، إن ضربتهم تقول صغار، وٕان تركتهم تقول مهمل 

ك بدافع وهذا یعني أن األم أول من یحاول مخالفة تعلیمات الزوج ذل (*)لهم"
الرفق بهم في لحظات تستدعي الدعم الزوجة للموقف التوجیهیة لزوجها قصد 
سد منافذ واحتمال الالطاعة عند الطفل وٕایجاد المبرر لها عندهم و العملیة 
عكسیة بین الوالدین،  في هذا السیاق یكون الالتوافق في القیم الفرعیة هو 

لدهم ا" احلق و الزوجة قالته على ما  الداعي في وجود هذه الهوة التوجیهیة، وبناءً 
يربيهم جيدًا فإن بعض األوقات عندما يكثرون الصراخ و الشجار فيما بينهم أحرشه على 
معاقبتهم فإذا مسك أحدهم حيا يطلقه ميتا، أندم ما فعلت فأدافـع عنهم األوالد خيافون أباهم 
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فق في القیم ایتبین أن الالتو  ،(**)أكثر من لذا أبتعد عن تأديبهم ألنه ال جيدي نفعًا "
الفرعیة لمجال واسع یفرز عدم ثقة أحد الطرفین في مكتسبات الطرف األخر، 
وكل ما یصدر عنه من تعامالت عمومًا بما فیه تأدیب األطفال وعقابهم عندما 
یقتضي األمر ذلك، مما یجعل أحد الزوجین یرفض منطق المعاقبة والتأدیب 

أو ضمنیًا، فیدرك الطفل هوة الآلتفاهم والآلتعاون بین  بكل حیثیاته سواء عالناً 
الزوجین ظاهري ومستتر فیفقد التوجیه والعقاب مصداقیتهما عند هذا األخیر، 
ألن الزوجة تحتج عن سیطرة الزوج وتتذمر من خشونته في المعاملة، وفي 

 األخرى یتذمر الزوج من استهتار الزوجة.    
ختالل التوزیع الطبیعي للسلطة بین وفي موقف آخر یتضح أثر اال 

الوالدین، الذي یدعم تلك الهوة ویكرس لها، وذلك ما أكدته أحد المستجوبات في 
" مسؤولية توجيه األطفال الصغار إىل الطريق السليم صعبة للغاية وهم صغار، لكن عندما قولها 

اصة وأن والدهم يكربوا تكرب مسؤوليتهم وتتنوع أكثر لدرجة أين أصبحت أحس بالعجز، خ
غائب عنهم ويعمل بعيد وال يرجع للبيت بالشهور، صحيح أين دائمًا أهددهم وختويفهم بقوته 
عليهم، لكن حضوره الدائم قضية حتمية حىت يتلقى األوالد العقاب املناسب يف الوقت املناسب 

، والقضیة ال تقف عند الغیاب العضوي للزوج، بل انسحاب (*)بالشكل الصحيح"
ج من دائرة التأثیر األبوي انسحابًا جزئي أو كلي، إرادي أو غیر إرادي له الزو 

" أعرف أن زوجيت تعاين  نفـس رواسب الحالة السابقة، على حد قـول أحد األزواج 
كثري يف إلزام أطفايل بالسلوك السليم ومعاقبتهم عند أي خطأ أو سلوك مرغوب عنه، إال أن 

يت متعب ومرهق إىل البيت وعجز الزوجة على السيطرة عليهم، عملي املتواصل طوال النهار وعود
ویؤكد هذا  (**)جيعلين أفضل البقاء فرتة أطول خارجه مع ترددي عليه بني احلني واحلني"

 ).03: المقـابلة رقم (  (**)
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)، إذ عندما أكـثر 20الكالم، ما ورد في أحد الموقف أثناء إجراء المقابلة رقم (
ة مع إخوته األقل منه أحد األطفال عمره أحدا عشر سنة الضجیج والمشاكس

سنًا، األول عمره سبع سنوات والثانیة بنت عمرها تسعة سنوات، أمرته أمه 
بالهدوء بلهجة حادة تحمل التهدید والتخویف بوجود أبیه، بعد فشلت محاوالتها 
األولى في الرجاء واالستعطاف واستنكار هذا السلوك أمام امرأة غریبة فأجابها 

" سيأيت يف الليل االستخفاف بأوامرها وكذا بالتهدید قائال الولد بنوع من التحدي و 
 . (*)وأنت تكون قد نسيت"…عندما أكون نائم

تبین المعطى المیداني حول الالطاعة، والمعزز بتحلیله نظریا سبق مما 
 قوىطاعة عند الطفل في األسرة الجزائریة یعود إلى ضعف السوك عدم  أن

الوالدي في  یرـالتأث، وبالتالي تشتت قوة األبة سلطغیاب قوة لألم مع  التأثیریة
األسرة السبب یرجع إلى هزالة قوة المكتسبات الذاتیة للمرأة و ممارسة التوجیه 

، إضافة إلى غیاب تأثیر السلطة األبویة، ومن هنا نصل لقضیة الجزائریة
 قعاو لافي قوى الغریزیة الطفل الالحزم في كبح بالتالي و  تهاالعقاب، التي تفقد شد

لمجتمع، حیث ابما یتناسب والتفاعالت  ،االجتماعي وتهذیب تفاعالته الفطریة
لتوازن بین الشدة والحزم، لالحظ أن عقاب األطفال في األسر الجزائریة یفتقد ی

نتیجة فقدانها التوازن في توزیع   من جهة والحنان والرقة الوالدیة من جهة أخرى،
مما ولد  ،فعالیات األسریة المادیة والمعنویةالقوى والسلطة في التأثیر على ال

في مقابل المعاملة، األول اللین والمرونة في التوجیه،  منعند الطفل قطبین 
 ، .عقابالالتملص من 

الالطاعة المحقق لكل الرغبات، وینعكس هذا ظهور فإن  ،بناًء علیه
البة القطب في األم، في حین یمثل القطب األخر أي قطب األب الشدة والص

 ) .20إجراء المقابلة رقم ( : مالحظات تمت أثناء   (*)
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في التوجیه، وهذا القطب ال یمكن اختراقه مادام موجود التأثیر في األسرة 
وبالتالي القیام بالفعل المرغوب من الطفل والمعبر عن مالمحه الخاصة والطاقة 
الداخلیة عنده تبقى مضغوطة في مكنوناته، وبهذه الوتیرة زوال هذا األخیر 

مقبول والتكثیف منه، الالن ممارسة الفعل وتأثیراته زواال مؤقتًا أو دائمًا، یمكن م
 .وهذا ما لوحظ في األسرة الجزائریة

ة نمط من السلوك المتداول في الوسط االجتماعي یجتمعمأن ال: ةـمالخات
ینقل عن طریق آلـیات كثیرة ومتنوعة أهمها وأكثرها وطأة وخطورة في صیاغة 

ختلف المواقف معینة لشخصیة الفرد وبالتالي سلوكه االجتماعیة في م
االجتماعیة هي األسرة بمختلف آلیاتها الثانویة، وأهم هذه األخیرة الوالدین 

بعض، في هذا السیاق یمكن القول، یقول الذي ال ینطق بوعالقتهما بعضهم 
عن الهوى علیه السالم " یولد المرء على المحجة البیضاء، وعلى والدیه إما 

ى اعتبار أن الدین هو أحد مركبات یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه "، عل
 البناء الثقافي للمجتمع ویعتبر أهم مؤشر سلوكي.

 
 المراجـع: التهمیش و 

 

أصول البحث االجتماعي، مطبعة لجنة البیان العربي،  :عبد الباسط محمد الحسن :)01(
 ).  198، ص ( 1977، 6القاهرة، ط

 ). 211: نفس المرجع، ص (  )04(
  . 30نفس المرجع، ص )08(
 ..30ص: نفس المرجع،  )09(
 .69 - 64لوبـون: روح المجتمع، صقوستاف :  )10(
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، 1980: فرح محمد، البناء االجتماعي والشخصیة، الهیئة العامة للكتاب، اإلسكندریة،  )11(
 .44ص

جمال أبو شنب: علم االجتماع وقضایا السلوك االجتماعي، دار المعرفة الجامعیة،  )06(
 ..176، ص1999اإلسكندریة، 

مدخل إلى علم االجتماع العام (الفعل االجتماعي)، ترجمة مصطفى  :هغي رویش )07(
 .28، ص1983، 1دندشلي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط

، 1977: حامد عبد السالم زهران، علم النفس االجتماعي، عالم الكتب، القاهرة،  )13(
 .50-44، ص04ط
العلمیة للسلوك االجتماعي، مؤسسة المطبوعات  إبراهیم نجیب اسكندر وآخرون، الدراسة )14(

 . 55، ص02، ط1961الحدیثة، القاهرة، 
 .275: مرجع سابق، صقباري محمد إسماعیل:  )15(
دینامیكیة العالقات األسریة ( دراسة عن الخدمة  :قبال محمد بشیر و آخرون: إ )16(

 .14، صدیث، اإلسكندریةاألسرة و الطفولة)، المكتب الجامعي الح، االجتماعیة و رعایة
، 1998السید عبد العاطي السید: علم االجتماع، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، :  )18(

  . 141ص
ر اد، ( دراسات اجتماعیة و أنثروبولوجیة ) األسرة والطفولة: أحمد زیدان و أخرون:  )19(
 .56ص، 1، ط، اإلسكندریةةالجامعیغرفة لما
نظریة االجتماعیة المعاصرة ( دراسة عالقة اإلنسان بالمجتمع )، دار ال :علي لیلى:  )20(

 .125ص 1983، 2المعارف القاهرة، ط
  377ص مرجع سابق، :: عالء الدین كفـافي )21(
   .443صنفس المرجع، :  )22(
  .185: مرجع سابق، ص: مواهب إبراهیم عـیاد و آخرون)36(
 .70بق، ص: مرجع سا: حسین عبد الحمید رشوان )37(
 .178أنتوني جیدنز: مرجع سابق، ص : )38(
 .134ف: مرجع سابق، ص: لندا دافیدیو  )40(
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)41( : M. Porot: L'enfant et les relations familiales, PUF, paris, 1973, 
p158 

األسرة و المجتمع، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان،  ،الطفل: : حنان عبد الحمید)42(
  بالتصریف.  -161، ص2000 ،1ط
)43( :L.Addi: Les mutation da la société algérienne (famille et lien 

social dans l'Algérie contemporaine), découvert, paris, 1999, p17.   
 .185: مرجع سابق، ص: حنان عبد الحمید )44(
 .164نفس المرجع، ص:  )45(
)46(  :L.Addi: op.cit, p199   . 
 162: مرجع سابق، ص: حنان عبد الحمید )47(
 .162نفس المرجع، ص )48(
)49(: p158  op.cit, M. Porot:  
 154: مرجع سابق، صحنان عبد الحمید:  )50(
  .155مرجع، ص : نفس )51(
نطور األسرة العربیة والجذور التاریخیة واالجتماعیة وقضایاها  :: زهیر حطب )52(

 .273، ص1976، 1العربي، بیروت، طالمعاصرة، المعهد اإلنمائي 
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 2005 ريـفیف 23ون ـقان
 - األهداف والرهانات -

 
 رابح لونیسي األستاذ الدكتور:                             

 خـقسم التاری                                                      
 وهران -السانیة جامعة                                                     

 
 
 

 الملخـص:
بفرنسا رد صریح من هذه األخیرة  2005فیفري 23یعد صدور قانون  

بالجرائم التي ارتكبتها في مستعمراتها، ومنها  االعترافعلى اإلصرار بعدم 
الجزائر، وقد تناولت هذه المقالة بالتحلیل والتفكیك لمواد هذا القانون قبل وبعد 

ها قبل صدوره على تعدیله، كما تتبعت مختلف األطوار والمراحل التي مر ب
شكل قانون، وذلك بالعودة إلى الجذور البعیدة التي بدأت بضغوط مختلف 

وما تعتبره أمجادا   اللوبیات التي الزالت تحن إلى الجزائر الفرنسیة، 
استعماریة، وكیف وصل على شكل قانون وصودق علیه في البرلمان الفرنسي، 

ت في الرهانات واألهداف البعیدة تتوقف المقالة عند الحدث ذاته، بل تعمق وال
 والقریبة التي یتوخاها صدور هذا القانون وانعكاسات ذلك. 

 
 
 
 



 -األهداف والرهانات  - 2005فيفري 23قانون 
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 دـتمهی
، ووقع علیه الرئیس الفرنسي جاك 2005فیفري 23منذ أن صدر قانون 

شیراك، لم یتوقف النقاش وردود الفعل حول هذا القانون سواء في فرنسا أو في 
نس والمغرب األقصى ومدغشقر والهند الصینیة مستعمراتها السابقة، ومنها تو 

وغیرها، لكنه عرف ردود فعل كبیرة في الجزائر، ویمكن أن نقول أنه سمم 
الفرنسیة، ونحاول في هذه الدراسة أن نتطرق إلى مضمون  -العالقات الجزائریة

 هذا القانون واألهداف القریبة والبعیدة المتوخاة منه وٕانعكاساته البعیدة والقریبة
أیضا، لكن لفهم هذا كله علینا أن نتطرق إلى القوى التي كانت وراء صدوره 
والظروف التي ساعدت على ظهور هذا القانون الذي یمجد اإلستعمار، كما 

شف بعض خبایا سنتطرق إلى مختلف ردود الفعل ألن من خالل ذلك نكت
 .وأهداف هذا القانون

 2005 فیفري 23 قراءة في مضمون قانون -أوال 
دون  2005فیفري  10 صادق البرلمان الفرنسي على القانون یوم 

تسجیل أي شكوى لدى المجلس الدستوري الفرنسي، ووقعه الرئیس الفرنسي 
 24(     ، ونشر في الجریدة الرسمیة الفرنسیة عدد2005فیفري 23جاك یوم 

 2005 فیفري 23ـ ل 2005  -158" قانون بالعنوان التالي  )2005فیفري
 .)1(" ص بإعتراف األمة بالمساهمة الوطنیة للفرنسیین العائدینالخا

ویمكن تصنیف هذه المواد إلى  مادة، 13ویضم هذا القانون على  
-10-9-8-7-6 المواد(نوعین مواد خاصة بتعویضات مالیة لهؤالء العائدین 

، وهي تخص الحركى والعسكریین الفرنسیین واألقدام السوداء )11-12-13
ن كانوا في منظمة الجیش السري الذین سجن البعض منهم في عهد وحتى الذی

حتى ضد نظام دیغول،  انقالبیةالجنرال دیغول، ألنهم قاموا بأعمال ومحاوالت 
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ونه ما یعتبر      وألنهم كانوا یرون في دیغول بأنه یعمل على التخلي عن 
ء اآلخرین، أي هذه التعویضات جدیدة بالنسبة لهؤال"الجزائر الفرنسیة"، وتعتبر 

، -من هذا القانون 13المادة  حسب -أعضاء منظمة الجیش السري اإلرهابیة 
ن قبل، لكن فقط دعمت وعززت لكن تعویضات الشرائح األخرى فهي موجودة م

 .مالیا
المعنوي  باالعتراففهي مواد خاصة  5إلى 1یة أي من أما المواد المتبق 

وتضحیات جلیلة قدمها هؤالء لفرنسا في  لهؤالء لما یعتبره القانون بأنها خدمات
وتقدیم التحیة  لالحتفاالتمستعمراتها السابقة، كما تنص على تحدید یوما وطنیا 

دیسمبر، وقد رأى البعض من هؤالء المستفیدین  5لذلك یوم  اختیرلهؤالء، وقد 
هذا الیوم لیس له معنى تاریخیا، ومنها خاصة المؤسسة  اختبارمن القانون أن 

، وتضم زائر" التي تعد من أكبر الجمعیاتطنیة لقدماء المحاربین في الجالو 
معنى له، بل هو فقط الیوم  ألف عضوا، وتعتبر بأن هذا الیوم ال 350حوالي 

لألقدام السوداء  احتفالجاك شیراك في      الذي شارك فیه الرئیس الفرنسي 
یعتبرون بأنهم ألف ممن  23 اسمأین نصب تذكار فیه  2002في فرنسا عام 

 .)2(خدموا فرنسا في مستعمراتها
 ولو نعود إلى هذه المواد واحدة بواحدة ونقوم بتحلیلها، فنجد: 

األمة الفرنسیة للرجال والنساء  اعتراف "تنص على  :المادة األولى -
الذین شاركوا في المهمة الفرنسیة التي أنجزتها في عماالتها القدیمة الجزائر 

التي وضعت تحت  األراضيالهند الصینیة، وأیضا كل والمغرب وتونس و 
. كما تعترف األمة بكل التضحیات التي قدمها هؤالء العائدین السیادة الفرنسیة

وكذلك المفقودین وضحایا ، )ویقصد بها الحركى(والقوات اإلضافیة والمندمجة 
م ئالتههذه العماالت القدیمة، وتقدم لهم ولعا استقاللاألحداث المرتبطة بمسار 

 .كل التكریم واإلجالل واإلكبار"
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دیسمبر كیوم وطني فرنسي إلحیاء  5وبناء على هذه المادة حدد یوم  
في إطالق أسماء بعض  االستعماریینذكرى هؤالء، كما شرع بعض المتطرفین 

هؤالء األشخاص على الشوارع رغم إجرام بعضهم في حق لیس فقط شعوب 
الذي كان یدعم دیغول مثل  ش الفرنسيالمستعمرات، بل حتى في حق الجی

وغودارد كساالن دة منظمة الجیش السري اإلرهابیة من أعضاء وقا الكثیر
وغیرهم، بل وصل إلى حد وقوف برلمانیین داخل المجلس الوطني الفرنسي 
ذاته بكل إجالل ألنطوان أرغو أحد الضباط المجرمین في حرب الجزائر بعد 

 .)3(دي العظیم""الجنـ وفاته ووصفه البعض ب
تضم األمة كل تحیاتها وٕاجاللها لكل من العائدین من  " المادة الثانیة:

التي حدثت لهم  واالنتقاماتشمال أفریقیا والمفقودین والضحایا المدنیین للجرائم 
إیفیان،  اتفاقیاتبما یتناقض مع  1962 مارس 19أثناء حرب الجزائر وبعد 

الحرب في كل من تونس والمغرب، وهو ونفس األمر للضحایا المدنیین في 
نفس اإلحیاء واإلجالل المقدم للمقاتلین من أجل فرنسا في شمال أفریقیا كل یوم 

 .دیسمبر" 5
تتمثل خطورة هذه المادة في إتهام الجزائر، وعلى رأسها جبهة وجیش  

ورة جرائم ضد المدنیین سواء أثناء الث بارتكابهاالتحریر الوطني والدولة الجزائریة 
أو بعد وقف إطالق النار، وهي إعادة لنفس األسطوانة التي تشاع بقوة لدى 
البعض من الفرنسیین من أن الجزائریین ارتكبوا مجازر جماعیة ضد الحركى، 

ألف،  300إلى أكثر من  االستعماریینوبلغ عدد القتلى حسب هؤالء الغالة 
، فهي التي االستعماریة بجرائمها باالعترافوبهذا الشكل، فبدل مطالبة فرنسا 

والتعویض عما ترى بأنها جرائم ضد الحركى  باالعترافتطالب الجزائر 
 .)4(والمعمرین
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" تتكفل الدولة بإنشاء مؤسسة لذاكرة حرب الجزائر  المادة الثالثة: 
 ." م دولة بشروط إنشاء هذه المؤسسةوتونس والمغرب، ویحدد مرسو 

الرابعة رفض المؤرخین األكادیمیین وقد أثارت هذه المادة مثل المادة  
الدولة ولوبیات أو جماعات ضغط األقدام السوداء على  استیالءلها خوفا من 

البحث التاریخي األكادیمي وتحویله إلى تاریخ رسمي وأداة لخدمة مصالح هذه 
والبیانات   ، وكرد فعل على ذلك ظهرت الكثیر من العرائض)5(اللوبیات

 23   ، وظهرت "جمعیة المؤرخین المعارضین لقانون)6(نالمعارضة لهذا القانو 
 .)7("لالستعمار االعتبارالحركة ضد إعادة  " " و 2005 فیفري

وقد وقع ما خشیه هؤالء باإلعالن عن إنشاء هذه المؤسسة، والتي  
سیطر علیها هذه اللوبیات، واستبعد منها المؤرخین األكادیمین، وكل من تشتم 

 . )8(في فرنسا الستعمارامنه رائحة معاداة 
"یجب على برامج البحث التاریخي الجامعي أن تولي  ة:ـادة الرابعـالم 

ال أفریقیا األهمیة التي التواجد الفرنسي لما وراء البحار خاصة في شم
 .تستحقها

وعلى البرامج المدرسیة أن تعترف بالخصوص بالدور اإلیجابي للتواجد  
ة في شمال أفریقیا، وٕاعطاء لتاریخ وتضحیات الفرنسي فیما وراء البحار، خاص

ئقة بهم، والذي مقاتلي الجیش الفرنسي المنحدرة من هذه األقطار المكانة الال
 .هو حق یعود إلیهم

تشجیع التعاون على إقامة العالقة بین المصادر الشفویة والمكتوبة  
 .في فرنسا أو في الخارج" سواء

عل  اإلطالق، ألنها تقول بالدور تعتبر هذه المادة من أخطر المواد  
، الذي یجب أن یلقن في المدارس للناشئة، وهو ما من لالستعماراإلیجابي 

وأیدیولوجیة البعض من لوبیات  االستعماریةأن یغرس في الطفل النزعة 14TUشانه 
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الجزائر  استرجاعU14Tومنظمات األقدام السوداء التي ترفض إلى حد الیوم 
 ، والزالت تعتبر أن الجزائر فرنسیة .استقاللها

الذي یستند علیه هؤالء ؟،  لالستعمارلكن ما هو هذا الدور اإلیجابي  
بمهمته  االستعمارفهو في نظرهم أن بلد مثل الجزائر كان همجیا، وقد قام 

التمدینیة، وهو الذي أنشأ هذا البلد، فبعد ما كانت األرض بورا فقد زرعها 
واكتشف النفط  وبنى الطرقات والمدن، وحارب األمراض التي كانت تفتك 

غیرها من بالسكان، ونشر التعلیم وفتح أعین الجزائریین على العصر و 
 . )9(-في نظرهم طبعا -اإلیجابیات 

الذي قتل أكثر  االستعمارویقصد بهذه المادة منع الحدیث عن جرائم  
مالیین جزائري، وحرب اإلبادة التي خاضها ضد السكان منذ القرن التاسع  7من

عشر بدایة من كلوزیل وبوجو ونهایة بدیغول الذي دمر المداشر والقرى، ومعناه 
ومذبحة العوفیة في  1961أكتوبر 17و 1945ماي  8عن مجازر نتحدث  ال

التي یفتخر بها هرة الحراش والخنق بالغاز في مذبحة قبیلة أوالد الریاح بالظ
وال نتحدث عن المنافي    ، االستعمارصانعوها، ویعتبرونها إنجازات هذا 

ها وٕاعطائ األرضي، وال نتحدث عن مصادرة 1881والمعتقالت وقانون اآلهالي
نتحدث  للمعمرین وتحویل أصحابها الحقیقیین إلى مستعبدین في أرضهم، وال

عن القضاء على الزراعة الغذائیة وتحویلها إلى محاصیل تجاریة كزراعة 
الكروم في الجزائر، وال نتحدث عن التجهیل الذي مورس ضد الشعب الجزائري، 

و ألكسیس دي بذلك وه االستعماریینوذلك بعد ما اعترف بذلك أحد غالة 
من جذورها، وحتى  واقتالعهاتوكفیل، دون أن ننسى طمس هویة شعوب 

 . ن إال في خدمة المعمر فقط ال غیرالمنجزات التي یتحدثون عنها فلم تك
وقد أثارت هذه المادة أكثر ردود األفعال خاصة من بعض المؤرخین   

لشعوب الفرنسیین، لكن لم یصدر ذلك في بعض األحیان عن تعاطف مع ا
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المستعمرة أكثر مما هو خوف منهم على حریاتهم األكادیمیة أو خشیة  تحویل 
المدرسة إلى مدرسة أیدیولوجیة تحت سیطرة الدولة أو هذه اللوبیات من األقدام 

 .)10(السوداء
وطولب بتعدیل هذه المادة من الرئیس الفرنسي ذاته ومن الكتلة  

یمر التعدیل في المجلس الوطني الفرنسي  ، لكنها لماالشتراكيالبرلمانیة للحزب 
لكن حذفت هذه المادة فیما بعد بسبب مواصلة الضغط الكبیر  ،)11(أي البرلمان

 من هؤالء األكادیمیین والمؤرخین الذي أشرنا إلیه.
"یمنع كل تصرف أو سب أو تزویر ضد كل شخص  :المادة الخامسة 

لقوات الحركى أو من ضمن ابسبب صفته الحقیقیة أو غیر الحقیقیة بأنه من 
 .اإلضافیة في الجیش الفرنسي

ویمنع أیضا كل تكذیب أو تشكیك في المجازر التي ارتكبت ضد الحركى 
 .إیفیان" اتفاقیاتوأعضاء الوحدات اإلضافیة بعد 

 1999ونعود مرة أخرى إلى نفس قانون غایسو الصادر في فرنسا عام  
بة كل من یشكك فیها أو في عدد الخاص بمجازر النازیة ضد الیهود ومعاق

الیهود الذي كانوا ضحیة المحرقة، لكن هذه المرة ضد كل من یقول أو یشكك 
في األكاذیب التي نشرها بعض اإلستعماریین ضد الدولة الجزائریة بأنها ارتكبت 

 . لهااستقالالجزائر  استرجاعمجازر ضد الحركى غداة 
 

 2005 فريفی 23الطریق إلى إصدار قانون  -ثانیا 
              یمكن أن نفهم الطریق الذي أدى إلى إصدار قانونال 

الجزائر  استرجاعأي بعد  1962إال بالعودة إلى عام  2005 فیفري 23
، ففي بدایة األمر عرفت فرنسا صراعا عنیفا بین أنصار الجزائر استقاللها

رون ضرورة الفرنسیة ممثلة خاصة في منظمة الجیش السري، والذین كانوا ی
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 باستعمارالمباشر  االستعمارالجزائر والسعي لتعویض  باستقالل االعتراف
جدید، ویقوده شارل دیغول الذي اقتنع أن مواصلة المغامرة الفرنسیة في الجزائر 
سیكون كارثة على الدولة الفرنسیة ذاتها ووحدتها، حیث أثرت الثورة الجزائریة 

باإلضافة إلى الخسائر البشریة وفقدان الفرنسي بشكل كبیر،  االقتصادعلى 
سمعتها الدولیة وتعرضها لضغوط من الخارج، وأكثر من هذا أصبحت فرنسا 
ذاتها على فوهة حرب أهلیة مدمرة ومحاوالت إنقالبیة داخل جیشها، وقد جاء 
هذا التراجع الدیغولي عن هدف الحفاظ على الجزائر الفرنسیة بوضع مخطط 

لعزل  االقتصاديوهم مشروع قسنطینة على الصعید جهنمي من ثالث محاور 
الثورة عن الشعب وعلى الصعید العسكري بتنفیذ مخطط شال الذي یقضي 

بشرقها، لكن  وانتهاءمن الغرب الجزائري  انطالقابمسح األرض الجزائریة كلها 
بعد الفشل التام لمخططه لجأ إلى سیاسة أخرى تستهدف الحفاظ على المصالح 

على المعمرین، لكن أفشلت منظمة الجیش  باالعتمادي الجزائر الفرنسیة ف
وكلهم أمل  1962السري هذا المخطط بدفع المعمرین للهروب من الجزائر عام 

 .یعتبرونها أنها هم الذین أنشأوهابالعودة إلى هذه األرض التي 
تمیزت فترة حكم شارل دیغول بصراعه مع هؤالء المتطرفین قصیري  

دیغول اإلستراتیجیة والبعیدة المدى، فسجن الكثیر من قادة  النظر في رؤیة
الدولة  الستقراروأعضاء منظمة الجیش السري، واعتبر هؤالء المتطرفین أعداءا 

ما على سجناء منظمة الفرنسیة، لكن عند نهایة حكمه تم إصدار عفوا عا
 ومع مجيء جورج بومبیدو استقرت األوضاع، لكن حدثت أزمةالجیش السري، 

، واستغل هؤالء المتطرفین هذا الظرف للقیام 1971البترول مع الجزائر في عام 
بضغوط، لكنها لم تكن مؤثرة، ثم بدأ یعود هؤالء إلى الساحة في عهد فرانسوا 

یة وقد كان وزیرا للداخلیة میتران، ألن میتران من المؤمنین بفكرة الجزائر الفرنس
الثورة المسلحة الجزائریة، فأصدر مجموعة قوانین على شكل  دالععند ان
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تعویضات مالیة لألقدام السوداء، وحدثت تغییرات حولها حسب الظروف، ومنها 
باألخص قرار مسح الدیون التي أقترضها األقدام السود إلعادة بناء حیاتهم بعد 

 .1962 هروبهم من الجزائر عام
حاكمة في فرنسا آنذاك تدریجیا وبهذا الشكل بدأ رضوخ السلطة ال 

لألقدام السوداء، وبدأت هذه الجماعات  ضغطللوبیات ومنظمات وجماعات 
هاما،  انتخابیاأي أصبحت تشكل وعاءا  االنتخابيتفرض نفسها على الصعید 

خاصة في المناطق الجنوبیة لفرنسا، ونشیر إلى بدایة صعود الیمین المتطرف 
یادة جون ماري لوبان الذي وجد مؤیدیه ضمن الممثل في الجبهة الوطنیة بق

ء، كما حول هذا الوعا االنتخابيالكثیر من هؤالء األقدام السوداء، فبدأ التنافس 
إرضاء هذه الجمعیات وتلبیة بعض مطالبها بهدف فكر البعض في إستراتیجیة 

 .امي بقوة في فرنساسحب البساط تحت أقدام الیمین المتطرف المتن
بوابة الطریق إلى القانون، وأخذ منعطفا خطیرا بعد  فمن هنا بدأت 

في  2002الرئاسیة الفرنسیة عام  االنتخاباتوصول لوبان إلى الدور الثاني في 
مواجهة جاك شیراك، فاضطر هذا األخیر إلى إعطاء وعود لجمعیات األقدام 
السوداء التي تعد وعاء للیمین المتطرف، فكانت هذه الوعود هي البدایة 

التي كانت مجرد وعود على شكل تعویضات  2005فیفري 23دار قانون إلص
بما یعتبر أنهم قدموه لألمة الفرنسیة، لكن دخلت إلى الساحة  واعترافمالیة 

منظمات أخرى تركز على مجال التاریخ والذاكرة، ومنها خاصة منظمة "شبان 
سوداء والحركى إلى األقدام السوداء"، وقد بلغت هذه التنظیمات التابعة لألقدام ال

تنظیما، فتمكنوا من وضع مشروع قانون أقترحه أحد النواب على  17حوالي 
الحكومة التي تدارسته ثم عرض على اللجنة الثقافیة للبرلمان الفرنسي، وبعد 
التعدیالت والنقاشات داخل هذه اللجنة تم عرضه للنقاش عدة مرات لتتم 

، أي 2005 فیفري 23اك شیراك یوم فیفري، ویوقعه ج 10 المصادقة علیة یوم
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في فرنسا، لكن السؤال  انتخابیةبتعبیر آخر أن القانون هون نتاج صراعات 
المطروح كیف لمجموعة من األقدام السوداء قلیلة العدد في الحقیقة أن تفرض 
قانونا بهذا الشكل، هذا ما یدفعنا إلى القول أن عمق التفكیر لدى الكثیر من 

من فكرة اقتنع بها الكثیر، وتتمثل  انطالقاى مع هذا القانون الفرنسیین یتماش
بأن فرنسا كانت لها مهمة تمدینیة في الجزائر والمستعمرات األخرى، وهذه 
الفكرة تشكلت في المدرسة الفرنسیة ذاتها والزالت سائدة، وهو ما جعل البعض 

ریخ في یستغربون تجاهل الكثیر من جمعیات األقدام السوداء لبرامج التا
یدرس بشكل سلبي  االستعماروٕاصرارهم على القول أن  االستعماریةالمدرسة 

 . )12(بعكس ذلك االعتراففقط في المدرسة الفرنسیة بدل 
كما ال یغیب عن ذهننا المركزیة األوروبیة التي ترى في كل ما هو  

وقد غیر أوروبي أنه متخلف، ولهذا علینا أن نفهم هذه األمور في هذا اإلطار، 
شجعت ظروف أخرى صدور هذا القانون والتصویت علیه باألغلبیة داخل 

، واالشتراكیینالبرلمان الفرنسي من أغلب الكتل البرلمانیة بما فیها الشیوعیین 
ونعتقد أن التطرق إلیها یساعدنا على فهم ومعرف الرهانات واألبعاد واألهداف 

 . هذه الظروف ؟ ذا القانون، فما هيالخفیة المتوخاة من إصدار ه
 

 2005 فیفري 23روف صدور قانون ـظ -ثالثا 
فیفري إلى ثالث  23یمكن أن نصنف ظروف صدور قانون  

ظروف داخلیة خاصة بفرنسا وظروف خارجیة خاصة بالوضع الدولي  أنواع
 ع العامة في المستعمرات السابقة.والوض

 الظروف الخاصة بفرنسا -1 
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: قد سبق أن أشرنا إلیه االنتخابيراع تصاعد الیمین المتطرف والص - 
 .من قبل

 ي األكادیميـالبحث التاریخ - 
لو عدنا إلى البحث التاریخي في فرنسا حول الثورة الجزائریة، فقد كانت  

تنفصل عن  في البدایة مجرد مذكرات وأعمال صحفیة، وغالبا ما كانت ال
نهم مجرد إرهابیین التقلیدي الذي ینظر إلى المجاهدین أ االستعماريالطرح 

، إقلیمیة وخارجین عن القانون أو تحركهم قوى خارجیة سواء كانت دولیة أو
بدأ یظهر جیل جدید من  2000 لكن منذ دخول األلفیة الثالثة أي منذ عام

المؤرخین الشباب الذي یعتمد على العمل األكادیمي البحت، ولیس له عالقة 
یكن همهم إال البحث عن الحقیقة  من قبل، ولم آباءهمبالصراع الذي عرفه 

الذي بدأت الحكومة الفرنسیة تسمح بالبحث  األرشیفعلى  باالعتمادالتاریخیة 
 .)13(فیه طبقا للقوانین المنظمة لألرشیف

وبناء على ذلك كله بدأت تظهر الكثیر من األعمال التي تفضح  
في الجزائر ، ومنها أعمال رفائیل برانش حول التعذیب االستعماریةالجریمة 

، وقد سبقتهم أعماال أخرى لبنجامین ستورا وفیدال )14(وسیلفي تینو حول القضاء
ناكي وغیرهم، فهنا بدأ المجتمع الفرنسي یكتشف األعمال اإلجرامیة لجیشه في 

الحریة وحقوق اإلنسان  مبادئالجزائر وغیرها من المستعمرات، وهو ما یناقض 
ا في الخطاب الرسمي، وكرد فعل على هذه التي یتعملها في المدرسة ویتلقاه

األعمال األكادیمیة، ثارت حفیظة الكثیر من الضباط العسكریین الذین كانوا 
ضابط منهم كتابا أبیض یدافع عن ما  527یعملون في الجزائر، وقد أصدر
 .)15(یعتبرونه شرف الجیش الفرنسي

بعد  1961أكتوبر  17وٕاضافة إلى ذلك كله اكتشف الفرنسیون مجازر  
العمل الجاد الذي قام به جون لوك إینودي باإلعتماد على شهادات ووثائق 
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 وأصبح، )16(تدین السلطات الفرنسیة في باریس ومنهم بابون والي باریس آنذاك
یوم ویدینون الجریمة یحتفلون بهذا ال لالستعماربعض الفرنسیین المعادین 

 .االستعماریة
ت األقدام السوداء، فكان رد فعلهم هو وقد أثار هذا كله حفیظة منظما 

اإلهتمام بذاكرة تواجدهم في الجزائر، فشرعوا في إقامة نصب لما یعتبرونهم 
أبطال الجزائر الفرنسیة ومنهم قادة منظمة الجیش السري اإلرهابیة، وبتعبیر 
آخر بدأت بعض الحقائق التاریخیة تنكشف للفرنسیین، وبدأت حرب الذاكرة بین 

 .لالستعماروالمعادین  یینالستعمار ا
 

 مشكلة إندماج المهاجرین في فرنسا وهویتها - 
یبدو أن هناك مشكلة أخرى في فرنسا سببها المهاجرین الذین یرفضون  

اإلندماج والمرفوضین من المتطرفین الذین یرون أن األمة الفرنسیة یجب أن 
وفیاء للفكرة الیعقوبیة تبقى نقیة العرق واللغة والدین والتاریخ، وقد بقي هؤالء أ

الفرنسیة التي ترفض أي تعددیة ثقافیة في بالدها، ولهذا فهؤالء یریدون دفع 
هؤالء المهاجرین إما إلى التطرف إلیجاد ذرائع ضدهم أو اإلندماج التام بالتنكر 

في تلك  االستعمارلتاریخ أجدادهم وجهل أسباب هجرتهم إلى فرنسا ودور 
بأرض أجدادهم  ارتباطیاتهم الدینیة خاصة أو إي الهجرة والتخلي عن خصوص

وتاریخه، ونعتقد أن هذا القانون وطریقة تدریس التاریخ في المدرسة هو الذي 
مهد للمناقشة التي طرحت حول الهویة الوطنیة في فرنسا على ید الرئیس نیكوال 

ري شمال والتي تستهدف المهاجرین خاصة مهاج 2010ساركوزي في عام 
 .أفریقیا

 الظروف الخاصة بالمستعمرات السابقة -2 
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أن فشل بعض ما یسمى بالدولة الوطنیة في تحقیق بعض األهداف  
في هذه  واالجتماعیة االقتصادیةالتي طالبت بالتحرر من أجلها وتزاید األزمات 

ننسى بعض  البلدان والهجرات إلى أوروبا بحثا عن الحلم بالرفاهیة، كما ال
ة التي عرفتها هذه البلدان، كل هذه العوامل دفعت البعض الداخلی االضطرابات

، وقد االستعماریة، ومقارنتها بالفترة االستعمارإلى إعادة طرح مسألة ما بعد 
كتابات أخرى تنم على  االستعماركتب البعض من األوروبیین الذین كانوا ضد 

مات أنهم ندموا على ذلك بفعل ما عرفته بعض المستعمرات السابقة من أز 
وأوضاع مزریة، ویمكن أن نذكر ضمن هؤالء ألبیر میمي، كما وظف البعض 
اإلرهاب في الجزائر لتصویر الجزائریین وحوشا ومجرمین بطبیعتهم، فكیف لهم 

بدأوا في إقامة مقارنة بین الحرب  ، واالستعمارالحق في الحدیث عن جرائم 
ت القرن العشرین، ویقارنون التحریریة الجزائریة والجرائم اإلرهابیة في تسعینیا

هي  االستعماریةبین اإلرهابیین وجبهة وجیش التحریر الوطني، وكأن الجرائم 
على عكس  - حسب نظریة هؤالء-الجزائریین الدمویین بطبیعتهم  ارتكابمن 

مركزیتهم، أي بتعبیر آخر  -من عنصریتهم وأورو انطالقااألوروبي المتحضر 
ظروف البلدان المستعمرة إلدخال الشك حول  بعض استعماریةاستغلت أطراف 

 البغیض. االستعماريبل إشعال الحنین إلى العهد  االستعماریةالجریمة 

 الظروف الدولیة -3 
دان المستعمرة سابقا، مما سبق عن بعض األوضاع في البل انطالقا 

ة المحافظین الجدد في الوالیات المتحدة األمریكیة، وبدایة عود بروزإضافة إلى 
فكرة الوصایة على البلدان المستعمرة سابقا ألنها فشلت في تسییر أمورها وٕاقامة 
التنمیة، بل أصبحت في نظر هؤالء مصدر تهدید للسلم العالمي بإنتاج 

ما یتطلب إعادة     اإلرهابیین بفعل البؤس المستشري في هذه البلدان، وهذا 
الوصایة الدولیة، وقد  الفاشلة تحتبوضع البعض من هذه البلدان المسماة 



 -األهداف والرهانات  - 2005فيفري 23قانون 
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أفغانستان ثم العراق ثم التحرش  باحتاللهاشرعت الوالیات المتحدة في ذلك 
 بدول أخرى .

من جدید، ألم  االستعماریةوقد سمح هذا الوضع الدولي بعودة النزعة  
یقل شیراك بأن لیس من حق البلدان النفطیة أن نتركهم یتحكمون في شریان 

، ألیس هذا االستعمار اكتشافاتوأن هذا النفط من  العالمي، خاصة االقتصاد
تعبیر یشبه خطاب المحافظین الجدد، ألیس خطاب یوحي بالرغبة في وضع 

تعتبر مجال حیوي بالنسبة  وصایة على بعض البلدان ومنها الجزائر التي
 .لفرنسا

ویبدو أن هذا الظرف الدولي قد شكل عامال رئیسیا في صدور قانون  
، والهدف منه كما سبق وأن قلنا إعادة غرس النزعة 2005 فیفري 23

من جدید في الطفل الفرنسي في المدرسة من خالل الحدیث عن  االستعماریة
، وهي تكرار لنفس الفكرة التي انتشرت بقوة في الماضي عن االستعمارمحاسن 
 .التمدینیة لفرنسا في مستعمراتها المهمة

 
 

 :ةـالخاتم 
صدور هذا القانون لم یأت هكذا أو تحت  یتبین لنا مما سبق أن 

لألقدام السوداء هو  االنتخابيكما یعتقد الكثیر، ألن الوعاء  انتخابیةضغوط 
أمجاد فرنسا قد طغت  واستعادةمحدود جدا، بل نعتقد أن فكرة المهمة التمدینیة 

على ذهنیة الكثیر من الفرنسیین، وهذا بفعل التربیة التي تلقوها في المدرسة، 
األكادیمیین الذین من المؤرخین مركزیة، بل حتى البعض  -بفعل األوروو 

 انطالقاعارضوا هذا القانون لم یكن بسبب المستعمرات أو دفاعا عنها، بل كان 
وال أقل، ولهذا سیطرت   الحریات األكادیمیة ال أكثر  احتراممن الدفاع عن 



ح لونيسيـراب د أ.  
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الثالثة فقط من القانون،  على ردود فعلهم رفض المادة الرابعة وبشكل أقل المادة
ي وألنها باإلمكان أن تتحول إلى سالح تحد حریتهم في البحث التاریخي أو ف

  .مهمتهم التعلیمیة والبیداغوجیة
 

 اإلحاالت و التهمیش
 

1 -Journal officiel français n°46(24/02/2005) 
2 -Le Monde n°(19/09/2003) 
3- Le Monde n°(13/06/2004) 
4 -Fatima Besnaci Lancou et Gilles Manceron, Les Harkis dans la 
colonisation et ses suites, ed de L’atelier  Paris 2008 

أنظر تقریر حول الملتقى الذي نظمھ بعض المؤرخین األكادیمیین بإكس بروفانس في  -5
 في:  حول" الذاكرة اإلستعماریة وتوظیف التاریخ" 2005جوان 15فرنسا بتاریخ    

                 El Watan n°(16/06/2005) 
مؤرخ وأستاذ تاریخ بفرنسا رافضین  1001كما یمكن العودة إلى العریضة التي وقع علیھا 

 في: 2005فیفري 23لقانون 
               Témoignage Chretien n°(21/04/2005) 
6 -Le Monde n°(25/03/2005) 
7 -Le Monde n°(12/06/2005) 
8 -Le Monde n°(05/10/2007) et L’Humanité n°(05/10/5007) 

أنظر مقترح القانون حول المنجزات اإلستعماریة المقدم إلى المجلس الوطني الفرنسي  - 9
 من طرف جون لیونیتي وفیلیب دوست بالزي. 2003مارس 5بتاریخ 

فرنسیین حول رفضھم یمكن العودة إلى بیانات الكثیر من المؤرخین وأساتذة التاریخ ال -10
  الموقع اإللكتروني:  تطبیق ھذه المادة في

http://www.ldh-toulon.net 
11 - Nouvel Observateur n°(29/11/2005) et El Watan n°(30/11/2005) 

 أنظر ملف حول برامج التاریخ اإلستعماري في المدرسة الفرنسیة في: -12
رابح لونیسي، المؤرخ الفرنسي   الموضوع: في ذلك إلى مقالتنا حول یمكن العودة  -13

والثورة الجزائریة، المجلة التاریخیة المغاربیة، الصادرة عن مؤسسة التمیمي للبحث العلمي 
 .142-127ص ص    )2009سبتمبر -جویلیة( 135والمعلومات بتونس، عدد

14- Raphael Branche, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algerie, ed 
Fayard  Paris2001 
   -Sylvie Thénaut,  Une drole de justice-les magistrats dans la guerre 
d’algerie-, ed La Decouverte Paris2001 
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15- Livre blanc de l’armée française en algerie, ouvrage collectif, ed 
Contrtemps  Paris2002 
16 -Jean Luc Einaudi, La Bataille de Paris-17octobre1961-, ed Le Seuil 
Paris1991 
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 إبن قنفذ القسنطیني ومنهجه في كتابة التاریخ
 م)1407ـ1340هـ/810ـ741(

 محمد قویسم األستاذ:                                     
 / فرع التاریخقسم العلوم اإلنسانیة                                           

 سكیكدة  - 1955أوت 20 جامعة                                            
 

 
  :صـملخَّ ال

یندرج هذا الموضوع ضمن تاریخ الكتابة التاریخیة في بالد المغرب        
وهو یتضمن محاولة اإلجابة عن إشكالیة مفادها:  األوسط في العصر الوسیط،

، وماهي أهم ؟، ماهي مؤلفاته في التاریخ؟من هو أحمد بن قنفذ القسنطیني
وینطلق في اإلجابة عن هذه اإلشكالیة من مؤلفاته ، ؟التاریخي هممیزات منهج
 والتي مازالت موجودة في معظمها. یةالسبعة التاریخ

ومغاربي ألنه  من حیث مولده ونشأته ووفاته،قسنطیني أحمد بن قنفذ یعتبر  
كان عالما بارعا في عدة العلوم  زار بلدان المغرب المغرب وتونس طلبا للعلم،

استطاع أن یكون منهجا في كتابتة میزه عن غیره من  منها علم التاریخ،الذي
المؤرخین، وحتى الكبار منهم مثل عبد الرحمن بن خلدون الذي عاصره وعاشا 

 في نفس المجال الجغرافي بالد المغرب اإلسالمي.

  ة:ــ مقدم1
ل موضوع دراسة المناهج التأریخیة عند المؤرخین العرب والمسلمین من یمثّ     

ابن خلدون أهمیة بالغة، وقد برز في  القرن الثامن الهجري الطبري إلى 
الموافق للقرن الرابع عشر المیالدي ابن قنفذ ابن الخطیب القسنطیني و عبد 
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الرحمن بن خلدون و أخیه یحي، كان لهم إسهام بارز في دراسة التاریخ والسیر 
یخي، وذلك على والتراجم، وهذه الدراسة تحاول التعریف بابن قنفذ وبمنهجه التار 

األساسیة، وقد رأینا أن نتناول أوال التعریف بشخصیته العلمیة، ثم  ؤلفاتهضوء م
 في هذا المیدان. كتبه التي ألفهانتطرق لمنهجه التأریخي من خالل 

 ـ ترجمة ابن قنفذ القسنطیني:2
حمد بن حسن بن علي الشهیر بابن الخطیب وبابن قنفذ أولد أبو العباس    

م، أبوه حسن بن علي بن 1340هـ/741بمدینة قسنطینة سنة  )1(القسنطیني
م) الفقیه والمحدث والخطیب 1349هـ/750حسن بن علي بن میمون بن قنفذ(ت

وكتاب المسائل  صاحب كتاب المسنون في أحكام الطاعون، المشهور المالكي
 وجده علي بن حسن بن علي بن میمون بن قنفذ المسطرة في النوازل الفقهیة،

كان خطیبا بمسجد األعظم بقصبة المدینة لمدة ستین  الذي م)1332هـ733(ت
حسن بن علي  هو وتولى خطة القضاء حتى استقال منها، وجده والد أبیه ،سنة

م) كان فقیه مالكي من أعیان مدینة 1265هـ/664(ت بن میمون بن قنفذ
) م1362هـ/764(ت قسنطینة، وكان جده والد أمه یوسف بن یعقوب المالري

صاحب زاویة مالرة الغوتیة المدینیة في تسدان بفرجیوة وخطیب مسجد القصبة 
هذا فیما یخص  )،1ینظر الملحق رقم( )2(أیضا بأمر من السلطان الحفصي

الوة بن سبیع بن خبن  ذقنف  أما نسبه البعید فهو ینتسب إلى نسبه القریب،
 .)3(بن ریث بن غطفان بن سعد بن قیس عیالن أشجع

 لكنه، حسن دراسته في مدینة قسنطینة على ید والدهأبو العباس أحمد  بدأ    
یوسف المالري  من أمه فكفله جده ،ترك إبنه في العاشرة من عمره توفي و

خریج مدرسة أبي مدین الغوثي وصاحب زاویة المالرة بتسدان فرجیوة قرب 
ف بن ن بن خلمیلة،فتأثر بجده كثیرا وبعض الشیوخ مثل العالم الفقیه حس

 والفقیه الحافظ حسن بن أبي القاسم بن بادیسم) 1382هـ/784بادیس (ت
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ثم رحل في طلب العلم إلى المغرب األقصى وعمره  م)،1385هـ/787(ت
فقصد في طریقه مدینة تلمسان  )م1357هـ/759( ثمانیة عشر عاما سنة

ك الزیانیة والتقى بعلمائها ووقف عند زاویة شیخها أبي مدین بالعباد وتبر 
ثم غرب نحو مدینة فاس عاصمة بني مرین حیث وجد ابن قنفذ  ،بضریحه

فأخذ یتعمق في دراسة العلوم النقلیة  ضالته المنشودة في جامع القرویین،
 )4( والعقلیة ویتوسع فیها لمدة زادت عن ثماني عشر سنة.

وفي المغرب التقى بعلماء عصره وبأقطاب التصوف وشیوخه في مناطق     
العباس ي ، ومدینة سال مدینة أبالمغرب األقصى هي مدینة آسفي من عدیدة

ومدینة دكالة التي كان یعقد فیها سنویا مؤتمر للصوفیة في  ،حمد بن عاشرأ
شهر ربیع األول حیث التقى بأخیار العلماء و الصلحاء ما شردت به عینه 

م) 1367هـ/769سنة(ئها خطة قضا التي قلد ،نس الفقیرأحسب وصفه في 
 حتى صار من ،وأزمور وغیرها مراكشب أقامن عاما، و و مره تسعة وعشر وع

 غایة سنةوظل ابن قنفذ بالمغرب إلى  ،المالكیة البارزین علماء
 )5(في معظم المدن المغربیة. جاعةم) التي كانت سنة م1374هـ/776(

 حیث قرر العودة في هذه السنة إلى أهله وبلدته المفضلة مدینة قسنطینة،   
وحظوة ممیزة عند البالط  عودته إلى مدینته وجد مجاال طیبا عند عائلته،وعند 

 ستدعي لتولي عدة وظائف وخطط سامیة بقسنطینة،افسرعان ما  الحفصي،
فتقلد الخطابة بالمسجد الجامع بالقصبة وخطة القضاء فضال عن التدریس 

أن أدركته وهي والوظائف التي ظل ابن قنفذ یشغلها إلى  ونشر العلم والتألیف،
جامع الزیتونة تردد على  مدینة تونس و رحل إلىومن مدینة قسنطینة  ،الوفاة

أي بعد سنة فقط من  )،م1375هـ/777(واخذ عن علمائه عدة مرات منها سنة
حیث أجازه العالمة ابن عرفة بجامع الزیتونة، وكان قد  ،رجوعه من المغرب
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لسبتي المعروف بالشریف حمد الحسني اأأجازه أیضا أبو القاسم محمد بن 
 )6(م).1407هـ/810سنة ( وكانت وفاة ابن أحمد بن قنفذ القسنطیني ،الغرناطي

  :ابن قنفذ اتـمؤلفـ 3
ابن قنفذ ما یزید عن ثالثین كتابا في شتى العلوم في التاریخ أحمد ألف     

والفقه واألدب واللغة والمنطق والفلك والحساب والتصوف والتراجم والعروض 
المطالب شرف الطالب في أسنى  وهو:ألنساب دونها صاحبها في آخر كتاب وا

مما یدل على سعة االطالع وموسوعیته وعمق تفكیره  ،)م1285هـ/684( سنة
وفي  ،ذلك الدارسین المختصین في علومهموتعدد معارفه وتنوعها فزاحم ب

جم والتاریخ التاریخ ألف ستة كتب  في مواضیع متعددة من السیرة النبویة والترا
 ي:ـوه ،لدي حول قسنطینة والدولة الحفصیةالب
للسلطان  )م1403هـ/806 (: ألفه سنةالفارسیة في مباديء الدولة الحفصیةـ 1

فارس عبد العزیز المسمى عزوز القسنطیني المولد والنشأة مثل  يالحفصي أب
هارها في رجع لها هیبتها وازدأابن قنفذ وكان هذا السلطان درة الدولة الحفصیة 

ال مثیل له  اهام استحق هذا الكتاب الذي یعتبر مصدر اكل المیادین، وبالتالي 
 .)7(لدراسة تاریخ مدینة قسنطینة في العهد الحفصي

معجم زمني  وهو مع عنوان فرعي ،)م1400هـ/803 (ألفه عام: اتـالوفی ـ2
م 632هـ/ 11ن سنة للصحابة وأعالم المحدثین والفقهاء والمؤلفین م

جمع فیه أسماء أشهر الوفیات من عصر النبوة حتى  ،م1404هـ/807ىإل
انتهى إلى ذكر شیوخه وغیرهم من علماء المغرب منهم عشرون عالما من 

 .)8(الجزائر، وجعله ذیال لكتابه شرف الطالب في أسنى المطالب
وقام عادل نویهض باقتطاعه من شرح القصیدة، ثم حققه منفردا واعتبره كتابا   

م 1911ال متأسیا بفعل مولوي محمد هدایت حسین الذي طبعه بالهند سنة مستق
وفي كل  ،الواقع لیس كتابا مستقال ه فيلكن وفصله عن شرح القصیدة،
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الن المؤلف ابن قنفذ لم یفصل بینهما  ،المخطوطات یوجد الشرح والوفیات معا
ا المختصر ومنها هذ « :واعتبر الكل كتابا واحدا فقال عند الحدیث عن مؤلفه

 )9(»الطالب في أسنى المطالب  شرح الذي سمیته
: عنوانه الكامل أنس الفقیر وعز الحقیر في أنس الفقیر وعز الحقیرـ 3

التعریف بالشیخ أبي مدین وأصحابه رضي اهللا عنهم، ألفه تلبیة لطلب إخوانه 
سنة  )(طریقة أبي مدین وأصدقائه في مدینة قسنطینة من أتباع الطریقة المدینیة

م بالكتابة لهم عن حیاة أبي مدین وسماه تقییدا ألنه مختصر ولم 1385هـ/787
 .)10(یقصد به كتابا موسعا في التاریخ أو التراجم

: ینقسم إلى قسمین القسم األول  شرح شرف الطالب في أسنى المطالبـ 4
م) وهي قصیدة في 1399هـ/699لقصیدة غرامي صحیح البن فرح االشبیلي (ت

بن قنفذ سبعة عشر بیتا فقط، إلحدیث، وهي عشرون بیتا شرح منها ألقاب ا
والقسم الثاني فیه وفیات أعالم اإلسالم من وفاة الرسول صلى اهللا علیه وسلم 

وعالقة هذه  م أي قبل وفاة ابن قنفذ بسنتین،1404هـ807م إلى 632هـ/11سنة
واة وتبیان الوفیات أیضا بمصطلح الحدیث هو معرفة تاریخ میالد ووفاة الر 

الصحیح والزائف في روایة الحدیث النبوي الشریف، وحسب مخطوط الخزانة 
ربیع األول  26، فقد انتهي من تألیفه ضحوة یوم الجمعة بالرباط العامة
 .)11(م1285هـ/684

كتب هذا المختصر : وسیلة اإلسالم بالنبي صلى اهللا علیه وسلم -5
الباب في صفة الرسول  ،بوابوتضمن خمسة أ )م138هـ/787 (بقسنطینة سنة

صلى اهللا علیه وسلم وأسمائه وتاریخ داللته ومن قام بحصانته والثاني في 
أزواجه والرابع في معجزاته والخامس في ذكر بعض سننه وأقواله وفضل 

جل أالصالة علیه وعلى آله صلى اهللا علیه وسلم، قال عنه مؤلفه هو من 
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 ة الختصاره، واالختصار غرضه تربويالنبویة الشریف ةالموضوعات في السیر 
 .)12(تسهیل الفهم هو
: تناول فیه قضیة فقهیة تحفة الوارد في اختصاص الشرف من قبل الوالدـ  6

، عالج )13(تاریخیة وهي الشرف یكون من جهة األم أم من جهة األبسیاسیة 
هذا الكتاب قضیة النسب الشریف في بالد المغرب بعد سقوط الدولة الموحدیة 

، لكثرة المنتحلین والمدعین لهذا اللقب وذلك طمعا في )م1229هـ/668( نةس
الحفصیین والمرینیین، جتماعیة متقدمة في بالط الزیانیین و الوصول إلى مكانة ا

وقد استغرقت هذه النقاشات والمجادالت عشرات السنین شارك فیها علماء 
حیث ورد السؤال  ینةوفقهاء المدن الكبرى تونس وبجایة وتلمسان و فاس وقسنط

العباس احمد بن علي بن حسن بن الخطیب سنة  على ابن قنفذ أبي
وهو قاضي وخطیب ومفتي مسجد قصبة قسنطینة، فكان  )م1400هـ/803(

السؤال عن ثبوت الشرف من األم وهل یسوغ التسویة بینه وبین الشرف من 
 .)14(األب
ابه بـ: تحفة الوارد في وجاءت إجابته رافضة للشرف من األم لهذا سمى كت   

م األاختصاص الشرف من الوالد وعلل موقفه هذا بان الشرف باألب دون 
الشریفة كما كان في الزمن األول، وأیده في ذلك قاضي الجماعة في تونس أبو 
إسحاق إبراهیم بن حسن بن عبد الرفیع الربعي، رغم أن فتوى ابن قنفذ كانت 

كشي الضریر أو األكمه القسنطیني بعنوان عكس فتوى محمد بن عبد اهللا المرا
إسماع الصم في إثبات الشرف من قبل األم، وفتوى عبد الرحمن 

م) بعنوان طراز الكم وتحریر الحكم بإثبات الشرف من 1398هـ/801التونسي(
قبل األم، كما أن علماء فاس وتلمسان( محمد ابن مرزوق الحفید) وبجایة 

نس ترفض إثبات الشرف من ناحیة عارضوا كل فتوى من قسنطینة وتو 
 .)15(األم
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في التراجم لم یذكره في ثبته في كتابه شرف  طبقات علماء قسنطینة:ـ 7
رغم أن محمد  ابن أبي شنب في مقال  م،1285هـ/684الطالب الذي ألفه سنة 

ن هذا الكتاب قد یوجد في إحدى خزانات إقال  )Hesperis( له بمجلة إسبریس
ال عادل نویهض رحمه اهللا محقق الوفیات انه اطلع على قسنطینة الخاصة، وق

لكن بعد  حقیقها،مخطوطة من هذا الكتاب في مدینة الجزائر ویعمل على ت
 .)16(عن هذا الكتاب وفاته ال نعلم شیئا

 ـ منهج ابن قنفذ التاریخي:4
تاج أسس مهمة حول منهج ومن خالل فحص أفكار هذه المؤلفات یمكن استن  

 اریخي، نجملها في النقاط التالیة:التابن قنفذ 
افتخار ابن قنفذ بسالطین بني حفص  تالحم المثقف مع السیاسي العادل:ـ 1

كتاب  لهألنه كان یرى فیهم كل الخیر خاصة السلطان أبو فارس الذي ألف 
ومنه االفتخار بالوطن الكبیر  ،ووصفه بالمجاهد والمقدس ونسبه إلیه الفارسیة

وال یعتبر هذا  بالنسبة البن قنفذ مدینة قسنطینة وآل ابن قنفذوالمدینة واألسرة، 
أو مدح للسالطین، رغم التحیز للسلطة المركزیة بوصف عمالة تبعیة وال 

خصومها بكل الصفات البشعة مثل وصفه ألحمد بن مرزوق الفاجر والدعي 
 )17( وهي حقیقة وصفه بها جل المؤرخین.

 بن عبد الجلیل التنسي الذي قدم كتابه فهو في هذا مثل محمد بن عبد اهللا    
بني زیان إلى السلطان الزیاني أبي عبد اهللا  فنظم الدرر والعقیان في شر 

القاسم سعد اهللا البن قنفذ مع  أبيورغم تصنیف  محمد بن أبي تاشفین،
ه طمعا في المال أو الحظوة وٕانما لم یؤلف كتاب أنه فإنه یذكر المداحین لألمراء،

حمد المكنى أبو أان عبد العزیز الحفصي المكنى أبو فارس ووالده الن السلط
العباس من قسنطینة، وأسرة ابن قنفذ كانت في خدمة الدولة الحفصیة هو ووالده 
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وجده وهذا من باب االعتراف بالجمیل، والهدف اآلخر هو إظهار مكانة مدینة 
 .)18(قسنطینة وتبرئة سكانه من الثورة على السلطان أبي فارس

را ما یذكر عبارة بالدنا یویظهر ابن قنفذ في كتبه اعتزازه ببالده ورجالها، فكث  
وحتى في الحدیث عن  أو بلدنا في الحدیث عن عالم أو مسجد أو نحو ذلك،

مدن المغرب األوسط األخرى، فعند ذكر آخر شخصیة ترجم لها في كتاب 
بلدنا بونة المتوفى  الوفیات هو محمد بن عبد الرحمن المراكشي بقوله من أهل

رة وعن مدینة قسنطینة م، وهذا بعد وطني هام في تلك الفت1404هـ/807سنة 
هل هذا افتقار للنظرة الشمولیة للتاریخ الوطني وأیضا للتاریخ  ،یقول بلدنا

اإلسالمي كما قال أبو القاسم سعد اهللا، لكن من خالل التراجم في كتاب 
علیه وسلم، و من خالل كتاب شرف الوفیات مند عهد الرسول صلى اهللا 

الطالب وكتاب أنس الفقیر یتضح البن قنفذ القسنطیني بعد آخر في كتابة 
 .)19(التاریخ اإلسالمي

 التأریخ حسب السالطین واألمراء وترتیب الحوادث ترتیبا زمنیا عاما بعد عام: ـ2
ألیام، وهي طریقة الحولیات المعتمدة على توقیت األحداث بالسنین والشهور وا

وهي ضوابط ومنهجیة انفرد بها المؤرخون المسلمون بشكل عام عن نظرائهم 
وهذه المنهجیة من ابتكار شیخ المؤرخین والمحدثین  من اإلغریق والرومان،

وعلى هذا األساس یمكن  ،)م922هـ/310( سنةجریر الطبري المتوفى محمد 
سیر أو حولیات تصنیف كتب ابن قنفذ في مجال التاریخ ضمن كتب تاریخ ال

السیر، ومع ذلك لم یرق ابن قنفذ إلى طریقة المحدثین الذین كانوا یكثرون من 
األسانید ویقابلون بین الروایات ویرجحون رأیا على آخر،فلم یحاول ابن قنفذ 
عند سرده لألحداث أو الروایات أن ینقد بعضها أو یقابلها بروایات أخرى ولم 

ي كثیر من المسائل إال في الحاالت النادرة یكلف نفسه مشقة إبداء الرأي ف
واعتمد في كتابه الوفیات  عندما كان یرد على خصوم سالطین بني حفص،
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قائال أن أحدا لم یسبقه إلى هذه  متوفین على أساس كل عشر سنواتترتیب ال
 )20( الطریقة.

مصادر متنوعة في  عتمد ابن قنفذ علىاتنوع المصادر التاریخیة المعتمدة: ـ 3
 شفویةال والروایات أرشیف الدولة الحفصیة في تونس وقسنطینة، :كتابته للتاریخ

وبعض فضالء  سمعها من بعض الرواة خاصة من جده المالري، التي
كما أرخ لألحداث التي عاشها وصار مصدرا لها في  قسنطینة وعدولها،

تعد التاسع الهجري،و من هنا النصف الثاني من القرن الثامن ومطلع القرن 
وان لم  مصدرا أساسیا للدولة الحفصیة امتازت بغزارة المادة وعمق الدراسة،كتبه 

ترق إلى معلومات عبد الرحمن ابن خلدون الذي یعد تاریخه عاما مند الخلیقة 
 وكتاب الفارسیة تاریخ بلدي أو قطري یخص قسنطینة والدولة الحفصیة فقط.

)21( 
عندما تكون المعلومات مقتضبة  عتمدة:ـ اإلحالة على المصادر التاریخیة الم4

و الشرح یطول في هذه الوقیعة « ستزادة منا نحو قوله:یحیلك على المصادر لال
، وكان یحرص على ذكر مصادره وأسانیده المكتوبة »في الكتاب الكبیر وبیانه

طلعت على اوفي ذلك یقول جمال الدین مطروح ـ « :مثل قوله منها والشفویة،
وكتب لي وعن األسانید  «       :، وقوله»انه في الكتاب الكبیروبیتقییدات ـ 

اخبرني بعض الفضالء، یحكي بعض عدول  الشفویة یقول اخبرني من رآه،
، وعنه كشاهد عیان یقول قلت ـ رأیت أیام حضوري »بلدنا، ـ خبرني جدي المي

 )22( ـ حضرت مجلسه.
: هي والرسائلالتقلیل من النصوص الشعریة و المحاورات والخطب  -5

قاعدة  خرج عنوهو بذلك ی ،ة لم یكثر من استخدامها ابن قنفذنصوص أدبی
الكثیر من المؤرخین واإلخباریین المسلمین الذین یكثرون من النصوص األدبیة 
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والمحاورات والرسائل في مناسباتها التاریخیة، فهي تكاد تكون منعدمة في كتابیه 
 )23(الفارسیة وأنس الفقیر.

: كان یذكر أحداث السنة ثم یضیف األخرىأحداث السنة  الواحدة بربط ـ 6
،المشرق وحتى األندلس  ،األحداث األخرى في مناطق شتى من بالد المغرب

أوروبا، ویضیف السنة التي توفي فیها السلطان ومن توفي فیها من الملوك  بقیة
ثره وأخالقه والعلماء والفقهاء، وفي نهایة حدیثه عن السلطان یذكر خصاله ومآ

وتاریخ والدته ووفاته وشیوخه ووزرائه وكتابه وقضاته ویختم حدیثه باألخبار 
الهامة التي ال ترتبط بزمن معین، مثل قوله وفي سنة ست وأربعین وستمایة 

وقوله  شبیلیة،إ توفي ولد السلطان وولي عهده، وفي هذه السنة أخد النصارى
 )24( ن وفیها توفي عظیم النصارى.یمي السنة المذكورة توفي صاحب الأیضا وف

عصر كان : رغم أن عصر ابن قنفذ القسنطیني األسلوب السهل الواضح -7
الذي تمیز و  ،هایة العصر الوسیطن م) وهو13هـ/7( مند القرن الضعف

بالمحسنات البدیعیة وبالسجع في الكتابة والخطابة، نجد ابن قنفذ ابتعد عن هذا 
 ،أسنى المطالب الوفیات و ،أنس الفقیر ،لفارسیةغوي في كتبه: االتنمیق الل

ال تخلو من بعض  أعتمد أسلوبا حیا سهال ولغة بسیطة واضحة،حیث 
 المفردات العامیة أحیانا.

في كتابه هذا بعض ابن قنفذ وظف  وفیما یخص  أسلوب كتاب الفارسیة    
ن مثل قوله المخاذ بدال م ،علیها مسحة من لهجة أهل قسنطینة الكلمات

 الوسادات، والصابة بدال من المحصول الزراعي، أعطیني سرجك نركب بها،
من المفردات العامیة عند حدیثه  استخدم كثیر االصالة باللیل والناس نیام، كما 

عن الصوفیة في أنس الفقیر، كما تحدث في الفارسیة عن بعض الكرامات 
فكرة التصوف الصوفیة بشيء من البساطة والسذاجة مما یدل على تأثره ب
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وهذا بطبیعة الحال من جهة والده أو  السلبي والخرافي قد انتشرت في عهده،
 .)25(من جهة جده المه صاحبة الزاویة المالریة

تمیز ابن قنفذ القسنطیني بنظرة سلیمة في تركیب األحداث بصورة  هذا وقد   
ن واضحة ودقیقة عن الدولة الحفصیة ومجتمع ذلك العصر، ونقل بأمانة م

المصادر التي وقف عندها وسرد األحدث التي عاشها و ما روى له عن طریق 
وكتبه تعد من  نه قام بترتیب جدید لها،أالمشافهة دون أن یزید فیها أو یدعي 

المصادر األساسیة في جمیع الجوانب السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة لتاریخ 
المجتمع القسنطیني على وجه المجتمع المغاربي والدولة الحفصیة على العموم و 

 .)26(الخصوص

 ة:ــ  خاتم 5
ها أن ابن یمكن الوصول إلى جملة من النتائج أوالفي نهایة هذه المقال و    

قنفذ القسنطیني یعتبر من المؤرخین الكبار لتاریخ المغربین األوسط واألدنى في 
علومه ها أن ابن قنفذ برز بتثانی و (العصر الحفصي)، نهایة العصر الوسیط

الموسوعیة وبنبوغه في علم التاریخ، حیث تعد كتاباته التاریخیة مصادر أساسیة 
 لكتابة تاریخ المغرب خالل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المیالدي.

ا تمیز منهج ابن قنفذ التاریخي بخصوصیات هامة، فهو مؤرخ تهوثالث    
تیبها الزمني فترة بفترة على للسلطان وللعامة، ویتناول أحداث التاریخ حسب تر 

حسب حكم السالطین، وهو یعتمد في تناول أحداث التاریخ على المصادر 
 .األساسیة، وعلى تنویع هذه المادة من مصادر مختلفة مدونة وشفویة

 
                                              وامشالهــ
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 ،ان فـي ذكــر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـان، نشــرهابــن مـریم: البسـت للتوسـع فـي ترجمتـه راجـع: - 1
المطبوعــــات الجامعیــــة الجزائــــر عبــــد الــــرحمن طالــــب، دیــــوان  ،محمـــد بــــن أبــــي شــــنب، قــــدم لــــه

 ،2ج محمــد حجــي،، موســوعة أعـالم المغــرب ،الوفیــات شریسـي، أحمــد:الون ،309ص ،1986
بتطریـــز  تهـــاجأحمـــد بابـــا: نیــل االب ،التنبكتــي ،725ص ،1980دار الغــرب اإلســـالمي بیـــروت

 كفایـــة المحتــــاج، أحمــــد بابـــا: ،التنبكتـــي ،75ص ،دار الكتـــب العلمیــــة بیـــروت (د ت) الـــدیباج،
عبـــد  ،104ـــ103ص ،وزارة األوقــاف والشـــؤون اإلســالمیة الربـــاط محمــد مطیـــع، ،، تحقیــق1ج

دار الهـدى للطباعـة والنشـر والتوزیـع عـین  ،مدینة قسنطینة تاریخ معالم حضـارة: فیاللي العزیز
هـــــالل: العلمـــــاء الجزائریـــــون فـــــي  عمـــــار ،149 -142ص ،2007الجزائـــــر لیلـــــة أم البـــــواقي م

والعشـــرین المیالدیــین، دیـــوان المطبوعـــات البلــدان العربیـــة اإلســالمیة فیمـــا بـــین القــرنین التاســـع 
: معجـم أعـالم الجزائــر، مـن صـدر اإلســالم نــویهض عـادل ،159ص ،1995الجامعیـة الجزائـر

 ،1983مؤسســة نـــویهض للثقافـــة والتــألیف والترجمـــة والنشـــر بیـــروت حتــى العصـــر الحاضـــر،
 .269ـ268ص

محمـــــد ،تحقیــــق  ،فارســــیة فــــي مبـــــاديء الدولــــة الحفصــــیة، تقـــــدیمابــــن قنفــــذ القســـــنطیني: ال - 2
 ،42-41ص ،1968الشــــاذلي النیفـــــر، عبــــد المجیـــــد التركــــي، الـــــدار التونســــیة للنشـــــر تـــــونس 

 ،المرجــــــع الســــــابق عبــــــد العزیــــــز فیاللــــــي: ،75ص ،بابــــــا: نیــــــل االبتهــــــاج...التنبكتــــــي احمــــــد 
 .159ص السابق،المرجع  عمار هالل: ،149ـ142ص

 تعلیــق، عبـــد الســالم محمــد هـــارون، ،تحقیــق ابــن حــزم األندلســـي: جمهــرة أنســاب العـــرب، - 3
القلقشـــندي أبــــو  ،481-480، 259، 255، 250ــــ249ص ،1971دار المعـــارف مصـــر ،3ط

ر دا ،2ط ، إبـــراهیم االبیــــاري،قیـــقتح عرفـــة أنســـاب العــــرب،العبـــاس أحمـــد: نهایـــة األرب فــــي م
 .403-402، 40 ،ص ،1980الكتاب اللبناني بیروت 

أبــي ســهل نجــاح عــوض صــیام،  ،أنــس الفقیــر وعــز الحقیــر، تحقیــق ابـن قنفــذ القســنطیني: -4
، ابــــن القاضـــــي 64ـــــ63، ص2002تقــــدیم علــــي جمعــــة ،دار المقطــــم للنشــــر والتوزیــــع القــــاهرة 

دار   ،2ج حجــي، محمــد ،، موســوعة أعــالم المغــربمــن لفاظــة حقــق الفوائــد الفرائــدأحمــد: لقــط 
،  2ج المصـــــدر الســــــابق، ، الونشریســــــي أحمـــــد:724،  ص1980الغـــــرب اإلســـــالمي بیـــــروت 

تقریــر  تنســیق أبـو عمــران الشـیخ، معجـم مشــاهیر المغاربـة، علـي علــواش: ابـن قنفــذ، ،725ص
أم  محمـد المهــدي بــن علــي شــغیب:، 396ص ،1995جامعــة الجزائــر ناصـر الــدین ســعیدوني،
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قســنطینة الجزائـــر  ،مطبعــة البعـــث تـــاریخ مدینــة قســـنطینة، الحواضــر فــي الماضـــي والحاضــر،
 .75ص ،1980

عبـــد العزیــــز  ،64ــــ63، أنـــس الفقیـــر...ص 42ـــــ41..صابـــن قنفـــذ القســـنطیني: الفارســـیة. - 5
، م1998هــ/ماي1418محـرم -11مجلـة سـیرتا، العـدد ،:  ابـن قنفـذ مؤرخـا ألسـرته وبلدتـهفیاللـي

، نجاة المریني: ابن قنفـذ مـن خـالل رحلتـه أنـس الفقیـر وعـز 110ص ،جامعة منتوري قسنطینة
، جامعــة منتــوري م1998هـــ/ماي1418محــرم -11ـ العـدد الســنة السابعةــ مجلــة ســیرتا، الحقیـر،

 .396ص ،...معجم مشاهیر المغاربة ابن قنفذ، ، علي علواش: 119ـ115ص قسنطینة،
، التنبكتــي احمـــد 361، 63ص  ، الوفیــات...71ابــن قنفــذ القســنطیني: أنــس الفقیــر...ص - 6

المصـــــــــدر ابـــــــــن القاضـــــــــي أحمـــــــــد:  ،104ــــــــــ103ص ،2000 ،1ج ،...بابا:كفایـــــــــة المحتـــــــــاج
لكـن الزركشــي ذكـر وفاتــه لیلـة الجمعــة الثانیـة عشــرة لربیـع األول ســنة ، 724ص، 2،جالسـابق

الزركشــي:تریخ الــدولتین  :ینظــره فــي ذلـك الصفاقســي وأیــد 1406أوت  28هــ والموافــق ل809
، ابـــن 123ص ،1966تـــونس المكتبـــة العتیقـــة، تحقیـــق محمـــد ماضـــور، الموحدیـــة والحفصـــیة،

، 2ج ،المصــدر الســـابق ، الونشریســي أحمــد:724،  ص2المصــدر الســـابق،جد: القاضــي أحمــ
ریخ واألخبـار، ، الصفاقسـي محمـود بـن سـعید مقیـدش: نزهـة األنظـار فـي عجائـب التـوا725ص

 .451ص معجم مشاهیر المغاربة، قنفذ، ، علي علواش: ابن239هـ ص1321تونس 
حـول أبـو فــارس عبـد العزیــز   189 ومـا بعــدها، 100ابـن قنفـذ القســنطیني: الفارسـیة...ص - 7

مطبوعـــات  ،فــي أســـنى المطالــب، تحقیـــق محمــد حجـــيشــرف الطالـــب  بــن أبـــي العبــاس احمـــد،
 ،المصــدر الســابق ابــن مـریم:، 238ص ،1976رجمــة والنشـر الربــاط للتــألیف والت دار المغـرب

، عمــارة عـالوة: دراســات فـي التــاریخ 143ص المرجــع السـابق، ، عبـد العزیــز فیاللـي:309ص
 ، 169ص ،2008ات الجامعیة الجزائر الوسیط للجزائر والغرب اإلسالمي، دیوان المطبوع

Dominique Valérien,Bougie port maghrébin 1067-1510,école française  de 
Rome,Rome 2006, p87,Atallah,Dhina,Les Etats de l'occident musulman, aux 
13-14 et 15 siècles, Institutions Gouvernementales et Administratives,office 
des publications Universitaires, Alger 1984, Pp234, note 652, 406, 438-439     

م) بتصـحیح ومقابلـة كتـاب الفارسـیة الن قنفـذ لكـن لـم یطبـع حتـى 1929(ت م محمد بن شنبقا
اآلن وتــرجم للمؤلــف ترجمــة مســهبة ألقاهــا فــي مــؤتمر معهــد المباحــث العلیــا بربــاط الفــتح ســـنة 

نشرت بالفرنسیة في كراسة مستقلة وطبع فـي نفـس السـنة، وقـد نشـرت المجلـة اآلسـیویة  1928
، ونشـــره بـــورو 1846مـــن الفارســـیة، و طبـــع ببـــاریس طبعـــة حجریـــة ســـنة الفرنســیة مقتطفـــات 
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، 1968، وأخیـرا حققـه محمـد الشـاذلي النیفـر وعبـد المجیـد تركـي فـي تـونس1932شـفیق بتـونس 
، دار القصـبة للنشـر الجزائــر ات فـي التـألیف والترجمــة والتحقیـقمحمـد بـن شــنب: منتخبـ :ینظـر

، ي: محمـــد بـــن أبــــي شـــنب حیاتـــه وآثــــارهلــــ،عبـــد الــــرحمن بـــن محمـــد الجیال77ــــ72ص  2007
أعـــالم الحضــــارة العربیــــة  زهیـــر حمیــــدان: ،32ص ،1983ائــــرالجز  المؤسســـة الوطنیــــة للكتـــاب

اإلسـالمیة فــي العلــوم األساســیة والتطبیقیــة فــي األنـدلس والمغــرب والجزائــر وتــونس ولیبیــة مــن 
 ،1990ثقافـة دمشــقمنشـورات وزارة ال ،المجلـد الخـامس ،م1899هــ ـ1317م ـ755هــ ـ38عـام
 .50ص

مؤسســـة نــویهض الثقافیـــة  ،1، عــادل نــویهض، ط، تحقیـــقني: الوفیــاتابــن قنفــذ القســـنطی - 8
 ابــن مـــریم: ،238ص شــرف الطالــب ...، ،21ص ،1982بیـــروت ،للتــألیف والترجمــة والنشــر

، أبـــو عمـــران الشـــیخ: شخصــیات مـــن الجزائـــر فـــي كتـــاب الوفیـــات 309ص المصــدر الســـابق،
 ،1998هــ/ مــاي 1418ـــ محـرم 11سـیرتا، العـدد مجلـة م)،1406هـــ/803سـنطیني(البـن قنفـذ الق

 .149ـ147ص ،جامعة منتوري قسنطینة
الحركــة الصــوفیة فـــي  ، الطــاهر بونـــابي:238ابــن قنفــذ القســنطیني: شـــرف الطالــب...ص - 9

فـي المیالدیـین، رسـالة دكتـوراه  15ــ14 المغرب األوسط خالل القـرنین الثـامن والتاسـع الهجـریین
جامعــة  ،قســم التـاریخ إشـراف األســتاذ الـدكتور عبـد العزیــز فیاللـي، التـاریخ اإلسـالمي الوســیط،

 مقدمـــــة أســـــنى المطالـــــب، عبـــــد العزیـــــز صـــــغیر دخـــــان: ،135ص  ،2010بوزریعـــــة الجزائـــــر
، بعـــد طبعـــه فـــي الهنــــد طبعـــه المستشـــرق الفرنســـي هنــــري بیـــرس فـــي مصــــر دون 45-44ص

ثــم طبعــه محمــد حجــي فــي المغــرب  1971ه فــي بیـروت تـاریخ ثــم حققــه عــادل نــویهض وطبعــ
، ولقـط 1976سـنة  هــ)914(تهــ) والوفیـات للونشریسـي1025مع لقط الفرائد البن القاضي (ت

الفرائـد هــو ذیــل لوفیــات ابــن قنفـذ ابتــدأه مــن أول المائــة التاســعة إلـى تمــام المائــة العاشــرة، كمــا 
هــــ) فـــي المیـــة 1021علـــي الفشـــتالي(ت قـــام بـــنظم وفیـــات ابـــن قنفـــذ الـــوزیر األدیـــب محمـــد بـــن

مشــهورة،وقام األدیــب المكالتــي بوضــع ذیــل نظــم الوفیــات ینظــر عبــد اهللا كنــون: كتــاب النبـــوغ 
وفیـــات ابـــن قنفــذ، مجلـــة آفـــاق الثقافـــة  الشــاذلي النیفـــر: ،258ص المغربــي فـــي األدب العربـــي،

 ،1997نــوفمبر  1418، مركـز الماجــد دبـي اإلمــارات العربیـة المتحــدة رجـب 19عــدد  والتـراث،
 .70ـ69ص
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  ،238ص شـــرف الطالـــب ...، ومـــا بعــدها، 30أنــس الفقیـــر...ص ابــن قنفـــذ القســـنطیني: -10
   ،1تـــاریخ الجزائــر الثقـــافي...،ج ، أبــو القاســـم ســعد اهللا:309ص المصــدر الســـابق، ابــن مـــریم:

 المرجــع الســـابق، ل نــویهض:عــاد ،289ص  المرجــع الســـابق، ، الطــاهر بونــابي:64ـــ63ص 
 .50ص المجلد الخامس، زهیر حمیدان:المرجع السابق، ،269ـ268ص

مخطــوط  الخزانـة العامـة الربــاط  شـرف الطالـب فــي أسـنى المطالـب، ابـن قنفـذ القســنطیني: -11
الحركـــــــــــة  ، الطـــــــــــاهر بونــــــــــابي:238شـــــــــــرف الطالــــــــــب ...، ص ،168د، ورقــــــــــة  896رقــــــــــم 

ســـــم الثــــاني الخـــــاص ، حیــــث حقـــــق محمــــد حجـــــي بالربــــاط بــــالمغرب  الق135الصــــوفیة...ص 
، مكتبـــة  1ط ر دخـــان،هــــ فقـــط، أمـــا تحقیـــق عبـــد العزیـــز صـــغی807ــــ11بـــأعالم اإلســـالم مـــن 

فقـد حقـق الجـزء األول الخـاص بشـرح  ،2003مملكة العربیـة السـعودیة سـنة ، الالریاض الرشید،
 ة  غرامي صحیح البن فرج االشبیلي.قصید

 ى اهللا علیـه وسـلم، تقـدیم سـلیمان الصــید،ابـن قنفـذ القسـنطیني: وسـیلة اإلسـالم بـالنبي صـل -12
ابــن  ،238ص ، شـرف الطالــب ...،32ـ 31ص ،1984دار الغـرب اإلســالمي بیـروت لبنــان

 ،1ج كفایــــــــــة المحتــــــــــاج...، التنبكتــــــــــي احمـــــــــد بابــــــــــا: ،309ص المصــــــــــدر الســــــــــابق، مـــــــــریم:
دار الغـــرب  ،1830ـــ1،1500ج أبــو القاســـم ســعد اهللا: تـــاریخ الجزائــر الثقـــافي، ،104ـــ103ص

ألشـــــهر  خیــــر الــــدین الزركلــــي: األعــــالم ،قــــاموس تــــراجم ،63ص  ،1998اإلســــالمي بیــــروت
العلـــــــم  دار ،15ط المجلــــــد األول، الرجــــــال والنســــــاء مــــــن العــــــرب والمســــــتعربین والمستشــــــرقین،

حقق كتـاب وسـیلة اإلسـالم سـلیمان الصـید مـن نسـخة  ،117ص ،2002للمالیین بیروت لبنان
دخـان نسـخة أخـرى فـي تمنطـیط  بوالیـة أدرار وینـوي تحقیقـه واحدة وقد وجد عبد العزیز صغیر 

 .2هامش رقم 43مرة ثانیة ینظر عبد العزیز صغیر دخان: مقدمة شرف الطالب...ص
أم محمــد المهـــدي بــن علــي شـــغیب:  ،238ص شـــرف الطالــب ...، :ابــن قنفــذ القســنطیني -13

قســـنطینة الجزائـــر  مطبعـــة البعــث تـــاریخ مدینــة قســـنطینة، الحواضــر بـــین الماضــي والحاضـــر،
فهرسـت معلمـة التـراث الجزائـري بــي  بشـیر ضـیف بـن أبـي بكـر الجزائـري: ،79ــ75ص ،1980

 ،125ص ،2002مراجعــة وتقـــدیم عثمــان بـــدري منشــورات ثالـــة الجزائـــر  ،2،جالقــدیم والحـــدیث
، ویوجـــد مخطـــوط تحفـــة الـــوارد 117ص ،المجلــد األول المرجـــع الســـابق، الزركلـــي:خیــر الـــدین 

الخزانة العامـة بالربـاط نسـخة مصـورة، ومكتبـة المخطوطـات المصـورة في  القسنطیني البن قنفذ
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بالجامعـة العربیــة، ولعــل نســخة كاملــة منــه توجــد فـي مكتبــة الشــیخ عبــاس بــن إبــراهیم بمــراكش 
 راكش وأغمات من األعالم.بمن حل بمؤلف كتاب األعالم 

، 309ص مصــــدر الســــابق،ابــــن مریم:ال ،93ص ،شــــرف الطالــــب ابـــن قنفــــذ القســــنطیني: -14
عــــــادل نــــــویهض: المرجــــــع  ،104-103ص ،1ج كفایــــــة المحتــــــاج...، التنبكتـــــي احمــــــد بابــــــا:

لشــرف مــن الوالــد ألبــي ا، بوبــة مجــاني: تحفــة الــوارد فــي اختصــاص 269 -268ص السـابق،
 العبـــــــاس احمـــــــد بــــــــن علـــــــي بــــــــن حســـــــن بـــــــن الخطیــــــــب المعـــــــروف بــــــــابن القنفـــــــذ القســــــــنطیني

ة فلســفیة معهــد العلـــوم ، مجلــة ســیرتا، مجلـــة تاریخیــة اجتماعیــ) مقاربــة أولیــة1407هـــ/810(ت
جامعــــة منتـــــوري  ،1998هـــــ/ مــــاي 1418محـــــرم  -11العــــدد  -الســــنة الســــابعة  ،االجتماعیــــة

  .151ص قسنطینة،
ذكــرت الـدكتورة الباحثـة بوبـة مجـاني أن نســخة و ، 151ص المرجـع السـابق،بوبـة مجـاني:  -15

ونســختین بـــدار الكتـــب المصــریة ضـــمن مجمـــوع واحـــد  عنـــد الشـــیخ محمــد الشـــاذلي النیفـــر منــه
تــاریخ وذكــرت أنهــا تعمــل علــى تحقیقــه ونشــره مــع دراســة وافیـــة  2130تــاریخ أو  2135رقمــه 

عــن األشــراف فــي بــالد المغــرب مــن القــرن الســابع إلــى القــرن العاشــر الهجــریین /الثالــث عشـــر 
 السادس عشر المیالدیین.

 ،المرجـع الســابق عد اهللا:أبــو القاسـم سـ .269 -268ص المرجـع السـابق، عـادل نـویهض: -16
دار القصــبة للنشــر  منتخبــات فــي التــألیف والترجمــة والتحقیــق، محمــد بــن شــنب: ،6ص  ،1ج

أمــا إدریســیة النســب فــي األمصــار والقــرى والعــرب: لــم یــذكرها  ،77 -72ص ،2007الجزائــر 
محقـق وسـیلة اإلسـالم ص  ابـن قنفـذ القسـنطیني فـي كتابـه شـرف الطالـب ذكرهـا سـلیمان الصـید

، حیــث وقـــع فــي التبـــاس مــع ابـــن قنفــذ آخـــر هــو عبـــد اهللا محمــد بـــن قنفــذ القســـنطیني ألـــف 14
هــ ینظـر مقدمــة شـرف الطالـب لعبـد العزیـز صـغیر دخــان، 1001إدریسـیة النسـب بدمشـق سـنة 

 .75ص المرجع السابق، ، ینظر محمد بن شنب:270ص السابق، عالمرج عادل نویهض:
مدینــــــــة  عبـــــــد العزیــــــــز فیاللـــــــي: ،145-144ص الفارســــــــیة...، ذ القســـــــنطیني:ابـــــــن قنفــــــــ -17

 ، 64ص ،1ج ،المرجع السابق ، أبو القاسم سعد اهللا:148قسنطینة...ص
Mahfoud kaddache ,l'Algérie médiévale ,2 édition, Entreprise Nationale du 
livre ,Alger 1992,p168  

، التنســـي محمــد بــن عبـــد اهللا:  تــاریخ بنـــي 93، 26الفارســیة...ص ابــن قنفــذ القســـنطیني: -18
محمـــود  ،زیــان ملــوك تلمســان، مقتطـــف مــن نظــم الـــدر والعقیــان فــي شــرف بنـــي زیــان، تحقیــق
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 عد اهللا:أبــــو القاســــم ســــ بعـــدها، ومــــا 9ص ،1985عیـــاد، المؤسســــة الوطنیــــة للكتـــاب الجزائــــر 
 .64ـ63 ،59، 57، 44ص ،1ج ،المرجع السابق

 -63ص      ، أنـس الفقـر...194، 174، 104ي:  الفارسـیة ...ص ابـن قنفـذ القسـنطین -19
وغیرهــــــا مـــــــن  238، 93ص شــــــرف الطالــــــب...، وغیرهــــــا مــــــن الصــــــفحات، 64،71،77،96

 .324، ص2ج ،66ص ،1ج المرجع السابق، أبو القاسم سعد اهللا: الصفحات،
مدینــــــــــــــة  ،عبـــــــــــــد العزیــــــــــــــز فیاللـــــــــــــي: 8ص الفارســــــــــــــیة...، ابـــــــــــــن قنفــــــــــــــذ القســـــــــــــنطیني: -20

 .66، 64ص ،ج ،المرجع السابق عد اهللا:، أبو القاسم س148ة...صقسنطین
مدینــــة  عبـــد العزیــــز فیاللـــي: ،ومـــا بعــــدها 100الفارســــیة...، ص طیني:ابـــن قنفــــذ القســـن  -21

مجلــــة ســــیرتا،  ،یاللــــي: ابــــن قنفـــذ مؤرخــــا ألســــرته وبلدتـــه، عبــــد العزیـــز ف148قســـنطینة...ص
 .110ص ...، 11العدد

 مدینــــة قســــنطینة... عبـــد العزیــــز فیاللـــي: ،198لفارســــیة...، صا ابـــن قنفــــذ القســـنطیني: -22
 .172ـ170ص ،المرجع السابق ، الطاهر بونابي:149ص

 ،أنــس الفقیـــر... ،163-162، 150، 133-110الفارســـیة...،ص ابــن قنفـــذ القســنطیني: -23
:  ابـن ، عبـد العزیـز فیاللـي149مدینـة قسـنطینة...ص عبـد العزیـز فیاللـي: ،99، 96، 77ص
 .110ص ... ،11العدد مجلة سیرتا، ،مؤرخا ألسرته وبلدته قنفذ
مدینــــــــة  عبـــــــد العزیـــــــز فیاللـــــــي: ،198، 132ص الفارســــــــیة...، ابـــــــن قنفـــــــذ القســـــــنطیني: -24

 .64ص ،1ج ،المرجع السابق عد اهللا:، أبو القاسم س149ص قسنطینة...
مدینــــــــــــة  ، عبـــــــــــد العزیــــــــــــز فیاللـــــــــــي:44ص نس الفقیــــــــــــر...،أابـــــــــــن قنفــــــــــــذ القســـــــــــنطیني: -25
 محمــد بــن شـــنب: ،64ص ،1ج ،المرجــع الســـابق عد اهللا:، أبــو القاســـم ســ146نطینة...صقســ

 .77ـ72ص المرجع السابق،
عبـــــــــــد العزیــــــــــــز فیاللـــــــــــي: مدینــــــــــــة  ،198ص الفارســــــــــــیة...، ابـــــــــــن قنفــــــــــــذ القســـــــــــنطیني: -26

مجلــة ســیرتا،  ،ابــن قنفـذ مؤرخــا ألســرته وبلدتــه...، عبــد العزیــز فیاللــي:  149قسـنطینة...ص
 .110ص ...،11العدد
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 :1ق رقم ـالملح
 أحد البیوت العریقة في مدینة قسنطینة ابن قنفذ جدول بیت

 ةـالخاصی ةـالشخصی
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حسن بن علي بن میمون بن قنفذ 
 م)1265هـ/664(ت

ــــــة   ــــــان مدین ــــــه مــــــالكي مــــــن أعی فقی
قسـنطینة  هـو جــد والـد أحمــد بـن قنفــذ 

 الخطیب 
 بن میمون  علي بن حسن بن علي 

 م)1332هـ/733 بن قنفذ (ت
ــــــب الجــــــامع األعظــــــم  ســــــنة  60خطی

 وقاضي قسنطینة أستقال
 حسن بن علي بن حسن بن علي 

 م)1349هـ/750بن میمون بن قنفذ (ت
كتاب المسنون في أحكام  صاحب
وكتاب المسائل المسطرة في الطاعون 

 النوازل الفقهیة
أحمد ( أبو العباس)بن حسـن بـن علـي بـن 

ــــي بـــن  ــــن عل ــــن قنفــــذ حســـن ب میمــــون ب
 م)1406هـ/809الشهیر بن الخطیب (ت

فقیه قاضي مـؤرخ ریاضـي طبیـب فلكـي 
أدیــب منطقــي رحالــة سیاســي المــدرس 

 ألف أكثر من ثالثین كتاب
 أبو عبد اهللا محمد ابن قنفذ القسنطیني

 )م1606هـ/1015(ت
ــــي   صـــاحب كتـــاب إدریســـیة النســـب ف

 القرى واألمصار وبالد العرب

 
 در:ـالمص

 .64-63ص ،...ن قنفذ القسنطیني: أنس الفقیرـ اب1
 .361ص ـ ابن قنفذ القسنطیني: الوفیات،2
 .100، 42-41ص ،...ـ ابن قنفذ القسنطیني: الفارسیة3
   
 

 ع:ـادر و المراجـة المصـقائم

 ادر:ـالمص أوال:
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ــ/1032أحمــد بابــا(ت ،التنبكتــي -1  بتطریــز الـــدیباج، ): نیــل االبتهــاجم1642هــ
 علمیة بیروت (د ت)دار الكتب ال

وزارة  محمــد مطیـــع، ،، تحقیــق1ج كفایــة المحتــاج، //          //   //   : -2
 .2000األوقاف والشؤون اإلسالمیة الرباط المغرب 

ــ/899محمـــد بـــن عبـــد اهللا(ت ،التنســي -3 م):  تـــاریخ بنـــي زیـــان ملـــوك 1493هــ
محمــود تلمسـان، مقتطــف مــن نظــم الـدر والعقیــان فــي شــرف بنـي زیــان، تحقیــق 

 .1985عیاد، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر 
حدیــة تـاریخ الــدولتین المو  م):1486هـــ/ 814أبــو عبـد اهللا(ت بعــد الزركشـي، -4

  .1966، المكتبة العتیقة تونسوالحفصیة، تحقیق محمد ماضور
 م): جمهـرة أنسـاب العـرب،1064هــ/456(ت ابـن حـزم األندلسـي، أبـو محمـد -5

  .1971مصرارف دار المع ،3ط السالم محمد هارون،تعلیق، عبد  ،تحقیق
ــــد(ت -6 ــ/1025ابــــن القاضــــي، أحمـ ــ ــ1617هـ ــ ــد مــــن لفاظــــة حقـ ــ ق م): لقــــط الفرائـ

ــــوعة أعــــالم المغـــــرب ــد، موسـ ــــي، ،الفوائــ ــــالمي  ،2ج محمــــد حجـ دار الغــــرب اإلسـ
 .1980بیروت

م): نهایــة األرب فــي معرفــة 1418هـــ/821القلقشـندي، أبــو العبــاس أحمــد(ت -7
ــاني بیــــروت  ،2ط تحقیـــق، إبــــراهیم االبیــــاري، ب،أنســـاب العــــر  دار الكتـــاب اللبنــ

1980. 
ــنطیني، -8 ــذ القســ ــد ابــــن قنفــ ــ ــ/810(ت أحمـ ــ ــیة 1407هـ ــاديء م): الفارســ ــ فــــي مبـ

ــاذلي النیفــر، عبـــد المجیــد التركـــي،  ،تحقیـــق ،الدولــة الحفصـــیة، تقــدیم محمــد الشـ
 .1968الدار التونسیة للنشر تونس 

فیــات، تحقیـــق، عــادل نـــویهض، مؤسســة نـــویهض //         //      : الو  -9
 1982الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر
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//         //      : أنس الفقیر وعز الحقیر، تحقیق ،أبي سهیل نجاح   -10
 .2002عوض صیام، تقدیم علي جمعة، دار المقطم للنشر والتوزیع القاهرة

لمطالـب، تحقیـق محمــد //         //      : شـرف الطالـب فـي أسـنى ا   -11
، وتحقیـق 1976حجي، مطبوعات دار المغرب للتألیف والترجمة والنشر الرباط 

 19، الریاض المملكة العربیة السعودیة عبد العزیز صغیر دخان
وسیلة اإلسالم بالنبي صلى اهللا علیه وسلم، تقدیم  //         //      :   -12

 1984لبنان  سلیمان الصید، دار الغرب اإلسالمي بیروت
م): البسـتان فـي ذكـر األولیـاء 1606هـ/1014إبن أحمد(ت بعد  ابن مریم، -13

والعلماء بتلمسان، نشره محمد بن أبي شنب، قدم له، عبد الرحمن طالب، دیوان 
 .1986المطبوعات الجامعیة الجزائر 

 م):الوفیـات موســوعة أعـالم المغــرب ،1508هـــ/914الونشریسـي، أحمـد(ت -14
 1980دار الغرب اإلسالمي بیروت ،2ج ،محمد حجي

 ة:ـة العربیـع باللغـ: المراجثانیـا

فهرسـت معلمـة التـراث الجزائـري بـین  بـن أبـي بكـر الجزائـري: ،بشـیر ضـیف -1
ــــدیث، ــدیم والحـ ــــر 2ج القــ ــة الجزائـ ــ ــــورات ثالـ ــــدري منشـ ــان بـ ــدیم عثمــ ــ ــة وتقـ ــ ، مراجعـ

2002. 
سط خالل القرنین الثامن الطاهر: الحركة الصوفیة في المغرب األو  ،ونابيب -2

ــــریین ــــع الهجـ ــ14والتاسـ ــ ــــالمي  15ــ ــاریخ اإلسـ ــ ــــي التـ ــــوراه فـ ــالة دكتـ ــ ــین، رسـ ــ المیالدیـ
ــة  ــ ــاریخ، جامعـ ــم التــ ــ ــد العزیــــز فیاللــــي قسـ ــ ــدكتور عبـ ــتاذ الــ ــ ــیط، إشــــراف األسـ الوســ

 .2010بوزریعة الجزائر 
ــ -3 ــد الــــرحمن بــــن محمــ ــارهالجیاللـــي، عبــ ــه وآثــ ــد بــــن أبــــي شــــنب حیاتــ       ،د: محمــ
 1983الجزائرك  ، و،م
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ــ -4 المؤسســـة الوطنیـــة  ،ال الســـلفالحفنــاوي، أبـــو القاســـم: تعریـــف الخلـــف برجـ
 .1989للفنون المطبعیة الجزائر

ــیة  حمیـــدان، زهیــــر: -5 ــارة العربیـــة اإلســــالمیة فـــي العلــــوم األساســ أعـــالم الحضــ
م 755هــ ـ38والتطبیقیة في األندلس والمغرب والجزائـر وتـونس ولیبیـة، مـن عـام 

 1990، منشورات وزارة الثقافة دمشق 5م،مج1899هـ ـ1317ـ
خیـــر الـــدین:األعالم، قـــاموس تـــراجم ألشـــهر الرجـــال والنســـاء مــــن  ،الزركلـــي -6

، دار العلـــم للمالیـــین، بیـــروت، 1مــج ،7ط العــرب والمســـتعربین و المستشـــرقین،
2002 

، دار الغـرب اإلسـالمي 2، 1سم: تـاریخ الجزائـر الثقـافي،جسعد اهللا، أبو القا -7
 .1988یروت ب
ــین الما ،شـــغیب -8 ضـــي والحاضــــر، محمـــد المهــــدي بـــن علــــي: أم الحواضـــر بــ

 .1980طبعة البعث قسنطینة  الجزائر، متاریخ مدینة قسنطینة
محمــد: منتخبــات فـــي التــألیف والترجمــة والتحقیــق، دار القصـــبة  ،بــن شــنب -9

 .2007للنشر الجزائر 
لجزائــر والغـــرب اإلســـالمي، عـــالوة: دراســات فـــي التــاریخ الوســـیط ل ،عمــارة -10

 .2008دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 
محمــود بـن سـعید مقیــدش: نزهـة األنظـار فــي عجائـب التــواریخ  ،ــ الصفاقسـي11

 هـ.1321واألخبار، تونس 
ــ فیاللــــي12 ــد العزیــــز:  ،ــ ــارةعبــ ــالم حضــ ــاریخ معــ ــة قســـنطینة تــ دار الهــــدى  ،مدینــ

 .2007البواقي الجزائر للطباعة والنشر والتوزیع عین ملیلة أم 
هـالل، عمـار: العلمـاء الجزائریـون فـي البلـدان العربیـة اإلسـالمیة فیمـا بــین  -13

 .1995القرنین التاسع والعشرین المیالدیین، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر
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معجــم مشــاهیر المغاربــة، تنســیق أبـــو عمــران الشــیخ، تقریــر ناصــر الـــدین  -14
 .1995رسعیدوني، جامعة الجزائ

،عــادل: معجـــم أعــالم الجزائـــر، مــن صـــدر اإلســالم حتـــى العصـــر نویهض -15
 .1983مؤسسة نویهض للثقافة والتألیف والترجمة والنشر بیروت الحاضر،

 : المراجع باللغة االجنبیة:اـثالث
 

1- Dhina ,Atallah, Les Etats de l'occident musulman, aux 13-14 et 15 
siècles, Institutions Gouvernementales et Administratives,office des 
publications Universitaires,Alger 1984 
2 - kaddache, mahfoud, l'Algérie médiévale, 2 édition, entreprise 
nationale du livre, Alger 1992 2 
3 - Valérien, dominique, Bougie port maghrébin 1067-1510, école 
française de Rome, Rome 2006 3  

 
 
 
 
 

 االتـرابعا: المق
شخصیات من الجزائر فـي كتـاب الوفیـات البـن قنفـذ  عمران ابن الشیخ: أبو -1

ــنطیني ــ/803القســ ــ ــابعة1406هــ ــ ــنة السـ ــیرتا، الســ ــ ــة سـ ــ ــدد  -م مجلـ ــ ــــرم  -11العـ محـ
 م.1998هـ/ ماي، جامعة قسنطینة 1418

وبلدتـــه، مجلــة ســیرتا، الســـنة  فیاللــي، عبــد العزیــز: ابـــن قنفــذ مؤرخــا ألســرته -2
 م.1998هـ/ ماي، جامعة قسنطینة 1418محرم  -11العدد  -السابعة
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مجـاني، بوبــة: تحفــة الـوارد فــي اختصــاص الشــرف مـن الوالــد ألبــي العبــاس  -3
ــنطیني ــ ــذ القســ ــ ــابن قنفــ ــ ــــروف بــ ــــب المعـ ــــن الخطیــ ــــن بــ ــــن حســ ــــي بـ ــــن علــ ــد بــ ــ  أحمـ

ــ/810(ت ــة أولیـــة1407هــ ــنة ام) مقاربــ ــة ســـیرتا، الســ ــابعة، مجلــ ــدد  -لسـ  -11العــ
 م.1998هـ/ ماي، جامعة قسنطینة 1418محرم 

المرینـي، نجــاة: ابـن قنفــذ مـن خــالل رحلتـه أنــس الفقیـر وعــز الحقیـر، مجلــة  -4
ــابعة ــنة الســ ــدد  -ســـیرتا، الســ ــنطینة 1418محــــرم  -11العــ ــة قســ ــ/ مــــاي، جامعــ ــ هـ

 م.1998
، 19عـــدد  اث،جلــة آفـــاق الثقافــة والتـــر وفیــات ابـــن قنفـــذ، م الشـــاذلي: ،النیفــر -5

 1997نوفمبر  1418مركز الماجد دبي اإلمارات العربیة المتحدة رجب 
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أهمیة الثقافة التنظیمیة في تحقیق االبتكار وتحسین مستویات 
إطار تحلیلي لمجموعة من الدراسات السابقة :األداء في المؤسسات  

 
 بلكبیر بومدین األستاذ:                                          

 قسم علوم التسییر                                          
 قالمة -1945ماي  8جامعة                                           

 
 

 ص: ـملخال
                 

على االبتكار  تهدف هذه الدراسة إلى تحدید أثر الثقافة التنظیمیة     
األداء في المؤسسات. وقد أظهرت خالصة الدراسة وجود عالقة بین و 

التنظیمیة من دور  قافةذلك لما للث و .ثقافة المؤسسة و االبتكار و األداء
 .حیوي و حساس في نجاح المنظمات حاضرا و مستقبال

 
 ، االبتكار، األداء.الثقافة التنظیمیة: ةـات المفتاحیـالكلم

 

Abstract: 
The aim this study is to determine the influence of organizational 
culture on innovation and performance in organizations. The 
main conclusion of the study is confirming the relation between 
enterprise culture, innovation and performance. organizational 
culture has become a vital and key factor in organizational 
success, at present and in the future.   . 
  
Keywords: organizational culture, innovation, performance.  
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 م:ـتقدی

من المهام األساسیة لقادة  ،إستباق التغییر وقیادته أصبحلقد     
بعیدة عن المنظمات  وتصبح المنظمة تأخرت ال وذلك كي ،المنظمات

فالمنظمة التي تكون قادرة الیوم على التغییر  .األخرى من ناحیة األداء
أي  ؛هي المنظمة التي ستكتسب میزة تنافسیة ،بوتیرة أسرع من منافسیها

. ولكن السؤال )1(أنها ستمتلك میزة تجعلها متفوقة على باقي المنافسین
أي ماذا نفعل حتى یتبنى  ،الذي یطرح هو كیف یمكن تغییر منظمة؟

مقابل  ،ویتخلون عن نشاطات كانت مریحة لهم ،األفراد ذهنیات جدیدة
ة فالواقع یثبت أن هناك منظمات كثیر  .نشاطات جدیدة یجب علیهم تعلمها؟

فشلت في القیام بعملیات التغییر، كعملیات االندماج والتدویل والتنویع 
وتغییر المهنة وتطبیق التكنولوجیات الجدیدة وتطبیق اإلدارة بالجودة 

من  ٪70إلى  50حیث قدر أن مابین  الشاملة وٕاعادة الهندسة...
مبادرات التغییر التي حدثت في الثمانیات والتسعینیات فشلت في تحقیق 
األهداف المرجوة منها، بینما أفاد ممارسوا إعادة الهندسة 

(reengineering) ي حققوها ـات بأن نسب النجاح التـفي أواسط التسعین
. )2(15ى حد ـا وصلت إلـوربم ،٪50انت أقل من ـركة كش 1000 من بین

إلى عدم انسجام ثقافة المنظمة الحالیة مع  ،وتعود حاالت الفشل هذه
بمعنى أن هناك  یدة التي تحملها أو تتضمنها مبادرة التغییر،الثقافة الجد

تختلف  ،ألنها تحمل قیم جدیدة ومعارف جدیدة ،رفض ثقافي لهذه المبادرة
ن أي منظمة هي عبارة عن أل ،عن الثقافة الحالیة السائدة في المنظمة

فشل أي عملیة  الذین تحدد تصرفاتهم نجاح أو ،مجموعة من األشخاص
أي إلى   ،هذه التصرفات هي إنعكاس لما هو مخزن في عقولهمداخلها، و 
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والتقالید ة على أنها مجموع القیم والمعارف ثقافاتهم. وتعرف الثقاف
)3(والعادات

 gènèralولكل منظمة ثقافة، حیث نسمع الیوم عن ثقافة  .

electric  وثقافةAT& T  وثقافةRank Xerox وثقافة Motorola  

ن أ ، John kotterو  James heskettیرى الباحثانو  ...Toyotaوثقافة 
فالمنظمة التي  ثقافة المؤسسة لها تأثیر حاسم على نتائجها االقتصادیة،

 ،(الزبائن والمساهمین والموظفین) تعطي مكانة مرجحة للعنصر البشري
تظهر نتائج أحسن من  ،والمسؤولیة لإلطارات على جمیع المستویات

سنة سجل  12یة أقل لهذه الجوانب، فخالل المنظمات التي تعطي أهم

للنوع الثاني،  ٪166مقابل  ٪682النوع األول زیادة في المداخیل بنسبة 

فقط في  ٪36مقابل  ٪282ألول زاد بنسبة اوعدد الموظفین في النوع 

 ٪74مقابل  ٪901وسعر األسهم للنوع األول زاد بنسبة  ،النوع الثاني
 ٪1قابل م ٪756الصافیة للنوع األول بنسبة لنوع الثاني، وزادت األرباح ل

وفي هذا الصدد فان هذه الورقة تتضمن ثالث . )4(فقط للنوع الثاني
فرضیات أساسیة؛ حیث تفترض أن لالبتكار عالقة ایجابیة بأداء 
المؤسسات. كما تضع الورقة فرضیة ثانیة حول التأثیرات االیجابیة للثقافة 

تتمثل الفرضیة الموالیة، في أن الثقافة التنظیمیة على االبتكار. كذلك 
 التنظیمیة مرتبطة ایجابیا بالتمیز في األداء.

 :التالیة ورلهذا قسمنا دراستنا إلى المحا
 مدخل حول ثقافة المنظمة. ور األول:ـالمح -1
 .األداء و االبتكاریتطرق إلى  ور الثاني:ـالمح -2
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ة لخلق بالنسب ثقافة المنظمة ةـأهمی یتناول ور الثالث:ـالمح -3
 األداء المتمیز. االبتكارات و تحقیق

 
 :ةـة التنظیمیـ: مدخل حول الثقافأوال

 :Organizational Cultureة ـة المنظمـثقاف -1

قافة التنظیمیة أو یتفق أغلب الباحثین والمختصین على تعریف الث      
بأنها " مجموع المسلمات  )E.H.SCHEIN( )5(، حیث عرفها ثقافة المنظمة

، إكتشفتها أو طورتها عند حل مشاكل وضعتها الجماعةیة التي األساس
المحیط الخارجي والتكامل الداخلي، والتي المنظمة الخاصة بالتكیف مع 

، ومنه یمكن أن تلقن (تعلم) لألعضاء الجدد على أساس أثبتت فعالیاتها
أنها الطریقة الصحیحة لإلدراك والتفكیر واإلحساس عند مواجهة المشاكل 

 ة الذكر.سابق
أنها تلخص طریقة  اعتبارعلى  )ATKINSON.PH.E ()6(وعرفها ببساطة 
التي  الطریقة أنها، أي بالمنظمات والتي تمیزها عن غیرهااألداء الخاصة 

. كما تعرف على أنها النمط العام للمعتقدات من حولنا األعمالتؤدي بها 
ة ستاریخ المؤسوالمبادئ المشتركة ألفراد المؤسسة والتي تبلورت خالل 

لتشكیل األساس والمنطلق لكثیر من السلوكیات واألعراف الرسمیة وغیر 

. وذهب البعض إلى تشبیه الثقافة بالنسبة للمنظمة كالشخصیة )7(الرسمیة
، حیث یمثل جزؤه األكبر ، أو على أنها " كجبل الجلیدفردبالنسبة لل

المؤسسة على مر اد أفر  اكتسبهاالمختفي تحت الماء المبادئ والقیم التي 
وأفعال  ، والجزء الذي یظهر فوق الماء یمثل السلوك من أقوالالزمان

)8(المؤسسة أفراد علیها تعارف
.
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فیرى أن ثقافة المؤسسة یمكن أن  ) MICHAEL ARMASTRONG(أما 

  :)9(من خالل یعبر عنها
 : أي فیما هو أحسن للتنظیم.organization Valuesقیم التنظیم  -
: أي مناخ العمل داخل organization climateتنظیم مناخ ال -

 التنظیم كما هو مالحظ ومعهود من أعضاءه.
أي الطریقة التي یمارس بها  Management styleنمط اإلدارة   -

 المدراء السلطة.
 

 ر المكونة لثقافة المنظمة:ـالعناص -2

لغرض معرفة وتحدید المبادئ التي تفسر سلوك الرؤساء       
ن داخل المنظمات، تعتمد الشركات على خبراء ومختصین والمرؤوسی

إستشاریین لدراسة وتقییم الثقافة التنظیمیة السائدة فیها. وقد حدد 
)MAURICE THEVENET(  من خاللها طرق  اقترحخمسة عناصر أساسیة

 : )10(تحلیل مفصلة

 :ةـاألدوات األساسی 2-1
دي التح، االجتماعيالمعطیات الشخصیة، األصل (المؤسسون  -

 ، المبادئ األساسیة.)(رهانات، القرارات األصلیة)
 :ةـخ المؤسسـتاری 2-2

 األشخاص. -
 الهیاكل ( القانونیة، الداخلیة). -
 التواریخ الكبرى. -
 المحیط. -
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 : (مدى إتقان العمل في مجال معین من النشاط)الحرفة / المهنة 2-3
 المهنة المكتسبة ( من طرف الخارج) -
 إلى هیئات حرفیة) المهنة الظاهرة ( إنتماء المؤسسات -
جل تحقیق أ) بالنسبة للكفاءات من أساسیةمهنة مرتبطة بالنشاط ( -

 بطرق عمل مختلفة أو متمیزة ... ،النشاط األساسي للمنظمة

 ما تعتبره المؤسسة األحسن / األفضل )م: ( ـالقی 2-4
 القیم المصرح بها ( في مختلف الوثائق )

 ل الخارجي )القیم الظاهرة ( في اإلختبارات واإلتصا
 القیم العملیة ( إجراءات مراقبة التسییر )

 وز:ـات والرمـالعالم 2-5
 ،(اللغة السلوكات ،لنسبة للخارج (استقبال اتصال)باالعالمات ( -

 تسییر الوقت.) ،األلوان) ،الفضاء ( التهیئة ،اللباس)
 ).logosالشعارات  ،التواریخ ،الرموز ( الطقوس -

 نظمة:اء والوالء للمـاالنتم -3

كلما زاد إیمان األفراد وٕانتمائهم  ،كلما كانت ثقافة المنظمة قویة    
بمعنى أن إلتفاف  ،داءیخلق التحفیز وینمي الدافعیة لأل ما ،التنظیمي

والءا للمنظمة ما یدفعهم إلى  أكثراألفراد حول ثقافة المنظمة یجعلهم 
ة القویة والعوامل هذا ما یجعلنا نتساءل عن الثقاف تحقیق األداء المتمیز.
، تحقق الوالء من جهة أخرى؟ أنوكیف یمكن  ،المحددة لها من جهة

 ،باختصار یمكن تعریف الثقافة القویة بأنها " تنتشر عبر المنظمة كلها
الذین یشتركون في المنظمة،  أفرادة والقبول من جمیع وتحظى بالثق

التي تحكم  ،یرمجموعة متجانسة من القیم والمعتقدات والتقالید والمعای
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وعندما تنجح المنظمة في نشر قیمها بشكل متسع  ،سلوكهم داخل المنظمة
أي أن الثقافة القویة هي  ،)11(" ةتكون قد نجحت في خلق ثقافة قوی فإنها

وبالتالي ، التي تحقق التوافق بین المعتقدات التنظیمیة والقیم الشخصیة
انطالقا من  ،أدائهم لألعمالطرق  أو ماشتراك األفراد فیها وبناء سلوكیاته

 أهداف وطموحات منظماتهم.
 CREATIN CULTURE(في كتابه  ) ATKINSON. PH.E( وقد تحدث 

CHANGE (،  عن العوامل المهمة في تحدید الثقافة السائدة داخل
إلى نتائج توصل إلیها مجموعة من المدراء على النحو  استنادا ،المنظمات

  :)12(يـالتال
: هل یبدو جیدا؟ وهل هو مكان )أو الجو المحیط(  المناخ العام -

 مالئم ألداء العمل.
: الطریقة التي یتم بها التخطیط روح المنظمة ( أو الجماعة) -

 لألشیاء.
 فریق العمل او الفردیة. -
 الحماسة والصداقة. -
 .: رسائل المنظمة وكیفبة عرضهاالمثل السائدة -
 یقولونه. : ما الذي یفعله األفراد ولیس مانمط اإلدارة -
 بك. االتصال: النغمة التي تخاطب بها وسوك كیفیة التحدث معك -
 : هل هناك دلیل؟إلینا كیفیة االستماع -
 االتجاهات نحو العاملین والمعروضة في لوحات اإلعالنات. -
 : هل یشارك األفراد أفكار بعضهم البعض.المشاركة -
 : هل هي مشجعة على أداء العمل بكفاءة.البیئة المحیطة -
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 ، طبیعة الرد (مهذبة /أم سیئة ).ونات: السرعةستجابة للتلیفاال -
 : خاصة فیما بین األقسام.الوعود االلتزام بتنفیذ -
 : هل هناك دلیل على التعاون في إنجازها.األحداث -
 معیار االختیار والتقییم: هل كانت تجربة سارة. -
 ال.ـنوع االتص -
 اإلشاعات السلبیة والفشل في التصدي لها. -
 ل: دخول العاملین والمعاملة في الداخل وفي الخارج.االستقبا -
هي األقوال التي یرددها قادة  األقوال التي تكررها األقسام: ما -

 الرأي.
 بالمساعدة ؟ اهتمام: هل هناك الرد على التلیفون -
 الترتیب والنظام الموجود في اإلدارات واألقسام . -
 لخدمیة).الثقافة السائدة في كل اإلدارات غیر التصنیعیة (ا -
 : هل هناك مشاركة مع العاملین؟المشاركة -
 : العملیةـ هل هي ترغیب أم ترهیب؟الدافعیة -
قیم المنظمة المشتركة: هل هذه القیم معروفة ومعروضة على  -

ى م ال؟ بعد تحدید المؤشرات التي تمكننا من التعرف علأالجمیع 
ل (قویة كانت أم ضعیفة)، تنتقالثقافة السائدة داخل المنظمة 

للحدیث عن تطبیقات منهج اإلدارة القائم على الوالء والنابع أصال 
من الثقافة القویة للمنظمة والذي نحقق من خالله (حسب فریدریك 

 : )13(رایتشلد) مایلي
 الوالء یصنع القیمة المتفوقة للمؤسسة ویؤدي إلى حرص المؤسسة -1

 .على إمداد زبائنها بقیمة متفوقة



                                                            ن بلكبيرـبومدي .أ

 

 2013/   07لوم االجتماعية و اإلنسانية رقم حوليات جامعة قالمة للع

   
 

263 

 ي ـعلیهم ألن الموظف غیر الوف حافظةوالمجذب أفضل العاملین  -2
 اختیارهمیستطیع بناء قاعدة من الزبائن األوفیاء والحرص على  ال

 بهم والعمل على إسعادهم. واالحتفاظ
 ، حیث تتكرر مشتریاتهم وشهادتهم الحسنةجذب أفضل الزبائن -3

عن منتجات المؤسسة وخدماتها نظرا للقیمة المرتفعة لما تقدمه 
 ؤدي إلى زیادة قاعدة  الزبائن المتمیزین.المؤسسة  مما ی

 جذب أفضل المستثمرین والمساهمین ... -4

 ار و األداءـاالبتك: ثانیا
 ار: ـوم االبتكـمفه -1

تعتبر اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لألمم المتحدة، أن االبتكار       
الناجحة، و غالبا ما تكون  تیمثل عامال رئیسیا في تنمیة االقتصادیا

لدان والمناطق األقل حظا هي تلك التي تفتقر إلى القدرة على االبتكار، الب
وبالتالي إلى القدرة على تحسین مكانتها في السوق العالمیة التي تحكمها 

 .)14(الیوم القدرة على المنافسة
هناك العدید من التعریفات التي أعطاها الباحثون و المختصون و       

لشمول االبتكار مداخل مختلفة، فهناك من  لمفهوم االبتكار، وذلك راجع
عرفه على أساس" أنه شيء جدید یتمثل في سلعة أو خدمة تقدمها أو 
تتبناها المنظمة ألول مرة. وهناك من عرفه على أنه عملیة ینتج عنها 
عمل جدید یرضي الجماعة و تقبله على أنه مفید لها. وكذلك عرفه أمابیل 

ناجح لألفكار المبدعة و الخالقة في على أنه عبارة عن التطبیق ال
) 15(المنظمة"

.
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 وم األداء:ـمفه -2
یعتبر األداء من المفاهیم المهمة في المنظمات الحدیثة، من خالل       

اهتمام الباحثین و الممارسین به على حد سواء. و أغلب التعاریف 
ت و بشریة، أو مجاالأالمتعلقة بمصطلح األداء تتضمن إما أبعاد تنظیمیة 

 معا. كل الجوانبكمیة، أو 
ــان  ــ ــا فـ ــــطلح األداء موعمومــ ــــطلحات  )Performance(صـ ــــن المصـ مـ

ــتخداماته. " ــ ــدد اســ ــ ــــب تعــ ــــه حســ ــــددت مفاهیمـ ــد تعــ ــ ــتخدام، وقــ ــ ــــعة االســ  الواسـ
ــ ــ ــــي المردودیــ ــأة األداء یعنــ ــ ــدیر منشــ ــ ــبة لمــ ــ ــة.  ةفبالنســ ــ ــ ــــى المنافسـ ــــدرة علــ والقــ

بــون فیعبـر عــن وبالنسـبة للموظـف فهــو یعنـي منــاخ العمـل. أمــا بالنسـبة للز 
. وبصـفة عامـة یعـرف )16(" نوعیة الخدمات والمنتجات التي تقدمها المنشـأة

 .)17( األداء في التسییر على أنه الجمع بین الفعالیة والكفاءة
ــد  یعبـــر مفهـــوم األداء علـــى المســـتوى الــــذي یحققـــه الفـــرد العامـــل عنــ

ي نشــاط أ قیامـه بعملــه مـن حیــث كمیــة وجـودة العمــل المقـدم. واألداء هــو "
ؤدي إلى نتیجة، وخاصة السلوك الذي یغیر المحـیط بـأي شـكل ـأو سلوك ی

. وهنــاك محـاوالت للعدیـد مــن المختصـین إلعطـاء مفهــوم )18(" الـألشكـامـن 
دقیـق وشـامل لـألداء، ومـن أبرزهـا النمـوذج الـذي قدمـه مـوران سـافوا وبــودان 

)Morin Savoie et Beaudin( بعـاد األحیـث یـرى أن ، 1994، فـي سـنة
ــــكل األداء ــــي تشـ ــیة التـ ــ ــــي: األساسـ ــا یلـ ــ ــــي كمــ ــأة هـ ــ ــــوج( المنشـ ــة المنتــ ــ ، نوعیـ

ــة ــ ــة المالیـ ــ ــــي، المردودیـ ــــز التنافسـ ــادیة )،المركــ ــ ــاءة االقتصـ ــ ــتغالل ( الكفــ ــ االســ
، حركـة األفــراد( متغیـرات المــوارد البشــریة )،اإلنتاجیــة، االقتصـادي للمـوارد

 ماعـات الخارجیـةشرعیة المنشـأة تجـاه الج )،مردودیة األفراد، مناخ العمل
ــاء أصــــحاب األمــــوال( ــائن، إرضــ ــاء الزبــ ــة، إرضــ ــاء الهیئــــات المنظمــ ، إرضــ

 ).إرضاء المجتمع المحلي
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وهناك أیضا من اقترح نموذجا آخر لألفـراد مبنـي علـى خمسـة أبعـاد 
 :)19(أساسیة تقوم على الفعالیة والكفاءة وهي

 فعالیة النمو.  -جـ    الكفایة اإلنتاجیة.    –ب  الفعالیة المالیة.    –أ 
 الفعالیة االجتماعیة. -الفعالیة في السوق المالیة.         هـ  –د   
 ار و األداء:ـة االبتكـعالق -3

أداء المنظمات یتأثر كثیرا باالبتكار، فالشركات التي تبتكر منتجات      
ٕانتاجها، هي بالضرورة وتجدد في طرق وأسالیب إدارتها و  وخدمات جدیدة،
مستویات أداء مرتفعة، من خالل زیادة أرباحها، ورفع معدل شركات تحقق 

العائد على االستثمار، وازدیاد مبیعاتها، و توسع حصتها السوقیة، مقارنة 
بالمؤسسات المنافسة. و في هذا الصدد أثبت الدراسة التي أعدها كل من 

(Soni , Lilien & Wilson, 1992) )20( والتي تناولت العالقة بین ،
االبتكار الصناعي وأداء الشركة، بالتحلیل والمناقشة لنتائج میدانیة، 
مرتبطة بعینة مكونة من أربعین مؤسسة صناعیة في الوالیات المتحدة، في 

ایجابیة بین نتائج االبتكاریة  قطاع الصناعة الكیمیائیة، أن هناك عالقة
أن نشاطات االبتكار وتحسینه له أثر على األداء المتفوق للشركات؛ حیث و 

، 2010ي عام ـرى أجریت فـوفي دراسة أخ نمو المبیعات وزیادة عائداتها.
 Daniel)من قبل  الباحثین االسبانیین، دنیال خیمینیز وركیل فالي  

Jiménez-Jiménez and Raquel Sanz-Valle) حول موضوع ،
ت أهم نتائج هذه الدراسة التي تم بین االبتكار، التعلم التنظیمي، واألداء.

شركة اسبانیة، أن كل من المتغیرات، المتمثلة في  451تطبیقها على 
التعلم التنظیمي، االبتكار، تساهم ایجابیا في التأثیر على أداء األعمال. 

 .)21(كما أظهرت النتائج أن التعلم التنظیمي بدوره یؤثر على االبتكار
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 :األداء المتمیزفي تحقیق االبتكار و یة الثقافة التنظیمدور : ثالثا
 أهمیة الثقافة التنظیمیة في نجاح الشركات: -1

بحاث المیدانیة المتخصصة، ومنها أكدت الكثیر من الدراسات واأل    
 Peters And Waterman , Deal And  ودراسات كل من:أبحاث 

Kennedy  ویة وجود عالقة قویة بین األداء المتمیز والثقافات الق على
السائدة داخل الشركات، بمعنى أن الشركات األكثر نجاحا وفعالیة هي 
الشركات التي تمتلك ثقافات قویة، تمكنها من االستجابة والتكیف مع 

وأقرب مثال على ذلك هو مستوى النجاح الكبیر . هتغیرات المحیط وتعقیدات
یات المتحدة في الیابان مقارنة بالوال )T.Q.M( لتطبیق إرادة الجودة الشاملة

األمریكیة، وما الختالف الثقافة بین المؤسسات الیابانیة واألمریكیة من 
 دور كبیر في ذلك.

القیم التنظیمیة  مصطلحات " أهمیة وهذا یقودنا إلى التعرف على   
ن هذه إ " والتي قد تعني شیئا تافها للكثیر من األفراد. والثقافة

الصورة الصوفیة وعدم   -لذهنوكأنها تستحضر إلى ا المصطلحات تبدو
لبعیدة كل البعد عن التأثیر على إنتاجیة األفراد داخل ، ا)22(الملموسیة 
فاإلنتاجیة  ،لكن الواقع كما ذكرنا سابقا یثبت عكس ذلك تماما ،المنظمات

 :)23(تتكون من عناصر عدیدة هي كما یلي ،مركبة هي ظاهرة معقدة أو
 ني في طرفي المعادلة.: ویمثل العنصر اإلنسااألداء -1
 : وهي العنصر الفني المادي في الطرف األخر.اـالتكنولوجی -2

 ي:ـیل وتفصیل هذین العنصرین كما

 التكنولوجیا  xاإلنتاجیة = األداء   
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 الرغبة. xاألداء = القدرة 

 المهارة.  x= المعرفة  قدرةـال    *   
 المواقف. xالرغبة = االتجاهات     *   
 وجیا: المعدات في األسالیبالتكنول

 دات = الجانب المیكانیكي للتكنولوجیا.ـالمع*   
 ب = الجانب الفكري المعنوي للتكنولوجیا.ـاألسالی*  

 

 :وثقافة المنظمة اراتـق االبتكـتحقی -2

لقد أصبحت أدبیات اإلدارة والتسییر الحدیثة ترجع نجاح الشركات        
و      ائج هائلة في اإلبداعات ومنظمات األعمال، في تحقیق نت

"        االبتكارات، إلى وجود ثقافة تنظیمیة قویة داعمة و مساندة لذلك. 
فالقدرات والخصائص الفردیة، والثقافة التنظیمیة لهما دور مهم في التأثیر 

. )24(على االبتكار، من خالل خلق مناخ لإلبداع واالبتكار في المنظمة
میة إجراء تعدیالت وتغییرات ثقافیة داخل وفي هذا الصدد تبرز أه

المنظمات من أجل زیادة اإلنتاجیة، وتحقیق ابتكارات تمكن من الدخول 
إلى أسواق جدیدة، وهذه النتائج تمكن المنظمة من اكتساب موقع قوي أمام 

 من المدیرین 204 ى عینة بلغتـإذ في دراسة أجریت عل .)25(" المنافسة
الجامعات العربیة، تم التوصل إلى وجود داري بإحـدى العاملین بالجهـاز اإل

والتي تعتبر بعدا  –عالقة ارتباط موجبة دالة إحصائیا بین الثقة التنظیمیة 
و أبعاد السلوك اإلداري          - من أبعاد الثقافة التنظیمیة

 & Miron , Erez)       ة كل منـكما توصلت دراس .)26(اريـاالبتك
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Naveh, 2004) ، مهندس و تقني،  349شملت عینة مكونة من  يـالتو
وحدة بحث و تطویر، بالشركات الكبیرة في نشاطات البحث  21في

والتطویر المتعلقة بالتجهیزات االلكترونیة المعقدة، إلى أن األداء المبتكر 
 Russell) . أما في دراسة)27(یعتمد على الثقافة التنظیمیة في محیط العمل

& College ) ، د تم التوصل إلى أھمیة دور المقاولفق )The 

entrepreneur(  في خلق ثقافة االبتكار داخل مشروعات األعمال
الصغیرة، ألنه هو من یبدع قیم التغییر، ویؤمن باالبتكار، وهو من 
یستطیع كذلك نقل وتحویل هذه القیم والمعتقدات إلى كافة أعضاء 

لسلوكیات التي تدعم المنظمة؛ عن طریق تعلیمهم وتدریبهم على ا
انجاز االبتكار كممارسة ز انتباههم نحو التطویر الناجح و االبتكار، وتركی

تنظیمیة مستمرة، وٕاعداد نظام خاص لمكافاءة االبتكارات الناجحة 
 دترقیة األفرایات التي لها عالقة باالبتكار، وتوظیف و والسلوك

الجنوبیة على عینة كذلك في دراسة تم تطبیقها في كوریا  .)28(المبتكرین
 Miha)ن ـة من الباحثیـقام بها مجموع ة،ـشركة كوری 201 مكونة من

Škerlavaj et al) نجد أنه تم عرض واختبار نموذج 2010، في عام .
لتحسین االبتكارات، باالستناد إلى تأثیر ثقافة التعلم التنظیمي. وقد أظهرت 

یبیة، بأن االبتكار یتأثر نتائج تحلیل بیانات المسح في هذه الدراسة التجر 
ایجابیا بشكل مباشر بثقافة التعلم التنظیمي، ویتأثر ایجابیا كذلك، ولكن 

 .)29(بطریقة غیر مباشرة بالثقافة االبتكاریة
  
 
 
 :ز في األداء وثقافة المنظمةـالتمی -3
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یمكن أن ننكر التأثیر الكبیر للثقافة التنظیمیة على المنظمة  ال       
شتركة ألفراد المنظمة فالمعتقدات والمبادئ الم لعاملین بها.واألفراد ا

 )ANDREW.D.SZILGY AND MARK.j. WALLACE() 30(بـحس

أسهل وینتج  اإلتصال(أندرودي سیزالقي ومارك جي واالس) تجعل عملیة 
 ... القررات اتخاذ وتبسط عملیة وااللتزامالتعاون منها مستوى أفضل من 

بي على درجة الفعالیة، إذ مابین النمط السلوكي للثقافة أثر إیجاحیث) (
 ...إلى إتباع معاییر وأهداف المنظمةتحقیق الهدف ودفعهم  اتجاهللعاملین 

 إلى التركیز على التفوق واألداء المتمیز. االتجاه( وبالتالي ) 

كما ذكرنا في النقاط السابقة هناك عالقة قویة بین األداء التنظیمي 
، وهناك تجارب ودراسات كثیرة القویة داخل المنظمات والثقافات المتمیز

أكدت الترابط المتین بین القیم  ،أجریت على العدید من الشركات
والمعتقدات التي یؤمن بها األفراد داخل منظماتهم ونجاح وتمیز األداء 

 : )31(همها، كما یليوسنعرض أل
 ة.لثمانین شرك األداءحول  )DEAL AND KENNEDY(دراسة كل من  -1
 .االمتیازعن  )PETERS AND WATERMAN(بحث كل من  -2

 DEAL AND(: في دراسة لألداء لثمانین شركة وجد الباحثان أوال

KENNEDY(  الشركات التي لدیها ثقافات أن الشركات األكثر نجاحا هي
 وقد تم تحدید مجموعات للثقافة القویة على النحو التالي.قویة 
 .ى نحو واسعاإلدارة بالمشاركة عل إن فلسفة -
 .األفراد لتحقیق النجاح التنظیميتركیز اإلهتمام ب -
 )(CERE MONIES والمراسم )RITUALS(تشجیع الطقوس  -

 .المناسبات) الخاصة بالشركة باألحداث( أو لالحتفال
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 .تحدید األفراد الناجحین وتكریمهم -
 .لدیها قواعد غیر رسمیة للسلوك -
 .لدیها قیم قویة -
 .تضع معاییر أداء مرتفعة -
 لدیها میثاق محدد وواضح للجمیع. -

 PETRS AND(عن التمیز" حدد كل من : وفي بحث أخر "ـاثانی

WATERMAN( ون مالمح ثمانیة خصائص تنظیمیة تمیل إلى أن تك
 .رئیسیة للشركات الناجحة

دة في معتقدات تعكس الثقافة السائوقد تم تجزئة هذه الخصائص إلى 
 :المنظمة وهذه المعتقدات هـي

 .الشخص بعمله استمتاععتقاد بأهمیة اإل -
 .اإلعتقاد بأن تكون األفضل -
كونوا مبتكرین ومحتملین للمخاطرة، اإلعتقاد بأن األفراد یمكن أن ی -

 .بدون تعرضهم للعقاب عند الفشل
 .همیة الحضور للتعرف على التفاصیلاإلعتقاد بأ -
 .اإلعتقاد بأهمیة العاملین كآدمین -
 ة لتحسین تدفق اإلتصال.اإلعتقاد بأهمیة عدم الرسمی -
 .النمو اإلقتصادي وتحقیق األرباح اإلعتقاد بأهمیة -
اإلعتقاد بأهمیة " ضبط" اإلدارة بإفتراض أن المدیرین یجب أن  -

 یكونوا فاعلین ولیس مجرد مخططین.
معدة والمؤیدة اإلعتقاد بأهمیة الفلسفة التنظیمیة المعترف بها وال -

 .من اإلدارة العلیا
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  ة:ـخاتم
تضمنت دراستنا، مختلف األدبیات الحدیثة في إدارة األعمال      

واالبتكار واألداء. وفیما  ةوالتسویق، التي تعرضت لدور الثقافة التنظیمی
یلي نحاول تأكید مجموعة من االستنتاجات األساسیة التي توصلنا إلیها، 

 انطالقا من تحلیل مجموعة من الدراسات السابقة:
ن الخصائص والسمات الثقافیة داخل المنظمات، لها أ األول: جاـاالستنت

 أهمیة كبیرة في تحدید السلوكیات واألفعال التي تبدر عن المنظمة.
، بدرجة مهمةأداء المنظمات یؤثر االبتكار على  الثاني: جاـاالستنت

فالشركات التي تبتكر منتجات و خدمات جدیدة، وتجدد في طرق وأسالیب 
 .الضرورة شركات تحقق مستویات أداء مرتفعةإدارتها وٕانتاجها، هي ب

القدرات و الخصائص الثقافیة لمنظمات األعمال لها  الثالث: جاـاالستنت
دور أساسي في التأثیر على االبتكار، من خالل خلق مناخ مناسب 

 لإلبداع واالبتكار في المنظمة.
یق هناك ارتباط وثیق بین الثقافة التنظیمیة وتحق الرابع: جاـاالستنت

مستویات مرتفعة من األداء، فالشركات األكثر نجاحا هي تلك التي تمتلك 
 ثقافات قویة.
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 من منظور الفقه الدستوري مسؤولیة  رئیس  الجمهوریة
 ائرفرنسا، مصر، الجز لكل من دراسة مقارنة

 فتیحـة عمارةاألستاذة:                                                  
 و العلوم السیاسیة كلیة الحقوق                                                        

 سعیدة -د. موالي الطاهرجامعة                                                        
 
 

  ص:ـملخال
یتمتع رئیس الجمهوریة بصالحیات و اختصاصات واسعة بتخویل 

لى األذهان تساؤل عن إالدستور و على ضوء هذه السلطات الشاسعة یتبادر 
تتسع إلى حد  مدى مسؤولیة الرئیس و هو یمارس سلطاته و خصوصا أنها

أبعد في الظروف االستثنائیة؟ و لن یتسنى دراسة هذا الموضوع إال في ظل 
 دراسة مقارنة لبعض دساتیر الدول، وقع اختیارنا على فرنسا و مصر والجزائر.  

الكلمات المفتاحیة: المسؤولیة، رئیس الجمهوریة، المسؤولیة السیاسیة، 
 ، برنامج الحكومة. 1996ور من دست 158المسؤولیة الجنائیة، المادة 

 
Le président de la république dispose des pouvoirs étendus 

autorisées par la constitution dans tous les domaines que ce soit le 
domaine exécutif  autant que président du pouvoir exécutif  ou dans le 
domaine législatif surtout par son droit de prendre  des ordonnances 
dans des matières relevant normalement du domaine de la loi , et a la 
lumière de ses autorités vastes s’impose la question sur la 
responsabilité du président de la république quand il exerce ses 
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pouvoirs et en particulier celle qu’il prend dans des circonstances 
exceptionnelle . 

Pour cela, nous discuterons dans la responsabilité du président 
de la république, selon les constitutions des trois états suivant la 
France, l’Égypte et l’Algérie                                                                    
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إن رئیس الجمهوریة منتخب مباشرة من الشعب و یمثل في نفس الوقت 
ركیزة النظام باعتباره حامي الدستور فإنه ال یكون مسؤوال عن األقوال واألفعال 
التي تصدر منه و هو یمارس وظیفته، بل یكاد ینعدم إثبات تحقق الضرر 

الناجم عن أقواله و أفعاله مما یستبعد مسؤولیته مدنیا. فهل یمكن مسائلة  للغیر
رئیس الجمهوریة سیاسیا عن طریق االستجواب أو السؤال أو أن تسحب منه 
الثقة؟ هذا ما سوف نكتشفه في طیات المطلب األول الذي خصصناه لدراسة 

 المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة.
عدم وجود المسؤولیة السیاسیة كما سیأتي ال حقا فما و إن سلمنا بوجود أو 

هو الشأن بخصوص المسؤولیة الجنائیة هل رئیس الجمهوریة مسؤول عما 
یرتكبه من جرائم عادیة مثل بقیة أفراد الشعب أم هناك نظرة ثانیة للمسؤولیة 

 الجنائیة؟
ك كقاعدة انعدام المسؤولیة الجنائیة أو السیاسیة للمل األنظمة الملكیةتقرر 

عامة إذ هو معصوم من الخطأ و هذا یعني عدم مسؤولیته عن أعماله حتى لو 
و ترجع نشأة هذه القاعدة إلى النظام الملكي في انجلترا  )1(تمثل جرائم جنائیة،

حیث یعبر عنها بأن الملك ال یخطئ، أو أن ذاته ال تمس وهذا نتیجة تولي 
ما عبر عنه علماء الفقه الدستوري  الوزارة السلطات التنفیذیة الفعلیة، وهو

' الملك إذا قتل وزیرا سئل عن ذلك رئیس مجلس الوزراء،  اإلنجلیزي بالقول:
  !! فإن قتل الملك رئیس الوزراء فال یسأل أحد

، وذلك تطبیقا لقاعدة تالزم األنظمة الجمهوریة خالف ذلك في حین تقرر
یس الجمهوریة سیاسیا كان متوقعا أن یسأل رئ حیثالسلطة و المسؤولیة 

ولذلك فإن ، وعلیه سوف یخصص لكل مسؤولیة مطلب خاص، وجنائیا
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: إلى أي اتجاه احتكمت يـي یمكن إثارتها في هذا المقام هاإلشكالیة الت
 الدساتیر الفرنسیة والمصریة والجزائریة؟

 المطلب األول: المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة.
أن فرنسا، مصر والجزائر  الثالثالدول لدساتیر تبین لنا من خالل دراسة ا

وریة حیث یعتبر المحرك الحقیقي السلطة تتجسد في شخص رئیس الجمه
المسیر الرئیسي للسلطة و لما كان رئیس الجمهوریة یتمتع بسلطات واسعة و و 

متنوعة فإن انعدام مسؤولیته السیاسیة على هذا النحو یحدث خلال خطیرا ولهذا 
وحتى إن كان  –الفرع األول  -حدید مدى تواجد هذه المسؤولیةوجب علینا ت

الدستور یعدم هذه المسؤولیة بعدم التنصیص علیها فإنه بإمكان إقامة المسؤولیة 
السیاسیة لرئیس الجمهوریة، أین یكون في بعض األحیان ملزم بتقدیم استقالته 

أو  –الفرع الثاني  في استفتاء بالثقةإثر رفض الهیئة الناخبة التصویت لصالحه 
أن یوجه نقد بطریقة غیر مباشرة لرئیس الجمهوریة عن طریق إقامة المسؤولیة 
السیاسیة للحكومة، وذلك باعتباره من یضع الخطوط العریضة لبرنامج 

 .-الفرع الثالث – الحكومة، ویحدد السیاسیة التنفیذیة
 .تواجد و االنعدامال المسؤولیة السیاسیة بین :الفرع األول

یترتب مبدأ تالزم السلطة و المسؤولیة  إعمال عرفنا مما سبق أن حتمیة 
بالضرورة أنه حیث توجد السلطة توجد مسؤولیة سیاسیة للقائم علیها، فهل  عنه

 لهذا المبدأ صدى عند ممارسة رئیس الجمهوریة لسلطاته.
وعلى هذا األساس، فإن البحث سینصب على معرفة موقف الفقه  

ما       ة، وهو ـوري من المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریـستوالمؤسس الد
 :يـسنبحثه فیما یل
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 هـأوال: موقف الفق
سیاسیا هو النظام  رئیس الجمهوریةإن النظام الذي أقر بعدم مسؤولیة 

في هذا النظام و الذي  الجمهوریةرئیس البرلماني، ذلك بالنظر إلى مركز 
  :اختلف بشأنه الفقهاء

األول: یرى بأن دور رئیس الجمهوریة دور سلبي، باعتباره یملك  رأيـال
فهو إذن  )2(فقط ألن السلطة الفعلیة تمارس من قبل الوزارة شكلیة سلطات اسمیة

المسؤولیة تنص على تالزم السلطة و التي ولما كانت القاعدة  ال یحكم،یسود و 
الطبیعي أال  تقضي بأنه حیث تكون السلطة تكون المسؤولیة، فإنه یكون من

 لرئیس الدولة بصفته غیر مسؤول. حقیقیةتقرر أیة سلطة 
رأي الثاني: یرى بأنه ال یمكن األخذ بسلبیة دور رئیس الجمهوریة ذلك أن ـال

ع الحكومة م مشاركة الدستور یخول لرئیس الجمهوریة سلطات و اختصاصات
مسؤولیتها أمام في إدارة شؤون الحكم، وٕانما یجب على الوزارة أن تتقبل تحمل 

 دور إیجابي مع عدم مسؤولیته.رئیس لل البرلمان و بهذا یكون
یجعل من الوزارة المحور الرئیسي في مجال السلطة التنفیذیة  :الرأي الثالث

، لیة السیاسیة الكاملة على عاتقهاوبهذه الصفة فإنه من الطبیعي أن تقع المسؤو 
یق الوزارة ألنه ال یملك أما رئیس الجمهوریة فیمارس اختصاصاته عن طر 

 العمل منفردا وبهذا ال یكون مسؤوال.
الظاهر أن رئیس الجمهوریة یمارس سلطات واسعة في الظروف العادیة 

، كما أن للرئیس سلطات هامة یمارسها ید اتساعا في الظروف الغیر عادیةوتز 
یمكننا بصفة انفرادیة و أخرى باالشتراك مع الوزارة، وبهذه المالحظات الوجیزة 

 ،(الفرنسيعلى األنظمة الثالث القول أن الرأي الثاني هو الرأي الذي ینطبق 
فالقول بإیجابیة دور رئیس  إال أن هذا الرأي انتقد، المصري، الجزائري)
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الجمهوریة وأن في مقدوره ممارسة اختصاصات  كبیرة یغیر من جوهر النظام 
، وهذا ما أكده عجز الفقهاء في بیعته ویقربه إلى النظام الرئاسيالبرلماني و ط

 .هذا النوع من األنظمةتصنیف 
إذ القول بهذا الرأي یتنافى مع  ،همنا في هذا الخصوص هو المسؤولیةوما ی

 ولیة حیث نجد تعدد في السلطات منأهم مبدأ وهو تالزم السلطة مع المسؤ 
 المنطق.یرفضه العقل و ، وهذا األمر هة وعدم المسؤولیة من جهة أخرىج

أن رئیس  األستاذ عبد الغني بسیوني یرىهذا الطرح حیث إلى  استقر الفقه
الجمهوریة في مصر یتمتع بسلطات واسعة و متنوعة فإن انعدام مسؤولیته 
السیاسیة على هذا النحو یحدث خلال خطیرا في التوازن بین سلطته 

  )3(ومسؤولیته.
مته المنظمة المصریة وفي التقریر الختامي للملتقى الفكري التاسع الذي نظ

لحقوق اإلنسان تحت عنوان "االصطالح الدستوري بین التعجیل و التأجیل" 
أكد المشاركون على أنه برغم السلطات  )4(2005فبرایر  17- 15خالل فترة 

الواسعة و المتشبعة لرئیس الجمهوریة بمقتضى الدستور إال أنه غیر مسؤول 
ال سلطة دون       لمتعارف علیه أنه سیاسیا أمام أیة جهة في حین أنه من ا

 مسؤولیة.
لیس مجرد تقلیص مهام  إلشكالا إلى أن نور فرحات األستاذذهب و 

وسلطات الرئیس و إنما في الربط الوثیق بین المسؤولیة و القابلیة للمحاسبة، 
أي أن یكون الشخص متمتعا بسلطة و قابال للمسائلة وهذا ال یتوافر في حق 

غیر مسؤول سیاسیا وفي نفس  هوف  المصرية وفق التراث رئیس الجمهوری
    )5( الوقت یتمتع بسلطات متعددة.

ورغم تأییدنا لموقف الفقه بضرورة قیام المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة 
 إال أنه ال یمكن العمل به ألن هذه المسؤولیة ال تقرر إال بنص.
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 وري.ـا: موقف المؤسس الدستـثانی
من تأیید أغلبیة الفقه على ضرورة تقریر مساءلة رئیس  على الرغم

الجمهوریة سیاسیا، إال أن الدساتیر تختلف بالنسبة لتقریر المسؤولیة السیاسیة 
تعفیه الجنائیة و مسؤولیته  لرئیس الجمهوریة، إذ تكتفي كثیر من الدساتیر بتقریر

سؤولیته من المسؤولیة السیاسیة، في حین تقرر بعض الدساتیر األخرى م
  )6( السیاسیة و تتیح عزله من منصبه قبل انتهاء مدة رئاسته.

یمارس رئیس الجمهوریة في فرنسا : بالنسبة للدستور الفرنسي: 1
اختصاصات واسعة على نحو ما تبین من خالل مطالعة النصوص الدستوریة 

الى عدم مسؤولیة الرئیس  67، في المادة 1958ورغم ذلك اتجه دستور سنة 
رنسي عن ممارسة تلك االختصاصات وقرر مسؤولیته فقط في حالة الخیانة الف

 )7( .العظمى
غیر مسؤول عند ممارسته اختصاصاته و التي  الجمهوریةرئیس حیث أن 

إذ تنقل مسؤولیته إلى السلطات  یمارسها انفرادیا، أو بمساعدة الوزیر األول،
 نب والوزراء من جانب آخرالمسؤولة دستوریا المتمثلة في الوزیر األول من جا

 .من الدستور الفرنسي 19حسب المادة 
وقاعدة عدم مسؤولیة الرئیس عرفتها الدساتیر الفرنسیة السابقة أین كانت 

ٕامضاء الوزیر األول أو الوزراء، لكن األمر في الشترط موافقة و  مقبولة نظرا
دون ظل الجمهوریة الخامسة یختلف ذلك أن لرئیس سلطات خاصة یمارسها 

 حاجة إلمضاء أو موافقة الحكومة.
نصا ینظم  1971: بالنسبة للدستور المصري: لم یتضمن دستور 2

المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة، فكان من المنطقي أن یستدل الفقه 
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 الدستوري المصري إلى أن الدستور لم یقرر مسؤولیة رئیس الجمهوریة السیاسیة
 .ال بنص یشیر الیها صراحةالن هذه المسؤولیة ال تقرر ا

یترتب على ذلك عدم جواز مساءلة رئیس الجمهوریة أمام مجلس الشعب، و 
بحیث ال یستطیع أعضاء المجلس توجیه أیة أسئلة أو استجوابات عما یقوم به 
من أعمال و كذلك لیس بمقدور مجلس الشعب أن یتصدى لسحب الثقة 

اسیة على النحو السابق من شأنه غیر ان انعدام مسؤولیة الرئیس السی )8(منه.
ان یحدث خلال خطیرا في التوازن بین سلطة الرئیس ومسؤولیته خاصة في ظل 

   ما یتمتع به رئیس الجمهوریة في مصر من سلطات واسعة ومتنوعة.
الحالي ذات النهج السابق حیث انه لم یتضمن  1971لم یخالف دستور 

یس الجمهوریة، وقد خلت التعدیالت نصا خاصا بتنظیم المسؤولیة السیاسیة لرئ
من تقریر المسؤولیة السیاسیة لرئیس  -2007اخرها سنة  –الدستوریة االخیرة 

 .الجمهوریة
: بالنسبة للدساتیر الجزائریة: المتتبع للتطور الدستوري الجزائري في مجال 3

المسؤولیة السیاسیة یجد أن هناك تراجع بالنسبة لتقریر مسؤولیة رئیس 
نستشف بأن المؤسس  1989و  1976ریة، فبالرجوع إلى دستور الجمهو 

الدستوري قد انتهى إلى عدم التنصیص على مسؤولیة رئیس الجمهوریة، في 
جاء والتي  المسؤولیة السیاسیة تقر  1963من دستور  55المادة  كانتحین 

فیها" یطعن المجلس الوطني في مسؤولیة رئیس الجمهوریة بإیداع الئحة سحب 
قة، یتعین توقیعها من طرف ثلث النواب الذین یتكون منهم المجلس". بالتأكید الث

إذا اقتصرنا على هذه المادة یبدوا لنا و ألول وهلة أنها تقر بإمكانیة قیام 
المجلس  –    رئیس الجمهوریة أمام الهیئة التشریعیةلالمسؤولیة السیاسیة 

"التصویت على  هنصت على أنالتي  56إال أنه بالرجوع إلى المادة  – الوطني
الئحة سحب الثقة باألغلبیة المطلقة لنواب المجلس الوطني یوجب استقالة 



                                                            فتيحـة عمارة .أ

 

 2013/   07حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية و اإلنسانية رقم 

   
 

283 

ال یجوز االلتجاء إلى هذا و رئیس الجمهوریة و الحل التلقائي للمجلس، 
نجد الئحة". إذا الالتصویت العلني إال بعد أجل خمسة أیام كاملة على إیداع 

المجلس الوطني من أن ال تنسحب إلیه  أن المؤسس الدستوري لم یستثن
المسؤولیة السیاسیة ألن الحل التلقائي ینصب علیه مباشرة إن وافق باإلیجاب 
على الئحة سحب الثقة و بالتالي یجوز القول أن القاعدة الدستوریة ولدت میتة، 
حیث تعد عملیة انتحاریة بالنسبة للبرلمان عوض أن تكون سالحا دستوریا یلوح 

   )9( جه الهیئة التنفیذیة.به في و 
ولیة السیاسیة أما الدستور الحالي، فإنه ال یتضمن أي نص بخصوص المسؤ 

بهذا یكون الدستور قد عبر عن مبدأ متأصل في النظام لرئیس الجمهوریة و 
السیاسي الجزائري، وهو استبعاد رئیس الجمهوریة عن نطاق المسؤولیة 

ختلف حیث یمكن أن نجد عوامل قد أما عملیا فالوضع ی .نظریا، السیاسیة
في الفرعین  سنتناولهتفضي إلى قیام مسؤولیة رئیس الجمهوریة، و هو ما 

 الموالیین.
 مسؤولیة أمام األمة.الي: إقامة ـالفرع الثان

نعلم أن السیادة ملك للشعب و هو صاحبها األصلي و على هذا األساس 
حیث تمارس  1996من دستور  6حسب المادة  فالشعب مصدر كل سلطة

السلطة من قبل أعضاء المجتمع على قدم التساوي خدمة للصالح العام 
فقد یلجأ رئیس  .المشترك وذلك عن طریق االنتخابات العامة و االستفتاء

عن االنتخابات العامة و  –أوال  –الجمهوریة إلى االستفتاء الشعبي في أمر هام 
  –ثالثا  –واالنتخابات التشریعیة  –ثانیا  –فهي تتجلى في االنتخابات الرئاسیة 

 أوال: االستفتاء الشعبي في أمر هام.
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 –سلطة تقدیریة  –یملك رئیس الجمهوریة إثارة التحكیم الشعبي  
من  77/8من الدستور الفرنسي و التي تقابلها المادة  11بالرجوع إلى المادة 

تحصر  الدستور الجزائري، ولو أن هذه األخیرة جاءت نصا عاما، إذ لم
المواضیع التي تفترض أن یرجع بخصوصها الرئیس إلى الهیئة الناخبة وهذا 

فیما  مواضیع مشروع االستفتاء  11خالفا للدستور الفرنسي أین حددت المادة 
 یلي:
 تنظیم السلطات العامة. -
التصدیق على اتفاقیة غیر مخالفة للدستور، لكن لها تأثیر على سیر  -

 المؤسسات.
الجزائري بالمبدأ دون تحدید  الدستوري أخذ المؤسس ومن هذا المنطق

 نطاقه.
و یمكن أن ینتهي االستفتاء إلى إقامة المسؤولیة السیاسیة على رئیس 
الجمهوریة، ویأتي ذلك في الحالة التي تصوت فیها الهیئة الناخبة بالرفض على 

رفض مبتغى الرئیس، رغم أن الدستور لم یذكر نتیجة تترتب على القبول أو ال
من قبل الشعب بل ترك المؤسس كالعادة لرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة في 
تقریر مصیره، وهذا الجنوح إلى السكوت لیس له مبرر، ذلك أن من واجب 
رئیس الجمهوریة الخضوع إلى رغبة الشعب من حیث التنحي عن قیادة الدولة 

یاسته، خاصة إذا ، الذي له معنى واحد وهو رفض س)10(إثر التصویت السلبي
كان الرئیس قد لفت نظر الهیئة الناخبة، وهذا ما قام به الرئیس الفرنسي دیغول 

الذي أدت به إلى تقدیم استقالته وهو  1969عام  )11(على إثر استفتاء الثقة
كذلك  ما تلفظ به الرئیس بوتفلیقة على أنه " في الحالة التي لم ینل فیها قانون 

الشعبي، یعود من ثم إلى البیت" بمعنى االستفتاء یتعلق الوئام المدني القبول 
م مكانته على الصعیدین الداخلي بمسألة ثقة ومقتضاه تجدید الرئیس ثقته، ودع
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 جرى استفتاء الثقة بتاریخ  الخارجي، إثر التصدیق الشعبي على قانون الوئامو 
 .1999دیسمبر  16

االستفتاء في فرنسا یتم  و ما یجب اإلشارة إلیه و أخذه بعین االعتبار أن
بصورة جدیة ال هزل فیها و ال تزییف و ال صوریة و تقوم األحزاب السیاسیة 

عیوبه للشعب الذي بلغ اح معالم موضوعه و بیان مزایاه و بدور كبیر في إیض
درجة عالیة من الوعي الثقافي، سمحت له بأن یقول "ال" للرئیس شارل دیغول 

 %53.112نسبة ب 1969أفریل  27في استفتاء 
و أما الوضع عندنا یختلف نظرا لضعف المعارضة و انخفاض الوعي 
ویكفي للتدلیل على ذلك أن نتائج كل استفتاءات التي أجریت في الجزائر قد 
جاءت بالموافقة شبه اجتماعیة على ما یطلبه رئیس الجمهوریة حتى و إن 

 بله المنطق.تمثلت موضوعها في تقیید الحریات العامة، وهو أمر ال یق
 ثانیا: تجدید عهدة الرئیس.

كل من الدستور الفرنسي، المصري والجزائري اتفقوا على أن ینتخب رئیس 
من الدستور  74قابلة للتجدید حیث نصت المادة  )13(الجمهوریة لمدة محددة،

"  الحالي للجزائر على أنه "... یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة
"... یجوز إعادة انتخاب  77المادة  1971تور المصري لسنة وجاء في الدس

 1958ورـوقد نصت المادة السادسة من دسترئیس الجمهوریة لمدة أخرى" 
الفرنسي على انتخاب رئیس الجمهوریة باالقتراع غیر المباشر، وینتخب الرئیس 

 سنوات قابلة للتجدید بدون تحدید.  5لمدة 
ة و السلطة وصاحب الكلمة في تجدید و الشعب باعتباره صاحب السیاد

عهدة الرئیس الممارس إذ بانقضاء العهدة یتوجب تلقائیا استدعاء هیئة الناخبین 
و یجري االقتراع العام المباشر، وبهذا یمكن الشعب من مراقبة رئیس 
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الجمهوریة كل خمس سنوات عن طریق االنتخاب، فقد تسفر نتائج االنتخابات 
الثقة للرئیس هذا إن كان أهال لها، أما إذا أثبت عكس ذلك الرئاسیة إلى تجدید 

 فإن الشعب یحجب الثقة عن الرئیس الممارس وذلك بمنحها لغیره.
الذي فاز  Valery Giscard d’Estaingوهذا ما حدث للرئیس الفرنسي  

 –      بانتهاء عهدته برئاسة الجمهوریة و  1974ماي  19 بموجب انتخابات
باعتبار الدستور و  1981ماي  10نتخابات رئاسیة في جراء اتم إ –سنوات  7

مرشحا إلى جانب  d’Estaingالفرنسي ال یمنح من إمكانیة تجدید العهدة كان 
Mitterrand  مما یدل على رفض الشعب 51.7هذا األخیر الذي فاز ب ،
و بالتالي حجب الثقة عنه، ألیس في هذا دلیل على أن  d’Estaingلسیاسیة 

 مسؤولیة سیاسیة أمام الشعب؟ للرئیس
ولكن هذا األمر یبقى مرهون بحیدة و نزاهة االنتخابات لیصبح الشعب سید 
قراره و هذا هو االعتبار الجوهري و األساسي، و إال انعدمت أهمیة وجدوى 

  )14( تجدید مدة الرئاسة.
 ي للبرلمانـثالثا: الحل الرئاس

ا التي حددها الدستور وینصب إنهاء مدته قبل نهایته حل البرلمانیقصد ب
الحل على الغرفة األولى دون الثانیة وذلك ألنه حق موازن و مقابل لحق 

یعتبر الحل طریقة لدفاع رئیس الجمهوریة عن و  الغرفة األولى في سحب الثقة.
   )15( حقوقه و أرائه التي یعتقد أن الشعب یؤیده فیها.

تشارة رئیس الوزراء ورئیس یستطیع رئیس الجمهوریة بعد اس ؛في فرنسا -1
من  12مجلس النواب و الشیوخ أن یعلن حل الجمعیة الوطنیة بموجب المادة 

قبل انتهاء الفترة  –الدستور، ویوجب هذا الحل إجراء انتخابات تشریعیة مسبقة 
یوم، وتم  40یوم و ال یتجاوز  20وذلك خالل أجل ال یقل عن  –التشریعیة 
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 أكتوبر 16الجمهوریة الخامسة خمس مرات في حل الجمعیة العامة في ظل 
 .1997 – 1988ماي  13 – 1981ماي  18 – 1968ماي  30 -1963
ال یجوز حل البرلمان إال بعد موافقة هیئة الناخبین في  ؛في مصر -2

استفتاء شعبي و كل ما یستطیع الرئیس عمله قبل إجراء االستفتاء هو قرار 
فتاء خالل ثالثین یوما هذا ما نصت علیه بوقف جلسات المجلس و إجراء االست

من الدستور الحالي، إذا نجد بأن المؤسس الدستوري المصري  136/1المادة 
   )16( لم یطلق عنان السلطة الرئاسیة في هذا الصدد.

من الدستور الحالي على الحل  129/1نصت المادة  ؛في الجزائر -3
ن یقرر حل المجلس الشعبي الرئاسي حیث جاء فیها" یمكن رئیس الجمهوریة أ

الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس المجلس 
" وعلى ما یبدوا أن الدستور  الشعبي الوطني و رئیس األمة و رئیس الحكومة

قد سلك نفس سیاق المؤسس الدستوري الفرنسي، وذلك بأن حافظ على السلطة 
ل له سلطة تقدیریة في الحل والمالحظ أن الرئاسیة في هذا المجال بل خو 

االستشارة تعد مسألة شكلیة ال غیر ال یمكنها التصدي للحل الرئاسي، ولقد 
نصت المادة في فقرتها الثانیة على أن تجري االنتخابات المنصوص علیها في 

 الفقرة األولى و ذلك في كلتا الحالتین في أجل أقصاه ثالثة أشهر.
ر رئیس الجمهوریة مرسوم الحل مسببا، أي أن ومن البدیهي أن یصد

یتضمن األسباب التي أدت إلى الحل في صلبه لیتمكن الرأي العام الحكم على 
 سالمة األسباب التي أدت إلى الحل.

وفي مقام بحثنا هذا، تأتي المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة في حالة ما 
یس وذلك بإعادة ذات األغلبیة إذا جاءت نتائج االنتخابات خالفا لرغبة الرئ

وهذا بطبیعة الحال له تأثیر على اإلرادة  –العدوانیة  –البرلمانیة التي حلت 
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الرئاسیة و یمكن أن یصل إلى درجة تنحي الرئیس عن الحكم، ألن هذا 
التصرف یعد اعتراضا شعبیا على سیاسته لكن ال یعتبر ذلك إجراءا فاسخا 

      )17( للعهدة الرئاسیة.
خالصة القول، أن االختبار الشعبي لمن یتولى رئاسة الجمهوریة جعل ذلك و 

االقتراع العام ذا أهمیة بالغة، ألن رئیس الجمهوریة سیتمتع بمسؤولیة سیاسیة 
 معتبرة ومطلقة.

 رع الثالث: المسؤولیة السیاسیة غیر المباشرة أمام البرلمانـالف
ترض إمكانیة قیام یظهر مما سبق ذكره أن ال یوجد نص قانوني یف

المسؤولیة السیاسیة على رئیس الجمهوریة، و ال یحق للبرلمان توجیه أسئلة و 
استجوابات إلى رئیس الجمهوریة، و لما كان رئیس الجمهوریة ممارس لسلطات 
هامة خاصة في المجال التنفیذي، حیث نعلم بأنه مجسد السلطة التنفیذیة 

الحكومة بسحب  ي تقام علىالسیاسیة الت الفعلیة، وعلى هذا األساس المسؤولیة
الثقة منها، من قبل البرلمان تنسحب إلى رئیس الجمهوریة بطریق غیر مباشر 

 وذلك نظرا لعدة اعتبارات أهمها: 
یتحمل رئیس الجمهوریة تبعة اختیار الطاقم الحكومي حیث الحكومة  -

 تستمد وجودها مباشرة من رئیس الجمهوریة.
على رسم خطة عمل و یوجهها بصورة دوریة  یسهر رئیس الجمهوریة -

من خالل مجلس الوزراء، إذ المؤكد بأن السیاسة العامة التي تلتزم الحكومة 
 بتنفیذها یصممها مجلس الوزراء.

 كما نعلم أن الحكومة ما هي إال ناطقة باسم رئیس الجمهوریة.
فإن كل ما یلقى على عاتق الحكومة من أسئلة و استجوابات  یهعل و

 تحقیقات وسحب للثقة یعود على رئیس الجمهوریة بطریقة غیر مباشرة. و 
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بالتأكید، أن كل ما ینصب على الحكومة یمتد على النحو أو آخر إلى 
رئیس الجمهوریة ومرد ذلك، أن رئیس الحكومة ال یعتبر الرئیس الفعلي للهیئة 

ذ لتلك التنفیذیة، وبالتالي لیس هو صاحب السلطة السیاسیة فهو مجرد منف
 )18(السیاسة التي یضع علیها رئیس الجمهوریة خاتم الدولة.

 المطلب الثاني: المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة.
إذا كان الدستور قد أعفى رئیس الجمهوریة من المساءلة السیاسیة فإنه قد 
أقر مسؤولیته الجنائیة و هذا بناءا على المبدأ القائل" من یرتكب جریمة علیها 

رها وحده" رغم ذلك نجد بعض الدساتیر أعفت رئیس الجمهوریة حتى من وز 
لهذا یجب علینا أن نقوم بدراسة التنظیم الدستوري  ،المسؤولیة الجنائیة

 –الفرع األول  –للمسؤولیة الجنائیة في مجمل دساتیر الدول محل المقارنة 
ل التطرق إلى وحتى نتعرف على مدى فاعلیة المسؤولیة الجنائیة و أثارها نحاو 

وأخیرا  –الفرع الثاني  –األعمال التي یسأل عنها رئیس الجمهوریة جنائیا 
الفرع  –محاكمة الرئیس نعرض إجراءات توجیه االتهام و الجهة المختصة ب

 . -الثالث
 

 الفرع األول: التنظیم الدستوري للمسؤولیة الجنائیة   
شخصه یجسد السیادة في ظل النظام القدیم، كان الملك غیر مسؤول ألن 

فال یمكن رؤیته إال سیدا و شخصا مقدسا ومنبعا للعدالة، وبهذا الوصف فإن 
وظل الوضع كذلك ، تماما مستبعدةكانت فكرة ارتكابه جرائم و تحمله نتائجها 

من خالل قانون دستورها التي و في فرنسا الجمهوریة الثالثة قیام إلى غایة 
لمؤسس الدستوري الفرنسي مسؤولیة رئیس تبنى ا 1875فیفري  25الصادر في 
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منه والتي نصت  2الفقرة  6الجمهوریة في حالة الخیانة العظمى بموجب المادة 
و  على أن" رئیس الجمهوریة غیر مسؤول إال في حالة الخیانة العظمى".

حافظ على أن القاعدة العامة  في مادته السابقة قد 1875 الحظ أن دستوری
 الجنائیة المسؤولیةقیام االستثناء جعل س الجمهوریة و هي عدم مسؤولیة رئی

 هي الخیانة العظمى. التي حصرها في حالة واحدة
إجراءات تحریك المسؤولیة  1875جویلیة  16قد أضاف قانون دستور  و

منه بنصها" ال یكون رئیس الجمهوریة محل اتهام إال  12الرئاسیة في المادة 
 محاكمته إال من طرف الشیوخ"من قبل غرفة النواب، و ال یمكن 

 Art 12 » Le président de la république ne peut être mis en 
accusation que par la chambre des députés, et ne peut être jugé que par 
le sénat.  

 42في المادة  1946و باألسلوب ذاته نص دستور الجمهوریة الرابعة لسنة 
ن الفقرة الثانیة و المتعلقة باإلجراءات جاءت مختلفة عن الفقرة األولى، إال أ

سابقتها حیث جاء فیها" یمكن أن یكون رئیس الجمهوریة محل اتهام من قبل 
الجمعیة الوطنیة لیحال إلى المحكمة العلیا للعدالة، وفق اإلجراءات المنصوص 

د ما جاء أدناه" یستشف بأن دستور الجمهوریة الرابعة یؤك 57علیها في المادة 
الثالثة تقرر والرابعة تؤكد و  "  Carcassonneفي الجمهوریة الثالثة كما یقول

      )19(تعزز.الخامسة 
منه على أن  68فقد نص في المادة  1958أما الدستور الحالي دستور  

"رئیس الجمهوریة غیر مسؤول عن األعمال المتخذة أثناء ممارسة الوظیفة إال 
مجلسین عن مى، و ال یكون محل اتهام إال من قبل الفي حالة الخیانة العظ
المكونین، ویحاكم  باألغلبیة المطلقة لألعضاء سري والطریق االقتراع العام و 

 من قبل المحكمة العلیا للعدالة".
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2مكرر  53نص المادة  1999جویلیة  8وقد أضاف تعدیل الدستور في   
Art 53-2 : » la république peut reconnaître la juridiction de la cour 
pénal internationale dans les condition prévues par le traité signé le 18 
Juillet 1996.    

 الدولیة في إطار إمكانیة مساءلة رئیس الجمهوریة أمام المحكمة الجنائیة  
، هذه األخیرة 1998جویلیة  18الشروط المنصوص علیها في معاهدة روما 

رت المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد و ذلك في حالة ارتكابه جرائم ضد التي أق
اإلنسانیة أو في حالة التعدي الجسیم على القانون الدولي اإلنساني كارتكاب 

  )20( جریمة اإلبادة الجماعیة، جرائم الحرب.
ما      بمبدأ عدم مسؤولیة الملك وهو  1923أخذ دستور  وفي مصر 

منه "الملك هو رئیس الدولة وذاته مصونة ال تمس" فهو  33نصت علیه المادة 
ال یسأل جنائیا عن أعماله وتصرفاته حتى لو كانت هذه األعمال تعد جرائم 
متعلقة بالوظیفة كالخیانة العظمى أو شكلت جرائم عادیة ال عالقة لها 

  )21( بالوظیفة.
س الجمهوریة مع سقوط الملكیة والتحول الى النظام الجمهوري وٕاسناد لرئی

سلطات ال یستهان بها یباشرها بنفسه تعین تقریر مساءلة رئیس الجمهوریة 
 1956جنائیا عما یقترف من جرائم في غضون تولیه منصبه، فقد نظم دستور 

 التي نصت على أنه " 130 المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة في المادة
و عدم الوالء للنظام الجمهوري یكون اتهام رئیس الجمهوریة بالخیانة العظمى أ

قرار االتهام إال  ال یصدرو   مجلس األمة على األقل  مقدم من ثلثي أعضاء 
لتنظیم  1956سنة  147بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس" وقد صدر قانون رقم 

وقد سلك  )22(1956جوان  13محاكمة رئیس الجمهوریة و الوزراء الصادر في 
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 112نص على المسؤولیة الجنائیة في المادة الذي  1964ذات المسلك دستور 
 بأغلبیة أعضاء مجلس األمة. یكون و أقر بأن صدور االتهام
الحالي ذات النهج السابق حیث قرر المسؤولیة  1971ولم یخالف دستور 

ت وذلك ما نص –البرلمان  –الجنائیة لرئیس الجمهوریة أمام مجلس الشعب 
منه " یكون اتهام رئیس الجمهوریة بالخیانة العظمى أو  85علیه المادة 

بارتكاب جریمة جنائیة بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب 
على األقل..." و ال یصدر قرار االتهام إال بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس ویقف 

 .قرار االتهام رئیس الجمهوریة عن عمله بمجرد صدور
كان قد أعفى الرئیس من  نإ ن الدستور المصري و أخلص من ذلك إلى ون

نه لم نجد أ عدم مسؤولیة الرئیس یة مسؤولیة سیاسیة امام الشعب متمسكا بمبدأأ
 .یقرر ذات المبدأ بخصوص المسؤولیة الجنائیة

و من خالل  1963نجد أن دستور  هادساتیر  باستقراءوفي الجزائر و  
السیاسیة  لیة رئیس الجمهوریة في المسؤولیةمسؤو حصر  قد 55و 47المادتین

وبالتالي فإن  دون غیرها و التي على ضوئها یقوم الرئیس بتقدیم استقالته.
المسؤولیة الجنائیة صراحة المسؤولیة السیاسیة دون قد أقر  1963دستور

 لرئیس الجمهوریة. 
فإننا ال نعثر فیه على أي نص یتضمن ذكر ولو  ،1976أما دستور 

اإلشارة لمسؤولیة الرئیس، وبهذا فقد اختزل من نصوصه المبدأ القائل حیث ب
السلطة تتواجد المسؤولیة فهذا مبدأ غیر معمول به في الدستور و هو ذات 

الذي جاء خالیا من أي نص یثیر مسؤولیة رئیس  1989الحال بالنسبة لدستور
م من التعدیل الذي الجمهوریة و كیفیة محاسبته و الجهة التي تتولى ذلك بالرغ

جاء به هذا الدستور بإضافة جهاز آخر المتمثل في رئیس الحكومة و هو بذلك 
 ناقض المبدأ القائل أین توجد السلطة تكون المسؤولیة.
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تضمن الدستور الحالي نصا بخصوص المسؤولیة الجنائیة لرئیس  ،و أخیرا
كمة علیا وفق ما یلي" تؤسس مح 158الجمهوریة و یتجلى في نص المادة 

للدولة تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن األفعال التي یمكن وصفها 
الجنح التي یرتكبها بمناسبة مى، ورئیس الحكومة عن الجنایات و بالخیانة العظ

وتأكد حرص المؤسس  )23(.هام تأدیة لمهامهما" و بناءا علیه تقرر مبدأ دستوري
س الجمهوریة في ظل دستور الدستوري الجزائري على تبني مبدأ مسؤولیة رئی

تقررت المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة في حالة واحدة وهي  حیث 1996
 الخیانة العظمى و أوكل إلى المحكمة العلیا للدولة محاكمة رئیس الجمهوریة.

 رع الثاني: األعمال المسؤول عنها رئیس الجمهوریةـالف
س الجمهوریة حیث یمكن تقرر معظم الدساتیر المسؤولیة الجنائیة لرئی

مساءلة الرئیس جنائیا عن األعمال التي یحددها الدستور و في هذا الصدد لم 
، فهناك من حددتها تحدیدا حصریا على طبیعة هذه االعمال تتفق الدساتیر

لیس فیه غموض مثال ذلك الدستور األمریكي، والذي حصرها في الخیانة، 
تور المصري الذي نص على حالتین الرشوة وسوء السلوك، في حین نجد الدس

هي الحالة والثانیة و  -أوال –مثل في جرائم الجنائیة من األعمال األولى تت
المتمثلة و  الدستور الجزائري،ور الفرنسي و الوحیدة التي نص علیها كل من الدست

  -ثانیا –في الخیانة العظمى 
 ة.ـم الجنائیـأوال: الجرائ

فعال المنصوص علیها في قانون العقوبات و نعني بالجرائم الجنائیة تلك األ
التي تفترض وجود عقوبة تتبع مرتكب الفعل، و بالرجوع إلى القواعد العامة فإن 

الذي یرتكبه الفرد عن  –الركن المادي  –الجریمة هي ذلك السلوك الجنائي 
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 –الركن الشرعي  –و المعاقب علیه بنص القانون  –الركن المعنوي  –قصد 
 أ الجریمة.وهكذا تنش

نا جل الدساتیر و ولما كان لرئیس الجمهوریة المكانة الهامة في الدولة، وجد
لجزائري و لم ینصا على هذه الجریمة بل اكتفیا باألعمال التي امنها الفرنسي و 

توصف بالخیانة العظمى في حین أن الدستور المصري هو الوحید الذي نص 
رئیس  اتهام یكون منه على أنه " 85ة على الجرائم الجنائیة إذا جاء في الماد

العظمى أو بارتكاب جریمة جنائیة..." و ذلك حتى ال الجمهوریة بالخیانة 
 یصبح عدم التنصیص حجة لصالح رئیس الجمهوریة.

ونظرا لعدم  –ومن تم فالسؤال الذي یطرح هو هل رئیس الجمهوریة 
 –انون العقوبات التنصیص على مسائلته في حالة ارتكابه جریمة من جرائم ق

یعتبر معفى من العقوبة؟ أي هل مركزه الرئاسي یكون مانع لقیام المسؤولیة 
 الجنائیة؟.

 أن جانب من الفقه الدستوري قد فرق بین حالتین: نجد
رم خارج إطار الوظیفة جو هي حالة ارتكاب الفعل الم ؛ولىالحالة األ -

تسري علیه أحكام قانون  الرئاسیة حینما یعتبر رئیس الجمهوریة فردا عادیا
 العقوبات و تطبق علیه العقوبة المقررة للفعل لمجرم.

الحالة فقط ال هذه إذا ارتكب الفعل أثناء أداء الوظیفة ففي  ؛الحالة الثانیة -
 الجنائیة. مسؤولیتهانتقاء بمعنى اخر یمكن معاقبته 

جرائم في حین ذهب جانب آخر من الفقهاء إلى أنه یمكن إدراج ارتكاب ال
و بهذا ال حاجة  )24(الجنائیة أثناء أداء الوظیفة ضمن مفهوم الخیانة العظمى

الرئیس بأي حال من األحوال ، وفق هذا الرأي ال یمكن اعفاء للتنصیص علیها
 .لته جنائیامن مساء
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 ى.ـة العظمـثانیا: الخیان
 مطاطة یصعب تحدید مدلولها و تختلط فیها هي فكرة الخیانة العظمىفكرة 

االعتبارات المكونة لها أو العقوبات المطبقة بشأنها، األمر الذي یستوضح 
تجاهل المؤسس الدستوري لمدلول الخیانة العظمى تاركا ذلك إلى الفقه 

 الدستوري.
بأن هذه الجریمة تشمل إلى جانب األفعال التي  Camusترى األستاذة 

وص الدستوریة وخاصة لمتعمدة للنصا یعاقب علیها قانون العقوبات، المخالفة
االعتداء على الدیمقراطیة وتجاهل نها بالمساس بالمصالح القومیة، و ما یتعلق م

  )25( الواجبات التي تبحث سلطات الضرورة لتحقیقها.
إلى اعتبارها جریمة تقف عند الحد الفاصل بین  Duvergerو یذهب األستاذ 

ة و مخالفة الدستور و السیاسة و القانون و تشمل التعسف في استخدام الوظیف
   )26( المصالح العلیا للدولة.

بأنها تشمل اإلهمال الشدید للواجبات الوظیفة و  Hauriouاألستاذ  بینما یرى
لو     یمكن تطبیقها في حالة الخالف الشدید مع إحدى السلطات العامة كما 

 الذيى إعادة انتخاب ذات البرلمان رفض الرئیس أن یرتب النتائج السیاسیة عل
 حله من قبل.

ومن هذه اآلراء نخلص إلى أن الخیانة العظمى جریمة ذات محتوى متغیر 
قامة المسؤولیة رئیس الجمهوریة عن األفعال ترتكب أثناء إللوحید او األسلوب 

أداء الوظیفة یبقى إذا في استعمال مصطلح الخیانة العظمى كما یتضح من 
 .1958الفرنسي لسنة  من الدستور 68نص المادة 
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وقع خالف فقهي حول ما إذا كانت الخیانة العظمى جریمة وفي مصر 
الطابع السیاسي؟ لقد علیها  ددة المضمون، أم أنها جریمة یغلبجنائیة مح

 انقسمت مواقف الفقه إلى ثالثة اتجاهات.
غم الذي یرى بأن الخیانة العظمى جریمة جنائیة ر  ؛االتجاه األول - 

 استند هذا االتجاه إلى:ور، و عدم وصفها بذلك في الدست
أعمال الخیانة العظمى  نارتكاب عمل م متىد عقوبة جنائیة تحدی -1

المادة حسب  والتي تتمثل في اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبد أو المؤقتة
و لتي تنص على أنه " یعاقب  1956لسنة  147السادسة من القانون رقم 

الشاقة المؤبد إذا ارتكب عمال من أعمال  رئیس الجمهوریة باإلعدام أو األشغال
 .الخیانة العظمى أو عدم الوالء للنظام الجمهوري..."

لسنة  247إلى ما جاء في المذكرة اإلیضاحیة للقانون رقم  بالرجوع -2
بخصوص المادة السادسة نجد أنها تنص على أن "... و قد ترك  1956

 )27( نون العقوبات..."المشرع تحدید أعمال الخیانة العظمى ألحكام قا
القانون الخاص بمحاكمة الوزراء، أعطى تعریف للخیانة العظمى حیث  -3

جاء فیه " تعتبر الخیانة العظمى كل جریمة تمس سالمة الدولة و أمنها 
الخارجي أو الداخلي أو نظام الحكم الجمهوري، ویكون منصوصا علیها في 

أي من هذه القوانین عقوبات القوانین المصریة والسوریة، ومحددا لها في 
لمؤبد أو ااإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبد أو المؤقتة أو االعتقال 

 )28(المؤقت".
خلص هذا الجانب الفقهي إلى أن القانون المصري لم یسلك نهج قد و 

القانون الفرنسي في عدم تعریف جریمة الخیانة العظمى وتحدید عقوبة لها، 
د مكوناتها على النحو ما هو وارد في قانون وٕانما نص علیها صراحة وحد
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العقوبات وحدد عقوبتها الجنائیة، ومن ثم فال شك من الطبیعة الجنائیة لهذه 
 )29( الجریمة.

یرى أن الخیانة العظمى جریمة ذات طابع سیاسي  ؛االتجاه الثاني -
 وحججهم في ذلك ما یلي.

ئیس من الدستور حددت حالتین یتهم بموجبها ر  85المادة  إن -1
جرائم عند ارتكابه األولى تتمثل في الخیانة العظمى و الثانیة  ،الجمهوریة

جنائیة و في هذا دلیل على اختالف مدلول الخیانة العظمى عن الجریمة 
 الجنائیة.

خلو القانون المنظم لمحاكمة رئیس الجمهوریة من أي تعریف للخیانة  -2
دوى منه ذلك أن هذا القانون العظمى، كما أن إحالتها إلى قانون العقوبات ال ج

 في حد ذاته لم یعرف فعل الخیانة العظمى.
عن مدلولها  بة لرئیس الجمهوریةیختلف مدلول الخیانة العظمى بالنس -3

ختلف عن فعل ی ومن أعضاء الحكومة في الدولة، فه بالنسبة ألي عضو
 الخیانة العظمى الذي یصدر من وزیر أو الوزراء.

یانة العظمى لیست جریمة جنائیة بل جریمة ذات ویدل كل ذلك على أن الخ
 القانون.بطابع سیاسي، لیست محددة 

و یترتب على ذلك أن تقدیر ما إذا كان الفعل المنسوب لرئیس الجمهوریة 
لقرار االتهام الصادر في تكییفه متروك  .ن جریمة الخیانة العظمى أم الیكوّ 

 )30(مجلس الشعب و للمحكمة التي ستتولى محاكمته.
یجمع بین الصفة الجنائیة و السیاسیة حیث یرى الدكتور  ؛االتجاه الثالث -

عبد اهللا ناصف من أن األفعال المكونة لعدم الوالء للنظام الجمهوري، تعتبر 
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 وهذا ما یجعلهاأفعاال جنائیة بطبیعتها في قانون محاكمة رئیس الجمهوریة 
 خیانة العظمى.وهو ما ینطبق كذلك بالنسبة لل )31(جریمة جنائیة،

وقد خلص األستاذ عبد الغني بسیوني إلى أن جریمة الخیانة العظمى التي 
یرتكبها رئیس الجمهوریة هي جریمة جنائیة تتضمن كل جریمة تمس سالمة 

ل عمل ك اكذي أو نظام الحكم الجمهوري، و الدولة و أمنها الخارجي و الداخل
في الحفاظ على سیادة إهماال جسیما  یشكلیصدر من رئیس الجمهوریة و 

 .)32(الدولة و استقاللها، أو االعتداء على أحكام الدستور
أما بالنسبة لموقف الفقه الدستوري الجزائري، فإن القلة القلیلة التي تعرضت  

 قد سایرت فكرة الطبیعة المزدوجة لهذه الجریمة.نجدها  لمدلول الخیانة العظمى،
 نائیةة الجـرع الثالث: إقامة المسؤولیـالف

 تتم مساءلة رئیس الجمهوریة جزائیا في مرحلتین:
نجد في مصر و فرنسا البرلمان وحده فو هي مرحلة االتهام  ؛المرحلة األولى

بخالف الدستور الجزائري الذي سكت عن یتحمل توجیه االتهام إلى الرئیس 
 -الفرع األول -تحدید الجهة صاحبة سلطة االتهام

ة، تولى محكمة خاصة محاكمة رئیس الجمهوریهي أن تو  ؛المرحلة الثانیة
 .-الفرع الثاني -ى هذا وقد استقرت األنظمة الثالث عل

 االتهام. سلطة توجیهأوال: 
شریعیة  أوكل  كل من  الدستور  الفرنسي و الدستور المصري للسلطة  الت

 من دستور 68، حیث نصت المادة ى رئیس الجمهوریةتوجیه االتهام إلمهمة 
إال وجیه االتهام لرئیس الجمهوریة أنه ال یمكن تعلى  1958 لسنةالفرنسي 

كما نصت  ،مجلس الشیوخ)المجلسین (الجمعیة  الوطنیة  و من بتقدیم اقتراح 
" یكون  اتهام رئیس  هعلى أن 1971 المصري لسنة من دستور 85 المادة
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قتراح الجمهوریة  بالخیانة  العظمى  أو بارتكاب جریمة  جنائیة  بناء على ا
 مقدم  من ثلث أعضاء  مجلس الشعب على  األقل...... "

یستشف من قراءة هاتین المادتین أن  توجیه االتهام قد أحاطه المؤسس و 
البرلمان في استخدام اءات خاصة وذلك ضمانا لعدم تعسف الدستوري بإجر 

 :يـیل م و تتجلى تلك اإلجراءات فیماسلطة توجیه االتها
 رئیس الجمهوریة: االقتراح باتهام 1

طریقة اتهام رئیس الجمهوریة  1958حدد الدستور الفرنسي الحالي لسنة 
بتقدیم طلب االتهام باقتراح موقع علیه من عشرة نواب على االقل وبه االخطاء 
المنسوبة الى الرئیس بصورة موجزة، ویشترط موافقة المجلسین باألغلبیة المطلقة 

 على قرار االتهام.
الفرنسي أن یكون االقتراح من قبل الغرفتین معا و بتوافر  اشترط الدستور

 نصاب معین محدد باألغلبیة المطلقة.
سلطة االقتراح باتهام  1971حین حدد الدستور المصري الحالي لسنة في 

كاب احدى الجرائم الى مجلس الشعب رئیس الجمهوریة بالخیانة العظمى او بارت
ثلث االعضاء المكونین للمجلس ولیس  وحده وذلك بناء على اقتراح مقدم من

ثلثي اعضاء المجلس  باألغلبیةثلث االعضاء الحاضرین ویكون قرار االتهام 
 .من الدستور 85وفقا للمادة 

 : التحقیق في موضوع االقتراح2
یقوم مجلس النواب بعد موافقته على قرار االتهام بإبالغه للنائب العام الذي 

ق التي تتشكل بمجرد تقدیم اقتراح االتهام وتكلف یحیله الى رئیس لجنة التحقی
أعضاء  5   موضوع االقتراح و التحقیق فیه، و تتشكل هذه اللجنة منبدراسة 

لفرنسا. أما في مصر فإن هؤالء األعضاء یختارون  من محكمة النقض بالنسبة
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نصت علیه  وفقا لماالسري من بین أعضاء مجلس الشعب بطریق االقتراع 
 .)33(من قانون محاكمة رئیس الجمهوریة 10المادة 

وتحضیر القضیة وفقا للقانون  حول الموضوع تقوم هذه اللجنة بإعداد تقریر
هذه اللجنة في فرنسا لها وحدها  حق  یتعین االشارة ان،  الجنائیة تواإلجراءا
بإحالة أو عدم إحالة الملف إلى  -و ذلك حسب  التحقیق الذي أجرته –التقریر 

سبة  لمصر  فإن  هذه نبال . أما)34(لعلیا للعدالة المكلفة بالمحاكمةالمحكمة ا
تقوم بإعداد نتیجة عملها وترفعه الى رئیس المجلس خالل شهر من اللجنة  

 تاریخ تكلیفها ببحث الموضوع.
 : قرار االتهام3
یحدد بعد ان یتلقى رئیس مجلس الشعب المصري تقریر لجنة التحقیق  

عه له، و یصدر المجلس رفعشر یوما من تاریخ مسة خالل خ لمناقشتهجلسة 
یترتب عن لثي األعضاء  المكونین للمجلس، و في هذا الشأن بأغلبیة ثقراره 

 صدور قرار االتهام مایلي:
 .مهام  منصبهیوقف رئیس الجمهوریة عن مباشرة   -
 .مؤقتا لحین الفصل في االتهام الرئاسةیتولى نائب رئیس الجمهوریة  -
المادة الثالثة الفقرة األولى  حسب ین رئیسهاعیالمحكمة العلیا و  تتشكل -

   .المتعلق بمحاكمة رئیس الجمهوریة 1956لسنة  247من القانون رقم 
المحكمة  الملف إلىلجنة  التحقیق إحالة  حالة ما قررتأما في فرنسا ففي 

ما        قشة إلى البرلمان لمنادون الرجوع العلیا للعدالة، تنتهي هذه المرحلة 
 رقم      ر ـمن األم 25و  18المادتین حسب  اللجنة اتـتحقیق هـعلی أسفرت

 .1959جانفي  2الصادر بتاریخ  59 -1
 ثانیا: الجهة المختصة بمساءلة الرئیس جنائیا.
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في كل نظام توجد هیئة مكلفة بمحاكمة الحكومة في حالة االتهام بجرائم 
 استثنائیة ضد أمن الدولة.

هذا المنظور فإن التقلید البریطاني جعل الغرفة المنتخبة توجه االتهام من  
 في حین الغرفة الثانیة مكلفة بالمحاكمة.

الثالثة إال أنه  في ظل الجمهوریة الفرنسي المؤسس الدستوريما تبناه  ذاهو 
، و تبنى  في دستور الجمهوریة 1946تخلى عن هذا التقلید منذ دستور 

 .)35(حكمة العلیا للعدالةالخامسة مبدأ  الم
 85النهج ذاته سار المؤسس الدستوري المصري حیث أوكلت المادة  وعلى

المحكمة  مرحلة المحاكمة إلى 1971الحالي لسنة  الفقرة الثانیة من الدستور
تكون  محاكمة رئیس  الجمهوریة  أمام على أنه " و  العلیا فقد نصت المادة

ویحدد  أمامهاا و إجراءات المحاكمة ینظم القانون تشكیلهمحكمة خاصة  
 العقاب....".

من  158لمادة و هو  كذلك ما تبناه المؤسس  الدستوري  الجزائري  في ا
 ة تختصالتي نصت على أنه " تؤسس محكمة علیا للدولالدستور الحالي و 

وصفها بالخیانة  العظمى  التي یمكن عن األفعال بمحاكمة  رئیس الجمهوریة 
 تأدیتهما لمهامهما.نها بمناسبة الجنح التي یرتكباعن الجنایات و  ءالوزراورئیس 

یحدد القانون عضوي تشكیلة  المحكمة  العلیا  للدولة و تنظیمها و سیرها و 
 " كذلك اإلجراءات المطبقة.

نه وفقا لما تقدم ان الدساتیر االنظمة الثالثة خولت للسلطة نوضح او 
، المحكمةهذه اءات الواجبة  اإلتباع أمام إلجر حق تنظیم و تحدید ا  التشریعیة

 2       خـصادر بتاریال 59-1إلى األمریث نجد أن الدستور الفرنسي یحیل ح
ري  العلیا للعدالة كما یحیل الدستور المصتنظیم المحكمة مسألة  ،1959جانفي
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على أنه القانون  إلى القانون و الذي اتفق جل الفقهاء تلك المسألة 1971لسنة 
القضائیة في تنظیم هذه الجهة  ، أما1956لسنة  247رقم  ادر تحتالص

د أن هذا ، بیقانون عضويتحیله إلى  158ادة فمن المالحظ أن المالجزائر 
 تجوا في السابق بأن ، و إن اح)2010(إلى یومنا هذا  النور األخیر لم یرى

من ونصف الدستور حدیث العهد بهذا األمر، فإن الیوم و بعد مرور عقد 
 ال یمكننا      معنى، و في غیاب هذا القانونة لم  یعد  لهذه الحجالزمن 
الفرنسي  ندستوریالفقط على  عن هذه المحكمة، لهذا سوف أقتصر الحدیث

 والمصري.
 : تشكیلة  المحكمة1

فرنسا تتشكل المحكمة من األعضاء لف  التشكیلة من نظام آلخر، ففي تخت
یختارون من بین النواب  12ماني  دائمون عضوا برل 24المنتخبین عددهم 

یختارون من بین  الشیوخ یتم تجدیدهم في كل  12طیلة  العهدة التشریعیة و 
من  6النواب و من  6عضو احتیاطي،  12الشیوخ، و مرة یجدد فیها مجلس 

 .)36(الشیوخ
یختارون بواسطة  6عضو  12، تتشكل المحكمة العلیا من في مصر 

یختارون بنفس  6اء مجلس الشعب یمثلون البرلمان، و القرعة من بین أعض
مستشاري محكمة  النقض وأقدم ثالثین مستشارا من محاكم األسلوب من بین 

  247 الجمهوریة رقمقانون محاكمة رئیس  األولى منالمادة  حسب االستئناف
ور قرار االتهام من مجلس الشعب بعد صدء یتم اختیارهم مباشرة و هؤال

 الجرم المنصوص علیه في ذات القرارالرئیس على تهم بمحاكمة صر مهموتقت
 ةـ:  العقوب2
لما كان الفقه قد اجمع كما سبق القول على ان المحكمة العلیا الفرنسیة  

تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تكییف الوقائع المنسوبة لرئیس الجمهوریة في 
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توقیعها على الرئیس المتهم االتهام وفي تقدیر العقوبة المناسبة التي سوف یتم 
تقدیر العقوبة وفقا للتكییف الذي جعلته  من ناحیة اخرى لذلك تتولى المحكمة
 .)37(على الفعل المقترف من جانب الرئیس

وبخالف ذلك نجد ان المؤسس الدستوري المصري قد أحال الى القانون في 
 85خیرة من المادة شأن تحدید العقاب فطبقا لما جاء في نهایة الفقرة الثالثة واال

من الدستور على انه اذا حكم بإدانته اعفى من منصبه مع عدم االخالل 
بالعقوبات االخرى الذي یمكن ان تحكم بها المحكمة العلیا وفقا للجریمة 
المرتكبة وقد حددت المادة السادسة هذه العقوبات التي یمكن توقیعها على 

ة العظمى او عدم الوالء للنظام الرئیس الذي ارتكب عمال من أعمال الخیان
 . )38(باإلعدام او االشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة،

ویتضح مما سبق ان العزل من منصب الرئاسة یعد العقوبة الرئیسیة التي 
 .توقع على رئیس الجمهوریة بجانب العقوبات الجنائیة االخرى المقررة

 : قرارات المحكمة3
محاكمة رئیس الجمهوریة المصري على أن  من قانون 18لقد نصت المادة  

الحكم باإلدانة یصدر بأغلبیة الثلثین أي ثمانیة فأكثر، یفهم من ذلك أن حكم 
 أعضاء و ما فوق. 5البراءة یكون بموافقة 

أو البراءة   و هذا خالفا للمحكمة العلیا  الفرنسیة أین  یصدر حكم اإلدانة 
 )13و هو ما یعادل ثالثة عشر(واحد، أي نصف زائد  باألغلبیة المطلقة

 فأكثر.  
و عن طبیعة الحكم فإن قرارات المحكمة في كال الدستورین الفرنسي 
والمصري، نهائیة غیر قابلة للطعن فیها بأي طریق من طرق الطعن العادیة أو 

 غیر العادیة..
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 :ةـخاتم
 :نوعان من المسؤولیةإلى أن القانون الوضعي قد اقر نخلص 

، غیر مباشرة والتي نظمتها النصوص الدستوریةالمسؤولیة ال هيو  األولى 
انه ال توجد تطبیقات لحاالت مسؤولیة رئیس الجمهوریة بصفة مباشرة في 

 العصر الحدیث في الدول محل المقارنة، وذلك لعدة أسباب منها:
عدم وجود تحدید تشریعي لجریمة الخیانة العظمى، واختالف الفقهاء  -

 .فكرة غامضة تستعصي على التعریف والتحدید أنهاتها إذ حول تعریفها وطبیع
االقتصادیة خاصة في الجزائر  األحوالقلة الوعي السیاسي وسوء  -

 .ومصر
البرلمان قد تكون هي نفس  أعضاءالتي یتكون منها  األغلبیةإن  -

اتخاذ  إلى األولرئیس الجمهوریة، وبالتالي ال یلجأ  إلیهاالتي ینتمي  األغلبیة
خارج الطریق الرسمي  األموراالتهام ضد الثاني مفضال معالجة  إجراءات
 .للمسؤولیة

الثانیة أوجدها الواقع العملي وتتحقق بتناول مسألة معینة بالتنظیم بقصد 
وتسمى  األصليتحقیق هدف معین، والتطبیق یمتد لهدف اخر بجوار الهدف 
الرأي العام  مأمابالمسؤولیة غیر المباشرة وحاالتها تتمثل في مسؤولیته 

والبرلمان، ویكون لها تأثیر واضح علیه، سواء في شكلها التقلیدي المتمثل في 
أو تنحیه كما حصل في فرنسا سابقا أو كما هو حاصل في مصر  استقالته

أكثر حداثة هو إدخال تغییرات سیاسیة طفیفة، لتتالءم في شكل أخر  أو حالیا
 وضع الجدید.مع إرادة األمة وٕامكانیة التعایش مع ال

د تكون منظمة بموجب إن النتائج المترتبة على مسؤولیة رئیس الجمهوریة ق
 غیر منظمة مثل مقاومة الطغیان والثورة. أو، نصوص قانونیة
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تقوم ضد  أنهان الثورات قد یكون لها أسباب سیاسیة في المقام األول، إذ وإ 
 فساد الحیاة السیاسیة، وعلى األخص فساد الحكام.

 

عبد الغني بسیوني، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، منشأ المعارف اإلسكندریة،  - 1
 .137، ص1997سنة 

یتین هذا ما كان علیه الحال بالنسبة لرئیس الجمهوریة في فرنسا في عهد الجمهور  - *

 الثالثة و الرابعة.
 .729عبد الغني بسیوني، المرجع السابق، ص - 3
 من االنترنت مقال أمینة طالل، "هناك ضرورة تقلیص سلطات الرئیس في الدستور". - 4

المنظمة المصریة لحقوق اإلنسان الملتقى الفكري التاسع لها تحت عنوان  تعقد -*

ي مشارك و مشاركة من ممثل 100" بحضور نحو التأجیلاإلصالح الدستوري بین التعجیل و "
األحزاب و التیارات السیاسیة وأعضاء مجلس الشعب والشورى ومؤسسات المجتمع المدني 

 .2005فبرایر  17- 15أساتذة الجامعات وفقهاء القانون الدستوري، والمثقفین و 

ور فیمر في ألماني و هو دست 1919، دستور 1931مثل دستور إسبانیا الصادر سنة  -*

سلیمان  –الذي أجاز عزل رئیس الجمهوریة إذا جاءت نتیجة االستفتاء الشعبي مؤید لذلك 
 .173، ص 1988 الطماوي، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دار الفكر العربي،

7 -  Art.67 : Le Président de la République n’est pas responsable des actes 
accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 
68. 
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité 
administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet 
d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout 
délai de prescription ou de forclusion est suspendu. 
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être 
reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la 
cessation des fonctions. 

 .728عبد الغني بسیوني، المرجع السابق، ص  - 8
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فقها، دار الهدى الجزائر، سنة  –تشریعا  –عبد اهللا بوقفة، الدستور الجزائري نشأة  - 9
 .158، ص2005

 .208، ص2005عبد اهللا بوقفة، آلیات تنظیم السلطة، دار الهومة الجزائر، سنة  - 10

أطلقه الفقهاء الفرنسیون و الذي  PLEBISCITEء على شكل االستفتاء بالثقة، استفتا - *

 یترتب على التصویت السلبي للهیئة الناخبة ذهاب الشخص طالب الثقة.
12  -  Jean. Gicquel, droit constitutionnel et institution politique, 16e édition 

Paris, Montchrestien, 1999, P557.   

 سبعة سنوات تقلصت بموجب االستفتاء الثامن. في فرنسا: كانت المدة - *

 عدل المادة السادسة: 2000سبتمبر  24في ظل الجمهوریة الخامسة الذي جرى یوم  -
 بأن "مدة الرئاسة ستة سنوات میالدیة......" 77في مصر: تقضي المادة 

سنوات في ظل  6ثم أصبحت  63سنوات في ظل دستور  5في الجزائر: كانت مدة الرئاسة 
سنوات واستقرت  5الذي خفضها إلى  1979جویلیة  7إلى أن جاء تعدیل  1976دستور 

 الدساتیر الالحقة على هذه المدة.
 .684عبد الغني بسیوني، المرجع السابق، ص - 14
سلیمان الطماوي، النظم السیاسیة و لقانون الدستوري، دار الفكر العربي، مصر، سنة  - 15

 .219، ص1988
د فهمي، الدستور المصري، الطبعة التاسعة، دار الفكر العربي، مصر مصطفى أبو زی -16

 .219، ص1988سنة 
 .204عبد اهللا بوقفة، آلیات تنظیم السلطة، المرجع السابق، ص - 17
 .217، صالمرجع نفسعبد اهللا بوقفة،  - 18

19 -   G. Carcassonne » La III éme affirme, la IV éme confirme la V éme 
Corrobore. نقال عن االنترنیت.     

  المادة الخامسة من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.  - 20
حسین عثمان محمد عثمان، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة  - 21

 .411ص، 2002
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 .423مصطفى أبو زید فهمي، المرجع السابق، ص - 22
 .195لسلطة، المرجع السابق، صعبد اهللا بوقفة، آلیات تنظیم ا - 23

24  -  Philipe ardant, Institution politique et droit constitutionnel, L.G.D.J, 
1995, paris, P446. 
25  -  Camus, l’état de nécessité en démocratie, Paris, 1965,P397. 

 ،1980الولى، سنة الطبعة ا ،الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولةنقال عن، عمر حلمي فهمي، 
 . 346ص دار الفكر العربي،

26 -  Duverger, la cinquième république , Paris, 1974   

 ..349عمر حلمي فهمي، المرجع السابق، ص  –نقال عن 

جاء في المذكرة اإلیضاحیة" تناولت المادة السادسة بیان العقوبات التي توقع على  - *

عمال من أعمال الخیانة العظمى أو عدم الوالء للنظام رئیس الجمهوریة في حالة ارتكابه 
 الجمهوري و قد ترك المشرع تحدید أعمال الخیانة العظمى ألحكام قانون العقوبات".

 .1958لسنة  79من قانون محاكمة الوزراء رقم  5المادة  - 28
 .739عبد الغني بسیوني، المرجع السابق، ص - 29
 .740ابق، ص عبد الغني بسیوني، المرجع الس - 30
 – 441عبد اهللا ناصف، مدى توازن السلطة مع المسؤولیة في الدولة الحدیثة ص  - 31

 .741عبد الغني بسیوني، المرجع السابق، ص –نقال عن 
 .741عبد الغني بسیوني، نفس المرجع، ص  - 32

هناك من ینفي  صدور القانون الخاص  بتشكیل المحكمة الخاصة  و الذي ترك له  - *
و التي یمكن أن توقعها  تور مهمة  تنظیم إجراءات  المحاكمة  و تحدید العقوبات للدس

 492سلیمان الطماوي، المرجع  السابق ص  -المحكمة 
34 - Philippe Ardant, OP.CIT, P446 
35 - jean Gicquel, OP,CIT,P539 
36 - Jean Gicquel, OP.CIT ,P539   
37 - Philippe Ardant , OP.CIT P446 
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 744بد الغني  بسیوني  المرجع السابق ص ع -38
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